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DA en PvdA botsen overfinancieringprogramma's

Lubbers
slaat

terug
Van onze Haagse redactie

AMERSFOORT/EMMEN/VENLO - CDA en PvdA hebben el-
kaar gisteren om de oren geslagen met berekeningen en ver-
wijten over de financiële onderbouwing van eikaars verkie-zingsprogramma's. CDA-leider Lubbers liet in Amersfoort
merken zich flink geërgerd te hebben aan de verwijten van„opportumisme" en „ongedekte cheques" die de PvdA'er Kok
onlangs uitte. De socialisten moeten niet zon hoge toon aan-
slaan, aldus Lubbers die de verwijten niet fraai en niet zorgvul-
dig noemde.

Lubbers hekelde de eenzijdige be-
lichting van het socialistische pro-
gramma door lijsttrekker Kok.

..Terwijl hij beweert dat de PvdA-
plannen niet leiden tot lastenver-
zwaring, is er in feite sprakevan een
verhoging tussen de 3,5 en vijf mil-
jard", aldus Lubbers. „Kan Kok ga-
randeren dat bij een dergelijke las-
tenverzwaring uitzicht is op ar-
beidskostenmatiging, op aanpak
van milieuproblemen en dat de
hoofdlijnen van het beleid voortge-
zet kunnen worden?"
De CDAer zette zich fel af tegen wat
hij als 'jongleren met woorden' door
Kok bestempelde. De suggestie dat
het voor de helft terugdraaien van
de belastingverlaging in 1990 een
Pijnloze zaak is, klopt niet, aldus
Lubbers.
Hetzelfde geldt voor de stelling dat
de milieuplannen van de PvdA en
de invoering van een huurbelasting
geen lastenverzwaringen zijn. Op
basis v n berekeningen van het
Centraal Plan Bureau stelde Lub-
bers: „Dan kun je als partij niet zeg-
gen; dat is allemaal onzin. Dat bepa-
len we zelf wel".

Venlo laat
VVD links

liggen
"ENLO - Voor liberaal Lim-
"ürg lijkt de WD reeds afge-
?*an te hebben. Amper 120

inclusief
Pers en vrolijke hoempaclub,
s*amen gisteren in de zalen

in Blerick opdraven om
"^ar Joris Voorhoeve cum
suis te luisteren. Op het mo-
ment dat de manifestitie had
"toeten beginnen was vier-
j'Ufdevan de zaal nog dodelijk

Erg veel mensen kwa-
den daar later niet meer bij.

Bonn: Honecker
ernstig ziek

£.T-BERLIJN - De Oostduitse
j^'dent en partijleider Erich Ho-l*er is wellicht ernstig ziek. In

werd gisteren bekend
H?aakt dat Honecker geen bezoek

aan deLeipziger Messe,
k^jaarsbeurs in Leipzig die aan-
J*n de zondag begint. Ook de
(( {duitse premier Willi Stoph enL olitburolid Gunter Mittag zou-f^ekzijn.
L Salblaasoperatie die HoneckerL* Weken geleden moest onder-
C*!\ zou zijn mislukt. Volgens
F«eden van de Westduitse rege-
J; 'n Bonn kon de operatie niet
l Qen voltooid, omdat Honeckers

'Sel niet in orde was.

locker werd op 8 juli geopereerd
L?eris een galkoliek, nadat hij een
L^'jeenkomst van het Warschau-

in de Roemeense hoofdstad
L.^rest vroegtijdig had moeten
r^ten.

£ geleden gaf het ministerie
Kj buitenlandse zaken van de£'t nog te kennen dat Honecker
L de beterende hand was.

Het weer

£TER ZWAAR BEWOLKT
t*1 Wolkenzone behorend bij

boven IJs-
df A nadert vanmiddag onze
Cvincie. In de ochtend zal
*iih n°s aanvankelijk zonnig
Cf- maar later neemt de be-
%h toe en b,'Jft net overwe-
TJfJ droog. Vanavond en van-
l^ht passeert het koufront en\J[et enige tijd regenen. De
(~ «dagtemperatuur wordt 23
'i* * bi^ een zwaklle tot ma-
il zuid-zuidwestenwind.
If^f actuele informatie be-
kbh nde net weer in Limburg
Mnt u bellen 06-91122346.

l^op: 06.50 onder: 20.30
06.58 onder: 20.23

Ngen
op: 06.51 onder: 20.27anop: 08.10 onder: 20.23

Senator met
cocaïne gepakt

Van onze correspondent
MADRID - Een Spaanse sena-
tor, die afgelopen maandag met
zyn jacht betrokken was bij een
aanvaring met de ferry tussen
Gibraltar en de Marokkaanse
stad Tanger, wordt in de Britse
kroonkolonie vastgehouden we-
gens het bezit van 28 gram coca-
ïne. Ook wordt de senator, de 49-
-jarige Enrique Bolin, het bezit
van hasj en van twaalf homosek-
suele porno-video's ten laste ge-
legd.
De arrestatie van de schatrijke
hotelier en grondspeculant Bo-
lin, die behoort tot de ultra-
rechtse Partido Popular (PP), is
in zijn woonplaats Malaga door
zijn politieke tegenstanders met
de "nodige hilariteit ontvangen.
Tijdens zijn burgemeesterschap
en ook gedurende zijn verblijf in
de Senaat heeft hij dehuidige so-
cialistische regering herhaalde-
lijk een slappe houding ten op-
zichte van de drugproblematiek
verweten.

'Even wennen'
Maar volgens de PvdA is er van be-
lastingverhoging absoluut geen
sprake. De koopkracht komt er zelfs
beter af dan bij het CDA. „Dat is
even wennen voor het CDA", aldus
Kok tijdens een spreekbeurt in Em-
men. Kok liet merken dat de PvdA
een hard punt zal maken van het ten
dele ongedaan maken van de inko-
mensachterstand die de minima de
afgelopen jaren hebben opgelopen.

Overleg omroep-
CAO vastgelopen

HILVERSUM - De onderhandelin-gen tussen de omroepen en de vak-bondenvoor een CAO voor 1989 zijngisteravond vastgelopen.

Volgens onderhandelaar K. Koorn-
stra van de Dienstenbond FNV is
het gisteravond gepresenteerde
eindbod van de omroepwerkgevers
'onacceptabel' voor de bonden.

De bonden hebben voor vanavondvergaderingen uitgeschreven om de
leden te raadplegen. Daarbij zullende bonden de leden adviseren over
te gaan tot acties, aldus Koornstra.
Hij schat de actiebereidheid onder
de leden erg groot.

Inlopen
Volgens de socialist kunnen de mi-
nima hun inkomensachterstand in-
lopen door de koppeling vanaf 1 juli
van dit jaar terug toe te passen, de
medicijnenknaak af te schaffen en
het specialistengeeltje te schrap-
pen. De PvdA vindt dat dit alleen
gerealiseerd kan worden als de eco-
nomische groei wat groter is. Het is
voor het eerst dat de socialistendit
inlopen van die inkomensachter-
stand zo scherp aanzetten in de
campagne.

Ongekend strenge
winter voorspeld

NICOSIA - Hoewel er
geen einde lijkt te ko-
men aan de zomer in
Europa, denken de ooi-
evaars daar toch anders
over. Met duizenden te-
gelijk zijn zij al neerge-
streken op het vakantie-
eiland Cyprus in de
Middellandse Zee.

Volgens vogelkenners
geeft de overhaaste
vlucht van de ooievaars
aan dat het weleens een
strenge winterkan wor-
den. Het Cyprische
Nieuwsagentschap
meldde gisteren dat de
vogels twee weken

vroeger dan gewoonlijk
begonnen zijn aan hun
jaarlijkse migratie naar
Afrika.
De zomer 1989 (juni, juli
en augustus) was vol-
gens het KNMI warm,
zonnig en droog. De ge-
middelde temperatuur
in De Bilt was 17 graden
Celsius tegen 16,1 nor-
maal, waarmee deze zo-

Mer tot de veertien
warmste zomers van
dezeeeuw behoort.
De zon scheen in deze
zomer over het land ge-
middeld 675 uur tegen
580 uur normaal. Het
grootste aantal zonne-
uren (730) werd geregis-
treerd aan de kust, het
kleinste aantal (625) in
het noordoosten van

het land. Ook wat be-
treft het aantal uren
zonneschijn blijven de
zomers van 1947 en 1976
met respectievelijk 840
en 814 uren de absolute
toppers.

Gemiddeld over het
land was deze zomer
droog met 162mm neer-
slag tegen 223 mm nor-
maal. De hoeveelheden
neerslag lopen echter
plaatselijk sterk uiteen.
De kleinste hoeveelheid
(135 mm} werd afgetapt
in het zuiden. Er kan
van een droogteperiode
worden gesproken.

Structuu rvisieop jaar2000 gepresenteerd

Toekomst Maastricht
kost drie miljard

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Vijfendertig actie-
punten, waarmee een slordige drie
miljard gulden zijn gemoeid en te
betalen door particuliere investeer-
ders, bij voorkeur met financiële
ruggesteun van de overheid. Dat is
het antwoord van Maastricht op de
vraag, hoe de de stad zich tot aan de
eeuwwisseling zal moeten ontwik-
kelen.

Deze grootse plannen zijn door het
college van B en W van Maastricht
neergelegd in een gisteren gepre-
senteerde structuurvisie met daar-
naast een nota over regionaal beleid
en economische ontwikkelingen .
Voorop staat dat Maastricht zich
verder wil profileren als Europese
stad in samenwerking met de ande-
re steden binnen de Euregio.

Naast reeds aangezwengelde vitale
projecten voor de stad, zoals die op
Randwyck, het Ceramiqueterrein
en het Bassin, is een groot aantal in-
grepen en voorzieningen op stapel
gezet. Uitgangsgangspunt daarbij is
niet zo zeer expansie. Maastricht is
nagenoeg afgebouwd, zij het nog
niet volgebouwd.

Het streven is vooral gericht op het
bereiken van een beter evenwicht
van functies en voorzieningen tus-

sen het oostelijke en westelijk
stadsdeel, gescheiden door de Maas.
Daarom is het parool vooral verbe-
tering of uitbreiding van de kwali-
teiten die de stad voor een groot
deel al in huis heeft.

Voor vestiging en ontwikkeling van
instituten en bedrijven binnen het
Europees perspectief of in relatie
met de aanwezige kenniscentra
wordt onverkort vrij baan gegeven.
De tijd van het stimuleren van nieu-
we industriëleof grotebedrijfsvesti-
gingen is, ook wegens het manco
aan voldoende bedrijfsterreinen,
voor Maastricht echter voorbij. In
dit kader worden mogelijkheden in
regionaal verband ontwikkeld.

KNMG wijst
Aidstest af

UTRECHT - Bij een aanstellings-
keuring zijn alleen functiegerichte
vragen van belang. Daar hoort de
Aidstest niet bij. Seropositiviteit al-
leen is geen reden voor arbeidson-
geschiktheid, terwijl het ondergaan
van de test en een eventueel positie-
ve uitslag wel psychische schade
voor de cliënt met zich mee kunnen
brengen. Dat zegt de werkgroep
keuringen van de artsenorganisatie
KNMG in een discussienota.

vandaag

# De opinie van de
lijsttrekker van Groen
Links Ria Beckers.
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# Kort geding om
plaatsing in
TBS-klmiek af te
dwingen
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# Monsieur trop cher op
zoek naar wijn
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sport

Vandaag vindt U in het
Limburgs Dagblad een
bijlage, die volledig is
gewijd aan het Limburg-
se amateurvoetbal. Alle
geledingen, van hoog tot
laag, mannen en vrou-
wen, komen aan bod.
Een speciale service
voor de vele liefhebbers
van het amateurvoetbal,
dat zondag weer- van
start gaat.
VERDER IN DE SPORT
# Hans Kraay weg bij

Feyenoord

Tentenkampen
voor Oostduitse
vluchtelingen

BONN - De Westduitse regering
is deze week samen met het
Rode Kruis begonnen met het
opzetten van tentenkampen in
het zuiden van de Bondsrepu-
bliek voor de opvang van onge-
veer 4.000 vluchtelingen.
Hoewel men niet wilde zeggen
hoeveel vluchtelingen men nog
verwacht „om mensen uit de
DDR niet aan te moedigen",
schijnt men aan te nemen dat de
meeste van de ongeveer 200.000
DDR-burgers die nu nog in Hon.-garije verblijven, na afloop van
de zomervakantie op de eerste
werkdag - vandaag - weer naar
de DDR teruggekeerd zullen
zijn.

" Zie verder pagina 5
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# Grote opschudding gis-
teren in India, waar zeker
elf mensen omkwamen,
ruim 350 mensen gewond
raakten en zon 30.000 an-
deren werden gearres-
teerd tijdens een door de
oppositie geleide golf van
stakingen die grote delen
van het land verlamde. De
acties zijn erop gericht de
regering van premier Ra-
jiv Gandhi tot aftreden te
dwingen. Het kabinet
wordt van corruptie be-
schuldigd. Waarnemers
noemden de stakingen een
'testcase' voor de populari-
teit van Gandhi en diens
Congres-I-Partij met het
oog op de verkiezingen in
december.

Minder vracht
door de lucht

I -Het was nqt zo leuk...
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EERST OPRUIMEN, DAARNA VERBOUWEN.
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w' i^\__F bereid door chef-kok
LANDGRAAF van bekend Nederlands

Moltweg 82, Landgraaf, 045-315080 restaurant
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Protestacties tegen regering India



Eerste produktie
in Grand Theater

LANDGRAAF - In het
Grand Theater Land-
graaf wordt morgen-
avond de eerste officië-
le produktie aan het pu-
bliek gepresenteerd.
Vanaf 20.30 uur zal 'gab-
ber' Gabriel Van Lan-
deghem, een 49-jarige
Vlaamse acteur, er zijn
cafétheater cabaret-
show 'Kaïn' op de plan-
ken brengen.

Gesteund door de musi-

cus Guy Verhelst en
technicus manusje-van-
alles Chris de Smet pre-
senteert Van" Landeg-
hem in moordend tem-
po dit aan het schep-
pingsverhaal opgehan-
gen theatercabaret.

Soms schokkend en
ontroerend, soms char-
mant-gezellig brengt hij
de door fred Dannen-
berg samengestelde
teksten. Een program-
ma, dat ruim twee jaar
in België gelopen heeft

en ongeveer een jaar ge-
leden in café Satyricon
te Maastricht voor en-
thousiaste kritieken
zorgde.

In de toekomst zal het
Grand Theater, gelegen
aan de Oude Markt van
Waubach, met een ge-
middelde van ongeveer
zes uitvoeringen per
maand betaalbare pro-
dukties presenteren
voor een zo breed mo-
gelijk publiek.

" Gabriel Van Landeghem

kunst

IITrovatore zondag in Amsterdam in première

Nederlandse Volksopera
staat voor vuurdoop

door jos frusch
SITTARD - Er heerst een gebruikelijke drukte, maandag-
avond in de Sittardse Stadsschouwburg, waar de Nederlandse
Volksopera (NVO) zich voorbereidt op de première van zijn
perste muziekdramatische produktie: Il Trovatore van Verdi
d(ie komende zondag in de Stadsschouwburg van Amsterdam
voor het eerst wordt uitgevoerd. Jan Hupperts dirigeert in een
lpge orkestbak de door een pianiste begeleide aria's en koren,
regisseur Frans Meeuwis schreeuwt zich long en lever uit om
de onwennige leden van het Limburgs Concertkoor in de pas
té krijgen, soms bijgestaan door een aantal ervaren solisten,
die zich vastberaden - trots paraderend soms - over het toneel
Üewegen. In de zaal slaan een verdwaalde soldaat en een al
even eenzame non het schouwspel gade. De nerveuze bedrij-
vigheid en de inzet waarmee wordt gewerkt maken duidelijk,
dathet menens is. De NVOwil zijn bestaansrecht kost wat kost
ïjiet een klinkend resultaat aantonen en daarmee - in de toe-
komst - structureel tegemoet komen aan de grote vraag naar
apera in ons land.

IJadat de Nederlandse Opera Stich-
t»ng besloot niet meer te reizen en
nog voordat Opera Forum de vesti-
gnrrg van een dependance in Venlo
(fqrum Zuid) na onenigheid met

3elJLimburgs Symfonie Orkest en
e provincie Limburg definitief af-

blies, vatten regisseur Frans Meeu-
wis en zangeres Mariëtte Janssens,
geiden uit Maastricht, het plan op
dm de Nederlandse Volksopera op
terichten. Uit onder meer een rap-
port van de Raad van deKunst was
immers duidelijk geworden dat er
i|i Nederland een grote vraag be-
i-Raat naar een betere sociale en geo-
grafische spreiding van het opera-

operette-aanbod. Na een grondi-

fe analyse van een onafhankelijk
dat onder meer positief ad-

\jiséerde over de mogelijkheden totSponsoring, besloot men deze ad-
IJoc produktie op de planken te
Örengen. Zonder een financiële dek-king wel te verstaan, want naast een
Ijehoorlijke sponoring door DSM
ajn er slechts een aantal toezeggin-gen en enkele subsidie-aanvragen.
IWij hebbben onderling duidelijke
afspraken gemaakt", verduidelijkt
rjsgisseur Frans Meeuwis deze onge-4rope situatie. Hij blijft verder bij-zonder vaag over het budget en de
f|nanciering daarvan. „Wij brengen
aerst de produktie op de planken,
qaarna zien we wel waar we uitko-
ken. In principe willen wij iedereen
tietalen, maar op dit moment is nog
riet duidelijk of dat mogelijk is.
Houden wij geld over dan verdelen
vfij het in ieder geval onder de parti-
cipanten."

fessionele aspiraties, en Jan Hup-
perts, de dirigent van dit koor en in
de vijftiger en zestiger jaren vaste
dirigent van de Zuidnederlandse
Opera (ZNO). Vijf professionele
zangers wist de NVO voor zijn eer-
ste produktie te strikken: initiatief-
neemster Mariëtte Janssens (mezzo)
en Jacquelinevan Quaille (sopraan)
van de Opera van Vlaanderen, bari-
ton Jean Segani van de Opera de
Wallonië van Luik, tenor Adriaan
vanLimpt en bas Hubert Waber. Zij
voelden wel wat voor de plannen
van de NVO en op hen is deze pro-
duktie dan ook afgestemd. „Met
deze solisten kun je optimaal voor
de dag komen in deze opera", licht
Meeuwis de repertoirekeuze toe.
„Bovendien is het een werk dat aan-
spreekt bij het grote publiek."

Ook op de repetitie zyn de solisten
bereid hun grote ervaring in dienst
te stellen van het gezamenlijk doel.
Mariëtte Janssens helpt een lans-
drager met zijn mantel, zet een an-
der zijn helm recht. En Hubert Wa-
ber zorgt dat een groepje soldaten,
dat Jan Hupperts niet zien kan, in
de maat blijft zingen. Ze staan er
nog wat onbeholpen bij, de leden
van het Limburgs Concertkoor.
„Mannen jullie zijn soldaten, echt
rennen dus, peper...", schreeuwt
Meeuwis. Als dat maar goed gaat,
ben je.geneigd te denken. „Het is de
eerste keer dat ze op de bühne
staan. Dit kun je hen niet kwalijk
nemen" is zijn laconiek commen-
taar. Vrouwelijke herauten met
bierflessen in plaats van trompetten
betreden inmiddels het podium.
Een toeschouwster in de zaal kan
haar lach niet houden. Maar er is
niemand die zich daaraan stoort.

Öe NVO ziet voor zich binnen de
rfederlandse operawereld een rolWeggelegd als reisgezelschap. „Wij
\fillen aansluiten bij de beste tradi-
tie op operagebied", aldusMeeuwis.
„Voor repertoirevernieuwing en-intwikkeling zorgt de Nederlandse
Qpera Stichting, wh proberen het
gjsijkte repertoire bij een zo breed
rèogelijk publiek te brengen." De
NVO heeft daartoe de hulp ingeroe-
pen van het Opera Orkest van
\jlaanderen, het Limburgs Concert-
Moor, een ensemble met semi-pro-

Geheel comform de doelstellingvan
de VNO zal II Trovatore zo begrijpe-
lijk mogelijk gepresenteerd wor-
den. „Wij proberen het verhaal van-
uit de tekst en de muziek zo duide-
lijk mogelijk te maken", aldus
Meeuwis. „Het publiek moet het
werk vanuit het beeld begrijpen.
Een arrestatie is bij ons ook een ar-

restatie." Bovendien zal vóór iedere
acte een band met een beknopte in-
houd van het verhaal worden afge-
draaid.

Volgens Jan Hupperts is de muzika-
le voorbereiding tot nu toe zeer pro-
fessioneel verlopen. Tijdens de nor-
male repetities van het Limburgs
Concertkoor heeft hij de koorpartij
ingestudeerd, drie maanden lang
heeft hij met de solisten intensieve
pianorepetities gehouden. „In Ant-
werpen heb ik een week lang bij-
zonder prettig met het orkest kun-
nen werken", vertelt de dirigent.
„Bij de BRT hebben wij een opna-
me gemaakt van de orkestpartij, die
bijzonder goed klinkt."

Met die opname bezocht deNVO af-
gelopen weekeinde de Amsterdam-
se Uitmarkt. „Op de Dam hebben
wij voor zon 40.000 mensen gezon-
gen, dat was een schitterende bele-
venis", vertelt Hupperts glunde-
rend. „Wij moesten optreden na een
hardrockband. Na twee minuten
was het heel stilen heeft men adem-
loos naar ons geluisterd. Wij hebben
veel positieve respons gehad, de
pers noemde ons de verrassing van
de Uitmarkt."
Gewapend met dit eerste 'Erfolgser-
lebnis' tijgt men komende zondag
naar Amsterdam, waar II Travatore
die avond en de dag erna in kos-
tuums van de Nederlandse Opera
en met twee immense schilderijen
van de Maastrichtse kunstenares
Fien Huth als decor wordt opge-
voerd. „Organisatorisch is het een
ramp", klaagt Meeuwis. „Er zijn
veel te weinig mensen, wij moeten
dag en nacht werken. Maar wij wil-
len laten zien dat het kan. In ieder
geval mag men aan de voorstelling
niet kunnen afzien, dat wij onder
bijzonder moeilijke omstandighe-
den hebben moeten werken." Al-
leen al om het enthousiasme en de
tomeloze inzet van deze mensen,
hoop je dat deze onderneming gaat
slagen. Maar het zal spannend wor-
den...

" Repetitiescène
van II Trovatore:
Jacqueline van
Quaille, Adriaan
van Limpt en Jean
Segani in actie in
de Sittardse
Stadsschouwburg.

Vlot belcanto in Tongeren
TONGEREN - Aan de belcanto-zo-
mercursus van het Europees Cen-
trum voor Opera en Vocale Kunst
(ECOV) op de landcommanderij Al-
den Biesen bij Tongeren namen dit
jaar 26 jonge, talentvolle vocalisten
uit alle windstreken deel. De cursus
wordt zaterdag a.s. afgesloten met
een galaconcert in het Cultureel
Centrum te Hasselt. In de afgelopen

dagen toonden diverse cursisten
wat ze in hun belcanto-mars hebben
via een uitvoering van Donizetti's
opera Don Pasquale en drie uitvoe-
ringen van Rossini's opera Carneva-
le.

De opera Don Pasquale van Gaeta-
no Donizetti is iedere muzieklief-
hebber bekend, maar Carnevale van
Gioacchino Rossini beslist niet.
Deze titel komt zelfs nietvoor op de
lyst van de veertig opera's die de
Zwaan van Pesaro geschreven
heeft. Nieuwsgierig geworden toog
ik dinsdagavond naar het Casino
van Tongeren om met deze onbe-
kende Rossini kennis te maken. De
verrassing was groot. 'Carnevale,
ossiaLa Carpa Golosa' (Carnaval, of
de Gulzige Karper) bleek een opera
te zijn die samengesteld is uit frag-
menten van zes Rossini-opera's, t.w.
La Gaza Ladra, La Donna delLago,
Cenerentola, Il Barbiere di Seviglia,
L'ltaliana in Algeri en Guglielmo
Teil. Elf solisten en het uit veelal
jonge beroepsmusici samengestel-
de ECOV-symfonieorkest 0.1.v. de
Israëlische dirigent Asher Fisch
(was hij de karper?) brachten in de
regie van Johan Heestermans en
scenografie van Sven Use vlot Ita-
liaanse belcanto, waarbij het ver-
haal, net als bij de 'echte' Rossini-
opera's, van geen enkel belang was.
Een werkwijze dus geheel in de stijl
van Rossini; die schreef immers zijn
meeste opera's ter plekke, in op-
dracht, in overeenstemming met de
beschikbare stemmen, op een toe-
vallig libretto van een of andere
arme abbé. Bij zijn opera's gaat het
alleen om de pure zangkunst.
Rasecht Rossini-belcanto dus in
Tongeren, waarbij de bekende aria's
uit de Barbier van Sevilla uiteraard
het meeste effect sorteerden. Het
elftal vocalisten toonde uitgespro-
ken stemmenvoor dit komisch-lich-
te genre te bezitten, waarbij deMus-
tafa/Don Magnifico/Dr.Bartolo-fi-
guur van de Belgische bas-bariton
Piet van Sichen letterlijk het meest

in het oog viel. Zou deze Rossini-
collage niet iets zijn voor de ope-
raklas van ons Maastrichts Conser-
vatorium?

peter p. graven

recept

Artisjokken
Een heerlijk voorgerecht ook al om-
dat de gasten min of meer enige zelf-
werkzaamheid moeten doen. Plaats
wel bij iedere gast een kommetje wa-
ter met enkele druppels citroensap
en servet om devingers af te spoelen.
Benodigdheden voor 4 personen: 4
artisjokken, zout, 1 citroen, 1 dl dro-
ge witte wijn, 1 el fijngehakte ui, 50 g
boter of margarine, Vi dl slagroom.

Spoel artisjokken zorgvuldig schoon
in ruim water met zout. Snijd de ste-
len er zover mogelijk uit en verwijder
de lelijke blaadjes. Kook ze daarna
30-45 minuten in ruim water met sap
van 1 citroen en zout. Laat voor dip-
saus droge witte wijn met fijngehak-
te ui tot de helft inkoken en zeef dit
in een kom. Zet deze kom au bain
marie. Verdeel de boter in klontjes
en klop deze een voor een door de
saus tot deze gladgebonden is. Klop

er daarna de slagroom door. Schep
de artisjokken uit de pan en laat ze
omgekeerd op schone doek uitlek-
ken. Giet de saus in vier kommetjes.
Serveer de artisjokken. Nadat alle
blaadjes zijn verwijderd en gegeten
kan de bodem ook worden gegeten.

Alleen nog even het hooi (de ve-
zeltjes) verwijderen.

hub meijer

LOV bezoekt
première

De Limburgse Opera Vererö'
ging zal komende zondag ee^bezoek brengen aan de pi*]
mière van II Travatore doofl
de Nederlandse Volksoperaj
De uitvoering begint om 20.1i
uur in de Amsterdam^Stadsschouwburg. PlaatH
kaarten eerste rang, inclustól
busvervoer kosten 60 guldeiH

De opstapplaatsen en ven
trektijden: Heerlen NS-staj
tion 15.15 uur, Maastricht N&
station 15.35 uur, Beek b«
Lampenhuis 15.50 uur ejj
Stem bij Bejaardenhuis 16.0*,
uur.

Activiteiten op
kasteel Limbricht
LIMBRICHT - Op kaste*]
Limbricht staan zondagmidj
dag enkele culturele activitel
ten op het programma. In oj
grote zaal van de Voorburg"
wordt tussen 14.30 en 17.30 W
het door Veldeke georganiseef'
de Limburgs Eige geprese"'
teerd. Op het jazzpodium vajj
het kasteel spelen vanaf 14.0"
uur The Mosam City Jazzme"
en Minor Swing.

Centraal in Limburgs Etéj
staat een muzikaal toneelst^*
met als titel 'Ein klein gem^l
kelik denk' van Ger Bertholn
Het stuk worden onder reOT
van de auteur gespeeld do"
een toneelgezelschap van
gen personen. Annie Schre£ders-Derks houdt voordrac*
ten van proza en poëzie terW"
Ger Bertholet diverse liedF
ten gehore zal brengen. Daar'
naast brengt Jan van Kempe'
misj en masj.

Oplossing van gisteren
Horizontaal: 1. aanslag; 3. Brussel; 5. F
test; 7. dansles; 8. sennhut; 9. lucifer
Verticaal: 1. afgrond; 2. gesmoes; 3'
rones; 4. leefnet; 5. pijlsnel; 6. trainer

puzzel van de dag

Horizontaal:
1. aantrekkelijkheid; 8. persoonlijk vnw.; 9.
lokspijs; 10. muzieknoot; 11. eenheid van
elektrische stroomsterkte (afk.); 13. door,
met (Latijn); 14. drank; 16. drevel; 17. land
in Azië; 18. nauwe opening; 19. stad in
Frankrijk; 20. hoeve, landgoed; 22. helden-
dicht; 25. stad in Hongarije; 26. bergmeu-
bel; 27. voertuig; 29. plaaggeest; 30.
eerstvolgende (afk.); 31. gesloten; 33. wal-
kant; 34. insekt.

Verticaal:
1. trompetvogel; 2. zeurkous; 3. d*^hout aan een mast; 4. zoogdier; 5. meij
zijnen (afk. Latijn); 6. godin van de vr^j
7. aanvankelijk; 12. eigenaarv.e. plant«J
13. allegaartje; 15. scharnier; 16. kansen
de; 20. vaststaand; 21. sierplant; 23. $\
,in Japan; 24. glassoort voor imitatie-e^stenen; 28. kloosterlinge; 31. voorzeg
32. en dergelijke (afk.).
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Aanscherping
beveiliging

kerncentrales
Van onze Haagse redactie

1 HAAG - De overheid wil de. *t|!^eidsvoorschriften voor kern-
fer.u a*es aanscherpen. De Kernfy-

" j JJe.Dienst zal bij het toezicht op
taligheid in kerncentrales ge-

i \ këaan makenvan de codes die
\r het Internationaal Atoomener-, |f| Agentschap (lAEA) zijn opge-

'' jy- Staatssecretaris De Graaf (So-, lij.. Zaken) en minister Nijpels
a eu) melden dat in een brief aan

en TweedeKamer.

dj?? bewindslieden stellen dat de
'et Nederlandse Kernenergie-

At aÜeen globaal de veiligheidsre-
IC5 aangeeft, waaronder kernener-
gie worden toegepast. Op basis
L die wet zijn vergunningen ver-

.d aan de kerncentrales in Bors-
I en Dodewaard.

'e iAEA-codes wordt nauwkeu-Ul Omschreven welke voorzienin-
P aanwezig moeten zijn om sto-
C?fi en ongevallen op te vangen.

ml«er wordt in de codes bepaald
A de exploitant van de centrale
Lds verantwoordelijk is voor een
I 8e bedrijfsvoering.

IK* Tioet de organisatie die verant-
_k, rdelijk is voor ontwerp, bouw,
ICJriJfsvoering en ontmanteling
4. de centrale, kunnen aantonenij. de feitelijke kwaliteit van de
I u6heidsvoorzieningen is.

Instemming
In grote lijnen stemmen de onder-
nemingsorganisaties VNO en NCW
in met de plannen. De twee grote
milieu-organisaties Natuur en Mi-
lieuen Milieudefensievinden deno-
titie te vrijblijvend.
Medio september presenteren de
gezamenlijke werkgevers- en werk-
nemersorganisaties uitgewerkte
plannen op milieubedrijfszorg. Als
de gezamenlijke aanpak onvoldoen-
de effect sorteert, wil deFNV alsnog
dat de overheidmet wetgeving druk
uitoefent.

Regering Colombia
weigert dialoog

toet drugbaronnen
tffc^OTA - De burgemeester van
«J^Hin, Juan Gomez Martinez,
|jLStander van een dialoog met de
Lo|nbiaanse drugbaronnen, heeft
X r̂en voor zijn stad een uitgaans-
AJb?d van tien uur 's avonds tot zes
t 'n de morgen afgekondigd. In

vL stad werd gisteren intensief ge-
L °uilleerd. De Colombiaanse re-
K^g liet intussen dezelfde dag
1L| categorisch nee horen op voor-L|.'en van de drugbaronnen en hun
f^'tieke bondgenoten om een dia-
Ü» te beginnen om een einde te

>lh*en aan de totale oorlog van;de
toafia tegen de staat.

L^el in de stijl van de laatste Ja-

"Lf Bond-film probeerde drie man-
'(f/ dinsdag met raketten een
Lakfabriek van de overheid' in
t^d te schieten. Bewakers open-
L^ het vuur waardoor een ramp
Lrd voorkomen die aan 90 arbei-
'fyu e* 'even na(i kunnen kosten,

blaarde de politie.
IiLeerder werden op zes drankwin-
£l£ van de overheid aanslagen ge-
.^gd. De 'Extraditables' eisten de
lU^htwoordelijkheid op voor aan-
talen tegen 11 staatsbanken in Me-e*un.
\ uIL belangrijkste verdachte onder
k Juirn 11.000 verse arrestanten, de
Hrfiabankier Eduardo Martinez
l^ero, heeft bericht gekregen dat
|. VS om zijn uitlevering hebben
C^aagd. De 'Extraditables' heb-
L^ gedreigd voor elke uitgeleverde

Ss tien rechters om te brengen.

Rechters
l stèren namen opnieuw drie rech-
)f

s ontslag na met de dood be-
legd te zijn. De rechters en hun
jannen kregen alvast condolean-

|. en rouwkransen thuisge-.Uurd Twee van de rechters zou-
Colombia al verlaten hebben.

1jT Politie kondigde gisteren negen
operaties aan in Barranquila

in het noorden, van waaruit veel
handel met deAntillen wordt gedre-
ven, in Cali, de hoofdstad van het
tweede drugkartel dat waarschijn-
lijk verantwoordelijk was voor de
moord op de journalist Caino, en
Santa Marta. Het gaat bij deze ope-
raties vooral om het beslag leggen
op bezittingen van drughandelaars.

De Israëlische minister van defen-
sie, Yitzhak Rabin, heeft gisteren
toegegeven dat Israëlische bedrij-
ven zich in Colombia met activitei-
ten bezighielden waarvoor zij geen
toestemming van Jeruzalem had-
den gehad. Ook zouden Israëlische
huurlingen in Colombia actief zijn.

Milieu-organisaties vinden notitie te vrijblijvend

Groot bedrijf moet
milieuplan hebben

DEN HAAG -Alle grotere be-
drijven met een middelgrote
tot grote milieubelasting of
bijzondere milieurisico's moe-
ten in 1995 beschikken over
een integraal milieuzorgsys-
teem. Het gaat om tien tot
twaalfduizend ondernemin-
gen. Dit staat in de notitie be-
drijfsinterne milieuzorg, die
minister Nijpels van milieube-
heer gisteren mede namens
zijn collega van verkeer en wa-
terstaat naar de Tweede Ka-
mer heeft gestuurd.

Kleinere bedrijven (naar schatting
250.000) moeten volgens de notitie
in hetzelfde jaar duidelijke stappen
hebben ondernomen om te komen
tot de invoering van een gedeelte-
lijk milieuzorgsysteem.

Indien bij het opmaken van de tus-
senbalans eind 1992 blijkt dat met
de invoering van een milieuzorgsys-
teem onvoldoende voortgang is ge-
boekt, zal er alsnog een wettelijke
regeling voor milieuzorg komen.

Het doel van een milieuzorgsysteem
is de totale milieubelasting van een
bedrijf te beheersen en te beperken.
De bewindsman heeft acht eisen ge-
steld waaraan het systeem moet vol-
doen. Die zijn onder meer: een mi-
lieubeleidsverklaring van het be-
drijf, een programma van alle mi-
lieu-activiteiten, interne controle,
voorlichting en opleiding van het
personeel en een periodieke door-
lichting van het systeem.
De ondernemingen zullen, zo meent
de bewindsman, zelf ook profiteren
van de invoering van een milieu-
zorgsysteem. Door minder grond-
stoffen- en energieverbruik kunnen
ze vele kosten besparen.
Het milieuzorgsysteem komt niet in
de plaats van een milieuvergun-
ning, zo benadrukte Nijpels. Wel
kunnen milieuvergunningen daar-
op worden afgestemd.

Conferentie over
Cambodja zonder
resultaat uiteen

PARIJS - De internationale confe-
rentie in Parijs over Cambodja is
gisteren afgelopen zonder dat er een
akkoord bereikt is voor het conflict
tussen de door Vietnam gesteunde
regering in Phnom Penh en de uit
drie partijen bestaande verzetscoa-
litie.

In een slotverklaring constateerden
de 20 delegaties die aan de bespre-
kingen hebben meegedaan dater na
een maand onderhandelennog geen
'alomvattende regeling' is.

In het slotdocument worden alle be-
trokken partijen opgeroepen hun
pogingen om tot een vredesakkoord
te komen, voort te zetten. Frankrijk
en Indonesië zullen de komende zes
maanden besprekingen met de ver-
schillendepartijen voeren om te kij-
ken of een nieuwe bijeenkomst zin
heeft.

Waarnemers zijn bang dat de strijd
in Cambodja weer zal oplaaien na
het mislukken van de conferentie.
Vietnam heeft aangekondigd dat
het zoals beloofd al zijn troepen - nu
nog 26.000 man - vóór 26 september
zal terugtrekken. Daarna zal een
complete burgeroorlog uitbreken,
zo vrezen waarnemers.

De afgelopen dagen is al melding
gemaakt van schermutselingen in
het westen van Cambodja.

GMD: veel WAO'ers
raken ziek door werk

UTRECHT - Bij ongeveer 40procent van de werknemers die
door ziekte arbeidsongeschikt
raken, is de ziekte vpor een be-
langrijk deel ontstaan door het
werk, zo is gebleken uit weten-
schappeijk onderzoekvan de Ge-
meenschappeijke Medische
Dienst (GMD).

Beroepsgebonden ziekten ko-
men verhoudingsgewijs meer
voor bij mensen die werk met
een lichtere fysieke belasting
hebben gedaan, zoals schoon-
maak-, magazijn- en winkelfunc-
ties. Het gaat dan om vrouwen
tussen 35 en 55 jaar die door een
ziekte aan het bewegingsappa-
raat arbeidsongeschikt raken.
Tot nu toe ging men ervan uit dat
vooral mannen die zwaar werk
verrichten in bijvoorbeeld de

bouw en de metaalindustrie be-
roepsgebonden ziekten oplopen.
Het hebben van een beroepsge-
bonden ziekte blijkt niet van in-
vloed op de beoordeling van ar-
beidsongeschiktheid, maar dat is
geen verrassing. De WAO maakt
immers geen onderscheid naar
oorzaken van ziekte.

Bij de beoordeling door de GMD
speelt het geslacht van de be-
trokkene evenmin een rol. Van
vooroordelen van GMD-functio-
narissen is geen sprake, zo meldt
de GMD.

De Sociale Verzekeringsraad
stelde in 1986 nog dat vooroorde-
len ten opzichte van vrouwen
wel degelijk meespeelden bij de
beoordeling van arbeidsonge-
schiktheid.

In het onderzoek (een analyse
van een representatieve steek-
proef onder 380 WAO'ers) is ook
nagegaan welk verband er be-
staat tussen functie en ziekte.
Mensen die geestelijk belastend
werk hebben gedaan (leidingge-
vende, intellectuele en admini-
stratieve functies), zyn verhou-
dingsgewijs vaak uitgevallen
door een psychische ziekte of
door een hart- en vaatziekte.

WAO'ers die zwaar lichamelijk
werk hebben verricht in vooral
de industrie, hebben te maken
met hart- en vaatziekten of ziek-
ten van het bewegingsapparaat.
Deze laatste ziekten konten ookveel voor bij mensen die zowel
geestelijk als lichamelijk werk
hebben gehad, zoals verpleeg-
kundigen en chauffeurs.

binnen/buitenland

Manoverleeft
ruim kwartier
onder water

NTERDAM - Een 23-jarige
Cj1 's dinsdag ternauwernood
rj de verdrinkingsdood gered
F^t hij 2eker een kwartier on-r water had gelegen.

man was door nog onbeken-,oorzaak in het water langs de
* Ruyterkade terecht geko-
rß' De politie, gewaarschuwd
n* een getuige, vond aanvan-gt niets.
tnt janwen* uiteindelijk gevon-
J* door duikers van de hrand-[*r Het slachtoffer gaf geen te-
r* van leven meer, maar na on-
""fier een kwartier reanimeren|Borinen hartslag en ademha-f* Weer op gang te komen. Hij
/jPgenomen in een ziekenhuis,
i *Bens een politiewoordvoer-
J«omt het wei vaker voor dat
Spelingen een langdurig ver-
wonder water overleven. „Zo"-:.
?£ er geen water in de longen
J"** is dat mogelijk." Tempera-- de overgang

r"* een warme ongeving naar
?*d water bijvoorbeeld - kan
j. fievolg hebben dat de longen21 'afsluiten', aldus de woord-■;

Voorstellen zullen worden voorgelegd aan hondgenoten

VS en Sovjetunie eens
over chemische wapens

GENEEVE - De Verenigde Staten
en de Sovjetunie hebben overeen-
stemming bereikt over hoe een
eventueel toekomstig verbod op
chemische wapens er op een paar
belangrijke onderdelen zou moeten
komen uit te zien. De twee super-
mogendheden hebben eenreeks an-
dere landen gevraagd hun voorstel-
len te bekijken. Dit maakte deAme-
rikaanse onderhandelaar Max Frie-
dersdorf gisteren bekend.

Moskou en Washington zijn het
eens geworden over de technische
details van de zogenaamde verras-
singsinspecties.Deze inspecties, die
slechts kort van tevoren worden
aangekondigd, dienen te voorko-
men dat landen het verbod op het
bezit van strijdgassen aan hun laars
lappen. Ook is er een akkoord be-
reikt over een tijdsschema voor de
vernietiging van de bestaande voor-
raden chemische wapens en hun
produktiefaciliteiten.

Amerikaanse en Sovjet-onderhan-
delaars hadden al in juni bekendge-
maakt dat zij op deze punten een
in het kader van de VN-Ontwape-
ningsconferentie in Genève onder-
handelen sinds 1968 een veertigtal
landen over een ■ totaal verbod op
chemische wapens, dus ook op het
produceren en bezitten ervan.

overeenkomst hadden gesloten.
Maar zij maakten toen het voorbe-
houd dat de regeringen in de hoofd-
steden nog hun zegen moesten ge-
ven aan het akkoord. Dat is inmid-
dels gebeurd, aldus Friedersdorf.
Op dit moment bestaat er een
(meermalen geschonden) verbod op
het gebruik van strijdgassen. Maar

Deze onderhandelingen verlopen
moeizaam. Een belangrijk obstakel
voor de spoedige totstandkoming

van een verdrag is het feit dat het re-
latief eenvoudig is om gifgaswapens
te produceren en verborgen te hou-
den.

Een complicerendefactor is ook dat
veel Derde Wereld-landen de e-wa-
pens beschouwen als het „kernwa-
pen van de arme man" en ze daarom
niet gemakkelijk zullen opgeven.
Algemeen gaat men ervan uit dat
een verbod pas effectief kan zijn als
het wereldwijd wordt nageleefd.

Hels karwei
De Poolse premier Tadeusz
Mazowiecki heeft moeilijk-
heden met de vorming van
zijn regering, maar die we-
gen in genen dele op tegen
de problemen, waarmee
Polen als geheel te kampen
heeft. De regering komt er;
is het niet vandaag dan is
het morgen. De nationale
noden zijn echter talrijk en

voor een deel nagenoeg onoplosbaar.
Een van de actuele knelpunten zijn de prijsstijgingen die elkaar in
duizelingwekkende vaart opvolgen. De misère wordt verder on-
derstreept door de constante daling van de munt, de zloty. Twee
weken geleden stonden er nog 7000 tegenover een dollar, nu al
9000.
Het loslaten van de prijzen heeft niet tot een verhoging van het
aanbod in de winkels geleid. Integendeel, de aanvoer van grond-
stoffen en reserveonderdelen stagneert. De chronische inefficiëntie,
houdt mede verband met een'gebrekkig distributie- en transport-
systeem.
Zonder pijnlijke ingrepen is een sanering van de nationale econo-
mie — al veertig jaar het grote zorgenkind in Polen - eenvoudig on-
denkbaar. Het is nog maar de vraag of Mazowiecki dit kolossale
karwei aan kan. Hoopgevend aspect is dat de communisten, die
nu wegens een derde ministerspost nog wat dwars liggen, bereid
lijken te zijn Mazowiecki bij diens krachtproef (gedoog)steun te
verlenen. Hulp van buitenaf is onontbeerlijk, ook toegezegd, maar
mede afhankelijk gemaakt van de mate waarin de Polen ook zelf
de handen ineenslaan. De VS bij voorbeeld hebben Warschau dui-
delijk te verstaan gegeven dat zij bereid zijn met royale steun over
de brug te komen, mits die niet in een bodemloze put verdwijnt.
Een en ander laat onverlet dat de nieuwe premier veel tact en di-
plomatie nodig heeft, aangezien hij toch binnen de grenzen zal
moeten blijven van wat de Polen nog kunnen verdragen.

F.S.

NZR achter
voorstel inzake

specialisten
UTRECHT - De ledenvergadering
van de sectie ziekenhuizen van de
Nationale Ziekenhuisraad heeft gis-
teren tijdens een besloten ledenver-
gadering in Utrecht ingestemd met
de voorlopige resultaten van het
overleg over de honorering van spe-
cialisten.
Aan dat overleg, onder leiding van
oud-minister Van Aardenne, heb-
ben behalve de NZR ook de organi-
saties van specialisten, ziekenfond-
sen en verzekeraars deelgenomen.
Aanleiding was het conflict van de
specialisten met de ziekenfondsen
en de overheid over de voorgeno-
men forse verlagingvan de praktijk-
kostenvergoeding en het norminko-
men.
Het in juli bereikte principe-ak-
koord houdt onder meer in dat de
kosten voor specialistische hulp
drie jaar lang worden bevroren, dat
de tariefstructuur zo wordt veran-
derd dat doelmatig handelen wordt
beloond en dat de inkomensver-
schillen tussen de diverse specialis-
men door onderlinge verschuivin-
gen worden verkleind. De afspra-
ken moeten er ook toe leiden dat de
ziekenfonds- en particuliere tarie-
ven dichter bij elkaar komen en dat
de specialisten weer overeenkom-
sten sluiten met de ziekenfondsen.
De ziekenfondsen hebben al eerder
ingestemd met de onderhandelings-
resultaten. De achterban van de
Landelijke Specialisten Vereniging
en de particuliere verzekeraars be-
slissen er in september over. Ook
het kabinet moet zich er nog over
uitspreken.

Pi in ruim
een miljard
decimalen

NEW VORK - De wiskundigen, de
gebroeders Gregory en David
Chudnovsky, van de Columbia-uni-
versiteit in New Vork hebben met
behulp van twee IBM-supercompu-
ters het getal Pi uitgerekend in meer
dan een miljard decimalen. Het
staat nu op 3, gevolgd door
1.011.196.691 cijfers achter de kom-
ma. Het getal Pi drukt de verhou-
ding uit tussen de omtrek en de
doorsnee van een cirkel.
Voor gewone stervelingen gaat een
ontwikkeling van Pi meestal niet
verder dan 3,1416. De gebroeders
Chudnovsky waren sinds juni al re-
cordhouder in het zo exact mogelijk
uitdrukken van de waarde van Pi
met een aantalvan 480 miljoen deci-
malen.

punt uit
Ongeluk

In de Oostenrijkse bondsstaat
Vorarlberg zijn gisteren bij
Bregenz twee sneltreinen fron-
taal op elkaar ingereden. Vol-
gens de politie vielen daardoor
een dode en vijftien gewonden
van wie tien ernstig.

Brand
In Griekenland hebben brand-
stichters gisteren een promi-
nente voorstad van Athene in
vlammen gezet. De politie ver-
klaarde dat de brand in devilla-
wijk Ekali op drie verschillen-
de punten tegelijk was aange-1
stoken. Ondanks de inzet van
24 brandweerploegen en twee
vliegtuigen kreeg men het vuur
niet onder controle.

Benoeming
Minister Deetman van Onder-
wijs en Wetenschappen heeft C.
Schuiten voorgedragen als
nieuwe directeur van het Rijks-
instituut voor Oorlogsdocu-
mentatie (RIOD) in Amster-
dam. Schuiten volgt in deze
functie A. Paape op.

De beste
Op de 'top tien' van Europese
management-opleidingen staat
de opleiding van de Erasmus
Universiteit/Rotterdam School
of Manangement in Rotterdam
nummer één. De kwaliteitsver-
gelijking is uitgevoerd door het
marketingbureau Cox Commu-
nications Consultants uit
Frankfurt op verzoek van het
bedrijfsleven.

Gaswolk
Uit een depot voor klein che»2-
misch afval van deRijksuniver.*.
siteit Utrecht is gisterochtend-
een wolk zwavelzuur ontsnapt7Een werknemer liep daarbij
brandwonden op.

Vondst
De Eindhovense politie heeft*
bij een inval in een sportschool*,
aan de Tongelresestraat in
Eindhoven een grote hoeveel.-,
heid spierversterkende middej*:
len gevonden. Ook trof de poli»!
tic er tientallen injectienaalden*
aan en twee vuurwapens. Te-
gen de 31-jarige eigenaar en
diens 30-jarige vriendin is pro-*
ces verbaal opgemaakt.

Verhuizing
Een 22-jarige Canadese trans--
seksueel die beschuldigd
wordt van moord op een poli-
tieman, eist dat hij in afwach-
ting van zijn proces naar een
vrouwengevangenis overge-
bracht wordt omdat hij „er zeer
aantrekkelijk uitziet". Ook is
hij bang voor de reacties van
zijn mannelijke medegevange-
nen.

Busb
Dorothy Bush Leßlond, een
dochter van president George
Bush van de VS, is gescheiden
van haar man WilliamLeßlond.
Naar verluidt zijn de 30-jarige;
Dorothy en haar man, die een
bouwbedrijf heeft in de staat
Maine, uit elkaar gegroeid.

Voorzitter
De PSP'erLeo Platvoet is voor-
lopig aangewezen als de voor-
zitter van de politieke groepe-
ring Groen Links. Vice-voorzit-
ter is Elli Izeboud (CPN) en Job
van Keulen (PPR) is secretaris.

" De politie van Kaapstad houdt een groep van ongeveer 250 betogende vrouwen tegen die bij
de Britse ambassade een petitie en een verslag over de toestand in Zuid-Afrika wilden aanbie-
den. De vrouwen, onder wie de echtgenotes van aartbsisschop Desmond Tutu en van dominee
Alan Boesak, werden gearresteerd nadat zij een bevel tot ontbinding van hun demonstratie
hadden genegeerd. De vrouwen werden na verhoor vrijgelaten. De actie is onderdeel van de
9roots opgezette campagne van burgerlijke ongehoorzaamheid waarmee de Brede Democrati-
sche Beweging, de bundeling van zwarte oppositie-organisaties, protesteert tegen het uitsluiten
van de zwarte meerderheid van de parlementsverkiezingen van zes ser>tember.

Limburgs dqgblad~J
Donderdag 31 augustus 1989 "3

(ADVERTENTIE)

_______________________________ C_r_FHin_a" IJvTZICII Up IV.. I

■AH I Deze aanbiedingen zijn geldig t;m za 9 sept.
I Niet in allevestigingen verkrijgbaar, wel te bestellen.

Betogende vrouwen geblokkeerd
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AMERSFOORT/EMMEN/VENLO
- CDA-fractielieder De Vries keerde
zich tegen uitlatingen van Kok als
zouden alleen de hoogste inkomens
minder belastingverlaging krijgen
door de voornemens van de PvdA.
„Feitelijk niet juist",aldus De Vries.
Hij rekende zijn gehoorvoor dat alle
mensen met inkomens boven 45.000
gulden per jaarbruto bij de PvdA te
maken krijgen met hogere belastin-
gen en niet met een mindere verla-
ging van belastingen.
De PvdA meent dat Lubbers on-
langs gedane voorstel de BTW te
verlagen (kosten twee miljard) niet
door het CDA-programma wordt
gedekt. De christen-democraten
menen juist dat ze dat geld bij el-

kaar kunnen krijgen door intensie-vere fraude-bestrijding. Het CD.A-
programma biedt daarnaast genoeg
financiële ruimte voor belasting- df
BTW-verlaging, aldus een pers-
verklaring van het CDA.

Kok kreeg gisteren uit onverdachte
hoek steun in zijn kritiek op pre-
mier Lubbers. WD-lijsttrekker Jo-
ris Voorhoeve bekritiseerde de be-
loften, die premierLubbers de laat-
ste dagen heeft gedaan, zonder d^t
hij daarbij zegt waaruit die betaald
moeten worden.
„Uit de cijfers van het Centraal Plan
Bureau blijkt dat de heerKok welis-
waar overdrijft, maar niet helemaal
ongelijk heeft. Het saldo van die
wensen van het CDA is niet toerei-
kend."

Herhaal

6 SEPTEMBER

K

putten zich uit in_. Uitdragen van het eigen ver-jc: het door het CDA in de toe-
C? 1 gewenste beleid. Naast, na-
H rl'jk, het ruim uitmeten vansüccessen van de afgelopen ja-
L Een goed klinkend verhaal,
i*el. Maar jeer echt mee onder-
IJ-den van anderen, nee. Dat
L^'jl met name de PvdA, maar in
K^ere mate ook de VVD, zich
k? r en meer ging uitputten in

ien op het CDA. Een reactie
t' christen-democratische hoek
Iq dan ook niet uitblijven.

L 1? echter meer. Sinds de eerste
Ej^gen over de verkiezingsuit-
L* °P 6 september staat het CDA
L^inst. De campagneleiding ziet
Lals een groot gevaar. Het ka-
li:' de eigen achterban, neigt er-
C alvast achterover te gaan leu-
.." Het karwei is immers in hun
l.j^k al geklaard. De partij wint,
Ljjt de grootste in cle Tweede Ka-
t en levert weer de minister-s'dent: Lubbers.

h 's dan ook niet voor niets dat
L^-voorzitter Van Velzen maar

De Vries en zelfs Lubbers de
LJjl leden op elke manifestatie/]ePen toch vooral de mouwen
* stropen en er de laatste we-

ken nog hard aan te trekken. Al-
leen zo zal de partij in staat zijn
straks de eigen wensen voldoende
tot beleid te maken.

OBERT
DE VRIES... tot
hardere
toon
gedwongen...

Boodschap
In dit beeld past ook het aanslaan
van een hardere toon richting de
concurrentie: PvdA en VVD. Pro-
fileren, niet alleen naar de eigen
achterban, maar ook naar de kie-
zers die nog geen keuze hebben
gemaakt. Maandagavond viel het
startschot voor de verharding
Plaats van handeling: Hengelo^
tien dagen voor de verkiezingen'
Gedrieën: Van Velzen, De Vries en
Lubbers brachten de boodschap.
Nadat de verbale kruitdampen
waren opgetrokken, ontstond hetvolgende kristalheldere beeld vanstruikelblokken zoals het CDA die
by de samenwerking met de tweegroteconcurrenten ziet. Ten eerstede combinatie met de PvdA. HetCDA zal niet meewerken aan het

voor de helft terugdraaien van de
belastingverlaging, die in 1990 in-
gaat. Het CDA zal niet meewerken
aan een regeringsprogramma met
de PvdA dat leidt tot lastenver-
zwaringen van ettelijke miljarden
guldens.

Een christen-democratisch 'nee' is
er voor de PvdA-wens om inko-
mensachterstanden voor uitlle-
ringstrekkers tenminste ten dele
met terugwerkende kracht onge-
daan te maken. Hetzelfde geldt
voor voorstellen die leiden tot her-
nieuwde inkomensnivellering.

Om tot een hernieuwde combina-
tie CDA-VVD te komen, zullen de
liberalen in de ogen van het CDA
de volgende voornemens moeten
laten vallen: - verdere lastenver-
lichting voor hogere inkomens en
bedrijfsleven van 3 tot 3,5 miljard
gulden; de baten van de economi-
sche groei zullen aan andere, be-
langrijker zakan besteed moeten
worden; - bezuinigingen op socia-

ie zekerheid (door het wel toepas-
senvan dekoppeling van uitkerin-
gen en lonen voor de ene groep
uitkeringstrekkers en niet voor de
andere), ontwikkelingssamenwer-
king, volkshuisvesting en onder-was dienen te vervallen.

Obstakels
Naast deze 'CDA-strijdpunten'
zijn er nog talrijke andere obsta-
kels van minder kaliber. Desal-
niettemin belangrijk genoeg om te
kust en te keur door de CDA-top te
worden uitgedragen. Zo is er de
categorie psychologische bezwa-
ren. De PvdA heeft de afgelopen
jaren elk CDA-voorstel verketterd
en is bovendien in 1982 uit het ka-
binet weggelopen. Dat zijn won-
den die bij veel CDA'ers nog niet
geheeld zijn. Bij de VVD weet je
niet waar jeaan toe bent. De partij
is intern verdeeld en het is de
vraag of de libarelen genoeg span-
kracht kunnen opbrengen 6m een
nieuwe coalitie vast te houden.

Tel daarbij op een stel inhoudelij-
ke bezwaren, die zowel tegen
PvdA als VVD gelden. Het gaat
danom voorstellenrond de media,
euthanasie en medische technie-
ken waarbij beide partijen verder
willen gaan dan het CDA. Een an-

der voorbeeld is depositie van het
bijzonder onderwijs die PvdA en
WD in de ogen van het CDA op
zijn minst willen aantasten.
Tenslotte de categorie losse flod-
ders. De moeite die de WD heeft
met maatregelen die het gedrag
van mensen moeten beïnvloeden
(milieu), de positie van VVD-leider
Voorhoeve ofde rol van het Friese
liberale kanon Wiegel. Richting de
PvdA zijn er ook enkele schoten
voor deboeg. Potverteren is er een
van. Het teveel willen van de over-
heid, te veel nadruk op inkomen
bij het vormgeven van het sociaal
beleid of hét te veel mikken op ex-
tra banen bij de overheid, zijn an-
dere.

Het CDA in de aanval dus. Men
onderscheidt zich duidelijk van
andere partijen. Zegt tegen PvdA
en VVD waar het op staat. Tegelijk
blijft er een probleem met de stel-
lingname van de christen-demo-
craten. Met wie men uiteindelijk
samen wil gaan werken, wordt
niet aangegeven. De veilige mid-
denpositie dus. De handschoen
oppakken alleen om de eigen vin-
gers niet te branden. De aanval is
nog altijd de beste verdediging.

carel goseling

Onaanvaardbar
* is niet de taak van de journalistiek en

om zelf issues te maken,
woberen ze zaken te sturen. Dat is on-

aanvaardbaar. Het is niet hun zaak of Wie-
gel al dan niet terugkomt. Bovendien zorgt
het voor een hoop verwarring."

Omdat Irwin niet het nut begrijpt van der-
gelijke opiniepeilingen, wil hij verder geen
commentaar geven op de uitslag ervan.
Prof M. Brouwer, hoogleraar massacom-
municatie te Amsterdam, is daartoewel be-
reid. Hij denkt dat de campagneleidingvan
de VVD van plan is flinke munt te slaan uit

het naar voren schuiven van de populaire
Wiegel. „Hij zit er serieus aan te komen."

De enquête komt voor de VVD waarschijn-
lijk net iets te vroeg om nog effect te heb-
ben in de sternhokjes, zegt Brouwer. „Daar-
om moeten ze net voor de verkiezingen met
een verrassing toeslaan. Wiegel komt dan
met een duidelijke verklaring, waarin hij
zegt bereid te zijn terug te keren en hoe hij
dat wil doen. Dat kan een heel interessant
effect opleveren."

" HANS WIEGEL
...boven de partijen...

Vrijblijvend
Brouwer gelooft niet dat Wiegel voor de
WD tien zetels meer in de wacht kan sle-
pen dan, volgens de peilingen, Voorhoeve
zal doen. „Een antwoord op een enquête-
vraag is heel vrijblijvend. Als het geen ver-
plichtingen geeft, kun je, zeker vanwege
het verrassingselement, emotioneler reage-
ren: stel je voor, Wiegel terug. Prachtig,
kunnen we WD stemmen. Maar daarna
wordt het toch wat minder, want de men-
sen denken dan: Wiegel verandert niets."

De hoogleraar erkent echter het onmisken-
bare bestaan van een Wiegel-effect. Hij
schat het in op vijf zetels. Brouwer denkt
dat de huidige commissaris van de konin-
gin in Friesland veel afgedwaalde WD-
stemmers weer bij de partij terug brengt.

„Het potentieel WD-stemmers is veel gro-
ter dan nu uit de enquêtes blijkt. Veel men-
sen zitten nu te draaien tussen de partij van
hun eerste en hun tweede keus. Door de
door Voorhoeve veroorzaakte crisis heeft
de VVD veel kiezers verloren, die deze par-
tij als eerste keus hadden staan. Maar die
mensen hebben de VVD nog wel als tweede

op hun lijstje staan. Wiegel haalt die men
sen terug."Leidse politicoloog: dit soort enquêtes is kletskoek

'Opiniepeiling naar Wiegel
als lijsttrekker schandalig'

JSTERDAM - „Het is schandalig
i een opiniepeiler cijfers publi-
j^tover de zetelwinst voor de VVDtlans Wiegel terugkeert als lijst-eer. Het heeft niets met de reali-
} te maken. Het is gewoon klets-
t*-." De Leidse politicoloog prof.

windt zich op over de jong-
ontwikkelingen in de verkie-

§scampagne. Volgens enquêtes
P het bureau Interview en de Vara

Wiegel als lijsttrekker bij de ko-■ ftde verkiezingen tien zetels meer
dan de huidige eerste

j?^ Voorhoeve. Irwin vindt derge-
£e opiniepeilingen volkomen ver-

is geen kandidaat en daarom mag
k e vraag niet stellen. Anders kun je ook
%fn' wat stemt u als Drees herboren
u£t. Of: wat doet u als de koningin lust-eer van het CDA wordt. Als dit,als dat.
*an je eindeloos doorgaan."

V ergert zich er aan dat het bureau In-
l^'ew van Maurice de Hond zich nu alkr de tweede keer tijdens verkiezings-
jj'Pagnes mengt in interne partijpolitiek.
H^e vorige verkiezingen onderzocht hij
\ stemgedrag als niet Joop den Uyl, maar
La Kok lijsttrekker van de PvdA was ee-*st.

binnen/buitenland

Zelfgenoegzame achterban gevaar voor christen-democraten

Toonzetting van CDA in
campagne wordt harder

N HAAG - „Wij willen
inningen overbruggen. Al-
d*n samen met andere zijn
ï^de resultaten te bereiken.par als anderen ons fors

hebben zij rechtl duidelijke antwoorden."
De Vries

acht afgelopen maandag
boodschap in Hengelo

'floerst. De christen-demo-
Jjten willen eigenlijk niet,
jar worden door kritiek
J VVD en PvdA gedwon-
Z 1 een hardere toon in de
ipiezingsstrijd aan te
lr atl- „Niet reageren zour.rden uitgelegd als hoog-

edig en arrogant. Wel rea-
t als ruzie zoeken. Ik zaloberen het juiste midden

s^n beide te vinden," pro-
rde De Vries nog eens.

L
i achterban slikte het verhaal.
C" 11 zit er meer achter de woor-L van de CDA'er. In de eerste

Pagne-week was de toon nog
|J|- Geen kritiek, tenminste niet

op de vroegere liberale
ofde grootste oppo-

1^ Partij en mogelijke regerings-
van straks, de PvdA.

Stammenstrijd
Brouwer vermoedt dat veel mensen Hans
Wiegel zien als de man die de stammen-
strijd binnen de VVD kan beslechten. „Hij
heeft part noch deel gehad aan de kabinets-
crisis. Hij stond als het ware boven de par-
tijen. Dat kon hij als commissaris van de
koningin ook gemakkelijk doen."

„Zo heeft," vervolgt Brouwer, de aantrek-
kelijkheid van Wiegel twee kanten, „zijn
mooie positie nu en zijn persoonlijke uit-
straling van een doener. Hij straalt uit dat
hij wat gaat regelen. Hij kent geen twijfel.
Dat heeft effect op de kiezers."

Van Mierlo
De hoogleraar weet zeker dat de andere par-
tijen heel goed naar de enquête-uitslag van
Maurice de Hond zullen kijken. „Er is nog
maar kort tijd om het beeld van Wiegel te
ondergraven. Ik denk dat Van Mierlo van
D66 er wel in zal slagen. Hij heeft hetzelfde
charisma als Wiegel. Van Mierlo was ook de
man die in zijn eentje D66 weer uit het slop
trok."
Brouwer constateert dat CDA-lijsttrekker
Lubbers al een meesterzet heeft geplaatst.
Toen de geruchtenover Wiegel de ronde be-
gonnen te doen, kwam hij plotseling met
het voorstel om de milieuvervuiling te ver-
minderen door een belasting op het ener-
gieverbruik. „Daarmee onderstreepte hij de
verdeeldheid binnen de VVD over het mi-
lieu. Minister Nijpels kon maar heel voor-
zichtigreageren met een slag om dearm dat
hij Voorhoeve niet had geraadpleegd. Dat
was een noodsprong. De VVD in verlegen-
heid. Zeer knap gedaan van Lubbers."

de lijsttrekker

Opkomst
Goed reageren op het boven de kiezers-
markt hangen van Wiegel is voor de Partij
van de Arbeid erg moelijk, zegt Brouwer.
„Ik denk dat de campagnevan de PvdA wat
dat betreft niet veel kan opleveren. Ze moe-
ten het hebben van de opkomst en zorgen
dat het spannend lijkt. Als. er een Ajax-
PSV-stemming komt, gaan er meer mensen
naar de stembus. Dat is altijd gunstig ge-
weest voor de PvdA,"

weert schenk

In de serie persoonlijke
columns, waarin de
lijsttrekkers van de vijf
grootste partijen hun vi-
sie geven op onder an-
dere de verkiezings-
campagne en de verkie-
zingen van 6 septem-
ber, is vandaag Ria Bec-
kers aan het woord. Ria
Beckers voert bij deze
Tweede Kamerverkie-
zingen Groen Links
aan, de nieuwe politieke combinatie van PPR, PSP, CPN, EVP en
Onafhankelijken. Paradepaardje in het programma van de 'linkse
alliantie' is de 'groentax', de milieubelasting op vervuilende pro-
dukten, waarvan de introductie - volgens Groen Links - gepaard
dient te gaan met een verlaging van andere belastingen en pre-
mies.

'Harde milieuaanpak'
'De verkiezingscampagnes zijn halverwege. Nog een week en
de kiezers mogen het zeggen.

Gelukkig maar, want het zijn vermoeiende dagen. Wat van de
campagne tot nu toe te vinden? Wanneer we de opiniepeilin-
gen mogen geloven, slaat Groen Links bij de kiezers aan. On-
danks de soms heftige kritiek van vooral onze progressieve
broeders en zusters, PvdA en D66 (van jevrienden moet je het
maar hebben), dat het allemaal niet kan wat Groen Links wil,
lijkt de kiezer daar anders over te denken. Die nemen net als
Groen Links geen genoegen met het verhaaltje van 'de smalle
marges. Dat er maar heel weinig te veranderen zou zijn.

Onzin natuurlijk. De politiek kan keuzen maken. Het is alleen
devraag of je dat ook wilt. Groen Links wil dat. Wij willen een
harde milieuaanpak. Een groentax en minder auto's. Trein en
bus goedkoopen goed. Werk en inkomen delen. De werkweek
naar 32 uur. Het snel wegwerken van achterstand en armoede.
Fors ontwapenen nu het kan.

Is dit pakket een ramp voor het land, zoals Thijs Wöltgens, de
tweede fractievoorzitter van de PvdA, en Lubbers beweren?
Dat moeten ze dan maar eens uitleggen!

Voor het overige kenmerkt de campagne zich door braafheid.
Uit angst elkaar voor regeringsdeelneming uit te sluiten dan-
sen de herenLubbers, Kok, Voorhoeve en Van Mierlo omzich-
tig om elkaar heen. Met de grotevraag wie-doet-het-met-wiena
6 september? Echt politiek vuurwerk heb ik nog niet gezien.
Meeslepende meningsverschillen heb ik nog niet opgetekend.
De grotevragen en problemen zijn nog nauwelijks aan de orde
geweest.

Heeft u de vier heren bij voorbeeld over de nieuwearmoede in
Nederland horen praten? Over het ontwikkelingsvraagstuk?
Over de modernisering van dekernwapens voor de korte af-
stand? En in het verlengde daarvan over een veranderend bui-
tenlandbeleidnu in Oost-Europa zulke fundamentele verande-
ringen plaatsvinden?

CDA-lijsttrekker Lubbers heeft het voortdurend over 'de
agenda van de toekomst. Maar wat daar in staat, weet nie-
mand. Het lijkt er op dathij de agenda wel heeft gekocht, maar
nog steeds niet heeft opengeslagen. Conclusie: het is tot nu toe
een weinig politieke campagne.

Het CDA maakt het daarbij het bontst. Het lijkt erop dat het
bewuste strategie van het CDA is de partij een a-politiek imago
te geven. Met lijsttrekkerLubbers als symbool. De staatsman,
die boven het partij-politieke gewoel staat. Die wel iets beters
te doen heeft dan campagne voeren en zich te verantwoorden
voor zijn beleid.Er moet geregeerd worden, dus zit Lubbers in
het 'torentje.

Deze 'torentjes-campagne' mag dan, ook weer volgens de opi-
niecijfers, aanslaan. Maar democratisch gezien vind ik het be-
denkelijk. Je opsluiten in een torentje, af en toe de deur open-
doen, om het volk te vertellen dat jeaan het regeren bent, een
videoclip vervaardigen waarin je met de 'Groten der Aarde'
door de tuin mag wandelen; en kassa, de verkiezingswinst is
daar. Politicus Lubbers, waar zijt gij?

Een ding is duidelijk, de directe aanleiding voor deze ver-
vroegde verkiezingen, de val over het reiskostenforfait, speelt
in decampagne nauwelijks eenrol. De reiskostenaftrek is geen
hoofdonderwerp. Dat er een breuk in de CDA-VVD-coalitie is
ontstaan, wel.

De VVD betaalt schuld en boete. De kiezers lopen weg en het
CDA laat niet na te beklemtonen dat de WD het kabinet-Lub-
bers omver heeft gegooid. In de verkiezingsspot van het CDA
wordt Joris Voorhoeve als een beul neergezet. De schuldvraag
kan niet duidelijker beantwoord worden.

Maar dat is nog geen garantie dat het straks ook tot een andere
coalitiekomt. Wanneer CDA en WD na de verkiezingen hun
Kamermeerderheid behouden, dan kunnen ze - coalitiebreuk
of niet- gewoon weer verder. Ik hoop dat de kiezers dat op 6
september in elk geval onmogelijk maken. Maar dan zal de
campagne de laatste week wel een echte politieke campagne
moeten worden.'

ria beckers
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Wim Kok krijgt steun
van Joris Voorhoeve

Vervolg van pagina 1

Limburgs dagblad



Donderdag 31 augustus 1989 "6

JanLinders garandeert <
Lage PrijzenJVtarathon

op 100produkten.
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Groot nieuws! Onzeaanval op tehoge prijzen heeft succes gehad.Met ingang Van: Voor: Van: Voor: Grote abrikozenvlaai Q5O
van vandaagkan Jan Linders u een Lage Prijzen Marathon garanderenop maar Campina, verse "I 59 Beckers frikandellen "I (f) met verse slagrooml&9fnu V»
liefst 100 merkartikelen. Dat betekent dat u bij ons voor 't allerbeste voortaan volle vanillevla liter is*9" 1. pak a 5 x7O gram 4as£' _L Summerred 100nog voordeliger uit bent. Campina volle 189 Delmonte ananasschijven 169 O=M handappelen 2 kilo 1.

Zoals bekend vond Jan Linders, dat veel bekende fabrikanten behoorlijk met chocolademelk liternes JJW 1. blik a 567 gr= 10 schijven JeM' 1. !3__f\ 7 erote 100hun prijs omlaag moesten. Zodat ü voor een groot aantal merkartikelen'n stuk Mnna Frnitvla Rnvalp ien e ," _i, ifmert , ë. I
-~;-.A~-u„~Ui.„^i. ï kt ii / i u j\ l ii "ji

ivionarruitvia Koyaie ■>y Souphne wasverzachter _y komkommers voor ±mmmder hoeft te betalen Na wekenlang (soms keihard) onderhandelen is dat ge- i/2 ilterbeker yfr 1. extra geconcentreerd, 59 Fijne sappigelukt. De meeste fabnkanten gingen overstag en deden water bi, de wi,n,(Opeen Brinkers Bak & Braad AT dauwfris/oceaanfns. 1 liter***" ). va kenshkandeau aan het stuk Q75enkeling na, maar die mag van ons een ti]d)e in de hoek. mHP ?nnar,___ (LS&--T'J a U 1, c , varKensmcanaedu aan net smK w/y

Daarmee is Jan Linders met 100eersteklas merkartikelen gegarandeerd voor- Pf<e2o^m Az.n blank of geel. AQ of.n.aPles gesneden 500 gram O.
deliger dan een ander. En blijft u bij ons verzekerd van 't allerbeste voor 'n Igl° "f*S

?«< IOQ 7" £ " **? Wienerschnitzcl
vriendelijke prijs pak: 10 stuks= 285 gram >é9 Mona toetje met room naturel of gepaneerd verknigbaar. 19U

Peijenburg ontbijtkoek 1 99 vanille/chocolade/pistache. /CQ * gram per stuk ■"Van: Voor: , Van: Voor: 500 gram jtf*?" ____" Beker a 200 gram OV Friki kipfiletjes
Santusa Mellona honing 079 Nesquik 539 Goldsun sinaasappelsap 159 Héél tijgerwitbrood "1 77 P"ur maBer. Bencel ontvet Q7?
glasa4sogram &&& L. Inhoudbus: 400 gram && J. Kterpak JjfrL. gesneden 1. Ook per stuk verkrijgbaar. 500 gram (J.

Knorr mix voor: bami/ "1 25 Popla keukenrollen "} 99 Van derPijl appelmoes Verserozijnenbollen OQ kasseier rib 19?
nasi/macaroni. Per zakje £*W !" pak a 3 stuks &&% _L. % literglas $3® O/ nu 4 stuks voor W per 100 gram _L.

W.e. eend normaal/mild. Zwan: Palingworst -| 95
Flacon a 750 ml. &-s'_£_"

mm^ ,^_ m >w^
Nu 150gram voor JL»

Bonte Reus BMMi e ÜiSïÉ
paka2kÜO \J» ■ || B'Wil l^ï fl I JjßHjj % %^; É^^ |Tll,h' Akties gelden van donderdag 31 augustus tot en met
Klok Hagelwit /_TSO I £ÊÊÊÊ*U ÈÈk% woensdag 6 september 1989. De vers-akties gelden
fn<;faaf-vrn ? tiln 1-èR' \\_ ____■■ K van donderdag 31 augustus tot en met zaterdag
rosraarvri). Z KIIO «rftfF? \J% !■ g^_ _ 2 september 1989. U ontvangt deze week ook het
Leeuwezegel margarine /\C\ _sJll SHHhM MlB________HBi fl_^B mmWÊËÈ WÊÊÊÊËÊÊKÊB Jan Linders nieuws met aktie: Win 28 pondspakkef

i" . -jen C\__fê" **r i all 1 I " 1T #,1 ""
koffie! F.lke maandag adverteert Jan Linders me'

pak,eaZ>ugram &K> I / tAiierDCStC VOOr nVnendelljkepil)S vers-a^indedagbladen.
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Geldmarkt
kon situatie
nog goed aan
STERDAM - De geldmarkt
,de situatie de afgelopen

J5 goed aan. Dank zij onder.r betalingen voor onderwijs,
WVC en onroe-

j? goedbelastingen daalde het
,° van de schatkist met meer
j 3 miljard tot bijna f5,5 mil-
.' Oe belastingafdrachten ble-
Jfiet f 1,6 miljard aan de be-
*'aen kant.

J?sen heeft de Nederlandsche
j een nieuwe speciale bele-

* Uitgeschreven tegen een on-derde rente van 7,1 pro-

" Geldmarktkringen menen?* markt tenminste f 2,7 mil-. heeft. De beleningen,
p°P woensdag kan worden
chreven, lopen tot 4 septem-
'de dag waarop de markt

grote betalingen aan de
j staat. Er ligt voor circa f 10

aan belastingafdrachten'l verschiet.

beurs- overzicht

VNU. in trek
J^TERDAM - VNU kon zich
j^fen op de Amsterdamse ef-
t*Hbeurs koesteren in de war-
t,belangstelling van de beleg-
k' De stijging van de halfjaar-

met 17 procent, ruim bo-
door het bestuur geïndi-

(7e 10 procent, lokte flink wat
£§ uit, wat de koers f 5,60 op-
ftot f 105,50.

Fc, ■
t! 'er, die een winststijging
il *"8 procent kon laten zien
ij acht dubbeltjes aan tot

oe koers/winstverhou-
-5 dit aandeel is met 16 a
iJ* behoorlijk hoog, zodat zeer
(,* uitschieters bij dit aandeel
Waarschijnlijk lijken.

(ClJfers van de uitgevers stro-
s, hun burelen uit. Nabeurs

,1 Iten Wolters Kluwer en De
iJpaaf elk hun jaarcijfersnaar
ij*l. Beide voerden de winst
7et rond een kwart. De Tele-
j! Was vooruitlopend hierop
Jb waarde gestegen op f472,
L Wolters Kluwer werd driefeitjes meer gegeven op

■DO

Lefi nog aarzelende start in de
i^lduren trok de markt in de
jipag flink aan, gesteund door
1 Street, waar de Dow Jones-
jk*. flink opliep. De stem-
|gsindex steeg 1,4 punt tott| bij een aandelen-omzet vanJ 1f 860 miljoen. Hoogovensjjeldezich verder van de dra-

Sche koersval van maandag
foot f4hoger op f 101,10. Zo-
Hj°P deeffectenbeurs als op de

was Hoogovens het
i,,? 1 verhandelde fonds. Ahold
C bij een matige handel f0,80,|"der op f 133 en Aegon, die

het middaguur een stijgingH^e halfjaarwinst publiceerde
j./Uim 20 procent, verliet de
*t f 0,30 duurder op f 108,50.
1 ■

lagen er goed bij
(Philips voorop. Dit electro-
f aandeel noteerde f 1,50 ho-

op f42,80. Buitenlandse
I§> gunstige beleggingsanaly-
j,en -adviezen werden als oor-
!,£ genoemd. Na Hoogovens
fPhilips het meest verhandel-tj°nds van de dag. Ook op deJjbeurs was er een levendige
\*el gaande in opties Philips.
l° sloot bij hoge omzetten f 2
£r op f 145,60, Koninklijke
vjdie bij uitzondering pas op
h^fde plaats van de meest ver-
belde fondsen stond, trok
ij? kwartjes aan tot f146 en
'ever werd f 1,70 hoger ver-geld op f 161,90. Goed lag

fokker, die f 1 vooruitging
2 f46, maar Wessanen zaktey in tot f 86.
i^tiann, die Holec wil overne-
jR'duikelde f 5,50 omlaag naar

k^e obligatiemarkt, waar de
j?t bleef steken op een mage-
-788 miljoen, noteerden de
Jsleningen een fractie lager.

Per aandeel
De nettowinst per aandeel van f 20nominaal over het eerste halfjaar
nam toe met 20,6 procent van f25,32
in 1988 tot f30,54 in 1989 over een
door middel van een bonus met vijf
procent vergroot aandelenkapitaal.
Met ingangvan 2 oktober a.s. zullen
de aandelen en certificaten van aan-
delen van f 20 nominaal worden ge-
splitst in vijf aandelen, cq. certifica-
ten van f4nominaal.
De Telegraaf-directie meent dat
over geheel 1989, onvoorziene om-standigheden voorbehouden, met
een groei van de winst rekening
mag worden gehouden, hoewel ietsminder sterk dan in het eerste half-
jaar.
Redenen voor die iets minder hooguitvallende winst zijn, zo meent de
directie:

" Aan het eindevan het eerste half-jaarvan 1989 zwakte de advertentie-
groei iets af.

" In het tweede halfjaar zullen on-der meer aanzienlijke introductie-kosten worden gemaakt voor de
vergroting van de advertentiekleur-m°gelijkheden van begin 1990.

" De vennootschapsbelastingdruk
zal toenemen door de per 1 juli 1989doorgevoerde belastingherziening
Oort.

" Er zijn geen buitengewone baten
ln een omvang als vorig jaar te ver-
wachten. Wel zijn, na 17 juli, de vier-
duizend ingekochte eigen aandelen
herplaatst, waarbij een belasteboekwinst van circa een miljoen
gulden is gemaakt.

Nettowinst
VNU zeventien
procent hoger

HAARLEM- De nettowinst van het
uitgeversconcern VNU is in de eer-
ste helft van dit jaar ten opzichte
van dezelfde periode van 1988 geste-
gen met 17 procent van f66,8 mil-
joennaar f77,9 miljoen.
Het bedrijfsresultaat inclusief deel-
nemingen steeg met 11 procent. De
omzet ging omhoog met 6 procent
van f 1110 miljoen naar f1179 mil-
joen. Voor heel 1989 verwacht VNU
een groei van de nettowinst in de-
zelde orde van grootte als die van
het eerste halfjaar.ln de sector con-
sumenteninformatie leverden het
uitgeven, drukken en distribueren
van publiekstijdschriften en dag-
bladenin deeerste zes maandeneen
beter resultaat op dan vorig jaar. In
de professionele informatie waren
deresultaten van de vakbladen aan-
zienlijk hoger, bleven die van de
educatieve uitgeverijen op hetzelf-
de peil en waren dievan de afdeling
bedrijfsinformatie lager door aan-
loopkosten. Per gewoon aandeel
nam de nettowinst in het eerste
halfjaar toe van f 4,70 tot f 5,49 en de
kasstroom van f7,52 tot f8,65.
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Wöltgens voorziet 'graaimentaliteit ':

'Inkomens van
topmanagers

openbaar maken'

DEN HAAG-Thijs Wöltgens, de
financieel-economisch specialist
van de PvdA, is voorstander van
een wettelijke regeling voor de
openbaarheid van inkomens van
topmanagers. Hij zegt dat in het
jongste nummer van Elsevier,
dat gisteren is verschenen.

Als het aan Wöltgens ligt mag de
Stichting van deArbeid (werkge-
vers en werknemers) proberen
een gemeenschappelijk advies
hierover uit te brengen, maar po-
gingen daartoe stranden al jaren.
Als men maar weet dat op de

achtergrond de politiek gereed
staat om, bij pure onwil, met wet-
telijke regelingen te komen", al-
dus de socialist.
Wöltgens wijst erop dat steeds
meer topondernemers met hun
persoonlijke (financiële) ambi-
ties te koop lopen. „De poenig-

heid swingt er hier en daar uit",
zeg hij. „Als we dan toch Ameri-
kaanse toestanden gaan krijgen
met gigantisch hoge salarissen
en uitbundige rijkdom, laten we
dan ook de schijnheiligheid ver-
laten die ten grondslag ligt aan

het publiceren van die inko-
mens".
Hij wil in de wet op de jaarreke-
ning de verplichting opnemen
om de inkomens van de leden
van de raden van bestuur en
commissarissen (die ze in hoge

mate zelf bepalen) te publiceren
„Dan wordt een discussie daar-
over en een controle daarop ten-
minste mogelijk". Hij vindt er
niets op tegen dat aandeelhou-
ders het salarisen andere vergoe-
dingen van de topman afzetten
tegen de winst per aandeel die ze
als mede-eigenaar van de onder-
neming zelf krijgen. Voor werk-
nemers geldt volgens Wöltgens
iets soortgelijks.

De socialist heeft de les geleerd
dat winst maken voorwaarde is
voor verder ondernemen, maar
waarschuwt tegen de „graaimen-
taliteit" die aan de top dreigt te
ontstaan. „Dan verliezen onder-
nemers het morele recht om in
de onderhandelingen met vak-
bonden ten behoeve van nóg
meer winst loonmatiging te pre-
ken".

Van f 31,55 miljoen naar f39,93 miljoen

Winst Telegraaf stijgt sterk
Van onze verslaggever

AMSTERDAM/HEERLEN - De nettowinst van NV Holding-
maatschappij De Telegraaf, waartoe ook de Uitgeversmaat-
schappij Limburgs Dagblad BV te Heerlen behoort, is in de
eerste zeven vierwekehjkse perioden, van 1 januari tot 16 juli
1989, toegenomen met 8,38 miljoen gulden (26,6 procent) tot
39,93 miljoen gulden. Over dezelfde periode van het vorig jaar
bedroeg de winst 31,55 miljoen gulden.
In het eerste halfjaar van 1987 werd
een winst gerealiseerd van 21,20
miljoen gulden.
Volgens een mededeling van de di-
rectie van het concern is de verbete-
ring van het resultaat in het eerste
halfjaar van 1989 onder meer ver-
oorzaakt door:

" Een toenemingvan de omzet met
6,3 procent tot 403,4 miljoen. In deze
stijging is opgenomen het evenre-
dig deel van de in 1989 ontvangen
STER-compensatie. Deze compen-
satie is een vergoeding voor gederf-
de advertentie-inkomsten ten ge-
volge van de groei van de STER-re-
clame in 1988.

" Een daling van de afschrijvingen,
omdat in 1988 een incidentele last
was opgenomen door afboeking van
bij verwerving van het belang in
Wegener Tijl NV betaalde goodwill.

" Een lagere vennootschapsbelas-
tingdruk, zowel door een verlaging
van het belastingpercentage per 1
oktober 1988, als door het fiscaal
niet-aftrekbaar zijn van de afschrij-
ving op goodwill in 1988.
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"Mingen in guldens 5.619,6 -3.037,3

E*berekeningen 1.981,2 +1.981,2
'pMingen in vreemd

649,2 -0,4
*aarde toegewezen

ïferechten IMF 1.464,0 -1,3*ringsverschillen
27.742,5 -11,9

.^Jdenngsrekening 387,7
?" en reserves 2.040.6
7 rekeningen 899,7 -8,3"«oud en deviezen 63.278.9 -51,0

convertibel) 21.346,9 -39,2
""««percentage 155,12 +10,86

Cijfers van
Twijnstra en
Gudde hoger

DEVENTER - De omzet van Twijn-
stra en Gudde (management consul-
tants) is in de eerste helft van dit
jaargestegen met 7 procent tot ruim
f 29 miljoen. De brutowinst kwam
uit op ruim f3miljoen. De groei is
het gevolg van een hoge bezettings-
graad van alle sectoren van het be-
drijf, aldus Twijnstra.
Gezien het groeiende aantal op-
drachten in België opent Twijnstra
op 1 oktober een vestiging in Brus-
sel. In Nederland zijn er kantoren in
Deventer, Amersfoort, Den Haag en
Maastricht.
Twijnstra en Gudde verdween vorig
jaarvan de Amsterdamse beurs. De
aandelen zijn nu in handen van het
merendeel van de 300 eigen mede-
werkers.

Nettowinst Aegon
stijgt bijna kwart

DEN HAAG - Zowel omzet als re-
sultaat van het verzekeringsconcern
Aegon heeft zich in de eerste helft
van dit jaar gunstig ontwikkeld; hetinterimdividend wordt verhoogd
van f 1,50 tot f 1,90 in contanten. Dat
heeft Aegon gisteren bekendge-
maakt.
De nettowinst nam in vergelijking
met die over dezelfde periode van
verleden jaar met 22,1 procent toe
van f 177,5 miljoen tot f216,7 mil-
joen. Het positieve effect van wis-
selkoersveranderingen, dat is ver-
kregen door de cijfers van 1988 op-
nieuw te berekenen met de koersen
van 1989, bedraagt f5,8 miljoen.
Per gewoon aandeel steeg de winst

met 17,8procentvan f4,79 tot f 5,64.
Op het cijferover de eerste helft van
1988 is een correctie toegepast in
verband met de uitkering van divi-
dend in aandelen en de uitgifte van
3,3 miljoen nieuwe aandelen van
mei jl. in de verhouding van één op
elf tegen de koers van f92,40 per
stuk.

De omzet in guldens steeg met 16,7
procent van f 5,38 miljard tot f 6,28

miljard. Zonder de invloed van wij-
zigingen in de wisselkoersen kwam
de omzetstijging uit op 12 procent.
De produktie van 'annuïties' (een
soort koopsompolissen) in de Ver-
enigde Staten, die niet in de omzet-
cijfers is begrepen, werd met ruim
70 procent uitgebreid van f757 mil-
joen tot f 1,29 miljard. Aegon ver-
wacht dat de nettowinst dit jaar een
belangrijke stijgingzal vertonen tenopzichte 1988. De winst per aandeel
zal, ook als rekening wordt gehou-
den met de uitbreiding van het ge-
middeld aantal uitstaande aandelen
als gevolg van de jongste emissie,
het keuzedividend en opties, een
duidelijke stijging te zien geven.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-.
gen goud en zilver pp 30-5-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 25.150-/25.650,
vorige ’ 25.130/25.630) bewerkt ver-
koop ’ 27.250, vorige ’ 27.230 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 325/ 395, vori-
ge ’ 325-/ 395; bewerkt verkoop ’ 440
laten, vorige 440 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,13 2,25
Brits pond 3,33 3,58
Can. dollar 1,80 1,92
Duitse mark(100) 110,50 114,50
lers pond 2,87 ' 3.12
Austr. dollar 1,63 1,75
Jap. yen (10.000) 149,50 154,50
Ital. lire. (10.000) 15,00 16,40
Belg. frank (100) 5,22 5,52
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 32,05 34,55
Zwits. Fr (100) 128,50 133,00
Zweedse kr. (100) 32,00 34,50
Noorse kr. (100) 29,50 32,00
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill.(lOO) 15,70 16,30
Spaanse pes.OOO) 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 2.18275-18525
Brits pond 3,4650-4700
Duitse mark 112,695-745
Franse franc 33,430-480
Belg. franc 5,3895-3945
Zwits. franc 130,735-785
Japanse yen 152,25-152,35
Ital. lire 15,685-735
Zweedse kroon 33,265-33,315
Deense kroon 28,975-29,025
Noorse kroon 30,855-30,905
Canad. dollar 1,85875-86125
Oost. schill 16,0070-0170
lers pond 3,0010-3,0110
Spaanse pes 1,8000-8100
Gr. drachme 1,2600-3600
Austr.dollar 1.6690-6790
Hongk.dollar 27,90-28,15
Nieuwz.dollar 1,2850-2950
Antill.gulden 1,2100-2400
Surin. gulden 1,2100-2500
Saudische rial 58.05-58.30
Ecu gulden 2.3385-3435

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 202,90 204,40
id excl.kon.olie 197,90 199.70internationals 203,70 205,60
lokale ondernem. 204,10 205,10
id financieel 150,50 151,10
id niet-financ. 257,40 258.70
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)

algemeen 261.70 263,60
id excl.kon.olie 244,80 247,10
internationals 270,40 272.90
lokale ondernem. 252,00 253,20
id financieel 195,30 196.10
id niet-financ. 307,30 308,90
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 190,30 191,70
internation 193,70 198 20
lokaal 189,70 190,50
fin.instell 160,80 161,10
alg. banken 158,50 158,80
verzekering. 162.00 162,40
niet-financ 199,10 200,10
industrie 190,10 191,30
transp/opsl 224.80 225.70

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen woensdag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
vandaag):

Akzo 145,40 (145,60)
Kon. Olie 145,50-146,50 (146,00)
Philips 42,80-43,30(42,80)
Unilever 161,90-162,20(161,90)
KLM 53,80-54,00 (53,80)
NEW YORK Dow Jones

NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2724.92 1512.45 217.37 1097 95Hoogst 2753.61 1547.30 218.81 1113 40
Laagst 2705.36 1509.78 215.92 1092.07
Slot 2728.15 1529.52 217.05 1102.46Winst/
verlies +1.52 + 22.94 - 0.69 + 5.26

Schoonmaken vuile grond
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" Een medewerker van de Vuilafvoermaatschappij (VAM) meet het zuurstofgehalte in een
vers omgeploegde akker. 'Landfarming' is een uitstekende methode om door olie verontrei-
nigde grond afdoende te reinigen. Door toevoeging van stikstof in het omgeploegde land
worden aanwezige bacteriën geactiveerd en de olie biologisch afgebroken.

ümburgs dagblad
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plekken zijn doorgaans plaatsen
waar ooit een bedrijf heeft gestaan.
Gedacht moet worden aan con-
structie- en produktiebedrijven en
tankstations.
Op al die lokaties zal de provincie
een meldingsonderzoek doen. Is er
aanleidingvoor een tweedefase dan
komt er een oriënterend onderzoek.
Blijkt dan dat er werkelijk iets nietin de haak is met de grond danvolgt

Provincie gaat veertig lokaties onderzoeken

Heerlen meldt mogelijk
vervuilde gronden aan In het verleden zijn er op acht plaat-

sen oriënteringsonderzoeken ge-
weest. Maar daaruit bleek dat er
niets met de bodem aan de hand
was. Alleen op het industrieterrein
In de Cramer is de grond wel dege-
lijk onzuiver bevonden.

een nader onderzoek. De veertig op-
gegeven lokaties hebben nog niet
allemaal een meldingsonderzoek
gehad. Van die onderzoeken zyn er
slechts zeven gaande of inmiddels
voltooid. Drie daarvangeven aanlei-
ding voor een vervolgonderzoek.

Man gaat kind
met mes te lijf

Van onze
verslaggever

LANDGRAAF - De
32-jarige F.G. uit
Kerkrade wordt van-
daag voorgeleid aan
de officier van justi-
tie. Dit omdat hy gis-
teren een twaalfjari-
ge jongen met een

Kambo-mes te lijf
was gegaan. De
Kerkradenaar erger-
de zich mateloos aan
het verkeersgedrag
van de jeugdige fiet-
ser. Die had op de
spoorbrug bij de
Streeperstraat in
Schaesberg eerst een
vrouw omvergere- I

den en daarna een
daar wandelende
man met een kinder-
wagen de stuipen op
het lijf gejaagd. De
verdachte zag dit al-
les en speelde voor
eigen rechter. Hij
liep naar het kind en
haalde het grote mes
tevoorschijn. Geluk-
kig kon de jongen de
steekpoging van de
man ontwyken en
bleef het bij een lich-
te verwonding aan
een hand. Tegen de
fietser is overigens
geen proces-verbaal
opgemaakt.

Klein
paradijs

met het streekgewest ten aanzien
van het Streekwoonwagenzorg en
de ombuigingen op het gebied van
Welzijn.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Wethouder Jan Verheugen en burgemees-
ter Piet van Zeil hebben gisteren bij de aanbieding van
de Heerlense ontwerp-gemeentebegroting gewaar-
schuwd voor een al te optimistische stemming. Welis-
waar heeft Heerlen het komende jaar een sluitende be-
groting, maar de financiële speelruimte is nog steeds erg
smal. In devoorjaarsnota werd nog verwacht datHeerlen
volgend jaar ruim anderhalf miljoen gulden extra zou
moeten ombuigen. Nu kan worden volstaan met een be-
drag van 287.000 gulden. Wethouder Verheugen vertelde
gisteren bovendien dat het budget voor nieuw beleid wel
heel erg krap is, namelijk 750.000 gulden. Het totale bud-
get van de gemeente Heerlen beloopt ongeveer 400 mil-
joen gulden.

Ondanks de waarschuwende vinger
meldde wethouder Verheugen met
gepaste trots dat ook de meerjaren-
ramingen een positief beeld geven.
De positieve saldi voor de komende
jarenworden begroot van bijna een
miljoen in 1991 tot bijna anderhalf
miljoen gulden in 1994. Wel zijn
deze verwachtingen gebaseerd pop
de huidige economische stand ont-
wikkeling, en die is (nog) gunstig.

Voor het komend jaar zijn geen ex-
tra belastingmaatregelen te ver-
wachten. Wel zullen de marktgel-
den en de rioolrechten voor gebrui-
kers en eigenaren omhoog gaan,
maar die besluiten heeft de raad al
eerder genomen. De onroerend-
goed belasting gaat niet omhoog.

Ondanks het gematigde optimisme
van de stadsbestuurders betekent
het wel dat de tijd van bezuinigin-
gen en ombuigen langzaam tot een
einde is gekomen. Sinds '82 is Heer-
len bezig met een operatie die ruim
40 miljoen moest opleveren. Het ko-
mend jaarzijn nog ombuigingen be-
groot van ruim een miljoen die tot
dusver nog niet gerealiseerd zijn.

De heel watrooskleuriger financiële
sitiuatie, vergeleken met de schets
in de voorjaarsnota, heeft vooral te
maken met een hogere uitkering uit
het gemeentefonds. Die totale uit-
kering bedraagt ongeveer 80 mil-
joen gulden, en heeft een aandeel
van om en nabij de twintig procent
in de gemeenteinkomsten.
Al met al heeft de gemeente nog
weinig ruimte om eventuele tegen-
slagen op te vangen. Als risicopos-
ten worden in de begroting onder
meer vermeld: de eindafrekening

Gemeenten: extra
wegen in beheer

Van onze verslaggever

Vlaaien
\^n inwoner van GeleenL 9 op 24 mei van dit jaar,sa-
L ''iet enkele makkers, bij een
i^'al... 28 vlaaien en 9 bro-
f. buit. Hiervoor kwam hij
luTen op de 'koffie' bij de po-

in Maastricht. Zijn
\T*er: ,Jlet was toen de laat-

in Geleen. De
tt ervoor had ik geen bed

e e,i. Anderen kwamen op het
ii °m de vlaaien te stelen. Iker een aantal krijgen en die
klk gebruiken voor een co-
nie/eest."

" Een klein paradijs op de
grens van Landgraaf en Heer-
len. Foto: FRANS RADE Overschot begroting ruim 4 ton

Belastingen Brunssum
in '90 niet omhoog

Zo moet Kerkrade toch het stuk
weg De Locht van de Hamstraat tot
de grensovergang beheren. Kerkra-
de wilde dat bij de provincie laten
totdat de Hamstraat is doorgetrok-
ken naar de autoweg. GS brengen'
daar tegenin dat die doortrekking
nog lang niet zeker is.

HEERLEN - GS hebben de bezwa-
ren verworpen van een aantal ge-
meenten, die protesteerden tegen
het feit dat zij binnen het nieuwe
ontwerp Provinciaal Wegennet het
beheer van een aantal wegen moe-
ten overnemen van de provincie.
Het gaat hierbij om wegen die
slechts van gemeentelijk belang
worden geacht.

Van onze verslaggever

De gemeente Voerendaal wordt ge-
rustgesteld dat ze een financiële
vergoeding krijgt voor het feit ei.
de weg Valkenburg-Klimmen moei
gaan beheren. Binnenkort wordt
bekend welk gedeelte de Limburg-
se gemeenten kunnen verdelen van
de landelijk beschikbare 380 mil-
joen voor het onderhoud van ge-
meentelijke wegen.

De gemeente Heerlen moet de laat-
stekilometer van de autoweg vanuit
Maastricht zelf gaan onderhouden.
GS vinden dit stuk, dat binnen de
bebouwde kom ligt, van gemeente-
lijk belang en zien de weg niet ais
een voortzetting van de stadautb-
weg langs Heerlen.

nengekomen. US beschouwen de
S2O van Sittard naar Brunssum al?
een intergemeentelijke en dus niet
als provinciale verbinding.

Ook wil de gemeente volgend jaar
beslissen over de privatisering van
de sportvelden. Momenteel wordt
in datkader geëxperimenteerd met
sportpark Limburgia en de sporthal
in Brunssum-Noord. Omtrent de
sportaccommodaties wordt voorts
opgemerkt dat de huurschuld van
de diverse verenigingen in de eerste
helft van 1989 met 25 procent is ge-
daald. Een en ander dank zij een
stringent gemeentelyk beleid dat
geen nieuwe huurschulden toelaat.
Voor de verbetering van het lokale1
werkgelegenheidsbeleid overweegt
het college een ambtenaar te benoe-
men die speciaal belast zal zijn met
werkgelegenheid en economische
zaken.

naar de mogelijkheden van daad-
werkelijke privatisering. Daarbij
wordt met name gedacht aan de pri-
vatisering van de Heidecamping en
zwembad de Zeekoelen. Mede in
verband met de ontwikkelingen
rond Schutterspark, waar in de hui-
dige plannen een subtropisch
zwemparadijs is voorzien, wil de ge-
meente niet meer in Heidecamping
en Zeekoelen investeren.

Datzelfde antwoord kreeg Bruns-
sum dat de Zwart 1 (geplande nieu-
we weg tussen Brunssum en Heer-
len) onder provinciaal beheer wilde
plaatsen. Tegen deze weg zijn maar
liefst driehonderd bezwaren bin-

Toch vergoeding
basisscholen

BRUNSSUM - De gemeentebegro-
ting van Brunssum voor 1990 kent
een financieel overschot van 421.000
gulden.Daarnaast is er nog een post
onvoorzien opgenomen van 164.000
gulden. De financiële positie van
Brunssum is daarmee volgens het
college in vergelijking met andere
gemeentenrelatief gunstig. Voor de
inwoners van Brunssum betekent
dit dat de gemeentelijke belastin-
gen volgend jaar niet worden ver-
hoogd.

In de komende jarenzal de gemeen-

Het college geeft in de beleidsbe-
groting meteen aan dat de huidige
rooskleurige financiële positie in de
komende jaren niet gehandhaafd
zal kunnen blijven.

te namelijk een fors aantal investe-
ringen doen. In 1990 en 1991 onder
meer de aanlegvan Op denTrichter,
de nieuwe verbindingsweg tussen
Maastrichterstraat en Europalaan;
de renovatie van deWijenweg; en de
aanlegvan fietspaden aan de Ganze-
pool. Voor 1992 is onder meer de re-
constructie van de rotonde aan de
Dorpstraat en de herinrichting van
het Lindenplein voorzien.
Vervolgens zullen in 1993 fietspa-
den aan de Waubacherweg worden
gerealiseerd en zal de verkeersvoor-
ziening op de Trichterweg worden
verbeterd.
Ten aanzien van de privatisering
van de gemeentelijke diensten kon-
digt het college een onderzoek aan

Vlaaien(2)
_Jficier van justitie mr Kol-
l begreep deze uitleg echter(helemaal. En wees de Ge-
i( denaar bovendien op het
_! dat hij verleden jaar nog
k maand gevangenisstraf
g!-zeten had voor heling. Mr
«Z^rt eiste dat de verdachte
t&'-n weken op 'water en
i. d' toerd gezet. Politierech-J}tNolet was echter van me-s dat hij al lang genoeg in

arrest had gezeten en on_t-
[jö hem van verdere celstraf-i^Als een vrij man verliet de
L*endenaar de rechtszaal.

dat te vieren, zo liet hij metTf-ftipoog weten, ging hij zijn
'dJ'ie en vrienden op vlaaiKteren.

Dief
er eigenlijk wel die-\ gestaan die nog nooit tegen

kijdttip zijn gelopen? Dat lijkt
stug. Even afgezien van de

" in het inbrekersgil-
|j*i. Misdaad mag dan mis-
ifH lonen, maar gelukkig
'j «aak: op korte termijn. De
ijzige Heerlenaar die dins-jf ln een warenhuis in Heer-
i iverd aangehouden omdatfen trainingspak had gejat,
u daar over meepraten. Hij
'i*. namelijk een sleutelbos op
l te hebben van een school
! de Heuvelweg in Heerlen.7aat daar nu net op 23Jjjwtus zijn ingebroken. De
ttle heeft de zaak nog in on-

maar de man moet al
l^-frge van die school wezen

verdacht te zijn.

Om zich tegen vernielingen te wa-
penen, zorgt de vereniging ervoor
dat vrijwel voortdurend mensen op
het terrein zijn. Ook de politie pa-
trouilleert de laatste jaren intensie-
ver. O ja,wie een stuk grond wil in
dit aardse paradij sje, moet eerst een
wachtlijst trotseren. Na ongeveer
een a twee jaar kan het lieve tui-
niersleventje voor de Adam-in-spe
beginnen.

Anno 1989 biedt het complex ont-
spanning aan 164 tuinders, voorna-
melijk gepensioneerde of afgekeur-
de mensen. „Als je de poort binnen
komt, dan valt alle stress van je af
Je gaat bij de buren koffie drinken
en wat kletsen. Dat is zeker zo be-
langryk als het tuinieren", zegt tui-
nier Franssen. Een groep vrijwilli-
gers zorgt voor het onderhoud van
de weggetjes en de heggen. Sommi-
gen maken zelfs het middageten in
dit 'toevluchtsoord.

De grond die eigendom was van de
OGON, de onroerendgoed-maat-
schappij van de Oranje Nassau-mij-
nen, werd begin jaren tachtig voor
het lieve sommetje van 100.000 gul-
den overgenomen. De vereniging,
die het zonder subsidie moet stel-
len, wist dat voor elkaar te krijgen
via diverse sponsoren.

LANDGRAAF - Vlak bij de ruïne
van kasteel Schaesberg bevindt
zich het ruim vier hectare grote
volkstuinencomplex van de vereni-
ging Ons Genoegen. Het werd opge-
richt in december 1949 door mijn-
werkers en spoorwegpersoneel.

Bewoners Lauralerrein: via urine PAK's opsporen

Gifwijk wil onderzoek
gezondheid kinderen

DEN HAAG/HEERLEN - Een drie-
tal Heerlens basisscholen komt als-
nog in aanmerkingvoor een vergoe-
ding voor vloer- en dakbedekking
Dit heeft de afdeling voor de ge-
schillen van bestuur van de Raad
van State bepaald in het beroep van
de Katholieke Schoolvereaiging
Heerlen en omstreken tegen de wei-
gering van het Heerlense gemeente-
bestuur om de kosten te vergoeden
Eerder werd een bezwaarschrift van
het schoolbestuur bij de provincie
ongegrond verklaard.

Van onze correspondent

Terwijl Heerlens burgemeester
Van Zeil grote aandrang uitoe-
fent op de provincie om vaart
achter de sanering van In deCra-
mer te krijgen, kiest het Kerk-
raadse college voor een afwach-
tende houding. De bewoners van
Lauraterrein hebben al vaker ge-
zegd zich hierdoor niet voldoen-
de gesteund te voelen.

„Hoeveel risico mogen onze kin-
deren lopen voor een meubel-
boulevard in Heerlen? Is het eco-
nomisch belang van Heerlen dan
groter dan dat van de volksge-
zondheid in Eygelshoven?", lui-
den de retorische vragen van de
bewoners.

De bewonersvereniging ergert
zich overigens groen en geel aan
het feit dat de gemeente Heerlen
alles in het werk stelt om het
voormalige autosloopterrein In
de Cramer versneld te laten sane-
ren. Dit vanwege de vestiging
van een themapark.

zijn dan volgens detheoretische
berekeningen.

Het gaat om de scholen 't Pannes
jop, Meezenbroek en St. Paulus.
Heerlen beriep zich bij zijn weige-
ring op de Wet op het basisonder-
wijs. Deze bevat sinds een januari
1988 de bepaling dat reparaties Uit
een ontvangen vergoeding voor ex-
ploitatiekosten betaald moeten
worden. De geschillenafdeling óór-
deelde echter dat de weigering van
de gemeente om de reparaties te
vergoeden voor 1988 tot stand is ge-
komen. Daarom zou de vergoeding
niet geweigerd kunnen worden. 1

De bewoners, die al meteen kri-
tiek hebben geuit op het RlVM-
onderzoek, willen dat er verder
gezocht wordt. Men wil duide-
lijkheid over de vraag of de risi-
co's mogelijk toch niet groter

Kritiek

voegde waarde' ineen onderzoek
naar de mogelijk nu reeds waar-
neembare lichamelijke gevolgen
van het jarenlang wonen op de
Verontreinigde grond.

Uit een eerder dit jaarbekendge-
maakt onderzoek van het RIVM

KERKRADE - De bewoners van
het vervuilde Lauramynterrein
willen dat hun kinderen worden
onderzocht op de aanwezigheid
van PAK's in het lichaam. Men
heeft toxicoloog Jongenele van
de KU Nijmegen bereid gevon-
den tot het doen van een urine-
onderzoek. De Rijksinspectie Milieuhygiëne

vindt echter dat een sanering
voldoende is en ziet 'geen toege-

bleek dat het risico voor de
volksgezondheid van wonen op
de met pek vervuilde grond mee-
viel. Alhoewel de concentraties
PAK's tot 35 keer hoger bleken
te zijn dan normaal, bleven ze
binnen de aanvaardbare norm.
Het grootste risico lopen de kin-
deren, die mogelijk via het eten
van grond PAK's binnen hebben
gekregen.

Verheugen
[7

wethouder Jan Ver-
ten, financieel specialist
de gemeente, is een tevre-
"icm. Negen keer mocht hij
Wethouder het financiëletttJe van de gemeente inkleu-
|uit jaar presenteerde hij

' laatste kunststukje. Ver-
*e*i stelt zijn wethoudersze-

ter beschikking
*de volgende raadsperiode.
J*at Heerlen de laatste pafc-
f _even jaar door een diep
9'ng, was Verheugen giste-
,*yttra blij dat hij kon mcl-
ÜQ.t achter dewolken dezon* begint te schijnen voor
Gemeente.
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OVERMORGEN

SATURDAY-NIGHT
SHOPPING

TE SITTARD
Winkels geopend tot 21.00 uur

+ diverse attracties in binnenstad

oken
£: gemeente Heerlen ver-
! lmensen die op 6 september
l stem uit gaan, brengen
Jjend niet te roken in de
?'ofcalen. Overigens geldt
*°okverbod ookvoor hen dieJ^nhokjes 'bewaken. Een en

J** betekent dat u moet pro-
J 1buiten, voor het stemlo-. Uu> keuze te bepalen. En
*al veei mensen niet al te ge-
j"felijfc vallen, mogen we deopiniepeilers geloven.

Kuur
iJU druiven wel eens erg
Jkunnen zijn, heeft een 31-
J9e bedrijfsleider van een
Jjel aan de Hoofdstraat in
C*Qraaf gisteren aan den lij-

De man erger-
£ch aan het feit dat twee
föns druiven tegen het win-.
»£?m oooic*e. Hij liep naar
J*^ en gaf de twee bengels
.Pafc slaag. Eén van de jon-
k* zei dat even later tegen
I vader. De pa van
L*iftd stapte vervolgens de
Jjï6' binnen en sloeg de be-
wleider enkele malen op de

n' öe politie van Landgraaf
Mets anders doen dan bei-

J^nphanen op een próces-
r^al te trakteren.

Beurs Heerlen nog smal
" Jan Verheugen

Slechts ’ 750.000 voor nieuw beleid in sluitende begroting

Overigens worden niet alleen bode-
moderzoeken gehouden in het ka-
der van bovengenoemde wet. Ook
bij bestemmingsplanprocedures,
bij de ver- of aankoop van grond
worden dit soort onderzoeken ge-
houden.

Van onze verslaggever
HEERLEN - De gemeente Heerlen
heeft in het kader van de Interim-
wet Bodemsanering by Gedepu-
teerde Staten meer dan veertig
plekken aangemeld die mogelyk
vervuild zijn. Meer lokaties dan Zes-
wegen, Rennemig en In de Cramer
wil de gemeente niet noemen. Dit
uit angst voor paniek onder de be-
volking. De mogelijk vervuilde

Donderdag 31 augustus 19899
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Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij afscheid moe-
ten nemen van mijn lieve man, onze vader, schoon-
vader, opa, broer, zwager, oom en neef

Guus Bongers
echtgenoot van

Mia Dreessen
Hij overleed na een kortstondige ziekte, op de leef-
tijd van 66 jaar, in het St. Jozefziekenhuis teKerk-
rade.
W,ij bevelen hem in uw gebed aan.

! j Nieuwenhagen: Mia Bongers-Dreessen
Nieuwenhagen: Carla Frehen-Bongers

Jo Frehen
Loes en Rik

Kerkrade: Leonie van Delden-Bongers
James van Delden
Mick en Vincent
Familie Bongers
Familie Dreessen

$873 KZ Landgraaf, 30 augustus 1989
Zr. Theodolindestraat 7
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
pp zaterdag 2 september as. om 12.00 uur in de pa-
rochiekerk van Maria Hulp der Christenen te Nieu-
wenhagen, waarna aansluitend de crematie in stilte
zal plaatsvinden.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis 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 18.30tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willenbeschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een kortstondige ziekte is op 51-jarige leeftijd
geheel onverwacht van ons heengegaan, voorzien
yan de h.h. sacramenten der zieken, mijn lieve va-
der, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Martin Wolters
Uit aller naam:-Kinderen en kleinkind
Familie Wolters

6415 VK Heerlen, 28 augustus 1989

' Limburgiastraat 85
71
..Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen, dagelijks in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30 uur.
In de parochiekerk van de H. Drievuldigheid aan
m\e Amsterdamstraat op het Schaesbergerveld te
Heerlen, zal de plechtige uitvaartdienst gehouden
\Vorden op zaterdag 2 september om 14.00 uur.
Samenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats
in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.

Daar het ons onmogelijk is, iedereen persoonlijkte
bedanken, voor het medeleven, ondervonden tij-
dens het overlijden en de begrafenis van onze moe-
cjpr, schoonmoeder, grootmoeder en overgroot-
moeder

Philoméne
Jongen-Weijenberg

willenwij u allen langs deze weg hartelijk dankzeg-
gen voor de condoleances, h.h. missen, bloemen,

.alsmede voor uw aanwezigheid bij de begeleiding
»aar haar laatste rustplaats.

Kinderen, kleinkinderen
achterkleinkinderen

jËeerlen, augustus 1989

' Qe plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 3 september as. om 10.15 uur in de H.

„IJartkerk te Mariarade-Hoensbroek.
m**mmM*M*M*mmm*m*M*M****m*m***m*m*m*m..**********'******~_—_—_—_—_—.

l^T^m*m"mm*m*m*mmmmmw~m*t*m****m*'******m*,*********mmm*m*,*m**m*tm***—m

" De plechtige eerste jaardienst voor mijn dierbare
man, vader, schoonvader en opa

Jo van der Heijden
'eél plaatshebben op zondag 3 september as. om
10.00 uur in de parochiekerk H. Drievuldigheid teSchaesbergerveld-Heerlen.

M.J. v.d. Heijden-Kusters
7. kinderen en kleinkinderen

t
Bedroefd om zyn heengaan, maar vervuld van fijne
herinneringen, geven wij u kennis van het toch nog
onverwachte overlijden van mijn lieve man, onze
dierbare vader, schoonvader en opa

Pierre Schmeitz
echtgenootvan

Jenny Clevers
Hij overleed, voorzien van de h.h. sacramenten, op
de leeftijd van 76 jaar.

Sittard: J. Schmeitz-Clevers
Sittard: Mitzy Pörteners-Schmeitz

Arno Pörteners
Monique

Echt: Sonja Coenemans-Schmeitz
Mii Coenemans
Kick
Roy

6136 XC Sittard, 29 augustus 1989
St.-Jorisstraat 3
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 2 september om 10.30 uur in de parochie-
kerk van het H. Hart van Jezus, Overhoven-Sittard,
waarna begrafenis op de algemene begraafplaats
aan deWehrerweg.
Samenkomst in de kerk om 10.10 uur, alwaar gele-
genheid tot schriftelijk condoleren.
Avondwake, vrijdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in derouw-
kapel van het Maaslandziekenhuis te Sittard; gele-
genheid tot afscheid nemen dagelijks van 17.30tot
19.00 uur.

t
Na een liefdevolle verzorging in het verpleeghuis
Schuttershof te Brunssum, is op 82-jarige leeftijd
toch nog onverwacht van ons heengegaan, voor-
zien van de h. sacramenten der zieken, onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster
en tante

Maria Catharina Arets
weduwe van

Cornelis van Hooren
Uit aller naam:
Kinderen en kleinkinderen
Familie Arets
Familie van Hooren

Brunssum, 30 augustus 1989
Kochstraat 10
Corr.adres: Steegstraat 19, 6151 BA Munstergeleen
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen, dagelijks in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30 uur.
Avondwake, vrijdag om 19.00 uur in de kapel van
de Missiezusters, Zonnestraat 3 te Treebeek.
In de St. Barbarakerk aan de Schildstraat te Tree-
beek-Brunssum zal de plechtige uitvaartdienst ge-
houden worden op zaterdag 2 september om 11.00
uur.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.k.
kerkhof aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

,Mi]n Rechtvaardige zal door trouw geloof
haar leven redden"
(Hebreeën 10.38)

Bij het overlijden van onze lieveen zorgzame moe-
der, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Maria
Pötgens-Deckers

mochten wij vele blijken van
deelneming ontvangen.
Zij zijn ons tot troost geweest en wij betuigen daar-
voor aan alle betrokkenen onze hartelijke dank.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

Kerkrade, augustus 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 2 septemberas. om 19.00 uur in de pa-
rochiekerk van de Blijde Boodschap, Dir. v.d.
Muhlenlaan, Kerkrade.

In plaats van kaarten

f
Voor uw belangstelling tijdens deziekte en na het overlijdenvan mijn lie-
ve vrouw, onze goedemoeder en schoonmoeder

Henriette Maria
Elisabeth

Nelissen-Velraeds
betuigen wij langs deze weg aan allen onze hartelijke dank.
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen tot
uiting gebracht,was ons een grote troost en zal een dankbare herinnering
blijven.

M.J.A. Nelissen
Anita en Mart
Jos en Yvonne

Brunssum, augustus 1989
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 2 september om 18.00
uur in de parochiekerk van de H. Geest te Brunssum-Noord.

Dankbetuiging
Wij bedanken u allen voor devele blijken van medeleven ons betoond bij
het overlijden en de begrafenis van

Ramon Hagelstein
Piet Hagelstein
Tilly Essers

Pyrostraat 8
6367 CP Voerendaal
De zeswekendienst voor Ramon zal plaatsvinden op zaterdagavond 2 sep-
tember as. om 18.30 uur in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw van Al-
tijddurende Bijstand te Kunrade.

Enige en algemene kennisgeving v

Op 25 augustus 1989 is, in de leeftijd van 79 jaar,van mij heengegaan,

Coen Schappin
echtgenoot van

Johanna Catharina Römgens
Kerkrade-Bleijerheide:. J.C. Schappin-Römgens

6462 TV Kerkrade
Ursulastraat 86
Dé crematieplechtigheid heeft in stilte plaatsgevonden.

Wy bedanken een iedervoor het medeleven, tijdens de ziekte en het over-lijden en voor de aanwezigheid van zovelen bij de begrafenis van onze zo
dierbare

Gira Smeets >

De vele brieven, bloemen, gebeden, h.h. missen en ook de woordeloze
handdruk, gaven blijk van waardering voor een goed mens.
Gesterkt door deze gevoelens van sympathie proberen wij. in zijn geest
verder te gaanen zijn spoor te volgen.

Liesbeth Smeets-Crolla
kinderen en kleinkinderen

Valkenburg aan de Geul, augustus 1989
Huis Aan de Brug
De zeswekendienst zal plaatshebbenop zaterdag 2 september as, om 19.00
uur in de H.H. Nicolaas en Barbarakerk te Valkenburg aan de Geul.

*****....m*m*..^*......************m***...*.*******..*~——_——_—mÊ_—m———_—_—m——_—_—__w—m—^^\ d

t
Rust nu maar uit.
Je hebt jestrijd gestreden.
Wie kan voelen watje hebt geleden?
Wie kan begrijpen wat je hebt doorstaan?
Je hebt het alseen moedige vrouw gedaan.

Bedroefd, maar dankbaar dat zij uit haar lijden is
verlost, geven wij u kennis van het overlijden van
onze lieve zuster, schoonzuster, tante en nicht

Corrie Cremers
Zij overleed in de leeftijd van 65 jaar.

De familie
6077 GP St.-Odiliënberg, 29 augustus 1989
Bunderstraat 4
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 2 september a.s. om 10.30uur in de ba-
siliek van de H. Wiro, Plechelmus en Otgerus te St.-
Odiliënberg, waarna om 12.30 uur de crematie-
plechtigheid zal plaatsvinden in het crematorium
Nedermaas te Geleen.
Bijeenkomst in de basiliek, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Op vrijdag 1 septembera.s. zal er om 19.00 uur in de
basiliek voor haar een avondmis worden opgedra-
gen.
Zij is opgebaard in het mortuarium van Dela,
Olympialaan 2 te Roermond, waar gelegenheid is
tot een afscheidsbezoek op vrijdagvan 17.45uur tot
18.45 uur.
Indien u geenpersoonlijke kennisgeving heeft ont-
vangen, gelieven u deze advertentie als zodanig te
beschouwen.

Dankbetuiging
De grote belangstelling, de vele troostrijke brieven,
bloemen en h.h. missen, bij het heengaan van mijn
lieve vrouw, moeder, schoonmoeder en allerliefste
oma

Mia Van de Vin-Pelzer
hebben ons getroffen.
Al deze blijken van medeleven en de wetenschap
dat zij door zovelen werd geacht, hebben ons ge-
sterkt dit verlies te dragen.

W.J. Van de Vin
Paula, Leo
en Tamara

Landgraaf, augustus 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 2.september as. om 19.00 uur in de deke-
nale kerk van deH.H. Petrus en Paulus te Schaes-
berg.

I

Met leedwezen hebben wij kennis genomen
van het plotselinge overlijden van onze oud-
directeur

W.P.M. Schreurs
Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor al
hetgeen hij sinds de oprichting voor onze on-
derneming heeft betekend.
Zijn inzicht en inzet zullen ons altijd in herin-
nering blijven.

Raad van Commissarissen
en Directie
B.V. Drankenindustrie
"Sittard"

Sittard, 28 augustus 1989

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven, ondervonden
bij het overlijden en de begrafenis van onze lieve
moeder, schoonmoeder en oma

Angeline Bemelmans-
Ramakers

betuigen wij u allen onze oprechte dank.
Kinderen en kleinkinderen

Eygelshoven, augustus 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 2 september 1989 om 19.00uur in de pa-
rochiekerk van St.-Jan de Doper te Eygelshoven.

Voor de vele blijken van medeleven, ons betoond
bij het overlijden van onze zoon en broer

Geert de Haar
betuigen wij hiermede onze oprechte dank.
Üw medeleven, in welke vorm dan ook tot uiting
gebracht, was een grote steun voor ons.

J.A. de Haar
A.C. de Haar-Gerrits
broers en zussen

6174 RR Sweikhuizen, augustus 1989
Bergstraat 109
De zeswekendienst zal worden gehoudenzondag 3
september as. om 10.00 uur in de parochiekerk van
de H.H. Dionysius en Odilia te Sweikhuizen.

■ Na een kortstondige ziekte is van ons heengegaa"'
ons bestuurslid en erevoorzitter

Jan Stelten
Wij wensen defamilie veel sterkte.

Beschermvrouwe, bestuur
direktie en leden
Mannenkoor St. Barbara, Nieuwstadt J

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk .bedanken voor de vele blijken van medeleven, °n
betoond bij het overlijden en begrafenis van mün
lieve man, onze vader, schoonvader, grootvader e(l
overgrootvader

Theo Schlangen
betuigen .wij onze oprechte dank.
Een bijzonder woord van dank aan de toneelv'eI"
eniging Frohsinn, de „Kameratschaftliche Theater'
verein Oberausem" en de „Blinden- en slechtzien'
denzorg".

Mevr. Trautje Schlangen-Lataster
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehouden op z°Tr'dag 3 september om 11.15 uur in de kerk van 0>
Vrouw van Altijddurende Bijstand te Heilus' 'Kerkrade-West.

tTonny Mommers, 60 jaar, weduwe van Haf
Augustin. Felix Bockenstraat 5, v213 HN Ma"s'

tricht. De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvin^
op vrijdag 1 septemberom 14.00uur in de parocti^
kerk van deH.H. Petrus en Paulus te Wolder-Ma3*
tricht, gevolgd door de begrafenis op het r.-k. ker
hof aldaar. Geen condoleren.

tEmile Schetters, 70 jaar, echtgenoot van Arm
Pont. Op de Varsen BA, 6223 GH Itteren-Ma^tricht. De plechtige uitvaartdienst zal worden é

houden vrijdag 1 september as. om 10.30 uur in ~j
parochiekerk van St.-Martinus te Itteren, gevoté
door de crematieplechtigheid in het crematoria

■te Heerlen, Imstenraderweg 10.

+Lena Josquin, 78 jaar. St.-Pieterstraat 23, 62'
1 JM Maastricht. Eucharistieviering in de PaLchiekerk van St.-Martinus te Wijck-Maastric' 1

Geen condoleren.
"j. Anna Smeets, 77 jaar, echtgenote van GeraJ»1 Bremmers. Corr.adres: Ambachtsingel 39, 6°
RS Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal *°.J
den gehoudenvrijdag 1 september om 14.30 uur'de St.-Jozefkerk te Roermond.

tKees Mulders, 58 jaar. Corr.adres: Minderbr^derssingel 67, 6041 KH Roermond. De plecht'»
uitvaartdienst zal worden gehouden vrijdag 1 se^.tember om 11.00 uur in de St.-Jozefkerk te Roe
mond. ._

Weigering
Een woordvoerder van uitgeverij
Veen zei gisteren dat. geen enkele
boekhandel heeft geweigerd de
Duivelsverzen in het pakket op te

Moskowiez probeert Nederlandse vertaling nog tegen te houden

'Duivelsverzen' vanaf
morgen in boekhandel

UTRECHT/MAASTRICHT - De
Nederlandse vertaling van Salman
Rqshdies Satanic Verses (Duivels-
verzen) ligt vanaf morgen in de
boekhandel. De Maastrichtse advo-
caat mr. M. Moskowicz zal evenwel
namens de World Islamic Mission
proberen de uitgave alsnog tegen te
houden.

uit teroepen, zo zei hij gisteren.
De bouwbonden van de FNV en het
CNV eisen een loonsverhoging van
2 procent en voor de laagste inko-
mens nog eens één percent. De VUT
zou op 59-jarige leeftyd moeten in-
gaan voor mensen die langer dan
veertig jaar in de bedrijfstak wer-
ken. Verder wil de-bond de opname
van ATV-dagen via werkdagen re-
gelen in plaats van uren.

Andere geschilpunten zijn het ver-
werken van individueletoeslagen in
het basisloon, beperking van over-
werk, uitbreiding van het aantal
werkervaringsplaatsen en scho-
lingsdagen als ook het verbeteren
van de arbeidsomstandigheden.
Tot nog toe bieden de werkgevers
slechts een uitbreiding van het
zwangerschapsverlof, een beperkt
aantal scholingsdagen en vergoe-

De mensen werken in de meube^dustrie nog steeds 40 uur per w^j
overwerk is volgens de bor>c,J
schering en inslag. De arbeids^Jstandigheden voldoen volgens'*3|
ser nog lang niet aan de wetteWjj
normen. De hoogste lonen in jl
branche liggen lager dan de laa^lonen in de bouw-CAO: ongev 1
1900 gulden netto per maand.

In de afgelopen twee weken zijn bij
meubelfabrieken en interieurbetim-
meringsbedrijven in Zuid-Holland
al werkonderbrekingen gehouden
om de werkgevers onder druk te
zetten. Het mobiliseren van de
werknemers is volgens onderhan-
delaar en hoofdbestuurder B. Visser
van de Bouw- en Houtbond FNV
„niet eenvoudig, omdat deze be-
drijfstak geen actietraditie heeft".
Niettemin denkt hij in de komende
weken voldoende actiebereidheid
te scheppen om zonodig stakingen

Visser beschuldigt de werkgev£J
organisatie van grote minacht
door te doen alsof zij de bondek.breeduit tegemoet zijn gekome",^
dat zij verwachten dat de bon",
hun eisen in zullen slikken. „Bov .
dien reageerden zij pas op °j
CAO-voorstellen op een mort1
dat de CAO al lang afgesloten
moeten zijn. Dat geeft de wijze v
onderhandelen aan", zei hij.

ding van het 'specialistengeeltj6
25) bij een bedrijfsongeval.

Staking verwacht
in meubelindustrie

Bonden: 'Actiebereidheid zeer groot'HEERLEN - De Bouw- en houtbon-
den van FNV en CNV dreigen met
harde actie in de meubelindustrie,
als de werkgevers voor 23 septem-
ber niet met betere voorstellenvoor
de nieuwe CAO komen. De onder-
handelingen over de CAO voor de
18.000 werknemers in de meubelin-
dustrie zijn op 12 juni vastgelopen.

nemen. De uitgeverij heeft ondanks
protesten de Nederlandse vertaling
doorgezet omdat het gaat om een
zeer belangrijk werk uit de moderne
internationale literatuur dat een
brede verspreiding meer dan waard
is. Volgens islamitische groeperin-
gen is het boek beledigend voor de
profeet Mohammed.

Maatregelen
Veen wilde niet zeggen of de uitge-
verij ter gelegenheid van het ver-

schijnen van de Nederlandse verta-
ling extra veiligheidsmaatregelen
heeft genomen.

Een woordvoerder van de Utrechtse
politiezei dat de politie dezer dagen
overlegd heeft met de directie van
de uitgeverij en dat zij advies heeft
gegeven over mogelijke veiligheids-
maatregele». Overigens verwacht
de politie weinig problemen. De
woordvoerder wees erop dat het
boek in Frankrijk ook al in vertaling
is uitgekomen en dat datvrij weinig
stof heeft doen opwaaien.

Smit-Kroes
start bouw

vervoerscentrum
VENLO - Op dinsdag 5 september
komt minister Smit-Kroes de start-

handeling verrichten voor ..^{Jn
Trade Port", een logistiek distr>pJ
tiecentrum van 28 ha. De transp^J
wereld heeft hier al zoveel bela^Jstelling, dat een groot gedeelte v
de grond is uitgegeven. $
Op korte termijn wordt begon'h
met het bouwrijp maken van
terrein. Dat kost een bedrag van'
miljoen is gemoeid.

Sacharovs
zochten

Wallenberg
MOSKOU - Nobelprijswinnar en
mensenrechten-activist Andrej Sa-
charov heeft samen met zijn vrouw
Jelena Bonner van 1972 tot 1974 ge-
zocht naar de Zweedse diplomaat
Raoul Wallenberg die in de Tweede

Wereldoorlog 100.000 Hongaarse jo-
den redde en in de Sovjetunie ver-
dween.

Het spoor van Wallenberg zou uit-
eindelijk hebben geleid naar het
werkkamp 0N55 voor krijgsgevan-
genen in Torzhok, op ongeveer 250
km ten noordwesten van Moskou.
Maar Bonner en Sacharov mochten
hetkamp niet binnen. Zij zeiden ge-
probeerd te hebben de Zweden er-
van te overtuigen de zoektocht
voort te zetten via diplomatieke ka-
nalen.

Moskowicz liet al in februari, toen
de commotie rond Rushdies boek
0$ 'zijn hevigst was, weten dat er
voldoende juridische aanknopings-
punten zijn om de rechter te vragen
de Nederlandse vertaling van The
Satanic Verses of bepaalde passa-.
ges te verbieden. Hij onderneemt
nu pas actie omdat de Nederlandse
uitgave definitief lijkt.

..^e zullen proberen of de duivel
i»fe uit te drijven is", aldus Mosko-
wicz gisterochtend. Samen met zijn
cliënt is hij in allerijl bezig de juridi-
sche stappen te bestuderen. Een
kort geding tegen de Utrechtse uit-
geverij Veen acht hij de beste weg.

EV waren redenen om aan te nemen
de uitgevervan publikatie afzou

h", aldus Moskowicz, wijzend op
situatie in andere landen.

Smit-Kroes pleit
voor kustwacht
binnenwateren

ROTTERDAM/MAASTRICHT- De demissionaire minister
van Verkeer en Waterstaat
Smit-Kroes vindt dat er een
soort kustwacht moet komen
voor de binnenwateren, zoals
bijvoorbeeld de Maas en het
Julianankanaal, die als bevoeg-
de instantie zou moeten optre-
den tegen vervuiling door de
scheepvaart.

Momenteel zijn diverse instan-

ties belast met het handhaven
en controlerenvan de milieure-
gels door de scheepvaart. De
minister opperde dit .idee in
Rotterdam bij de onderteke-
ning van de samenwerkingso-
vereenkomst over de scheeps-
afvalproblematiek in het Rot-
terdamse havengebied.

Bij het
gemeentelijk havenbedrijf is
een coördinatiecentrum inge-
richt, dat aan de scheepvaart
en de controlerende instanties
informatie verstrekt over de
aan- en afvoer en de verwer-
king van afvalstoffen. Het gaat
om alle vloeibare afvalstoffen,
zoals met olie en chemicaliën
vermengd water, dat vroeger
werd geloosd.

Lezing over analfabetisme
dient te worden. De byeenkomst
begint om drie uur in het plaatselij-
ke stadhuis.
Vanaf die dag is tot en met 22 sep-
tember ook de expositie 'Kijk op
Unesco' in het stadhuis te bezichti-
gen. Een en ander vindt plaats met
het oog op het Internationaal Jaar
van het Alfabetisme (1990).

WEERT - Mr F. Thunnissen, direc-
teur van het Unesco Centrum Ne-
derland, houdt op vrijdag 8 septem-
ber aanstaande in Weert een inlei-
ding over het analfabetisme in de
wereld en de verschillende manie-
ren waarop het bestreden is en het
volgens hem de komende jaren
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Phet buitenlandwerd de operatie al eerder enkeleRlen uitgevoerd. Of de discusprothese op grote
Raal zal worden toegepast staat voorlopig nog te
r2len. „Daarvoor moeten we eerst weten hoe de
Pthese het op langere termijn doet, we hebben nuH te weinig ervaring," zegt Zeegers desgevraagd.

Door de uitdrogingkan de ballon barstenwaardoor
de gelei kan uittreden en een of meer zenuwen be-
klemmen. Meestal wordt de uitdrogende substan-
tie vervangen door aangroei van bot, zonder dat de
gelei uittreedt, maar voor het zover is kan de pa-

Een hernia in een ruggewervel, in de wandeling de
enige 'hernia' die de leek kent, kan een gevolg zijn
van de opzich natuurlijke uitdrogingvan een spon-
sachtige, met gelei gevulde 'ballon die tussen de
rugwervels zit.

j6 Prothese ziet er enigszins uit als een soort Ham-
en bestaat uit twee steunplaatjes van me-

*»> voorzien van 'krammen', met daartussen een'"ftststofkogel. De discusprothese

De techniek op zich bestaat al twintig jaar. Maar
aanvankelijk werd een stalen kogel toegepast, die
na verloop van tijd in de wervels bleek te zakken.
De kunststofkogel' lijkt dit niet te doen.

Maastricht wil ook andere bestemming complex Annadal

Maasoevers centraal
in nieuwe plannen

Houben: ,Groter
draagvlak nodig'

Euregionaal profiel op komst dacht van deze ste-
den is collectief ge-
richt op het opstel-
len van een Euregio-
naal profiel inzake
economische aange-
legenheden, de in-
frastructuur, toeris-
tische mogelijkhe-
den en culturele
voorzieningen.

Volgens dezegsman wijkt de bijdra-
ge aan Limburg niet af van die aan
andere provincie. Voor dit jaar is
een bedrag van ’64 aan bodemsa-
neringsprojecten geraamd, waarvan
er 54 onder de noemer grote projec-
ten (meer dan tien miljoen aan kos-
ten) vallen. Die kosten worden
rechtstreeks gedragen door het mi-
nisterie van VROM (o.a. opruimen
van autowrakkenterrein In de Cra
mer in Heerlen en het voormalige
Laura-terrein in Kerkrade).

„De bereidheid van
de partners is groot.
Het initatief van
Aken om de partici-
peren in de Luchtha-
ven Maastricht is
daar een illustratie
van. Voor het einde
van dit jaar ligt het
profiel op tafel," al-
dus Houben.

Voor de andere projecten moet de
provincie - en deels de gemeenten-opkomen, maar daarvoor is Lim-
burg slechts 1,3 miljoen toebedeeld.
In Limburg is, aldus de woordvoer-
der, na een verfijnde inventarisatie
gebleken dat veel meer geld nodig
was. „Toen hadden we pas een dui-
delijk inzicht in wat gedaan moest
worden. Op basis daarvan hebben
we ook om meer geld gevraagd," al-
dus de woordvoerder.

Binnen dit Euregio-
naal perspectief past
volgens Maastrichts
burgemeester tevens
de samenwerking
met de overheden in
Heuvelland, met
name Beek, Meers-
sen en Eijsden en
ook een functionele
samenwerking met
Sittard en Geleen.

MAASTRICHT
„Maastricht als dy-
namische stad in be-
weging is geen
eiland. We staan
geen ongebreidelde
expansie voor, maar
een zorgvuldige
kwaliteitsbeheer-
sing van projecten
en voorzieningen.
De stad zal het moe-
ten hebben van de
relaties met haar om-
geving, omwille van'
een groter draagvlak
en perspectief. Als
stedelijk knooppunt
samen met Heerlen
in het kader van de
vierde nota Ruimte-
lijke Ordening eh
met het oog op het
Europa van 1992 kie-
zen wij uitdrukkelijk
voor een Maastricht
met Europese di-
mensie. Maastricht

Houben gewaagde
daarbij van de uitste-
kende contacten, die
inmiddels zijn ge-
groeid met Aken,
Hasselt, Heerlen en
Luik. De eerste aan-

Deze boodschap liet
burgemeester mr
Philip Houben giste-
ren horen bij de pre-
sentatie van de
'Structuurvisie
Maastricht 1990-
-2000', een voorschot
op het Maastricht
van rond de eeuw-
wisseling.

wil het voortouw ne-
men om de Euregio
inhoud en voeding te
geven en de volop
aanwezige mogelijk-
heden te benutten
om de concurrentie
tussen kansrijke re-
gio's met elkaar te
verbinden."

Door een gebrek aan gelden(inmid-
dels is een begrotingstekort van
ruim vijfmiljoen ontstaan) heeft de
provincie Limburg projecten moé-
ten uitstellen. Alleen de ergste ge-
vallen van bodemverontreiniging
kunnen aangepakt worden.

TBS-veroordeelde wacht
twintig weken op opname

Kort geding voorpresident rechtbank Maastricht

Van onze verslaggever

Tweede Kamer
op wielen

(ADVERTENTIE)

Werknemers in de
bejaardentehuizen inactie
De lonen van de mensen die in de bejaardentehuizen werken
zijn veel te laag. De werkdruk isveel te hoog. Daardoor wordt de
kwaliteit van de zorg aangetast.
Daarom voeren de werknemers nu actie voor een betere
CAO-Bejaardentehuizen.
Zij willen:

" 5% voor loonsverhoging en vermindering van de werkdruk,
" invoering van de functiewaardering.

Kom op 4 septembernaar delandelijke manifestatie inDen Haag
(Congresgebouw, 13.00 uur).
AbvaKabo steunt de werknemers in de bejaardentehuizen.

J&AbvaKabo
_=" Vakbond voor werknemers
-=" in de bejaardentehuizen

MAASTRICHT - „Het wordt de hoogste tijd dat de staat een
door de rechter gegeven bevel uitvoert!" Ten overstaan van
rechtbankpresident mr P. Broekhoven betoogde de Maas-
trichtse advokaat mr A. Pfeil dit woensdagmorgen als pleitbe-
zorger van een 28-jarige Heerlenaar die op 29 maart van dit jaar
werd veroordeeld tot terbeschikkingstelling van de overheid
maar twintig weken later nog steeds niet in een aangepaste in-
richting is opgenomen.

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever
GELEEN - Het verkeer op de A2richting Eindhoven liep gistermor-
gen aanzienlijke vertraging op toenter hoogte Van tankstation Swenti-
bold drie trekkers met oplegger metelkaar in botsing kwamen. Vanwe-
ge wegwerkzaamheden stond er al
een behoorlijke file. Toen een trek-

Vrachtwagens botsen in file " De ravage op de Midden-
peelweg bij Sevenum, waar
een automobilist om het leven
kwam.

■Foto: JAN PAUL KUIT
ker van derechterrijbaan naar links
manoeuvreerde om zich aan de file
aan te sluiten werd hij geraakt door
een achteropkomende truck. Dit
had tot gevolg dat een reeds stil-
staande trekker ook werd geraakt.

„Hij staat als nummer één op de
wachtlijst. Verwacht mag worden
dat hij uiterlijk op 1 oktober kan
worden geplaatst", repliceerde me-
vrouw mr C. Breedveld-De Voogd
namens de in kort geding gedag-
vaarde Staat der Nederlanden.
Na eerder reeds vijftienmaal te zijn
bestraft, werd de Heerlenaar op 29
maart veroordeeld tot zes maanden
gevangenisstraf met aftrek van het
voorarrest dat inmiddels evenlang
had geduurd.
Tevens veroordeelde de rechtbankhem tot terbeschikkingstelling van

de overheid met last tot verpleging.
Sedertdien verblijft de man als 'pas-
sant' in het Huis van Bewaring te
Maastricht, wachtend op opname in
de inrichting die voor hem het
meest geschikt wordt geacht. Medio
juni werd hij daar op de wachtlijst
geplaatst.

Motivatie
„Door een gevangenisstraf op te leg-
gen gelijk aan het reeds ondergane
voorarrest heeft de rechtbank dui-
delijk te kennen gegeven opname
met spoed geboden te achten", con-

Drieënhalf
jaar celstraf

voor inbrekers

Een van de chauffeurs moest met
verwondingen worden opgenomen
in het ziekenhuis. Door de botsing
kwam een lading graan op de rij-
baan terecht. Ook stroomde er die-
selolie uit een van de trekkers.
Door het ongeluk ontstond er een
tweede file die pas rond 15 uur ge-
heel was opgelost. Overigens ge-
beurde er ruim anderhalve week ge-
leden op precies dezelfde plaats ook
een ernstig ongeval.

Eerder gisterochtend vond op de
Midden-Peelweg ter hoogte van Se-
venum een ongeluk plaats waarbij
de 34-jarige A. Hofmans uit het Bra-
bantse Vierlingsbeek om het leven
kwam.

Met zijn personenauto reed Hof-
mans tegen een trekker met opleg-
ger die op zijn rijbaan was terecht-
gekomen. Dit gebeurde-nadat een
andere vrachtwagen van achter te-
gen de trekker met oplegger was ge-
botst. De chauffeurs van beide
vrachtwagens bleven ongedeerd.

MAASTRICHT - De rechtbank te
Maastricht veroordeelde woensdag
de 43-jarige H. G. uit Maastricht en
de48-jarige P. S. uit Sittard ieder tot
3,5 jaar gevangenisstraf voor negen
bewezen geachte diefstallen en in-
braken. De officier van justitie had
tegen beide vier jaar geëist. Van Rey en

Thorbecke

SEAR komt met
forse wensen

een microfoon klaar om vragen
te stellen aan het de heren politi-
ci. In Valkenburg werden de Ka-
merbankjes bevolkt door de
Tweede Kamerleden Linscho-
ten, Van Rey en Nijhuis en de-
missionnair staatssecretaris Gin-
jaar-Maas. In Maastricht voegde
lijsttrekker Voorhoeve zich nog
bij het liberale gezelschap.

" De 'Tweede Kamer' op bezoek in Maastricht.
Foto: WIDDERSHOVEN

L een grensoverschrijdend pro-
t Wordt in samenwerking met
l&sche regionale overheden aan
ii^estrand van de stad langs het
I ertkanaal een toeristisch-recrea-
|l^ zone ontwikkeld die aansluit
riet recreatiecomplex Dousberg.
I £c onomisch opzicht wil Maas-,L. * zich nog nadrukkelijker op-
l/pen als centrum van zakelijke
tlstverlening, als uitvalsbasis
Pf de Europese Markt. Het kan-
Lrarsenaal zal de komende tien ja-
& borden uitgebreid met 100 tot
I -000 m 2, het koopcentrum met
Kj"o m-. Ook als leef-, toeristen- en
jL&esstad heeft Maastricht nog

f aantal pijlen op zijn boog.

Celdpotten
Rn ■* *s e gemeente ervan door-
jagen dat het einde van de extraI^tciële hulp van uit PNL- en
fc °Pese geldpotten in zicht is. In
KjJ°orbije tien jaarwerd in dit op-
L^ zon 260 miljoen gulden gere-

rd.
fcji'astricht zal nu meer dan ooit
hj°rs aan de slag moeten. Daarbij

fcj*t de stad niet meer willen zijn
zij kan waarmaken," zo gaf

K?stricchts wethouder mr Theo
t^eegen van Financiën gisteren

presentatie van de structuur-
t e alvast een schot voor de boeg.

J^STRICHT- In het uitgebreide
ofarnma van projecten, zoals dat
l!?e 'Structuurvisie Maastricht

is geëtaleerd, wordt een
J*r accent wordt gelegd op het'rekkelijker inrichten van de
Roevers als schakel tussen bei-
padsdelen. Het staat te boek als
utelproject'.
i 2iekenhuiscomplex van Anna-
'Qat na 1991 beschikbaar komt
%eer het nieuwe academisch

op Randwyck in gebruik
«nomen, wprdt aangeduid als
[nieuwe hart van Maastricht-?,-. Gedacht wordt aan een scala
( bijzondere en culturele actvitei-■ hoogwaardige bedrijvigheid en
''ging van instituten in samen-
-8 met het opkrikken van de om-

tende wijken en groenvoorzie-

’stricht mikt er op dat binnen
l Jaar kan worden begonnen met
Ljftdertunneling van de stadstra-
Pc van de autoweg A2. De kosten. dit project worden geraamd om
i"triljoen gulden. Irt verschiet lig-, Voorts een 'verknoping' van de
joegenA2en de A79 ter hoogtevA.mby als een directere verbin-
£ met Heuvelland, Luchthaven

hét industriegebied
'trixhaven en voorts met Aken.
.gebied van Randwyck, mee ookgewezen als vestigingslokatie
|.bij voorkeur high-tech-bedrij-
J*zal niet alleen qua structuur

verbeterd, maar ook ver-
fstechnisch gemakkelijker be-
daar worden. In een aanmerke-
* Uitbreiding van het stedelijk
jonnet wordt niet voorzien. In
?ts daarvan wordt een voor-

voor het openbaar ver-
r ontwikkeld.

lbertkanaal

Het tweetal had in verschillende
plaatsen zijn slag geslagen, onder
meer in Echt, Simpelveld, Poster-
holt, Swalmen, Meijel en Beesel. De
belangstelling ging voornamelijk
uit naar geld, kleding, gereedschap-
pen en foto- en video-apparatuur.
Wegens heling hoorde de 43-jarige
G. C. uit Susteren zich veroordeeld
tot drie maanden voorwaardelijke
gevangenisstraf en een boete van
1500 gulden. Tegen hem was vijf
maanden onvoorwaardelijke gevan-
genisstraf geëist.

Vooruitlopend op de kabinets-
formatie heeft de Sociaal Econo-
mische Advies Raad Limburg,
verpakt in een open verkiezings-
brief, een eigen wensenlijstje ge-
produceerd.

in het Leienoes aan de Limbur-
giastraat inHeerlen. Jan de Wit is
van mening dat de andere partij-
en zich schuldig maken aan
'doemdenken'; hy zal daarover
praten. Verder besteedt de SPer
aandacht aan de verhouding van
de SP ten opzichte van Groen
Links en de Partij van deArbeid.
De bijeenkomst begint om 20.00
uur.

Limburg wordt om 17.30 uur af-
gesloten met een politiek café in
Oberbayern in Sittard. Ge-
spreksonderwerp: de actualiteit
van de dag.

PvdA

Van onze verslaggevers
BLERICK -VVDer Jos van Rey
blijft erin geloven dat hij in het
kiesdistrict Limburg voldoende
stemmen zal behalen om alsnog
een Tweede Kamerzetel te ver-
overen. Van Rey wees er gisteren
tijdens een WD-verkiezingsbij-
eenkomst in Blerick op dat 136
jaar geleden oók de bekende li-
berale staatsman Thorbecke
dank zij Limburgse stemmen in
de TweedeKamer terecht kwam.
„Het mag en kan niet zo zijn dat
datzelfde Limburg 136 jaar na
Thorbecke geen liberale volks-
vertegenwoordiger krijgt", aldus
Van Rey die op een onverkiesba-
re 27ste plaats op de VVD-lijst
staat. Hij zal ongeveer 30.000
voorkeurstemmen nodig hebben
om zijn Kamerlidmaatschap te
kunnen verlengen. Zoals bekend
is om dat doel te verwezenlijken
het actiecomit'e 'Stuur Jos naar
Den Haag' opgericht. .

Van onze verslaggever
HEERLEN - Vier met bivakmutsen
gemaskerde mannen hebben dins-
dagavond laat een gewapende over-
val gepleegd op amusementshal Su-
pergame in de Heerlense Gasthuis-
straat. Onder bedreiging van mes-
sen en vermoedelijk revolvers werd
een personeelslid dat de zaak wilde
sluiten naar de kassa gedirigeerd.

Personeel vastgesnoerd
Gewapende
overval op

amusementshal

„Het kan niet anders", verzuchtte de
verdedigster van de Staat der Ne-
derlanden, er overigens aan herin-
nerend dat de staatssecretaris reeds
in 1986 heeft laten weten zich riiet
meer aan een uiterste wachttijd van
twaalf weken gebonden te achten.
Zij bracht president Broekhoven
terloops onder de aandacht dat en-
kele van diens ambtgenoten te ken-
nen hebben gegeven overschrijding
van deze termijn niet onrechtmatig
te achten. Zijn opvatting maakt mr
Broekhoven over veertien dagen
bekend als hijvonnis wijst in het ge-
voerde kort geding.
Toen dat gisteren na een uur ten ein-
de liep, werd de in dubbel opzicht
'ongeduldige' Heerlenaar door par-
ketwachten het rechtszaaltje bin
nengeleid. Als gevolg van een mis-
verstand had hij een uur lang in een
cel zitten wachten.

Mevrouw mrBreedveld spande zich
in de Staat te vrijwaren van elk ver-
wijt van nalatigheid. De krappe op-
namecapaciteit voor tbs-pupillén
heeft volgens haar alles te maken
met een onvoorziene stijging van
het aantal rechterlijke tbs-vonnis-
sen en een vertraagde dalingvan het
aantal in inrichtingen vrijkomende
plaatsen.

stateerde mr Pfeil gisteren. Naar^zijn mening is dit nog toe uitsluit
tend verhinderd door een tekort aan"
voortvarendheid bij de overheid om
voldoende tbs-plaatsen te creëren. .
Een als vuistregel geldende wacht-
tijd van twaalf weken is inmiddels
met 75 procent overschreden, stelde;
pleiter vast. „Nü is mijn cliënt nog
gemotiveerd voor verpleging en be-'
handeling, maar dat dreigt af te rre-;
men naarmate de wachttijd langer
gaat duren".

CDA
De CDA-campagnebus arriveert
aanstaande zaterdag om tien uur
's morgens op het vervuilde Lau-
ra-mijnterrein in Kerkrade. Het
inmiddels grotendeels met hui-
zen volgebouwde terrein, waar
vroeger een pekloods heeft ge-
staan, is vervuild met policycli-
sche koolwaterstoffen (PAK's)
die schadelijk kunnen zijn voor
de volksgezondheid en mogelijk
zelfs kankerverwekkend.

Minister Ruding, de Limburgse
Tweede Kamerleden, statenle-
den, wethouders en gemeente-
raadsleden worden daar volgens
een woordvoerder van het cam-
pagneteam geïnformeerdover de
milieuproblematiek van de
woonwijk. Aansluitend wordt de
kiezer in Kerkrade-Centrum op-
gezocht en zal de plaatselijke
lijsttrekker van de gemeente-
raadsverkiezingen, Ger Smeij-
sters, het 7.5005te lid van het
CDA-Limburg huldigen.

Jan de Wit, derde op de kieslijst
van de SP, spreekt vandaag tij-
dens een verkiezingsbijeen-
komst van de Socialistiese Partij

Bijeenkomsten
SP

Wensen die volgens de SEAR
door het nieuwe kabinet, onge-
acht de samenstelling, eindelijk
eens moeten worden ingewilligd.
Het zijn dan ook niet echt nieuwe
zaken die door de SEAR worden
aangedragen: voortzetting van
het PNL-beleid na 1990, spoedi-
ge aanleg van de Oost-westbaan
en A73 (Boxmeer-Maastricht),
voltooiing van de spreidingrijks-
diensten, aanwijzing van Venlo
tot logistiek centrum, uitbouw
van de centrumfunctie van Sit-
tard en Geleen en modernisering
van de Middenlimburgse kana-
len.

Niets is de politieke partijen te
dol om de aandacht van het
sternvee op zich te vestigen. De
VVD trekt zelfs met een 'Tweede
Kamer op wielen' door het land
in een ultieme poging de sombe-
re opiniepeilingen op 6 septem-
ber te logenstraffen. Hetrijdende
parlement werd gisteren gepar-
keerd in Valkenburg en Maas-
tricht. Voor passanten stond er

Morgen trekt er weer een PvdA-
karavaan door Limburg. Aan-
voerder is Thijs Wöltgens die on-
der anderen de Kamerleden
Huys en Pronk en het kandidaat-
Kamerlid Marjanne Ruigrok in
zijn kielzog weet. Om half twee
arriveren de socialisten in café
De Ster in Roermond-Maasniel
waar een discussiebijeenkomst
op het programma staat over de
problemen rond onderwijshuis-
vesting. Aansluitend worden
twee Roermondse scholen be-
zocht: deMontessorischool en de
Vrije School. Vervolgens zet de
PvdA-karavaan koers naar Heer-
len waar een bezoek wordt ge-
bracht aan simulatie-en oefenbe-
drijf Homed. Het bezoek aan

Ook drie andere personeelsleden en
twee vrienden van hen werden ge-
dwongen de ruimte binnen te gaan
waar de kassa staat. Zij moesten op
de grond gaan liggen en werden ver-
volgens vastgesnoerd. De overval-
lers stalen, vooraleerst zich te be-
kommeren om de kassa, de per-
soonlijke bezittingen van het perso-
neel. De kluissleutels pakten ze met
geweld van een der personeelsleden
af. In de leeggehaalde kluizen lag
voornamelijk muntgeld, bestaande
uit rijksdaalders en kwartjes. De po-
litie Heerlen verzoekt getuigen drin-
gend contact met haar op te nemen.
O 045-731731).

6SEPTEMBER

Financiering
bodemsanering
blijft moeilijk

Kunststofkogel
uitkomst voor
rugklachten

tiënt sterk lijden onder pijn in de rug, en een be-
paalde categorie van die mensen kan geholpen
worden. „Er moet in ieder geval sprakezijn van een
forse, hardnekkige rugpijn, en de hernia mag nog
niet zo ver zijn dat de gelei is uitgestroomd," zegt
Zeegers.

..,_ Van onze verslaggever''ITARD - Van de 140.000 mensen die lijden on-er rugpijn wegens een dreigende hernia in de rug-
*Braat kan een klein deel vermoedelijk geholpen.orden met een 'discus-prothese. Onlangs is zon
jscusprothese voor het eerst in Nederland ge-matst bij een patiënt van het Maaslandziekenhuis
'aittard; de patiënt herstelt voorspoedig, zegt de
jftopedisch chirurg W. Zeegers in dat ziekenhuis,
* de operatie uitvoerde. Van onze verslaggever

MAASTRICHT- De provincie
Limburg komt stelselmatig
geld tekort voor het opruimen
van vervuilde grond. Elk jaar
opnieuw, bij de vaststelling
van de benodigde bedragen,
laat Limburg die hartekreet
horen. „Het provinciaal be-
stuur heeft al vaker laten we-
ten dat als er geen kentering in
komt, de problemen onover-
komelijk worden," aldus de
zegsman in een reactie op de
berichten dat in Nederland
veel meer geld nodig is voor
bodemsanering dan gedacht
werd.

vervolg van pagina 1

Oplossing
Ook moeten de andere rugwervels in goede condi-
tie zijn. En ook de individuele situatie van de pa-
tiënt moet worden bekeken. „Veel mensen zijn ook
te helpen met een gipsen corset, gedurende een
half jaarbijvoorbeeld. Maar als hij de kans loopt in
die tijd zijn baan kwijt te raken is de discusprothe-
se wellicht een betere oplossing," aldus Zeegers.



Van onze verslaggever

Aken beslist dit jaar
over aandeel luchthaven

Op zijn vroegst in november voorstel aan gemeenteraadMAASTRICHT - De 28-jarige Heer-
lenaar M.B. die twee weken geleden
voor de Maastrichtse rechtbank
moest verschijnen omdat hij ver-
dacht werd van drie kelderbranden
iri zijn flatwoning, is vrijgesproken
van alle hem ten laste gelegde fei-
ten.

De meervoudige strafkamer achtte
niet bewezen dat de man op 2 juni
vorig jaaren op 8 januari en 23 mei
dit jaar zijn eigen kelderruimte in
brand stak in de flat aan de Kemp-
ken in Heerlen. De officier van justi-

had negen maanden celstraf
geëist.

Een videoband met daarop de beel-
"dep van een man die de kelderruim-
te in ging en enigetijd later weer te-
rugkeerde waarna er een enorme
rookontwikkeling ontstond op de

_bj_gane grond, heeft de rechtbank
niet ervan overtuigd dat de man op
de videoband ook daadwerkelijk de'ierecht staande verdachte was. De

Heerlenaar vrijgesproken

Rechtbank acht
brandstichting
niet bewezen

verdachte had tijdens verhoren ver-
klaard dat hij er voor tachtig pro-
cent zeker van was dat hij de man
op de videoband was.

De verdachte had tijdens de verho-
ren bij de politie en de rechter-com-
missaris bekend dat hij de branden
had gesticht. Ter zitting trok hij die

verklaringen echter weer in. Hij zou
ze niet in 'vrijheid' hebben afgelegd,
verklaarde zijn raadsman. Boven-
dien was hij bij het laatste verhoor
by de rechter-commissaris zeer de-
pressief geweest. Op de meeste vra-
gen van de rechtbank antwoordde
hij dan ook twee weken geleden dat
hy zich de situaties niet meer kon

herinneren. Zijn wispelturigheid
verklaarde de verdachte door te
stellen dat hij vaker onder invloed
van drugs is en bijna iedere avond
zes tot acht flessen bier dronk.

Psychologen en psychiaters die met
de verdachte hadden gesproken,
kwamen tot de conclusie dat het
best mogelijk is dat de verdachte
door zijn depressieve toestand, die
een gevolg zou zijn van zijn een-
zaamheid, aanleg had tot brand-
stichting. Zelf had de verdachte tij-
dens zijn aanhouding gezegd dat hij
het prettig vond dat hij eindelijk
werd aangehoudenen dat hij 'er' nu
eens eindelijk over kon vertellen.

M.B.'s raadsman Van den Heuvel
vroeg tijdens de zitting om vrij-
spraak omdat hij van mening was
dat er geen enkel daadwerkelijk be-
wijs was dat M.B. de branden had
gesticht. De rechtbank is tot die
zelfde conclusie gekomen.

heid te krijgen. Een datum votf
gesprek is nog niet vastgesteld- J
Met andere gegadigden in de Eu^gio is nog geen contact geweest J
hun interesse voor een aandeel ifj ,
Limburgse luchthaven te Pc rfl
Burgemeester Malangré is nie* wtl
vraagd om in de regio Aken te 31
middelen, maar hij zei gisteren J
zijn idee zeker positief ontval»
zal worden.

ter er niet lang over na te denken.
„We zien het Maastrichtse vliegveld
al geruime tijd als onze thuislucht-
haven. Natuurlijk wordt dat gevoel
sterker als de nieuwe landingsbaan
er ligt. Maar ook zonder die uitbrei-
ding geldt dat nu al," aldus Malan-
gré. Hij wees erop dat vanuit Maas-
tricht goede verbindingen mogelijk
zijn, onder andere naar Groot-Brit-
tannië, die ook voor mensen uit de
regio Aken interessant zijn.

MAASTRICHT - De gemeenteraad
van Aken zal op zijn vroegst in no-
vember een beslissing kunnen ne-
men over de financiële deelname in
de Luchthaven Maastricht. Dat
heeft burgemeester Kurt Malangré
gisteren gezegd naar aanleiding van
zijn voornemen om voor één mil-
joengulden aandelen van het vlieg-
veld te kopen. Het is niet mogelijk
om eerder een voorstel te behande-
len omdat in oktober verkiezingen
plaatsvinden voor een nieuwe ge-
meenteraad.

Malangré ziet een aandelenkoop
vooral in het licht van de vorming
van devrije Europese markt in 1993.

Van onze verslaggeefster

GAK stuurt
Industriebond
toch antwoord

Zwaargewonde
bij vechtpartij

om verkoop auto
;AKEN - Bij een vechtpartij tus-
sen een groep jonge Duitsers en
een 26-jarige Iraniër in Huchem-
Stamel, even ten zuiden van
Aken, is een Duitser door een
messteek zeer zwaar gewond ge-
haakt. Hij ligt momenteel in een
ziekenhuis in Duren en verkeert
buiten levensgevaar.
De ruzie ontstond na een misluk-
te autohandel. De Iraniër weiger-
de namelijk een auto van de

"groep Duitsers te kopen, omdat
die teveel gebreken had. De
Duitsers drongen daarna de wo-
ning van de Iraniër binnen en
dreigden de man en zijn vrouw
dood te zullen schieten als ze niet
de koopprijs van de auto zouden
overhandigen. Ook werd het
echtpaar met traangas in de ogen
gespoten.
De Iraniër pakte daarop een keu-
kenmes en stak een van zijn bela-
gers met een mes in de buik, uit
zelfverdedeiging, zoals hij later
zei. Daarna probeerden een
groep van twintig bekenden van
het slachtoffer de woning van de
Iraniër binnen te dringen. De
man werd door de politie ontzet.
Vier van de Duitsers zijn inmid-
dels gearresteerd.

Hij ging er eigenlijk vanuit dat het
(uitgebreide) akkoord van Schen-
gen - een afspraak over vrij grens-
verkeer tussen vijf landen waaron-
der Nederland en Duitsland - op 1
januari 1990 van kracht zou worden.
Maar daarover schijnt nog onzeker-
heid te bestaan, aldus Malangré.

Toch wachtlijsten ondanks
ongedaan maken van korting

Problemen speciaal onderwijs nog lang niet opgelost

De Akense burgemeester gaat bin-
nenkort met het ministerie van bin-
nenlandse zaken in Bonn aan tafel
zitten, om hierover meer duidelijk-Toch hoefde de Akense burgemees

Malangré toonde zich gisteren nog
eens ingenomen met het voorstel
dat hem deze week is gedaan om
mee te werken aan de uitbreiding
van het aandelenkapitaalin de Lim-
burgse luchthaven. Dat gebeurde
maandag in Maastricht tijdens een
gesprek met burgemeester mrPhi-
lip Houben. In dat gesprek werd, al-
dus Malangré, voor het eerst over
een eventuele deelname door Aken
gepraat.len delen de mening van de ouder-

vereniging. Bij een toename van het
aantal aanmeldingen voorzien zij
problemen.

een aanmeldingslijst. „Ik verwacht
dat de ouders van de twintig kinde-
ren op deze lijst nu wel zullen ko-
men. Hopelijk niet allemaal tegelijk,
want onze school is al aan de grote
kant. Bijna tweehonderd leerlingen
is niet ideaal voor het speciaal on-
derwijs." "Bij mlk-school De Cirkel in Kerkra-
de bestaat een wachtlijst van vijf
kinderen. Men verwacht deze zon-
derproblemen weg tekunnen plaat-
sen maar voorziet bij een toename
van de aanmeldingen problemen.

HEERLEN - Het niet doorgaan van
aangekondigde bezuinigingsvoor-
stellen voor het speciaal onderwijs,
betekent nog niet dat deproblemen
opgelost zijn. Volgens de Ouderver-
eniging Speciaal Onderwijs zullen
de wachtlijsten voor deze vorm van
onderwijs blijven bestaan.

Personeelsstop
Op 26 julibepaalde de Haagse rech-
ter mr. M. Wijnholt dat de perso-
neelsstop voor mlk-(moeilijke le-
rende kinderen) en lcfrn-scholen
(leer- en opvoedingsmoeilijkheden)
in strijd is met de wet.
Het opheffen van de personeelsstop
kost het Ministerie van Onderwijs
dit jaar6,8 miljoen gulden. Staatsse-
cretaris Ginjaar-Maas kondigde
daarom begin deze maand nieuwe
bezuinigingsmaatregelen aan. Ook
deze korting is nu van de baan.

HEERLEN - De Industrie^FNV krijgt nog binnen een *J
een reactie van de GAK-centra1..,
Venlo op het verzoek een opl°s\,J
aan te dragen voor de terugganfjf
salaris wanneer zieke werknefljl
op medische gronden zelf °ny3_!
nemen en daardoor een lagere
uitkering in plaats van een »*
uitkering ontvangen. é
Het GAK in Venlo ontkende J*»^dag nog het bestaan van zon & j
maar liet gisteren weten de In gt
triebond op korte termijn anW7|
te geven. De briefis al op 8 augu'
verzonden. $Zoals gisteren bericht maakt j
FNV zich zorgen over de gan£.,fi
zaken bij enkeleGAK's inLim 0 j
In een aantal gevallen zouden zl,^
werknemers door het GAK _ègeadviseerd op medische gr°nrt jj
zelf ontslag te nemen. Tegelijk^ a
zou de betrokkene dan arbeid j,
schikt worden verklaard en cc ji
gere WW-uitkering gaan ontvang
FNV-woordvoerder Prigge spr d
van een explosieve groei van ° M
volgde methode! „Normaal f ilons een tot twee gevallenper ja* i
ore. Maar in de laatste maande
dat fors toegenomen. Bij ons zl-7fl'
ven a acht concrete gevallen t'e^'en dan heb ik het alleen nog "^«1over FNV-leden die dat bij ons «'

,
den." -

„Veel scholen voor speciaal onder-
wijs zitten gewoon vol. Daar veran-
dert dit nieuws niets aan. Waar-
schijnlijk zullen hierdoor meer kin-
deren naar het speciaal onderwijs
worden gestuurd. Kinderen voor
wie eigenlijk geen plaats meer is".
Lonie Smit uit Brunssum, secreta-
ris van de Oudervereniging Spe-
ciaal Onderwijs, waarschuwt
ouders die hun kind aangemeld
hebben voor het speciaal onderwijs,
dan ook voor te hoge verwachtin-
gen. Het niet doorgaan van de be-
zuiniging is volgens haar slechts
een 'klein pluspuntje.

Werkzaamheden
A2hinderen

verkeer
NEDERWEERT - Vanaf maan-
dag 4 september tot dinsdag 28
november zullen werkzaamhe-
den worden verricht aan de op-
en afrit van de A2te Nederweert.
Terzelfdertijd vinden werkzaam-
heden plaats op een gedeelte van
de A 2Eindhoven-Weert, ter
hoogte van het restaurant Wil-
denberg. De rijbaan is gesloten
voor alle verkeer in beiderichtin-
gen.
Tevens is de oprit komende van-
af Hushoven richting Eindhoven
gesloten voor alle verkeer, het
verkeer komende uit derichting
Maastricht met bestemming
richting Eindhoven zal ter hoog-

te van Nederweert/Weert over
het nieuwe gedeeltevan het Slin-
getrace (A2) worden geleid. Dit
geldt eveneens voor het verkeer
vanuit Eindhoven richting Maas-
tricht.
Verkeer komende uit de richting
Maastricht met bestemming Ne-
derweert/Weert, zal de afslag
Keipen moeten nemen. Verkeer
uit de richting Eindhoven met
bestemming Weert/Nederweert
zal via het slingertrace naar de af-
slag Nederweert worden geleid.
Verkeer komende uit Weert/Ne-
derweert kan niet in Nederweert
de toerit tot de A2op richting
Maastricht, maar zal via de rijk-
weg 768 Weert/Roermond wor-
den omgeleid naar de toerit Kei-
pen. De divierse omleidingsrou-
tes zullen door middel van oran-
jeborden worden aangegeven.
Op woensdag 29 november
wordt de weg officieel geopend.

Volgens de oudervereniging en de
speciale scholen ligt de oorzaak van
de problemen in het gewone basis-
onderwijs. Een groeiend aantal leer-
lingen kan het in de door bezuini-
gingen groot geworden klassen niet
meer bijbenen. Voor extra begelei-
ding is op de basisscholen geen tijd
en geld, waardoor steeds meer
ouders hun kinderen aanmelden bij
een speciale school. Het totaal aan-
tal kinderen dat speciaal onderwijs
volgt steeg vorig schooljaar tot ruim
26000.

De scholen voor speciaal onderwijs
fh Hoensbroek, Kerkrade en Heer-

„De staatssecretaris heeft deze im-
populaire maatregelen zo vlak voor
de verkiezingen niet durven door-
zetten," is de overtuiging van direc-
teur Schillings van lom-school De
Eggerank in Brunssum. Voor zijn
school bestaat geen wachtlijst, wel

Verkiezingen
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VOORLOPIG IS
GELD HET ENIGE

MEDICIJN
TEGEN AIDS.

Er is nog geen medicijn tegen aids. Maar er wordt naar-
stig naar gezocht. In een race tegen de klok.

En tegen de dood. Een race die we moeten winnen.
En waarin geld tijd betekent. Pak uw pen en geef het onder-
roek naar aids een fIDS FONDS: GIRO 8957pnanciële injectie. ISlortefi op bankn*«»ngn<j<nTOf 70 7070228 kan ook.l
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officiële mededelingen
GEMEENTE BEEK (L.)

OPENBARE BEKENDMAKING
De burgemeester van de gemeente
Beek (L.) maakt ter voldoening aan
het bepaalde in artikel 22 van de
Wet op deRuimtelijke Ordening be-
kend, dat de gemeenteraad in zijn
vergadering van 24 augustus 1989
heeft besloten te verklaren dat een
bestemmingsplan wordt voorbereid
voor:- een perceel gelegen aan de Eerds-

haag, kadastraal bekend gemeen-
te Beek (L.), sektie F, nr. 1898
(ged.);- een aantal percelen gelegen aan
de Geverikerstraat, kadastraal be-
kend gemeente Beek (L.), sektie
E, nr.'s 1060, 1366, 1473 (alle ged.)
en 1445;- een aantal percelen gelegen aan
de Vliegveldweg en op de hoek
Vliegveldweg/Horsterweg;- een perceel gelegen aan de Bon-
gerd 35, kadastraal bekend ge-
meente Spaubeek, sektie C. nr.
225 (ged.);

- een perceel gelegen aan de Bon-
gerd 40, kadastraal bekend ge-
meente Spaubeek sektie C. nr.
273;

- een perceel gelegen aan de Dorp-
straat 79, kadastraal bekend ge-
meente Spaubeek, sektie B. nr.1 . 3347;

- een perceel gelegen aan de Zand-
straat 15, kadastraal bekend ge-
meente Beek (L.), sektie B. nr. .
3637;- een perceel gelegen aan de Kerk-
straat, kadastraal bekend ge-
meente Spaubeek, sektie C. nr.
665;- een perceel gelegen aan de Hob-
belrade, kadastraal bekend ge-
meente Spaubeek, sektie A. nr.
3780.

Bedoelde besluiten liggen met de
daarbij behorende en als zodanig
gewaarmerkte tekeningen, waarop
de percelen in gele kleur zijn aange-
geven, met ingang van 1 september
1989 ter gemeentesekretarie (afde-
ling Grondgebiedzaken, sektor bou-
wen en wonen, kamer 29) voor een-
ieder ter inzage. Op deze dag treedt
dit besluit in werking.
Beek (L.), 31 augustus 1989

De burgemeester voornoemd,
A.G.J. Van Goethem
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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

FREILICHTBÜHNE September
mmmmMmmmmmm\ 0209 Grobschnitt

/0 (in samenwerking met de Belgische radio)

\d 1 f^X Concert Begin: 19 30 uur (20/17 DM)
Jfl f 1 05.09. Hans Dieter Hüsch

JU Voorstelling van het SPD-Stadtverband

|ffl^ fl_2J4^^^^^ I ■ 1009 Theater „Das schiefe Podium"

Htv \ tSIJ^J?//// /■ -o'9lol,en 20er
y JZ___yMjJJ-\ Chansonrevue Begin: 20.00 uur (12,10 DM)

1/7/ J B^*^""^! 15 09. East Belgian Swing Band
_X Big-Band Swing-concert

Begin: 20.00 uur (10/8 DM)
r-\T TT?fl 16.09. Fellini-clowns I Colombaioni (in samenwerking
TZ —**"*—* met International Artists Productions Eva Maze

WILHELMSTEIN ïïê^Ur
ERHQLUNCSCEBIET wurmtal Begin:,2o.oo uur (15/12 DM)

STADT WTTR^RT PTÏVT Bi) slechte weersomstndigheden worden de
"^ L YV ur~J*---'I-->X voorstellingen verplaatst.

Telefonische informatie: 09 49 2405 15039
Kaartenvoorverkoop: Die Mayerische Buchhandlung,
Aken. Tel. 09 49 241 4777111
Kulturamt Würselen. Tel. 09 49 2405 67404.

DE
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slaat nieuwe wegen in
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"De mede-organisatoren
Toon Debets (l) en Toon Je-
gerings (r) flankeren Karel
Lemaire, ZOL-directeur
van het bedrijf op de Molen-
berg

Foto: MARCEL VAN HOORN
twee in de middag concerteren
de Zolmol-band, de drumband
van de werkplaats St. Augusti-
nus uit Gennep en het Tevona-
orkest uit Hasselt gezamenlijk.
Allemaal met verstandelijk ge-
handicapte leden. „Er is zelfs een

meisje bij dat met de voeten op
de gitaar speelt", weet Toon Je-
gerings. Hij is ook lid van de
werkgroep hobbybeurs.

Om daarna meteen van de gele-
genheid gebruik te maken om
collegaRinus deKoning even (fi-
guurlijk) naar de voorgrond te
schuiven als zijnde de persoon
die drie jaren geleden het initia-
tief nam voor de beurs. Jege-
rings: „Rinus opperde het plan in
de personeelsvereniging om
voor onze VG's (Verstandelijk
Gehandicapten) en expositie-

ruimte in te richten om eens te la-
ten zien waaraan zij zoals hun
vrije tijd besteden."

In die luttele driejaar is deKerk-
raadse hobbybeurs uitgedijd tot
een van Limburgs grootste. Toon
Debets heeft dan wel alle facili-
teiten mee. Een gratis (tentoon-
stellingsgebouw, een welwillen-
de directie en hardwerkende col-
lega's.

En toch is hij een jaar be-
zig geweestmet de voorbereidin-
gen. Zaterdag is het zover.

KERKRADE - „Is dit je top?", vroeg ZOL-directeur Karel
Lemaire vorig jaaraan Toon Debets na afloop van de twee-
de hobbybeurs in het bedrijfsgebouw aan de Spekhof-
straat in Kerkrade-West. „Nee", antwoordde de 45-jarige
werknemer. „Onze capaciteit ligt op ongeveer 110 deelne-
mers. „Dan weetje watje te doen staat", liet Lemaire daar-
op weten.

overbodig. Alles zit verankerd in
zijn hoofd. „Hier komt een oldti-
mer te staan van een kennis van
onze directeur en daar zal Jung
uit Kerkrade dia's vertonen over
de Limburgse mijnengeschiede-
nis. En in dezeruimte zullen drie
dames alles laten zien op het ge-
bied van spinnen en weven." De
kamer staat nogvol stoelen en ta-
fels. Groepjes werknemers spoe-
denzich onderwijl naar de kanti-
ne, aangelokt door de pauzekof-

standhouders een plaatsje heeft
toebedacht. De plattegrond van
het gebouw die hij naderhand te-
voorschijn haalt, is eigenlijk

Toon Debets en zijn werkgroep
hebben de wenk van de leiding
goed begrepen. Want zaterdag-
morgen om elf uur gaan de deu-
ren van de ZOL-vestiging Molen-
berg, zoals de officiële benaming
van net Kerkraadse bedrijf luidt,
wagenwijd open.

evenement. Nog maar drie jaar
geleden nam een een handjevol
liefhebbbers deel aan de beurs.
Hoofdzakelijk eigen werkne-
mers. Nu is dit percentage terug-
gelopen tot ongeveerveertig pro-
cent.

straties geven", zegt Debets. Hij
is de drijvende kracht achter dit
licht internationaal aangestipt

Orkest
„In de kantine hebben we een
aantal nevenactiviteiten", vertelt
Toon Debets enthousiast. „Judo-
demonstraties, concerten. Tij-
dens de tweede dag vormt mu-
ziek ook de hoofmoot. Rond half

vincie en zelfs enkele buitenlan-
ders exposeren in de gangen,
werkplaatsen en kantoren hun
werkstukken en creaties. „En
daarbij zullen de meesten tijdens
de twee dagen ook nog demon-

De derde expositie. Ruim non
derd hobbyisten uit de hele pro

Hoofd
Tijdens de rondleiding in het
grote uit grijze steen opgetrok-
ken gebouw wijst Debets her en
der de plekken aan waar hij de

SCHINVELD - Ko-
mend weekeinde
vieren de Schinveld-
se 'Grenslandzan-
gers' hun veertigja-
rig bestaansfeest.
Het jeugdkoor werd
in 1949 opgericht on-
der de naam 'Mi-
chiels Knapenkoor'
en is, door een fusie
in 1965, uitgegroeid
tot een flink jeugd-
koor, waarvan nu
zon 58 jongens en
meisjes lid zijn.
Vrijdag wordt het

Grenslandzangers
vieren feest

feest om 19 uur inge-
zet met een eucharis-
tieviering in de Eli-
giuskerk te Schin-
veld. Daarna wordt
uitgebreid receptie
gehouden in ge-
meenschapshuis ''t
Kloeëster', waar te-
vens mevrouw Geb-
ben-Vaessen wordt

gehuldigd, omdat ze ;
al 25 jaar voorzitster
van het koor is.
Zaterdag wordt het
jubileum om. 19 uur
voortgezet met een
grote concertavond,
waaraan vele Schin-
veldse verenigingen
hun medewerking
zullen verlenen.

Van onze verslaggever
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SITTARD/HEERLEN - De
nog jonge Heerlense politie-in-
specteur mr Chris Starmans
gaat vanafkomende vrijdag de
politietop in Sittard verster-
ken. Hij zal de plaatsvervan-
gend korpschef van politie mr
Evert Krol, die na een slepend
.conflict met zijn baas commis-
saris E. Nicoll maandenlang
geen actieve dienst kon doen,
vervangen.

Chris Starmans heeft in Heerlen ge-
werkt als stagiaire bij de politie.
Hij zal vanaf komende vrijdag in
Sittard aan de slag gaan.

De meningsverschillen in de Sit-
tardse politietop, tussen Nicoll en
Krol dus, zijn begonnen vrij kort na
de veldslag rond het voormalige
jongerencentrum Donkiesjot en de
nasleep daarvan. Krol die nog niet
l

'Klankparade'
in Wijnandsrade
WIJNANDSRADE - De fanfare St.-
Caecilia uit Wijnandsrade tekent
vrijdag, zaterdag en zondag voor de
organisatie van de inmiddels tradi-
tioneel geworden 'Klankparade.

Het driedaags muziekfeest, dat ge-
houden wordt in een feesttent nabij
de kasteelvijvers, begint vrijdag om
20.00 uur met de Veronica Drive In
Show. Zaterdag is de Beierse avond
vanaf 20.00 uur. De 'Schintaler Mu-
sikanten' bieden dan een gevarieerd
avondprogramma aan. Zondag 3
september klinken de muzikale
klanken de hele dag. Om 10.30 uur is
er een H. Mis met medewerking van
het gemengd kerkelijk zangkoor.

De Egerlander Freunde en de
Brööker Blaskapel luisteren het
frühschoppen vanaf 11.30 op. Van
17-21 uur zijn er concerten verzorgd
door de fanfares Eendracht Übach
over Worms, St.-Clemens Arens-
genhout, St.-Franciscus Reijmer-
stok en St.-Donatus Grijzegrubben.
Dé Klankparade '89 wordt afgelso-
ten met een dansavond vanaf 21.00
uur met muziek van Elsanta.

lang tevoren als plaatsvervangend
korschef was benoemd, meldde
zich na enkele mislukte lijmpogin-
gen ziek. Begin dit jaar werd hij ge-
zond verklaard maar volgens leden
van het korps bleef hij na een nieu-we confrontatie met zijn baas voor-
goed weg. Informatie intern wetd
over deze zaak nooit gegeven.

"De verantwoordelijk wethouder
personeelszaken Ed. Arets van Srt-
tard had intussen het Bureau An-
derson opdracht gegeven een on-
derzoek naar de achtergronden van
het conflict in te stellen. In een ver-
trouwelijk rapport werd daarna let-
terlijk aan het college van burge-
meester en wethouders tot een -af-
doende oplossing geadviseerd om-
dat 'de beide stafleden op geen en-
kele wijze meer samen door één
deur konden.

Vanwege het absolute stilzwijgen al
die maanden in deze zaak waren in-
tussen in regionale politiekringen
de meest wilde geruchten opgedo-
ken. Voor zover gisteravond was'na
te gaan, waren de leden van het $it-
tardse korps nog niet geïnformeerd
over de afloop en de benoemingen.

Jongleurs naar
scholen in Nuth
NUTH - In het kader van het twaalf-
de 'Jongleerfestival Maastricht'
komt vrijdag 1 september ook.een
jongleur-afvaardiging naar een aan-
tal basisscholen in de gemeente
Nuth. Van 10-11.30 uur zijn de ar-
tiesten in groepen verdeeld op de
basisscholen in Hulsberg, Schim-
mert en Vaesrade. Van 13.30-15 upr
is een jongleer-gezelschap op de
Martin Luther Kingschool in Nutfc-

* *

per persoon

Geslaagd
" Ir. J. Erens uit Eikske-Land-
graaf slaagde aan de Technische
Universiteit te Eindhoven voor
het examen scheikunde-techno-
logie.

Chris Starmans in
politietop sittard

Schunck Heerlen gaat
concurrentieslag aan

Specialisatie in mode en samenwerking met meubelgigant

exposities

HEERLEN
"°yal: License to kill, do km do! 15 18
J>2l uur. Rivoli: The Karate Kid 3, do
J 1» do! 15.30 en 18.15 uur. A cry in the
"*k, do km do! 20.30 uur. Maxim: The"*ed gun, do km do! 15 18.30 en 20.30
J"r H5: Voorst, do km do! Lethal Wea-Por> 2, dag. 14.30 19.15en 21.30 uur, za zo
$»k 16.15 uur. K-9, dag. 14.15 19.15 en
"1-15 uur, za zo ook 16.15 uur. Roadhou-
> dag. 14 18.30 en 21 uur, za zo ook
'° 15 uur. Three Fugitives, dag. 14 19 en
f! uur, za zo ook 16 uur. Rainman, dag.
rJ-30 uur, do vrij ma di do ook 14uur, za
"° ook 17 uur. Platvoet en zijn vriendjes,
5? zo wo 14 en 15.30 uur. De Spiegel:
jj^e from the heart.vr zo 21 uur, za op

Lampus Niger 22 uur.

SCHAESBERG
*utokino: Canonball Fever, do km di 21
;»f- Police Academy 6, vr km zo 23.15nUr.

MAASTRICHT
'«Bi: Voorst, do t/m do!License to kill,
J° t/m zo 14.30 18.15 en 21 uur, ma di 21
Jur, wo 14.30 en 21 uur. The naked gun,
$ km zo 14.30 18,30en 21.30 uur, ma di"■■3ouur, wo 14.30 en 21.30 uur. Taran
P detoverketel, za zo wo 14.30uur. The
J»rate Kid 3, do t/m zo 18.15 en 21.15
,J"\ do vrij ook 14.30 uur, ma km wo
"15 uur. Scandal, do km zo 14.30 18.15
P 21.15 uur, ma di 21.15 uur, wo 14.30en
■'"15 uur. Cinema-Palace: Voorst, do
!*> do! Lethal Weapon 2, dag. 18.30 en

"1-30 uur, za zo ook 14.30uur. Roadhou-
?" dag. 18.30 en 21.30 uur, za zo ook
''■30 uur. Three fugitives, dag. 18.30ï.Ur Rainman, dag. 21 uur. Platvoet en
j>]n vriendjes, dag. 14 en 15.30 uur. Lu-iere: Family viewing, do km do! 20.30
£r- Der Himmel über Berlin, dokm do!
f* uur. De Illusionist, do zo wo 21 uur.
J*s Vacances de M. Hulot, vrij ma do 21
ÏJr. The Navigator, za di 21 uur. Kinder-9'mhuis Zoem: Geheim agent Fred
Phtstone, zo 14 uur.

GELEEN
J°xy: The Karate Kid 3, do t/mwo 20.30
ïUr. zo ook 15 uur. Studio Anders:
S'adhouse, do t/m wo 20.30 uur, zo ook
P Uur.

SITTARD
KjHim: Lethal Weapon 2, do ma di wo

uur, vr t/m zo 18.30 en 21 uur, zo
K?k 15 uur. License to kill, do ma di wo
?-30 uur, vr t/m zo 18.30 en 21 uur, zoN 15 uur.

ECHT
y°yal-Microßoyal: Johnny 5 is alive,
:° t/m di 20.30 uur, zo ook 18 uur. The

l^used do t/m di 20.30 uur, zo ook 18■r.
ROERMOND

|J°yal: Lethal Weapon 2, dot/m wo 20.30
|f,r. zo ook 14.30 en 17 uur. Royaline:

loense to kill, do t/m do! 21.30 uur.
B*dy en de Vagebond, zo wo 14.30 uur. HEERLEN - Het warenhuis Schunck aan de Promenade

in Heerlen maakt zich op voor de concurrentieslag in de
jaren negentig. Er is gekozen voor een nieuw beleid en
dat leidt met ingang van 1 januari 1990 tot ingrijpende
veranderingen in het bedrijf met 230 personeelsleden.
Schunck gaat zich specialiseren als modewarenhuis en
er is een samenwerkingsverband met Berden Meubelen
B.V. uit Blerick.
De afdelingen huishoudelijke artikelen en schrijfwaren
worden opgeheven en de afdelingen speelgoed en electroworden verzelfstandigd. De totale reorganisatie heeft bijSchunck geen ontslagen tot gevolg. De tien personeelsle-
den die nu bij het warenhuis op de afdeling meubel- enwoninginrichting werken worden overgenomen door
Berden.
De laatste jaren is duidelijk zicht-
baar dat de warenhuis-constructie
niet meer aanslaat.

Schunck-directeur Louis Verleis
donk: „De warenhuizen zweven tus
sen de grote prijsaanbieders (dis
count) en de speciaalzaken. Ons be
drijf kiest nu voor specialisatie.

'k;;*steel Hoensbroek. Werk van Alfonstadhouders. Gedurende de zomerda-p. open dag. 10-17 uur. ABN Bank,
,°lo's van Gijs van Gent.T/m 13/9,open
£ t/m vr 9-16 uur. Bibliotheek, Foto's
JV" Margreet Berkhout. T/m 14/9. Gale-f' 1Ipomal, Kerkberg 2. Werk van Man-
k6d Hürlimann. T/m 24/9, open wo, do,

en zo 13-17 uur, vr 13-20 uur.

KERKRADE
titanische tuinen, Beelden van Wim

NUTH
celier Vinken, Stationsstraat 282.
|~erk van Johan van Hoof en Martin

T/m 7/9, open di t/m vr 9-18
s.Ur. za 9-17 uur. Bibliotheek, Becker-
caat 10. Foto's van Maria Paas. T/m
(. '9. open ma, di, wo en vr 14.30 t/m 18
ülUl\ wo 10.30 t/m 12 uur, vr 18.30 t/m 20

HOENSBROEK

HEERLEN
K*'erie Signe, Litho's van Bram van
tj-'de. T/m 10/9. Thermenmuseum, Co-
P|vallumstraat 9. Thermen en badge-
Puiken in de Romeinse tijd. T/m 1/10,
P^n di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17
Tjr De Spiegel, Akerstraat 88. Staal-
K^xtielplastieken en schilderijen van
fré Peulen. T/m 19/9, open aug.: vrkm
& sept.: vrij t/m di 20-01 uur. Welterhof.
?6rk van Marlies Nieskens en Thea Pa-
?l- Van 11/9 t/m 3/10, open dag. 9-21
£{■" Limburgse Volkssterrenwacht,
J^haapskooiweg 95. Van vuurpijl tot
rj"meschip. Vanaf3/9. open di km vren
E? 13-17 uur, di en vr ook 19.30-22 uur.

Ter Worm. Werk van Jacqueli-
J*Klinkers en Ru de Vries. Za 23 (14-19
rUr> en zo 24/9 (10-19 uur).

Het meubelbedrijf Berden met ves-
tigingen in Blerick, Venray en Roer-
mond gaat door de komst naar
Heerlen haar vierde zaak in Weert
sluiten. Volgens directeur J. Berden
kan dit leiden tot het ontslag voor
één werknemer. De dienstenbond
FNV is op dehoogte van de plannen
bij Schunck en verwacht geen pro-
blemen met het personeel. „Op en-
kele plaatsen zal er wat geschoven
moeten worden, maar dit heeft geen
ontslagen tot gevolg", aldus een
woordvoerder van het FNV.
Met Berden daarentegen heeft de
vakbond nog geen contact gehad.
„Bij al die overplaatsingen en wijzi-
gingen moet het toch mogelijk znn
dat ook dieene met ontslagbedreig-
de werknemer zijn jobbehoudt".

Schuiven

ding van Schunck valt, is men nog
op zoek naar een ander pand.

" Schunkdirecteur L. Verleisdonk voor de poppen die de
nieuwste modelijn laten zien. Foto: MARCEL VANHOORN

Door samenwerking met Berden
versterkt Schunck zich terdege op
het gebied van meubel- en woning-
inrichting. Berden wordt gevestigd
in het bestaande pand op de Prome-
nade op de tweede-, derde- en vier-
de verdieping met een totale win-keloppervlakte van 6000 m2. Met de
nodige kennis van dat bedrijf kun-nen wij de te verwachten concur-rentie van de Meubelboulevard
enigszins opvangen. De kelder, de
begane grond en de eerste verdie-
ping gaan fungeren als verkoop-
ruimte voor mode. Confectie wordtde hoofdmoot, maar ook cosmetica
lederwaren en bijouterieën behou-
den hun plaats".

Kerkrade

De afdeling speelgoed komt welis-
waar in de nieuwe Schunck-formu-
le niet meer voor, maar komt onder
denaam Intertoys op eigen benen te
staan in een winkel aan de Prome-
nade 2 te Heerlen. Voor de afdeling
Electro Limburg, dat evenals Inter-
toys niet meer onder verantwoor-

Eygelshoven
niging 'Onder de loep' houdt zon-
dag van 10.00 tot 12.30 uur de eerste
clubdag van het nieuwe seizoen.
Voor jongeluivan 8 tot 18 jaarwordt
in het Jeugdcentrum Het Loon, Pa-
ter Beatusstraat 7, een dia-lezing ge-
houden over 'Luchtvaart op postze-
gels.

rommelmarkt gehouden en 's
avonds spelen De Belvauer Jonge.
Op het frühschoppen, dat zondag
om 10.30 uur begint, geeft de Corio-
vallum Pipe Band om 12.00 uur een
concert, 's Middags treedt o.a. 'Mal-
le Mat' op. Om 20.00 uur is er Wie-
nertreffen.

SITTARD
ve»»ster 86, Steenweg 86. Werk van Rien
J"> Leeuwen. Van 31/8 t/m 24/9, open
7° t/m za 12-17 uur. De Melkfabriek,
Mricolastraat 73. Kunst en politiek.

Rn 17/9 open 0p zondagen van 14-18
i _"■■ Kritzraedthuis, Rosmolenstraat 2.
ïftnburg in beeld. Van 2/9 t/m 1/10. open

t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17 uur.
Jr*1» tempel, Gruizenstraat 27. Kunste-

van Henk Thijs. Van 2/9
l?1 1/10,open di en vr 10-17uur, za en zo
*-17 uur.

ï»'erie De Keerder Kunstkamer,
f|erkstraat 10. Werk van Siegfried Go-
J^skat en Charles Pekelharing. Van 8/9l? 1 8/10, open do 15-20uur, vr t/m zo 13--8 Uur.

VAALS
I(.°Permolen. Van Clermontplein 11.
,'tidexamenwerk 1989 Academie Beel-dde Kunsten Maastricht. T/m 10/9.
v at aarde bewaarde, arceologische
jpftdsten. Permanente expositie. Open

14-17 uur.

CADIER EN KEER

" De Stichting 'Eygelshoven door
de eeuwen heen' houdt op 29 en 30
september in de 'Laethof een foto-
expositie, gewijd aan '45 jaar bevrij-
ding. Wie materiaal voor deze ten-
toonstelling ter beschikking wil
stellen kan bellen naar S 352716.

" De PAK-fractie Brunssum verga-
dert komende donderdag vanaf
acht uur in het openbaar. Lokatie:
café Keulen.

" De yoga-groep van 55-plussers in
Dienstencentrum dr Bemd kan nog
enkele nieuwe deelnemers gebrui-
ken. Op maandag 4 september gaat
men weer van start om 14.00uur. De
kosten bedragen drie gulden per
maand. Aanmelden kan bij het
dienstencentrum, ® 351639

BRUNSSUM - Onder auspiciën
van het Gregorius-ziekenhuis in
Brunssum wordt dinsdag 5 septem-
ber een voorlichtingsbijeenkomst
gehouden over botontkalking (Os-
teoporose). De bijeenkomst wordt
gehouden van 19.30-22.00 uur in de
grote zaal van gemeenschapshuis
Dr Brikke Oave, Lindeplein 5A te
Brunssum.

Info-avond over
botontkalking

"De Drumband 'Jong Oranje'
Heerlen viert dit weekeinde het 20-
-jarig bestaan. Zaterdag houdt het
korps van 19.00 tot 20.30 uur recep-
tie in 'Romantica', De Gasperistraat
1 te Nieuw Einde. Zondag wordt het
feest voortgezet met een groot
drumband festival, waaraan 20
drumbands deelnemen. Het feest
begint om 11.00 uur op de parkeer-
plaats van gemeenschapshuis Ro-
mantica. Om 13.45 uur vertrekt daar
de optocht.

" De Jeugdharmonie van Ste. Ma-
rie Gracht viert dit weekeinde haar
eerste lustrum. Vrijdag is er om
19.00 uur een sponsorloop voor de
jeugd, om 19.30 een rondgang en
concert door de reserve-politiekapel
en om 20.00 uur een optreden van
'De Falco's'. Zondag treden tussen
18.00 en 20.00 uur diverse jeugdor-
kesten op. Vanaf 20.30veroveren de
Crombacher Musikanten de bühne.
Op deze feestavond, die het karak-
ter heeft van een reünie, zijn alle
oud-leden van harte welkom. Zon-
dagwordt er vanaf 12.00 uur gefrüh-
schopt. De Crombacher Musikan-
ten zorgen voor de muziek. Voor de
jeugd zijn er diverse attracties.

Voerendaal Brunssum" In de Sionskerk, het witte kerkje
aan de Kampstraat, wordt morgen
van 14.00 tot 17.00 uur een grote kle-
dingbeurs gehouden.

Hoensbroek

Botontkalking is een aandoening
waarbij zowel de kwaliteit als de
kwantiteit van het bot vermindert
en komt veel meervoor bij vrouwen
dan mannen. Het is gebleken dat 1
op de 4 vrouwen boven 65 jaar last
heeft van ontkalkte botten met als
gevolg inzakkende wervels en spon-
tane breuken, vooral van pols en
heup. Momenteel zijn er in Neder-
land ruim 9000 heupbreuken per
jaar. " Het Comité HalveHaan houdt op

29 en 30 septemberen 1 oktober een
grote avondwielerzesdaagse in Het
Wapen van Brunssum, Maastrich-
terstraat 39. Deelnemers (MV) kun-
nen aanmeldingsformulieren aan-
vragen bij Herman Raes, Maastrich-
terstraat 39, S 045-270911.

" De VVD houdt vrijdag om 20.00
uur een openbare fractievergade-
ring in café Lei Oberije, Rumpener-
straat 110.

" In café Gen Haan aan de Markt te
Hoensbroek wordt iedere zaterdag
vanaf 19.30 uur gekiend door de
Wielerclub Zuid Limburg.

Landgraaf

" De Kon. Schutterij St. Sebastia-
nus houdt zondag vanaf 14.00 uur
het konings- en burgervogelschie-
ten nabij de Hoeve Cortenbach. Tot
14.30 uur kan men inschrijven voor
het burgervogelschieten. Om-
streeks 17.00 wordt de nieuwe ko-
ning naar huis gebracht. Voor zijn
deur wordt de koningsden ge-
plaatst. De feestavond, die om 20.00
uur wordt gehouden in Huize La-
rentius, is voor iedereen gratis toe-
gankelijk.

Heerlen

Tijdens de info-avond, de toegang is
gratis, wordt eerst een voorlich-
tingsfilm over preventie van Osteo-
porose vertoond. Daarna is er gele-
genheid tot het stellen vaN vragen
aan een forum waarin zitting heb-
ben dr D. van der Voort, huisarts te
Hoensbroek en drW. Venekamp, in-
ternist bij het Gregorius-ziekenhuis.
Belangstellenden kunnen zich tele-
fonisch aanmelden: S 045-279325. " De jeugdclub van postzegelvere

" Op het terrein 'Aan de Pungel'
houdt wijkvereniging De Koempels
komend weekeinde, een wijkfeest.
Morgen om 20.00 uur is er disco. Za-
terdag wordt vanaf 10.30 uur een

Gemeenschapshuis
Schaesbergerveld

officieel open
HEERLEN- Na een
grondige opknap-
beurt gaan zaterdag
2 september de deu-
ren van gemeen-
schapshuis Schaes-
bergerveld aan de
Nijmegenstraat 1 te
Heerlen weer open.

Met veel enthousias-

me heeft het nieuwe
stichtingsbestuur
onder leiding van de
heer H. Henderix de
taak op zich geno-
men het wijkgebouw
geheel te renoveren.
Het meubilair, een
toiletgroep en de
bierleidingen wer-
den vernieuwd en

het gemeenschaps-
huis werd voorzien
van een nieuwe verf-
laag. Tot beheerder-
sechtpaar is be-
noemd Jan en Mar-
jam Bertram uit
Hoensbroek. Wet-
houder Zuidgeest
verricht om 20.00
uur de officiële ope-
ning door de eerste
halve liter bier te
tappen, gevolgd
door een receptie.
Om 21.00 uur begint
een feestavond met
medewerking van
het dans- en showor-
kest Acid.

bioscopen Ruim honderd exposanten op ZOL-hobbybeurs

Van olieverfschilderij
tot houtsculpturen
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Opiccolo 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 'Vermistgevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven/transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatstover 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 BTW.

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

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

Personeel aangeboden

GVL RESTAURATIE, 045-
-226000. Spec. gevelreini-
ging, renov., kelderafdich-
ting, voegw., vochtwering 10
jr. schrift, garantie. Stralen
van meubels, autoplaat-
werk, velgen, chassis etc.
B.z.a. Holl. vrouw voor huis-
houding, 4 ochtende p.
wk. Tel. 09-49.245288053.

Ervaren all-routld DRUM-
MER zoekt Top-40 band.
Tel. 045-419810.
Voor al uw soorten BE-
STRATING tev. metselw.
Tel. 045-250238.
CHAUFFEUR m. auto biedt
zich aan voor alle voork.
werkzaamh. 045-226773.

Personeel gevraagd

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 van 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.

Las- en Montagebedrijf
vraagt met spoed enthousiaste medewerkers.

Leeft. 18-22 jr. Soll. na tel, afspraak 04754-84249.

Part-time meisje gevraagd
leeftijd 20-30 jaar. Persoonlijk aanm. van 20.00-22.00 uur.

Café Le Duc, Pius XII-plein 2-4, Hoensbroek.

Polyman BV Confectie
vraagt voor haar bedrijf ervaren

Strijksters en Modinettes
Tel. en schrift, reacties kunt u richten aan:

Polyman BV Confectie
Maastrichterstr. 9a, 6444 GA Brunssum. Tel. 045-259564.

Tempo-Team Uitzendbureau bv
heeft werk voor

Werkvoorbereider M/V
voor een koeltechnisch bedrijf in Heerlen. Een opleiding
MTS-WTB en/of elektro is een vereiste. De werkzaam-

heden zullen bestaan uit administratieve ondersteuning,
calculatie- en tekenwerk. Een goede salariëring en prima

secundaire arbeidsvoorwaarden worden geboden.
Bij gebleken geschiktheid biedt deze baan goede

toekomstmogelijkheden. Voor informatie:
045-719940 Cilly de Wildt, Heerlen, Op de Nobel 1;

04490-56156 Harry Hollanders, Geleen, Rijksweg Zuid IA.

Mode Promotion Nederland
start binnenkort weer met professionele cursussen

Fotomodel
in de modebrache

jongens en meisjes tussen 15-35 jr. met uitstraling kunnen
vrijblijvend bellen met 04490-5603. Lage kosten!

Wordt
rijinstructeur m/v
of rijschoolhouder m/v. Full-
time of part-time. Na drie
maanden kunt u al aan de
slag. Vast en zeker werk:
250 vacatures! Uitstekende
toekomstmogelijkheden.
Rijdt u graag goed auto?
Kunt u goed met mensen
omgaan? Heeft U rijbewijs
B, havo/mavo/lts-c? Volg
dan een dag-, avond- of za-
terdagopleiding in Best of U-
trecht. Haal het Kader-
schooldiploma, erkend door
Ministerie. Bel de Kader-
school voor gratis studie-
gids: 04998-99425.
Limburgs Dagblad in de
Landgraaf zoekt met ingang
van direkt BEZORGERS
(STERS) omg. Übach over
Worms. Melden na 11.00
uur 045-311782.

Kapper/ster
gevr. moet zelfst. kunnen
werken, creatief zijn en

event. leiding kunnen geven
Lft. t/m 25 jr.Br.o.nr. B-1719
LD., Postbus 3100, 6401

PP, Heerlen

Lunchroom
't Loon

te Heerlen vraagt voor
directe indiensttreding

2 part-time serveersters,
plm. 20 a 30 uur p.wk. (max.

22 jr.). Tel. 045-711186.
Hotel l'Empereur te
Valkenburg vraagt

Kamerwerk-
meisje

vanaf 18 jr. Heb je interesse,
bel ons dan, 04406-13439.

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.
PCM heeft werk voor PIJP-
MONTEURS, bankwerkers.
Ervaring vereist. Tel. 043-
-474828.
Leerling LOODGIETERS en
cv-monteurs gevr. Te bevr.
Instal. bedrijf J.P. Hogen-
boom BV, Hoogbrugstr. 13
Maastricht. 043-210518.
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.
Part-time TAXICHAUF-
FEURS dag-nacht-week-
enddienst, evt. WAO-ers.
Julianastr. 6, Brunssum.
Club 2000 in Geleen vraagt
met spoed GASTVROUW
voor leidinggevende functie.
Tel. 04490-42315.
Valkenburgs GROTTEN-
AQUARIUM heeft nog werk
voor jongens en meisjes.
Weekend vrij. Melden aan
de kassa van 13-15 uur.
Gevr. ervaren en leerl.
GLAZENWASSER Soll. Br.
o.nr. 81802, LD, Postbus
3100,6401 PP Heerlen.
2e Kapster gevr. HAIRSTY-
LING 'Trudy Wierts". Tel.
045-412010Kerkrade-West
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.
Restaurant 't Cadetje vr.
KELNER of serveerster,
min. 18 jaar, part-time. Fri-
turehulp en balieverkoop,
weekend en 's avonds. Aan-
melden Grotestraat-C. 13,
Valkenburg. 04406-13649.
STRATENMAKERS en
leerling stratenmakers gevr.
P. Zweiphenning Straten-
makersbedrijf. Tel. 04492-
-5316/04493-1038.
Club BUBBLES vraagt nog
leuke medew. van 2 meisjes
alleen safe. 04490-42313.

Las- en Constructiebedrijf
ZWIKSTRA vraagt voor
groot project in Limburg las-
sers met geldig G6-cerf.; 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.
Gevr. gezelschapsdame
voor overdag bij BEJAARDE
dame. Poetshulp aanwezig.
Br.o.nr. B-1814, L.D. Post-
bus 3100 6401 PP Heerlen.
Zelfstandige MEDEWER-
KER/STER gevraagd met e-
nige ervaring voor snackbar
-friture. Dorpstraat 2, Ule-
straten. Tel. 043-644645.
Schoonmaakbedrijf Hago
Nederland BV zoekt
SCHOONMAAKSTERS in
de regio Sittard. Werktijden
van 06.30-08.30 uur en van
17.00-20.30 uur. Tijdens
kantooruren aanm. bij
Esther de Jong 043-256000
Ervaren P.Z.LEIDSTER
gevr. m.i.v. 23-10-'B9 voor
p.z. Hopel voor ma.middag
en do.middag van 13.30-
-15.30 uur. Vergoeding is
afh. van lft. tussen ’ 64,43 -’ 141,60 bruto p.mnd. Schr.
soll. graag voor 1 okt. te
richten aan: Stg. Kinderop-
vang Kerkrade, Hammolen-
weg 9, 6466 KT Kerkrade.
Tel. 045-457682.
Grill-Bistro vraagt AVOND-
HULP. Tel. 045-323724.
Full-time VERKOOPSTER
gevr. voor Spec. Heren-
modezaak. Leeft. 18-25 jr.
Aanmelden tussen 10.00-
-17.00 uur. J. Kersten,
Saroleastr. 2, Heerlen.
MEISJE gevr. voor goedlo-
pende club. Hoge garantie.
Info. 04499-3828.
DAMES gevr. voor schoon-
maakwerkzaamheden in de
avonduren voor kantoren en
scholen in Berg, Urmond,
Heerlen, Übachsberg en
Maastricht. 04490-37932.
Gevr. nette JONGEMAN
18-19 jr. om zelfst. full-time
te werken op een benzine-
station omgeving Heerlen.
Inl. 045-718074 na 14.00
uur 045-425390.
DISCOTHEEK te Vaals
vraagt vrouwelijke buffet-
hulp voor de zaterdag. Inl.
045-314901.
Nette FRITUREHULP M/V
gevr. tot plm. 20 jr. Melden
na tel. afspr. 045-222728.

Onroerend goed te huur gevraagd
Gez. omgeving Sittard-Ge-
leen app./WONING, huur ca.

’ 700,- 04490-44061/51866
Te h. gevr. woonruimte te
SITTARD. Huurpr. max.
’400,-. Tel. 045-455416.

Te huur gevr. VILLA, land-
huis of boerderij vrij gelegen
geschikt voor priveclub Re-
akties br.o.nr. B-1837, Lim-
burgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
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Onroerend goed te huur aangeboden
Te huur zeer goedlopende
FRITURE te Hoensbroek,
weg. ziekte. Inv.overname
verplicht ’ 70.000,- mcl.
voorraden. Lage huurpr.
Br.o.nr. B-1807 LD Postbus
3100, 6401 PP Heerlen.
HEERLERHEIDE te huur
éénpersoons app. a/d Uno-
laan/Jongmansweg. Huur

’ 600,-, huursub. mogelijk.
Tel. 045-214368.
KERKRADE-Bleyerheide te
h. nette rustige etagewoning
geschikt voor echtp. of al-
leenst. ’ 800,- mcl. stook/
serv.kosten. 04490-48180.
Te huur APPARTEMENT v.
alleenst. in Eygelshoven ka-
le huur ’ 500,-. 045-725667
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Te h. in HEERLERHEIDE
geh. nieuw gestoft, zit/slpk.,
ondergebr. in Bungalow m.
gebr. v. keuk., douche, eig.
opgang, ’95,- p.w. all-in.
Inl. na 19 u. 045-223482.
Kamers te huur met volpen-
sion te HOENSBROEK. Tel.
045-214804.
LANDGRAAF te huur Ap-
partement omv. slpkr,
woonk. keuk. badk. toil. berg
en kelder. 045-320079.
Te huur WOONKAMER,
eetkamer, 2 slpks., wc, keu-
ken, douche, cv., tel.- en tv-
aansl., huursubs., evt. gara-
ge. Tel. 045-310706.
Te huur in Hoensbroek per 1
sept. Luxe 1-KAMER-
APPARTEMENT. Huurprijs
all in ’ 400,-. Te bevr. 045-
-213760.

■— ,
Onroerend goed te koop aangeboden

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 6,9%.
Spaarhyp. va. 7,7%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
HEERLEN-N. t.k. karakte-
ristiek landhuis op 1220 m2
grond, bwj.'Bs. 045-222933.
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.
HERENHUIS gelegen aan
de Bekkerweg 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.
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.
SCHAESBERG. Geleg. na-
bij centr., ruime halfvrijst.
woning met tuin, garage, 3
slpk.'s, zolder (vaste tr.),
kelder. CV, witte kunsst. ko-
zijnen/dubb.gl. Koopje!
’99.000,- k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.

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.
Te koop KERKRADE-.WEST halfvrijst. goed ond-: erhouden modern heren-
huis. Prijs ’189.500,- k.k.
Na 19.00 uur. 045-424900.

Bedrijfsruimte
Te h. in bedrijvencentrum,
kantoor, verkoopruimte 55m2, huur ’450,-. Inl. Tim
Haas, Kempkensweg 3D,
Heerlen. 045-720045.

Kamers
Kamer gezocht voor STU-
DENT, liefst met ov-verbind.
na T.H. Aken Tel. 040-
-540923 Eindhoven.
Te huur ZIT/SLPK. te
Hoensbroek. Na 14.00 uur
tel 045-229654.
Landgoed "LA FERME" Lot-
broekerweg 19, Hoensbroek
heeft voor dame of heer, van
onbesproken gedrag een
gestoffeerde en gemeubi-
leerde kamer te huur. Tel.
045-227291
Te huur mooie gemeubi-
leerde kamers met CV gebr.
van tel. keuken en douche te
Kerkrade Tel. 045-443380.
Gemeubileerde KAMER te
huur. Eigen ingang. Tel.
045-458329.
Gem. KAMERS aangeb.
Anjelierstr. 131 Heerlen. Tel.
045-214246 na 18.00 uur.
Te h. gemeub. kamer en ap-
partement te BRUNSSUM.
Tel. 045-254385.
KAMER te huur bij Centrum
Kerkrade. Tel. 045-461870
of 452269.

Bouwmaterialen

ABC Beton
levert ook zaterdags

betonmortel en betonpomp
Tel. 04490-55555

Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS va. ’9,50
per m2. Stenen va. ’ 0,35 p.
st. Het meeste uit voorraad
leverbaar. Frepa, Staringstr.
123-125, Heerlen-Molen-
berg (achter Philips fabriek).
Tel. 045-423641.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
AKOUTHERM systeem-
bouw ** Dakbedekkingen **
Dakisolatieplaten ** Zink,
lood daktrimmen ** Div. sys-
teemplafonds ** Div. sys-
teemwanden. Industriestr.
7C, Nuth. Tel. 045-245028.
Levering gratis aan huis.
Te koop gevraagd BETON-
PLATEN en palen. Tel.
04490-24449.
Te koop gekloofd BRAND-
HOUT (populieren) 10 m3

’ 380,-. 5 m3’200,-. Veld-
brandstenen, vloerplanken,
balken en keepers. Tel.
045-715477 of 740112.

AANBIEDING. Grenen
schroten "A" nu ’ 1,20 p.m.;
Kraaldeel grenen "A nu
’1,50 p.m.; Spaanplaat,
wandplaten, ' isolatierollen
etc. min 10-25%. Rinkens,
Eygelshovenerweg 60,
Übach O. Worms. Tel.
045-319846.
Te k. 2 TEERKETELS
compl. samen ’ 750,-. Rin-
kens. Tel. 045-319846.
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.

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

Winkel & Kantoor

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

Kopen: nu ’ 750,- voordeel.
Autronic, 04492-3888.
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Transacties Landbouw
Wegens dubbele zaken To . h_,-_„ „„ __.*_

VErSaA^T Ken SCHARr'eLkVeN Tuïme^GF^&SCiS ters Dicteren 04499-1341.

Auto's
Ford Escort 1.6L, 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,-
AudMOOCC, leeig., rood 1983 ’ 11.500,-
Volvo 240BL, LPG, blauw 1985 ’ 12.500,-
V01v0240 GL, LPG, rood, model 1982 ’ 5.500,-
Volvo 240GL, LPG, grijs 1983 ’ 10.000,-
LadaSamara 1.3, bruin 1986 ’ 6.750,-
Skoda 105 L, 20.000km, rood 1985 ’ 4.000,-
Fiat Panda, 35.000 km, rood 1982 ’ 4.500,-
Opel Ascona D, grijs 1983 ’ 6.750,-
BMW3ls,wit 1983 ’ 8.500,-
Saab 900 GLS, wit 1982 ’ 5.750,-- 04492-3234.

Te koop gevraagd
Toyota H i-Ace
d of b van '75 tot '82. Tel.

04765-1338/04740-1925.
Te k. gevr. alle merken AU-
TO'S, ook sloop- en
schade-auto's. Tev. cara-
vans. 045-751446/753723.
Wij geven het meeste voor
Uw AUTO. U belt, wij komen
045-422610 ook 's avonds.
Te koop ALFA 164, 3ltr. V6
Tel. 045-740559.
AR GIULIETTA 2.0, '82,
LPG, APK 3-'9O, 2e eig., i.z.
g.st., vr.pr. ’4.750,-. 045-
-319328.
Te k. weg. familie-omst. nw.
DAIHATSU Charade TS,
speciaal met ace, kent.
blanco, beduidend onder nw
pr. Tel. 045-740027/710047.
Dir. contant geld voor auto's
vanaf bwj.'Bo tot '87. U belt
045-414372. Wij komen ook
's avonds
AUTOHANDEL F. Verspa-
get biedt te koop aan: Opel
Ascona hatchback 1.6 S,
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-
sel, bwj. '80, ’3.250,-; Opel
Kadett 1.2, ’1.800,-; 4x
Ford Fiësta 1.1 v.a. ’BOO,-;
Mini 1100 special, bwj. '79,

’ 1.750,-. Tevens auto's ge-
vraagd. Locht 85, Kerkrade-
West. 045-425858/325955.
OPEL Kadett 1.3 HB '82,
’4.900,-; Mazda 323 '82
’3.750,-; VW Derby '79

’ 1.750,-; Toyota Starlet '79
’1.250,-; Dastsun 100 AF II

’ 1.500,-. Inr. mog. 045-
-211071. Overbroekerstr. 54,
Hoensbroek.
AUTOBEDRIJF E. Custers,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek. 04492-5261.
Biedt te k. aan: Ford Escort
1.6 GL t'B3, ’8.900,-; Pon-
tiac Sunbird t'Bl, ’5.900,-;
Volvo 244 GLE nw m. '81
’5.900,-; Opel Ascona 1.6
S, 4 drs., t'B4 ’9.000,-;
BMW 320 it'B4, ’17.000,-;
Ford Sierra 1.6 GL, LPG t.
'83, ’7.900,-; Bueck Sky-
lark 2.5 L, 4 eil. t.'B2, in nw.
st. ’4.900,-. Mazda 323 3
drs., t.'82,./4.900,-; Mitsu-
bishi Colt t.'Bl, ’3.200,-.
Mini Spcial t.'Bo, schuifd.,
’1.900,-. Mini t.'B4,
’4.500,-; Opel Ascona 16 S
4 drs., t. '78, ’1.900,-;
Mazda 323 autom. t.'79
’2.100,-; Cabriolet Daihat-
su Charade bwj.'Bs,

’ 7.000,-; Opel Ascona 16 S
t.'B3, ’ 6.200,-. Opel Kadett
16 S station t.'79, ’1.500,-.
BMW 320, 6 eil., t.'Bo,

’4.500,-. Lada Jeep bwj '79
uitg. ’ 3.500,-; Ford Taunus
1.6 L t.'Bl ’2.400,-. Toyota
Corolla bwj.'79 ’ 1.700,-. 2x
Opel Ascona 16 N 19 S au-
tom., '77, '78 v. a. ’1.000,-;
Volvo 6 11.'81 ’1.700,-. Re-
nault 5 Rally Monte Carlo t
'79, ’1.500,-; Audi 80 CL t
'81 ’3.900,-; BMW 520 t
'80, ’3.200,-; Simca bestel
'82, ’2.900,-; Lada 2105
'84, ’3.500,-; Opel Record
2.0 S, LPG t '82, ’4.500,-;
Mini Metro t '82, ’3.900,-.
Mitsubishi Galant LPG, t'B2
’3.900,-; Opel Ascona '79,
’2.700,-; 2x Ford Taunus
'79, '80 v.a. ’ 1.700,-; Maz-
da 626 t'Bo, ’2.900,-. Su-
zuki busje t'B4, ’ 2.900,-; 2x
Toyota Carina 79 v.a.
’1.900,-; Talbot Sunbeam
1,6 Tl t'Bl, ’1.500,-; Alfa
Sud t'79, ’1.400,-; Mazda
323 t'7B, ’1.200,-; Honda
Accord aut t'Bo, ’ 1.900,-.
Fiat Ritmo t '80, ’ 1.600,-;
Golf t '79, ’ 1.400,-; Toyota
Celica '75, ’1.900,-; Diver-
se goedkope inruilers, alle
auto's met nieuwe APK. Ge-
opend van ma t/m vrij van 10
tot 19 uur. Zat. tot 17 uur.
Int. fin. gar. mog.

Te k. FIAT T 900 Bestelbus-
je, zeer zuinig bwj. '77, APK
8-'9O. 04490-25658.
Te k. FIAT 242 18 D.8.-jr. 2
jan. '80, APK tot 12 jan. '90.
I.g.st. Saksenstraat 15,
Maastr. 043-633590.
Ford SIERRA 1,8 '85, 5-drs.
1e eig., 100% betrouwb.,
nwe. banden, 04492-2833.
Te k. Ford SCORPIO, bwj.
'86, div. extra's, mr. mogel.
04498-53498
U.S.A. Ford LTD, 6 cyl., au-
tomaaat, M '84, alle extra's,
’9.750,-, mr. mog. Tel.
045-211071.
Zuinig Ford FIËSTA 1100
Luxe, bwj. '81, APK 9-'9O,
bijzonder mooi en i.z.g.st.,

’ 4.250,-. 045-259809.
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 CIVIC aut., bwj. '78,
APK, ’1.250,-. Tel. 045-
-720951.
HONDA Civic '79 mooie
auto, APK 8-'9O, ’1.500,-.
Tel. 045-325671.
Honda ACCORD type '79,
kl. zilvermet., 4-drs., s-
versn., 1e eig., origineel
86.000 km, benzineverbr. 1
op 15, APK 9-'9O, in nw.st.,
weg. omst.heden, ’1.950,-.
Tel. 04490-29612.
Te k. weg. overl. Honda AC-
CORD Hatchback bwj. '78.
APK 7-'9O. Ericastr. 5, Kerk-
rade-W.
Te k. MAZDA 616, bwj. '75,
i.z.g.st., 4 nw.band. weinig
gel., ’ 500,-. 045-211651.
MERCEDES 280 SE auto-
maat '78, ’ 4.900,-, mr. mog
Tel. 045-211071.
MERCEDES 300 D auto-
maat, nw. banden, geen
roest, APK '90, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-711545.
Te k. MITSUBISHI Colt, bwj.
'81, APK '90, z.g.a.nw. Tel.
045-257871.
Zéér zuinige Opel KADETT
City 1200, koopje, APK ap.
'90, 100%, vr.pr. ’1.675,-.
Tel. 045-323830.
Te k. Opel KADETT hatch-
back, einde '80, auto is als
nw, ’ 3.950,-. 04490-36860
Opel ASCONA 16S, bwj. '83
57.000 km, met. groen, als
nw., ’ 7.350,-. 045-442125.
Mooie Opel KADETT 5-drs.
Berlina, '80, APK 7-'9O, pr.

’ 3.650,-. Tel. 045-457145.
Te koop Opel KADETT '80.
Peschstraat 27 Oud-Geleen
Tek. Opel ASCONA 16N op
LPG 4-drs. kl. wit bwj. '85;
Opel Ascona HB 16S 4-drs.
roodmet. bwj. '84. Tel. 045-
-259654.
Van part. OPEL Corsa 1.3, 2
jr. 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.
Te k. wegens sterfgeval
Opel KADETT 1.3 S aut.
stuurbekr. 3-drs. bwj. 10-
-'B3, metaalgrijs. km. 65.000.
Te bevr. Kaalheidersteen-
weg 142 Kerkrade.
Te k. Opel KADETT 12 S,
D-type bwj. '80, APK gek.
Tel. 045-228398.
Opel ASCONA 1.6 S, kl.
groenmet. mcl. stereo, trekh.
spoiler enz., bwj. nov. '83,
APK, vr.pr. ’ 5.750,-. E. Ca-
simirstr. 2 Kakert-Landgraaf
Te koop Opel OMEGA
Combi 2.0 i bwj. '87. Tel.
045-250238.
Te k. Volkswagen POLO
VAN, bwj. mei '86, 65.000
km., 1e eig., i.g.st., kl. d.
blauw, vr.pr. ’ 7.500,-. Tel.
04498-52701, ,_a 18.00 uur.

Uniek Opel KADETT Coupé
2.0 GTE Railly, APK '90,
’4.750,-. 045-319328.
OPEL C Kadett '76, oranje,
APK 3-'9O, i.g.st. ’650,-.
Rooseveltstr. 2 Brunssum.
PEUGEOT 305 SR break,
bwj. '81, LPG install.,
’2.750,-, APK 10-8-'9O.
Tel. 045-323178.
PEUGEOT 505 GL met
trekhaak, APK, bwj. '83,
’6.900,-, na 13.00 uur
045-352308.
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.
045-311645, na 18.00 uur.
Te koop Seat IBIZA 3 jr. uit-
stekend onderhoud, pr.
’9.800,-. 045-412786 na
18.00 uur.
VW GOLF S, bwj. '79, APK,
km.st. 65.000, i.z.g.st.
’2.450,-. Tel. 045-720951.
Te koop VW PASSAT GLS,
bwj. '78, APK, ’1.750,-.
Tel. 045-271017.
VW POLO bwj. '80,
’2.100,-, i.z.g.st., APK 18-
-8-'9O. Tel. 045-323178.
Tek. GOLF C diesel bwj. '82
met APK, techn. 100%, kl.
beige. 04404-1695 na 18 u.
Te k. GOLF GTS, bwj. '83, i.
z.g.st., mr. mog. Tel. 04498-
-53498.
Te k. van Dame 2e auto VW
POLO 1300 GT '80, mars-
rood, zeer sportief, geh.
orgin., 84.000 km, i.z.g.st.,
pr. ’ 3.950,-. 045-242193.
Te k. zeer mooie GOLF D,
4-drs., '79, APK tot 5-'9O, v.
en a. spoiler, trekhaak,
’3.250,-. Tel. 04406-13074
Te k. VW POLO '77, 100%.
Koeweg 23, Landgraaf.
VOLVO 360 GL '86, (2 liter,
5-drs.) i.st.v.nw. ’ 14.250,-.
04490-12138.
Volvo 740 GL automaat,
grijsmetallic, '86. Volvo
KLIJN, De Koumen 7
Hoensbroek. 045-220055.
Volvo 340, 3-deurs, '83, wit,
met diverse extra's. Volvo
KLIJN, De Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
Volvo 340 automaat, no-
vember '83, ’ 6.950,-. Volvo
KLIJN, De Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
Volvo 340 GL automaat,
89.000 km, '85, ’9.950,-.
Volvo KLIJN, De Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
Te koop VOLVO 360 GLT
inj. grijsmet. bwj. '86. Tel.
04493-1319.
VOLVO 343 DL autom. bwj.
'78, APK 7-'9O, vr.pr.

’ 1.100,-. Tel. 045-420525.
VOLVO 360 GLS Sedan '85,
i.z.g.st., metall., 65.000 km,
electr. ramen. Tel. 045-
-314137 tussen 18-19 uur.
Te k. ZASTAVA 1100, bwj.
'81, APK gek. 30-8-'9O. Tel.
045-352260.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. Tel. 043-
-634978 Of 06.52980787.
In- en export Ankiewicz vrgt.
met spoed alle merken au-
to's, defect of schade geen
bezwaar. Cont. geld (ook 's-
avonds). 045-727742/
723076 (gratis afgehaald)
Te k. aangeb. voor interes-
sante prijzen o.a. FORD
Scorpio 2.0 CL wit mod. '86;
Mercedes 230 coupé aut.
'80; BMW 518 m. stuurb.,
bruinm. '83; BMW 316 in nw.
st. '82; leuke Ford Fiësta 1.1
L rood, sunroof, dcc. '84 (nw
mod.); mooie Fiat Ritmo die-
sel (nw.mod.) schuifd. '83.
Bernhardstr. 12 Munsterge-
leen. (zondags geopend).
Ford Escort 1300 L '83;
Honda Civic 1,3 L '84; Dai-
hatshu Charade D Bestel
'84, grijs kent.; Ford Fiësta
1100 '80; Datsun 120 A
coupé '79. Inr. mog. Grote
beurt plus APK ’240,-.
Bovag-autobedrijf John
OSOJNIK, Tripstr. 24
Eygelshoven. 045-460734.

Citroen AX als nw. '88; Ci-
troen 2CV 6 '84; Ford Siërra
sedan 4-drs. '87; Opel Ka-
dett Caravan diesel 5-drs
'87; Ford Escort 1600 CL '86
Ford Escort 1100 Bravo '86;
Ford Scorpio 2.0 i GL '85;
BMW 316 5-drs., 5 versn.
'86; Opel Rekord 2.0 '80
’3.500,-; Opel Corsa bwj.
'84. Auto's met Bovagga-
rantie. Inruil en financiering.
APK-keuringsstation. Auto-
bedrijf Stan WEBER, Baan-
str. 38 Schaesberg. Tel.
045-314175.
Voor weinig geld een auto
groot of klein. Moet u bij au-
tohandel Math Koenen zijn.
OPEL 2 ltr. '80 APK; Galant
'79 ’1.000,-; Kadett '78
’750,-; Mini '79 ’950,-.;
Granada '79 ’1.250,-;
Fiësta '77 ’ 950,-; Renault 5
80 ’ 750,-; Golf diesel '78

’ 1.950,-; Kever ’ 950,-;
Ascona ’ 850,-; Honda '79
’950,-; Volvo 343 ’950,-;
Datsun '79 ’ 750,-. Alle au-
to's APK. 04499-3398.
AUTO'S Hallo Opgelet!! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
Gevr. alle merken AUTO'S,
ook sloop en schadeauto's,
tev. caravans. 045-416239.
Occasionshow bij Autobedr.
JASPER BV van plm. 70
auto's voor U geselekteerd
en opgesteld in onze occa-
sionhal zoals bijv.: BMW
316, veel access. '87; Peu-
geot 205 XS '87; Fiat Uno 60
S '88; Peugeot 205 XLD 87;
Mazda 323 HB '87; Peugeot
205 autom. type '87; Merce-
des 230 E, veel access. '88;
Peugeot 205 Accent '88;
Seat Ibiza GL '88; Peugeot
205KR '87; Opel Kadett 1.6
i 5-drs. '87; Peugeot 205
Junior '87; Toyota Starlet
type '87; Peugeot 309 GL
Profil '87; Mercedes 230 E,
veel access. '85; Peugeot
309 GLD '87; Opel Kadett
GSI, veel access. 30.000
km, type '86; Peugeot 405
SRI type '88; Mitsubishi
Colt, gas '86; Peugeot 505
GR '86; Mitsubishi Galant
2.0 GLS '87; Fiat Uno 45 S
'87; Peugeot 205 Accent '85
en '86; Ford Escort 1.3 La-
ser 5-drs. '85; Peugeot 309
GL Profil '86; Renault 9 GTL
'83; Peugeot 505 GLD '85;
Mitsubishi Galant 1.6 GLX,
gas '85; Peugeot 305 GLD
'84; Peugeot 405 GL type
'88; VW Golf D '82; Peugeot
305 SR '81 en '82; Merce-
des 190 '83; Peugeot 205
GE 5-drs. '85; Opel Kadett
Combi D '82; Ford Granada
2.3 GL, gas '82; Taunus 1.6
Bravo '82; Opel Kadett 1.2,
gas '81; Alfa Sud 1.5 '82.
Verder nog plm. 25 auto's
van ’ 1.000 tot ’ 2.500,-. Dit
alles alléén bij uw occasion-
specialist. Autobedr. Jasper
BV, Windrakerberg 29, gem.
Sittard. Officieel Peugeot-
dealer. Tel. 04490-21944.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
ROADSTAR . vrgt. loop-,
sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.
Sloop- en SCHADEAUTO'S.
Oud ijzer en metalen. 045-
-272216 / 272516 's avonds
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S van ’ 100,- tot

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

Bedrijfswagens
Bij Donny kijken is kopen!
Alle typen bedrijfsauto's,
bussen en bestellers, mini
busjes, open laadbakken.
Gesloten en verhoogde be-
stellers en bussen. Ombou-
wers voor campers, kleine
bestellers. Diverse luxe au-
to's enz. Donny KLASSEN
BV. In- en verkoop. Meers-
semerweg 219, Maastricht.
Tel. 043-635222 of
043-634915.
Verkoopwagen FIAT 242 B,
3 gas aansl. '79, snacks,
APK, ’3.000,-, ex. BTW.
045-456711.

Auto onderdelen en accessoires
■ H i

Koni Schokdempers
"de allerbeste"

100.000 km garantie.
Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

In de Cramer 31, Heerlen
Tel. 045-716951

Bosch auto electro
Met de modernste Bosch machines en testapparatuur

Reparatiewerkplaats:
voor startmotoren en dynamo's onder vakkundige leiding.

Erkend inbouwstation:
Bosch alarmsystemen met TBBS verzekeringscertificaat.

Blaupunkt autoradio's HiFi. Grote voorraad

In de Cramer 31. Tel. 045-716951.
Gebruikte en nieuwe ON- T" ■■■ ' : ~~>
DERDELEN v. jonge scha- Motoren
de-auto's. Deumens Haef- T . L_i nNnA rR 7c n p
land 20 Bruns. 045-254482. zwart!Goede gebruikte onder- i.z.g.st. vr.pr. ’ 1.500 - Teldelen voor alle types van na 20.00 uur 045-455262.
alle merken. ROBBY'S - ;—■_,-..,- A

_
en ~auto-onderd. 045-224123. Te ,k- HONDA 750 Shopper

SPOELTHINNER/I.9sper as^Heerlen^Nrd 9'liter exel. BTW Carshop, Au- f' HeeNen Nrd'
tomaterialen. Pieterstr.6, Te k- SUZUKI GSX 750 bwj.
Schaesberg, 045-326148. '80 'zgst. Pr. ’3.750,-.
Als u ons voor 12 uur's mor- 04704-5681, na 17.00 uur.
gens belt, staat uw PICCO- Te k. CROSSMOTOR Hon-
LO de volgende dag al in het da CR 125 CC, bwj. '87, met
Limburgs Dagblad. Tel. 045- aanh.wagen, pr.n.o.t.k. De
719966. Kissel 25, Heerlen.

«r&S&SSk *~F,T't~ï-fis"LfH- f

W I#ln ___é m/iii iP
Pa en Ma Opa en Oma

Hartelijk gefeliciteerd
met uw 35 jarig huwelijk. Kinderen en kleinkindergÜ: |

mOfc _m_&_w^-z_W#

Judit
bedankt voor de keigoede

samenwerking!
Henk, Jerry, Ernst, Ben,

Hein en Hans.

Desirée

Proficiat met je 18e
verjaardag. Je ouders.

Proficiat Orrfl

Met Uw 80e verjaar<Wß
Gewenst door kindefgj

klein-en achterkleinkind^
Gelegenheid tot feliciWT

vanaf 19.00 uur. I
zaterdag 2 sept. 'Bj'

Patronaat Bleyerheidg.
Proficiat Mam
met je 60ste verjaag

Marcel en Emmy, Fran*.
Gaby, Jo. Liesbeth er ""Marcel en Mary^> .

Met een PICCOLO ipJ |
Limburgs Dagblad raa*i
uw oude spulletjes 't sj
kwijt. Piccolo's doen \
wonderen... Probeer ""Tel. 045-719966.

(Bromfietsen > s

BROMMER gevraagd.
04406-12875.
Div. gebr. VESPA'S CIAO,
ook gebr. onderdelen, inruil
mogel. H. Kruisstr. 65, Gre-
venbicht. Tel. 04498-57844.
Te k. KINDERFIETSJES
’35,- p.st. opa-dames-he-
renfiets va ’ 65,-. Tel. 045-
-257371
Te k. YAMAHA DT 50, met
DT 80 MXS ace, kl. rood, 2
jr. oud, met verz. Tel. 045-
-442125.
VESPA Ciao '89, bordeaux
rood, sterw. met verz. Stad-
houdersstr. 30, Heerlen
Mooie kollektie nieuwe
BROMFIETSEN, autom. en
versn., vanaf ’1099,-. Fi-
nanc. mogelijk va. ’4O,- p.
mnd. Rens Janssen & Zn,
Ganzeweide 54, Heerlerhei-
de. Tel. 045-211486.

SNORFIETS Vespa Gt
Citta, vr.pr. ’ 650.-. ,
045-753495. (na 18.0£> |

Vakantie J
Donderdag REKFIEAJkoopavond. Na se'z°__voordeel van oa. ca2\.voortenten geheel kaJJj |
va. ’595,-; seizoens *^tenten geheel PVC er \
lon doek va. ’ 895.-;

_
perkte voorraad. N^ ;
schuif en dakluifels 1,

tvoordeel, op is op- v 7 L
alle onderdelen en &j l
soires in onze uitgeb' (jv
camping shop. Tevens*;
voordeel op onze sho^ (

verhuur 1989 modellenL t
Beyerland caravans ei «
ker vouwwagens. V°o'a 'vice en kwaliteit naar n^ n
de Caravan, Langs de
7, Ind. park nrd. Sittard
04490-13634 / '■■ 't

Caravans/Kamperen >f
Grote INTRODUCTIE show je k gevr TOUR^!*
André - Jamet vouwwagens VANS en vouwwagen*JÏfmodellen 1990. Profiteer nu schadewagens Telvan onze najaars aktie. 323178.Dealer voor geheel Limburg. ■ a
Tentenhuis Hans Stassar, Te k. CARAVAN Contr", k
Heisterberg 78, Hoensbroek 3-pers. Tel. 045-3187' J

Tel. 045-224200. 17.00 uur. S ,
Kontakten/Klubs J 'Babbelbox

Bel de enige échteBabbelbox wanneer je hunkert n
avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar . .
avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen 50c'

06-320.330.03
NIEUW LIVE...NIEUW LIVE...NIEUW LIVE...NIEUVV l 5
tiener-box 06-320.325.3^

live sexervaringen uitwisselen, luister of doe mee, b

Madame Butterfly
en haar meisjes. Hommert 24 Vaesrade open va. 18jv

Privéhuis Diana
045-213142

Nieuw Jeanymet een speciale massage. Kom eens KCB
U bent van harte welkom.

Niet alleen de zomer is heetül
Privéhuis Michelle

met 10 leuke dames

045-228481 /045-22968Ö *Tevens meisje gevraagd.
GEZELLIG Flirten en Versieren

Flirt-Café 06-320.330.7? t
Donna-Maria 045-227734 \045-229718 met haar vriendinnen. Tev. ass. Q&£>\^

Club Pin Up
Met mooie Pin-Up girls en exel. service. 'i

Geopend ma. t/m vrijdag van 14.00 tot 02.00 uiJf 'i
Pr. Hendriklaan 312, Brunssum. Tel. 045-27292^^

Gezellige dames «i
charmant, discreet, bezoeken u thuis of in hote'

Tel. 045-311895. J
NIEUW NIEUW !!! 'i

Club Hof van Ede {
Ook escort. Sittard Putstraat 85A. Tel. 04490-1027.

b.g.g. 04490-51892. Tev. meisjes gevr. Intern mogel'^
garantieloon. e(

Uw stoutste dromen, kunnen bij ons uitkomen 'l

River-Side-Club .
E9afslag Echt Ohé en Laak. Dijk 2, Ohé en Laak.
voorbij camping Maasterp. Open van ma. t m vrud ■.

14.00-2.00 uur. Tel. 04755-1854. Discrete parkiw \
Creditcards accepted.

Bel voor GRATIS porno Escort service
stickers HETE Amanda C\AU. QOC-tdl r

50 et/min. 06- UtO-o___o I V

O___U.O__lU.oö zie verder pagina 1 |
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Hans Kraay stapt op
Nu ook tweespalt binnen raad van commissarissen

Donderdag 31 augustus 198915

Van onze sportredactie

ROTTERDAM - Hans Kraay heeft gis-
teravond ook zijn laatste functie bij
Feyenoord neergelegd. Na eerder als
technisch-directeur te zijn opgestapt, be-sloot Kraay nu op te stappen als stadion-
directeur. Hij nam dat besluit nadat hemin de loop van de dag duidelijk werd dathij, in tegenstelling tot wat hem dinsdag-
nacht door Feyenoords grote geldschie-
ter Jorien van den Herik was medege-
deeld, niet kon rekenen op de steun vande gehele Raad van commissarissen van
het Stadion.
„Ik doe niet langer mee aan de dans der dwa-
zen", gaf Kraay als verklaring voor zijn beslis-
sing om het in de Rotterdamse Kuip voor gezien

# Hans Kraay

te houden. „Ik was er werkelijk van overtuigd dat men unaniem had be-sloten met mij verder te gaan. Zo heeft Jorien van den Herik het mij ookverteld. Gisteren moest ik vervolgens horen dat twee commissarissen (De
Leeuw en De Jong, red.) er toch een andere mening op na hielden. Kijk"
met zulke mensen kan ik nietwerken. Elke basis om verder te gaan was in' Imijn ogen verdwenen".

Kraay zegt niet op de hoogte te zijn
geweest van het feit dat Jorien van
den Herik begin deze week twee
voorstellen in zijn tas had zitten.
Kraay: „Het eerste was een nieuwe
verbintenis als direkteur van de
N.V. Stadion Feyenoord met een
aangepaste taakomschrijving. Daar
heb ik me direkt in kunnen vinden".
Het tweede voorstel: direkt vertrek-
ken met zes maanden salaris, is
nooit op tafel gekomen. „Daar heb
ik dus niet eens over kunnen naden-
ken", aldus de ex-directeur, die zegt
mede in het belang van Feyenoord
te hebben gehandeld.
Het besluit van Kraay werd gister-
avond omstreeks half acht via een
officieel communiqué bekendge-
maakt door vertegenwoordigers
van de drie bestuurscolleges van
Feyenoord. President-commissaris
Jorien van den Herik was ook uitge-
nodigd, maar deze liet wegens zake-
lijke beslommeringen afweten en
hetzelfde gold voor mr. Carlo de

Swart, de voorzitter van het stich-
tingsbestuur.

Tweespalt
Aan de vergadering waren een paar'
hektische uren voorafgegaan, waar 'in de tweespalt binnen de raad
commissarissen aan het licht trad..-
Zo waren Jaap de Jong en Henk de ]
Leeuw gisteren in woede ontstoken.,''
toen ze ontdekten wat Jorien van-
den Herik een etmaal eerder met
Kraay had bedisseld en wat hij aaa.
de pers had meegedeeld.
Volgens de twee commissarissen
was Van den Herik buiten zijn
boekje gegaan en had hij aan de
pers een verkeerde voorstelling van
zaken gegeven. Van den Herik hield
op zijn beurt tot gisteravond vol dat
hij niets verkeerds had gedaan.
Collega-commissaris Groenendijk
„Van den Herik is dinsdagavond
naar Kraay gegaan om diens me-
ning te peilen over een bepaald,
voorstel. Als Kraay akkoord zou
gaan met dat voorstel, zou de zaak
teruggekoppeld worden naar de
raad van commissarissenen zou het
voorstel worden voorgelegd aan
Carlo de Swart, de voorzitter van
het stichtingsbestuur. Woensdag»'
morgen echter lazen we in de krant
dat Van den Herik had meegedeeld"
dat Kraay als stadiondirecteur zou
aanblijven".

Voldongen feit
Dat schoot vooral bij De Jongen De
Leeuw in het verkeerde keelgat. D^Jong uitte gistermorgen al de veron-
derstelling dat Van den Herik hem
en de andere commissarissen voor
een voldongen feit heeft willen stel-
len. Volgens De Jongheeft de meer-
derheid van de commissarissen
nooit serieus de bedoeling gehad
om met Kraay door te gaan. Me<izocht alleen naar een elegante on-
lossing. Een oplossing ook die
Feyenoord niet al te veel geld zou
gaan kosten, want men herinnerde
zich nog maar al te goed, datKraay
Feyenoord zes jaar geleden een pro»
ces aandeed, waarin hijvoor dekan-
tonrechter een schadevergoeding
van drie ton eiste. Hij moest uitein-
delijk genoegen nemen met 50.000gulden.

Unaniem
Op 24 augustus had het stichtings-
bestuur unaniem besloten dat mert
niet verder wilde met Kraay. Pen-
ningmeester Groenendijk had die
mededeling overgebracht naar ds
raad van commissarissen, waa.
hij, zoals gezegd, zelf deel uitma
Daarom wekte de mededeling van.
Van den Herik dinsdagavond, dat
men 'unaniem' besloten had om
door te gaan met Kraay al argwaan.'-
~—********************************m——————— ___.

Samaranch
herkozen

SAN JUAN - Dr. Juan Antoni.
maranch is vannacht in de he
stad van Puerto Rico, San J
herkozen als voorzitter van ht_
ternationaal Olympisch Comité. De
Spanjaard gaat daarmee zijn tweede,
termijn van vier jaar in.

werkzaamheden. Zouden wij toch
doorgaan met het organiseren, dan
wordt het maar half werk. Daar pas
ik voor. Ik vind het jammer, maar
het kan eenmaal niet anders".
De KNMV, volledig op de hoogte
van het besluit van Bosch, heeft toe-
stemming gevraagd om een andere
organisator te mogen zoeken.
Bosch: „Daar heb ik geen bezwaar
tegen. Maar tot nu toe heeft de bond
nog niemand gevonden. Het zal
moeilijk worden om een opvolger te
vinden. Onze motorclub, MC Heer-
len, heeftgeen interesse om de orga-
nisatie op zich te nemen".
De internationale indoor-motor-
cross op 25 en 26 november in het
MECC is het enige evenement dat
Bosch blijft organiseren. „Dat kan
ik combineren met mijn werk. Voor
deze wedstrijd zijn alle wereldtop-
pers al gecontracteerd. Volgend jaar
wordt in deze categorie de officiële
wereldtitel verreden. In dat WK-
programma is Maastricht ook opge-
nomen", aldus Bosch.

Geen motorcross
meer in Hellegat

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

3LEN - Motorcross in het
|Ae hse 'Hellegat' behoort tot het
j?en. Arno Bosch (Beek) heeftJt'Mv laten weten dat hij stopt
j et organiseren van internatio-
'i friotorcross-evenementen in

'Helllegat'. Te drukke
p^amheden in zijn eigen be-
H beletten hem om verder te

i öosch: „De data van de GP's
internationale wedstrijden in

Sn vielen altijd in het hoogsei-Jan mijn bedrijf. Dit kan ik on-
! 'ik nog combineren met mijn

>Handbalheren
egen Hongarije
in Maastricht

- Het Nederlandsi7andbalteam zal in de voorbe-
v§ op het Europees kwalifica-; Jn°oi, volgend jaar in Finland,, j-b- interland in Maastricht spe-
i(l e ploeg van de kersverse
Jcoach Guus Cantelberg stuit
i'^sdag 28 november om 20.00
t^ het MECC op Hongarije, dat

een sub-toppositie op
a,0n-diale ranglijst inneemt. Eer-c staan er in Limburg een aan-> Mrale trainingen en een paar
[ tegen clubteams7 Programma. Op woensdag 4
J^r is Roermond pleisterplaats,
r deOranje-ploeg van 20 tot en
[7 oktober haar tenten opslaat''tard.

Russische
kogelstoter
verdwenen

MOSKOU- Alexander Bagatsj is
verdwenen van de aardbodem.
De 22-jarige Russische kogelsto-
ter, die bij de stijd om de Europa
Cup in Gateshead betrapt was op
het gebruik van dope, is na aan-
komst in zijn geboortland ergens
ondergedoken. De krant Soviets-
ki Sport besteedde in zijn editie
van woensdag veel aandacht aan
Bagatsj. Volgens Grigori Voro-
biev, chefarts van de Russische
atletiekploegen, is het verdwij-
nen van Bagatsj eigenlijk een
schuldbekentenis. De schorsing
van twee jaar die de Rus heeft
opgelegd gekregen, betekent
volgens zijn trainer Joeri Bakari-
nov niet dat de kogelstoter daar-
na niet meer welkom zou zijn in
de nationale ploeg. „Als hy ten-
minste weer op het zelfde niveau
terugkeert".

Fortuna naar
Portugal

-»-

. Van onze sportredactie

i *ORK - Bij je debuut op een
al krankzinnig Grand-Slam-

' °oi onder kunstlicht in het im-
i/jj* Louis Armstrong-stadion

leeuwen geworpen worden
i ij,, uitgerekend Jimmy Connors:
7ef gezien trof Torn Nijssen hetJjjinst. De unieke entourage in
Jj^kka van Flushing Meadow
.'onderde de schuchtere Lim-
i _;.r dermate, dat hij niet meer
7JJf games maakte (6-2, 6-1, 6-2)
7 de Amerikaanse publieks-

Maar Nijssen was wel een*e ervaring rijker.

if '"jarige Sittardenaar besefte. 7 dat hem een hopeloze opga-
Wachten stond. De nummer

rw ?ft de wereld arriveerde zon-
tj *ddag pas in New Vork, nadat
lp 1 het gravel van de schoenen

het gevolg van zijn op-»h in de Westduitse competitie
h^e divisie). „Als ik me beter
jf unnen voorbereiden, had ik er
j^j hijrüijk een mooiere wed-

et iVan kunnen maken. En wiehoe hij reageert wanneer jeeenii^kt", droomde Nijssen na departij even weg in de catacom-

'Vi»
ij a.s de dubbelspecialist uit Sit-
tt^et meer dan een willoze ma--7 in de handen van de oude
L'er, die zaterdag zijn 37e ver-a 8 viert. „Connors speelde erg

Blättler
traint weer

SITTARD - Fortuna Sittard zoekt
de zon op. Op uitnodiging van de
tweede divisieclub Juventale de
Evora verblijft de complete Sittard-se selectie enkele dagen in Zuid-
Portugal. De groep vertrekt van-
daag om 10.00 uur vanaf de luchtha-
ven Zaventem in Brussel en keert
maandag weer terug. Voor vrijdag
staat een duel tegen Lusitano Gina-
sio (tweede divisie) op het program-
ma. Zaterdag treedt Fortuna aan te-
gen gastheer Juventale de Evora.
Gisteravond won Fortuna een wed-
strijd in het nederlagentoernooi,
met daaraan 10.000 gulden verbon-
den, van Wilhelmina '08 met 9-0 van.
de Weertse club. Fortuna heeft nu
de leiding in handen. Alleen MVV,
volgende week tegenstander, kan
de Sittardse club nog van de geld-
prijs afhouden. Custers (4), Duut (2),
Sneekes, Maessen en Mordang
scoorden de Sittardse doelpunten.

Feyenoord-fans
gearresteerd

ROTTERDAM - De Rotterdamse
politie heeft drie jongemannenaan-
gehouden in verband met de onge-
regeldheden vorige week zondag tij-
dens de voetbalwedstrijd Feyen-
oord-Fortuna Sittard in De Kuip.
Het gaat om twee Rotterdammers
en een man uit Vlaardingen. Het
drietal wordt openlijke geweldple-
ging ten laste gelegd.
Acht minutenvoor het einde van de
wedstrijd vernielden Rotterdamse
supporters, nadat Fortuna de stand
op 0-2 had gebracht, de hekken, be-
stormden het veld en joegen de spe-
lers na tot in decatacomben van het
stadion.
Op last van justitie in Rotterdam
nam de politie vorige week bij Stads
TV Rotterdam de videobanden met
beelden van de wedstrijd en de on-
geregeldheden in beslag. Het bestu-
deren van die banden heeft geleid
tot de aanhoudingen. Meer arresta-
ties worden niet uitgesloten.

Boris Becker op rand van afgrond legen Roslagno

Torn Nijssen krijgt
tennisles van Connors

sterk, ik had verwacht dat hij meer
fouten zou maken", was Nijssen nog
onder de indruk. „Ik kon geen mo-
ment mijn ritme vinden; het is na-
tuurlijk, ook erg moeilijk als je zo
van het gravel komt en dan het cen-
tre-court van de US Open op moet,
onder die lampen, met hele andere
ballen en dan ook nog tegen Con-
nors. Die man speelt hier altijd op
zijn best. Ik vond het fantastisch om
nog een keer tegenover hem te heb-
ben gestaan. Misschien was hij hier
wel voor het laatst".

Becker
Derrick Rostagno heeft op de derde
dag van de strijd om de Open Ame-
rikaanse tenniskampioenschappen
de kans laten liggen voor een korte
periode toe te treden tot de 'helden-
galerij. De 23-jarige Amerikaan

kreeg in New Vork in het duel tegen
de Westduitser Boris Becker twee
mogelijkheden de partij in zijn
voordeel te beslissen. De speler uit
Californië, die tot nu toe bij het
vrouwelijke deel van de toeschou-
wers meer indruk maakt door zijn
uiterlijk dan zijn tenniscapaciteiten,
kwam in de tiebreak van de vierde
set op 6-4 te staan. Maar de Ameri-
kaan slaagde er niet in de kansen te
benutten. Becker werkte de twee
punten weg, won de tiebreak met
8-6 en had in de vijfde set aan een
doorbraak voldoende om de derde
ronde te bereiken.
Bij de vrouwen had Becker's land-
genote Steffi Graf een uur eerder
nog wel zo duidelijk aangegeven
hoe het wel moet. De arme Francai-
se Nathalie Herreman, die al eerder
de pech had in een vroeg stadium
van een toernooi op Graf te stuiten,

diende eigenlijk alleen maar om de
bal af en toe in het spel te houden.

Uitslagen:
Mannen enkelspel, eerste ronde: Connors-Nijssen 6-2, 6-1, 6-2; Shelton-Potier 6-4, 7-6,
6-3; Cahill-Brown 7-5, 6-1, 6-2; Lundgren-
Campbell 6-3, 4-6, 6-3, 3-6, 6-1; Ivanisevic-
Doumbia 6-2, 1-6, 6-2, 6-0; Grabb-Stolten-
berg 5-7, 7-6, 6-3, 7-6; Gomez-Fleurian 6-7,6-3, 6-2, 7-6; Lendl-Perez 6-1, 7-6, 6-4;Tarran-
go-Stieh 7-5, 6-2, 4-6, 1-6, 6-4. Emilio San-
chez-Leaycraft 6-4, 6-2 5-7, 6-2; Sznajder-
Nargiso 6-4, 6-4, 4-6, 6-1; Hogstedt-Lauren-
deau 7-6, 6-4, 2-6, 6-3; Martin Davis-Seguso
6-4, 7-6, 6-4; Palmer-Arias 7-5, 7-6, 6-3; Jar-ryd-Vajda 7-5, 6-4, 6-7, 6-4; Tsjenokov-Gus-
tafsson 3-6, 6-1, 7-5, 6-4; Fitzgerald-Kratz-
man 7-6, 5-7, 7-6, 5-7, 6-4; Courier-Svensson3-6, 7-6, 6-2, 7-6; Chang-Wilkison 7-5, 6-3, 6-2.Tweede ronde: Noah-Witsken 6-2, 6-3, 6-4'Becker-Rostagno 1-6, 6-7, 6-3, 7-6, 6-3; Mans-
dorf-Delaitre 6-3, 6-4, 7-6; Mecir-Woodforde6-3, 6-0, 7-6.
Vrouwen enkelspel, eerste ronde: Sukova-
Langrova 6-3, 6-4; Burgin-McNeil 7-5, 6-4;
White-Frazier 6-2, 6-1; Minter-Tanvier 6-2,
6-3; Jagerman-Adams 6-4, 6-1; Smylie-Oka-

" Yannick Noah bereikte zon-
der problemen de derde ronde
van Flushing Meadow.
moto 7-5, 6-3; Bowes-Simpson 6-4, 6-3; Rei-nach-Collins 7-5, 6-2. Hetherington-Cecchi-
ni 6-0, 6-3; Fairbank-Harper S-3, 6-4; Novot-
na-McGrath 7-5, 6-2; Phelps-Wiesner 2-6,6-2, 6-4; Sloane-Garrone 6-2, 7-5; Sanchez-
Faull 6-3, 6-l.Temesvari-Harvey 6-1, 6-4' La-bat-Lindqvist 6-1, 3-6, 7-6.
Tweede ronde: Graf-Herreman 6-1, 6-1;Tauziat-Rinaldi 6-2, 6-1; Garrison-Gigi Fer-nandez 7-5, 6-4; Mandlikova-Golarsa 7-6, 0-6,6-1; Hanika-Field 6-4, 7-6; Faber-Scheuer-Larsen 6-3, 6-0; Manuela Maleeva-Cueto 5-7,6-3, 5-3 blessure Cueto; Rajchrtova-Wendy
Wnite 2-6, 6-2, 6-4; Fendick-Smylie 3-6, 6-2,6-4; Tarabini-Kanellopoulou 6-2, 6-3; Whit-linger-Herr 6-3, 6-0; Goles-Reinach 6-3, 6-4;
Navratilova-Halard 6-1, 6-0; Evert-Burgin
6-4, 6-1; Zvereva-Ferrando 6-3, 6-4.

KERKRADE - Pierre Blattler heeft
gisteren de training hervat bij Roda
JC. Daarmee lijkt langzaam maar
zeker een einde te komen aan de lij-
densweg van de Kerkraadse voet-
baller. Die begon een jaar geleden,
toen de technisch begaafde speler
een achillespeesblessure opliep.
Operatief ingrijpen bleek noodzake-
lijk. Wanneer Blattler weer in de ba-
sis van Roda JCkan verschijnen, is
nog onduidelijk, maar het herstel
vergt zeker nog meerdere weken.

Maradona klaagt Napoli aan...
BUENOS AIRES - Diego Mara-
dona zal zo snel mogelijk na zijn
aankomst in Napels, het bestuur
van deAS Napoli voor derechter
dagen. In een interview met een
Italiaans televisie-station ver-
klaarde de Argentijn dat hij van-
daag voorzitter Corroda Ferlaino
zal mededelen dat deze zich bin-
nenkort voor de rechter dient te
verantwoorden. De middenvel-
der liet nog in het midden of hij
de praeses ook zou mededelen af
te willen van zijn contract.
Maradona leeft al geruime tijd in
onmin met de leidingvan de Ita-
liaanse vereniging. De midden-
velder diende op 3 augustus in,
Napels aanwezig te zijn, om het
trainingskamp ter voorbereiding
op de competitie mee te maken.
Maar de Argentijn verscheen
niet in Italië, hij vertoefde liever
aan een rivier in Buenos Aires
om te vissen of te luieren.

Het bestuur van Napoli dreigde
Maradona met forse boetes en
ook dat het er alles aan zou doen
de voetballer te weren van de
eindronde van de wereldtitel-
strijd, als hij niet snel naar Italië
zou terugkeren. Juist die dreige-
menten zijn de Argentijn in het
verkeerde keelgat geschoten.
„Ik heb hier uitgebreid met mijn
advocaten over gesproken en we
hebben besloten naar de rechter
toe te stappen. Laat ze dan hun
beschuldigingen en dreigemen-
ten nog maar eens uiten. Het is
toch helemaal niet vreemd dat
een speler eens een keer een
week, of iets langer, te laat komt.
Waarom wordt er nu zo vreemd
gereageerd en zou ik moeten be-
talen".

Dynamo Tirana
" TIRANA f Dynamo Tirana

heeft zich geplaatst voor de eer-
ste ronde van het Europacup ll-
toernooi. De Albanese bekerwin-
naar versloeg op eigenveld Cher-
nomorets Bourgas uit Bulgarije
met 4-0. De eerste wedstrijd was
in een 3-1 zege voor de Bulgaren
geëindigd. Dynamo Tirana stuit
in de eerste ronde op Dinamo
Boekarest.
KV Mechelen

" MECHELEN - KV Mechelen
voert ook na de derde speeldag
in de Belgische competitie de
ranglijst aan zonder het verlies
van een punt. Maar de formatie
van Ruud Krol diende tegen
Club Brugge wel tot de laatste
minuten van het duel van te
wachten voor de winst zeker
was. Toen pas, in de respectieve-
lijk 86e en 89e minuut, zorgden
Emmers en Seevereyns voor de
winst van de thuisploeg.

scorebord
BELGIË
KV Mechelen-Club Brugge 3-1
AAGent-Germinal Ekeren 2-1
Anderlecht-RacingMechelen 1-0
Cercle Brugge-FC Antwerp 2-0
StTruiden-Waregem l-l
Beerschot-FC Luik 1-0
Standard Luik-SK Beveren 1-1KVKortrijk-Lierse SK 5-0
Charleroi-Lokeren 3-1
Stand:
KV Mechelen 3-6, Anderlecht 3-5, KV
Kortijk 3-5, Charleroi 3-4, Cercle Brugge
3-4, AA Gent 3-4, Beerschot 3-4, Stan-dard 3-4, Beveren 3-3, Lokeren 3-3, Wa-
regem 3-3, FC Luik 3-2, FC Antwerp 3-2,
Club Brugge 3-2, St Truiden 3-2, Lierse
SK 3-1, Germinal Ekereh 3-0, Racing
Mechelen 3-0.
FRANKRIJK
Lyon-Racing Paris l-l
Nantes-Montpellier l-l
Toulouse-Metz 2-0
Nice-Lille l-l
Cannes-Monaco 0-0

Bordeaux-Brest 3-0
Paris SG-Toulon l-l
Auxerre-Caen 3-0
Marseille-Sochaux 6-1

Stand:
Bordeaux 8-13. Marseille 8-12. Paris SG
8-12, Toulon 8-11, Nantes 8-10, Toulouse
8-10, Sochaux 8-9. Monaco 8-9, Auxerre
8-8, Montpellier 8-7, Nice 8-7, St Etienne
8-7, Lyon 8-7, Racing Paris 8-7, Mulhou-
se 8-6, Cannes 8-6, Metz 8-6, Lille 8-6,
Caen 8-6, Brest 8-4.

ENGELAND
Coventry-Manchester City 2-1Manchester United-Norwich 0-2
Nottingham-DerbyCounty 2-1
Queens PR-Luton Town " 0-0
Sheffield Wednesday-Everton 1-1

ITALIË
Tweede ronde beker:
Cosenza-Internazionale 0-2
Lazio-Bologna 1-2
Roma-Palermo 4-0
Genua-Sampdoria 0-1
Pescara-Lecce 1-1
Juventus-Taranto 2-1
Cremonese-AC Milan 0-1
Cesena-Messina 1-4
Atalanta-Bari 1-0
Fiorentina-Como 1-1
Ascoli-Barletta 4-0
Napoli-Reggina 2-0

I HONDA
HERAL

letland 15, Brunssum
w 045-252244
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llona's live-box
Luister naar de spannendste
(live opgenomen) gesprek-
ken tussen Ilona en haar
bloedhete bellers. 50 c/m

06-320.330.60
sex party box

06
320.323.06

Talk prod. 50 et/min.

Grieks Intiem
Marcha

50 et/min. 06-

-320.325.55
Tieners

GRATIS PORNO PAKKET
50 et/min. 06-

-320.321.10
ledere keer weer meer!

LIVE-LIVE-LIVE 50 ct.p.m.

Sex-Box
06-320.325.06

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Hardlesbi

Rijpe Sex
Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*323*24
"06-320.321.03"

Retina Sexfoon
j ’ 0,50 p/m

Hardsex
lekker hard 50 c p.m. 06-

-320*325*35
320*325*35
Orale sex

■ 06-320.323.40 - 50 et p/m

Zeventien
■ 06-320.331.53 (50 c.p.m.)

Making love
De beste gay-line

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

Je put met uit..
Ik ben

machteloos!
ÜErotifoonü
06-320.320.12, 50 et p/m

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

: 320*323*45
Op je knieën

v00r...
Lady Bizar

50 et p/m 06*320*

: 3*2468
Thai Privé

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

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

SCHOOL
MEISJE

; 06-320.324.35 / 50 cpm

MEISJES
: DROMEN
: 06-320.329.93 /50 cpm

! Sex Hotline
De heetste lijn tussen

Moskou en Washington

06
320.320.22

■ 50ct p.m.

I Durf je?
Bel me dan maar

50 cpm 06-

-320*327*27
De Sexbom

Binnenkort open ik mijn
eigen club!! Kom jij ook?

Wat ik daar doe?!...
06-320.327.11 - 50 et p/m

't Nymfomaantje
Wil je weten wat ik lekker

vind? Bel me, en ik vertel het
alleen aan jou!

06-320.325.12 - 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 >na en vriendinnen.

Kontakten/Klubs
Hill I ■- ■■■■■■ ■

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

privé enz. Heerlen,
045-225237.

Joyce is heet
06-

-320.321.65
50 cent p.m.

HotGirls
06

320.322.87
50 cent p.m.

Mirjam & Katja
Lesbisch Duo
06-320.323.63,

50 et 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.

|SEX HOTLINEI
De heetstelijn tussen

Moskou enWashington

06"320.320.22
11 iii i ii' —Egaaiaa

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.

Het leven
begint bij 40, ook het

sexleven. Op de 40 plus Box
fijn en ongedwongen met

leeftijdgenoten.
06-320.327.28 - 50 et p/m
Toppunt van gezelligheid.

De eerste
dikke mensen

box. Hier vinden ze elkaar
om dik gelukkig te worden.
06-320.327.37 - 50 et p/m

Voor 't allereerst als die
douaniëre haar fouilleert

heeft Lisa die hete sensatie.
Oooh ga door

Rosie Lesbilijn
06-320.330.52 - 50 et p/m

Wellustige
meiden op oorlogspad, ze

pakken je.Pas op.
06-320.322.38, 50 et. p/m.

Speel met mij
ik doe alles voor 50 et. p/m

06-320.326.56
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

Kies
voor de heetste meiden die

het écht met elkaar doen
voor 50 et. p/m nr.

06-320.323.90
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
Alweer die Wip-ln Box in

gesprek...en da's de box om
wat te versieren...wat een

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

schatjes zijn.
De Wip-ln

op 06-320.324.60
De Lijfsexbox

06-320.324.90 - 50 et p/m

Bij box olympus
zoeken ze elkaar. Mannen,
heren, jongens, knullen. En
jahoor, ze vinden elkaar ook

06-320.326.37 - 50 et p/m

Privé en escort
045-220866

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

Attentie Attentie
Privé Yvonne

Deze week nog eens "extra"
onze duurkope aanb. Heer-
lijk eerlijken dat onze 9 lieve
meisjes 100% safe sex
doen. Nieuwe meisjes aanv.
Kerkrade, Kapelweg 4.
045-425100, zond. 15-24 u.
ma.-zat. 11-24 u.
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Pervers
Boxie

06-320.325.36
50 c. p/m.

In die kleine bikini is Lia
Supersexy
Het stille duin, de

vreemdeling...toen kwam 't
als vanzelf.

06-320.323.84 - 50 et p/m
Met de telefoon in je ene

hand, en....wie weet, vind zij
het ook lekker?!

Lokvogelbox
06-320.325.14-50 c.p/m.

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

Lekker rustig in het duin. De
schaduw van een man valt
over Arno die aan 't zonnen
is in dat kleine strakke slipje.
06-320.323.86 - 50 et p/m
Meisjes die dom kletsen..
dat zegt niks!! daar draait 't

toch niet om!!

Sexpraatjesbox
06-320.325.34 - 50 c.p.m.

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

lesbi hard porno
06-320.321.99

Pas op het is te gek
Te heet, te hard, 50 et. p/m.

Zoek jij 'n lekker ding?
sex-contact-lijn

Bel: 06-32Q.320.33 (50cpm)

Vera
Privé, tel. 04754-85818.

Nieuw
Mandy en Suzie ook zat.

" en zon. va.lou. 045-721759

Contactburo
Yvonne bemid. v. dames,
trio pr. Vrangendael 154,

Sittard. Tegenover Fortuna
Stadion. 04490-23203.
Direct snel sex-conctact

(50cmp) LIVE-afspreek-lijn!
06-320.320.55

Op zoek naar lekkere
meiden? Bel de

1 hetevrouwen-
lijn: 06-320.326.33 (50cpm)

Gans vreemd met zon
'■ lekker stuk.

De Tippelbox
06-320.326.66 (50 cpm)

; 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)
GEZELLIG flirten met zn

tienen doe je in 't
Flirt-Café:

06-320.330.77 (50 cmp).

Angeia
en haar meisjes, tot 3.00 u.

Privé en escort. Tevens
meisjes gevr. 045-228975.
Animeermeisje
gevr. kost en inwoning,

dag en nacht.
Tel. 09-32.11671473.

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

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

Meisjes gevr.

Gay-Oproep
Marcel & Andre zitten

vandaag van 13-18 klaar
om naar jouw heetste

sexervaring te luisteren.
Bel 020-204998 en wie weet
via 06-320.320.21 50ct.pm.

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.
13 Kerkrade-West. Let op!

Nw. Telefoonnummer.
045-422685.

Leuk meisje
of jongevrouw gevr. voor

escort of privé . 045-311895
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.)

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

gens vanaf 10.00 uur.

Escort Monika
ma t/m vrij 045-726740
Soepele gave jongens,
opgeleid om heren te
Verwennen

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

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

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.)
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
Niet ruw 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)

In gesprek? Tja
06-320.324.94 (50 c.p.m.)

Je weet nu waarom....

Club Pigalle
5 meisjes vanaf 22 jr.

Nieuw systeem, goede
prijzen. Maastrichtersteen-

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

Buro Elvira
Adres bemiddeling f>4s-
-419384. Meisjes -.anw.

Hoe kom je dr op
de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131, Geleen.
Tev. meisjes gevr.
Tel. 04490-42313.

Gevr. ervaren oudere
Bardame

voor leiding van privé-club.
Info. uitsl. donderd. en zat.

na 20.00 uur.
Tel. 04746-5177.

Katja
Tel. 045-423608.

Thea in 't donkere park. Een De betere Escort-service
Bontjasje Club Exclusief

over haar bikini. Haar droom Steeds jonge charmante
die brutale ontmoeting....?? meisjes aanwezig.
06-320.330.17 ( 50 ct.p.m.) Bel. 045-422685.

(Huis)dieren
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te koop gevr. PAPAGAA-
IEN, Kaktoe's en Ara's. Tev.mr. op tamme en sprek. pap.
Tel. 04490-75359.
De KYNOLOGENCLUB Ge-
leen EO organiseert de vol-
gende cursussen: Gehoor-
zaamheid/ shuw: ma-, woe.-,
do.-, vrij- avond. Behendig-'
heid: za- ochtend. Algeme-
ne Kynologische kennis
(AKK.): di- avond. Inf. en in-
schrijving 5 sept. 20 uur ho-
tel Molenbron, Limbricht. In-
lichtingen 04750-16637 en
04490-78662.
TRIMSALON Charèl knipt
en trimt alle rassen bij u
thuis. 045-423400.
AANBIEDING t/m 2 septem-
ber zwarte kippen bij 10
stuks 1 gratis. Henk Ploe-
men, Broekhuizenstr. 538,
Rimburg. 045-320229.
GEHOORZAAMHEIDS-
CURSUS voor honden ver-
huist van Voerendaal naar
Manege, Prickart 40a
Bocholtz. Start maandag 4
september. Inl. 045-229030/
045-242961.
Te k. PEKINEESJES, 8 wk.,
met stamb., ontw. en geënt.
Brunahildestr. 41, Bruns-
sum-Schuttersveld.
Te k. twee zeer lieve erg
mooie BARSOI'S (wind-
hond), 2 jr., reu-teefje alleen
z.g. tehuis. 045-222933.

Witte MIDDELSLAGPOE-
DELTJES m. stamb., af-
stamm. v. kampioen. Tel.
043-624234.
Te k. YORKSHIRE-TER-
RIER pups. Tel. 045-
-250210.
Te k. sprekende PAPAGAAI
met kooi. Tel. 045-311201.
Te k. DWERGSCHNAU-
ZER-PUPS 8 wk. peper/
zout met prima stamboom.
04920-53924.
Te k. STAFFORDSHIRE
Terriër 4 mnd., teef; en 2
Jachthonden, geënt en
ontw. Tel. 045-272795.
Weg. allergie gratis te halen,
2 POEZEN, 1 jr. oud en kat-
tebak. Regentessestr. 24,
Brunssum.

In/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.
Betonklinkers, grindtegels of
andere sierbestrating, ook
tuindecoraties. CREUGERS
Beton, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877.
1 ste soort GRASZODEN
f 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.

Cursus Filosofie
1e jaar: - Denken van kinderen - Mydithisch denken- wijsgerige kernbegrippen.

2e jaar: - Grote denkers uit heden en verleden.
3e jaar:- Speciaal thema. Dit jaar:Kunstmatige intelligentie
Inschr. op aparte onderdelen is mogelijk. Tel. 045-712106.

ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 Space-
Cap. Start avondcursus
chauffeursopleid. 28-9-'B9.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.
PIANOLES v. gedipl. doe./
conc. pianiste. Bel v. info.
045-424432.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Huwelijk/Kennismaking
Zoekt U een ser. relatie bel
dan 045-211948 Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"
"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

[ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Bewijs
verplicht. Het bestuur.
Alleenstaande MAN 67 jr.
slank 1.70mrookt en drinkt
niet zoekt serieuze rel. met
lieve aardige vrouw. Br.o.nr.
B-1818, LD, Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.
leder weekend voor elk wat
wils, gezellig vertoeven en
dansen in Café dancing
WINDROSE, Akerstr. Noord
150, Hoensbroek.

Bel de Vakman——————————————________________________________________
Verstopte afvoer of riolering

n.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. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
TV-ANTENNES ’395,- all-
in, 5 jr. garantie. Ook alle re-
paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrijkosten.
Koehen. Tel. 045-441693.
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.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.

Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
Üw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr.-
install. defect? Garantie op
de reparatie, geen voorrij-
kosten en korting op onder-
delen. Bel direct 045-
-726206.
Voor vakkundige DAK-
WERKZAAMHEDEN met
garantie en gratis advies.
Bel dakdekkersbedrijf M.
Haas 045-451862.
Te k. verschillende soorten
afrasteringen en poorten,
montage mogelijk. Bel voor
ml. ABC HEKWERK, gebr.
Veenstra Tel. 045-316238.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen: 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Kapper/Cosm.
Te k. BORSTELAPPARAAT
(v.schoonheidss.) m. Orion
Ijr ’ 650,-, make-up display

’ 200,-. Te1.04459-2685.
Wonen Totaal

KEUKENS laag in prijs met Te k. zwart/witte WAND-
garantie. R/J Handelsonder- MEUBEL ’ 300,-. Wit
neming, Stationstr. 294, wandmeubel ’ 600,-. Tel.
Nuth. Tel. 045-242602. 045-722206 .

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effe kleu-

ren, compl. set 10 stuks mcl. vulling v.a. ’ 395,-. Rundlede-
ren kussens in div. kleuren v.a. ’ 998,-. Rundlederen kuip-
kussens, rug en zit uit een stuk, dus geen geschuif meer,

’ 395,- p. stuk. Fuhren Discount, Ganzeweide 84, Heer-
len-noord (Heerlerheide). Tel. 045-222622.

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26, Heerlen, bij tennishal.

Opruiming showroommodellen manou en pitriet meubels.
Maandag en dinsdag gesloten.
20 - 50% korting.

Unieke kans
voor u spik-

splinternieuwe
Keukens

van modern tot klassiek
voor ongekend
lage prijzen
Meer dan 80 modellen op

liefst 1000 m2. Bijvoorbeeld

Prachtige
keuken in

landhuis stijl
afm. 270 m2mcl. werkblad

van ’ 4.652,-

-nu ’ 1.598,-
Luxe kook-
plaat met

oven
Met thermostaat, verlichting,

boven-onderwarmte van

’ 1.098,-

-nu ’ 498,-
Zanussi in-
bouw oven

Met thermostaat, verlichting,
grill van ’ 849,-

-nu ’ 298,-
-kom kijken!

Hom
Keukensuper
Bergerweg

51-53
Industrieterrein
Sittard
Let op

Zaterdag
2 september

Extra koop-
avond tot
21.00 uur.

Komt u ook?
Te k. twee 1 PERSOONS-
BEDDEN met matrassen,
i.z.g.st. en zijn onder elkaar
te schuiven ’ 175,-. Tel.
045-225846.
Te k. lederen BANKSTEL 3-
-2-1 van ’B.OOO,- voor
’1.000,-. Tel. 04490-11901
Te k.moderne ronde EET-
HOEK met rookglas ’ 250,-;
Tel. 04492-4553.
Te k. compl. inboedel, eik.
BANKSTEL, eik. eethoek,
hoekbank, 2-zitsbank, 3-
dlg. kast. Tel. 045-418252.

Gaat u verhuizen of uw huis
renoveren? Voor een bij-
zonder mooie collectie
vloerbedekking, gordijnen
en zonwering gaat u naar
HOWA Woninginrichting, M.
Snijders, Nieuwstraat 12-14
Hoensbroek. Tel. 045-
-212900.
Zwaar massief eiken EET-
HOEK m. 6 stoelen 1 jr. oud
vr.pr. ’1.675,-; zwaar eik.
tv-videomeubel vr.pr.
’575,-; pracht eiken bank-
stel vr.pr. ’925,-. 045-
-323830.
Te k. ant. EIKEN slaapka-
mer ’ 1.475,-. Tel. 045-
-422088.
Te k. moderne EETHOEK
met zwarte bekleding; ronde
tafel met glasplaat, tafel en
stoelen op chroomvoet; eet-
hoek van hout met stoffen
bekleding, uitschuiftafel. Te
bevr. na 18.00 uur tel. 045-
-417872.
Te k. BANKSTEL eiken, 3-
1-1, vr.pr. ’500,-. Tel. 045-
-353594.
Te k. ANTIEKE kleerkast,
bureau, bureaukast, 3-dlg.
bankstel. Tel. 045-412023.
Akerstr. 89, Kerkrade-W.
Te k. antieke TAFEL, klein
model, commode met mar-
meren blad, nachtkastje, 2
bijpassende stoelen. Pr. n.o.
t.k. Tel. 04450-2393.
Te k. Queen Arm BANK-
STEL en tafel, ant. buffetk.,
ant. houten lamp, 2-pers.
bed, 045-317705 na 17u.

Radio e.d.

Top Hi-fi

Denon
JVC
Dual

Yamaha
Revox

Als het echt héél goed moet
zijn. Kom dan naar speciaal-

zaak.

Jo Kreutz
Kerkplein 39 Schaesberg

Tel. 045-313815.
Te k. Technics VERSTER-
KER 2 X 40 W, ’ 125,-. Tel.
045-425488.

Computers
sde MSX-BEURS op vrijdag
1 sept. en zat. 2 sept.
Beursgeb. de Arend te
Breeuwerstr. Adam (bij
CS.). Inl. 020-167058.

Zonnebanken/Zonnehemels

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

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

Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.

Huishoudelijke artikelen

Opruiming Schilderijenlijsten
in alle maten. Ook inlijsten.

Keukenkastjes, spoelbakken, druiprekken alles 20 tot 50 %
korting. Verkoop begint iedere zaterdag v.a. 2 september.

Strijdhagerweg 157, Kerkrade.

Kachels/Verwarming
Hete zomer... strenge winter Kachels, nieuw en gerevi-
bestel tijdig Uw STOOK- *»"«__. 8^ J*"8-. De
HOUT Houthandel Land- KACHELSMID de beste en
graaf, 045-318518 * goedkoopste. Walemi 21,a Klimmen. Tel. 04459-1638.

Muziek
PIANO'S huur met koop- Te koop orkestorgel Yama-
recht van ’ 65,- tot ’ 200,- ha en ELKA OMB 5. Tel.
p.m. Gratis transport. Alle 045-459026.
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk, Te k. GITAAR Gibson Les
Westersingel 42, R'dam Paul Cust. z.g.a.nw. Tel.
010-4363500. 045-425538 na 18.00 uur.

Kunst en Antiek
Wijshoff ANTIQUES biedt u Als u ons voor 12 uur 's mor-
naast de collectie gerestau- gens belt, staat uw PlCCO-
reerd antiek nu ook onge- LO de volgende dag al in het
restaureerd antiek tegen Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-messcherpe prijzen. Am- 719966.

SSI. 9Te, HOOe4SS: Orjze^al^it. bewijst zich
211976. Geopend: Donder- 2ftnT£ n

d
n
e '?re"

CAA!? "*dag, vrijdag en zaterdag. f"°^S D°/PsJr 45A; N"th
—^—'■—2 » (t/o ingang kerk, naast chin.
Wat VERKOPEN? Adver- rest.). Donderdag koop-
teer via: 045-719966. avond. Tel. 045-243437.

Braderieën/Markten
Groot winkelcentrum in Zuid-Limburg zoekt

ambulante handelaren
voor stoffenverkoop (geen gordijnstoffen) voor vaste
wekelijkse marktdag (welke dag heeft uw voorkeur?).
Voor kraam plus toebehoren wordt gezorgd. Reklame

wordt gemaakt door winkelcentrum. Br.o.nr. B-1786, LD
Postbus 3100, 6401 PP Heerlen.

Makado Beek houdt op
9 september a.s.

in een gesloten ruimte een postzegel cq. ruilbeurstentoon-
stelling. Prijs standplaats ’ 15,- per deelnemer.

Voor inlichtingen : 04490-74669.
Makado Beek zoekt deelnemers voor een ruilbeurs

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

Voor inlichtingen : 04490-"'4669.

TV/V»deo l
Kom nu

profiteren van
onze

massale
magazijn
verkoop

Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleuren tv-

video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, lichte bescha-
digde of overjarige appara-
ten uit de Hom winkels wor-
den verzameld en verkocht

tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer
elke dag super-

lage aanbie-
dingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:

Panasonic
kleuren TV met

teletekst en
groot beeld

geen ’ 1.298,-
-of ’ 1.098,-

-maar ’ 498,-.
Maar ook: Sanyo compact
disc speler geen ’ 598,- of

’398,- maar ’ 198,-.
Maar ook: Audio Sonic midi-

set en boxen en compact
disc speler geen ’ 898,- of

’ 798,- maar ’ 398,-.
en nog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Let op!!!
Zaterdag

(2 september)

Extra
Koopavond
tot 21.00 uur

KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.

Goede KLEUREN tv«.
grote sort. va. ’ 125'-
gar. Reeds 25 jr. hetj
adres. TV-Occ. <*"Geel, GrasbroekerweS.
Heerlen. Tel. 045-72^

Te koop gevf^
GOUD, zilv., munt, F
etc. Cont. bet. vrijW-
Groenstr. 109 (verl. \
stat. Lutterade) Gelegd
Lage CARAVAN oplf
Rapido etc. of vouwctf-,
te wanden. 04450-__l3
Te k. gevr. Ro«£LOODSEN, Nissen'»
en direktieketen. tel. °'15603 Of 18368. _^

KLEUREN TV's en **>defect geen bezwa3
045-728130.
Te koop gevr. WAN n||
BELS, massief eiken,"
eiken, modern en 9"
Tel. 04490-52903. ___*,

4-pits witte INBOU^PLAAT. Tel. 045-4254;
Inkoop GOUD enz"
contant geld. Verseve»
roleastr. 80 A, Heerlen-
-045-714666. _^
Wij komen OVERAL
gend gevr. damesp^
stuiverromans, flodde^jes, sexbladen en f.boekjes. 09-3287786»]!
Met een PICCOLO^Limburgs Dagblad ra?
uw oude spulletjes 'kwijt. Piccolo's doen
wonderen... Probeer
Tel. 045-719966. *

Diversen.

Gebit gebrokj
Klaar terwijl u wac*

Hoonhout H
Akerstr. N 328, Hoen5"

Tel. 045-22821>
GEBIT gebroken? KI*Jwijl u wacht. Borst*0"
Moers, Streeperstr-.
Schaesberg. 045-3lj^
BLOEMKOOL te k. rfhet land va. ’ 0,50, n«
uur. Hamers, HoutsJjJ
Merkelbeek. 04492JJ3
De massage van ■;
NIQUE is meer dan v
Tel. 045-228481. _^
Te k. prof. TEKEN^
tel. 045-463688. <
Nu de originele \
BALUASSEN. DuW
Wijzenbeek, Corne||lP

24, Heerlerheide. T*1,

220769,
Te koop POTTENBAK;
SCHIJF. Tel. 045-2^j
Door jonge masseus^ONTSPANNINGSM^GE met leuk gesp'l
(fris) drankje. Eens gL
u blijft komen. 045jj?>:
Te k. Kenwood ves
en verzamel. Bo^NEN. Tel. 045-4239^
El. SCHRIJFMAC

’ 200,-, el. orgel ,
’ 350,-, typemach- L
Alles i.g.st. Tel. 045^
Te k. STRAATKLIf^fiets, gasfornuis en "gen. Tel. 045-41346>
Een PICCOLO in |jf,
burgs Dagblad heil*
weg naar snel succ^ |
045-719966. _^,\

Diversen .
1 kg Paardelappen ’ 9.*
1 kg Paardepoulet f 9?
100 gr. Pain de Provence ’ ll'

Slagerij Martien Arts
Dorpsstr. 86, Brunssum. Tel. 045-252823'

~j Limburgs Dagblad gl«gpiccolo'
3

Magik Jvandaag eens of
uwwaaksheid

rekenen? «
U weet het: er iseen j^k !§___. IX' meeste k_ii
nieuwe dierenwet Jg3 B^ ziin hel mei i

r
_ BIJVAL- BO N 4

j Zet danhier uw "poö'
I Ik leken ookvoor de betere dierenwet van deDierenbeseh 1' J
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MHVVI
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| ttutIMI.YMS -^1
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" ALMERE - Klassering beste
Limburgse atleten in triathlon
Almere: 32. Leon Söntjens (Roer-
mond) 9.31.50, 82; Jan Cuypers
(Maastricht) 10.00.05; 137. Harrie
Sporken (Geleen) 10.25.01; 150.
Gerold Vluggen (Hoensbroek)
10.30.00; 234. Robert Ploeger
(Hoensbroek) 10.53.09; 255. Theo
Boerboom (Kerkrade) 10.59.41;
324. John van der Sommen
(Weert) 11.22.56; 327. Rene Sen-
den (Gronsveld) 11.23.32; 355.
Henk Sipers (Maastricht)
11.31.58; 384. Johan Konings
(Bunde) 11.40.16; 519. Bert van
Neer (Echt) 12.38.46; 532. Gerben
Wouda (Sittard) 12.45.58; 578.
Frits Wilms (Sittard) 13.19.05;
713. Frans Jozef Rademakers
(Geleen) 14.47.18.

" KERKRADE - Zondag ver-
trekt een bus van de leden van de
supportersclub van Henk Fraser
om 09.00 uur naar de wedstrijd
Volendam-Roda JC. Kaartjes
voor leden f20,-; niet-leden
f22,50. Kaartjes zijn te koop bij
Brian Schoutens, S 422565.

" HEERLEN - In aanloop naar
de volleybalcompetitie, die op
zaterdag 7 oktober begint, oefe-
nen de Limburgse ploegen. De
damesequipe van Pancratius-
bank/VCH neemt zaterdag deel
aan een sterk bezet toernooi bij
Brevok in Breda. De damesselec-
tie Rapid VC reist naar Landen
voor een international toernooi,
terwijl de herenteams van Da-
tak/VCL en VCH aantreden voor
meerkampen in respectievelijk
Den Dungen en Eisden.

lotto
Lotto 34 a: 3, 4, 9, 24, 28, 34. Reservege-
tal: 38. Deelnemers 447.477. Inleg f.
1.665.430,00. Prijzengeld f. 791.079,25.
Cijferspel 34a: 561022. Extra trekking:
215542. Deelnemers: 220.682. Inleg f.
331.024,00. Prijzengeld f. 132.409,60:

Mittwochslotto, trekking A: 3. 8, 13, 33,
41, 45. Reservegetal: 28. Trekking B: 6,
23, 30, 33, 42, 45. Reservegetal: 28. Spel
77: 4354322.

agenda

ZATERDAG
Softbal: Sittard; Sportcentrum, 18.30
uur: Sittard Condors-Roef Moergestel).
Kanovaren: Maastricht, Westoever, in-
ternationale wedstrijden Treech'42. Af-
standen: 300, 500, 1.000, 3.000, 5.000
6.000 en 10.000 meter.

ZONDAG
Softbal: Kerkrade, Sancta Maria Colle-
ge, 11.00 uur: Samacols-Sphinx/HSCM.
Atletiek: Heythuysen, nabij sporthal,
achtste Leudalloop over 10 (13.25 uur)
en 25 km (14.15 uur). Tevens trimlopen
vanaf 13.00 uur.
Honkbal: Beek, Proosdijveld, 14.00 uur:
Cheetahs-Red Sox. Maastricht, Sport-
park West, 14.30 uur: Sphinx/HSCM-
Phantoms. Sittard, Sportcentrum, 14.30
uur: Condors-Venlo.
Kanovaren: Maastricht, Westoever, in-
ternationale wedstrijden Treech'42. Af-
standen: 300, .500, 1.000, 3.000, 5.000,
6.000 en 10.000 meter.

wielercijfers

" Ronde van Groot-Brittannië
Eerste etappe Dundee-Glasgow: 1.
Stumpf 189 km in 5.15.18; 2. Eriksen; 3.
Earley; 4. Lilholt; 5. Manders; 6. Colt-
man; 7. Brian Sörensen 0.23; 8. Van Eyn-
de; 9. Kelly; 10. Verhoeven.
Algemeen klassement: 1.Earley 5.21.19;
2. Elliott 0.11; 3. Stumpf 0.12; 4. Lilholt
0.14; 5. Curran 0.23; 6. Lance; 7. Rey-
nolds 0.24; 8. Walton 0.26; 9. Anderson
0.29; 10. Winterberg 0.30.

" Profkoers Geraardsbergen
1. Patrick Tolhoek 160 km in 3.35; 2.
Woods op 0.25; 3. Daenens; 12. Cornelis-
sen; 15. De Konink

" Junioren in Remouchamps
1. Danny Nelissen (Sittard) 106 km in
2.27.11; 9. Roy Geurtsen (Kerkrade); 13.
Valeri Lemmens (Stem); 18. Roel Moors
(Stem).

Kolonia-
Simpelveld

in Schaesberg
LANDGRAAF - Het bekertref-
fen in het amateurvoetbal tussen
Kolonia en Simpelveld is door
competitieleider Verkoijen we-
gens de slechte terreinomstan-
digheden in Simpelveld defini-
tief verplaatst naar het veld van
Kolonia in Schaesberg. Aanvang
vanavond om 18.30 uur.
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Van onze sportredactie

IOC: dopingcontroles met
'Vliegend laboratorium'

SAN JUAN- Het Internationaal
Olympisch Comité heeft tijdens
het 95e congres van de organisa-
tie, in San Juan, besloten over te
gaan tot het instellen van een zo-
genaamd 'vliegend laborato-
rium'; Het lOC wil op die manier
bewerkstelligen 'dat op elk tijd-
stip, op elke plaats en zonder
aankondiging' sporters kunnen
worden gecontroleerd op do-
ping.
Het congres besloot gisteren ook
tot het instellen van een commis-
sie, samengesteld uit leden van
het lOC, van nationale Olympi-
sche comités en van internatio-

ter van de medische commissie
hoopt bij het tweede 'Anti-do-
ping congres' van het lOC, het
politieke groene licht voor het la-
boratorium te krijgen. Voor de
instelling heeft het lOC een be-
drag van jaarlijks twee miljoen

ugbyteam van
Ieerlen Sport

uitcompetitie
JL-EN - Zondag gaat voor de
'Tgse rugbyteams de competi-

start. En dat, zeer verras-
Sonder Heerlen Sport. De rug-
'eling van de club kwam in
J* met de voetbalafdeling. De
K'igen lagen kennelijk derma-
Pit elkaar dat een breuk volg-
de Heerlense rugbyers vook-

' zonder terrein en materiaal

~Het laboratorium moet in 1990
in bedrijf zijn", stelde lOC vice-
president Alexandre Prins de
Merode in San Juan. De voorzit-

nale sportbonden, die nog dit
jaar het opzetten van het labora-
torium dient te realiseren.

beschikbaar gesteld.
Tijdens het congres zal ook een
voorstel worden besproken van
de vroegere Amerikaanse roei-
ster Anita Defrantz. Die wil dat
atleten die betrapt worden op het
gebruik van anabole steroiden,
voor het leven worden uitgeslo-

ten van deelneming aan de
Olympische Spelen. Tot nu toe
worden sporters die op doping
werden betrapt, voor een paar
jaar geschorst maar kunnen zij
nadien weer deel nemen aan de
Spelen.
Tot nu toe was ook de terugkeer
van Ben Johnson nog bespreek-
baar. lOC-voorzitter Antonio Sa-
maranch heeft altijd de deur
voor de Canadese wereldrecord-
houder op de 100 meter, altijd
open gehouden. Johnson heeft
ook altijd aangekondigd in Bar-
celona weer actief te willen zijn.
Zijn terugkeer zou nu niet meer
mogelijk zijn.

Ploeg van Johan Cruijff wil Madrileense hegemonie doorbreken

Tweestrijd Real-Barca
MADRID - Ook de strijd om de Spaanse voetbaltitel, die het
komende weekend losbrandt, zal weer gaan tussen landskam-
pioen Real Madrid en de Catalaanse aartsrivaal Barcelona. Het
enige verschil met het vorig seizoen is dat het elftal van Johan
Cruijff door de aankopen van Ronald Koeman (ex-PSV) en Mi-
chael Laudrup (ex-Juventus) licht favoriet is.

Engelse trainers, Derick Po-e 1 Dave Williams, voor het eer--1 tweede team en nog een En-
-1 conditietrainer, moeten er-
i^rgen dat beide teams goed
ïaaien. Van het eerste team*>en verwachten dat het in de

helft gaat meedraaien en
*fede team, uitkomend in de'klasse, heeft zelfs titelaspira-

van het Limburgse
[> EMRC Maastricht, promo-
* en komt uit in de tweede
j> hoe paradoxaal dat ook
'blinken na de promotie uit de
'klasse. De bond heeft name-
J de nieuweindeling een nieu-
Wasse gevormd tussen de
*sse en de voormalige promo-
*se. Deze klasse heet nu eerste

'" De voormalige promo-
*se heet nu tweede klasse en
"vertoeft Maastricht, dat in-
j*saan een serieuze voorberei-

is.

Veel andere kandidaten om een ein-
de te maken aan de suprematie van
Real, dat vier titels op rij veroverde,
zijn er niet. Ondanks de komst van
trainer Javier Clemente bij Atletico
de Madrid, de stabiliteit van Athle-
tic Bilbao en de goede resultaten
van Valencia tijdens de oefencam-
pagne, moet worden betwijfeld of
deze runner-ups van het afgelopen
seizoen in staat zijn een greep naar
de landstitel te doen.

landskampioenschap van Real
stond al zo snelvast, dat de competi-
tie zich langdradig naar een einde
sleepte. Het zal overigens ook een
competitie worden, die door haar
compacte opzet -met meerwedstrij-
den binnen kortere tijd dan anders-
zal worden benvloed door het ko-
mende wereldkampioenschap voet-
bal in Italië, waarvoor Spanje een
goede kans heeft om zich te kwalifi-
ceren. Voor de Spaanse televisiekij-
kers wordt het tevens de laatste
keer, dat zij de wedstrijdflitsen kun-
nen volgen via de staatsomroep
TVE. Voor het seizoen 1990/91 heb-
ben de commerciële en autonome
televisiestations zich derechten we-
ten te verwerven.

VanLith lang
in spanning
J*ALEN - Francine Leonard
.t bij de strijd om de wereld-
J^trimen tot de speelsters die
jJJk met ieder punt uiterst ge-
jZijn.De Nederlandse favorie-

van Lith zou daarom in de. ronde tegen Leonard twee?f veroveren en de spanning in
[M om de wereldtitel zou blij-

zo was de alegemen
eMaar de Belgische bood Van
JjWect tegenspel. Pas na zes

minuten capituleer-voor de Brabantse overmacht

f's zesde ronde: Minkina-Danese
"»ers-Ratkovitsj 0-2; Gozdecka-Pas-
L°-2; Van Lith-Leonard 2-0; Karmi-
jn; Polman-Goloebjeva 0-2. Stand:
SJ. 12; 2. Van Lith 10; 3. Ratkevitsj 9;
,bJeva en Wanders 8.

«oppers Beek promoveerde
eis en komt in de zeer zware
klasse uit. De mannen uit

'Sullen alle zeilen moeten bij-
kom zich te handhaven. In de
Jen vijfde klasse vormen Wal-
f' Bom, Roermond en Maas-
' deLimburgse inbreng.

" PALERMO - Nauwelijks een et-
maal na de bezichtiging door Her-
mann Neuberger, vice-voorzitter
van de FIFA, zijn in het voetbalsta-
dion van Palermo vier arbeiders om
het leven gekomen. Tijdens dereno-
vatie voor de strijd om de wereld-
titel voetbal van volgend jaar trof
een uit het dak losgeraakte zware ij-
zeren staafeen groep arbeiders. Eén
van hen raakte zwaar gewond.

Vier doden

Hoewel de aankopen van Koeman
en Laudrup het Barcelona van
Cruijff voor velen favoriet hebben
gemaakt om voor de derde keer in
28 jaar het landskampioenschap
naar de Catalaanse hoofdstad te
brengen, geven de resultaten van de
oefencampagne aan, dat de eigen-
zinnige Nederlandse trainer er nog
niet in geslaagd is om het door hem
gewenste aanvallende spelpatroon
op zijn spelers over te brengen. Ne-
derlagen tegen Sochaux in het
eigen Joan Camper-toernooi en het
afgelopen weekend tegen tweede
divisie-club Figueres illustreren
dat. Met name decentrale rol van de
dure aankoop Koeman als aanval-
lende libero komt maar niet uit de
verf en de eerste fluitconcerten in
het Camp Nou-stadion zijn al ge-
hoord.

De nieuwe trainer van Real Madrid,
de Welshman Toshack, heeft het
wat dat betreft wat makkelijker dan
Cruijff, die het afgelopen seizoen
met een Europacup voor bekerwin-
naars en een tweede plaats in de
Spaanse liga debuteerde, maar nu
met de landstitelmoet komen. Tos-
hack gaat het nieuwe seizoenin met
nagenoeg dezelfde selectie als zijn
voorganger Leo Beenhakker.

Toshack
" KEULEN - Een arbitragecom-
missie van de UEFA zal zich buigen
over de transfer van Thomas Allofs
van FC Köln naar Racing Stras-
bourg. Intussen is het bestuur van
de Franse club gesommeerd in elk
geval het transferbedrag van 1,6
miljoen mark (rond 1,8 miljoen gul-
den) over te maken. FC Köln meent
echter recht te hebben op nog twee
miljoen mark meer en verwijst naar
de bepalingen van de UEFA.

Arbitrage

Maar terwijl de laatste bezweek-on-
der de opdracht om de Europacup
voor landskampioenen terug te
brengen naar Madrid, wordt van
Toshack dit jaar 'slechts' verwacht
dat hij de landstitel in de hoofdstad
houdt. Met Schuster als libero, met
een Butragueno in vorm, met een
Michel opnieuw in de basis en met
goaltjesdief-bij-uitstek als de Mexi-
caan Hugo Sanchez, lijkt dat geen
onmogelijke taak.

Schorsingen
" FRANKFURT - De tuchtcom-
missie van de Westduitse voetbal-
bond heeft drie spelers uit de Bun-
desliga flinke schorsingen opge-
legd. Günter Kutovski (Borussia
Dortmund) kreeg acht wedstrijden,
Michael Kimmel van Fortuna Düs-
seldorf zes en diens ploeggenoot
Rudolf Wojtovicz vier. De drie ge-
schorste voetballers waren allen on-
langs wegens grof spel uit het veld
gestuurd.Defensief

" Bemd Schuster krijgt bij Real Madrid onder de nieuwe trainer John Toshack een andere rol
toebedeeld. De Westduitser zal nu vanaf de liberoplaats opereren.

Cruijff heeft er tijdens de oefencam-
pagne op gewezen, dat de concur-
renten zich alleen maar defensief
versterkt hebben. Helemaal onge-
lijk heeft hij daarin niet. Van specta-
culaire aankopen in de voorste li-
nies is bij de concurrentie geen
sprake geweest, terwijl de Neder-
landse trainer zich versterkte met
Laudrup, hoewel hij er de Brit Lin-
neker voor liet vertrekken. Ander-
zijds is de verdediging van Barcelo-
na in de oefencampagne een vergiet
gebleken en leverde de bij voorbaat
reeds geroemde aanvallende strate-
gie van Cruijff maar bitter weinig
goals op.

" MAYERHOFEN - In de eerste
ronde van het masterstoernooi van
het Oostenrijkse satellite-circuit
heeft Armand Custers uit Hoens-
broek een drie sets nederlaag gele-
den tegen de Zweed Tielstrom. In
de tweede set, na de eerste set ge-
wonnen te hebben, kwam hij door
een servicebreak met 5-4 voor. Op
eigen service wist hij echter niet de
winst te pakken en verloor uiteinde-
lijk met 2-6; 7-5; 6^l. Hiermee ver-
diende Custers in totaal drie ATP-
punten.

eTHai Ylmaz.

Ylmmaz terug
het heimwee
TjïKG - Cemal Ylmaz (20), ex-
-7 van PSV en Willem 11, is na
l^rtstondig avontuur bij Sa-
l]Por in Turkije teruggekeerd in

fljf'and. De voetballer, voor wie
7'kse club in juli aan PSV
T^ gulden betaalde, kampte na
jtist in Turkije met aanpas-

Ylmaz, geboren
rkse ouders maar het Turks

< jachtig, viel zeven kilo af en
? ondanks urenlange gesprek-

'B*t Sariyerspor-trainer Cor van
l*rt, maar één ding:zo vlug mo-
l terug naar Nederland. Sinds
Jtijd houdt hij bij Willem II zijn
i^ie op peil. Behalve trainen
yrlmaz nergens voetballen zo-
fc'eh geen club meldt die bereid
A r hem een transfersom aan de
7e club te betalen.

Dat de komende competitie interes-
santer zal worden dan de afgelopen
editie, is iets waarop iedereen in
Spanje hoopt. Want het hernieuwde

Van onze medewerker

MAASTRICHT - Het De Burght-
toernooi en daarmee het Janssen
Techniek Circuit van het district
Limburg wordt komende zondag af-
gesloten. De hoofdschotel vormt de
finale heren enkelspel 81, die rond
14.00 uur gespeeld wordt op het ten-
nispark De Burght in Maastricht.
Tony Bokhorst uit Bergen treft in
deze finale Maurice van den Donk.
Op de eindstand van het circuit
heeft het resultaat van deze partij
geen invloed meer, want Bokhorst
heeft zich al van de hoofdprijs ver-
zekerd.

Finales De
Burghttoernooi

Bij de dames gaat de strijd tussen
Ilse Leytens uit Puth en Anique
Snijders uit Geleen. Het is hun vijf-
de onderlinge confrontatie, waarbij
Snijders slechts een keer de zege
wist op te eisen. De enkelspelen zul-
len door de herendubbel- en het ge-
mengddubbel-finales gevolgd wor-
den.

Leegloop bij
Brunssum Eagles
HEERLEN - Ruim zes weken voor
de aanvang van de competitie zijn
de diverse baskelbalploegen in de
Oostelijke Mijnstreek weer volop in
training. Zoals elk seizoen is er een
aantal belangrijke verschuivingen
geweest. Meest in het oogspringend
is de leegloop bij Brunssum Eagles,
dat voor komend seizoen maar met
moeite één seniorenteam op de
been kan brengen. Het gros van de
spelers vertrok richting Kerkrade,
waar zij een oude bekende tegenko-
men. Oud Eagles-coach Nijmanver-
trok namelijk na een seizoen Bragg-
arts eveneens richting Kepu Stars.

voor zijn naam aan het evene-
ment mocht verbinden, een be-
drag van 763.000 dollar, ruim 1,6
miljoen gulden, beschikbaar. Na
een reeks van zestien wedstrij-
den zijn de finalisten bekend.
Nederland is morgen in Monaco
vertegenwoordigd met drie deel-
nemers: Nelli Cooman, Elly van
Hulst en Erik de Bruin.

.ftTARD - Vrijwel alle atletiek-u^s uit Limburg zijn zondag
*r°kken bij de promotie- en
ÓFadatiestrijd. Voor Unitas is*,<*lle hens aan dek. De Sittard-i^ren moeten zich handhaven
Jre hoofdklasse, terwijl de da-
jP opnieuw proberen te pro-
Veren naar de hoogste lande-

ideling.

Spannende ontknoping
Limburgse atletiekclubs

Promotie en degradatie slaan zondag centraal

dames het zonderLiesbeth Thur-
lings en Carmy Bronneberg
doen. Zij zijn geblesseerd. Er
promoveren twee teams, waar-
schijnlijkHera en PSV. Monique
van der Weide en consorten blij-
ven alert. Vorig jaarprofiteerden
Holland Haarlem en Trias van
een fout van Unitas; zondag kan
dat andersom zijn.

t Lambregts, Roger en Markff&ers hebben vrijaf gekregenrr de Telematicaloop. Toch is
IfJ'as sterker dan in devoorron-
£■ Bob Dielis, brons op de 1500
i)*r bij de Universiade, loopt

de 800 meter. De Bel-
C^e topsprinter Patrick Ste-
i's neemt 100 en 200 voor zijn
Aing. Ook de internationals
i§i Bellu (hamer), Mark Borg-
?* (1500), Leon Donners (400
A^en), Paul Hagedoren (stee-
■\p.Hugo Kusters (200 en 400),
jftinoPani zijnvan departij. In
l^üidige opstelling blijft Uni-_ °vereind.

" MONACO - Niet alleen in het
het casino va_n Monte Carlo gaan
morgenavond grote bedragen
over tafel. In het Louis II stadion
van het Prinsdom wordt de fina-
le van het Grand Prix atletiek ge-
houden. Voor het vijfde jaarvan
het circuit stelde de Amerikaan-
se olie-gigant Mobil, die daar-

Drie keer Oranje
bij CP-finale

Weert voor de heren van Caesar
Venray en Tegelen. " DUISBURG - De derde Ne-

derlandse medaille bij de Uni-
versiade werd veroverd door
Bob Dielis. De 23-jarige Unitas-
atleet werd in de eindsprint ver-
slagen door de Kenianen Kip-
koech Cheruiyot en Peter Rono.
Voor Dielis werd een tijd van
3.40,93 geklokt, Cheruiyot won
in 3.40,38. Ellen van Langen be-
haalde een zilveren medaille op
de 800 meter en bleef voor het
eerst in haar nog korte carrière
onder de twee minuten: 1.59,82.
Dinsdag werd Erik de Bruin
eveneens tweede bij het discus-
werpen.

Dielis: brons

1 Heerhugowaard moeten de

Achilles Top vecht voor lijfsbe-
houd in de eerste klasse. Ook de
Kerkraadse club geeft enkele at-
leten vrij voor de Telematica-
loop. De taak van de dames (in

Groningen) lijkt wat eenvoudi-
ger dan die van de heren (in
Heerhugowaard). In Hoorn wil-
len de heren van Weert graag
naar de eerste klasse klimmen.
Vorig jaar lukte dat net niet.
AVON hoopt zich te handhaven
als tweede klasser. In een thuis-
wedstrijd proberen de dames
van Weert de tweede klasse te
halen, terwijl de heren van Kim-
bria en Swift met dezelfde be-
doeling naar Helmond gaan.
Voor de vierde klassers gaat het
alleen om de titel. In Helmond
voor de dames van Caesar; in

sport kort

(ADVERTENTIE)

_W ' _flfl
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De hele maand september is het groot feest aantrekkelijke uitgestelde betalingsregeling. maar ook voor onze occasions (alle ge- en alle reparaties, vanaf f 275," per maand.
bij alle Citroen agenten. Met werkelijk specta- U hoeft namelijk tot 1 juni 1990 geen cent bruikte auto's, niet ouder dan 1-1-1986). Kan het nog zonniger? Uw dealer vertelt u
culaire aanbiedingen, exclusieve modellen, rente en aflossing te betalen bij een finan- In plaats daarvan er graa^ meer over
soepele betalingsvoorwaarden, gratis acces- ciering van maximaal f 10.000,-. En dit is het ook mogelijk v^rAfSSH -■. - -.*,-.■ -. ~ ", . 475vl««^X^I^^v De Citroen BK Biarntz: zeer fel, met
soires en een muzikaal cadeau voor iedereen aanbod geldt niet L alleen voor om tegen de extreem % IrewS^^HK^i L i .-. ,m 4 m^^^^^^^katalysatoii 5-bak en brede banden voor
die een proefrit komt maken.Dit is de maand nieuwe autos, % gunstige rente van I W^KpP^ " *-*,--* / " __" i _/ ' I u^Po*^0*^ f27.550,-(exel. afleveringskosten).

__\W 'yqw&Stk ______k«_BB_&_ aCCCJdUIICd l£JTd.Ll^>■■ sjgs?' """s3al^9l <&$Ê^ 7''__*f*^i_^^^fefe___

1/« Mduidelijk dit is een wel zéér exclusieve 11J Eg #" is de montage geheel gratis. interieur, zn speciale striping en in de kleur

Het isuwfëéstie.Dë hele maand
' Financieringen op basis van huurkoopovereenkomst volgens de gebruikelijkevoorwaarden van —-W Citroen Financiering Nederland, tel 010 4111006 "Effectieve jaarrente vanaf 12,4ï Alle genoemde prijzen zijn bruto inclusiefBTW Jl

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 113, GULPEN. AUTOBEDRIJF SONDAGH BV, WIJNGAARDSWEG, W2Ê
INDUSTRIETERREIN DE KOUMEN, HEERLEN. AUTOBEDRIJF VAN LEEUWEN, STRIJTHAGENWEG 129,KERKRADE. B^3

VANROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, WILHELMINASrNGEL 58-62, MAASTRICHT AUTOBEDRIJF NIZET BV, __É_M
INDUSTRIESTRAAT 14, SITTARD. CITRoSm

— Jl

Nii—r i/i i~ni/\/ r\r~ nrrTr i/hi i r* -^ '^r^wariiW ____.——_.
II IX lIX \/ il __J I !_. IX I !___ '""«I^^&^^Ê^lT^^^M WÊÊSEÊ massief front en panelen,
J\ V—m K !_________■ Y-J K X IliM HK F"" __■■ K, P"" * &WWt ■■ W^^l'7l WwM. vMwmwWÊm glasvitrine en bar. Nunl l MtKIW ut. DLj 1 1 I\LUo ISÖ^^H 169 Ven opvallend laag geprijsd I^tWméFl

HH|:l JB^_^*^ .. _mtoo^' '̂"■■ ' Lij ~ skT^ _"-■ wim '""'TJi^'__iHM^B t S^"_____K3___??'ï _L_ Bißw wMI Ik_______'' i_l ti7:** t«n:£)i-f ï

' spreiding betaling HHB__B__ffipHpfM| Perfect gestoffeerd met '^f të&ÜJ. mOgeiljK Ib]lmm ■■ r^ IMB B 1 '____k_ ______ Porceleinkast noemt men deze moderne dessinbekleding. Als /Ap || I W^^T
ook op maandag en ~J I I .^ I 4 .~m M noten driedeurs vitrine Een fraai drie-en tweezitter geen_2s9sT- IKUK

_
ITJizaterdag geopend ___,1 ___i 1 ___,▼Al meubel met rijke intarsia (inleg- /%fl{\ |" maar nu bij Piet Klerkxslechts IU7Jf ""%*#^ .J

donderdagkoopavond ■■■__■ werk) gesierd. WWW^ - ~w I
tot 9 uur U^—W^——^——^—W^—W^—W^——^-*_*_*M^——*****——w——————^-wmm—w^-—_—i Nu b jj pje , «lerkxvoor _____■ # # *^/

* gratis thuisbezorgd in .. « »e-r»i/»u-r Sint Jacobstraat 4 (in het centrum bij het Vrijthof).
Nederland MAASTRICHT Parkeergarage aanwezig. Tel. 043-210944.

©GEMEENTE#JDe burgemeester van ,|
maakt, ter voldoening*!
bepaalde in artikel 22 fl
Wet op de RuimteliJ K*J
ning, bekend, dat de <%l
de gemeente Gelee" M
vergadering van 24 9*l
1989 heeft besloten <e J/.ren dat een bestemm|W|
wordt voorbereid voof; .
a. een terrein aan &j

gemeester Le"1

straat; J
b. het perceel f*r\Zuid 171.
een en ander zoals "?j|
gele kleur is aangedu^ "n
bij deze besluiten b^»
situatietekeningen.
Voorts heeft de geme^jji
bepaald, dat deze be*2Hwerking treden op 1 sePTI

Genoemde besluiten 1Ê
met ingang van vrijd39jfl
tember 1989 voor eem^Jl
inzage ter gemeentese*"!
kamer 233.

Geleen, 25 augustus *|
De burgemeestff I

van Geleen, Jl
Mr. J. G. M. LUR^TI

laatzelercn
voor één tiefl.

permaafld'i
terredeshOr^iIdlilsl_jf#

BEEKLAAN *1__i\
2562 BJ - DEN H*2fI

TELEFOON 070-63'
-—. +A
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H ■■ H H _M _\ _t H B| H
i&I~"| I I | |f2o wordt er " Mick Vliegen: "Competitieleiders " Zaalvoetbal nog " Afdeling verzet " Rob Krul een heer "Damesvoetbal COLOFON:

9espeeld dit waarmaken op Toon Verkoijen en lang niet onder de zich tegen hangt de wint langzaam Bijlage van Limburgs
seizoen hoogste I Hans Gerards pannen vooroordelen voetbalschoenen - terrein in Limburg Dagblad van 31

amateurfront staan open voor aan de wilgen augustus 1989

' inspraak " RFC op reis Eindredaktie-

_
"Meerssen- " Landgraaf goede tinareaawie.

overleven'in " W Sittard passen " druk op de voetbal- F'*d Sochacki
hoofdklasse en meten in het ketel ondergrond

t: A|bert Backer■ Limbrichterveld Leegstra I
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" 22 oktober
Polaris-Willem I
RKWM-RKHSV
Bunde-RVU
LHB-MC-Berg'2B
SVE-Scharn
Sc WW '28-Kluis

" 29 oktober
RVU-RKWM
RKHSV-Polaris
Willem l-SC WW '28
Kluis-SVE
Scharn-LHB-MC
Berg'2B-Bunde

" 5 november
Polaris-RVU
RKWM-Bunde
Scharn-Berg'2B
LHB-MC-Kluis
SVE-Willem I
SC WW '28-RKHSV

" 19 november
RKWM-Berg'2B
Bunde-Polaris
RVU-SC WW '28
RKHSV-SVE
Willem l-LHB-MC
Kluis-Scharn

" 26 november
Polaris-RKWM
Scharn-Willem I
LHB-MC-RKHSV
SVE-RVU
SC WW '28-Bunde
Berg'2B-K!uis

Derde Klasse B

" 3 september
SVM-Schuttersveld
RKBSV-Wit Groen VC
Heksenberg-Treebeek
Vaesrade-Minor
Bekkerveld-Groene Ster
Kolonia-Heilust

" 10 september
Heilust-Bekkerveld
Groene Ster-Vaesrade
Minor-Heksènberg
Treebeek-RKBSV
Wit Groen VC-SVM
Schuttersveld-Kolonia

" 17 september
SVM-Treebeek
RKBSV-Minor
Heksenberg-Groene Ster
Vaesrade-Heilust
Bekkerveld-Kolonia
Wit Groen VC-Schuttersveld

" 24 september
Kolonia-Vaesrade
Heilust-Heksenberg
Groene Ster-RKBSV
Minor-SVM
Treebeek-Wit Groen VC
Schuttersveld-Bekkerveld

" 1 oktober
SVM-Groene Ster
RKBSV-Heilust
Heksenberg-Kolonia
Vaesrade-Bekkerveld
Treebeek-Schuttersveld
Wit Groen VC-Minor

" 15 oktober
Bekkerveld-Heksenberg
Kolonia-RKBSV
Heilust-SVM
Groene Ster-Wit Groen VC
Minor-Treebeek
Schuttersveld-Vaesrade

" 22 oktober
SVM-Kolonia
RKBSV-Bekkerveld
Heksenberg-Vaesrade
Minor-Schuttersveld
Treebeek-Groene Ster
Wit Groen VC-Heilust

" 29 oktober
VAesrade-RKBSV
Bekkerveld-SVM
Kolonia-Wit Groen VC
Heilust-Treebeek
Groene Ster-Minor
Schuttersveld-Heksenberg

" 5 november
SVM-Vaesrade
RKBSV-Heksenberg
Groene Ster-Schuttersveld
Minor-Heilust
Treebeek-Kolonia
Wit Groen VC-Bekkerveld

" 19 november
RKBSV-Schuttersveld
Heksenberg-SVM
Vaesrade-Wit Groen VC
Bekkerveld-Treebeek
Kolonia-Minor
Heilust-Groene ster

" 26 november
SVM-RKBSV
Groene Ster-Kolonia
Minor-Bekkerveld
Treebeek-Vaesrade
Wit Groen VC-Heksenberg
Schuttersveld-Heilust

Derde Klasse C

" 3 september
Crescentia-Merefeldia
Eindse Boys-Swift'36
Brevendia-PSV'3S
Lindenheuvel-Susteren
Megacles-EW
Armada-FC Oda

" 10 september
FC OdA-Megacles
EW-Lindenheuvel
Susteren-Brevendia
PSV'3S-Eindse Boys
Swift'36-Crescentia
Merefeldia-Armada

" 17 september
Crescentia-PSV'3S
Eindse Boys-Susteren
Brevendia-EW
Lindenheuvel-FC Oda
Megacles-Armada
Swift'36-Merefeldia

" 24 september
Armada-Lindenheuvel
FC Oda-Brevendia
EW-Eindse Boys
Susteren-Crescentia
PSV'3S-Swift'36
Merefeldia-Megacles

" 1 oktober
Crescentia-EW
Eindse Boys-FC Oda
Brevendia-Armada
Lindenheuvel-Megacles

Hoofdklasse C

" 3 september
Sittard-Longa
Baronie-TSC
EHC-Wilhelmina'oB
Desk-Meerssen

" 10 september
Limburgia-Geldrop
Halsteren-Vlissingen
TOP-Desk
Meerssen-EHC
Wilhelmina'oB-Baronie
TSC-Sittard
Longa-Venray

" 17 september
Sittard-Wilhelmina'oB
Baronie-Meerssen
EHC-TOP
Desk-Limburgia
Geldrop-Halsteren
Vlissingen-Venray
TSC-Longa

" 24 september
Venray-Geldrop
Halsteren-Desk
Limburgia-EHC
TOP-Baronie
Meerssen-Sittard
Wilhelmina'oB-TSC
Longa-Vlissingen

" 1 oktober
Sittard-TOP
Baronie-Limburgia
EHC-Halsteren
Desk-Venray
Geldrop-Vlissingen
Wilhelmina'oB-Longa
TSC-Meerssen
"15 oktober
Vlissingen-Desk
Venray-EHC
Halsteren-Baronie
Limburgia-Sittard
TOP-TSC
Meerssen-Wilhelmina'oB
Longa-Geldrop

" 22 okotber
Sittard-Halsteren
Baronie-Venray
I;HC-Vlissingen
Desk-Geldrop
fMeerssen-Longa
Wilhelmina'oB-TOP
TSC-Limburgia

" 29 oktober
Geldrop-EHC
Vlissingen-Baronie
Venray-Sittard
Halsteren-TSC
Limburgia-Wilhelmina'oB
TOP-Meerssen
Longa-Desk

" 5 november
Sittard-Vlissingen
Baronie-Geldrop
EHC-Desk
TOP-Longa
Meerssen-Limburgia
Wilhelmina'oB-Halsteren
TSC-Venray

" 19 november
Desk-Baronie
Geldrop-Sittard
Vlissingen-TSC

Halsteren-Meerssen
Limburgia-TOP
Longa-EHC

" 26 november
Sittard-Desk
Baronie-EHC
Limburgia-Longa
TOP-Halsteren
A/leerssen-Venray
Wilhelmina'oB-Vlissingen
TSC-Geldrop

" 3 december
Baronie-Longa
EHC-Sittard
Desk-TSC
Geldrop-Wilhelmina'oB
Vlissingen-Meerssen
Venray-TOP
Halsteren-Limburgia

" 17 december
Sittard-Baronie
Limburgia-Venray
TOP-Vlissingen
Meerssen-Geldrop
Wilhelmina'oB-Desk
TSC-EHC
Longa-Halsteren

Eerste Klasse E

" 3 september
Rood-Wit W-Gemert
ESV-ODC
WSC-De Valk
Wilhelmina-BW
Schijndel-Hapert
Roermond-Alliance

" 10 september
Alliance-Schijndel
Hapert-Wilhelmina
BW-WSC
De Valk-ESV
ODC-Rood-Wit W
Gemert-Roermond

" 17 september
Rood-Wit W-De Valk
ESV-BW
WSC-Hapert
Wilhelmina-Alliance
Schijndel-Roermond
ODC-Gemert

" 24 september
Roermond-Wilhelmina
Alliance-WSC
Hapert-ESV
BW-Rood-Wit W
De Valk-ODC
Gemert-Schijndel

" 1 oktober
Rood-Wit W-Hapert
ESV-Alliance
WSC-Roermond
Wilhelmina-Schijndel
f)e Valk-Gemert
ODC-BW

" 15 oktober
Schijndel-WSC
Roermond-ESV
Alliance-Rood-Wit W
Hapert-ODC
BW-De Valk
Gemert-Wilhelmina

" 22 oktober
Rood-Wit W-Roermond
ESV-Schijndel
WSC-Wilhelmina
BW-Gemert
De Valk-Hapert
ODC-Alliance

" 29 oktober
Wilhelmina-ESV
Schijndel-Rood-Wit W
Roermond-ODC

«Alliance-De Valk

PSV'3S-Merefeldia
Swift'36-Susteren
"15 oktober
Megacles-Brevendia
Armada-Eindse Boys
FC Oda-Crescentia
EW-Swift'36
Susteren-PSV'3S
Merefeldia-Lindenheuvel

" 22 okotber
Crescentia-Armada
Eindse Boys-Megacles
Brevendia-Lindenheuvel
Susteren-Merefeldia
PSV3S-EW
Swift'36-FC Oda

" 29 oktober
Lindenheuvel-Eindse Boys
Megacles-Crescentia
Armada-Swift'36
FC Oda-PSV'3S
EW-Susteren
Merefeldia-Brevendia

" 5 november
Crescentia-Lindenheuvel
Eindse Boys-Brevendia
EW-Merefeldia
Susteren-FC Oda
PSV'3S-Armada
Swift'36-Megacles

" 19 november
Eindse Boys-Merefeldia
Brevendia-Crescentia
Lindenheuvel-Swift'36
Megacles-PSV'3S
Armada-Susteren
FC Oda-EW

" 26 november
Crescentia-Eindse Boys
EW-Armada
Susteren-Megacles ,
PSV'3S-ündenheuvel
Swift'36-Brevendia
Merefeldia-FC Oda

Derde Klasse D

" 3 september
Reuver-FCV
RKDEV-GFC '33
Ysselsteyn-Stormvogels
Wittenhorst-Sparta'lB
SC lrene-VW'O3
RKMSV-Excelsior'lB

" 10 september
Excelsior'lB- SC Irene
VW'O3-Wittenhorst
Sparta'18-Ysselsteyn
Stormvogels-RKDEV
GFC '33-Reuver
FCV-RKMSV

" 17 september
Reuver-Stormvogels
RKDEV-Sparta'lB
Ysselsteyn-VW'O3
Wittenhorst-Excelsior' 18
SC Irene-RKMSV
GFC33-FCV

" 24 september
RKMSV-Wittenhorst
Excelsior' 18-Ysselsteyn
WVO3-RKDEV
Sparta'lB-Reuver
Stormvogels-GFC'33
FCV-SC Irene

" 1 oktober
Reuver -VVV'O3
RKDEV-Excelsior'lB
Ysselsteyn-RKMSV
Wittenhorst-SC Irene
Stormvogels-FCV
GFC'33-Sparta'lB

" 15 oktober
SC Irene-Ysselste^n
RKMSV-RKDEV
Excelsior'lB-Reuver
VWO3-GFC'33
Sparta'lB-Stormvogels
FCV-Wittenhorst

" 22 oktober
Reuver-RKMSV
RKDEV-SC Irene
Ysselsteyn-Wittenhorst
Sparta'lB-FCV
Stormvogels-VW'O3
GFC'33-Excelsior'>B

" 29 oktober
Wittenhorst-RKDEV
SC Irene-Reuver
RKMSV-GFC'33
Excelsior'lB-Stormvogels
VW'O3-Sparta'lB
FCV-Ysselsteyn

" 5 november
Reuver-Wittenhorst
RKDEV-Ysselsteyn
VWO3-FCV
Sparta'lB-Excelsior'lB
Stormvogels-RKMSV
GFC33-SC Irene

" 19 november
RKDEV-FCV
Ysselsteyn-Reuver
Wittenhorst-GFC'33
SC Irene-Stormvogels
RKMSV-Sparta'lB
Excelsior'lB-VVV'O3

" 26 november
Reuver-RKDEV
VWO3-RKMSV
Sparta'lB-SC Irene
Stormvogels-Wittenhorst
GFC'33-Ysselsteyn
FCV-Excelsior'lB

Vierde Klasse A

" 3 september
St. Pieter-Mheerder Boys
Banholtia-SVME
Keer-Hulsberg
GSV '28-Schimmert
RKBFC-SC Caberg
MW'O2-Standaard

" 10 september
Standaard-RKBFC
SC Caberg-GSV '28
Schimmert-Keer
Hulsberg-Banholtia
SVME-St. Pieter
Mheerder Boys-MW'O2

" 17 september
St. Pieter-Hulsberg
Banholtia-Schimmert
Keer-SC Caberg
GSV '28-Standaard
RKBFC-MWO2
SVME-Mheerder Boys

" 24 september
MVVO2-GSV '28

" 17 september
Laura-Centrum B.
RKHBS-Rimburg
RKSVB-Simpelveld
Waub. Boys-SVK
Abdissenbosch-KVC Oranje
Weltania-FC Gracht

" 24 september
KVC Oranje-Waub.Boys
SVK-RKSVB
Simpelveld-RKHBS
Rimburg-Laura
Centrum Boys-Weltania
FC Gracht-Abdissenbosch

" 1 oktober
Laura-Simpelveld
RKHBS-SVK
RKSVB-KVC Oranje
Waub.Boys-Abdissenbosch
Centrum Bays-FC Gracht
Weltania-Rimburg

" 15 oktober
Abdissenbosch-RKSVB
KVC Oranje-RKHBS
SVK-Laura
Simpelveld-Weltania
Rimburg-Centrum Boys
FC Gracht-Waub.Boys

" 22 oktobe
Laura-KVC Oranje
RKHBS-Abdissenbosch
RKSVB-Waub.Boys
Rimburg-FC Gracht
Centrum Boys-Simpelveld
Weltania-SVK

" 29 oktober
Waub.Boys-RKHBS
Abdissenbosch-Laura
KVC Oranje-Weltania
SVK-Centrum Boys
Simpelveld-Rimburg
FC Gracht-RKSVB

" 5 november
Laura-Waub.Boys
RKHBS-RKSVB
Simpelveld-FC Gracht
Rimburg-SVK
Centrum Boys-KVC Oranje
Weltania-Abdissenbosch

" 19 november
RKHBS-FC Gracht
RKSVB-Laura
Waub.Boys-Weltania
Abdissenbosch-Centrum Boys
KVC Oranje-Rimburg
SVK-Simpelveld «.

" 26 november
Laura-RKHBS
Simpelveld-KVC Oranje
Rimburg-Abdissenbosch
Centrum Boys-Waub.Boys
Weltania-RKSVB
FC Gracht-SVK

Vierde Klasse D

" 3 september
Langeberg-RKDFC
Helios'23-Mariarade
IVS-Sanderbdut
Coriovallum-KEV
DVO-RKSNE
VKC-FC Hoensbroek

" 10 september
FC Hoensbroek-DVO
RKSNE-Coriovallum
KEV-IVS
Sanderbout-HELIOS'23
Mariarade-Langeberg
RKDFC-VKC

" 17 september
Langeberg-Sanderbout
Helios'23-KEV
IVS-RKSNE
Coriovallum-FC Hoensbroek
DVO-VKC
Mariarade-RKDFC

" 24 september
VKC-Coriovallum
FC Hoensbroek-IVS
RKSNE-Helios'23
KEV-Langeberg
Sanderbout-Mariarade
RKDFC-DVO

" 1 Oktober
Langeberg-RKSNE
Helios'23-FC Hoensbroek
IVS-VKC
CoriovaHum-DVO
Sanderbout-RKDFC
Mariarade-KEV

" 15 oktober
DVO-IVS
VKC-Helios'23
FC Hoensbroek-Langeberg
RKSNE-Mariarade
KEV-Sanderbout
RKDFC-Coriovallum

" 22 oktober
Langeberg-VKC
Helios'23-DVO
IVS-Coriovallum
KEV-RKDFC
Sanderbout-RKSNE
Mariarade-FC Hoensbroek

" 29 oktober
Coriovallum-Helios'23
DVO-Langeberg
VKC-Mariarade
FC Hoensbroek-Sanderbout
RKSNE-KEV
RKDFC-IVS

" 5 november
Langeberg-Coriovallum
Helios'23-IVS
RKSNE-RKDFC
KEV-FC Hoensbroek
Sanderbout-VKC ■

Mariarade-DVO

" 19 november
Helios'23-RKDFC
IVS-Langeberg
Coriovallum-Mariarade
DVO-Sanderbout
VKC-KEV
FC Hoensbroek-RKSNE

" 26 november
Langeberg-Helios'23
RKSNE-VKC
KEV-DVO
Sanderbout-Cqriovallum
Mariarade-IVS
RKDFC-FC Hoensbroek

Vierde klasse E

" 3 september
Maasbracht-Vlodrop
St.Joost-Stevensweert
FC Ria-Holtum
Roosteren-GVCG

" 29 oktober
Chevremont-Heerlen Sport
Voerendaal-Geleen
Eijsden-RKVCL
Hopel-MKC
Obbicht-Miranda
Heerlen-RKVVL

" 5 november
Geleen-Chevremont
Heerlen Sport-RKVVL
Obbicht-Heerlen
Miranda-Hopel
MKC-Eijsden
RKVCL-Voerendaal

" 19 november
Heerlen Sport-Heerlen
RKVVL-Geleen
Chevremont-RKVCL
Voerendaal-MKC
Eijsden-Miranda
Hopel-Obbicht

" 26 november
Geleen-Heerlen Sport
Obbicht-Eijsden
Miranda-Voerendaal
MKC-Chevremont
RKVCL-RKVVL
Heerlen-Hopel

Tweede klasse B

" 3 september
Moesel-Tiglieja
IVO-Venlose Boys
Belfeldia-Helden
De Ster-Haslou
Vitesse '08-Veritas
MVC'I9-Blerick

" 10 september
Blerick-Vitesse '08
Veritas-De Ster
Haslou-Belfeldia
Helden-IVO
Venlose Boys-Moesel
Tiglieja-MVC'I9

" 17 september
Moesel-Helden
IVO-Haslou
Belfeldia-Veritas
De Ster-Blerick
Vitesse '08-MVCI9
Venlose Boys-Tigliejó

" 24 september
MVC'I9-De Ster
Blerick-Belfeldia
Veritas-IVO
Haslou-Moesel
Helden-Venlose Boys
Tiglieja-Vitesse '08

" 1 oktober
Moesel-Veritas
IVO-Blerick
Belfeldia-MVC'I9
De Ster-Vitesse '08
Helden-Tiglieja
Venlose Boys-Haslou

"15 oktober
Vitesse '08-Belfeldia
MVCI9-IVO
Blerick-Moesel
Veritas-Venlose Boys
Haslou-Helden
Tiglieja-De Ster

" 22 oktober
Moesel-MVC'I9
IVO-Vitesse '08
Belfeldia- De Ster
Haslou-Tiglieja
Helden-Veritas
Venlose Boys-Blerick

" 29 oktober
De Ster-IVO
Vitesse '08-Moesel
MVC'I9-Venlose Boys
Blerick-Helden
Veritas-Haslou
Tiglieja-Belfeldia

" 5 november
Moesel-De Ster
IVO-Belfeldia
Veritas-Tiglieja
Haslou-Blerick
Helden-MVC'I9
Venlose Boys-Vitesse '08

" 19 november
IVO-Tiglieja
Belfeldia-Moesel
De Ster-Venlose Boys
Vitesse '08-Helden
MVC'I9-Haslou
Blerick-Veritas

" 26 november
Moesel-IVO
Veritas-MVC'I9
Haslou-Vitesse '08
Helden-De Ster
Venlose Boys-Belfeldia
Tiglieja-Blerick

Derde klasse A

" 3 september
Polaris-BERG'2B
RKVVM-WVV '28
Bunde-SVE
RVU-LHB-MC
RKHSV-Scharn
Willem I-Kluis

" 10 september
Kluis-RKHSV
Scharn-RVU
LHB-MC-Bunde
SVE-RKVVM
WW '28-Polaris
Berg'2B-Willem I

" 17 september
Polaris-SVE
RKVVM-LHB-MC
Bunde-Scharn
RVU-Kluis
RKHSV-Willem I
WW '28-Berg'2B

" 24 september
Willem l-RVU
Kluis-Bunde
Scharn-RKWM
LHB-MC-Polaris
SVE-WW '28
Berg'2B-RKHSV

" 1 oktober
Polaris-Scharn
RKWM-Kluis
Bunde-Willem I
RVU-RKHSV
SVE-BERG'2B
WW '28-LHB-MC
"15 oktober
RKHSV-Bunde
Willem l-RKWM
Kluis-Polaris
Scharn-WW '28
LHB-MC-SVE
Berg'2B-RVU

Hapert-BW
Gemert-WSC

" 5 november
Rood-Wit W-Wilhelmina
ESV-WSC
Hapert-Gemert
BVV-Alliance
De Valk-Roermond
ODC-Schijndel

" 19 november
ESV-Gemert
WSC-Rood-Wit W
Wilhelmina-ODC
Schijndel-De Valk
Roermond-BVV
Alliance-Hapert

" 26 november
Rood-Wit W-ESV
Hapert-Roermond
BW-Schijndel
De Valk-Wilhelmina
ODC-WSC
Gemert-Alliance

Eerste klasse F

" 3 september
Volharding-Caesar
Almania-RKONS
Heer-Bom
FC Vinkenslag-Waubach
Panningen-SCG
SVN-Leonidas W

" 10 september
Leonidas W-Parmingen
SCG-FC Vinkenslag
Waubach-Heer
Born-Almania
RKONS-Volharding
Caesar-SVN

" 17 september
Volharding-Born
Almania-Waubach
Heer-SCG
FC Vinkenslag-Leonidas W
Panningen-SVN
RKONS-Caesar

" 24 september
SVN-FC Vinkenslag
Leonidas W-Heer
SCG-Almania
Waubach-Volharding
Born-RKONS
Caesar-Parmingen

" 1 oktober
Volharding-SCG
Almania-Leonidas W
Heer-SVN
FC Vinkenslag-Panningen
Born-Caesar
RKONS-Waubach

" 15 oktober
Parmingen-Heer
SVN-Almania
Leonidas W-Volharding
SCG-RKONS
Waubach-Born
Caesar-FC Vinkenslag

" 22 oktober
Volharding-SVN
Almania-Panningen
Heer-FC Vinkenslag
Waubach-Caesar
Born-SCG
RKONS-Leonidas W

" 29 oktober
FC Vinkenslag-Almania
Panningen-Volharding
SVN-RKON
Leonidas W-Bom
SCG-Waubach
Caesar-Heer

" 5 november
Volharding-FC Vinkenslag
Almania-Heer
SCG-Caesar
Waubach-Leonidas W
Born-SVN
RKONS-Panningen

" 19 november
Almania-Caesar
Heer-Volharding
FC Vinkenslag-RKONS
Panningen-Born
SVN-Waubach
Leonidas W-SCG

" 26 november
Volharding-Almania
SCG-SVN
Waubach-Panningen
Born-FC Vinkenslag
RKONS-Heer
Caesar-Leonidas W

Tweede klasse A

" 3 september
Geleen-Heerlen
Heerlen Sport-RKVCL
RKVVL-MKC
Chevremont-Miranda
Voerendaal-Obbicht
Eijsden-Hopel

" 10 september
Hopel-Voerendaal
Obbicht-Chevremont
Miranda-RKWL
MKC-Heerlen Sport
RKVCL-Geleen
Heerlen-Eijsden

" 17 september "Geleen-MKC
Heerlen Sport-Miranda
RKVVL-Obbicht
Chevremont-Hopel
Voerendaal-Eijsden
RKVCL-Heerlen

" 24 september
Eijsden-Chevremont
Hopel-RKVVL
Obbicht-Heerlen Sport
Miranda-Geleen
MKC-RKVCL
Heerlen-Voerendaal

" 1 oktober
Geleen-Obbicht
Heerlen Sport-Hopel
RKVVL-Eijsden
Chevremont-Voerendaal
MKC-Heerlen
RKVCL-Miranda

" 15 oktober
Voerendaal-RKVVL
Eijsden-Heerlen Sport
Hopel-Geleen
Obbicht-RKVCL
Miranda-MKC
Heerlen-Chevremont

" 22 oktober
Geleen-Eijsden
Heerlen Sport-Voerendaal
RKVVL-Chevremont
Miranda-Heerlen
MKC-Obbicht
RKVCL-Hopel

Vierde klasse G

" 3 september
BEVO-KVC
FC Steyl '67-VCH
RKSVN-Baarlo
Roggel-Swalmen
HBSV-Egchel
VOS-Venlo

" 10 september
Venlo-HBSV
Egchel-Roggel
Swalmen-RKSVN
Baarlo-FC Steyl '67
VCH-BEVO
KVC-VOS

" 17 september
BEVO-Baarlo
FC Steyl '67-Swalmen
RKSVN-Egchel
Roggel-Venlo
HBSV-VOS
VCH-KVC

" 24 september
VOS-Roggel
Venlo-RKSVN
Egchel-FC Steyl '67
Swalmen-BEVO
Baarlo-VCH
KVC-HBSV

" 1 oktober
BEVO-Egchel
FC Steyl '67-Venlo
RKSVN-VOS
Roggel-HBSV
Baarlo-KVC
VCH-Swalmen

" 15 oktober
HBSV-RKSVN
VOS-FC Steyl '67
Venlo-BEVO
Egchel-VCH
Swalmen-Baarlo
KVC-Roggel

" 22 oktober
BEVO-VOS
FC Steyl '67-HBSV
RKSVN-Roggel
Swalmen-KVC
Baarlo-Egchel
VCH-Venlo

" 29 oktober
Roggel-FC Steyl '67
HBSV-BEVO
VOS-VCH
Venlo-Baarlo
Egchel-Swalmen
KVC-RKSVN

" 5 november
BEVO-Roggel
FC Steyl '67-RKSVN
Egchel-KVC
Swalmen-Venlo
Baarlo-VOS
VCH-HBSV

" 19 november
FC Steyl '67-KVC
RKSVN-BEVO
Roggel-VCH
HBSV-Baarlo
VOS-Swalmen
Venlo-Egchel

" 26 november
BEVO-FC Steyl '67
Egchel-VOS
Swalmen-HBSV
Baarlo-Roggel
VCH-RKSVN
KVC-Venlo

Vierde klasse H

" 3 september
SSS '18-Wanssum
Geijsteren-Leunen
Resia-Achates
RKDSO-Meterik
Montagnards-EWC
Meerlo-Melderslo
9 10 september
Melderslo-Montagnards
EWC-RKDSO 'Meterik-Resia
Achates-Geijsteren
Leunen-SSS '18
Wanssum-Meerlo

" 17 september
SSS '18-Achates
Geijsteren-Meterik
Resia-EWC
RKDSO-Melderslo
Montagnards-Meerlo
Leunen-Wanssum

" 24 september
Meerlo-RKDSO
Melderslo-Resia
EWC-Geijsteren
Meterik-SSS '18
Achates-Leunen
Wanssum-Montagnards

" 1 oktober
SSS '18-EWC
Geijsteren-Melderslo
Resia-Meerlo
RKDSO-Montagnards
Achates-Wanssum
Leunen-Meterik

" 15oktober
Montagnards-Resia
Meerlo-Geijsteren
Melderslo-SSS '18
EWC-Leunen
Meterik-Achates
Wanssum-RKDSO

" 22 oktober
SSS '18-Meerlo
Geijsteren-Montagnards
Resia-RKDSO
Meterik-Wanssum
Achates-EWC
Leunen-Melderslo

" 29 oktober
RKDSO-Geijsteren
Montagnards-SSS '18
Meerlo-Leunen
Melderslo-Achates
EWC-Meterik
Wanssum-Resia

" 5 november
SSS '18-RKDSO
Geijsteren-Resia
EWC-Wanssum
Meterik-Melderslo
Achates-Meerlo
Leunen-Montagnards

" 19 november
Geijsteren-Wanssum
Resia-SSS '18
RKDSO-Leunen
Montagnards-Achates
Meerlo-Meterik
Melderslo-EWC
9 26 november
SSS '18-Geijsteren
EWC-Meerlo
Meterik-Montagnards
Achates-RKDSO
Léunen-Resia
Wanssum-Melderslo ,
2 december return van **strijddag 1

Buchten-Urmondia
Walburgia-Linne

" 10 september
Linne-Buchten
Urmondia-Roosteren
GVCG-FC Ria
Holtum-St. Joost
Stevensweert-Maasbracht
Vlodrop-Walburgia

" 17september
Maasbracht-Holtum
St. Joost-GVCG
FC. Ria-Urmondia
Roosteren-Linne
Buchten-Walburgia
Stevensweert-Vlodrop

" 24 september
Walburgia-Roosteren
Linne-FC. Ria
Urmondia-St. Joost
GVCG-Maasbracht
Holtum-Stevensweert
Vlodrop-Buchten

" 1 oktober
Maasbracht-Urmondia
St. Joost-Linne
FC. Ria-Walburgia
Roosteren-Buchten
Holtum-Vlodrop
Stevensweert-GVCG

" 15 oktober
Buchten-FC. Ria
Walburgia-St. Joost
Linne-Maasbracht
Urmondia-Stevensweert
GVCG-Holtum
Vlodrop-Roosteren

" 22 oktober
Maasbracht-Walburgia
St. Joost-Buchten
FC. Ria-Roosteren
GVCG-Vlodrop
Holtum-Urmondia
Stevensweert-Linne

" 29 oktober
Roosteren-St: Joost
Buchten-Maasbracht
Walburgia-Stevensweert
Linne-Holtum
Urmondia-GVCG
Vlodrop-FC. Ria

" 5 november
Maasbracht-Roosteren
St. Joost-FC. Ria
Urmondia-Vlodrop
GVCG-Linne
Holtum-Walburgia
Stevensweert-Buchten

" 19 november
St. Joost-Vlodrop
FC. Ria-Maasbracht
Roosteren-Stevensweert
Buchten-Holtum
Walburgia-GVCG
Linne-Urmondia

" 26 november
Maasbracht-St. Joost
Urmondia-Walburgia
GVCG-Buchten
Holturn-Roosteren
Stevensweert-FC. Ria
Vlodrop-Linne

Vierde klasse F

" 3 september
DESM-Leveroy
SVH '39-Victoria R
Thorn-Heel
Nunhem-SWH
RKVB-RKESV
SC. Leeuwen-RKSVO

" 10 september
RKSVO-RKVB
RKESV-Nunhem
SWH-Thorn
Heel-SVH '39
Victoria R.-DESM
Leveroy-SC Leeuwen

" 17 september
DESM-Heel
SVH '39-SVVH
Thorn-RKESV
Nunhem-RKSVO
RKVB-SC Leeuwen
Victoria R.-Leveroy

" 24 septemberg
SC Leeuwen-Nunhem
RKSVO-Thorn
RKESV-SVH '39
SWH-DESM
Heel-Victoria R.
Leveroy-RKVB

" 1 oktober
DESM-RKESV
SVH '39-RKSVO
Thorn-SC Leeuwen
Nunhem-RKVB
Héel-Leveroy
Victoria R.-SVVH

" 15 oktober
RKVB-Thorn
SC Leeuwen-SVH '39
RKSVO-DESM
RKESV-Victoria R.
SWH-Heel
Leveroy-Nunhem

" 22 oktober
DESM-SC Leeuwen
SVH '39-RKVB
Thorn-Nunhem
SWH-Leveroy
Heel-RKESV
Victoria R.-RKSVO

" 29 oktober
Nunhem-SVH '39
RKVB-DESM
SC Leeuwen-Victoria R.
RKSVO-Heel
RKESV-SWH
Leveroy-Thorn

" 5 november
DESM-Nunhem
SVH '39-Thorn
RKESV-Leveroy
SWH-RKSVO
Heel-SC Leeuwen
Victoria R.-RKVB

" 19 november
SVH '39-Leveroy
Thorn-DESM
Nunhem-Victoria R.
RKVB-Heel
SC Leeuwen-SWH
RKSVO-RKESV
0 26 november
DESM-SVH '39
RKESV-SC Leeuwen
SWH-RKVB
Heel-Nunhem
Victoria R.-Thorn
Leveroy-RKSVO

Standaard-Keer
SC Caberg-Banholtia
Schimmert-St. Pieter
Hulsberg-SVME
Mheerder Boys-RKBFC

" 1 oktober
St.Pieter-SC Caberg
Banholtia-Standaard
Keer-MW'O2
GSV '28-RKBFC
Hulsberg-Mheerder Boys
SVME-Schimmert
"15 oktober
RKBFC-Keer
MW'O2-Banholtia
Standaard-St. Pieter
SC Caberg-SVME
Schimmert-Hulsberg
Mheerder Boys-GSV '28

" 22 oktober
St. Pieter-MW'O2
Banholtia-RKBFC
Keer-GSV '28
Schimmert-Mheerder Boys
Hulsberg-SC Caberg
SVME-Standaard

" 29 oktober
GSV '28-Banholtia
RKBFC-St.Pieter
MWO2-SVME
Standaard-Hulsberg
SC Caberg-Schimmert
Mheerder Boys-Keer

" 5 november
St. Pieter-GSV '28
Banholtia-Keer
SC Caberg-Mheerder Boys
Schimmert-Standaard
Hulsberg-MW'O2
SVME-RKBFC

" 19 november
Banholtia-Mheerder Boys
Keer-St. Pieter
GSV '28-SVME
RKBFC-Hulsberg
MW'O2-Schimmert
Standaard-SC Caberg

" 26 november
St. Pieter-Banholtia
SC Caberg-MW'O2
Schimmert-RKBFC
Hulsberg-GSV '28
SVME-Keer
Mheerder Boys-Standaard

Vierde Klasse B

" 3 september
Walram-Vijlen
Gulpen-ltteren
Klimmania-RKASV
RKMVC-Nyswiller
Vilt-Sportclub'2s
Rapid-lason

" 10 september
lason-Vilt
Sportclub'2s-RKMVC
Nyswillet-Klimmania
RKASV-Gulpen
Itteren-Walram
Vijlen-Rapid

" 17 september
Walram-RKASV
Gulpen-Nyswiller
Klimmania-Sportclub'2s
RKMVC-lason
Vilt-Rapid
Itteren-Vijlen

" 24 september
Rapid-RKMVC
lason-Klimmania
Sportclub'2s-Gulpen
Nyswiller-Walram
RKASV-ltteren
Vijlen-Vilt

" 1 oktober
Walram-Sportclub'2s
Gulpen-lason
Klimmania-Rapid
RKMVC-Vilt
RKASV-Vijlen
Itteren-Nyswiller

" 15 oktober
Vilt-Klimmania
Rapid-Gulpen
lason-Walram
Sportclub'2s-ltteren
Nyswiller-RKASV
Vijlen-RKMVC

" 22 oktober
Walram-Rapid
Gulpen-Vilt
Klimmania-RKMVC
Nyswiller-Vijlen
RKASV-Sportclub'2s
Itteren-lason

" 29 oktober
RKMVC-Gulpen
Vilt-Walram
Rapid-ltteren
lason-RKASV
Sportclub'2s-Nyswiller
Vijlen-Klimmania

" 5 november
Walram-RKMVC
Gulpen-Klimmania
Sportclub'2s-Vijlen
Nyswiller-lason
RKASV-Rapid
Itteren-Vilt

" 19 november
Gulpen-Vijlen
Klimmania-Walram "
RKMVC-ltteren
Vilt-RKASV
Rapid-Nyswiller
lason-Sportclub'2s

" 26 november
Walram-Gulpen
Sportclub'2s-Rapid
Nyswiller-Vilt
RKASV-RKMVC
Itteren-Klimmania
Vijlen-lason

Vierde Klasse C

" 3 september
Laura-FC Gracht
RKHBS-Weltania
RKSVB-Centrum Boys
Waub.Boys-Rimburg
Abdissenbosch-Simpelveld
KVC Oranje-SVK

" 10 septmber
SVK-Abdissenbosch
Simpelveld-Waub.Boys
Rimburg-RKSVB
Centrum Boys-RKHBS
Weltania-Laura
FC Gracht-KVC Oranje
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Van onze medewerker WILLY WINGEN

pRUNSSUM - Toen op het eind van vorige competitie bij
de balans werd opgemaakt, bleek dat de

°runssumse hoofdklasser tegen ieders verwachting in
*jen uitstekend seizoen achter de rug had. Zeker als je be-
denkt, dat diezelfde selectiegroep zich een jaareerder ter-
nauwernood in de hoofdklasse kon handhaven. Het jon-
9fi, onervaren team van weleer onderging een metamor-
fe en Limburgia telde weer mee. Naast een periodetitel
h?d er zelfs misschien nog iets meer ingezeten, ware hetn et dat Limburgia in de allesbeslissende wedstrijd in en
tegen Venray via een eigen doelpunt de kans op de titel
*a 9 verdwijnen. Ook trainer Math. Schaepkens verdween
(SVN) en in zijn plaats kwam Mick Vliegen (42), afgelopen
Seizoen nog in dienst van tweedeklasser Miranda.

" Mick Vliegen
laat zich door
niemand gek

maken.
Foto: DRIES

LINSSEN

schatten."
treft nog jong genoeg om dat een
aantal jaren te kunnen voortzet-
ten."

Mick Vliegen heeft daarom nog
meer pijlen op zijn boog. Het
moge bekend zijn, dat Limbur-
gia's tweede team in de eerste
klasse van de afdeling Limburg
speelt en dat is een hoofdklasser
eigenlijk onwaardig. Het gat tus-
sen het eerste en het tweede
team is eigenlijk veel te groot.
Vliegen: „Daarom ben ik van
plan om een team van jongens
onder de 21 jaar te formeren en
daar had men wel oren naar. De
spelers zijn afkomstig van het
eerste en tweede team en van de
A-jeugd, De bedoeling is dan, dat
dit team eens in de drie a vier we-
ken een oefenwedstrijd gaat spe-
len. Od die manier kun je de spe-

lers, die nog niet het eerste team
halen, enorm motiveren. Die blij-
ven op dat tweede team spelen in
dewetenschap, dat hun kans nog
wel zal komen en zij blijven zo-
doende voor de club behouden."

Naarmate het seizoen vorderde
en Limburgia steeds betere re-
sultaten ging boeken, nam ook
de gretigheid van de spelers toe.
Vliegen bespeurt daar op dit mo-
ment nog niet zo gek veel van.
„Op 25 julihebben we de training
hervat. Wat me tegenviel, was
het feit, dat er nog steeds men-
sen afwezig waren," zei hij. „Half
augustus, inmiddels was er al ze-
ven keer getraind, waren slechts
vier spelers iedere keer aanwezig
geweest. Maar toen zag ik, dat er
tegen Schuttersveld weer iets
werd rechtgezet (de oefenwed-

strijd tegen Coriovallum was van
onze kant een regelrechte aan-
fluiting) en verder hoorde ik de
spelers praten over de doelstel-
lingen van dit jaar. Dan kan ik al-
leen maar concluderen, dat die
gretigheid langzaam maar zeker
aan het terugkomen is."

Ongewild zit Vliegen zo kort voor
de competitiestart met een kee-
persprobleem. Riek Frolichs is
begin augustus aan zijn binnen-
en .buitenmeniscus geopereerd
en keert voorlopig nog niet terug
in het Limburgia-dpel. Reserve-
doelman René Slob dient het va-
derland en is dientengevolge drie
weken op oefening. Daarom
moet Mick Vliegen de eerste we-
ken noodgedwongen een beroep
doen op oud-Limburgia-doelman
Leendert van Bree (37), die nog

wel actief bezig is, maar dat wel
in Limburgia's vijfdeteam op een
veel lager niveau doet. „Hij is op
iedere training aanwezig en doert
in iedere situatie wat hij moet
doen." Vliegen weigert echter dé
term 'zwakke plek' te gebruiken.
Wat dat betreft drukt hij zich
eufemistischer uit. „Ten opzichte
van vorig jaar is dat wel het punt,
waar we duidelijk minder zijn," is
zijn mening.

Mick Vliegen laat zich door nie-_
mand gek maken en is stressbe-
stendig. Op de opmerking van -Limburgia-manager Goof Jans-'
sen 'We verwachten dit jaar wel
een receptie', antwoordt Mick ■
Vliegen heel gedecideerd: „Die
zal er ook zeker komen, wantLimburgia bestaat dit seizoen ze-1
ventig jaar. Of niet soms?"

Veel mutaties zijn er dit jaar bij
Limburgia niet geweest. Slechts
Guido Rousseau vertrok naar
Tongeren, maar daar stond te-
genover dat Jean Meens en Ge-
rard Raets (beide Roda JC), Frank
Zinken (DVO), Jos Dirkx (Wau-
bach) en Richard Derks (RKBSV)
de Limburgia-gelederen zijn ko-
men versterken. „In de breedte is
de ploeg dan toch duidelijk ge-
groeid. Onze doelstelling is dan
ook om hetzelfde als vorig jaar te
verwezenlijken. Niet het ene jaar
pieken om het volgende jaar
weer te kwakkelen. Nee, een
plaats in het bovenste deel van
de ranglijst streven we na. We
proberen weer een periodetitel te
pakken en dan kijken we wel of
we nog verder kunnen komen.
De spelersgroep is wat dat be-

(
a'nen in de hoofdklasse is ech-

"rheel wat anders dan in een la-jpeklasse. Wat bezielt een trai-
fu«-dan om het OEl^sch'JnliJk
S(rstl9e bestaan zonder al te veel
rüif SS 'n een la9ere klasse te ver-
7eJl voor het prestatiegerichte
r 6ni 'n de hoofdklasse- „Carriè-

P'anning," meent Mick Vïie-
0' de zicnze|f a,s doel gesteld
ti6 °m na een aanloop van een
an?ta 'aren zi'n debuut mdc
l8 ateurtop te maken. „Als je zo
Se

9 in de tweede en derde klas-
9etraind hebt en je wil hoger-

|£ Tioet je om je heen kijken.
bl ar is een vacature? En die
n e * er bij Limburgia te zijn. Bin-n twee weken was alles danu* netjes geregeld."_ .
str '9ens Vliegen valt het wat dieess betreft allemaal nogal
I, e- Ook hij weet wel, dat er bij
l ambitieuze Limburgia toch
H, ®en en ander van hem ver-
iei, Wordt/ maar hij laat zich
en m niet gek maken- »B'J RKBSV
1^ Miranda trainde ik ook al drie
_^T Per week. Dat was geen
H st< maar zodoende wilde ik
%me die een trainin9 9emist
t0'n de gelegenheid stellen om

Cn twee keer te trainen. Daar-

naast was ik altijd aanwezig bij
wedstrijden van het tweede
team. Het zal dus in tijd echt niet
zo veel uitmaken."
Vliegen wil bij Limburgia ge-
woon niets anders dan hard wer-
ken. Hij: „Dan zie ik wel waar we
uitkomen. Op het menselijk vlak
zal ik wel geen problemen heb-
ben. Die voorzie ik veel meer in
de kennis over de komende te-
genstanders, maar met assisten-
tie van elftalleider Harm Postu-
ma, die ai die clubs al vaker heeft
gezien, hoop ik een flink stuk op
weg te worden geholpen." Dat
neemt niet weg dat Mick Vliegen
zijn huiswerk niet goed doet. Ge-
motiveerd als hij is, heeft hij in de
voorbije oefenperiode al diverse
clubs uit de regio verscheidene
malen aan het werk gezien. Hij
had er zelfs een weekendje Zee-
land voor over om Vlissingen, de
eerste opponent in de competi-
tie, in een toernooi aan het werk
te zien. En ook Helmond Sport,
de eerste tegenstander in het
KNVB-bekertoernooi, ontsnapte
niet aan zijn aandacht. „Voor ons
eigenlijk wel jammer dat Frans
Körver daar nu trainer is. Die zal
er echt wel voor zorgen, dat zijn
ploeg Limburgia niet zal onder-

Meerssen is voetbalgekTrainer Piet van Dijk
gokt op periodetitel

meegebracht in Meerssen. In de
hoofdklasse moet je je ook per-
soonlijk kunnen manifesteren als
club zijnde. Onze prioriteit ligt
momenteel bij een nieuwe be-
stuurskamer, waar we minimaal
zon twintig personen in moeten
kunnen ontvangen. Naderhand
komt daar nog een tribune bij.
Het toeschouwersaantal was bij
ons niet zo florissant. We hopen
echter op een voortzetting van de
aantallen zoals dat bij de laatste
wedstrijden in de eerste klasse
was. Meerssen was bij het be-
haalde kampioenschap gewoon
voetbalstapel. Ik hoop dat dat nu
zo blijft. Ik vertrouw er ook op
omdat we de enige hoofdklasser
zijn in de regio Maastricht."

Verwachtingen voor de hoofd-
klasse? Tvoisch. Bii Meerssen
weet men er te weinig van en uit-
spraken kunnen snel achterhaald
worden. Trainer Piet van Dijk
dan. Hij is nog altijd dat krachtige
„voetbalbeest" wat hem destijds
als speler bij MVV zo populair
maakte. „Ik had aanvankelijk ge-
dacht dat we ons het eerste sei-
zoen goed konden handhaven in
de hoofdklasse, waarbij ik zelfs
nog aan een periodetitel dacht.'
Nu krijg ik plots mijn twijfels. Ik
weet niet precies waar we staan.

Een ding is zeker. We moeten
nog gaan groeien in die hoofd-,
klasse. Een prognose? Noteer
maar. Meerssen eindigt als mid1

denmoter in de hoofdklasse".

alleen het spelletje voetbal slim-
mer spelen. Daarbij denk ik niet
alleen aan balvastheid maar te-
vens ook aan de taktische en
technische aspekten".

Piet van Dijk wordt nu met enkele
probleemtjes geconfronteerd die
dus snel gerepareerd moeten
worden. Hij verwijst naar de
oefencampagne die overigens al
op een tijdstip werd vastgesteld
toen niemand in Meerssen aan
een kampioenschap dacht. Er zijn
te weinig wedstrijden tegen ge-
renommeerde clubs geweest die
als graadmeter voor de hoofd-
klassekwaliteit konden dienen.

„De hoofdklasse is voor ons een
nog niet aangesneden taart,

waarvan wij de smaak nog moe-
ten proeven", oordeelt aanvoer-
der Matti van Dijk, die in de
Meerssense defensie tot een do-
minante persoonlijkheid is uitge-
groeid.

Groei
De promotie naar de hoofdklasse
heeft Meerssen veel werk mee-
gebracht. Bestuurslid/elftalleider
Hub Odekerken, hij speelde tus-
sen '67 en '79 in de Meerssense
hoofdmacht, heeft er zelfs in feite
zijn vakantie voor laten schieten.
„Er was direct veel te regelen",
zegt hij. „We hebben snel ge-
bruik gemaakt van het enthou-
siasme die deze promotie heeft

van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

JJEERSSEN- Zondag 8
v.6i 17.00 uur. Meerssen

'ert het behaalde kam-
J°enschap in de eerste'asse F. Van onder de dou-
■*es dwarrelen de warme

v.9rripen op en zoeken zich
r
a de openstaande

een weg naar
Samen met flarden

gezang die als
Nariant op „Wij gaan naar
J°nne" klankvormend „Wij
j^an naar Vlissingen" wor-en. Meerssen staat op zijn

kop. Men heeft iets gepres-
teerd. Promotie naar de
hoofdklasse, het walhalla
van het amateurvoetbal.
Een feit dat lang en vaak
nadrukkelijk wordt gevierd.
Nu bijna drie maanden la-
ter, is de destijds ontstane
euforie verdwenen. Zij
heeft plaats gemaakt voor
de realiteit van een nieuw
voetbalseizoen. Meerssen
moet zich in de hoofdklas-
se gaan profileren. Onze-
kerheden markeren de
overstap.
„Twijfels beginnen mij echter te

bekruipen", zegt trainer Piet van
Dijk op een moment dat hij nog
hevig onder de indruk is van de
slechte prestatie van zijn team in
de bekerwedstrijd tegen vier-
deklasser Rapid. Zijn verblijf in
de Meerssense kleedkamer was
destijds uiterst kort na afloop van
dat duel. Het leverde de spelers
wel drie extra (straf)trainingen
op. „Ik heb te veel gezien dat mij
toen niet beviel. Ik verwijt de
groep op dit moment de echte in-
spiratie. Ze willen hoofdklasse
spelen! Oké, maar dan zal er toch
uit een ander vaatje getapt moe-
ten worden. Wat wij voor de
hoofdklasse missen is body. Dat
telt praktisch voor het hele team.
Maar daarom moet je toch niet
ach en wee roepen. Je moet dan
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" De
Meerssen-selec
tic met (staande
rechts)
elftalleider Hub
Odekerken en
trainer Piet van
Dijk.
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door bert groothand sten, niet te hoeven missen. „Ik
sta op het standpunt dat een al-
gehele afgelasting zaterdag om
zes uur in het nieuws van het
ANP gemeld moet l«u.nen wor-
den. In de praktijk blijkt namelijk
dat geen mens op zondagoch-
tend luistert. Wanneer ik het
complete programma eruit haal?
Als je er op moet rekenen dat mi-
nimaal 50 procent afgelast zal
worden."

NIEUWSTADT - De olie in de machinerie van de ama-
teurvoetbal-competitie. Zo mag je de competitieleiders
Toon Verkoijen en Hans Gerards wel noemen. De gemid-
delde voetballer pakt vrijdag of zaterdag zijn voetbaltas
en denkt geen seconde na over hoe het programma tot
stand komt. Tenslotte gaat het alleen om zijn of haar
wedstrijd. En als dat duel een half uur te vroeg of te laat
begint, is de beer los. Wat heeft hij of zij nu met andere
partijen te maken? Verkoijen en Gerards hebben dat ze-
ker wèl.

Periodetitels
Het feit dat het betaalde voetbal
en de hoofdklasse al ervaring
met het nieuwe fenomeen perio-
detitels hebben opgedaan en
over het algemeen positief heb-
ben beoordeeld, zal voor de ver-
enigingen van de eerste tot en
met de vierde klasse'de doorslag
hebben gegeven om' hier ook zelf
mee in te stemmen.:„lk denk dat
dat een goede zaak is," vervolgt
Verkoijen. „De ploegen blijven
het hele seizoen kans houden op
een periodetitel, dus: er blijft tot
het eind toe strijd. De clubs heb-
ben na een enquête zelf tot de in-
voering besloten. De drie perio-
dekampioenen spelen aan het
eind van het seizoen een halve
competitie. De winnaar daarvan
moet het opnemen tegen de win-
naar van eenzelfde competitie
van een andere afdeling. Theore-
tisch kan het gebeuren dat een
ploeg, die al een keer periode-
kampioen is geweest, toch de-
gradeert. Mocht er geen periode-
kampioen zijn, omdat de ploeg
die op de eerste plaats is geëin-
digd al drie keer de periodetitel
heeft gepakt, zal de nummer
twee op de ranglijst meedoen
aan de nacompetitie."

Ingewikkelde constructies die het
verloop van het seizoen alleen
maar moeten verlevendigen. Re-
gelingen ook die in de afdeling
Limburg (nog) niet ingevoerd
zijn. Het zou de veelomvattende
taak van de 37-jarige Gerards er
alleen maar nog zwaarder op ma-
ken. Doordat er in de afdeling
veel meer teams spelen en dan
uiteraard ook nog veel elftallen
van dezelfde club, lijkt de legpuz-
zel voor Gerards oneindig veel
ingewikkelder dan voor Verkoij-
en. „Zelfs voor insiders is het
moeilijk te begrijpen," zegt Ge-
rards. „Stel het eerste elftal van
een club heeft een bepaalde co-

In de afdeling Limburg van de
KNVB worden jaarlijkszon 13000
wedstrijden gespeeld, duels
waarvoor een zeer zorgvuldige
planning nodig is. Hoewel veel
zeer gesmeerd loopt, kan op een
dergelijke schaal onmogelijk al-
les goed gaan. Dat blijkt dan ook:
per week komen ongeveer twin-
tig gevallen voor de tuchtcom-
missie omdat de betrokken ver-
enigingen zelf aan het rommelen
en veranderen geslagen zijn.

„Wij proberen neutraal te zijn en
de belangen van allen te dienen,"
begint Hans Gerards, competitie-
leider van de afdeling Limburg
diplomatiek. „Maar het Regle-
ment Wedstrijden Amateurvoet-
bal, het wetboek voor de KNVB
als het ware, is de handleiding
voor mij. Dat is door alle clubs
samen vastgesteld en daar moet
iedereen zich dus ook aan hou-
den. Je krijgt regelmatig boze re-
acties dat bepaalde wensen niet
ingewilligd zijn, maar als je dan
precies vertelt met hoeveel facto-
ren je allemaal rekening moet
houden, dan blijkt dat men hele-
maal niet weet hoe ingewikkeld
het allemaal in elkaar zit."

programma en dan horen we het
wel als er iets niet goed is, maar
tot op dit moment zijn er geen
onoverkomelijke problemen. Bo-
vendien is er voor ieder pro-
bleem een ppJossing, mits men
maar naar elkaar wil luisteren."

ment dat alle kampioenen en de-
gradanten bekend zijn. Na afloop
van het seizoen beginnen we dan
ook meteen om de ploegen van
een code te voorzien. Elke code
houdt in op welke tijden ge-
speeld wordt, welke weekeinden
er thuis gevoetbald wordt en
meer van dat soort gegevens.
Dat is verreweg het meeste werk,
daarna gaat allemaal de compu-
ter in en heeft Verkoijen een
beetje vakantie."

Die laatste opmerking verraadt
een lichte irritatie over de hou-
ding van de clubs ten opzichte
van zijn monnikenwerk. „De
clubs kunnen een wensenformu-
lier indienen, maar veel hebben
de indruk dat dat niet zoveel
voorstelt. Het coderen doe ik met
de hand, maar ook daarna als de
gegevens de computer ingaan
blijf ik er voortdurend bij. Juist
om zoveel mogelijk van die wen-
sen te kunnen honoreren, maar
op een bepaald moment houdt
dat natuurlijk op. Je moet met
veel dingen rekening houden. De
amateurtop wil bijvoorbeeld
weer niet tegelijk thuis spelen
met de dichtsbijzijnde betaald
voetbal vereniging, maar ook on-
derling in bepaalde regio's is het
soms moeilijk een programma
samen te stellen, waar iedereen
tevreden mee is."

Als het.programma dan eindelijk
bij de drukker vandaan komt en
gepubliceert is, lijken de voor-
naamste problemen voorbij, pas
als het weer echt slechter wordt,
ontstaan er weer problemen. Met
name de afweging wanneer een
programma in zijn geheel afge-
last moet worden, is moeilijk.
Alle clubs willen koste wat het
kost blijven spelen, voornamelijk
om de kantine-inkomsten, de
voornaamste bron van inkom-

Heksentoer
Er ligt dus zeker een schone taak
voor de KNVB om haar leden
voor te lichten wat nu precies de
mogelijkheden en moeilijkheden
zijn bij het samenstellen van de
programma's. Tenslotte kan eni-
ge kennis van zaken hieromtrent
alleen maar verhelderend en dus
agressieverminderd werken. Is
het voor Gerards een lichte hek-
sentoer om iedereen tevreden te
stellen, voor Verkoijen, sinds vijf
jaarcompetitieleider van district
Zuid II zijn de problemen iets
minder veelomvattend. „Ja, wij
kunnen aan de slag op het mo-

dering, waardoor ze iedere keer
bij thuiswedstrijden om half drie
spelen en het derde elftal van die
club heeft dezelfde codering, dan
zit je dus in de problemen als die
vereniging maar één veld heeft.
Dat soort problemen komt er pas
kort voor het begin van het sei-
zoen uit, daardoor is het nu voor
ons een behoorlijk drukke tijd.
Overigens is het gebruik van die
coderingen niet van de laatste
tijd. Die coderingen zijn al bijna
even oud als de KNVB zelf. In de
16 jaar dat ik dit werk nu doe zijn
er veel elftallen bijgekomen. Ik
weet nog wel dat mijn voorgan-
ger zich afvroeg hoe we de klas-
sen moeten noemen als we bij de
vierde klasse Z zouden zijn aan-
geland. Op dit moment hebben
we al het dubbele aantal. Half
augustuskrijgen de clubs dan het

Overleg
Met in onderling overleg ver-
schoven wedstrijden heeft Ge-
rards niet zoveel moeite. „Op
voorwaarde dat die verandering
drie dagen van te voren wordt
aangemeld bij ons. We proberen
dan wel te kijken of die verande-
ring geen invloed heeft op het
competitieverloop. Maar ook
daarin blijkt van de kant van de

geluiden te horen dat de Ma3s^.trichtse clubs wel eens een co< 1'

bine zouden vormen. Daarom
hebben we de vierde klasse Ac
B, vergeleken met vorig jaar, n
lemaal door elkaar gegooid. Ee
ander argument was overigens,
dat de derby's dan wat beter *e
deeld zouden zijn. We zullen in
ieder geval na afloop van de
competitie kijken hoe het geg3"
is. Toch kun je niet alle wense 11
honoreren. Ik wil best inspraak
geven, maar als je niet oppas'
wordt het een Poolse landdag^
De verenigingen spreiden hun
egoïsme regelmatig ten toon. .
Over het algemeen is er heel e

flnig bereidheid tot het helpen
anderen. Ik ben zelf bedrijfsm33
schappelijk werker geweest, flmaar af en toe denk ik dat ik n<w
in mijn oude vak bezig ben."

clubs ook vaak de onbekendheid
met de administratie hier. Er
moét tenslotte een scheidsrech-
ter en vaak ook een rapporteur
naar zon wedstrijd en als die dan
kosten hebben gemaakt voor
niets, moeten de clubs daj maar
vergoeden."

De clubs hebben, ondanks het
enorm complexe karakter van het
programma, nogal wat invloed.
Zo zijn vorig jaar de zogenaam
voetbalcafés gehouden, zoge- ,
noemd om vooral het informele
karakter van de bijeenkomsten te
benadrukken. „We hebben dat
toen gedaan, omdat bleek dat de
behoefte bestond om over zaken
te praten die buiten de gewone
vergaderorde lagen," vertelt Ver-
koijen. „Tijdens die bijeenkom-
sten waren er bijvoorbeeld wat

Passen en meten
in district Zuid II

Toon Verkoijen en Hans'Gerards puzzelen in belang van de competitie

Spitsprobleem is niet enige moeilijkheid voor zwartwitten

VV Sittard: klappen te boven komen
Van onze medewerker KAREL BOVENDEAARD

SITTARD — Na het zware weer in het afgelopen seizoen
zal hoofdklasser Sittard er ook in de nieuwe competitie
geen partijtje spelevaren van kunnen maken. De weers-
verwachtingen voor de Kraaien zijn namelijk allesbehal-
ve gunstig. Gelukkig zijn voorspellingen er om gelogen-
straft te worden, valt het straks dus allemaal nog mee.
Voorlopig overheersen echter pessimistische gevoelens.

Secretaris Harrie Smits ver-
woordt ze tijdens een pauze tus-
sen 'veldwerkzaamheden' door.
In plaats van de pen hanteert hij
op een snikhete dag de schop;
samen met o.a. oud-speler Joep
Schols werkt hij aan de afraste-
ring van het hoofdveld. Uit zijn
betoog blijkt dat de club recent
twee forse, overigens volkomen
ongelijksoortige verliezen heeft
moeten incasseren.

„In Masita hebben we drie jaar
lang een prima sponsor gehad.
Het bedrijf is onlangs opgekocht.
De nieuwe eigenaar heeft geen
behoefte aan een contract met de
VV Sittard. We zitten momenteel
dus zonder hoofdsponsor". Op
het sportieve vlak is het (late) ver-
trek van spits Patrick Kraus - hij
werd aangetrokken door Hel-
mond Sport - hard aangekomen.
Smits: „Eigenlijk ging hier ieder-
een ervan uit, dat Patrick nog een
jaarbij ons zou blijven, nadat zijn
contacten met AZ op niets waren
uitgelopen. In juli hoorden we
dat hij alsnog betaald voetbal zou
gaan spelen. Twee seizoenen
was hij onze topscorer. Meer
hoef ik je dus niet te vertellen".

Trainer Baer Lejeune, onlangs
begonnen aan zijn tweede jaar in
het Limbrichterveld, waar hij eer-
der werkte tussen 1983 en 1986,
onderstreept later Smits' woor-
den met de verzuchting: „Het is
nu de vraag, wie voor ons de

doelpunten gaat maken". De
supporters zullen over een paar
weken wellicht vreemd opkijken:
het lijkt vrijwel zeker dat Lejeune
toch nog een beroep gaat doen
op JannieSangers. De Roermon-
denaar, o.a. oud-speler van For-
tuna Sittard, had te kennen gege-
ven, dat hij wilde stoppen en 'iets
in de begeleiding' zou gaan doen
bij de zwart-witten. In de tot nu
toe gespeelde oefenwedstrijden
openbaarde zich echter het 'sco-
rende-spits-probleem'.

Het is overigens bij de vereniging
die er inmiddels vier achtereen-
volgende seizoenen op het hoog-
ste amateurniveau op heeft zit-
ten, gelukkig niet alleen maar
kommer en kwel. Het vertrek van
Harry Meerts (gestopt), John Ste-
vens (Stadbroek), Marcel Gol-
steyn (De Ster) en Roel Jacobs
(Almania) werd ruimschoots ge-
compenseerd door de volgende
nieuwkomers: Pascal Thewissen
(MVV, doelman, volgens Smits
'een hele goeie'), Jos Schmeitz
(Roda JC),Randall Koot en Sand-
ro Crabu (Almania), Chris Re-
neerkens (Heer), Ronald Paulis-
sen (Geleen) en Jean Thimister
(VVS'er van origine, speelde vo-
rig jaarbij MVV). De eigen jeugd-
afdeling leverde Patrick Schae-
kens en Bart Pernot.

In oktober zal een lang gekoester-
de wens in vervulling gaan: een
zittribune met een capaciteit van

royaal tweehonderd plaatsen
wordt dan in gebruik genome '^Smits: „Die hebben we gebou^,
zonder één cent subsidie. Ja*v „,
ledig uit eigen middelen. De kie
commissie bijvoorbeeld hee"
een zeer stevige bijdrage 9e'e.'
verd". Hij zegt het niet, maar j
hoort hem denken aan de graS
mat van Fortuna Sittard.

Ruim tweehonderd zitplaatsen'
Een ironische opmerking dat o
het complete publiek op de tri"^ne terecht kan, verleidt de secf
taris niet tot een geprikkelde (e

actie. „We trekken inderdaad flheel weinig toeschouwers. Toe
hier indertijd de eerste flats 9e'(
bouwd werden, dachten we d 3
er in de toekomst twee vliegefl
een klap geslagen zouden kur7|
nen worden. We hoopten op
nieuwe jeugdleden uit de si9*7
wijk. Na verloop van tijd zoude
we, in combinatie daarmee, °°veel meer 'eigen' mensen a's n.supporters mogen verwelkome
Dachten we. Nu zeg ik: We he
ben ons daar jarenlang op b'"L
gestaard. In het Limbrichterve
wonen momenteel 3000 a 400u

(
mensen, maar nog steeds o<vep
meer dan de helft van onze led
van buiten. Dat heeft ook te n 1
ken met het feit dat verschilled
flats 'doorgangshuizen' zijn. t
staat hier bij wijze van spreken
elke dag wel ergens een verhu
wagen".

Op welke manier zou Sittard w
meer belangstellenden bij de
wedstrijden kunnen trekken? j

Smits en Schols zijn het roere,
eens: „Stapten de trainers all
maal maar eens van het verde
gende voetbal af. Dat is één- b
verder: de instelling van een
hoofdklasse met alleen maar
Limburgse clubs zou zeer we '

kom zijn. Waren we boyendetg ,i
van een heleboel hoge reisko 5

af"." Pascal Thewissen (voorgrond) loopt weg met VVSittard. Foto: PETER ROOZEN

" Hans Gerards (I) en Toon Verkoijen vinden inspraak best maar hetmag geen Poolse landdag worden. Foto: peterR°°z
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" Marcel Loosveld aan de bal voor de Dallas
Sidekicks. „Zaalvoetbal in de States absoluut niet te
vergelijken met Nederland."

Van onze medewerker- Nu de Koninklijke NederlandseVoetbalbond heeft besloten
omrn na de volgende zaalvoetbalcompetitie drie eerste divisies in te

slaat de KNVB duidelijk de weg op van de professionalisering
Van de zaalvoetbalsport. Zeker als de volgende stap, de invoering van
"k eredivisie, doorgaat lijkt het amateurisme verleden tijd. Blijft de
}[r3ag of Nederland daarwel rijp voor is. Kan een ploeg zich op niveau

zoals dat nu het geval is? Met een sponsorvan vijfduizend
Nden en een uurtje training in de week. Ook zal er dan definitief een
keuze gemaakt moeten worden tussen het veld- en het zaalvoetbal.

Niet alleen binnen de lijnen is de
beleving van het zaalvoetbal in
Amerika totaal verschillend met
Nederland. Ook de toeschouwers
staan anders tegenover het zaal-
voetbal en de sport in zijn alge-
meenheid. „De entourage waarin
ik in Amerika voetbalde is an-
ders. Hele families kwamen daar
's avonds naar de wedstrijden kij-
ken. Dat is daar puur amuse-
ment. Verlies je dan morren de
mensen niet. Jammer, jullieheb-
ben er hard voor gewerkt. De vol-
gende keer beter. Is wel even iets
anders dan hier. Hoe vaak staan
de mensen niet vanaf de eerste
tot en met de laatste minuut
langs de lijn te kankeren op de
spelers".

„Wij hebben in Nederland tijdens
en na het WK veel negatieve pu-
bliciteit gehad. Het spel was te
doods. Er viel nauwelijks iets te
genieten. Wij als spelers kregen
daar de schuld van. Het zijn ech-
ter de spelregels die het voetbal
attractief maken. Wij hebben ge-
speeld zoals de regels het toela-
ten. Je gaat toch niet negen
maanden lang elke zaterdag trai-
nen, je neemt in die periode toch
niet bijna al jeverlofdagen opom
proberen leuk te voetballen. Nee,
we wilden kampioen worden".
Een vergelijk maken tussen het
Amerikaanse zaalvoetbal en dat
in Nederland is niet mogelijk. In
Amerika wordt met boarding ge-
speeld. Het spel gaat daardoor
spel veel sneller op en neer gaat.
„Je kon daar ook niet, zoals dat
bijvoorbeeld bij het WK gebeur-
de, bepaalde ruimtes afscher-
men. Je werd dan gewoon via de
boarding simpel uitgespeeld.
Voor het publiek echter wel schit-terend om te zien. Ja, en daar ko-
men de mensen op af".

„Het alternatief voor Dallas in
Nederland is Ceverbo. Ik kan dat
zeggen omdat ik daar een heerlijk
seizoen gevoetbald heb. Ik heb in
principe echter mijn woord aan
Bouwfonds gegeven zodat ik
daar, mits ik niet terugkeer naar
Amerika, aan de slag zal gaan.
Zeker weten doe jehet natuurlijk
nooit. Tot oktober kan ik me nog
bedenken. Amerika was een fan-
tastische tijd. Dat zal dadelijk in
de competitie wel even wennen
worden. Een geluk voor mij is dat
ik ontzettend graag voetbal. Een
volle hal, waarin het publiek
heerlijk te keer gaat, slaat wel
over op de spelers".

Ouwfonds-speler Marcel Loos-
e|d speelde van februari tot en
e* junivan dit jaar in Dallas als

J[°f bij de Dallas Sidekicks. Bij
I 'stek de geschikte zaalvoetbal-
len, zijn licht te laten schijnenr j,er alle professionaliseringspe-
rjLe'en- „Taferelen als ik in Ame-
}* heb meegemaakt zijn in Ne-
v r|and ondenkbaar.Daar zijn wij

el te koel voor. Laten we nou
7'ijk zijn. Alles wat hier boven
7 9ras groeit wordt meteen6er afgemaaid".

r's zaalvoetballer was Amerikan unieke ervaring. Niet dat al-.s nou zo rooskleurig was daar
de overkant. Ook ik heb

J^ilijke momenten meege-a akt. Dan dacht ik weleens
LBar ben je in hemelsnaam aan
Ij 9onnen. Maar zon circus in

Nee, ondenkbaar. Al-
S IS stond in het teken van de
iow; het amusement. En tocharen we zeer serieus met de
Jj°rt bezig. Elke dag drie tot vier
£ trainen. Is wel even iets an-
j rs dan een uurtje in de week.

dl *°u in feite nu al bezig moeten
j^ met het seizoen 1990/91. Dan. eerste divisie er en moet er
jPeen nog hoger niveau ge-
beld worden. Kijk (wijzend
.arzijn ploeggenoten op de
ÏJeelvloer) en als ik dan Bouw-

zie, dan mis ik daar op dit
l^ment de bezieling. Dat is geen
Jl'ek naar mijn ploegmaten. Zo
j at dat nu eenmaal bij ons. Er is
Ue n beleving. Hoe wil je dan da-
J')k op een hoger niveau gaan
(| etballen. We moeten nu al be-
o» zijn met de voorbereidingen
l seizoen. Op alle gebied.
/{s niet alleen op het speltechni-,the. Ik denk dat dit het grote
/uikelblok wordt bij veel vereni-Nen".

.* kan natuurlijk gemakkelijk het
jgelijk maken omdat ik daar bij
a'las veel heb gezien. Een uit-
vlak van een ploeggenoot bij,a|las zal me altijd bijblijven. Hij
loeide nooit, was altijd reserve,
r'nde echter volop en had vaak, grootste pret. 'Zolang mijn

pompt heb ik toch niets te
tapperen', liet hij mij weten. Een
v'ning overslaan was er niet bij.
)*é, je bent dan wel prof maar
lS ie als amateur het ook ver wilt
foppen dan moet je steeds
JJ^Wezig zijn. Hier worden te
l^l redenen aangewend om niet

hoeven trainen".

HEERLEN - Zesendertig teams zullen aan het einde van het
volgende seizoen promoveren naar de drie nieuw in te stel-
len eerste divisies van de landelijke zaalvoetbalcompetitie.
Uit alle zes (districtsgewijs) ingedeelde huidige eerste klas-
sen gaan de nummers één tot en met zes automatisch over.
Onder de drie eerste divisies komen na volgend seizoen zes
tweede divisieszaalvoetbal. Hiervoor plaatsen zich de teams
die aan het einde van het komend seizoen de plaatsen zeven
tot en met elf bezetten in de zes eerste klassen. Vanuit de
hoofdklassen van de afdelingen worden de tweede divisies
aangevuld. Per district zijn zeven plaatsen beschikbaar.
Voor de komende nummer twaalf (de laatste) van de eerste
klasse in het komend seizoen wordt de degradatie een triest
feit. Dat team moet terug naar de hoofdklasse en heeft dan
direct twee landelijke klassen boven zich. De indeling van de
clubs over de drie eerste divisieszaalvoetbal zal pas geschie-
den wanneer de teams bekend zijn. Gestreefd wordt de reis-
afstand zo beperkt mogelijk te houden.

Promotieregeling

" Leen Kiers: 'Coachen is vooruitzien'

Leen Kiers wil Haantjes
nog één keer laten kraaien

Van onze medewerker JOHN BANNIER
SITTARD - Hij had het zelf niet meer verwacht. Een dikke punt had
Leen Kiers achter zijn activiteiten als zaalvoetbalcoach willen zetten
op het moment dat hij besloot om bij Bouwkompas te stoppen. Nog
even probeerde hij om met zijn vroegere jeugdspelersvan vroeger bij
Bouwkompas aan de slag te kunnen gaan, maar toen een aantal van
hen besloten om elders te gaan voetballen hoefde het voor Leen Kiers
niet meer.

Maar ook hier kruipt het bloed
waar het niet gaan kan. Toen
Haantjes-voorzitter Sjir Gerits
hem polste of hij als coach bij de
Haantjes aan de slag wilde, hoef-
de hij niet lang na te denken. Te-
meer ook omdat een aantal van
die eerder gememoreerde jeugd-
spelers nu bij de Haantjes spelen.
Waarschijnlijkzijn laatste taak als
zaalvoetbalcoach. Een mono-
loog.

„Dat klopt. Ik heb besloten om
nog een keer met deze jeugd te
gaan werken. In die groep zit toe-
komst. Het zijn de betere zaal-
voetballers van Limburg alleen
zijn ze nog niet volwassen in hun
ontwikkeling. Maar neem maar
van mij aan dat hier de toekom-
stige kampioen in zit, als ze ten-
minste bij elkaar blijven. Dat is
vaak het probleem. Ik heb het al
een keer meegemaakt. Maar ik
werk graag met de jeugd en der-
halve ga ik aan de slag in Beek".

„Aan de slag voor attractief voet-
bal. Daar komen de mensen toch
op af. Ik heb toentertijd bij Mer-
pati er constant op gehamerd
aanvallend te voetballen. Zoek de
tegenstander op. Het is een plus-
punt van spelers als ze fouten
durven te maken. Je draagt hen
dit op. Je moet dan naderhand
ook niet gaan kankeren. Bij Mer-
pati hebben we zo gespeeld. Het
gevolg was dat er veel publiek
kwam kijken. Je moet risico's
durven te nemen. Dat zijn we ko-
mend seizoen bij de Haantjes ze-
ker van plan. De meeste spelers
hebben hun hele jeugdopleiding
van mij gehad".

„Een aantal van hen heeft het
laatste seizoen wat gekwakkeld.
Daarom zijn ze ook uit elkaar ge-
vallen. Ze zijn mijn manier van
coachen gewend. Ik ben waar-
schijnlijk een van de weinige coa-

Programma
zaalvoetbal

eerste klasse
zuid II

11 september 1989
(return 18 december 1989)
Jan Op 't Root-Heel
FC Wierts-Varenbeuk
Haantjes-Brunssum
Sphinx-Bastings
Bekkers Tectyl-Bouwfonds
Keelkampers-Toyota Postpoor

18september 1989
(return 22 januari 1990)
Varenbeuk-Jan Op 't Root
Brunssum-FC Wierts
Bastings-Haantjes
Bouwfonds-Sphinx
Toyota Postpoor-Bekkers Tectyl
Heel-Keelkampers

25 september 1989
(return 29 januari 1990)
Varenbeuk-Heel
Jan Op 't Root-Brunssum
FC Wierts-Bastings
Haantjes-Bouwfonds
Sphinx-Toyota Postpoor
Bekkers Tectyl-Keelkampers

2 oktober 1989
(return 5 februari 1990)
Brunssum-Varenbeuk
Bastings-Jan Op 't Root
Bouwfonds-FC Wierts
Toyota Postpoor-Haantjes
Keelkampers-Sphinx
Heel-Bekkers Tectyl

9 oktober 1989
(return 12 februari 1990)
Brunssum-Heel
Varenbeuk-Bastings
Jan Op 't Root-Bouwfonds
FC Wierts-Toyota Postpoor
Haantjes-Keelkampers
Sphinx-Bekkers Tectyl ■■>
16 oktober 1989 \
(return 19 februari 1990)
Bastings-Brunssum
Bouwfonds-Varenbeuk
Toyota Postpoor-Jan Op 't Root
Keelkampers-FC Wierts
Bekkers Tectyl-Haantjes
Heel-Sphinx

23 oktober 1989
(return 12 maart 1990)
Bastings-Heel
Brunssum-Bouwfonds
Varenbeuk-Toyota Postpoor
Jan Op 't Root-Keelkampers
FC Wierts-Bekkers Tectyl
Haantjes-Sphinx

30 oktober 1989
(return 19 maart 1990)
Bouwfonds-Bastings
Toyota Postpoor-Brunssum
Keelkampers-Varenbeuk
Bekkers Tectyl-Jan Op 't Root
Sphinx-FC Wierts
Heel-Haantjes

13 november 1989,
(return 26 maart 1990)
Bouwfonds-Heel
Bastings-Toyota Postpoor
Brunssum-Keelkampers
Varenbeuk-Bekkers Tectyl
Jan Op 't Root-Sphinx
FC Wierts-Haantjes .
20 november 1989
(return 2 april 1990)
Toyota Postpoor-Bouwfonds
Keelkampers-Bastings
Bekkers Tectyl-Brunssum
Sphinx-Varenbeuk
Haantjes-Jan Op 't Root
FC Wierts-Heel

11 december 1989
(return 9 april 1990)
Heel-Toyota Postpoor
Bouwfonds-Keelkampers
Bastings-Bekkers Tectyl
Brunssum-Sphinx
Varenbeuk-Haantjes
Jan Op 't Root-FC Wierts

Bekertoernooi
4/9 september 1989: Ie bekerronde!.
6/10 november 1989: 2e bekerronde
15/19 januari 1990: 3e bekerronde "'
5/9 maart 1990 : 4e bekerronde
16/20 april 1990 : 5e bekerronde
23/27 april 1990 : start kampioens-. r>
competitie en halve finales en finales
beker.

Foto: PETER ROOZEN

ches die positief coacht. Ik coach
vooruit. Als ik een situatie zie
roep ik vooraf doe dit of dat. De
meesten wachten af hoe een si-
tuatie afloopt en beginnen dan te
mopperen op een speler. Het
woord coachen betekent in feite
voorzeggen. Niet achteraf zeg-
gen wat je fout gedaan hebt. Dat
weet die voetballer meestal zelf
ook wel. Een coach kan een extra
man worden. Hij kan een wed-
strijd winnen maar ook weleens
verliezen".
„Het probleem bij zaalvoetbal is
dat ploegen spelers overal van-
daan halen. Je hebt dus niets aan
de tijd die je steekt in de oplei-
ding van een speler. Een en an-
der heeft wel tot gevolg dat veel
ploegen aan elkaar gewaagd zijn.
De top is groter".

„Een ander punt is dat de
scheidsrechters ook moeten le-
ren in te spelen op een en ander.
Er wordt veel te hard gespeeld. Ik
persoonlijk ben er voor om een
aanvaller eens het voordeel te
geven. Niet meteen affluiten als
een verdediger hem even een zet
geeft. Blijft die aanvaller in balbe-
zit laat hem dar. die aktie afma-
ken. Je krijgt dan veel attractiever
voetbal. En juist daar moeten we
naar toe. De mensen moeten de
weg naar de hal weer weten te
vinden. Helaas voelen de meeste
scheidsrechters dat niet aan. Vol-
gens de regels kunnen ze gelijk
hebben, maar ze fluiten wel het
spel volkomen kapot met als ge-
volg dat er nauwelijks iets van
goedzaalvoetbal te genieten valt.
Scheidsrechters beslissen een
wedstrijd. Neem dat van mij aan.
Ze kunnen een en ander erg beïn-
vloeden. Dingen die ten voordele
van het publiek zijn, daar moet je
als scheidsrechter steeds op in-
spelen, het publiek wil toch
mooie acties en doelpunten zien.
Dat is zaalvoetbal".
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Zaalvoetbal groeit
naar volwassenheid

Maar niet alleen nationaal zijn de ontwikkelingen
stormachtig, ook mondiaal voltrekken de veran-
deringen zich in een bijzonder snel tempo. Al vier
FIFA-toernooien werden er verspeeld, namelijk in
Spanje, Hongarije, Peru en Brazilië. In januari van
dit jaar werd zelfs het eerste officiële wereldkam-
pioenschap Five-A-Side gehouden. Nederland
had hier de organisatie van en het Oranjeteam
werd tweede achter Brazilië.

Maar wil het zaalvoetbal echt een populaire en
vooral publieksvriendelijke sport worden dan zal

HEERLEN - Toen de Koninklijke Nederlandse
Voetbalbond in 1968 toestemming gaf om het
zaalvoetbal officieel op te nemen in de organisa-
tie van de KNVB had niemand durven vermoeden
dat medio 1989 bijna 300.000 mannen (en vrou-
wen) actief zijn in deze sport. En zoals het er nu
naar uitziet is de limiet bij lange na nog niet be-
reikt.
Met de invoering vorig seizoen van zès landelijke
klassen heeft de voetbalbond de eerste stap gezet
naar professionalisering van deze tak van sport.
Na dit seizoen de volgende stap. Uit de zes lande-
lijke klassen worden drie divisies gevormd met
als opzet over niet al te lange tijd te komen tot één
eredivisie, drie eerste en zes tweede divisies.

met name de aantrekkelijkheid van het zaalvoet-
bal vergroot moeten worden. In het Limburgse
hebben we van dat laatste het vorig seizoen wei-
nig kunnen constateren. Te zeer werd er gespeeld
op resultaat waardoor de taktiek zegevierde met
als gevolg dat de mensen weg bleven.

Wil het zaalvoetbal weer die populariteit krijgen
van enkele jaren geleden toen wekelijks de hallen
uitpuilden, dan zal met name op het vlak van de
aantrekkelijkheid iets ondernomen moeten wor-
den. Het zaalvoetbal in Limburg was jarenlang
toonaangevend in Nederland. De laatste seizoe-
nen laat de kwaliteit te wensen over. Een verdere
achteruitgang moet voorkomen worden.

Marcel Loosveld: 'In Amerika ook niet alles rooskleurig'

Professionalisering heeft
nogal wat voeten in aarde
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" In Roermond weet men precies welke kant het op moet

Trainer Walstock: 'We maken er het beste van'

RFC 'verbannen'
Van onze medewerker TJEU STEMKENS

ROERMOND — Twee seizoenen geleden leek RFC, door
de degradatie naar de tweede klasse, zware tijden tege-
moet te gaan. Maar zie, binnen een seizoen toonde het
oude RFC zich weer springlevend. Met een jeugdige
ploeg werd het eersteklassersschap binnen één seizoen
weer heroverd. De vreugde was groot en iedereen ver-
heugde zich al op de confrontaties met de oude Limburg-
se bekenden. Het kadootje van de KNVB zorgde echter
voor een enorme desillusie. Omdat er twee Limburgse
hoofdklassers waren gedegradeerd, moest één Limburg-
se club naar Brabant. Dat 'geschenkje' werd toebedeeld
aan Roermond.

De blijdschap sloeg aanvankelijk
om in treurnis. Onbekend maakt
onbemind. Daarnaast kosten de
Brabantse uitstapjes de club ook
nog het nodige geld. Vlak voor de
competitie is echter het realisme
al weer teruggekeerd, de verban-
ning duurt immers slechts een
jaar. Trainer Walstock: „Ik ken
praktisch geen enkele Brabantse
ploeg. Dat kan ook wel eens ver-
frissend werken. We kunnen on-
bevangen spelen en we kunnen
tevens al ervaring opdoen voor
de hoofdklasse, waar ook naar
Brabant getrokken moet wor-
den."

Problemen
Bij het bestuur en de spelers
werd het nieuws echter niet zo
enthousiast ontvangen. Men had
wel begrip voor de beslissing van
de KNVB, maar in sportief en fi-
nancieel opzicht zag men toch de
nodige problemen. Bestuurslid
Van de Heuvel na de de onheils-
tijding: „De verre reizen naar
Brabant, Roosendaal, Waalwijk
enz. kosten natuurlijk beduidend

meer geld. Daarnaast zijn alle
Brabantse ploegen volslagen on-
bekend bij het publiek. We ver-
wachten niet zo veel toeschou-
wers, tenzij we het meer dan uit-
stekend zouden doen."

Bij de spelers schoot het uitein-
delijk ook in het verkeerde keels-
gat. Marcel Janssen: „Het was
een enorme domper op het kam-
pioensschap. We zijn bij uitwed-
strijden nu nagenoeg de hele
zondag kwijt. Ik verheugde me al
op de nieuwe confrontaties met
de Zuidlimburgse teams. Nu krijg
ik met totaal onbekende spelers
te maken. Spelers, die me totaal
niet aanspreken. Bovendien
wordt er ons inziens ookveel har-
der gespeeld. Sommigen wilden
aanvankelijk ook afhaken, maar
daar heeft gelukkig iedereen van
afgezien."

Afgelopen seizoen werd RFC
overtuigend kampioen. Ondanks
een aanvallend concept bleek de
defensie de ruggegraat van het
team. Slechts dertien doelpunten
moest de Roermondse defensie

incasseren. Het geringste aan'3
in heel Zuid 2. Dit deel van he
team moest echter juist flinke
verliezen incasseren. De beid e
uitstekende mandekkers Smit5
(Swalmen) en Gubbels (RIOS)
deden een stap terug, hetgee"
echter vroegtijdig bekend was'Keeper Swart vertrok echter "P
het laatste moment naar Hel-
mond Sport.

Oplossingen
i6'Trainer Walstock, die aan zijn

vende opeenvolgende seizoen
als trainer begint bij RFC: J° ,
puur defensief opzicht zijn we
op achteruitgegaan. Het vertre
van de keeper hebben we sle*^
toevallig kunnen oplossen, or"',
dat Peter Strijbosch van Neerk3
naar deze regio verhuisde. De
vervanging van beide mande*'
kers is anders ingevuld. In deP ■sonen van ex-VVV'er Johnny 'hutti en Tigliaspeler Lesley G
kens. Zij brengen meer voett>a
lend vermogen in het team- "
defensieve opdrachten zulleP
waarschijnlijk nu meer voetba1'
lend opgelost gaan worden, n
voordeel daarvan is wel dat d^opbouw dan ook beter verzot
is."

„Hoe ik het oplos achterin sta3
nog niet helemaal vast. Ik ben
nog naar het juiste evenwicht oy

zoek. We gaan er aanvallend .
waarschijnlijk op vooruit. Hoe^
ons echter redden tegen het Bf
bantse spel moeten we afwaC1

ten. De resultaten op een toer'
nooi in Geldrop waren echter P
moedigend. We gaan onbeva?'.,
gen Brabant in en zullen wel z'
waar we uitkomen. De verba 11'
ning duurt slechts één jaar."

Van onze medewerker
HUUB PALMEN

WEERT- Na een grandioos
seizoen, bekroond met een
titel, is Venray terugge-
keerd naar de dingen van
alle dag. Een nieuwe com-
petitie wacht. Een uitda-
ging die juist door die kam-
pioenstitel wellicht een
nog grotere druk op de for-
matie zal leggen. „De se-
lectie zal echt niet naast de
schoenen gaan lopen",
reageert Venray's trainer
Ruud Wouters van den
Oudeweijer, „laat staan dat
we ons opwerpen als kam-
pioenspretendent. We be-
ginnen net als alle andere
ploegen van voor af aan.
Met nul punten!"

Door het afhaken van Noud Jans-

Trainer Wouters: 'We zullen echt niet naast de schoenen lopen'

Venray draagt last van titel
sen en Geert Litjens als centrum-
verdedigers verloor Venray het
'hart' van de ploeg. Dringende
noodzaak is het om de formatie
een nieuw hart te geven. „Ik heb
al een oplossing in mijn hoofd.
Maar door blessures is dit nog
niet helemaal tot zijn recht geko-
men", licht de oefenmeester toe.
Ook zonder de dwingende ogen
en de commando's van de trainer
werkt de selectie intensief aan de
oefenstof. „Kijk, dit is discipline,
en samenhorigheidsgevoel",
lacht de trainer fijntjes. „Pijlers
waarop succes kan worden ge-
bouwd".

Nieuwbakken aanvoerder Jan
Poels heeft een uitgesproken me-

ning. „Ik denk dat we verleden
seizoen zwakkere tegenstanders
hadden. Normaliter heb je con-
currentie van vooral Geldrop en
TOP. Die lieten het afweten. Nu
hebben die ploegen zich ver-
sterkt. Voeg daarbij dat nieuwko-
mer De Baronie en zeker Vlissin-
gen met haar prof-aspiraties en
enkele Zuidlimburgse ploegen
sterke formaties binnen de lijnen
zullen brengen dan denk ik dat
we hard moeten aanpoten om
bovenaan mee te doen. Temeer
daar elke tegenstander erop ge-
brand is om de kampioen een
'nieuw broekje' aan te meten.
Voeg daarbij dat de mensen in
Venray en omstreken verwach-
ten dat we sowieso bij detop drie

zullen meedraaien dan wordt de
taak van de ploeg er alleen maar
moeilijker door. Ik hoop dat de
verwachtingen niet te hoog zijn
gespannen". Naast de twee
reeds genoemde afhakers is de
selectie hetzelfde gebleven. Aan-
gevuld met drie nieuwkomers:
Theo Philipsen, Bert Spee en
Wim Cuppen.

Na een eenjarig verblijf over de
grens bij de SV Straelen keerde
Theo de zoon van elftalleider Piet
Philipsen op het oude nest terug
ondanks het feit dat hem een
tweejarig contract door de Duit-
sers werd aangeboden. „Ik was
er jammer genoeg niet bij toen
Venray kampioen werd. We heb-

ben iets te verdedigen. Ais het
nieuwe verdedigingscentrum
goed functioneert, heb ik alle ver-
trouwen in de ploeg".

Bert Spee (23) zwoer en zweert
nog steeds bij een profcarrière.
Waarom dan na een jaarterug
naar Venray? „Bij Willem II kreeg
ik geen kans. Trainer De Visser
heeft me in de oefentijd ander-
half tot twee wedstrijden ge-
gund. Voor mij was het dus weg-
wezen. Dit jaar speel ik hier. Ik
probeer het opnieuw al laat ik nu
mijn studie aan de HTS in Haar-
lem prevaleren. Maar toch steeds
met een profcarrière als voetbal-
ler in het achterhoofd. Ik wil ook
proberen om het Nederlands

amateur-elttal te halen door me
volledig in te zetten voor mijn
ploeg".

Twee gingen, drie kwamen....!
Op papier is de selectie er niet
zwakker op geworden meent ook
secretaris Math Rutten. „Voetbal-
len hangt van toevalligheden aan
elkaar. De ene speler gaat de an-
dere komt. Dat zal altijd zo blij-
ven. We zijn en blijven optimis-
tisch. Al wordt het beslist moeilij-
ker dan verleden seizoen. Ten-
slotte zijn we de te kloppen
ploeg".

Wim Kuppen (29) die na vijf jaar
Parmingen in de nadagen van
zijn voetbalcarrière nog een nieu-

we uitdaging wilde aangaan,
denkt er net zo over. „De pl°e^-
wil absoluut in de top meedra3
en", filosofeert Wim. „We stre'
ven naar het hoogst haalbare gl
Heel wat teams hebben zich m■profs versterkt zodat er diverse
telgegadigden zijn. Het prob'e^
is of we mentaal de druk, die °kampioenstitel met zich mee-
brengt, kunnen torsen".

Voorzichtigheid en gematigd °"timisme binnen de club en een
bijna grenzenloos vertrouwen
van de aanhang zijn de uitgaf
punten voor het nieuwe seiz°e
Blijft de vraag of de ploeg, de
haar hart verloor, er tijdig in .
slaagt om het nieuwe goed te
ten kloppen. Met een brede g" j
lach en een knipoog grapt R^Wouters: „Zowel het eerste a 1
het tweede elftal werden kam'
pioen maar in de kampioens-
competitie eindigden beiden °.
deraan. Dit 'laatste' moet in p

komend seizoen natuurlijk an'
ders"!

'Gezelligheid staat voorop, doch de wil om te winnen is er nog steeds'

Het woord 'afdeling' roept bij ve-
len bepaalde associaties op.
Vooroordelen. Veredeld café-
voetbal; dikbuikige spelers, die
achteraf aanzienlijk meer vocht
bijtanken dan dat ze gedurende
een wedstrijd verliezen; voetbal-
lers die het absoluut niet hebben
en beter voor een andere sport
hadden kunnen kiezen; vergane
glorie; voetballers die ten bate
van hun eigen ego zichzelf
scheidsrechters en tegenstan-
ders pijnigen; de strijd tegen de
midlife-crisis, etcetera, etcetera.
Deze vooroordelen werden tij-
dens een 'afdelingsrondje Lim-
burg' getoetst aan de realiteit. De
uitkomsten van sommige ge-
sprekken waren verhelderend.
Vaak ook verrassend. Verhelde-
rend is bijvoorbeeld dat voetbal
vaak een niet weg te denken on-
derdeel van het levensritme is.
Velen voetballen vanaf kinds-
been en kunnen zich een leven
zonder voetbal nauwelijks voor-
stellen.

Verrassend was het feit dat er in
de afdeling de echte liefhebbers
te vinden zijn. Mensen die 10l in
het spelletje hebben en die voor
hun hobby betalen en niet be-
taald worden, zoals veel collega-
voetballers in hogere klassen. In
de afdeling vindt je kortom de
echte clubmensen terug, mensen
met hart voor 'hun' vereniging en
collega-voetballers. Met name
het iets over hebben voor ploeg-
genoten is een sympathieke ka-
raktertrek van de afdelingsvoet-
baller in zijn algemeenheid.

De start van de rondrit werd ge-
maakt in de 1e klasse van de af-
deling, waar ambitieuze clubs zo-
als Maastrichtse Boys, Oranje
Boys, Sylvia, Wijnandia, Eiken-
derveld en Stadbroek komend
seizoen ongetwijfeld willen mee-
dingen naar de titel.

Trainer
Stadbroek, de club uit de gelijk-
namige Sittardse wijk, is de afge-
lopen jaren van de derde klasse
KNVB afgegleden naar de 1e van
de afdeling, staat onder de tech-
nische leiding van speler-trainer
Hennes de Heus. „Als speler zie
ik voetbal in de afdeling als af-
bouwen van mijn carrière. Als
trainer daarentegen koester ik de
nodige ambities. Bij Centrum
Boys heb ik de afgelopen drie sei-
zoenen prima successen be-
haald. Bij Stadbroek zou ik die lijn
graag doortrekken. Als geboren
en getogen Stadbroekenaar weet
ik dat ik extra kritisch bekeken
word, doch het materiaal is voor-
handen om een serieuze gooi te
doen naar de titel. Voorwaarde is
echter wel dat de jongensregel-
matig komen trainen, dat was in
het verleden, zeker na enkele ne-
derlagen,vaak het grote manco".
Oranje Boys, de voetbalcub uit
het 'Maastrichtse' Oost-Maar-
land versterkte zich de afgelopen
overschrijvingsperiode specta-
culair. Door het aantrekken van
keeper Nico Mingels, midden-
veldmotor Bèr Roossen, linker-
spits Jos Custers en rechterspits
JoMalik, allen afkomstig van eer-

Afdelingsvoetbal:
meer dan strijd

tegen midlife-crisis
Van onze medewerker TON REYNAERTS

HEERLEN - Zwoegend en puffend heeft het legioen der
amateurvoetballers zich stilaan weer in gang getrokken.
De aandacht zal, zoals gebruikelijk, naar het vlaggeschip
van de vereniging gaan. Het eerste elftal. Vooruitlopend
op het nieuwe seizoen hebben we de vlaggeschepen
even gelaten voor wat ze zijn en stapten in de 'plezier-
boot. In die klassen die normaliter niet vaak voor het
voetlicht treden; de afdeling.

steklasser SCG, lijkt de vereni-
ging een stevig fundament te
hebben gelegd onder het voor-
nemen kampioen te worden en
aldus het 40-jarig bestaansfeest
luister bij te zetten.

Vrienden
Jo Malik legt uit waarom een ge-
boren en getogen Gronsvelde-
naar vier klassen lager gaat spe-
len. „Ik was eigenlijk van plan om
aan het einde van het seizoen te
stoppen. Gezien mijn leeftijd (29)
en fysieke conditie kan ik blessu-
res daargelaten, nog wel vijfjaar
mee op eersteklasseniveau,
maar ik had er na twaalf jaar ge-
noeg van. Altijd maar weer spe-
len en trainen. Met name de
voorbereidingsperiode waarin
zes van de zeven dagen gevoet-
bald wordt en de winterstop,
amateurs voetballen integenstel-
ling tot de profs zelfs tussen kerst
en nieuwjaar gewoon door, ston-

den me tegen. Toen de drie voet-
balvrienden die ook samen met
mij in de zaal spelen vroegen bij
Oranje Boys mee te komen voet-
ballen, ging ik alsnog overstag.
Twee keer trainen en zondags
voetballen is een verademing. Ik
denk dat ik wel na verloop van
tijd het hogere niveau ga missen,
maar komend seizoen prevaleert
de gezelligheid. Dat wii echter
niet zeggen dat ik niet meer am-
bitieus ben, als ik op de wei sta
wil ik winnen en we zullen er alles
aan doen om de titel binnen te
halen".
De derde klasse staat veel minder
nadrukkelijk in het teken van pro-
motie. Daar zijn vaak echte vrien-
denteams en sfeermakers terug
te vinden. Rein van Hek, 32 jaar,
speelt sedert drie seizoenen bij
Coriovallum 3. Een vrienden-
team, zeg maar bijna familieteam
van uit Indonesië afkomstige
spelers. „Ik ben blij dat ik bij mijn
vrienden speel. Het gevoel van
samenhorigheid is enorm groot
en de gezelligheiden feestjes zou
ik voor geen goud willen mis-
sen".

Fer van Garling (40), keeper van
professie, fungeert na al vijf jaar
als uithulp bij VV Geerendaal. De
coördinator van deze unieke club
uit het gehucht Scheulder, die
over zegge en schrijve over één
team beschikt, vroeg zijn collega
Fer van Garling vijf jaar geleden

om uit te helpen. De veren.gings-
man pur sang Van Garling, die in
verband met sportactiviteiten
(bowlen, voetbal en vissen) circa
18.000 kilometer per jaar voor
eigen rekening verrijdt, wilde
eingelijk alleen in de zaal actief
blijven. Hij zwichtte tenslotte
toch en vond het zo gezellig dat
hij vijf jaar na dato nog steeds
iedere zondag minimaal 52 kilo-
meter Landgraaf-Scheulder-
Landgraaf verrijdt.

Abraham
Lei Janssen (47), uitkomend voor
het derde team van het Meezen-
broekse KEV, wil daar tot zijn vijf-
tigste actief blijven. De geboren
en getogenKoningsboschenaar,
brak als 18-jarige, balancerend
op het randje van het eerste
team, van Mariahoop, zijn enkel.
Einde carrière zo leek het, 15 jaar
niet gevoetbald tot zijn zwager
hem vroeg hem een keer uit te
helpen. De sympathieke mede-
werker van een confectieatelier
kreeg de smaak weer te pakken
en pendelt vervolgens iedere
zondag van Heerlerheide, waar
hij inmiddels woonachtig was,
naar Wessem, alwaar zijn zwager
actief was. Sedert tien jaarkomt
hij inmiddels uit voor KEV, waar
hij nu de lagere teams traint,
oud-papier rijdt en een bestuurs-
functie bekleedt. Zijn drijfveren
om als 47-jarige actief te blijven;
de drang om te winnen en gezel-
ligheid.

De laatste in onze rondrit is de 36-
-jarige Ger Grein, uitkomend voor
de nieuwe Hoensbroekse fusie-
dub VKC. De zoon van de voor-
malige wethouder van Hoens-
broek kreeg het voetbal met de
paplepel ingegoten. Pa Grein
was medeoprichter van VCT en
voetbal is voor de eigenaar van
vier videotheken en een beveili-
gingsbedrijfeen niet weg te den-
ken onderdeel van zijn levensrit-
me. „Gezelligheid staat voorop,
doch de drang om te winnen is
nog steeds aanwezig".

" Afdelingsvoetballers in alle soorten en maten
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door arno römgens

U°ENSBROEK - Een gentleman-voetballer. Dat was hij.
I°b Krul, geboren op 29 januari 1954 in Soerabaja.

op vierjarige leeftijd naar Nederland. Speelde ne--9 seizoenen in het eerste elftal van EHC. Aan het
""Jde van de voorbije voetbaljaargang stopte hij. Zijn af-

.pheidswedstrijd is gepland op 7 oktober. Dan zal de FC
anderhalf uur gestalte krijgen. Robs af-

cheidscadeau bestaat uit een wedstrijd tussen EHC enen voetbalteam, geformeerd uit spelers van alle vier de
'^burgse profclubs. Rob Krul, sportinstructeur bij de'Jkspolitie, is buiten het veld, zoals hij binnen het veld

v as- netjes, beschaafd. Bedachtzaam, bescheiden, haast
Plegen vertelt hij over zijn voetballoopbaan. Boude uit-
maken komen niet over zijn lippen. Behoedzaam laveert
'I- Bang om iemand te krenken. Rob Krul: een gentle-,,an blijft hij! Onderstaand is hij voortdurend aan hetwoord.

" Rob Krul,
voor even

scheidsrechter
bij de F-teams

van EHC.
Foto:

FRANS RADE

geruime tijd bij het Nederlands
amateurelftal. Coach Arie de
Vroet stelde mij in veertien inter-
lands op. Een fantastische perio-
de. Ik maakte met dat elftal trips
naar de DDR en reizen naar Indo-
nesië en Italië. Dat kan mij nie-
mand meer afnemen. Ik kijk dan
ook echt in vreugde terug op
mijn voetballoopbaan."

voor een proeftraining. Ik dus ge-
pakt en gezakt naar Sittard. Brom
was er echter niet, op het afge-
sproken tijdstip. Van het bestuur
wist niemand iets af van mijn
komst. Mijn Fortuna-avontuur
was dus in dertig seconden afge-
lopen. Even nog heb ik later met
de gedachte gespeeld om de stap
naar de profs te wagen. Dat was,
toen Sef Vergoossen naar FC
VVV vertrok. Hij wilde mij meene-
men. Ik zat destijds echter met
mijn studie voor sportinstruc-
teur. Daar heb ik uiteindelijk de
voorkeur aan gegeven. Neen;
spijt heb ik nooit gehad over die
beslissing. Ik heb het bij EHC
steeds goed naar mijn zin gehad.
En veel hoogtepunten beleefd.
Denk aan de promoties, aan de
kampioenschappen in de hoofd-
klasse C. Die sfeer toen, daar
teerde je lang op. De behoefte
om bij een andere club te gaan
spelen, heb ik nooit gevoeld. Niet
dat ik echt in hart en nieren ver-
knocht ben aan die club. Maar
nogmaals: waarom zou ik heb-
ben moeten verkassen. De orga-
nisatie van de club is steeds per-
fect geweest. Een verdienste
vooral van Karel Bauling. Met
hem heb ik trouwens ook nog sa-
men gevoetbald."

Over zijn interlands: „Aan het
begin van de jaren tachtig zat ik

_
, *')n carrière: „Ik startte bij

iT^rade. In het C 1. Met dat
'«s a °nnen wi' a"es' Bi'na a'~
fy^'Jeen van EHC verloren wij.
op r|chtte in die tijd een B-elftal
ler j et trok van her en der spe-

et S'ef Kessen en Jan
sta "V'inen maakte ik de over-
al p naar de Hoensbroekse club.
Sd team ' en later het A"elftal'
Op .P vrijwel onoverwinnelijk.

"in zeventiende kwam ik in
ï7erste elftal. Eigenlijk voelde
He| hr n'et eens zo gekvee' voor-
In o ev iel mij prima bij de jeugd.
EjjQ9'seizoen ging het slecht met
Ssi,"Pe dub bungelde ergens
$5 e staart van de derde klas-
-et e trainer moest halverwege

Bre e|zoen opstappen. Jo van
\' rn 'in jeugdleider, nam het
Klj: n°yer- De oudere garde ving

op' Jongens als Ton
Cr ■ Louis Cordewener, Sjef
tWSen, Tayeb Issari, Ben van

nt en de gebroeders Tem-
\\ Lor9den ervoor, dat ik mij
t)a thuis voelde in dat elftal.
bgr na is het eigenlijk steeds
rn a°°Pwaarts gegaan. Die op-
l)°ofSriLracht ons uiteindeliik in de
IL klasse. Mijn eigen carrière
Vj.^ee met EHC's prestatiecur-

had gekregen. Karel moest dus
stoppen en Frans Kerens nam
zijn taak over. Hem kenden wij al
jaren. Ook Frans was een man
met een EHC-hart. Met diens op-
volger. Jan Vleugels, ging het vrij
snel mis. Jan was een aardige
jongen, maar voor het seizoen
had hij wat ongelukkige uitspra-
ken gedaan in de krant. Hij had
het over een oude spelersgroep
en een te smalle selectie. Nou,
dat namen wij hem niet echt in
dank af. De laatste trainer die ik
heb meegemaakt was John Vrij-
ens. Ook hij is een echte heer. Hij
wist van vele individuen op pri-
ma wijze een hecht team te sme-
den. John was een goede voor
ons. Jammer dat hij zo snel, we-
gens werkomstandigheden,
moest opstappen. Maar ik heb
ook alle vertrouwen in Leo
Steegs, die de club komend sei-
zoen gaat trainen."
Over zijn collega's: „Het is gek,

V -,Cq 2'Jn EHC-verbondenheid:
Vr Brom, die destijds Fortuna

rd trainde, nodigde mij uit

Geurten, Leo Ehlen, noem maar
op. Allemaal jongens die het
klappen van de zweep kenden."

Over zijn toekomst: „Trainer
worden. Dat is mijn voorlopig
ideaal. Samen met Marco Grassi
coach ik dit jaar de A-selectie.
Maar ik wil verder. In september
start ik met de cursus Oefen-
meester 3. Ik wil gewoon bij het
spelletje betrokken blijven. Hele-
maal buiten het voetbal kan ik
niet. Voorlopig blijf ik een keer
per week meetrainen. Dat moet ik
alleen al doen met het oog op
mijn afscheidswedstrijd. En wat
EHC zelf betreft: ik heb vertrou-
wen in de nieuwe lichting. EHC
heeft komend seizoen een jong
en gretig team. Ik denk dat Leo
Steegs en zijn mannen een
woordje meespreken in de com-
petitie. Mocht de nood .dit sei-
zoen eens echt aan de man ko-
men: EHC weet dat het steeds
een beroep op mij kan doen."

Over zijn trainers: „Ik heb er nog-
al wat zien komen en gaan. Jo
van Bree was dus mijn eerste
trainer. Na hem kwam Ger Otten.
Een heer en een vakman. Otten
wist als geen ander hoe je met
voetballers moest omgaan. On-
der zijn leiding zijn wij naar de
tweede en eerste klasse gepro-
moveerd. Vervolgens kregen wij
Math Schmeitz. Een voetbalman
in hart en nieren. Vreemd, dat hij
na zijn EHC-tijd nauwelijks meer
op niveau heeft getraind. Onder

zijn leiding promoveerden wij
naar de hoofdklasse. Sef Ver- ■

goossen was de volgende. Een
kei. Hij kwam van derde klasser
Holturn naar ons. Toen al kon je
merken dat hij eens een grote
zou worden. Sef was vooral
mens. Na Sef kregen wij Pierre
Winkelmolen. Pierre had nog bij
ons gekeept. Als doelman lag hij
goed in de groep. Als trainer niet.
Karel Bauling nam het daarna
over. Hij had zijn diploma's ge-
haald. Karel is organisatorisch
perfect. Een prima manager en
ritselaar. Maar vlak hem ook als
trainer niet uit. Karel was en is
EHC. Des te vreemder vond ik
het, dat hij na enkele seizoenen
plots naar Limburgia vertrok. Jan
Druyts volgde hem op. Jan paste
niet echt bij ons. Waarom weet ik
niet, maar hij lag niet zo goed
hier. Toen Druyts vertrok, kwam
Bauling terug. Ik denk datKarel
nog lang trainer van ons was ge-bleven, als hij geen heupklachten

maar EHC heeft steeds kleurrijke
spelers gehad. Vroeger al. Denk
aan de tijd van Hans Stem. Een
echte goaltjesdief. Louis Cordu-
wener had ook alles in huis om
een hele grote te worden. Hij was
in potentie een van de beste
linksbuitens die ik ken. Toch is
het er bij hem nooit echt uitgeko-
men. EHC had vooral een oog
voor spelers die na hun profcar-
rière bereid waren op amateurni-
veau te acteren. Daar zijn gouden
grepen bij geweest.Karl Wingen-
feld bijvoorbeeld, die laatste man
was in het eerste jaar dat wij
hoofdklasse-kampioen werden.
Een speler, ver in de dertig toen
al, die schitterend leiding gaf bin-
nen het veld. Neem Gerrie de
Goede, een prachtfiguur die van
grote waarde was. En Lambert
Verdonk, ook een ex-internatio-
nal waar wij jaren profijt van heb-
ben gehad. Ach, wie heeft niet al
eens bij ons gespeeld. Uwe Blo-
tenberg, Krsto Mitrovic, Zef

Te veel goede amateursclubs
op een beperkte oppervlakte

Van onze medewerker MARTIN FRANKEN

UI - Landgraaf staat in de steigers. Op veel
fatsen in de gemeente Landgraaf heerst bedrijvigheid

stedebouwkundige zin- Markante dorpsbeelden bin-
f, n de oude gemeentes Übach over Worms, Nieuwen-

9en en Schaesberg ondergaan de gewenste face-lift en
1^ ' nieuwe hart van de gemeente Landgraaf, Op de
Vj nadert zijn voltooiing en klopt bruisend van bedrij-
vil eid. Er wordt dus aan de weg getimmerd. Landgraaf

hogerop.

Functie

ter Middeldorp en secretaris Bec-
kers) wilden hun bestuurstaak
graag overdragen. We hebben
daarvan gebruik gemaakt door
via een reorganisatie de vereni-
gingsstructuur professioneler te
maken. Dat schept op middellan-
ge termijn de beste condities
voor de vereniging."

Toch zullen Waubach, SVN en
RKONS het ook komend jaar niet
makkelijk krijgen. Hein Steinen
meldt: „De SVN-deken is in ieder
geval weer dun; als je in het top-
amateurvoetbal goed wil mee-
draaien, moeten er spelers wor-
den aangetrokken van buitenaf
en dat is in onze contreien moei-
lijk." Nie Odekerken en zijn
RKONS-bestuurscollega Schei-
der zijn het daarmee eens.
„RKONS kijkt dan liefst naar spe-
lers die uit lagere klassen komen
en die zich bij ons ook vanuit
sportief oogpunt kunnen verbe-
teren," aldus Schneider, die even
een onderlinge afspraak tussen
de topamateurs uit Landgraaf
aanhaalt. Daarin zijn deze over-
een gekomen eikaars spelers niet
te benaderen. Voor Hein Steinen
het moment om fijntjes op te
merken dat SVN zich aan die af-
spraak niet meer gebonden acht
nadat de afspraken geschonden
waren. Dijkstra vertrok naar
RKONS, waarna Van Hoof naar
SVN verhuisde.

r 6Su?eeld contrasteert fel met de
"r aaf en van de ne?en Land_
Üei 'se voetbalverenigingen.

hoofdk|assers SVN en
H RCn degradeerden, Kolonia
_g. "KONS speelde in de eerste9.Je.F een hoofdrol in de de-

1q at'ed^ns en kon ternauwer-
\ het vege ''if redden- Dat
8i0nste gold in de wat lagere re-
IL en ook voor Waubachse
SiS' hoog tijd om ook
967andgraafs voetbal in de stei-e 2etten- SVN < Waubach en
"raaf vormen de ruime Land-

S Vertegenwoordiging in de
*itt6 e klasse. Hein Steinen (voor-
Dj *r SVN), Nie Odekerken (pen-

-Inrn.eester Waubach) en Frans
ieij e'der (hoofdbestuurslid en

_
e,a.avoorzitter RKONS) legden
Sriijt^dgraafs voetbal op de

Spoeling
■W Steinen: „Onze gemeentev061l4°ooo inwoners en negen
V°NQ. erenigingen, waarvan
% aar twee hoofdklassers env6n perste klasser. Dat is ver bo-
ty-je e standaardnorm. Zelfs metbjj j^ersteklassers mag het voet-%J} °nze gemeente zeer voort-
uig nd heten. We moeten alle
9r 0

Ult Vriiwel dezelfde sponsor-
%U" putten. Dan is de spoeling

_<> " Mie Odekerken vult aan: Ik
S|s 6

e afgelopen competitie niet
Ci _„_en terugval, maar als een me-entele piek."

s?bacn beeft het verenigings-OUr0 Ur volled'g in de steigers
tTp- Nie Odekerken: „Verschil-
fce centrale figuren (o.a. voor-r Van Overveld, vice-voorzit-

Profs
Hein Steinen kijkt ook graag naar
spelers die door de betaalde
clubs worden afgestoten. Helaas
moet hij regelmatig constateren
dat dergelijke spelers „moeilijk

Odekerken: „Ik heb die gedachte-
vaker gehoord en ben bereid er .:
genuanceerd over te denken. ii
Momenteel hebben de vereni- n
gingen een specifieke functie in 3
hun wijk. Pas als die functie weg--
valt kan aan sanering worden ge-.;
dacht. Het pushen van een FC
Landgraaf acht ik daarom mo-
menteel een verarming binnen ii
het sportbeleid."

Behoorlijk tevreden zijn Octeker- I
ken, Steinen en Schneider over .
het gemeentelijk sportbeleid.
Met name over de zogenaamde <privatisering, waarbij de ge-
meente geld aan de verenigingen
geeft voor het terreinonderhoud _
in plaats van zelf voor het onder--
houd te zorgen.
Steinen: „Uiteraard is het geen
vetpot, maar we rooien het goed.-
De gemeente laatons in ruil voor>,
het zelfonderhoud erg veel vrij-

_
heid. Dat is in omliggende ge- ,-
meentes veel minder. Sinds de >l
privatisering heeft de gemeente
ons nooit meer een speelverbod
voor het hoofdveld opgelegd. We""
zijn zelf verantwoordelijk vaor de
goede staat van de velden."

De trainers Wim Logister
(RKONS), Wim Vrósch (Wau-
bach) en Math Schaepkens (SVN>
zullen samen met de verzorgers,
Lou Franssen (RKONS), Paul
Meeuwissen (Waubach) en Chrii'Caenen (SVN) ervoor zorgen dat:'hun spelersgroepen goed ver- n
zorgd en voorbereid aan de ko- rmende competitie beginnen.
Desondanks geen overtrokken ''verwachtingen bij de besturen. *-

Steinen: „SVN moet nog even ■"oude wonden likken". Odeker- ftken: „Handhaven is het Wau- -■bach-devies; 25% der eerste klas-
sers zal immers moeten degrade-"
ren". Schneider: „RKONS gaat '"voorzichtig de nieuwe competitie/
in." Het ziet er dus niet naar uit r,
dat het voetbal in Landgraaf in de,-
komende competitie uit de stei-
gers komt. „Verder bouwen",
luidt het devies.

haalbaar" zijn voor Landgraafse
verenigingen. Dat stoort hem,
want als leverancier aan het prof-
circuit mag Landgraaf en zeker
SVN er wezen: Michel Haan,
Gene Hanssen, Frits Nöllgen,
Raymond Smeets. Daarnaast zijn
veel Landgraafse jongeren over-
gestapt naar een betaalde orga-
nisatie in de hoopover enkele ja-
ren een lucratief contract voorge-
schoteld te krijgen. Veelal ijdele
hoop.

Odekerken: „Velen zijn geroe-
pen, doch weinigen uitverkoren.
Het belang van de jongen wordt
bij ons centraal gesteld. Als een
knaap zich echt kan verbeteren,
werken we erg graag mee aan
een overstap. Regelmatig con-
stateren we echter dat met de be-
langen van een speler een loopje
wordt genomen." Schneider: „Er
is een enorm verschil tussen de
clubs."

PSV heeft uiteraard de beste op-
vang. Ook Fortuna Sittard pakt de
zaken goed aan. Zij laten altijd
weten als ze met een speler gaan
praten en nodigen een bestuurs-
lid van de amateurvereniging uit
bij het gesprek aanwezig te zijn.
Roda JC daarentegen trekt zich
nergens iets van aan.".
„De spoeling is dun" en „de fi-
nanciële armslag ontbreekt" zijn
termen die met de regelmaat van
de schoten van een repeteerge-
weer door de drie eerste klassers
worden gelanceerd. Anders ge-
zegd: „Een toch al kleine koek
moet door veel clubs worden ge-
deeld. Moet daaruit worden ge-
concludeerd dat een FC Land-
graaf als amateurtopclub wordt
gewenst? Dan kunnen sponsor-
gelden en topspelers worden
verenigd in een Landgraafs vaan-
deldrager in het amateurvoetbal.
Schneider: „FC Landgraaf is een
utopie. Landgraaf kent drie cen-
tra. Het is geen toeval dat
RKONS, SVN en Waubach die
vertegenwoordigen, ledere kern
heeft zijn eigen cultuur". Stei-
nen: „Op korte termijn zie ik geen
fusie-club ontstaan. Wel zal het
ooit langs natuurlijkeweg tot een
sanering komen."" De heren Schneider, Odekerken en Steinen (v.1.n.r.) 'opbouwwerkers in Landgraaf.

Foto: FRANS RADE
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Rob Krul bepaalde negentien
seizoenenlang gezicht van EHC

Een voetbalheer
neemt afscheid

Limburgs dagblad ' sport

Opbouwwerk
in Landgraaf



door harry muré

; Doel van de bestemming is Oran-

" je. Het uitgangspuntvoor die lan-
geweg ligt in Yerseke. Er moeten
wat ommetjes worden gemaakt,
de speelstersbus rijdt van Sittard
via Sevenum - om de Noordlim-

; burgse inbreng op te halen -
naar Zeeland en ook daar is er
even oponthoud. De chauffeur

; neemt een afslag te vroeg en
tracteert op een gratis puzzel-
tocht door Krabbendijke. Dames-
voetbal op een dwaalspoor.

; „Voorde mannen is het bedje ge-
■ spreid," zegt Toos van Rijswijck,
i bestuurslid van de commissie die; het voetbal van de andere Lim-

burgse kunne beheert. „Dames-
■ voetbal bestaat bij de gratie van; enkele heren. Er wordt nog altijd
; smalend gereageerd." Ze claimt
■ met klem, dat ieder individu gelij-
_

ke mogelijkheden en faciliteiten
; moet hebben 'om de sportte be-
; drijven die je het liefst doet.Daar
'■ mankeert het nog aan, vindt ze,

" Henny Pleyers (links), van
de oesterbank in Yerseke naar
het Preuvenemint in Maas-
tricht. Dat mag na een onver-
valste hattrick.

Foto's: MARCEL VAN HOORN

In het taktisch concept van de I"
renmaatschappij heeft de vrou'
de brock aan, maar het dames-
voetbal is nog steeds een doof'
trapte mannenzaak. Het socia|e
aspect speelt eeri eeuw na da'0
nog stevig mcc. „Ouders zeg9e
tegen de meisjes: 'Voetbal is
geen sport voor jou, dat is vo"'
mannen'. Toch kan het een rrêe
elegant spel zijn." De drempe''
hoger dan de Keutenberg. Het
gemengde jeugdvoetbalkamp'
Heel, primeur van de Afdeling
Limburg KNVB, een paar weke 11
terug, trok 233 jongens.Er vef'
scheen één meisje, van Rios-
De grondvormen van handbe'
zijn gemakkelijker te leren, het
trappen van een bal is veel mf>*
lijker. „Bij veel clubs zie je toen
een bepaalde opbouw in het
spel, passeerbewegingen en
technische hoogstandjes, Ma3'
de ontwikkeling zal zeer lang.,
zaam gaan." Toch hoeft PaulSJ'nen niet te wanhopen, want o9
hetzelfde moment krijgt HennVj
Pleyers het in de dameswedst'j,
weer op de heupen. Ze schie'
potig uit de Zeeuwse kuiten 9e,
wassen 'elfen' naar een hope'o.
achterstand. „Hoera," roept Je
Janssen opgelucht met de sxe
verheffing van de Geleense c"*
Opperflaaris. „Ik was al bang- .
springen iets te nonchalant <^c
de kansen om."

De coach is belangrijk, denkt-1*
maar de leidster deelt de lake[jfuit. Willy Vroomen doet dat al n.
gen jaar. „Meisjes gaan met^problemen niet naar een tra.* 1

ze vertellen hem niet dat ze ij1
verwachting zijn of dat de liö'Juit is. De trainer staat op een P 1
form. Wim Koevermans, daar .
dweepten ze mee, daar keken
helemaal tegenop, als man^Hly Vroomen - 'Ik voetbalde tul ,
jongens totdat het moeilijk *e f
met omkleden' - was linksbuI.
bij RKHBS en Heilust. „Je m"^het als kind in je hebben, maar
meisjes weten niet eens, dat z _5
mogen meespelen met de E-''
en F-jes van de jongens. Na °^puberteit stoppen ze vroeg- T-e$ren een jongen kennen en ais ..
liever naar amateur- of profv°bal gaat kijken, laat het meisie
het afweten. Het verloop is &\
groot. Alleen de fanatiekeling
blijven over."

De vaste kern raakt weer uitfl'L
dund door andere oorzaken- "e(
Limburgs elftal in Yerseke isv
re van compleet. Ans en Els J
Dings, de twee Limburgse O'9
je-klanten pal achter Ria Ves1'
jens, staan op non-actief na e .*

meniscusoperatie respectieve j

blijde gebeurtenis. En er verd*
nen nogal wat goede Limburg
speelsters over de grens. TinV
Gielen en Marlies Haagmans i
stapten over naar Elen SK in *gië. Els Gaertner ging naar
Scherpenseel, Duitsland. Wi"'
Vroomen: „Je kunt het geen
transfers noemen, zoals bij de,,
amateurs, maar die meisjes v
kiezen waarschijnlijk de beter
clubcondities."

Jean Janssen, experimentere^
met een praktisch geheel ni*^.elftal, mag voor de wedstrijd \
taktische bespreking houden,
wordt zelfs tijdens de rust in °kleedkamer gedoogd, maar "°mee houdt de liefde op. Wi'W
Vroomen doet de knip op de
deur. Verboden voor mannek
„Het is een dilemma," zegt ze'
„Bij handbal mag de trainer
afloop wél binnen, bij ons me'Toch is in de kleedkamer alle^idem als bij de heren, met ditv
schil, dat wij geen bier drinke
Conform het taboe geeft Hen^
Pleyers, met een onvervalste 'trick de ster van de middag, n
interview buiten op de stoepL
gels, blootvoets en heet van °naald. Twintig is ze, diploma
automonteur ('Maar na drie \s.(
minimumloon in de garage {;
ik het mooi geweest') en vers j
gerd aan voetbal. Gulpense, e
Slenaken, nu bij eersteklasser
Sportclub '25. „Je moet een ° 1
hebben, een peil willen bereik
We komen te weinig bij elka^' 8we hebben meer van dit soo"1 |
wedstrijden nodig. Het plezie '< |
komt na de prestatie. Drie d°.(
punten. Ik kan straks met een f
rust hart naar het Preuvene- 11mint." Na een busreis, non-5' j
van nog eens drie uur.

Heren, u kunt rustig slapen 9% t
De vrouwen spelen nog altijd j
mesvoetbal. i

Damesvoetbal in blijde verwachting

" Tijdens de rust opgewekte
gezichten in de Limburgse
kleedkamer. De overwinning
is binnen handbereik. Vlnr:
leidster Willy Vroomen, keep-
ster Nicole Coolen, coach
Jean Janssen, Peggie van
Hommerig, Angelique Bovee,
verzorgster Toos Rog en Stien
Reneerkens.

Via een halve competitie tussen
de afdelingen kunnen zich voort-
aan ook de meisjes in een natio-
naal elftal spelen. Bij de dames
gebeurde dat al langer. Paul Stij-
nen, met zijn jeugd-harem op
weg naar Zeist: „Wij hebben de
voorbeeldfunctie van nationale
teams nodig. De structuur om
daar naar toe te werken hébben
we nu eindelijk, maar..." Beleid
en realiteit liggen vaak even ver
uit elkaar als doellijn en midden-
cirkel. „De clubs moeten er ach-
ter staan, de beste speelsters le-
veren voor toernooien en selec-
tiewedstrijden, terwijl voor die
clubs- net als bij Ajax of Barcelo-
na - de competitie primair is.
Voor het hele damesplan hebben
we in Limburg een budget van
tienduizend gulden." Een habbe-
krats. Nog een paar busreizen en
ze kunnen gaan carpoolen.

Omdat meedenken mag - dat
kost niets - legt Paul Stijnen per-
soonlijke accenten. „Ik zie het
meisjesvoetbal als opleiding,
ontwikkeling onder wedstrijd-
druk. Bij de dames komt de pres-
tatie op de eerste plaats. Ik hoor
altijd: 'We worden niet geaccep-
teerd', maar als je ziet^yat de
handbalsters en zwemsters er
aan tijd in steken, die mentaliteit
vind ik niet terug bij het dames-
voetbal." Tijd dus dat de dames
de hand in eigen boezem steken.

I omdat de wijze van benadering; 'niet in balans is. „Je kunt appe-. len en peren niet met elkaar ver-; gelijken."

" Damesvoetbal blijkt een Spar-
taans tijdverdrijf. Drie uur in de
bus, zonder sanitaire en koffie-
stop. In de spelersbus van Roda
zou allang opstand zijn uitgebro-
ken. Aan sportieve mentaliteit
mankeert het niet. De twee wed-
strijden in Yerseke, meisjes en
dames, tegen de Zeeuwse selec-
ties eindigen in overtuigende
overwinningen van 8-1 en 5-2.
Jean Janssen, met zijn 63 jaar in
de rol van opa-trainer: „Het is me
meegevallen, vooral het enthou-
siasme. Toen Nieuwstadt - de
KNVB - me vroeg voor die job,
stond ik even te kijken. 'Hoe moet
bat in de kleedkamer?' zei ik te-
gen mijn vrouw. Ik heb geen con-
cepten, gewoon de ouderwetse
methode." Theorieën, daar ko-
men ze geen wijs uit. „Maar het
een-tweetje hebben ze snel on-
der de knie."

De meisjes bijten de spits af. Pri-
ma, leerzame wedstrijd, waarvan
de dames alleen het staartje
meekrijgen. Hun oefenprogram-
ma bevat een tussendoor-excur-
sietje naar de oesterbank van
Yerseke, vermoedelijk als menta-
le warming-up voor hun duel la-
ter op de middag. Het meisjes-
team telt twee internationals,
doelvrouw Nicole Coolen (15) uit
Stramproy en middenveldster
Diane Baars (16) uit Montfort. Bij
de gratie van hun ouders hebben
ze het zo ver geschopt. Pa Baars:
„Diane voetbalt bij Susteren. Ik
breng haar naar de training. Je
kunt zon meisje niet alleen op de
fiets laten gaan." Nicole Coolen
speelt"in Yerseke twee wedstrij-
den, eerst in het meisjesdoel en
aansluitend een helft bij de da-
mes. Ze opereert in de stijl van
Hans van Breukelen en wordt nu
al begeerd door concurrerende
en buitenlandse clubs.
Jean Janssen- 'ouderwetse' me-
thode - laat bij de dames drie
spitsen opdraven. Rechtsbuiten
is Angelique Bovee, Ysselsteyn,
en uitkomend voor Venray. Ze
noemen haar Coen Moulijn,
maar ze heeft als sigarettenrook-
ster meer weg van De Kromme.Ze steekt er nog eentje op. „Wim
van Hanegem stond tijdens de
rust ook te vonken tot het blauw
zag." Angelique Bovee (23)
speelde vorig jaarmet het Neder-
lands elftal in het wereldkam-
pioenschap in China. De 'laatste
achttien' van Oranje heeft zij deze
maand op een haar na gemist.
„Het is een pure hobby, maar je
moet toch een prestatie leveren.
Willen en niet kunnen, dat is een
groot verschil. Die laatste catego-
rie adviseer ik: stop met voetbal,
kies een andere sport."

Voetbal m/v pleegt zich beneden
de gordel af te spelen. Dat weer-

houdt het gros van de meisjes
cq. de ouders onthouden hun
fiat. Volgens verzorgster Toos
Rog rijst het blessuregevaar niet
het veld uit als het spel goed
wordt gespeeld. Ze hoeft in Yer-
seke nauwelijks in actie te ko-
men. Een enkele Coumansban-
dage, „maar die breng jeeen dag
tevoren aan." Toos is de vrouw
met de gouden handen. Als aan-
voerster van het Limburgs elftal
had ze gouden benen. „Ik was
laatste man. Ria Vestjens (Lim-
burgs record-international) stond
in de spits. We waren even snel.
Dat leverde altijd interessante
duels op." Toos is een van de
laatste der Mohikaansen uit het
wilde voetbal, het straatvoetbal -
„Dat blijft de beste school." Ze
versleet Kolonia, RKHBS, Heilust
en Geleen. Totdat het finaal mis-
ging. Knie naar de knoppen. Wat
stijfjes stapt ze uit de bus.

Vier jaar hobbelde ze door. Een
jaar op krukken. Haar knie werd
even beroemd als die van Willy
Dullens. „Ik had bergen beklom-
men in Noorwegen en startte
vervolgens pardoes in een toer-
nooi. Dat was funest, overbelas-
ting, een draaibeweging, weg
knie. Nooit meerkunnen voetbal-
len." Bij de dokter zakte ze door
de grond. „Ik dacht, je hoort niet
goed." Daarna de bekende calva-
rie, operatie en x-keer Henk Reu-
vers. „Blij dat ik weer kan skiën."

Gemotiveerd door haar eigen
blessure stortte Toos Rog zich op
het diploma sportmasseur- 'Let
wel, masseuse'. Na de rust gaat
ze verder voor het brevet fysio-
therapeut. „Ik heb het hele relaas
meegemaakt. De meisjes weten
nietwaar ze naar toe moeten met
hun blessures. Er loopt wel
iemand met zijn haverzak langs
de lijn, maar daar neem je de
angst niet mee weg. Vrouwen
zijn wat trager, steken een been
uit, dan is het gauw raak, knie,
enkel, vaak het sleutelbeen. Er
zou preventief meer moeten ge-
beuren." Toos Rog ziet het ver-
band in de damesploegen toene-
men. „De wedstrijddruk wordt
groter, het is niet meer zo losjes."
De techniek, de Cruijffiaanse ont-
wijkbeweging, houdt geen gelij-
ke tred met de prestatiedrang, en
bij de meeste clubs zijn de meis-
jes qua training en begeleiding
de kinderen van de rekening. „De
damesafdeling hangt er maar
wat bij," tackelt Toos. „Het eerste
herenteam staat voorop. Je kunt
ook nooit verwachten, dat meis-
jes hetzelfde voetballen als profs.
Toch willen ze spelen. Bepaalde
heren wensen dat niette accepte-
ren. Je mag meedoen, natuurlijk,
een meisje achter de tapkast is
leuker dan een jongen. Zo word
je toch weer misbruikt."

Geen 'bepaalde heer' is Toon
Verkoijen. „Ze zijn gretig," zegt
hij ais Nathasja van Geleen de
Limburgse meisjes tot zeventien

jaar met twee doelpunten op het
goede spoor zet. Langs de lijn is
hij de beheersende figuur van de
drieëntwintig toeschouwers, de
kantinebaas ('Na afloop geen
mosselensoep, anders krijg je
van die gezichten') en de terrein-
knecht meegeteld. Toon Verkoij-
en is de Limburgse Jan Huij-
bregts, de competitieleider zon-
der wie geen bal loopt. Als een
Philips-lichtinstallatie laat hij zijn
visie schijnen over het dames-
voetbal. De vrouwen liggen hem
na aan het hart. „De scheidsrech-
ter - met buikje - heeft zijn mid-
dag niet," noteert hij neu-
traaltjes. De thuisfluiter ziet
Zeeuws buitenspel over het
hoofd, maar ter compensatie be-
landt de bal op de Limburgse lat.
Toon Verkoijen is nevenbij voor-
zitter van de commissie zaalvoet-
bal. 'Nevenbij' is slecht gekozen,
want ambtshalve en representa-
tief legt hij ook voor de dames
zijn volle postuur in de schaal.
Het spel van de meisjes- obser-
veert hij - blijkt beter verzorgd
dan de creatievan de dames. Dat
doet hem deugd. *

„De KNVB is begonnen met een
Jeugdplan Meisjes. De opbouw
van onderaf is te vergelijken met
het model van de jongens"- dat
al jaren voortreffelijk werkt. Vol-
gens Verkoijen zal er ook aan de

bovenkant iets moeten gebeu-
ren. „Drie hoofdklassen, net als
bij de amateurs. Daar zouden we
naar toe moeten." Een soort
prestatie-magneet dus, maar hij
heeft het binnen de nationale
voetbalbond niet alleen voor het
zeggen en al helemaal niet bin-
nen de Fifa. „Belachelijk dat een
dameswedstrijd tweemaal veer-
tig minuten duurt, en dat ze met
een 'viertje' moeten spelen in
plaats van een 'vijfje. Het zal wel
- die lichtere bal - ooit verband
hebben gehouden met de opvat-
ting over de fysieke gesteldheid."
Vrouwen zijn gebonden aan de
(andere) regels. Om de periodie-
ke achterstand weg te werken is
er een voortvarend structuurplan
opgestart.

De twintig afdelingen van de
KNVB moeten per juli 1990 een
full-timetrainer aangesteld heb-
ben. Limburg loopt daarbij voor-
op - de meisjes overrompelen de
Zeeuwse tieners illustratief met
een monsterscore - en heeft die
vaste man al in dienst met Paul
Stijnen, ex-Swift tot en met Ves-
ta, Ciosser met specialisatie voet-
bal. Na afloop wordt hij gefelici-
teerd door zijn Zeeuwse collega
Hein Poell uit Nederweert ('Ver-
diend verloren, maar ik werk dan
ook pas sinds anderhalve maand
bij de Afdeling Zeeland').

Paul Stijnen (33) geeft uitvoering
aan het nieuwe KNVB-beleid.
Structuren tót over de oren. Als
coach kreeg hij daarom assisten-
tie, eerst van Fortunees Wim
Koevermans, en na diens vertrek
naar FC Groningen van Jean
Janssen. Ze vullen elkaar aan,
Stijnen en Janssen, al lopen de
taktische commando's niet altijd
parallel. 'Inschuiven' roept Paul,
terwijl Jean, dertig jaar ouder en
wijzer, aan de andere kant van de
dug-out waarschuwt: „Je kunt de
meiden achter toch niet één op
één laten spelen!" Limburg telt
vijfentwintighonderd voetballen-
de meisjes en dames, verdeeld
over honderdtien teams, alle-
maal verlengstukken van heren-
clubs. Als de Swolgense of Geul-
sche Boys in het veld verschij-
nen, kunnen dat dus evengoed
lady's zijn. Het nieuwe plan
splitst de meisjes op in twee leef-
tijdsgroepen, tot 15 en tot 17 jaar.
Vanaf 17 worden het dames.

Limburgs dagblad

SITTARD/YERSEKE - Het wachten is op Peggie Helwig.
Jean Janssen, die na dertig jaar sociaal werk als trainer
bij veertien amateur- en drie profclubs (Limburgia, Fortu-
na, VVV) en als Geleense ex-kastelein-praatpaal van gans
de voetballende Westelijke Mijnstreek stiekem had ge-
dacht eindelijk te kunnen gaan genieten van de vut, kijkt
even zenuwachtig op zijn horloge als Laurent Fignon in
de slottijdrit van de Tour de France. Kwart voor acht, dat
is op zaterdagochtend voor dag en dauw, maar in de
sport is het tijdstip van vertrek in alle omstandigheden
heiliger dan de prestatie zelf. „Peggie, waar blijf je?" Vijf
minuten later heeft hij zijn wagen toch volgeladen. Met
minimale vertraging begint het Limburgs damesvoetbal
aan het nieuwe seizoen. Gezien de kwaliteit is die lichte
achterstand geen enkel probleem.
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Joyce en Giovanni op weg
naar Mini-playbackshow

Maar dan schiet Albert Vos met-
een ook weer in de lach. Ja, hij
zou wel een slecht manager zyn
om te zeggen dat er geen animo
en enthousiasme is by de leden
van 'Femme Fatale. Neen, niets
is minder waar. Integendeel, het
bruist van activiteit bij die club,
die zeker één keer per week
(maar meestal is dat wat meer)
een trainingsavond heeft. Jaar-
lijks heft 'Femme Fatale' zo om
en nabij de dertig tot vyftig maal
de beentjes van de vloer bij
shows. Ook niet niks. En daar-
van getuigt overigens ook het
fraaie plakboek.

den heel graag by de eerste drie
eindigen.
Gebrek aan supporters hebben
ze in ieder geval niet. Gewapend
met spandoeken en alles wat
daarbij hoort zal in de loop van
de dag ook nog een bus met niet
minder dan vyftig familieleden,
vrienden en vriendinnen naar
Aalsmeer vertrekken om Joyce
en Giovanni aan te moedigen.
Op de vraag of ze niet een beetje
zenuwachtig zijn volgt prompt
het antwoord: „We hebben vier
weken geoefend. Dus zenuwach-
tig hoeven we niet te zijn. We vin-
den het gewoon té gek!!!"

-
van hun ouders zijn

Giovanni Poutsma uit Amsten-
J*de en Joyce Adriaens uit Tree-

vanochtend in alle vroegte
ï^rtrokken naar de studios van
*v 10 in Aalsmeer. Giovanni en
J°yce werden tijdens de voor-
Jonden van de Hennie Huisman
flay-Back show uit maar liefst
jJO mini-kandidaten gekozen.
"let de song 'The time of my live'
J*'t de film Dirthy Dancing ver-
tolken zij vanavond tijdens de

Patrick Swayze en
:ennifer Gray. Uiteraard moet
'«dereen duimen, want ze zou-

Nana naar Kerkrade

Dus dan maar even het verhaal.
Nu eens niet een successtory.
Want laten we eerlijk zijn: wie
wil de wulpse dames eigenlyk
niet zien, nietwaar? Neen, laat
Vos maar eens uit de doeken
doen hoe die groep, met een vas-
te kern van acht tot twaalf da-
mes, is ontstaan. Na een kleine
aanmoediging hebben we hem
op de praatstoel. „Kijk", zegt hij,
..het idee om met die groep van
start te gaan is in 1985 ontstaan in
het verenigingslokaal van de car-
navalsvereniging 'De Soeplum-
mele' van Heerlerbaan. Clara
Hundscheid vond dat het goed
was voor het image van de'ver-
eniging. Er was geen man (en
ook geen vrouw) diehet daar niet
mee eens was. In leeftyd varië-
rend van achttien tot dertig jaar
(maar we kijken niet op een
jaartje méér) zyn de leden af-
komstig uit deze regio".

Vaste kern

Een dansgroep die dus tijdens
het carnavalsseizoen optreedt?
„Nee hoor", haast Vos desge-
vraagd te melden. „Kijk, zo is de
groep wel ontstaan. Maar we zijn
het hele jaar dooractief. Onlangs
hebben we Marcus Manero uit
Geleen als nieuwe choreograaf
aangetrokken". .

" Nana Mouskouri: voor de derde maal naar Kerkrade.

Presentatrice in nieuwe tv-serie, concerten in Rotterdam

Anita pendelt tussen
Brussel en Rotterdam

AVRO pakt weer uit
met 'De stille kracht'

Historische serie vanaf vandaag opnieuw op tv-scherm

De dreiging daarvan, voor de
dramatiek van het verhaal na-
tuurlijk aangezet, is alom voel-
baar. Aan de andere kant is het
natuurlijk goed te bedenken dat
het voor diezelfde dramatiek
blijkbaar onontkoombaar is dat
de bepaalde tegenstellingen
soms wel erg sterk worden aan-
gezet. De nuance van de realiteit
ontbreekt en daarom zijn de Ja-
vanen en Indo's soms wel eens
erg veel afgebeeld als glimla-
chende maar zeer onbetrouwba-
re sujetten, een kwaal die veel In-
dische literatuur kenmerkt.

Van derKamp roept in een bord-
kartonnen studiodecor daarente-
gen meer een pasar malam-ach-
tig Indië op. Inclusief een onver-
mijdelijk kroepoek-achtig klin-
kend taaltje. Toch valt deze 'Stil-
le kracht' daarmee bepaald niet
te diskwalificeren. Voor de tele-
visiekijker dist Van der Kamp
een spannend verhaal op, waarin
de zwarte magie, de nog altijd le-
vende stillekracht van Java, zijn
grote rol speelt.

- De Griekse ster Nana Mouskouri komt opnieuw
Kerkrade. Op woensdag 15 november treedt de gevierde

Jangeres op in de Rodahal van Kerkrade in het kader van een
.^esteuropese toernee die in oktober"van start gaat. Nana Mous-kouri was in het recente verleden al tweemaal in de Kerkraadse
Rodahal. De voorstellingen waren toen steeds uitverkocht.

Van onze showpagina-redactie

Discipline, saamhorigheid, har-
monie en uniformiteit. „Zonder
die eigenschappenkan het niet",
meent Albert Vos en hy kan het
weten. Het programma van de
dans- en show omvat de can-can,
een disco-mix, Braziliaanse en
Spaanse dansen (juist ja, ook de
Bolero, want die ligt momenteel
ook nog eens goedin hetgehoor).
„Nieuw - er- daarvoor wordt nu
hard aan gewerkt - is de Jackson-
mix. Die hopen in oktober te
brengen". Eén wens hebben Vos
en de meisjes van 'Femme Fata-
le' nog wel. Ze zyn op zoek naar
een paar collega's, een paar nieu-
we gezichten (of moeten we zeg-
gen 'benen'?). Wie interesse heeft
kan terecht op het adres: Ring-
oven 85, 6372 DM Landgraaf of
telefonisch (alleen tussen 17.30
en 19.30 uur) op het nummer ©
045-321911.

Voor het stadje Laboewangi
stond Pasuruan model. Met 'De
stille kracht' in de hand zijn daar
bijna alle plekjes uit deroman te-
rug te vinden: het station, de so-
ciëteit 'De Harmonie' die by
Couperus 'Concordia' heet, de
kerk en de Chinese huizen. Ook
de grote tuin bij het huis van de
resident, met voorin de vlagge-
mast in de vorm van de Eiffelto-
ren, is er nog. Alleen het huis zelf
is ten prooi gevallen aan de nieu-
we tijd.

Couperus vond zijn verhaal toen
hij met zijn vrouw lang in Pasu-
ruan logeerde, bij een familielid
dat daar een hoge positie be-
kleedde. Daar hoorde hij de ge-
schiedenis van een resident die
in moeilijkhedenraakte. De mys-
terieuze verschijnselen (sirih-
spuwen en steentjes gooien) die
zich elders voordeden vond hij
beschreven in kranten en rap-
porten van hetKNIL.

Op lokatie
Logisch dat Fons Rademakersooit overwoog het boek op loca-_
tic te verfilmen. Er was zelfs een
schitterend, vrijwel onaangetast
droomhuis gevonden, dat Cou-perus zelf in deroman beschrijft.
Maar om allerlei redenen is het
daar nooit van gekomen. Inplaats daarvan maakte hij de'Max Havelaar. Filmplannen.
van jonge Nederlandse cineastenliggen nog ergens in een ijskast.

Blijkbaar spreekt 'De stille
kracht' niet alleen de Nederlan-
ders aan. Ook het huidige Indo-
nesië kreeg niet lang geleden nog
eens alle kans de magie van Cou-
perus te leren kennen. Weken-
lang verscheen het verhaal in een
vertaling als dagelijks feuilleton
in 'Kompas', de grootste krant
van Indonesië.

Daarnaast speelteen conflict tus-
sen deresident en de plaatselijke
regent. Van Oudijck heeft er ge-
noeg van dat deze inheemse
vorst zijn Nederlandse salaris
vergokt. Hy verhoudt zich, gere-
geld bij de wet, tot de resident als
diens 'oudere broer' en grijpt
met de nodige omzichtigheid in.
Niet lang daarna komen de
meest bijzondere' intriges op
gang en doen zich bijzondere ge-
beurtenissen voor.

Intriges

In de serie van Van der Kamp
wordt sterk gesuggereerd dat de
vreemde en soms zelfs bloedstol-
lende gebeurtenissen die zich
plotseling in en om het huis van
de resident beginnen af te spelen
het nodige met een wrok van de
ontslagen regent hebben te ma-
ken. Bepaald uitgesloten is dat
ook niet. Ook Couperus laat dat
alles in het midden. De stille
kracht is alom aanwezig, berede-
neerbaar of niet.

Maar waar de serie vooral vertelt
over de ongrijpbare machten,
schildert Couperus toch vooral
ook een Hollandse samenleving
die alle moeite doet om in de tro-
penzon niet weg te smelten.
Vrouwen hadden in die dagen
niet zelden alle moeite om staan-
de te blijven in het voor hen toch
vaak moordend saaie, door be-
dienden bestierde bestaan.
Feestjes, avonden, ontvangsten
en affaires waren, zeker in de ho-
gere kringen, manieren om aan
een lome sleur te ontsnappen.
Mannen hadden immers genoeg
aan hun werk.

Al in het begin geeft Couperus
aan dat Van Oudijck onzorgvul-
dig is * met de wetten van de
nacht. Gevolgd door een Javaan-
se bediende wandelt hy 's
avonds naar de haven. Hoofd-
schuddend ziet de man hoe de
regent over het donkere water
naar de verte staart. Deed hij dat
toch maar niet, niemand weet
immers wie en wat er uit de zee
op het land kan komen....

Het verhaal speelt in het Neder-
lands-Indië van rond de eeuw-
wisseling. Het zijn de jaren van
Tempo Doeloe, dus vóór de crisis
van de jaren twintig toen het Ne-
derlandse gezag op Java nog
bloeide als nooit tevoren. Jaren
met een sfeer die menige Hollan-
der, die niet beter weet dan dat
het daar altijd zo was, tot de ver-
beelding spreekt.
Maar vooral de ingrediënten die
Louis Couperus gebruikte, en
die door Van derKamp opnieuw

Van onze rtv-redactie
HEERLEN- Vanaf deze donder-
dagmiddag herhaalt de AVRO
op Nederland 2 (16.10 uur) de te-
levisiebewerking van 'De stille
kracht. In het midden van de ja-
ren zeventig baarde deze pro-
duktie nogal wat opzien. Pleuni
Touw was het gesprek van de
dag, want zelden gaf een actrice
zich op de Nederlandse televisie
zo openlijk - en vooral 'functio-
neel' - bloot. Maar gelukkig gaf
ook het verhaal van Louis Cou-
perus alle aanleiding om te ky-
ken. Walter van der Kamp, die
ookvoor de AVRO de Couperus-
romans 'De boeken der kleine
zielen' en 'Van oude mensen, cfè
dingen die voorbij gaan' voor de

camera's bracht, scoorde met
deze bewerking bepaald hoog.
En wie weet wat er gebeurtnu de
serie opnieuw op het scherm
komt.

zijn gerangschikt en bewerkt,
hielden de kijkers wekenlang in
de ban. 'De stille kracht' vertelt
het verhaal van resident Van
Oudijck (Bob de Lange), een wat
vaderlijke Nederlandse gezags-
drager ergens op Oost-Java. Zijn
veel jongere tweede vrouw
(Pleuni Touw) kan nogal wat
luxe aan en niet alleen dat. Met
graagte valt zijn voor de avances
van de zoon van Van Oudijck
(Willem Nijholt).

welke gastartiesten ze uitnodigt.
Dat moet een verrassing blijven
tot het gewenstemomentvan het
uitlekken.

twaalfdelige tv-serie even een
babbel met de zangeres, die nu
óók en opnieuw actrice is. Vooral
Over haar concerten in Rotter-
dam wil ze wel wat kwijt.

Lee Towers komt in elk geval
niet. Met hem zong ze vijfjaar te-
rug tydens zijn concert de grote
hit 'Run to me.' Daar komt geen
herhaling van. „We zyn niet on-
verbrekelijk verbonden," stelt ze
nu, min of meer zakelijk.

, Van onze showpagina-redactie
BRUSSEL - In het minia-tuurpark 'Mini Europa' op
'*e Heizel inBrussel zijn gis-tren de opnamen gestartvoor de nieuwe Nederland-se twaalfdelige tv-serie
A.nita and the kids of Uni-
*d Europe'. Het is een co-
broduktie van NCRV, KROen VARA, die wordt gepre-
senteerd door zangeres Ani-
ta Meijer.

Dertien jaar geleden, ze was toen
21, brak Anita Meyer door met
'Why, teil me why.' „Maar," geeft
ze toe, „tussendoor zyn er ook
periodes geweest dat het rustig
was. Nu is het weer hectisch. . ,e
produktie van de concerten is in
volle gang. Ik hecht erg aan de
artistieke inbreng van Jan Riet-
man. Binnen het team zullen we
van alles verzinnen".

bedoeling is dat de serie in
vooijaar van 1990 op hetscherm komt. Anita Meyer is

teen showgirl, maar een vol-
trekt kapsonesloze, hard wer-kende zangeres. In de komende

zal ze heel watkeertjes op
j*ï neer moeten pendelen tussen

en Rotterdam. Want in
geboortestad moet ze ook

Speteren voor de drie Ahoy'Concerten, die dit jaarop 6, 7 en 8
oktober opnieuw door haar in dit"otterdamse paleis worden ge-
teven.

Meijer: „De eerste twee zijn al
bijna uitverkocht. Zevenduizend
mensen per concert. Op de derde
avond doen we een tv-opname.
Het bijzondere is de zaalopstel-
ling: 'enronde,' dus met detribu-
nes rond het podium. Toch weer
nieuwen anders dan 't vorig jaar,
vooral ook omdat we, samen met
producer Hans Sleeswijk, zullen
zorgen voor een rode draad in het
verhaal. Voor de band van Jan
Rietman zoeken we aanvulling
van enkele blazers. In overleg
met Jan ben ik druk bezig reper-
toire samen te stellen.Natuurlijk
doe ik de grote nummers uit mijn
carrière, maar ik zing ook dingen
die men niet echt verwacht. Net
voor de Ahoy' concerten komt er
een lp uit van één Amerikaanse
componist. Die stukken krijgt
men natuurlijk te horen".

" Anita Meijer (34): „Tussendoor zijn er ook periodes ge-
weest dat het rustig was".

Gasten
Anita Meyer wil nog niet kwijt

Met producent Hans Sleeswijk
legt Anita Meyer de laatste hand
aan een serie televisieshows
rond de kinderen van Europa.
Drie omroepen zullen ze in 1990
beurtelings uitzenden, KRO,
NCRV en VARA. Anita combi-
neert daarin drie functies: pre-
sentatrice, hostess en zangeres.Rydens de pauze voor de nieuwe

Limburgs dagblad j show

Dans- en showgroep zoekt nog enkele collega 's

'Femme Fatale' maakt zich
op voor eerste lustrum
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# Femme Fatale:
jaarlijks zon
dertig tot vijftig
maal op shows in
de Limburgse en
aangrenzende
regio.

door harrie cremers
LANDGRAAF - Nog een paar maandjes wachten eh dan is het zo ver. De Limburgse
dans- en showgroep 'Femme Fatale' bestaat dan vijfjaar. Goed ogende jongedames en
Meisjes die zich van menige andere formatie onderscheiden met hun wervelende show.Vandaar dus maar meteen de vraag: waarom en van waar die naam 'Femme Fatale'? Het
antwoord komt prompt van manager Albert Vos, echtgenoot van Jeannine, die niet' alleen
Jheedanst in de groep maar óók een goed oog heeft voor de kleding van de danseressen.Designing' noemen ze dat ook wel. Hij constateert: „Misschien is het wel een beetje hun
Noodlot om veel vrije tijd te investeren in zon hobby als deze".



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

■ = 'zwart wit programma

" " = stereo geluidsweergave
oo = tweetalig bi) stereo-app.
TT = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Nederland 1:5 26 29 46 51. 53 en 57

uit shows.
22.30 Journaal.
22.40-23.30 Bridgets keus. 4-delige

Engelse miniserie naar deroman Be-
having badly van Catherine Heath.
Afl. 4: Eind goed? Mark stelt alles in
het werk om te voorkomen dat hij zich
belachelijk maakt. Maar als hij Giles
ontmoet, rijst de twijfel.

Nederland 2
20.20 De kat en de kanarie. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1978 naar het to-
neelstuk van John Willard, met Wil-
fred Hyde-White, Wendy Hiller, Honor
Blackman e.a. Regie: Radley Metz-
ger. Na twintig jaar wordt het testa-
ment van de miljonair Cyrus West
openbaar gemaakt. Tijdens het voor-
lezen arriveert echter onverwachts de
dokter van het naburige gekkenhuis
met een uiterst sinistere boodschap.

21.55 Tommy Cooper. Hoogtepunten

19.21 «*De baas in huis? Ameri-
kaanse comedyserie. Afl.: Oma's
foto. Jonathan wil op school graag dat
erebaantje hebben waarvoor je geko-
zen moet worden. Mona probeert een
aardige omslag te bedenken voor een
blad van een van Angela's klanten.

19.45 Labyrinth. Spelprogramma ge-
presenteerd door Peter Jan Rens.

20.07 Stadsgeneugten. Humoristi-
sche Engelse tekenfilmserie over het
leven in een grote moderne stad. Afl.:
Kettingreactie.

19.17 PP: Verkiezingsuitzending van
Lijst Janmaat/Centrum Democraten
(CD).

18.40 Boes. Tekenfilmserie. Afl
Shampo op het liefdespad.

19.00 Journaal.

18.17 De Smurfen. Tekenfilmserie
Afl.: Ja, ik wil. (herh.).

17.41 De avonturen van Teddy Rux-
pin Tekenfilmserie. Afl.: Het kasteel
van Koning Nogburt. (herh.).

18.04 De Freggels. Engelse teken-
filmserie. Afl.: De freggelgrot bevriest.
(2).

17.01 Neighbours. Australische serie
17.24 Popeye. Tekenfilm.
17.30 Journaal.

NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VARA

" Willem Nijholt, Pleuni Touw in 'De stille kracht. (Neder-
land 2 - 16.10 uur)

13.35 All our Yesterdays. Berna^
Braden kijkt 50 jaar terug.

14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 Teil the Truth. Serie geprese»

teerd door Fred Dinenage.
15.15 Take the high road.
15.35 Connections. Met Simon P" I-

ter.
16.00 Children's SSVC. Let's P*

tend.
16.20 Simon and the witch.
16.35 Scoobydoo.
17.00 Move it. Serie.
17.25 Home and away.
17.50 The planets.
18.15 Emmerdale farm. Serie.
18.40 News and weather.
18.55 Run the gauntlet.
19.50 The labours of Erica. Serie
20.15 Voyager.
20.40 TheBill. Afl.: A quiet life.
21.05 Chelworth.
22.00 News and weather report.
22.30 Horizon.
23.20-23.45 First exposure. Nieu<*

serie met muziek en comedy.23.50-23.55 Journaal

23.35 "«Ontdek je plekje. Giethoorn
(herh.).

20.30 Gentlemen prefer blonds.
Amerikaanse speelfilm uit 1953 van
Howard Hawks, met Marilyn Monroe,
JaneRussell, Elliot reid e.a. De blon-
de Lorelei ontmoet tijdens een cruise
de schatrijke Sir Francis Beekman. In
Parijs aangekomen beweert Sir Fran-
cis Beekman dat Lorelei haar dia-
manten tiara heeft gestolen.

22.05 Vragenvuur. Debat tussen de
fractievoorzitters van de drie grote
politieke partijen n.a.v. de Tweede
Kamerverkiezingen op woensdag 6
september.

20.28 PP: Uitzending van Groen
Links.

18.45 ""David, de kabouter. Teken-
filmserie naar het boek De Kabouter
van Rien Poortvliet en Wil Huygen.
Afl. 23: Een reis naar Australië.

19.10 Music masters. Muziekquiz ge-
presenteerd door Ad Visser.

20.00 (TT)Journaal.

16.10 (TT)De stille kracht. Serie met
Pleunie Touw, Bob de Lange, Willem
Nijholt, e.a. Afl.1.

NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO "

Sky Channel
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.
17.00 Countdown.
18.00 Snooker.
19.00 Mobil Motor Sport News.
19.30 Surfen vanuit Hawaï.
20.00 Volleyball-Savvin Tourflr

mant Moscow.
21.00 Rugby Union.
22.00 Grand Prix Athletics.
23.00-01.00 Asian Open Snooker-,
06.30 European Business Chann*

Super Channel
07.00 World News and Busir*^

Hour.
08.00 The Mix.
15.30 Tracking.
16.30 On the air.
18.30 Nino Firetto.
19.30 Allo Allo.
20.00 Pirates of Blood River.
21.50 World News and Weather.
22.00 Good Guys Wear Black. ....
00.00 World News and Weather,

lowed by the Mix. "$
02.00-06.00 Italiaanse program"13
van Rete Mia.

mentsprogramma.
22.30 Tagesthemen.
23.00 Bolero. Tv-spel van Rüdiger en

Monika Nüchtern. (herh.). De jazzmu-
sicus Pete en de galeriehoudster
Lena zijn getrouwd en hebben een
kind. Als Pete in een artistieke crisis
raakt en jaloers wordt op Lena's suc-
ces, lijdt hun huwelijk daaronder.

00.40 Tagesschau.
00.45-00.50 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

handicapte kinderen.
21.45 Heute-journal.
22.10 50 Jahre nach Weltkriegsbe-

ginn. Discussieprogramma over de
Duits-Poolse verhouding.

23.25 Unter dem Vulkan. Amerikaan-
se speelfilm uit 1984 van John Hus-
ton, met Albert Finney, Jacqueline
Bisset, Ahthony Andrews e.a. (herh.).
Consul Firmin is alcoholicus en wordt
verlaten door zijn vrouw Yvonne, die
dit niet langer kan aanzien. Maar op
Allerzielen besluit ze terug te gaan
naar de kleine Mexicaanse stad.

01.15-01.20 Heute.

22.50 Auf Wiedersehen in Kairo.
7-delige Engelse serie van James
Cellan Jones. Afl.2: Guy Pringle, die
zich steeds meer in het intellectuele
leven van Boekarest stort, merkt niet
dat zijn vrouw zich steeds meer ver-
waarloost voelt. Guy gaat zelfs zo ver
dat hij de jonge Brit Lawson vraagt,
zich om haar te bekommeren. Dat
doet Lawson maar wat graag.

23.50 Ein Deutsches Schicksal - Ka-
plan Josef Rossaint, filmportret van
de 86-jarige Dr. Josef Rossaint.

00.35-00.40 Laatste nieuws.

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en" Honor Blackman, Edward Fox in 'The cat and the canary'

(Nederland 1 - 20.20 uur)

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
18.20 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.30 Sesamstraat.
18.45 Bruintje Beer. Tekenfilmserie.

Afl.: Bruintje en de hazelnoten.
18.50 Buddy. Engelse jeugdserie. Afl.

1: Raining in my heart, met Wayne
Goddard, Roger Daltry, Kay Stonham
e.a. Terry, een oudere jongere, heeft
zijn zoon Buddy genoemd naar zijn
grote idool Buddy Holly. Buddy is
echter netjes en doodsbang dat hij
net als zijn vader het dievenpad gaat
bewandelen.

19.15 Vogels kijken. Natuurfilmserie.
Vandaag: Vlieland.

19.45 verhalenvertellers. Vandaag
Cuba: Francisco Garzon Cespedes
met De Dood en Dona Francesca.

19.55 PP. Verkiezingsuitzending van
de Volkspartij voor Vrijheid en Demo-
cratie (VVD).

20.00 Journaal.
20.20 PP. Verkiezingsuitzending van

de Vooruitstrevende Minderheden

Duitsland 2
Duitsland 3 West

21.50 25 Jahre Schulfernsehen. lm
grünen Himmel.

20.00 BDie Schenke zum Vollmond.
Franse speelfilm uit 1947 van Yves
Allégret, met Simone Signoret, Ber-
nard Blier, Parcel Pagliero e.a. Het
Antwerpse animeermeisje Dedée
droomtvan een ander leven, nadat ze
hals over kop verliefd is geworden.
Maar haar „beschermheer" ziet zijn
inkomsten verdwijnen en heeft het
voorzien op het nieuwevriendje.

21.38 West 3 aktuell.

magazine met nieuws.
19.40-19.55 Raamprogramma van

de Reg. studio's.

18.30 Die Sendung mit der Maus.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

18.00 Teiekolleg 11. Cursus scheikun-
de. Les 26. (herh.).

08.55 Seniorengynastik. Afl. 1.
09.25-11.40 Schooltelevisie.
15.35 Teletekstoverzicht.
16.00 Funkausstellung. Sport-Treff.
16.30 Raus aus der Klasse!. Docu-

mentaire over AIDS.
17.00 Schooltelevisie.

09.45 Gezamenlijk ochtendpro-
gramma ARD/ZDF.

13.15 "". bisdrei. Het ARD-middag-
magazine vanaf de Internationale
Funkausstellung 1989 Berlin.

15.00 ""Die 2 im Zweiten. Amuse-
mentsprogramma. Presentatie: Tho-
mas Gottschalk en Günther Jauch.

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

17.50 Der Engel auf Erden. Ameri-
kaanse serie, met Michael Landon,
Victor French, James Troesh e.a.
Afl.3: Denn du bist ein Mensch. Aan-
sl.: Mode Höchst-persönlich.

18.20 Ein Engel auf Erden. Vervolg.
19.00 Heute.
19.30 ■Kriegsgericht. Duitse spee-

film uit 1958 van Kurt Meisel, met
Karlheinz Böhm, Christian Wolff,
Klaus Kammer e.a. .1942. De Duitse
kruiser Pommern wordt door de En-
gelsen tot zinken gebracht. Slechts 3
bemanningsleden overleven de
ramp.

20.50 Tierportrat. Der Marderhund.
21.00 Ich mag ihn echt gem leiden.

Documentaire uit de serie Kinder Kin-
der over broers en zusters van ge-

-09.45 ZDF-Info. Arbeit und Beruf.
10.00 Tagesschau und Tagesthe-

men.
10.23 Sonntagsbesuche. Tv-spel

van Willy Purucker, met Frithjof Vie-
rock, Tilo Prückner, Eva Geigel e.a
(herh.).

11.35 Jonas (herh.).
11.55 Urnschau.
12.10 Kennzeichen D.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.15 Internationale Funkausstel-

lung Berlin 1989.
15.00 Die Campbells. Serie. Afl. 16:

Wie Rauhreif auf Blüten (2).
15.25 Frauengeschichten. Filmpor-

tret van de Duitse actrice Ruth Nie-
haus.

15.55 Die Trickfilmschau.
16.05 Auf und davon! Abenteuer im

5. Kontinent Australien urn 1810,
jeugdserie. Afl. 16: Das Duell (herh.).

16.30 ""Internationale Funkaus-
stellung Berlin 1989: Top 1, amuse-
mentsprogramma.

17.15 Tagesschau
17.25 Columbo. Amerikaanse serie.
Afl.: Mord per Telefon.

18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Die Wiesingers. Serie. Afl.: Re-

volution.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 August'39. Documentaire serie

over 11 dagen tussen oorlog en vre-
de. Vandaag: Donderdag 31 augus-
tus.

20.30 Aus eigener Kraft. Documen-
taire over de geschiedenis van de
fiets.

21.00 Der 7. Sinn.
21.03 ""Mensch Meier. Amuse-

MTV Europe

RADIONederland 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
BelgiëTV 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

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)
WDR4: 93.9 en 91 9 mHz

Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102 1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97 9 kHz)

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 1: 95.3 en 100.3mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz-(240m)

15.45 MacDonald's Band. Afl. uit de
serie Playtime.

16.00 ARD-Sport-Treff. Met paarden-
koersen in Ifïezheim.

16.30 Wildblumen. Schmetterlinge,
Insekten.

16.40 Hinni. Afl. uit de serie Die Vie-
rerbande.

17.00 Rendez-vous in Franzósi-
scher Sprache. Informatief program-
ma in het Frans over roken.

17.30 Chemie im Teiekolleg 11. Cur-
sus scheikunde. Af 1.26. (herh.).

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.28 Ferdy. Tekenfilmserie. Afl.: Die

Geistermühle. (herh.).
18.52 Philipp. Kinderserie.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 BDer ungebetene Gast. Ame-

rikaanse speelfilm uit 1944 van Lewis
Allen, met Ray Milland, Ruth Hussey,
Donald Crisp e.a.

21.05 Südwest aktuell. - Neues urn
Neun.

21.20 Bliek zum Nachbarn. Van-
daag: De partnersteden Mainz en Va-
lencia. Presentatie: Christian Ziegel.

21.50 Sport unter der Lupe. Sport-
magazine.

22.35 Miami Vice. Amerikaanse poli-. tieserie met Don Johnson, Philip Mi-
chael Thomas e.a. Afl.: Blinde Wut.
Wanneer Crockett en Tubbs de inter-
nationale wapenhandelaar Tony
Amato bewaken, merken zij dat hij
ogk door de FBI in de gatenwordt ge-
houden. Bovendien ontdekken zij dat
zijn jonge vrouw Rita haar man door
huurmoordenaars om wil laten bren-
gen.

23.20 Paolo Conté in Concert.
00.20 Laatste nieuws.
00.25-01.55 IFA-Talkshow. Presen-

tatie: Hannelore Gadatsch en Man-
fred Naegele.

radio

Alle programma's in stereo.
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control.
12.30 MTV Spotlight.
13.00 VJ Kristiane Backer.
15.00 Yo! Mix.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola Report.
17.15 Public ennemy, clips.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV.
19.00 MTV at the Movies.
19.30 Remote Control.
20.00 VJ Kristiane Backer.
21.00 MTV's Metal Hour.
22,00 VJ Ray Cokes.
22.45 The Coca-Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 Away from the Pulseboat
01.00 Club MTV.
01.30-07.00 Night Videos.

RTL Plus
| 06.00 Hallo Europa. Guten Morgen[ Deutschland.■ 09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
E 10.00 Reich und schön. Serie.
E (herh.).
E 10.25 Inspektor Gadget. Tekenfilm-
E serie. (herh.).
E 11.00 Die zwei mit dem Dreh. Amen-
E kaanse serie.
? 11.45 Staranwalte, Tricks, Prozess._ L.A. Law, Amerikaanse serie. (herh.).
É 12.30 Klassik am Mittag. Met het

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

tekenfilmserie. Afl.: Dangerous de-
E tour.
E 13.25 California Clan. Amerikaanse
E serie. (herh.).
E 14.15 Kampfstern Galactica. Sf-se-
E rie. (herh.).
E 15.00 Messe - Markt - Meinung. Live-

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

E 15.45 Netto. Ihre Wirtschaft heute.
E 15.55 RTL aktuell.
E 16.00 Die Springfield Story. Serie.
E 16.50 Reich und Schön. Serie.
E 17.15 Inspektor Gadget. Tekenfilm-
E serie. Afl.: Die Bahnrauber.
E 17.45 RTL-Spiel. Aansl.: Tekenfilm.
E 17.55 RTL aktuell.
E 18.00 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Tödliche Rubel.
E 18.45 RTL aktuell.
E 19.10 Karlchen.
E 19.12 Weerbericht.
E 19.20 Pulaski. Engelse serie. Afl.:
E Klappern gehort zum Handwerk, met
E Davis Andrews, Caroline Langresch,
E Kate Harper e.a. Larry Summers is
E naar het filmfestival van Cannes ge-

gaan. Daar ontmoet hij de producent
Solly, die hem op allerlei manieren
tracht over te halen om met een be-
paald Rrojekt mee te doen.

E 20.15 Die Sieben-Millionen-Dollar-
E Frau. Amerikaanse serie. Afl.: Die
E Erbschaft.
E 21.10 Nur für Offiziere. Amerikaanse
E speelfilm uit 1964 van Arthur Miller,

met Julie Andrews, James Garner,
Melbyn Douglas e.a. Tijdens Wereld-
oorlog II wordt een Britse oorlogswe-
duwe verliefd op Charly Madison, een
Amerikaanse officier. Zij stoort zich
eraan dat hij niet aan de oorlog wil

ES deelnemen.
E 23.05 RTL aktuell.
E 23.10 Adiós Gringo. Italiaans-Frans-
E Spaanse speelfilm uit 1965 van Geor-
E ge Fihley, met Guiliano Gemma, Eve-E lyn Stewart, Roberto Camardiel

e.a.(herh.). Brent vindt op zijn vlucht
een dood meisje in een door drie
mannen overvallen postkoets.= 00.45-00.50 Betthupferl.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Sport. 11.00
SAT 1 Bliek. 11.05 Mem zauberhafter
Bruder. Amerikaanse musical uit 1945
van Bruce Humberstone, met Danny
Kaye, Viginia Mayo, Vera-Ellen e.a.
Met aansl.: tekenfilm. 12.50 IFA-News
13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr Horoskop.
Aansl.: Programma-overzicht. 14.05
General Hospital. Amerikaanse serie
met Chris Robinson, Anthony Geary,
Genie Francis e.a. Afl. Blossgestellt.
14.50 Teletip Koehen. Tips und Tricks
der großen Küche. 15.00 SAT.I
SPORT. 16.35 Bonanza. Amerikaanse
westernserie, met Lome Greene, Per-
nell Roberts, Dan Blocker, Michael
Landon e.a. Afl.: Hoss unter Anklage.
17.25Teletip Auto. 17.35 SAT 1 Bliek.
17.45 Programma-overzicht. 17.50
Das land des Feuerbaums. Amerikaan-
se avonturenserie uit 1981 van Ron
Wardybaker, met Hayley Milis, David
Robb, Holly Aird, Paul Onsongo, Nicho-
las Jones e.a. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00

foonmuziek. 18.40 Turks progr
19.00-20.30 Progr. voor buitenl
werknemers.

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstück. 7.15 Wt"1* _,
kasten.(7.4s Veranstaltüngs^ jl
der. 8.30 Besinnliche Worte) »j

Musikexpress. 10.00 Gut a^rlegt: 12.00 Veranstaltungska f
der. Musik bei Tisch 12.15v«j
staltungskalender. 13.00Fris*"»
14 05 Musikzeit heute : Cou^'L,
Western. 15.00Nachmittagss'%
16.05 Spotlight. 17.05 OM&U
18 10 BRF-Aktuell. 18.40 JJ
20 05 Nachrichten/SendeschW^

Radio 4
7 00 Nws. 7.02 Ochtendstemming.
(8.00 Nws). 9.00 Veronica s mees-
terwerken I: Festival van de oude
Muziek: L'estro armonico met viool.
10.30 Muziek voor miljoenen
12 00 Veronica's meesterwerken II:
Festival van de Oude Muziek: The
Hilliard Ensemble. 13.02 Neder-
land muziekland klassiek. 14.00
Metronomium in „konsert". 16.00
Op bezoek bij Tristan, themapro-
gramma. 20.00 Nieuws. 20.02-
-24.00 Op bezoek bij Tristan, ver-
volg

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en. Mu-
ziek. 8 05, 9.02, 10.02, 11.02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, Consument, Agenda
en Muziek. 13.05, 14.02. 15.02 en
16.02 Kort nieuws. 17.02 Reg-
weerber. 17.05 Limburg Actueel,

Agenda en Muziek. 17.25 Anno
toen: geschiedenissen uit Limburg
17.55 Kort nieuws. 1805-18.07
Aankondigingen.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein ji

wie kein anderer. 11.00 'Treff
elf' 12.00 RTL-Themen. 12,1Vja 'n Ding! 14.00Viva. 16.00 fen'

_
jagd. 17.00 RTL-themen. ' h„'RTL-Musikduell. 19.00 Neurtf*^
Vierundzwanzig. 00.00-"
Traumtanzer..

België/TV 1
17.00 De woudlopers. Britse serie.

Afl. 23: De stroper.
17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Afl. 3.
18.05 Plons. Afl.: Plons en de verge-

ten verjaardag.
18.10 Kung Fu. Amerikaanse serie

metDavid Carradine, Keye Luke, Phi-
lip Ahn e.a. Afl. 50: De belegering:
dood op een koude berg. Nan Chi wil
niet trouwen met de woeste Sing Lu
Chan. Zij vlucht naar de Shaolin Tem-
pel van Fukien om aldaar in te treden.
Met Nan Chi als inzet begint een lang-
durige omsingeling van de tempel.

19.00 Korte film.
19.10 Uitzending door derden. Pro-

gramma van de Liberale Syndicale
Omroepvereniging.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische serie. Afl.

181 en 182. Ramsey Street tracht de
gebeurtenissen van de afgelopen dag
te vergeten. Scotts terugkeer gebeurt
mysterieuze omstandigheden.

20.45 Panorama. Beestachtig.
21.40 Where there is a will. Engelse

tv-film, met Michael Howe, Patrick
MacNee e.a. Cavatina komt onver-
wachts naar Londen en ontdekt dat
haar geliefde Rupert alles behalve
trouw is geweest. Zij haast zich naar
het huis van Rupert om hem eens
goed de waarheid te vertellen.

" George Kennedy, Richard
Attenborough, James Ste-
wart, Hardy Kruger in 'Thè
flight of the phoenix' (Bel-
gië/TV 2 - 21.00 uur)

22.30 Nieuws.
22.45 Wie schrijft dieblijft. De legen-

de van Tijl Uilenspiegel. Film.van
Jean-Pierre Lavaud over de legenda-
rische Uilenspiegel-figuur naar het
boek van Charles De Coster. De film
laat verscheidene fragmenten uit het
werk zien, en heeft zowel oogvoor de
estetische en narratieve dimensie
van het werk als voor de historische
kontekst.

23.25-23.30 Coda. Sonate in d, van D.
Scarlatti, uitgevoerd door Mare Mat-
thijs.

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 818. Charlie is be-
zorgd om Janice. Een versleten stof-
zuiger wekt Caroline's belangstelling.

19.23 Superkat en supermuis. Afl.
53.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Landendocumentaire. Tanza-

nia.
21.00-23.20 De vlucht van de Fe-

niks. Amerikaanse speelfilm uit 1966
van Robert Aldrich, met James Ste-
wart, Peter Finch, Ernest Borgnine
e.a. (Originele versie met Nederland-
se ondertiteling). Na een noodlanding
in de woestijn trachten je overleven-
den uit de wrakstukken van het vlieg-
tuig een machine te bouwen om hun
terugvlucht van ongeveer 800 mijl te
kunnen maken.

België/RTBF 1
18.00Vacaturebank. 18.15L'écran des
vacances, Kinderprogramma met Jim-
bo Jet, Madame Pepperpote, Mystère
et bulle de gomme en Alex. 19.00 Jour-
naal. 19.03 Ce soir, Waalse actualitei-
ten. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.00 Autant savoir, consumentenma-

gazine. Vandaag: Qui regarde la Télé?
20.25 Young blood, Amerikaanse
speelfilm uit 1985 van Peter Markle,
met Rob Lowe, Cynthia Gibbs, Patrick
Swayze e.a. Dean Youngblood heeft
een passie voor ijshockey. Hij krijgt het
voor elkaar bij het team van de Mus-
tangs te komen doordat trainer Chad-
wick hem prefereert boven de onbe-
houwen Racki. Racki heeft nog maar
één wens: zich te wreken op de Mus-
tangs en op Dean. 22.15 Spécial ciné-
ma. SFX - des effets tres spéciaux, do-
cumentaire over speciale filmeffecten.
23.00-23.35 Loterij-uitslagen, laatste
nieuws en weerbericht.

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

TV5
16.05Les Ascensions Célèbres. 16.55
JAzz In. 17.20 Echo. 18.05 Brèves et
Météo Européenne. 18.10 Récréation.
18.30 L'imagination au Galop. 19.00
Des Chiffres et des Lettres. 19.30 His-
toires Naturelles. 20.00 Ciné-club.
21.30 Papier Glacé. 22.00 Journal Té-
lévisé. 22.30 Météo Européenne. 22.35
Apostrophes. 23.50-01.00 Édition Spé-
ciale.
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Nederland 1
Glücksrad. Quiz-Show. 19.30 SAT 1
Wetter. 19.35 SAT.I SPORT li*
21.30 Goodbye Charlie. Amerikaan*
komedie uit 1964 van Vincente Min<j*
li, met Pat Boone, Tony Curtis, Debt*
Reynolds, e.a. 22.10 SAT.I Wett*'
bliek. 22.15 Goodbye Charlie. VervW
23.25 SAT 1 Bliek. 23.45 Topics IN*
00.15 SAT.I SPORT. Aansl. PrograJ
ma-overzicht. (I.v.m. live-uitzending*
van tenniswedstrijden met Boris Beek*
en Steffi Graf zijn wijzigingen in hetpr»
gramma-overzicht mogelijk).

(ADVERTENTIE)

kDETOPi
m.::.*^%'_m

'van deze week }

"SHAKA ZUUU" De originele muziek
uit de gelijknamige TV serie

OEZEWEEK 34.

"TOO HOUSE TOHANDLE"
Te gekke verzamelaar. M.oa.:
Shaka Zulu Thema, Joe Smooth,
Rocco Granata, TechnoTronic eva.

0A95DEZE WEEK ATi

CD. Single "DANCE CLASSICS
REMIX" 1 éf%SS
DEZE WEEK XéC.

iJUOGELZfInC
Daarkun jeniet omheen
AKERSTRAAT 19 HEERLEN

SSVC

Nederland 3

Duitsland 1

Duitsland 3 SWF

Partij (VMP).
IKON
20.27 Droom en daad. Afl. 6: VS., de

eersten en de laatsten.
RVU
21.22 Philippides...toestel 89. Serie

over hedendaagse communicatievor
men en de effecten daarvan. Afl. 1
taal.

21.52 Een keur van Kylians. Serie
balletten van JiriKylian. Afl. 9: Solda
tenmis, ballet m.m.v. het Nederland;
Dans Theater, het Utrechts Symfonie
Orkest en sol.

22.25 PP. Verkiezingsuitzending var
de Partij van de Arbeid (PvdA).

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag vandaag.
22.55-23.00 Niews voor doven er

slechthorenden.

Radio 1
leder heel uur nws. 7.04 AVRO's
radiojournaal .7.30 Nws). 9.06 Ar-
beidsvitaminen. 10.50 Leuterkoek
en zandgebak. 11.06 Arbeidsvita-
minen (vervolg). 12.06 De Burge-
meester is jarig! 12.55Meded. voor
land- en tuinbouw. 13.09 AVRO
Radiojournaal. 14.06 Koperen Ko
en Nikkelen Nelis. 16.06 Echo-ma-
gazine. 18.35 Op zoek naar hem.
19.03 Onder tafel. Eetafspraak met
minister-president Lubbers. 19.53
Column. 20.03 Voor wie niet kijken
wil. 23.05 Met het oog op morgen
0.02 Truc light. 1.02 EO's country
uur. 2.02 Voor wie niet slapen kan.
3.02 Gospel van toen. 4.02 De och-
tend-mis. 5.02-7.00 Wakker op
weg.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Het le-
vende woord. 7.11 Vandaag...don-
derdag. 8.04 Hier en nu. 8.53 Ont-
moeting. 9.04 Wie weet waar Wil-
lem Wever woont? 10.04 Plein pu-
bliek. 11.04 Onvoltooid verleden
tijd. 12.04 't blijft Hollands. 12.40
Middagpauzedienst. 13.04 Hier en
nu. 13.20Skip Voogd presenteert..
14.04 De tafel van vier. 15.04 Cou-
pe soleil. 16.04 De Familieshow
17.04 Hollandse hits. 19.02 NOS
Jazz-plalform. 20.00-07.00 Zie Ra-
dio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.02 De ha-
vermoutshow 9.04 TROS gouden
uren. 12.04 50 Pop of een envelop.
14.04 De nationale hitparade top
100. 18.03 Driespoor. 19.03
TROSdancetrax. 21.03 De CD
show. 23.03 - 24.00 Sesjun.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30Het verdwijnen
der soorten. 10.00 De zonnebloem.
11.00 50+. P.P.: 11.50 Uitzending
van de Vrouwen Partij (VP). 12.00
Nws. 12.05 Wat je van verre haalt.
13 00 Nws. 13.10 Boekenwijsheid
13.30 Da Capo. 14.00Klasse-spe-
cial. 15.00 150 jaar Limburgen. Afl.
5: Limburgse katholicisme. 16.00
NOS Cultuur. 17.25 Marktberich-
ten. 17.30 Scheepspraat. inform
v.d. rijksoverheid. 17.35 Postbus
51 Radio-magazine. 17.55 Meded.
en schippersberichten 18.00 Nws.
18.10 Grammofoonmuziek. 18.20
Uitzending van de Anti Werkloos-
heid Parti) (AWP). 18.30Gramm'o-

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 De eerste ronde.
(6.30, 7.00 Nieuws. 7.30 Nieuws en
R.V.A.-ber.) 8.00 Nieuws. 8.10 Bi-
stro & Co. 10.00 Nieuws. 10.03
Parkeerschijf (10.30 In het spion-
netje). 11.55 Mediatips. 12.00 Lim-
burg 1989. 13.00 Nieuws. 13.10
Het schurend scharniertje. 13.15
Buitenbenen. 14.00 Hitbox. 17.00
Focus. 17.05 Amazone. 18.00
Nieuws. 18.10 Over stuur. 20.00
Het orgeltje van Yesterday. 22.00
Nieuws. 22.05 Boem boem 23.30-
-6.00 Nachtradio. (5 00 en 5.30
Nieuws.)

WDR4
15 rvlO'^fl.melodie. 9.05 Musikpavillon' ptf

Gut Aufgelegt. 14:05 Auf def ,«("
menade. 15.00 Café-rWV
16.05 Heimatmelodie. IT-°'.__if
sik-Express. 20.05 ZWis
Broadway und Kudamm. 21 °"l_^'
sik zum Traurnen 22.30 Na^
press. _
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Edah heeft steeds meer te bieden. EDM»
EDAH HEEFT 'N GRATIS SERVICELIJN. Van maandag t/m vrijdag 's morgens van 10 tot 12 uur en 's middags van 2 tot mWm^^^
4 uur kunt u gratis bellen met de mensen van onze service-afdeling. Telefoonnummer 06-0506. Prijswijzigingen t.g.v. over-
heids-en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden. Prijzen geldig t/m zaterdag 2 september 1989. Zolang devoorraad strekt.
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TOYOTA 25 JAAR ffuÈ& IN NEDERLAND

Toyota vierthet succes van 25jaar
I technieken betrouwbaarheid.

Vijfentwintig jaar geleden zette de eerste Toyota zijn wielen op
Nederlandse bodem. Nu heeft de vijfhonderdduizendste Toyota in Nederland
al een eigenaar gevonden, nu juicht de internationale autopers over de knappe WL__*.
techniek en bewijst elk onderzoek weer dat Toyota's vrijwel alleen de garage jr
zien voor een onderhoudsbeurt. * %

Daar zijn we een beetje trots op en dat Él
willen we dus ook vieren. En omdat we dat __&ÊÊÊk iJL^ II _
maar één keer in de vijfentwintig jaar doen JÉ Ék \\___\_v

Wie nu een nieuwe Toyota Starlet, JH Ëp^ Wn!fmCorolla, Carina II of Camry koopt, krijgt EmÊÊÊÊÊÊÊ iMk _______B \Wf S X'JF Wm
een vorstelijk cadeau naar keuze. M W^/ vij
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of Speciaal of Gratis onderhoud.
l_f^l__9Fl__r>I_PI4_flloC_^_^fl_rl/)// Twee jaarof de eerste 40.000 km (wat het eerst wordt bereikt) gratis

-ïï-AfM.^^3€*\t€4tMA\_W\_W%m\» onderhoud. Het geruststellende idee dat u in een nieuwe Toyota Starlet,
Als u uw nieuwe Toyota Starlet, Corolla, Carina II of Camry laat Corolla, Carina II ofCamry rijdt en de onderhoudsbeurten (zoals door het

financieren via uw Toyota-dealer, neemt Toyota een fors deel van derente fabrieksschema aangegeven) voorlopig niet hoeft te betalen. U krijgt het
voor zijn rekening. U betaalt niet meer dan 8,4% (effectieve) rente over van T°y°ta inclusief de onderhoudsmaterialen.
een looptijd van 36 maanden. Uwaanbetaling ofinruilwaarde moet dan wel _. _g "'mminimaal 25% van het aankoopbedrag zijn. Ons cadeau voor u kan dan _r%_F j\OM m^_f_\_f_\_Y%_^%_fm_f^_f_Y_} _f_f~*
variëren tot f2.538- bij een looptijd van 36 maanden. (Financiering in **! -Cm.CImA-W%-%_J%_JËJËJ___ %^7MmJIJI%_T9

samenwerking met de Finata Bank N.V.). TTI , __~, ■■ _■ " ■, ,' U kunt ook gewoon een rond bedrag in mindering op de aankoop-. " " prijs krijgen. Dat is niet weinig.
f%f f __f*_____TlC ____£*€*£*WCÈÏyf*C f7OO,- (mcl. Btw) bij aankoop van een nieuwe Starlet, f9OO,- (mcl. Btw) bij
V k-WM- *■-«*■"* **.%✓■__✓^k-9i_9 \_W_VM_ %-- i_P# aankoop van een nieuwe Corolla, f 1.200,- (mcl. Btw) bij aankoop van een

Tot een maximaal bedrag mag u gratis kiezen. Van trekhaak tot nieuwe Carina II enf 1.500,-(incl.btw) bij aankoop van een nieuwe Camry.
grilleset, van kofferset tot radiocassettespeler. Ukrijgt accessoires, inclusief En uw Toyota-dealer heeft nog een extra cadeautje voor u als uinbouw en btw, tot f 1.000,- (maximaal) bij een nieuwe Starlet, tot f 1.250,- inruilt: een inruilprijs die gegarandeerd ver boven de richtprijs van de
(maximaal) bij een nieuwe Corolla, tot f 1.750,- (maximaal) bij een nieuwe ANWB/BOVAG inruilkoersliist ligt.
Carina II en tot f2.000- (maximaal) bij een nieuwe Camry. (Uw dealer h« t.»«_,a.w.„_,___„„ >;,,,,. ~ l.. . —. ./ ' ' ' . ' . N.B. loyota deelt deze cadeaus uit, ais udem de actie genoemde modellenkoopt tussen 1 septemberheeft een speciale jUblleumllJSt van alle accessoires waar U Uit kunt kiezen.) 1989en i0november 1989. En de aflevering/registratie uiterlijkplaatsvindt op 15 december 1989.

*
_^ZZ^_. IMPORTEUR: LOUWMAN & PARQUI 8.V., STEURWEG 8, 4941 VR RAAMSDONKSVEER. TEL 01621-85900. ALLE TOYOT7VS HEBBEN 2 JAAR GARANTIE EN 6 JAARCARROSSERIE- L JVV/WlJAI JADEN DCTCD_JlWf.Tffl?«k GARANTIE CONFORM ONZE BEPALINGEN. VRAAG UW DEALER/AGENT. PRIJZEN INCL. BTW, EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN IN PRIJS EN UITVOERING VOORBEHOUDEN. I"*1*J F»l JHKLII DL I LX.

HEYTHUYSEN -AUTOBEDRIJF GIELEN-AARTS B.V. -Stationsstraat 31 -Tel. 04749-1728. OIRSBEEK-AUTOM.BEDRIJFMENGELERSB.V. -Provincialeweg Zuid 91 -Tel. 04492-1814 " POSTERHOLT- AUTOBEDRIJF JAN BAKKES B.V. - Roermondseweg 16A- Tel. 04742-2444 " LANDGRAAF -AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. -Baanstraat 129 - Tel. 045-318888 " MAASTRICHT - AUTO PETIT MAASTRICHT B.V. - Molensingel 11 - Tel. 043-616900 " SCHIN OP GEUL - 'GARAGE WIERTZ -Valkenburgerweg 133 -Tel. 04459-1258 " SITTARD - AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. - Rijksweg Zuid 212 - Tel. 04490-21000 " SUSTEREN - *AUTOM BEDRIJF
SWENTIBOLD B.V. - Rijksweg Noord 54 -Tel. 04499-3300. ULESTRATEN -AUTOM.BEDRIJF LOUIS PETIT B.V. - Langs de Gewannen 8 -Tel. 043-642703.
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BREAKPOINT
theater, muziek & dans
maandag 4 t/m zondag 10 sept., olv. wal,
aanvang 20.30 uur, toegang gratis.
maandag JULES DEELDER4 sept.
dinsdag HANS DORRESTUN5 sept RAYMOND INTIEM
woensdag TATABOULOU6 sept.

donderdag LES FUNAMBULES7 sept.
vrijdag DANSAVOND - HET GROOT NIET TÉ
8 sept. VERMIJDEN DANSORKEST
zaterdag BRUILOFTSMAAL
9 seP* DANS COMPAGNIE LIMBURG

na afloop surprise

zondag PROMSCONCERT
10 sept LIMBURGS SYMPHONIE ORKEST

wijzigingen voorbehouden - tel. ml. 04490-52500
\t H r

DE:ZO«[R
*____________

onder auspiciën van de Gemeente Maastricht, met steun van de Pro*
Limburg, productie Buro Pinkpop. j

12E INT. EUROPEES
JONGLEURSFESTIVAL

31 aug. t/m 3 sept. '89
MAASTRICHT
diverse lokaties
w.o. Dousberg, Vrijthof, 0.L.V.-pk*ir
Infolijn: 043-434404

Vanavond opening 20.30 uur
op het 0.L.V.-plein met een
vuurspektakel en demonstraties

D \ ZOMIR
* ■-1i.,-«»M-<ll_i:»r.».=-u>.uJ

onder auspiciën van He gemeente Maastricht, met steunvan de provincie LirnDurt __
■ffy

1

stadsschouwburg heerl^
Openingstijden: ma. t/m vr. 10.00 -15.00 uur, za. I°f12.00 uur, één uur voor aanvang. Tel.: 045-71660

"A NIGHT AT THE COTTON Kleine zaal
CLUB" musical, ’ 48- - HERMAN VERBEECK

’ 45- - ’ 42,-; pasp. ’ 33,-. "Kaas" solotoneel naar hal
boek van Willem Elsschot-

WfWtffU BTTTM 135°: pasp. ’ io.-.

"A NIGHT AT THE COTTON

Ê.ietftlnfSSüiSSf d°°r Ballettkompanie Danza VW»
r m,r»S ? ,°ut„Z fRn "EIN SOMMERNACHTS- ~Culturele Activiteiten ’ 60,- -„.,.„„, „. „ „-,/)
mcl. hapjes en drankjestijdens "AUM , Of-"- "?««%&pauze en nazit. } 167 JTP-T_p ’l2 iTo

"THE ROCKY HORROR Koninklijk Ballet van ~SHOW" ’ 39- - ’ 36- - Vlaanderen "EVITA" musi<*

’ 33,-; jongeren t/m 25 jr. ’ 48- - ’ 45- - ’ 42,-; P»sP'
’25,-. ’ 33,-; JTP-Tip ’ 12,50.

HEEFT U UW ABONNEMENT AL BESTELD?
Het programma, met uitgebreide informatie over het nieuw* |
theaterseizoen, kunt u afhalen aan de kassa óf u belt even l"
045-716607) en het programma wordt u gratis toegestuurd-
DE KASSA T.B.V. KAARTVERKOOP IS GEOPEND VANA?
MAANDAG 21 AUGUSTUS!

Alcohol en verl eer datkun.,2 niet makefl- ,
Dat vindt bijna iedereen. Tjch zijn er nog v
die mensen dievinden dat zij zelfwel ztfl»^uitmelken ofze met een slok op gaan rijde^
En wie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daarbemoei jejetoch nie
mee. Maar door dat soort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mense*1

doodgereden.
Daar moet wat aan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want
ALCOHOL EN VERKEER DAT KUN JE
NIET MAKEN

Kf I W_fi/ffl Veili§ Verkeer NedC13

■fMTX//



Loire-land, hart
van Frankrijk

ook bij tal van wande-
laars en fietsers.

heden in Frankrijk.

Historie, wijnbouw en
gastronomie. Ze vor-
men de trekpleisters
waarop het toerisme
naar het land van de
Loire rust. Vrijwel niet
gebonden aan seizoe-
nen. Herfstvakantie bij-
voorbeeld in dit 'hart
van Frankrijk' betekent
in allerust volop genie-
ten van vele mooie din-
gen.

Speurtocht naar wijnen
voor een leuke prijs

De Pays de la Loire of-
wel de uitgestrekte val-
lei tussen Nevers en
Nantes. De streek van
vele kastelen, rijke his-
torie, wijngaarden, leu-
ke dorpjes en voortref-
felijke restaurants. De
Loire, grootste rivier
van Frankrijk (meer
dan duizend kilometer
lengte) met zijrivieren
als Indre, Cher, Mayen-
ne, Vienne, Loir en Sar-
the. Een toeristisch ge-
bied bij uitstek. Geliefd

Land van kastelen en
kathedralen. Kastelen
(Chinon, Chenonceau,
Blois, Chambord,
Chaumont, Ussé, An-
gers), kathedralen

(Bourges, Orleans,
Tours, Angers) en abdij-
complexen (Fonte-
vraud, Notre-Dame de
I'Epau, Saint-Benoit-
sur-Loire) als ware
kunstwerken. Ze beho-
ren tot de meest be-
zochte bezienswaardig-Langs de

Loire ligt het avontuur Champignondag
in Horst

en Kessel
De Nederlandse wijnkoper die voor een kleine super-
marktketen op zakenreis was in het gebied van de Loire-
wijnen, kreeg daar heel vlug een bijnaam: Monsieur Trop
cher. Meneer Te duur. In weerwil van het feit dat ook Fran-
sen bij het zaken doen niet zo kieskeurig zijn, viel de man
telkens uit de boot. Want ook een Fransman heeft zijn
trots. Wie een wijnboer ofeen directeur van een coöperatie
eerst naar de prijs vraagt en in proeven nauwelijks geïnte-
resseerd is, schept voor onderhandelen het verkeerde kli-
maat. Mijnheer Te duur heeft zijn baan dan ook niet langer
dan twee jaren volgehouden. In die tijd kelderde de wijn-
verkoop in zijn supermarkten dramatisch. Wijn koopt men
nu eenmaal niet alleen op prijs.

korte toer
ZATERDAG 2 SEPTEMBER:
MAASTRICHT: Antiek- en
vlooienmarkt in de Stations-
straat van 10.00 tot 16.00 uur.
AMBY/MAASTRICHT: Bezich-
tiging Rotstuin Bèr Slangen
(Ambyerstraat Noord 73) van
14.00 tot 18.00 uur.
Open Dag E.M.D.V. in Dahlia-
tuin (Molenweg) van 13.30 tot
21.30 uur.
ARCEN: ANWB-Kasteeltuin-
wandeling. Afstanden: 2.5, 7.5,
10, 15 en 17,5 km. Vertrek vanaf
kiosk parkeerplaats kasteel Ar-
cen.
HASSELT (B): Info- en hobby-
beurs in het Cultureel Centrum
(Kunstlaan 5) met tal van attrac-
ties van 10.00 tot 19.00 uur.

ZONDAG 3 SEPTEMBER:
MAASTRICHT: IVN (afd.Mar-
graten) - ochtendwandeling over
Dn Observant. Vertrek 9.30 uur
vanafKasteel Neercanne.
VLODROP: IVN (afd.De Oude
Landgraaf) - dagwandeling in na-
tuurgebied De Meinweg. Vertrek
9.00 uur vanaf parkeerplaats Pe-
trus en Pauluskerk in Schaes-
berg of om 10.00 uur vanaf voor-
malig NS-station in Vlodrop.
Info: 045-315900.
OVIFAT (B): IVN (afd.Vaals) -dagwandeling in de Ardennen.
Vertrek 10.00 uur vanaf de kerk
van Ovifat.
STOKHEM/WIJLRE: Öpke,
döpke, reube-söpke-culinaire
wandeling in en rondom Wijlre
van 11.00 tot 16.00 uur. Start in
Beertsenhoven.
THORN: Koffieconcert om 11.30
uur in tuinzaal hostellerie Gol-
den Tulip Hotel Thorn door Roe-
land Ghelen (viool) en Constanl
Notten (piano). Toegangsprijs 5
gulden, inclusiefkoffie. Reserve-
ringen: 04756-2341.
MAASTRICHT: Demonstraties
broden en vlaaien bakken in oud
bakhuis bij Hoeve Lichtenberg
(Slavante)van 12.00 tot 16.00 uur.
Vogelschieten door leden Kon
Sociëteit Handboogschutters St
Sebastiaan op wei voor Forl
St.Pieter (Luikerweg) van 15.0C
tot 17.30 uur.
AMBY/MAASTRICHT: Oper
Dag E.M.D.V. in Dahlia-tuir
(Molenweg) van 11.00 tot 21.3(
uur.
Bezichtiging Rotstuin Bèr Slan
gen (Ambyerstraat-Noord 73
van 10.00 tot 12.00 uur en var
14.00 tot 18.00 uur.
Wandeltochten 6, 12, en 20 km
Inschrijving en vertrek tusser
8.00 en 15.00 uur vanaf het ge
meenschapshuis Amyer Hoo
aan het Severenplein.
HASSELT (B): Info- en hobby
beurs in Cultureel Centrurr
(Kasteellaan 5) met tal van attrac
ties van 10.00 tot 19.00 uur.

Komende zondag (3 september)
staan Horst en Kessel in het te-
ken van de champignon en ande-
re eetbare paddestoelen. Tussen
10.00 en 17.00 uur is in Horst het
Centrum voor Champignonteelt
Onderwijs geopend, alwaar men
onder deskundige leiding een
bezoek kan brengen aan de kwe-
kerij die dit centrum ten dienste
staat. Het 'plukken' van cham-
pignons wordt eveneens gede-
monstreerd. Andere activiteiten
vormen gratis ritten per paarde-
tram van school naar het cen-
trum van Horst, concert door een
'big band', bezoek aan musea
(Oudheidkamer, Schatkamer in
St. Lambertuskerk, Kopersla-
gersmuseum), auto-puzzeltocht
(met de fiets kan ook) van Horst
naar Kessel over circa35 km naar
Kessel. Daar houden champig-
nonkwekers Jacobs (Schijfweg
Noord) open huis, treden Joeks-
kapellen op en zijn er kraampjes
met champignonspecialiteiten.

Veertien restaurants voeren in
september aparte champignon-
gerechten. Enkele van deze spijs-
huizen: restaurants De Oude
Lind en Het Groene Woud in
Horst, Brasserie La Campagne
en restaurant De la Station in
Roermond, restaurant De Water-
put in Thorn en restaurant Jan
van der Croon in Weert.
Info: 077-543800

Route voor
blinden in

bomenmuseum
In het bomenmuseum Arbore-
tum Poort Bulten in Losser is
een route voor blinden en slecht-
zienden geopend. Een initiatief
van het Intergemeentelijk Sa-
menwerkingsverband Twente
(IST) dat het project samen met
de Nederlandse Vereniging van
Blinden en Slechtzienden
(NVBS) heeft ontwikkeld.

door nino tomadesso

Kolenmijn
Li Trimbleu,

levend monument
Ze noemen het de 'Dag van de
Limburgse mijnwerker. De ex-
tra accenten namelijk die ko-
mende zondag (3 september) ge-
zet zullen worden op het toeris-
tisch bezoek aan kolenmijn Li
Trimbleu in Blegny Trembleur
(België). De voormalige steenko-
lenmijn is een van de weinige die
opengesteld is voor bezoek.

De excursies beginnen met een
videofilm over de mijn en haar
koempels. Daarna kleden bezoe-
kers zich om, zetten de veilig-
heidshelm op en gaan onder-
gronds. Ook de moeite waard is
een tocht met een treintje boven-
gronds. Route: van Blegny naar
Mortroux alwaar een museum
bezochtkan worden. De dag van
de Limburgse mijnwerker wordt
besloten met een optreden van
het kleine koor van Lauwerkrans
(Mechelen) met als solist Miei
Vluggen. Tussen 10.00 en 16.00
uur komende zondag bestaat
voor iedereen gelegenheid, on-
der leiding van een gids, een be-
zoek te brengen aan het boyen-
en ondergronds bedrijf van de
voormalige steenkolenmijn.

Li Trimbleu is bereikbaar via de
grensovergang Eijsden, daarna
autoweg richting Luik volgen.
Na Visé afslag Aken. Ook via
grensovergang De PLanck is de
mijn makkelijk bereikbaar.

vleugje framboos in. De wijn laat
zich goed bewaren, maar kan
ook jong gedronken worden.

Nu is Nederland niet het belang-Dikste land voor export van
Franse wijnen. Zeker niet als het
°ni de duurdere wijnenen cham-pagnes gaat.Wel heeft men er denaam voortdurend uit te zijn op
goede wijn voor lage prijs. De
grote Bordeaux-wijnen, de
'fiooie Bourgognes en de Mé-docs, ze gaan uiteraard over de
toonbank maar vooral de in prijs
Veel aantrekkelijker Cötes du
*thöne-wijnen en de wijnen van
"e Languedoc en Roussillonworden in Nederland het meest
opengetrokken. Met name die
laatste wijnen stijgenin verkoop-
cijfers, naast Bulgaarse wijnen,
het sterkst.

Op zoek naar opmerkelijke wij-nen biedt elke regio in Frankrijk
Voldoende stof. De Loire bijvoor-
beeld is een streek die niet alleen
°rn zijn prachtige kastelen be-
kend is. De wijnstreek Touraine
JJtet als centrum de fraaie stad
f°urs, heeft alleen al negen ver-
schillende appellations contró-
je- Een proeverij van de zeerdroge witte wijn van Montlouis,
J°ont opmerkelijke verschillen
Missen de producten van de
Plaatselijke kleine wijnboeren.N°g opmerkelijker wordt het alsmen de rivier oversteekt om de
wÜnen van de Vouvray te proe-
Ven. Dezelfde druiven, maar een
gereld van verschil in smaak.
fegenovër het wat aardse, boer-se karakter van de Montlouis-
*ijnen zijn de Vouvray-wijnen
Modieuzer, evenwichtiger ook.

Touraine staat bekend om
wijnen. En dan nog in het

"^zonder van droge witte wij-nen. Dat er echter ook prachtige
rode wijnen vandaan komen, is
{ninder bekend. Een heel opmer-
kelijke appellation is de Bour-
geuil en de Saint Nicolas de

waar men vooral de
Franc als druif koes-

tert. Kenners proeven er een

Witte

Club Méditerranée en
Nouvelles Frontières

gaan niet samen
Kasteel-museum

Sypesteyn

Op het negentien hectare grote
natuurterrein zijn diverse voor-
zieningen getroffen om blinden
en slechtzienden in staat te stel-
len zelfstandig informatie te ver-
garen over bomen en heesters in
dit Arboretum. Op een platte-
grond in braille wordt de route
aangegeven. Deze is gemarkeerd
door niveauverschillen. Tegels
met profielen leiden de blinde
bezoeker naar de diverse soorten
bomen en heesters. Bij 23 exem-
plaren zijn bordjes met teksten
in braille geplaatst. Deze infor-
matie is afgestemd op de waarne-
mingsmogelijkheden van blin-
den. Zo staat erop of schors ruw,
glad of juistzacht is. Ook over de
vorm van bladeren en de geur
van bomen kunnen de blinden
het nodige aan de weet komen.
De informatie valt voor hen ter
plekke te controleren. Het Arbo-
retum Poort Bulten trekt jaar-
lijks zon 80.000 bezoekers uit
heel Nederland. Het bevat circa
500 bomen èn 400 heesters.

velles Frontières echter te groot.
Als de besprekingen waren ge-
slaagd zou na deWestduitse TUI
en de Britse Thomson de groot-
ste reisorganisatie ter wereld zijn
ontstaan. De twee Franse onder-
nemingen zyn jaarlijks goed
voor 2,7 miljoen klanten en een
omzet van tien miljard frank (3,3
miljard gulden), waarvan twee-
derde voor rekening komt van
Club Méditerranée.

Nouvelles Frontières biedt goed-
kope vluchten aan naar het Cari-
bisch gebied, Afrika en het Verre
Oosten en exploiteert elf hotels.

Club Méditerranée en Nouvelles
Frontières, de twee grootste toe-
ristische organisaties in Frank-
rijk, hebben hun besprekingen
over een samengaan afgebroken.
Het grote struikelblok bij het
overleg was de deelname van
tien procent van de Franse
staatsbank 'Caisse des Depots' in
Nouvelles Frontières, aldus de
Club Méditerranée meegedeeld.

Champagne-achtige wijnen, de
nu nog als Methode Champenoise
betitelde wijnen, zijn er ook vol-
op. Als over enkele jaren de aan-
duidingMethode Champenoise in
het Europa zonder grenzen ver-
boden zal worden, zullen ze in
Touraine waarschijnlijk kiezen
voor de term Methode Traditio-
nelle. Touraine vormt een voor-
beeld van de grote variëteit aan
wijn die in een beperkt gebied te
vinden is. Diezelfde verschillen
zijn in willekeurig elk ander
wijngebied te proeven. Voor de
wijnliefhebbers is er geen grote-
re uitdaging dan het vinden van
de eigen voorkeur. Vooral vol-
gens de Methode Hoüandaise,
dus voor de laagste prijs. Echter,
anders dan de eerder genoemde
wijninkoper zal de liefhebber
toch vooral eerst dienen te proe-
ven en daarna pas naar prijzen te
kijken.

Grootste

De Touraine-wijnen kennen on-
der de naam Touraine vier appeJ-
lations contrólée: Touraine, Tou-
raine-Amboise, Touraine-Azay-
le-Rideau en Touraine-Mesland.
De kleinste van de vier, Tourai-
ne-Azay-le-Rideau, telt amper
honderd hectare met voorname-
lijk Pinot-Noir en een lokale
druivesoort, de Grolleau. Vroe-
ger bekend Om rode en rosé-wij-
nen. Maar de rosé verdwijnt
meer en meer uit beeld. De Tou-
raine-Mesland, tweehonderd ha
groot, is voornamelijk de rode,
wat fruitige en lichte wijn van de
Cabernet-druif en soms ook de
Gamay. Geen zwaargewichten,
wel al jong te drinken. De witte
wijnen van dit gebied zijn vrij
vlak. Touraine-Amboise telt
tweehonderdvijftig hectare.
Voor rode als witte wijnen zijn
nogal wat verschillende druive-
soorten toegelaten. Met gevolg
dat de onderlinge verschillen,
ook in kwaliteit, groot zyn. De
witte wijnen zijn fruitig en licht-
voetig.

Viertal

Vlakbij Bourgeuil vindt men ook
de Chinon en opnieuw valt het
verschil op. Dezelfde druif, de
Cabernet Franc, maar nu heeft
de rode wijn een vleugje bos-
aardbei en veel minder fram-
boos. De drie appellations con-
tróleè zijn nog steeds bezig hun
wijnen op een nog hoger niveau
te brengen.

Club Méditerranée, eigendom
van Franse en Belgische finan-
ciële instellingen, moet het voor-
al hebben van vakantiedorpen
op exotische locaties.Kort geleden werd bekend dat

de twee ondernemingen aan-
stuurden op een bundeling.
Daarbij zou Club Méditerranée
een belang van vierendertig pro-
cent nemen in Nouvelles Fron-
tières met behoud van de com-
merciële identiteitvan deorgani-
saties. Het ging er vooral om de
onderhandelingspositie ten op-
zichte van ide luchtvaartmaat-
schappijen te versterken. Club
Méditerranée vond de invloed
van 'Caisse des Depots' bij Nou-

Een der jongstemaar ook één der
j^Jkste kastelen van Nederland,
net kasteel-museum Sypesteyn
jn Nieuw-Loosdrecht (omgeving
Hilversum), is nog tot en met 15
September voor bezoek geopend.
~e prachtige tuin rond het kas-
teel is aangelegd in de stijl die
°mstreeks 1600 in zwang was,
jnetonder meer slottuin en dool-hof. Ook zijn in het park veelZeldzame bomen geplant. Alseen van de grootste verzamelaars

zijn tijd heeft bouwer jonk-neer Henri van Sypesteynkostennoch moeite gespaard bij bouwen inrichting. Porselein bijvoor-
beeld neemt een speciale plaats
*n. Kortom, de groterijkdom vanvroegere regentenfamilies is er
Volop tentoongesteld. Info:°2158-3208.

Bloemencorso
in Zundert

" Frans Steinsen zijn gade. Vlijtig vijlend.aan zijn naam alskok.
Foto: MARCEL VAN HOORN

filets van lamsrug in een rode
wijnsaus (29,50 gulden). In het
land dat met Texels zuiglam de
concurrentie met Engeland en
Frankrijk rustig voeren mag, is
het eten van het jong van
schaap 'in. Het is óók lekker,
dit Paasvlees van vroeger. Ze-
ker als het jong op zilte grond
geweid is. Om het genot aan dit
vlees zo puur mogelijk te hou-
den, vroeg ik Frans de rodewijnsaus achterwege te laten,
defilets van lamsrug met knof-look te bestrijken en ze vervol-
gens lichtjes in knoflookboter te
braden. Frans vervulde de
wens op perfecte wijze en dus
zat deze gast heerlijk te smikke-
len. Klant tevreden, kassage-
rinkel, baas content. Restau-
rantbelevenis in een notedop.
Intussen schaaft Frans Steins
nijver voort. Aan zijn spijshuis
dat in Hoensbroeken omgeving
een aparte plaats wü gaan in-
nemen. Thans is dat huis van
maandag tot en met zondag,
behalve op woensdag, van
11.00 tot 20.00 uur geopend. Ta-

felen na 20.00 uur is, indien ge-
reserveerd, ook mogelijk.

Ze noemen hem wel eens de

Europamarkt
in Aken

Komend weekeinde (zaterdag 2
september van 9.00 tot 20.00 uur,
zondag 3 september van 11.00 tot
20.00 uur) gaan in het stadscen-
trum van Aken kunstambachts-
lieden massaal de straat op. In
het kader van de 'Europamarkt
der Kunsthandwerker. Zij zijn
uit tal van landen afkomstig en
bewegen zich onder meer op het
vlak van sieraadbewerking, ke-
ramiek, houtsnijwerk, leerbe-
werking, boekbinderij en glas-
blazerij. Dit evenement (340
stands!) dat zich steeds op een
grote publieke belangstelling
mag verheugen, wordt gehouden
in de naaste omgeving van de
Dom en het stadhuis. Uiteraard
treden weer tal van muzikanten,
zangers, poppenspelers en
jongleurs op.

ving Oostwegel, een dezer da-
gen in Hotel des Indes (Den
Haag), uit handen van WIL-
LEM DUYS de Gouden Garde.Een onderscheiding die in het
verleden aan YEN HO KAI en
wijlen Gerard Fagel werd uit-

gereikt. Dat het eerbetoon aan
Camiüe Oostwegel geschiedde
in aanwezigheid van kopstuk-
ken uit de Nederlandse culinai-
re-, media-, zaken- en showwe-
reld, spreekt vanzelf.

jn Zundert wordt zondag 3 sep-
tember het jaarlijkse bloemen-corso gehouden. Zon twintig
Praalwagens trekken dan verge-
zeld door tien muziekkorpsen
J*oor de straten. De optocht ver-trekt om 14.00 uur vanaf het ten-
toonstellingsterrein in de Molen-straat. Na afloop zijn de wagens
°-aar ook te bezichtigen tot 24.00JJUr. Ook op maandag 4 septem-
ber is het terrein geopend voor
net publiek, van 09.00 tot 22.00uur. Tussen 12.00 en 14.00 uur
2endt de AVRO het radiopro-gramma Hollands Glorie life uit
vanaf het corso-terrein. De en-tree voor het corso bedraagt 6,50
gulden. Kinderen tot 12 jaar be-talen 2,50 gulden. Voor de be-zichtiging op het tentoonstel-lingsterrein moet respectievelijk
* gulden en 2,50 gulden wordenbetaald. Voor meer informatie:tel. 01696 - 3354.

Hij mikt op een hoger niveau
en wil den volke tonen dat hij
tot méér in staat is dan een
soepje bereiden, een salade
draperen en een lapje vlees
braden. FRANS STEINS, 'cui-
sinier-patron' van het gelijkna-
migerestaurant in Hoensbroek
(Nieuwstraat 5), vijlt vlijtig
aan zijn naam als kok. Hoe
groterzijn reputatie, hoe groter
het aantal tafelaars in zijn
spijshuis, denkt Frans vooruit.Terecht. Want als het 'goed' is,
rinkelt in de marge van gretige
ambitie de kassa. Ook voor een
horécaffer een eeuwige cirkel-
gang. Of niet soms? En boven-dien: tevreden tafelaars vertel-
len het voort. Dus tilt Frans
Steins zijn restaurant beetje bij
beetje omhoog. Zijn kaart is
nog eenvoudig, zijn wijnkaart
simpel. Feitelijkheden echter
die een smakelijke maaltijd
nooit in de weg mogen staan.
Dit bleek duidelijk terwijl ik er
een dezer dagen lunchte. Met
een combinatie van ondermeer
Hollandse garnalen, plakjes
gerookte paling en zalm op een
bedje van even in dressing ge-
dipte sla als fris voorafje (20
gulden). Op de kaart prijkten

Limburgse horeca-baron. CA-
MILLE OOSTWEGEL name-
lijk, directeur van Kasteel
Erenstein, Chateau Neercanne
en Winselerhof/Pirandello.
Vanwege zijn vele verdiensten
op gastronomisch gebied ont-
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" Het kasteel van SaunMr aan de Loire. Voortdurend druk bezocht.
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de krant kost meestal
minderdaneen maand

VOOR UW TOEKOMST EN.OF HOBBY! Wilt u een café, disco, coffeeshop, cafetaria, bistro, restaurant, hotel of hypotheekrente en
aan gemeenschapshuis beheren of zelfstandig uitoefenen of In de horeca gaan werken? verkoopt sneller, want:
Begin september starten de morgen-, middag- en avondcursussen weer in GELEEN (restaurant
Van de Walt. HEERLEN (HKB-gebouw), MAASTRICHT (Maaspaviljoen), SITTARCf (Hotel de Je hlllS
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BIJ ZON PITTIGE CUORE
PAST ONZE PUIKE FINANCIERING

DeCuorevnnDmhol_u.Eenaulodiehelemoalbiju |nn|j|waord, contant in de handpast. Pittig en sportief (acceleratie 0-100 km/uur 15,7
sec, top 135 km/uur). Betrouwbaar, gemakkelijk te Als u uw huidige auto wilt inruilen, hebben wij
bedienen en volop ruimte voor boodschappen, bagage nog een leuke verrassing. Met deze aantrekkelijke
en passagiers. Bovendien opvallend zuinig (ECE-norm Daihatsu financieringsmethode kunt u namelijk de
1:22,9 loodvrij normaal bij 90 km/uur constant). inruilprijs, indien udit wenst, contant uitbetaaldkrijgen.
Voor 299,- per maand zonder aanbetaling Aanbod geldt voor Cuore en Charade

Maar nu het mooiste: Daihatsu zorgt nu bovendien Kom dus gauw eens bij ons langs voor een proefrit
voor de meest autovriendelijke financiering die u zich in een Cuore dan zetten wij meteen alle voordelen van
kunt wensen: Zonder een cent aanbetaling rijdt u ons financieringsaanbod op een rijtje. Trouwens ook
namelijk al voor f 299,-* in een spiksplinternieuwe voor de Charade bestaat een puike financierings-
Cuore 850 TG. mogelijkheid.

De Cuore TG. Het eigenzinnigste avontuur op vier wielen. V.a. f 13.195,-.
mJ*m*m**^L^*m*m^^_.*m^^^*mimimim^kJ*m^*m^_m___________ *W . *M I ■__ __W . ________ ___t_J I

Mw ¥ *\ I w * _____
* Financiering op basis van een huurkoopovereenkomst van 60 maanden tegen gebruikelijke condities. Effectieve rente 13.6%. B2Jaar Japanse perfectie

GELEEN, Garage Ruud Tiems, Zaanstraat 18, tel. 04490-53010. HEERLEN, Autobedrijf
H. Merckelbach, Benzenraderweg 295, tel. 045-424444. LANDGRAAF,

Automobielbedrijf Ton Schuijren 8.V., Rotscherweg 60, tel. 045-313588. LANDGRAAF,
" Autobedrijf Ton Quadvlieg, Reeweg 112, tel. 045-321810.
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IHISBF^SÏ I! ISSnEiBBf § Oranje Nassaustraat 23a, Heerlen^^''^^ ]
HEERLEN jHHBHË_J Telefoon 045-740754

h ; ' JC

NIEUWE KOLLEKTIE
WGm VOORDELIGER

Mz&tL__9^ "BI bbmL ■ C^.^'^SE-*"*" * ' "' >■&"'"■ \W *Wj*^\w*\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

_mf I__\ ** *B___FÏ_'X>?3»E: '■'■': ;:3§P_P*i*^^ & .*:■:■'■ MJ£si*yj"3Hff^^ _fa»^jjjjjy<^gr^^%^s__^'^?'

|Sard boord. _m._m mix-grey sweatshirt 4* j* fantasie-pullover met Mjfe _^»rye— \|Ojf> _^É§P\N kleuren, ■jfl met div. grote prints O ■ V-hals. Div. kleuren. I?fl R /É^?£s^^B Éi.«n-S-M-L-XL fMM Maten S-M-L ■*■■■ Maten M-L-XL 71 II* illl.FÉßi ■!MJ!» Adviespr.-args- jfW" Adviespr.^araT lf lf f| ■B|l§y§ r \

It*n Bh ■_■_£ Jif is —W m ■ M| ■ E_ï E I suède jeugdschoen met011 W -*S i V #K : Maten 31-35 sterke rubber zool.
yII *J B __■_■

Adviesprijs Zwart/bruin en bruin/zwart

'larl 1 [ P 2 -JSOSë- _
/
AkfKiHrl

■■PSpTJP f V fantasie-jeans in black en blue 100 % katoenen twill pantalon —^^———
VJ/w2sJr_i_. _ul stonewashed denim Topkwaliteit met draaipijp. i„ zwart, taupe, Soepele suède veterboot met rubber zool.

'-- .-<"¥ -y_*t Prima pasvorm. Maten S-M-L-XL army en grijs. Maten 29-38 | ■ mt. 36 -41 in zwart en aubergine
*«i-nylon trimschoen met suède versterkt. o'Hara trimschoen voor GROOT & KLEIN ' """ 3° '35 '" ""* e" '^SasSE'*

fcn^ HERFSTMODE '89 f Maten 36- 42 1 MODE-TOPPER ' f Maten 36 - 421 modieuze mocassin-instapper
zwart leder sleehak-ballerina Adviesprijs „appa-leder veterschoen met AdviesPr'is in de modekleuren zwart en
met sterk zooitje. _J39t9§- moderne blokhak. Kleuren ___39r9§- b!?uw> Moderne hal^x

Kesprijs MODETREND 89 Adviesprijs moderne leder instapper in Adviesprijs sportieve suède herenschoenf&Q-e*r" vlotte mocassin-instapper in ROOS— :? kleuren zwart/groen en aQ QJ
_ in de modekleuren naturel

fc^gg de modekleuren zwart, grijs ___Z__7__^___^ °lauw- Perfekte pasvorm. JO&-W&-- en 2wart. Soepele,
*Mwl en bordo. __j__wÈk *■■ Z°o1' iiïjjjf^' BP _______? sterke zool. _^_^k

1 ——— I

DE STEMMING
Philipskompaktemagnetron MË Ë ■■# Ë _nÊ
Nuttig vermogen 600 W. A^_mË Ë Lfl ËËm ~r"Verhitting d.m.v. mikrogolven. y -^*m*"■* *mm^*m m- m ffff m -+■
Roterende energieverdeler. JÊ mm

__ _
L*_m_^_w_- hm » ________ — — — .-fAutomatische ontdooistand MS IM II ■ IIPW| ËËkm Ë Ë*^**PlB _^"iB%sa. 7&ra/ BEZUINIGEN OP

Philips Space (übe 40 I.^HÉf / 'V7-' _J^ -L***1* 0*
magnetron AWM 610 MfWLM^^f JfX _+*110**'^
Nuttig vermogen 650 W. J*J / .^^teJt^ } _^^^
Roterende energieverdeler. . *'" \ 7, ... J^o**^0**^Tijdklok tot 60 min. yp mmmt^^\w_^Sm^

Aparte ontdooistand. A_W^ fEnergie traploos regelbaar. \r*\/\
K^JKJ_|_ V J Y**S V—S |.|oo|QO|o3: :|Q| H3-Wfc 1 I ZI | " ~^
C12^223 Philips Space Cube 50 Philips Space Cubc 50 Philips Space Cube 50

magnetron AWM 730 magnetron AVM 734/WH magnetron AVM 742/WH
■B^fl Nuttig vermogen 725 W. Plaats A Nuttig vermogen 725 W. Plaats Nuttig vermogen 725 W. Plaats

voor 2 borden naast elkaar. JËÊi, voor 2 borden naast elkaar. voor 2 borden naast elkaar.
Philips Space Cube 40 Energie traploos regelbaar, Afy Energie traploos regelbaar. Elektronische energieschakelaar "°'
maanptrnn flÜMTfi__S/WH Tijdklok tot 60 minuten. tW/r'S Elektronische tijdklok tot 100 met 8 standen. Automatische!" ' ?r\\!i Automatische Pr^ minuten. Elektronische energie- A ontdooistand. Verwarmen metNuttig vermogen bbUW. ontdooistand. i F* J§r schakelaar met 8 standen. jm> automatische sensor. Koken met
Koterende energieverdeler ■___#% /^MT Automatische ontdooistand/^^' insteekthermometer. Program- AAutomatische ontdooistand #99- ( 71 Vier geheugentoetsen. [K* meerbare tunkties. J/Elektronische energieschakelaar^ Ë-Wf-Wm VJ In witte uivoering, |- ftK Drie geheugen toetsen. £/met 5 standen. Ophangmoge.Jp? I I ****** _^Hb^/ In witte fK /NjkheidWitte uitvoering. JT 899" CTI '^ ["1^Kompleet met ’ 'S./, Vrri >w/ _. _^

kookboek. i £>0 I ~ : ~~ _ I I IOQQ {

649? fijf I LieverVi Philips | lü!WfclMJ

,;;-' GUNSTIGE LENINGEN
HICU.W3 HUISBEZITTERS; || PERSOONLIJKE LENINGEN DOORLOPEND %

ÖVCjT M EXTRA LAGE LASTEN I ■,ll,|,|j,|jJ,t.i:M.lJ^.|J!.l KREDIET "
_\ _\ 16, te Sil «J6nTrU I n. Persoonlijk* leningenzonder onderpandKaïlKer. zonder taxatie-kosten I "^_fj_ïï!r**^ ££- es"„. X* ï£I KREtHET- LOOPTUDIN I nctto|N : — --^

Bijvoorbeeld- "^ ??** o „ ,_ I - - «!L 5.000,- 100,- 0,89% 67dijvuuiucciu. I»hyp. 2» hyp. 2e hyp. ■ 11 ftnn oon i_qoo_ ut
van kinderen I~ ■ 36"» 240« 18°' i 3.000,- - 75,- 91,r 11-55°'" 22D'' 0,89% 67van kinderen I tO.OOO,- % 106,- 117,- I 6.000- 124,- 143- 175- 20.000,- 400,- 0,89% 67
met leukemie h5.00o!- K»!- 160,- M5- 11 12.000,- 225,- 280,- 343,- 30JW0,- 600,- 0,89% 67

geneest nu 25.000,- 182,- 266,- 292,- II 18.000,- 338,- 419,- 514,- 40.000,- 800,- 0,87% 66
al ZOn 70% 40.000,- 291,- 426,- 467,- II 24.000,- 450,- 559,- 685,- ■■___________________«____■_________________■„,.,_. 75.000,- 545,- 800,- 876,- || 36.000,- 674,- 839,- 1028,- | FINANCIERINGSKANTOOR

Blijf dusgeven. * And6re loop(iióan 6ók mogeliilL M50.000- 936,- 1165,- 1427,- 1 riVn.^^^^fMlfprMl :"mAfhankelijk van dewaarde van uw woning E„ kVI ■ BkN Pkl% kunnen de Untvtn Wl>r.n. UuU^^4^T U\JLbIKJ O

*^HH|[^^P^S^^P| iScharnerweg 108 Maastricht
f/tm-Km-'!. 'C M*>l «7 A " I> M tel. 043-636200............,..,.. I Bijkantoor:Hoofdstraat9Hoensbroek

Giro: 26.000. B H-MM_M_HyU-_^_^_Bl_^_^lM Tel. 045-225000van 11.00 ■ 20.00 uur
Bank: 70.70.70.007 K'li^'Kr^r^W^tmS__mï--_^_______ _f
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W/ËÈÉ-*

■!# JH EP^ Deze week bestaat Printf
i_^ A A _^k 1 _%. M\ r *m\ T m_^___% Tm b^B "M I j^ÉÈ I

rS 4 w w 1 w W* ri k▼ J t* r# PV f°onv*tf iaar-^n^atw^en v
BH d B__a___fl , ,j^^^^^^^^^___^__^__^__-_m_^__^__^__^__^k_t___^^^^^^^^^^^^^^^^^^M Wsk .. >ikiuH____J__B[

--*++*-* ' _*____Ë weten ook.

J Om te beginnen hebW
JBg J rssxxsx^m W M we een van onze mo°iste

yyyyyyy telefoons flink in prijs verlaajj

I^Nv f/SYSSs£ _~_____________» m_^^ Namelijk de Montreux,

B^v. i |^*^| -£3£HIH-r"- V/xx Ék een toestel in wit, zwart of zad1
';''!'_SwH ___R__L. «*«*« "w^mm *»»*»* «.*"* ■whwm» » -- __ri_fl_l __flp

_______________________.).'' _________H______. i '.'iWßitlt ■ 4MWW MMHHH^ 'VMNtfW*'' E -^^^^^ ' ■■ -^i'1"__B Br
BÉtok,. W-h .^^m-mmmmm»

, p Bk — \^_m j groen met een geheugen vo{
\^ mr _f do

l^^^^^j hg/ I negen nummers, nummerher-

Bé^ _m .é—ÉÊLWÊ ______■!
f I Vj^^^B^m _^^^^**^m^mr jiM^^r jtfflH ___________

______H___A_: mmT—VAW _^_W_^^^^^ I .7 "W^Pffil vjÉH^^l IHh

BT fl |g| I^^ Maar dat is nog niet all*
______«»^*tt— _^_m f \ -* W fffl BÉl^__^_k_^

fc^ fl Heil rnr-i 1 Ü^b^ s u Primafoon deze week
K^ L bezoekt, kunt u op een lekke'

■________**"' ■ T^l / " " ■■'" h__hhfl ÈËÊÈ^-m

fc B traktatie rekenen. En uw kincte'
F^ ren °P een leuke kleurwedstf 11'

W___^_^ f fl lÉk Kom even langs. GeW0ö|
_E_______fr _✓ fe* 4■^/y^^ï P^ÏN É^^'l gezellig op verjaardagsvisite.

mmmtm_LJi 1L \ K.*) VjË ÉP Ü É^l^ Ék^ r>% ■ r

tffltfl.! B-BE*.-. BB_*fc.. s__ö_t________... -HkfH.. Voor een telefoon ga je naar Prima*0

{£0402 I'RIMAFOON VAN PTTTELECOM IS GEVESTIGD IN: HEERLEN,WINKELCENTRUMHETLOON, HOMERUSPASSAGE HA - MAASTRICHT, MUNTSTRAAT 13 - ROERMOND, MUNSTERPLEIN 8A - SITTARD, LIMBRICHTERSTRAAT 20 - VENLO, KLAASSTRAAT 29/31.
K f

Spreekuren voor
(ex-pendelaars) tussen
Nederland en België of
Duitsland
Pendelaars, ex-pendelaars en andere belang-
hebbenden, die informatie wensen over de op
hun van toepassing zijnde regelingen betreffen-
de de sociale zekerheid en de bijzondere rege-
lingen voor grensarbeiders, kunnen elke eerste
vrijdag van de maand terecht bij de Sociale Ver-
zekeringsbank district Maastricht, Brusselse-
straat 84.

Medewerkers van het Bureau voor Belgische
Zaken te Breda en van het Bureau van Duitse
Zaken te Nijmegen zijn op die dag van 10.00 tot
14.00 uur aanwezig om u alle gewenste inlichtin-
gen te verschaffen.
Voor de behandeling van persoonlijke proble-
men dient u alle bewijsstukken en andere papie-
ren mee te brengen. Voor het spreekuur kunt u
een afspraak maken onder tel. 043-298239. 777 M

Mama,
bestaan er

ij nog echte
panda's?

GEEF OM DE TOEKOMST.
Wordvoorf 27,50 donateurvan het

Wereld Natuur Fonds. Giro25, Zeist. *v
Ii ■■■ i ■ ,

B-I __B____P<-^-___a___B ÜÉ WWÊ BH Hü- f» «h&JS^ W ■-;■

weet wat er zoal te |hd| S_%i_S_^ ire^ BË^m *'^^ n bagageruimte van liefst 376 liter kunt doppen èn een beklede bagageruimtelll
'■ zË '"jL"y _B___Mt^»v_:^JL

_
i-i&^l'l-WBr^^^B ■"'_.

koop is, zal blij verrast HTj _^S «JN -f^f ■* i *,> 1 **1 $58 beschikken. Een |^gIS Wki El IWIfIE verlichting. 0"e
WL y *^jP !*4,* "4 ü lil k Im__\ ____________#■■ lï^i MWff !■

zijn met de nieuwe ■■■f.'ÉH^ S_lai_ll| full-flow ventilatie- gensgeldt vooi' 1'1| " MrgmM W l<*m il i *l ""J ËkM ICC_JIv flklMicra. De meest com- B*J L f»" a^ kr*jl H. m Hl systeem en een aanjager M^ U^*mW_rm_M^Ëi Micra de plezierige ze*

plete auto in znklasse, I _fm^ ""f éffi Jl met 4 snelheden zorgen er- i^fll^^l}^^ heid van 3 jaar lak-

toch lekker compact isenzorgeloosrijplezier de carrosserie en 13 inchwielen. Het volledig standigheden behaaglijk toeven is in de garantie |O| en 100.000 km of 3 r

biedt. Vingerlicht stuur je 'm in 't kleinste vernieuwde interieur van Nissan's jongsteis Micra. Toppuntvan luxeencomfort vormtde garantie op hoofdcomponenten van aan^
parkeerplekje. De nieuwe Micra-lijn is voor- voorzien van luxe, met stofbeklede, verstel- SLX met onder meer bumpers in de carros- ving en wielophanging. \J^Tl7Z^i^^
zienvan 'n pittige 1.2liter 4 cilindermotorvan bare fauteuils dieoptimaal steunbieden voor seriekleur, van binnenuit verstelbarebuiten- Elke Micravoldoet aan de strengste em^
54 pk, die er voor zorgt dat je in rap tempo 't snellebochtenwerk en op lange afstanden, spiegels, warmtewerend glas, achterruit- normen door toepassing van een gere__e
overal komt waar je wezen wilt. Zonder'n Ook de hoofdsteunen zijn verstelbaar. Het wisser/sproeier, gescheiden neerklapbare 3- wegkatalysator enelektronisch motor'1"1
moment dorstig te worden. De 1.2 liter 5-bak unieke walk-in mechanisme op derechter

_ , _____ nagement. En ofjenu 'nautomaat v$
_,____&£_&_ &®jüwiu>m»vm\ I, ~„i+ /

bijvoorbeeld noteert lop 18,9 bij 90 km/h voorstoel maakt het de instappende JÊ _f _W&. een5~Dak> 3of5 deuren,zeker isJ
___■ IP** 'J 'ril(ECE)*. Opvallend is de sportieve stylingvan achterpassagiers extra gemak- _m " Bk Ë^, Micra is altijd in voorn

/_m ééÉl? i wÈk '.:"Êi^mW___k

de nieuwe Micra metvolledig geïntegreerde keiijk. De achterbank- ifl aalBIIIIiBIk Hij staatbij deNissan de&
_fll_i_r*>j^g mt-m-. -B!____________________Ë____flßßHÉßfißEßßß_Ek___u. S I ii__£_fl l_^H_& . ' v9l\

bumpers, een nieuwe grille in de kleur van leuning is neer- Sm^'^^^_^__JË ■■■Ht" -\ vanaf //Aï&jj&>
-'^ _ _ZÓjS3_\ '\ /*—mm—Mm—m—~

Aw_WÊHÊÊÊÊÊÊÊÊ_WÊk '$ÊlÊÈ_m_W_mWÉËÉ*mm 6 1 _________a^________________B

\ iiiiiiMlCiMl IwlltßA ______________MG_s_ >#<"*_.'»t m Va ËMmW

Prijs Incl- BTW',exel. afleveringskoslen. M op 12.5(120 km/h), 1 op 14.:) (stad). Wijzigingen voorinhouden.Ook voor fleetsales en leasing. Nissan isook de maker van deSunny, Blueliird, Prairie, Laurel, Maxima.Silvia,200 SX, 300ZX, Ttrrano, King Cab,Patrol, Vanene, UrvanenCabstar.

Beek, Automobiel- en GaragebedrijfJ.F. Crützen,Stationsstraat 115, tel. 04490-71727.Brunssum, AutobedrijfChiaradia (servicebedrijf), T_ichterweg 122, tel. 045-212843.Kerkrade, JurgenAutocentrum, Langhecl^"
teL 045-462353. Maasbracht, Auto Van Laar B.V, Hazenspoor 9, tel. 04746-3811. Maastricht, AutobedrijfAndré Feyts BV., Duitse Poort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond), GaragebedrijfGeelen BV, Groens^
tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers B.V, Geerweg 14, tel. 04490-12814. St. Geertruid, AutobedrijfG. Nelissen B.V,Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201.
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F 4 _*_ ««K
~ _m_»Jï_p4__w«L A " I Echt lederen

«&_ ft' # OCIIGGS^ kinderschoentjes 40 en
«aß|j|| * |B zowel laag als hoog model «WiwW

W fl »v iLIÉI VOETBALSCHOENEN Giasgow

«, 1^ >^ÉI 3L J| Il / ' jKSkH j*« Normaal 99- NU 49.50 _^Lm W _^_^_^Ê HL
hB Tm\M \W*W_m M i - ___* fla________ Rlor*l_r Diirn f AmW***_m\ m r&> J DI3CK Duin _Tm ___W

Êj ___P^*^____i '^SF vaste nop {maten 36-46) co —n fi 1 m^^^__
M ' rËËm 'ÈgMÊ fk tS vn ü iilv Normaal 169,50 NU Da.uil \W_m

_______i__n m\^-^-^-^_WmmmmW W*^- V __n HT '"'' __il?

g«P Jf .J^BllP Vera CrilZ schroefnop (maten 38-47)
"m^Méw Ü Dames fantasie SliperprÜS haifhoog —n — n .■

M.j l#" " U .#%
Normaal 149- NU 13.DU

■ Bff^HH ww '^r*rs_m_Bi HENDRIKS ËwÈL
Kolberts aK^ erpantal°nS Regenjassen tt2S?9 TE¥TIEL cSiln v ele kleuren en kontrastkleuren in alle OQ "7E m een superkwaliteit WüEi_Ütffr*ffm!l K ■■ BBMm ■ _■___■___■■■ _T _\dCs

46t/m6O 129.50 r n Mrrr6o
oenn9 HgBEBB^ gigantisch groot in kwaliteit en lage prijzen! yVHB

i Bijna'T Sweatshirts ~„ „ |pmFH

,, ■j sassende _g —f» _| — — 17Q Rl HEERLEN, SCHELSBERG 88, tel. 045-721124. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond.
WntalOÜ DU.311 modekleuren v.a. lïlaSIU ■ f 3nlU SITTARD, BRUGSTRAAT 1, tel. 04490-15656. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond. I gratis' l■" ■,;:— —— ________.

WÊ-WÊ-^kWÊkW-W HÉÉ AW-Wf-WÊÊ Ë _____________________r AmW- -_______________* ~^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^
éi _m ________B __■

_________ P_______f^ *_■ *__■ F__fl WÊÊ _m_\
___________■ ___________■ _________! ___________■ ___________■ __________! ____________r ___________■ _^_^_^_^_m s__________T -___\ wkw vffK

mmm^'*"~J^^^**^mm^m¥mmr^iMmm^^ft^tm&mm HF^^aH _m___^^m^tmt wL*i_X, ___9

■■' ■_$#£ __&SÉ_fe_ta^e Ëmmm mm\Wm Wm\W^_m _____________& IS »___# :^_______B «BR! £H Is 9;W $^' si?' mv^St. \\\\\ Wmm i________B aH»

_^_wSÈÊËÊÊÊA-é_M WÈw ?m vr ■■&: WW ÈaÈÊm JBlHf
_W-W?:

:■';■'■ ■ ■ ■ 77,- ■■.■■■. ■ .:__

ip BM

de Tipg, Auto van het Jaar 1989. over 3 jaarmet 0% rente.* En dat terwijl de Uno er al is vanaf f 17.8ÖCU
Kortom: een autofeest vol fantastische ontdekkingen dat u ook

nog de kans op een heerlijke reis naar Rome geeft. Kom en ontdek. FIAT T1AUTO VAN HET JAAR 1989.

PANDA DANCE I.E. MET F 1.000,- GRATIS EXTRA'S. De Tip°.' "kt V°°r niets de Auto v" het laar 1989. Want dit doet
geen auto in zijn klasse de Tipo na: karakteristieke wigvorm, ongekende

Een absolute ster in puur rijplezier. Nu extra luxueus met f 1.400,- binnenruimte en deuren die tot bijna 90° opengaan,
aan extra's, 0.a.: exclusieve bekleding, verstelbare stoelen met hoofdsteu- Unieke bescherming door 100% verzinking van carrosseriedelen
nen, Philips stereo-cassetterecorder, luxe wielplaten en wisser/sproeier op waar het er op aankomt. Standaard vijfdeurs en vijf versnellingen. Met
de achterruit. U betaalt slechts f 400,-. Uwvoordeel f I.ooo^. schone benzine-injectiemotoren of als diesel of turbo diesel. En toch

Urijdt dus al Panda Dance met standaard injectiemotor. elektroni- maar v.a. f 24.450,-.
t sche ontsteking en geregelde driewegkatalysator plus vijfversnellingsbak

voor maar f 13 650 - WINT uEEN KEK VOOR TWEE NAARROME?
i ' '

FLAT UNO lE. MET INRUILBONUS TOT F 3.000,-. Bij elke Fiat dealer ligt een Ticket to the Stars voor u Waar-Daar"
mee kunt u een prima verzorgde reis naar Rome winnen als u een slagzin

IDe meest complete, de meest verkochte in zijn klasje in Europa. afmaakt. En als una een proefrit in één van de Fiat sterren ons enquête- l
Voorop in techniek, veiligheid, ruimte en uitrusting. Met een pittige formulier invult maakt u ook nog kans op een Philips CD-speler. «fdieselmotor. En natuurlijk met benzine-injectiemotor, elektronische ont- Langskomen dus. Van 31 augustus t/m 11 september a.s. bij de M
steking, geregelde driewegkatalysator Fiat dealer. Jp

ff/ ?IL-________i__________S___3_3 Ik^^»H| B_J_^^^^Bp|^'____B BR-" 1B |^^^'':'-'':'-:v'::::>^':::::-:::::ov;:'-

Fiat. Eén brok temperament.
Kom tussen 31 augustus en 11 september a.s. naar de Fiat dealer.

" Aanbiedingen vooraanschafvanauto's andervoorwaarden van uitgestelde betaling voert Fut \utt> NcdcrUn.lHV „n ~,.„„..»,.,..,1.„,.......l. t ~ ~ ~,~ . _~ . , ,_"-

__-"„„__,_ c
, ,

_-._■,__ j i j , ■erinammo"'aeriana a.v. uu tn samenwerking met Fiat Credit Nederland. De le financierenbedragen ziin minimaalf S.WH),-enmaximaalf 10.000,-. ten aanbetalingvan minimaal25% van decataloguswaarde van de aante schaffen auto is vereist Piii /.,.._■_,. _"_,/ ,1..,." , .»_■.... j _.. t i _j "
_ , , , , .* , , , , „ , '—"""'^"am-nau,o is vereist, uu Bedrag zal doorgaans gedekt worden door de inruilvanuw huidige auto.zodat u voor de tiidvan deovereenkomst geen kosten van belang maakt. Bi, deze vorm van huurkoopovereenkomstgelden degebruikelijke voorwaarden van Fiat Credit Nederland

I

' BRUNSSUM: AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 -2506 75 ECHT: AUTO ECHT, RIJKSWEG ZUID 18, TEL. 04754 -13 24 EYSDEN: AUTOBEDRIJF JEAN BROUWERS
kSSSJÏT "14 33 HEERLEN: AUTOMOBIELBEDRIJF CREU*EN 8.V., SPOORSINGEL 50, TEL. 045 -7241 40 KERKRADE: AUTOBEDRUF^UNKSTAD B VKAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045 -41 39 16 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., DR. BAKSTRAAT 82, TEL. 043 -47 02 00 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT BY.' k MOLENSINGEL 5, TEL. 043 - 61 73 73 SITTARD: SITTYCAR 8.V., PRES. KENNEDYSINGEL 8-12, TEL. 04490 - 1 75 44

~i r i— *

►«

(f* VENDUHUIS DICKHAUT *’ *
ROEREND GOED

Bredestraat 23-23a, 6211 HA MAASTRICHT, tel: 213095

KUNST-, ANTIEK- EN INBOEDELVEILING I
Op maandag 4 september 1989 om 16.00 uur en

19.00 uur op bovenstaand adres.
Ten overstaan van de weled. gestr. heer mr. H.C.M, van Slijpe, notaris te Eijsden,
zullen bij opbod en tegen contante betaling goederen worden geveild uit diverse
nalatenschappen en uit particulier bezit zoals:
Meubilair in de stijlen; L XVI, W 111, L Philippe, Neo-barok, Victoriaans, e.a.;
waaronder boekenkast, buffetkast, kabinetkast, spiegelkast, secretaire in mahonie-, en !
eikenhout, diverse tafels en stoelen, banken en fauteuils, kleinmeubels, enz.
Antieke speeldoos Nicolle Freres.
Lampen: bronzen, koperen en art déco lichtkronen, 2 art déco lichtkronen uit
stadhuis Maastricht, diverse tafellampen e.d.
Perzische tapijten: Beloudj, Shiraz, Hamadan, Deventer en smyrna kleed, lopers e.d.' !
Schilderijen: o.a. van Anrooy, Braken, Jelinger, Hendrix, Korver, Muris, Ronda, PieSmitz, Serpentie, Tielens;
Aquarellen, tekeningen, grafiek; o.a. Heckers, Hutschemakers, Jelinger, Jona, Pilet;
topografische gravure;

Zilver, goud, objet de vertu: Divers tafelzilver, rookgerei, naaigerei, sieraden, horlogese.d.;

Porselein en aardewerk: Chinees pottenstel, Delft, Imari, Kanton, Wenen;
Maastricht; tegeltableau, serviesgoed, borden, pendule;
Glas en kristal: drinkglazen, dekselcoupe, antiek beschilderd kaststel Berkemeier;
KoPer. t'n; divers keukengerei, wandappliques, tafellampen, kandelaars e.d.;
Klokken: Friese staartklok, pendulestel, aardewerk klok, régulateurs
Varia: diverse boeken, antiek pistool, krissen en enkele kleine blanke wapens, leren
vliegeniers-overall, verzilverd tafelgoed, 19eeeuws houten wandreliëf, reliekkastjes en
reliekdoosjes, devotieprentjes, ansichtkaarten, partij koperen deurbeslag, 1-pers.
verstelbaar Auping senioren bed, schilderijlijsten, e.d.;

Kijkdagen: zaterdag 2 september en zondag 3 septembervan 34.00 uur tot 17.00uur.
Volgende veiling 30 oktober a.s.
Inbreng: vanaf 11 september, dagelijks van 13.00 tot 17.00 uur,
zaterdags van 14.00 tot 16.00 uur.
Inzending sluit uiterlijk 18 oktober.
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