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Politiecel
per nacht

te huur
Van onze verslaggever

BEEK - Het gemeentebestuurvan Beek en de Rijkspolitie indie plaats hebben een bijzonde-re oplossing voor het landelijk
cellentekort bedacht. Omdat de
rijksoverheid geen geld be-
schikbaar heeft gesteld voor de
realisatieVan twee cellen in het
nieuw te bouwen Beeker bu-reau van de Rijkspolitie, zal de
gemeente die betalen.

De politietin Beek kan nu van
de gemeente 'per overnachting'
een cel huren. Indien een arres-
tant ingerekend wordt zal het
ministerie van justitie 30 gul-den per nacht aan het gemeen-
tebestuur betalen. Dat bedrag
geldt alleen voor logies, dus
zonder ontbijt, half- of volpen-
sion.
Met deze oplossing heeft Beek
e«i landelijke primeur. Het
verhuren van politiecellen isnog niet eerder in Nederland
voorgekomen.

Ambtenaar na
val van toren

overleden
ROERMOND - De 34-jarige PTT-
ambtenaar M.B. uit Hom is gister-
middag kort voor 12 uur van de 80
nieter hoge tv-toren in Roermond
gevallen. Hij was op slag dood. B.
Was bezig met een inspectie van de
autotelefoonantenne toen hij zijn
evenwicht verloor en de fatale val
maakte.

ZONNIG
Vandaag is er niet al te veel
bewolking en kunnen we flink
Wat zon verwachten. De wind
*s zwak uit uiteenlopende
richtingen en de middagtem-
Peratuur loopt op tot onge-veer 20 graden. De gevormde
Mistbanken zullen in de och-
tend vrij snel oplossen.

De komende dagen is er wei-
nig wind en wordt het nog iets
Warmer dank zij een hoge-
drukgebied boven onze omge-
ving.

Voor actuele informatie be-treffende hetweer in Limburg
«unt u bellen 06-91122346.

VANDAAG:
an op: 06.59 onder: 20.18
«laanop: 12.56 onder: 21.23
Borgen
*on 0p: 07.00 onder: 20.16
"öaan op: 13.09 onder: 21.45

Competentie
Volgens de Pauselijke raad komthet krachtens canon 804, 1 aan bis-
schoppenconferenties toe algemene
bepalingenvast te stellen inzake on-
derrichten opvoeding in het katho-
lieke geloof in het algemeen onder-
wijs. Waar het specifiek de katholie-
ke scholen betreft behoort het vol-
gens canon 806, 1 tot de competen-
tie van iedere diocesane bisschop
„voorschriften uit te vaardigen be-
treffende de algemene ordeningvan
de katholieke scholen".

Het is de kerkjuristen van de RK
Kerkprovincie nog niet duidelijk ofdeze uitspraak ook gevolgen heeft
voor deregeling waarbij de overige
zes bisschoppen de uitvoering van
hun reglement aan de NKSR heb-
ben toevertrouwd.
De bisschoppenconferentie verga-

dert volgende week over dit vraag-
stuk. In afwachting daarvan ont-
houdt de NKSR zich van commen-
taar, aldus voorzitter prof. dr. G.
Brenninkmeijer.

Gelijkluidend
De Pauselijke raad schrijft wel dat
op grond van pastorale overwegin-
gen de afzonderlijke bisschoppen in
onderling akkoord normen uitvaar-
digen zodat de situatie in de bis-
dommen ten aanzien van het func-
tioneren van de scholen zo veel mo-
gelijk van gelijke aard is.

Acties bij
radio en tv

van de baan
HILVERSUM - De dreiging van ac-
ties op radio en televisie is van de
baan. Gistermiddag bereikten de
omroepen en de vakbonden na vier
uur onderhandelen een akkoord
over een collectieve arbeidsover-
eenkomst. Nadat al eerder het Ne-
derlandse Omroepproduktiebedrijf
(NOB) te kennen had gegeven zich
te zullen aansluitenbij deze CAO is
er voor de bonden geen enkele re-
den meer hun leden op te roepen
om tot acties over te gaan.

De werkgevers zijn de bonden tege-
moet gekomen in hun eisen voor
een nieuw in te voeren salarissys-
teem, dateen einde moet maken aan
de in de laatste tien jaar scheef ge-
groeide loonstructuur.

Vrijwel alle inzittenden vinden de dood

Cubaans vliegtuig
stort neer in wiik

HAVANA - Een vliegtuig van de
Cubaanse luchtvaartmaatschappij
Cubana de Aviacion is zondagnacht
bij de luchthaven van Havana neer-
gestort. Volgens het Cubaanse pers-
bureau Prensa Latina kwamen
daarbij alle 126 inzittenden om en
vielen er ook op de grond doden. De
Cubaanse radio meldde echter dat
één Italiaanse inzittende de ramp
had overleefd en met ernstige
brandwonden in een ziekenhuis
was opgenomen.

Het Cubaanse toestel, een Iljoesjin-
-62, was met 113 toeristen uit West-
Europa en 13 bemanningsleden op
weg van Havana via Keulen naar
Milaan. Volgens de Italiaanse am-
bassade in Havana gaat het om Ita-
liaanse toeristen, maar een functio-
naris van de Westduitse ambassade
vertelde dater ook Westduitsers aan
boord van hetvliegtuig waren.

Woonwijk
Het vliegtuig, dat gecharterd wasdooreen reisbureau in Milaan, stort-
te kort na de start van het vliegveld
José Marti neer in een woonwijk,

waar volgens de radio een onbe-
kend aantal doden viel. Er zouden
meer dan 60 inwoners van de wijk
Boyeros, die tegen het vliegveld
aanligt, in het ziekenhuis zijn opge-
nomen met brandwonden. Zon 20
huizen werden door brokstukken
van het toestel verwoest.

De oorzaak van de ramp is nog niet
bekend. Het was de tweede keer dit
jaar dat een toestel met Italiaanse
toeristen neerstortte. In het eerste
geval vonden 144 Italianen de dood.

Gevonden
Alle 54 inzittenden van een Brazi-
liaans vliegtuig, dat zondagavond
van het radarscherm verdween bo-
ven het regenwoud van het Amazo-
negebied zijn inmiddels. veilig en
wel teruggevonden, zo is gisteren
gemeld door de Braziliaanse autori-
teiten. De pilootvan de Boeing 737-
-200 van de Braziliaanse maatschap-
pij Varig via de radio was er in ge-
slaagd een noodlanding te maken
op een stuk ontbost terrein in het
woud.

door han brinkman KNP tobt met
conflict over

geheim rapport

MAASTRICHT - De directie van
het papierconcern KNP heeft een
flinke kater overgehouden aan de
weigering, eerder dit jaar, om een
FNV-delegatie tijdens een werkbe-
zoek toe te laten. Het gevolgis een al
maanden slepend conflict tussen de
top van het concern en een bestuur-
der van de Industriebond FNV. In-
zet van wat in KNP-kringen al 'de
prestigezaak' wordt genoemd, is
een geheim strategisch rapport van
KNP dat de FNV-bestuurder via le-
den van de ondernemingsraad zou
hebben gekregen.

De zaak is geëscaleerd nadat de be-
drijfscommissie voor de papierin-
dustrie twee leden van de centrale
ondernemingsraad (COR) van KNP
heeft geschorst tot eind 1990, de res-
terende zittingsperiode van de
COR. Zij zouden het geheime rap-
port 'Corporate Visie naar de jaren

'90 van KNP' aan de vakbondsbe-
stuurder ter inzage hebben gege-
ven. De COR diende daarop zelf het
schorsingsverzoek in, nadat de raad
van bestuur dreigdehet vertrouwen
in de raad op te zeggen. Met de
schorsing van de twee bewuste le-
den (een uit Maastricht en deander
uit Meerssen) zou de COR het ver-
trouwen van de raad van bestuur
kunnen behouden. KNP-topman F.
de Wit had verder de verzekering
gegeven dat de twee geen hinderbij
hun verdere loopbaan bij KNP zou-
den ondervinden.

0 Zie verder pagina 15

Constatering Pauselijke raad voor wetten van de Kerk

Bisschop krijgt gelijk inzake schoolrgelement
ROERMOND - Het Vaticaan heeft bisschop Gijsen van Roer-
mond gelijk gegeven inzake het recht van een bisschop in zijn
bisdom een eigen reglement vóór het katholiek onderwijs uit
te vaardigen. Dit heeft de Pauselijke raad voor de interpretatie
van de wetten van de Kerk bepaald in antwoord op vragen van
mgr. Gijsen.

Twee jaar geledenkondigde Gijsen
een algemeen reglement voor het
katholiek onderwijs in het bisdom
Roermond af. Hij ging niet akkoord
met het reglement dat de overige
zes bisschoppen hadden uitgevaar-
digd. Zij laten hettoezicht op de uit-
voering ervan over aan de Neder-
landse Katholieke Schoolraad
(NKSR).

Volgens drie kerkrechtdeskundi-
gen die deze zaak in opdracht van
de NKSR hadden onderzocht, was
het reglement van bisschop Gijsen
in strijd met het wetboek van de RK
Kerk. Volgens de Pauselijke raad
zitten de kerkrechtdeskundigen er
met hun opvatting volledig naast,
aldus het juridisch secretariaat van
deRK Kerkprovincie.

Doelman
in brand

RIO DE JANEIRO- De Chileen-
se doelmanRoberto Rojas in gis-
teren in het WK-kwalificatieduel
Brazilië-Chili in Rio de Janeiro
in brand gevlogen nadat een
'supporter' vuurwerk naar zijn
hoofd had gegooid. Het incident
gebeurde in de 69ste minuut. De
ongelukkige Rojas moest met
brandwonden van het veld wor-
den gedragen.
Scheidsrechter Lastou staakte
na het schokkende incident de

wedstrijd, maar wilde de strijd
na ongeveer een half uur weer
hervatten. De Chilenen weiger-
den echter verder te spelen. Bra-
zilië leidde op dat moment met
1-0.

In Santiago braken onmiddellijk
ongeregeldheden uit. Boze Chi-
lenen wilden de Braziliaanse am-
bassade bestormen maar de poli-
tie wist erger te voorkomen.
De FIFA hoopt zo snel mogelijk
tot een uitspraak te komen,
waarschijnlijk zal dat morgen of
donderdag reeds gebeuren.

" Zie verder pagina 19

" Een kronkelende doelman Rajas probeert het vuur te doven.
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Overkomst
Oostduitsers

vertraagd
HAMBURG/BOEDAPEST - De
hoop van in Hongarije wachtende
DDR-vluchtelingen op een massale
komst naar West-Duitsland is giste-
ren omgeslagen in diepe vertwijfe-
ling door uitspraken van de Hon-
gaarse regering. In een interview
met het Westduitse blad 'Der Stern'
verklaarde Hongaarse minister van
Binnenlandse Zaken Istvan Hor-
vath dat een oplossing voor het pro-
bleem „misschien nog een tot an-
derhalve maand kan duren".

Tegen alle verwachtingen in gaven
de Hongaren nog steeds geen toe-
stemming voor evacuering van on-
geveer 5.000 DDR-burgers, die mo-
menteel in kampen in Hongarije
verblijven, naar West-Duitsland.
Bonn is het niet eens met de Hon-
gaarse regering dat er eerst een emi-
gratie-akkoord tussen de DDR en
de Bondsrepubliek moet komen.
De Hongaarse minister van Binnen-
landse Zaken, Istvan Horvath, ver-
klaarde dat zijn regering niet van
plan is de 20.000 Oostduitsers die in
het land verblijven (waarvan 15.000
buiten de kampen) 'heimelijk 's
nachts de grens over' te laten gaan.

Horvath sloot de methode uit die is
gevolgd voor enkele tientallen Oost-
duitsers die hun toevlucht zochten
in de Westduitse ambassade in Boe-
dapest. Zij kregen een Westduits
paspoort en werden door Hongaar-
se grenswachten het land uit gela-
ten.
De Westduitse regering heeft overi-
gens gisteren besloten de vluchte-
lingen uit de DDR niet onder te
brengen in de tentenkampen, maar
zoveel mogelijk in openbare gebou-
wen. Door het onverwachte slechte
weer lijken de tentenkampen die de
regering samen met hetRode Kruis
heeft opgezet, niet meer geschikt
voor tijdelijk onderdak.

(ADVERTENTIE)
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het weer

Veel scholieren te
vroeg van school

„Wanneer ben jij ermee
gestopt?"

(ADVERTENTIE)

ANDIJVIE
EN SPEKLAPJES

Elke dinsdag en woensdag *.. V? ËSMhebben we groente en vlees y^%a£Öig Wm\win deaanbieding tffrWfA'^if^i^^^
500 gram Ob/ i^\^^\ ! 'Speklapjes, I I
zonder zwoerd, m^ s
500 g ë^-4.25 7/IQ alb^heijn L
kilo ©<d©© -939" /■*+*/ jÉ^^yJgi, lIP5

'sLands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.

(ADVERTENTIE) -

1.Euthanasie is hetopzettelijk doden van patiënten doorartsen.

2. Het niet instellen of stopzetten van eenzinloze behandeling is géén euthanasie,
maar normale, medisch-ethisch verantwoorde geneeskunst.

3. Het toepassen van euthanasie schept een onherroepelijke toestand, '

zodat een foute diagnose niet kan worden hersteld.
4.Euthanasie wordt doorderegeringen van alle beschaafde landen buiten

Nederland afgewezen en veroordeeld als in strijd met (ieRechten van de Mens. "

5. Euthanasie wordt ook dooralle internationale en nationale artsenorganisaties
buiten Nederland afgewezen en veroordeeld als in strijd met het wezen van
degeneeskunst.

6. Krachtens het advies van deGezondheidsraad, decemiber 1986 aan deregering
uitgebracht, is de behandeling van pijn bij kanker in £4% van degevallen
ondeskundig en ontoereikend.

7. Een goede stervensbegeleiding en deskundige behandeling van pijn en
andere symptomen in de laatstefase van het leven maakt devraag naar
euthanasie overbodig.

STEM DAAROM MORGEN OP EEN KANDIDAAT VAN EEN PARTIJ
waarvan u zeker bent dat zij/hij

EUTHANASIE ONVOORWAARDELIJK AFWIJST als een
BEDREIGING VOOR DE GRONDSLAGEN VAN ONZE SAMENLEVING.
Dit is een publikatie van het Nederlands Artsen Verbond, een artsenorganisatie dieopkomt voor mensen
die met euthanasieworden bedreigd. In het algemeen streeft het verbond naar het handhaven enherstellen
van een universele medische ethiek. STEUN DAAROM ONS WERK,Gironummer 2934868, ten name van
penningmeester Nederlands Artsen Verbond,van derDuijnstraat 8,3581 JX Utrecht.

(ADVERTENTIE)
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Middagconcerten
Het Musica Sacra-prógramma bevat
vier middagconcerten. Op zaterdag
wordt vanaf 12.30 uur in de O.L.
Vrouwebasiliek het Stabat Mater
van Gioacchino Rossini uitgevoerd
door de gemengde zangverenigin-
genCrescendo uitAmby en St.-Cae-
cilia uit Bunde met het Euregio Ka-
merorkest. Solisten zijn Catherine
Vandevelde (sopraan), Renate Kruit
(alt), Ludwig van Gyseghem (tenor)
en Hubert Waber (bas). Het geheel
wordt geleid door Jan van Ezegem.
Religieuze instrumentale muziek

uit India, gebracht door sitarspeler
Balaram Pathak en twee van zijn
zoons, is om 15.00 uur in de St.-Jans-
kerk te beluisteren. In de St.-Marti-
nuskerk te Wyck-Maastricht begint
om 16.30 uur op het onlangs geres-
taureerde orgel een recital met
Franse orgelmuziek, afwisselend
gespeeld door Freddy Eichelberger
en Peter Gelissen.
Het vierde middagconcert vindt
zondag plaats en begint om 15.00
uur in de O.L.Vrouwebasiliek. Dan
brengt het vocale emsemble Stu-
dium Chorale 0.1.v. Eric Hermans
een programma met a cap(p)ella-
werken uit de Portugese Renaissan-
ce. In de ontwikkeling naar een alle
stijlperioden omvattend repertoire
verlaat Studium Chorale dus even
het terrein van de hedendaagse en
romantische muziek en treedt op,
zoals het in de zeventiger jaren be-
gon: als een soort madrigaalkoor.
„Wij willen niet met de alom beken-
de werkjes komen, die Engelse en-
semblestoch al zo perfect zingen. Er
is veel meer interessante renaissan-
ce-muziek, diezelden of nooit uitge-
voerd wordt. Daarom kozen wij
voor Portugese muziek uit die tijd,"
aldus Paula Hermans. „De mis op
zaterdag luisteren we op met de
vierstemmige Missa Beata Maria
Virgine van Filipe de Magelhaes en
enkele Maria-motetten van tijdge-
noten. In het middagconcert, onder
de titel 'Requiem-muziek uit de
Portugese Renaissance', staat de
zesstemmige Missa pro Defunctis
van dezelfde componist centraal,
omraamd door motetten en andere
stukken uit dePortugese 17deeeuw
en die verband houden met het re-
quiem."
Er worden drie avond- en twee
nachtconcerten gegeven tijdens het

festival. Het fameuze ensemble The
Tallis Scholars, dat tijdens de Euro
Festivals van 1986 en 1987 ook al in
Maastricht te gast was, brengt vrij-
dag om 20.30uur in de O.L.Vrouwe-
basiliek onder de titel 'Taverner en
Tavener' een programma met een
selectie van Engelse religieuze a
cap(p)ella-muziek van de 15de eeuw
tot heden. Zaterdagavond verklankt
het eveneens vermaarde Hilliard
Ensemble in dezelfde kerk muziek
uit de late middeleeuwen, benevens
werkvan de hedendaagse Estlandse
componistArvo Part, met o.a. diens
Missa Syllabica, die dan voor het
eerst in Nederland uitgevoerd

wordt. Musica Sacra II wordt zon-
dagavond om 20.30 uur in de St.-
Janskerk besloten door het twaalf
man sterke Amerikaans ensemble
Chanticleer, dat tijdens het Voice-
Festival 1988 in ons land zo sterk de
aandacht trok. Met werkvan de Ve-
netiaanse San Marco-musici
Adriaan Willaert en Andrea Gabrieli
vóór en een reeks spirituals na de
pauze krijgt dit religieuze muziek-
weekend een enerzijds stijlvolle en
anderzijds swingende coda.
Rest nog de vermelding van een
tweetal solo-nachtconcerten. Vrij-
dag laat légor Reznikoff (die dus
ook in de zondagse hoogmis actief

is) om 23.00 uur in de 0.L,.Vrouwe-
basiliekzijn interpretatie van grego-
riaans horen. Zaterdagnacht speelt
Balaram Pathak in de St.-Janskerk
op een surbahar (een soort luit) reli-
gieuze muziek uit India.

Matige start
Volksopera

AMSTERDAM - Heel wat Limbur-
gers waren zondagavond afgereisd
naar Amsterdam, waar de Neder-
landse Volksopera (NVO) zich in de

[ Stadsschouwburg voor het eerst
aan het publiek presenteerde. Een
matige start, zo mag worden gecon-
cludeerd, zelfs als jerekening houdt
met de grote (financiële) problemen
waarmee II Trovatore op de planken
moest worden gebracht. 'Als men
aan deproduktie maar nietkan zien,
dat wij onder moeilijke omstandig-
heden hebben moeten werken', had
Frans Meewis, initieatiefnemer en
regisseur van de NVO begin vorige
week tijdens de repetities nog ver-
klaard. Zijn wens zou door de visu-
ccl en akoestisch magere presenta-
tie in Amsterdam niet in vervulling
gaan.

De NVO wil een eigen plaats in de
Nederlandse operawereld naast ge-
renommeerde gezelschappen als de
Nederlandse Opera en Forum.; Daarom - denk ik - hoefje geenre-: kening te houden met het feit, dat

Verdi's opera door een zeer hetero-
geen gezelschap op de planken
moest worden gebracht: door een
koor, het Limburgs Concertkoor,
dat geen enkele opera- en toneeler-
varing heeft; door doorsnee solis-
ten, waarvan sommigen hun hoog-
tepunt al achter zich hebben; door
een amateur-regisseur, voor wie De
Troubadour zijn eigenlijke vuur-
doop betekende en voor een diri-
gent (Jan Hupperts) die zijn laatste
opera-directie in de orkestbak al
weer zon twintig jaar achter zich
heeft liggen.Kortom, het was roeien
met de riemen die je hebt voor de
NVO, en in dat kader bezien bleek
het streven om in de toekomst een
rol te vervullen in de Nederlandse
operavoorziening, edelmoedig maar
niet reëel.
Net als tijdens de repetities werkte
Il Trovatore soms op de lachspieren
doordat de leden van het Limburgs
Concertkoor zich bijzonder stunte-
lig over het toneel bewogen en geen
raad wisten met de toneelmatige in-
vulling van hun rol. Zo werden zij

karikaturen van de soldaten, zigeu-
ners en dienaren die ze moesten
spelen. Maar ook de ervaren solis-
ten - Jean Segani, Jacqueline van
Quaille, Mariëtte Janssens, Adriaan
van Limpt en Hubert Waber - ver-
trouwden te veel op hun routine
(vooral in de eerste twee actes),
waardoor zij uitstraling misten en er
van enige interactie - van spanning
dus - geen sprake was. Symptoma-
tisch in dit verband was het aandeel

van Jan Hupperts jr, die in zijn klei-
ne rolletjes volledig de kluts kwijt-
raakte, als boodschapper zijn enige
zin twee maten te vroeg afraffelde
en later als Ruiz hulpeloos op de
planken stond, toen hij bemerkte
dat hij te vroeg was opgekomen.

Wat het muzikale gedeelte betreft
kan melding worden gemaakt van
enkele mooie aria's en ensembles
(Janssens, Van Quaille), maar ook

van torse en ongenuanceerde bij-
dragen (Van Limpt), waarin de so-
listen te veel uit waren op persoon-
lijkeroem. Hetkoor had te weinig in
de gaten, dat expressiviteit in de
operawereld enige schaalvergroting
nodig heeft: men zong over het alge-
meen te voorzichtig, te netjes (het
normenkoor uitgesloten), waardoor
de overtuigingskracht verloren
ging. Het opera-orkest van Antwer-
pen deed in de orkestbak uitste-
kend zijn best, al was het jammer
dat Jan Hupperts er niet altijd in
slaagde de synchronisatie met 'de
bühne' optimaal te laten verlopen.
De merkwaardige belichting- soms
had een solist zijn aria al bijna al
voordat hij 'in het licht' kwam - en
het op twee gedachtenhinkende de-
cor- décombinatievan realistische
attributen met de abstracte doeken
van Fien Huth deed het niet echt -
lieten ook op dit gebied wensen on-
vervuld. Kortom, de Nederlandse
Volksopera toonde zich bij deze
première te amateuristisch om een
plaats in het Nederlands opera-aan-
bod waardig te zijn. Zelfs als men
met laagdrempelige uitvoeringen
een zo breed mogelijk publiek wil
bereiken, zal op de eerste plaats aan
de meest elementaire kwaliteitscri-
teria moeten worden voldaan. Want
ook een breed publiek heeft oren en
is kritisch en mondig. Ook al zaten
er bij de première nog zo veel bravo-
roepers...

jos frusch

" Jacqueline van Quaille en Adriaan van Limpt tijdens de re-
petities van II Travatore. (FOTO: PeterRoozen)

recept
Gevuld stokbrood
met worstsalade
Benodigdheden: 150 g kalfslever-
worst, V 2bosje radijs, 2 Granny
Smith-appels, verse bieslook, 50 h
kwark, peper, snufje paprikapoe-
der en 1 stokbrood.
Verwijder van de leverworst het
velletje.

Was en snijd de radijsjes fijn.
Rasp lVz appel grof en snipper %
van de pol bieslook.
Vermeng alle ingrediënten met de
kwark en kruid naar smaak met pe-
per en paprikapoeder
Halveer het stokbrood, haal er het
broodkruim uit en vermeng dit met
de worstmassa.
Duw deze massa in het brood en
leg beide helften op ekaar.

Verpak het stokbrood in alumi-
niumfolie en leg het ruimj een uur
in de koelkast.
Snijd het stokbrood daarna in dik-
ke plakken.
Leg deze op bordjes en versier met
de rest van de bieslook, een radijs
en in dunne schijfjes gesneden ap-
pel.
TIP: Serveer hierbij een stevige
groente-tomatensoep.

hub meijer

kunst

Theaterseizoen
gaat van start

HEERLEN - Hoewel de Lim-
burgse (Maastrichtse/Heerlen-
se) zomer nog even doorsud-
dert - wat met name te zien is
aan de vele openlucht-manifes-
taties in onze provincie - be-
ginnen de Limburgse schouw-
burgen zo langzamerhand
weer met hun reguliere aan-
bod. Nog voordat het Lim-
burgs Symphonie Orkest met
zijn nieuwste produktie Grafin
Mariza vanaf 15 september de
theaters gaat bestormen, pre-
senteren enkele schouwbur-
gen hun eerste activiteiten.

Zo is in de Heerlense Stads-
schouwburg komende vrijdag
Herman Verbeeck te gast, die
in de Kleine Zaal vanaf 20.30
uur zijn solotoneelstuk Kaas
zal opvoeren, naar het boek
van Willem Elsschot. In deze
twee uur durende produktie
zal Verbeeck, slechts 'bijge-
staan' door drie stoelen, het
brave burgermannetje Frans
Laarmans op de planken bren-
gen. Tegelijkertijd is er in de
Grote Zaal de Rocky Horror
Show te zien. In de Stads-
schouwburg van Maastricht
staan komende woensdag,
donderdag en vrijdag nog
voorstellingen op het program-
ma van de musical Evita, ge-
bracht door het Koninklijk
Ballet van Vlaanderen.

" Herman Verbeeck als
Frans Laarmans in Kaas.

(FOTO:Ben van Duin)

Musica Sacra: weekend volreligieuze muziek
Het thematisch uitgangspunt van
dit jaar, 'Raakvlakken tussen Oost
en West', wordt ingevuld met grego-
riaans, sitarmuziek uit India, met
meerstemmige religieuze muziek
door internationaal vermaarde en-
sembles als dat van Paco Pena, de
Tallis Scholars, het Hilliard Ensem-
ble, Chanticleer en nationaal toon-
aangevende groeperingen als het
Utrechts Studenten Gregoriaans
Koor, het Slavisch Koor Zwolle en
'ons' Studium Chorale. Evenals vo-
rig jaarwordt Musica Sacra op vrij-
dag (15 september) om 18.00 uur ge-
opend met een versperviering in de
O.L.Vrouwebasiliek, muzikaal we-
derom verzorgd door het Utrechts
Studenten Gregoriaans Koor 0.1.v.
Jan Boogaarts: de Vespers van het
feest van de Zeven Smarten van Ma-
ria. De andere liturgische vieringen
zijn resp. de zaterdagse avondmis
om 18.30 uur (met Studium Chorale)
en op zondag de hoogmis om 10.00
uur (met Gregoriaans door légor'
Reznikoff), de mis van halftwaalf
(met Paco Pena c.s.) en de avondmis
om 18.00 uur (met het Slavisch koor
Zwolle 0.1.v. Elena Sjimanskaja).

MAASTRICHT - Het derde weekend van deze maand (15, 16
en 17 september) vindt in Maastricht de tweede editievan Mu-
sica Sacra plaats. Als opvolger van het prestigieuze tiendaagse
Euro Festival Religieuze Muziek werd afgelopen jaar in cic
Limburgse hoofdstad onder de titel 'Musica Sacra' een reeks
concerten en muzikaal opgeluisterde liturgische vieringen in
één weekend samengeperst. Ook Musica Sacra II bevat maar
liefst negen concerten en vijf kerkdiensten, die (op een orgel-
concert in de St.-Martinuskerk na) allemaal gegeven worden iin
de O.L.Vrouwebasiliek of de St.-Janskerk.

" Studium Chorale brengt Portugese Renaissance-muziek op Musica Sacra.

Nederlandse premier^
'Net Niet Benefiet'

EIJSDEN - Vrijdag 8 septemW
heeft in de Aristobar aan de Ir. R"j
courstraat 20, Eijsden, om 21.30 d<
Nederlandse première plaats van df
cabaretformatie 'Net niet benefiet
Jan Normeman en Jaak Adriaanse*
brengen een avondvullend pi*
gramma met een nieuwe vorm va*
humor die in de Belgische pers bev
teld wordt als een kruising tussfj
Urbanus en het Haagse Cabaret
Hun spontaniteit en improvisatif
vermogen, maar ook de humorist1;
schewijzewaarop de wereldprobl*
men worden benaderd dragen ij t*
een wervelende show. Het duo, óf
zichzelf muzikaal begeleidt op S
taar en piano, brengt o.a. persiflage
op Dolly Parton, de Vlaams-Waal*
controverse, vrachtwagenchaU»
feurs en andere actuele maatschap
pelijke fenomenen. De toegang 'gratis.

Circulo Cervantes
MAASTRICHT - In Maastricht V
gint de vereniging Circulo CervaJ1
tes binnenkort met het nieuwe vel*
nigingsjaar. Deze vereniging V^mensen die geïnteresseerdzijn in d!
Spaanse en Zuidamerikaanse cU»
tuur organiseert jaarlijks een sef''
lezingen, dia-avonden en muzie»'
avonden in het Spaans en het Nf
derlands. Daarnaast worden er a**
leden en niet-leden conversatiele*
sen gegeven. Voor meer informat1'
kan men contact opnemen met H*''
la Vandoorn (043-216706) en Jaf
ques Huinck (043-475758).

Oplossing van gisteren

ADER- SLAB
PAD-P-OMA
PROTECTOR
EM-ARA-RE
L-SLURF-T- B A.S -TIP-
D-STOOT-K
AR-ORO-D0
VERKENNER
ODE-L-ALB
S-'E IN-APIN

puzzel van de dag

Horizontaal
1. staaf van gegoten kostbaar metaal; 4.
soort wijnglas; 7. historische munt; 9.
laagtij; 11. strikje; 12. voorzetsel; 13. jong
schaap; 15. Engelse biersoort; 16. lichte
cavalerist; 19. dwarshout aan een mast;
20. ten bedrage van; 21. rondreizend voor-
drager van liederen in vroegere jaren; 26.
lofdicht; 27. rondedans; 28. muzieknoot;
29. omslag voor papieren; 31. de onbeken-
de (afk. Latijn); 32. jaargetijde; 34. boom-
scheut; 35. denkvermogen.

Verticaal
1. nabootsing v.e. mens; 2. paardeslee; 3;
opstootje; 4. oogholte; 5. oude lengtema^
6. metaal; 8. motorvoertuig; 10. drinkgeld,
genheid; 12. Spaanse uitroep; 14. rivier jf1
Frankrijk; 15. inlandse gifslang; 17.-brand'
stof; 18. dwaas; 21. voorbeeld; 22. verbei
terd Esperanto; 23. vervoermiddel; 24. teil
woord; 25. boom; 29. insekt; 30. doofj
met (Latijn); 32. op deze wijze; 33. muzieM
noot.

Uitgeversmaatschappij

Limburgs Dabblad
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sagarmatha panda en de vakantievoerder



BEZOEK
DE

o
u

!c/)rr"—nn
n F*4fe m
w C mOm. I

° - if— ■■■■■

c 22b m

T ■ m
m I g
m z

MORGENAVOND VANAF
19.00 UUR

IN DE
STADSSCHOUWBURG

HEERLEN
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W

Morgenavond^\^^ J^Jtvanaf 19.00 uur UM°
in clg I
STADSSCHOUWBURG I
HEERLEN É
politiek treffen waarbij de i
Tweede- Ê
Kamerverkiezingen 1
centraal staan. ï

r

* Met regionale en landelijke
politici (Eerste en Tweede j

Kamerleden, Limburgse ï
burgemeesters, leden van I ü
Provinciale Staten en deputé's 1 1
GS, delegaties namens PvdA, I S
CDA, VVD, D66 e.a.) 3II nB tj

* Met vertegenwoordigers van de I
vakverenigingen \\l

* Met representanten namens de I ï
Limburgse Werkgevers
Organisatie tl

I z

* Alle uitslagen pijlsnel via de I \Limburgs Dagblad-computer op I 'overzichtelijke borden (per
gemeente, per provincie,
landelijk) :

* Met analyses, reacties, I
commentaren en discussies met!
gasten ,

-.—i^KK»———M
____

mmmmmwmmmmmmmmmm_^B

* Voldoende tv-monitoren I \
aanwezig om flitsen te bekijken j
van de landelijke TV-uitzending
van de NOS

* Fraaie prijzen beschikbaar voor I
bezoekers die de juiste
zetelverdeling voorspellen j

De

STEM-DE
is een co-produktie van het

LimburgsDagblad
STADSSCHOUWBURG HEERLEN,
STUDIO '80 VIDEO PRODUCTIES
GEMEENTE HEERLEN
afd. burgerzaken.

Muzikale omlijsting: Swinging
Swallows.



Tutu en Boesak
Weer opgepakt

JOHANNESBURG - De Zuidafri-kaanse aartsbisschop DesmondJ-utu, dominee Alan Boesak en dePf^inente anti-apartheidsgeeste-
JKe dominee Beyers Naudee zijn

gisteravond gearresteerd door de
nfw 1■in KaaPstad- °e drie geeste-
JK leiders werden later op de avond

onif1" ,vriJSelaten- Tutu was vrijdag
ok al gearresteerd. Boesak behoor-de zaterdag tot de honderden de-

monstranten die opgepakt waren
iJdens een protestmars naar het

parlementsgebouw in Kaapstad,
tot de arrestaties zouen alternatieve kerkdienst zijn ge-

feest die door de politie was verbo-

"e arrestaties vonden plaats aan de
vooravond van een tweedaagse sta-
*mg, waarmee zwarte werknemers
Protesteren tegen de parlements-
verkiezingen van morgen. De zwar-
te meerderheid is van deze verkie-zingen uitgesloten.

Ondertussen verklaarde de Zuid-
atnkaanse president Frederik de
Klerk gisteren opzijn laatste verkie-
2?ngsbijeenkomst voor de verkie-
singen dat de apartheid moet ver-dwijnen. Dat is de enige oplossing
voor de problemenvan Zuid-Afrika,
2o hield De Klerk hield zijn gehoor
Voor.

" Zie ook pagina 5

Weer aanslag
in Columbia

- Een naar alle waar-schijnlijkheid huurmoordenaar in
flenst van plaatselijke drugbaron-nen heeft gisteren op de luchthavenvan de Colombiaanse stad Medellin
Wee mensen gedood en 12 mensen
verwond door zomaar om zich heenJe schieten. De dolleman werd zelf«por agenten en militairen gedood.
Volgens een politiewoordvoerster
"as de actie het werk van een 'sica-
'o', een huurmoordenaar van de

Colombiaanse drugkartels die de
oorlog hebben verklaard aan de re-
gering.
J*1 Monterio, op bijna 500 km van

vloog een vliegtuig van de
van het Ameri-

kaanse ministerievan Buitenlandse
£aken in brand. Volgens Ameri-
kaanse zegslieden was in de cockpit

brandbom verborgen.

Ex-kanselier hekelt Westduitse veiligheidsdiensten

Willy Brandt noemt
aftreden stommiteit

Van de redactie buitenlnd
BONN - Vijftien jaar na zijn terug-
treden als kanselier van de Bonds-
republiek Duitsland als gevolg van
een spionage-affaire, betreurt de
thans 75-jarige Willy Brandt in zijn
memoires dat hij destijds znn post
heeft verlaten. De vroegere sociaal-
democratische kanselier (SPD), die
van 1969 tot 1974 aan demacht was,
betitelt zijn aftreden als 'een stom-
miteit' en vraagt zich af hoe hij dat
destijds heeft kunnen doen. Het
Westduitse dagblad Die Welt heeft
gisteren de eerste delen van de me-
moires van Brandt gepubliceerd.

„lk heb indertijd veel meer schuld
op mij genomen dan waarvoor ik in
werkelijkheid verantwoordelijk
kon worden gesteld", schrijft de
huidige voorzitter van de Socialisti-
sche Internationale. Volgens hem
waren de veiligheidsdiensten in de

Bondsrepubliek er op uit hem ten
val te brengen nadat in april 1974
was ontdekt dat er in zijn kanselarij
een spionvan de Duitse Democrati-
sche Republiek, Günter Guillaume,
werkzaam was.
Brandt zegt dat de veiligheidsdien-

sten een rapport hadden samenge-
steld, waarin weliswaar geen zaken
van grote waarde stonden vermeld,
maar waardoor hij wel in grote ver-
legenheid werd gebracht. In het
rapport werd Brandt afgeschilderd
als een rokkenjager die zijn vrouw
veelvuldig ontrouw was.
De vroegere kanselier haalt in zijn
memoires fel uit naar een hoge fede-
rale politie-rechercheur, Horst
Herold, en naar een chefvan de con-
tra-spionagedient, Günter Nollau.
De twee, die hem politiek niet gun-
stig waren gezind, zouden er op uit
zijn geweest hem in de problemen
te brengen. Herold speelde Nollau
een rapport in handen dat bol stond
van de roddel en achterklap, preci-
seert Brandt.

Wiegel
WD-kopstuk Hans Wiegel liet gis-teravond bij het slot van de VVD-
campagne in het midden ofhij terug
wil keren in de landelijke politiek.
De Friese Commissaris van deKo-
ningin betuigde op een massaal be-
zochte partijbijeenkomst (6.000 be-
zoekers) in Bleiswijk zijn steun aan
de huidige WD-leider, Joris Voor-
hoeve. Voortzetting van de rege-
ringscoalitie van CDA en WD is
mogelijk wanneer de liberalen
'dwars tegen de opiniepeilingen in'
25 zetels behalen, aldus Wiegel.

Paramaribo
voor overleg
met Indianen

PARAMARIBO - De regering van
Suriname wil praten met de India-
nen die eind vorige week een veer-
boot, een vliegtuigje en een vracht-
boot hebben gekaapt uit protest te-
gen het vredesakkoord dat de rege-
ring heeft gesloten met het Jungle-
commando. De opstandelingen, die
zich de „Indianen van het Amazone-

gebied" noemen, vinden dat de bos-
negers worden bevoordeeld met het
vredesakkoord en dat de Indianen
achtergesteld worden.
Vice-president Henck Arron ver-
klaarde gisteren tegenover de Na-
tionale Assemblee dat de regering
zal proberen een vreedzame oplos-
sing te vinden voor de crisis.
Legerleider Desi Bouterse ontken-
de gisteren dat de Indiaanse opstan-
delingen waren bewapend en opge-
stookt door het leger. Wel zei hij dat
zich onder de opstandelingen deser-
teurs van het legerbevonden en In-
dianen die wapens hadden gekre-
gen om tegen het Junglecommando
te vechten.

Massale slakingen in Azerbajdzjan

Lets Volksfront wil
onafhankelijkheid

Van de redactie buitenland
MOSKOU - Het Letse Volksfrontheeft gisteren een ontwerpprogram-
ma ontvouwd dat uitgaat van eenherstel van een 'onafhankelijk en
democratisch' Letland. Verderwordt gesproken van demilitarise-
ring van Letland en afschaffing van
het monopolie van de communisti-
sche partij in deze Oostzeestaat.
De reactie van Moskou, dat onlangs
nog waarschuwde tegen het
groeiende nationalisme in de Balti-
sche staten, op zulke radicale
ideeën laat zich raden. De plannen
gaan veel verder dan wat zusterbe-

wegingen in Estland en Litouwen
willen. Het Estse Volksfront wil
soevereiniteit, terwijl het Litouwse
Sajudis niet meer afscheiding pre-
dikt maar „herstel van een Litouw-
se staat die politiek, cultureel of
economisch niet ondergeschikt is
aan de Sovjetunie".

Volgens een woordvoerster van het
Volksfront, Sarmite, Ellete, moet het
vreemd lopen wil het programma
niet worden aangenomen op de
jaarvergadering van de organisatie
op 7 en 8 oktober. Daarin wordt van
Moskou gevraagd om „de speciale
economische en politieke status van

het gebied Letland te erkennen en
het herstel van onafhankelijkheid
en democratie te garanderen".

binnen/buitenland

Instituut wil
meer geld voor

milieu-onderzoek
HAAG - Extra investeringen

"'an de ryksoverheid in het milieu-
W onderzoek zijn onontkoombaar.Datehrijft het Rijksinstituut voorVolksgezondheid en Milieuhygiëne

!q«c! in haar Jaarverslag over
"°' ~Als we het personeelsbe-stand niet kunnen uitbreiden met*U a 60 man moeten we opnieuw ta-Ken afstoten", aldus hoofddirecteur

i?rrsacologie Sangster van het
fuvM. Vooral devoortgang van hetKostbare dioxine-onderzoek zou

k aan op het spel komen te staan.

Epndanks acties in enkele andere
■«nden ziet het RIVM in Bilthoven■Been aanleiding de norm voor dioxi-

■^en ten behoeve van de volksge-
K"dheid aan te scherpen. De iniaö2 voor mensen vastgestelde toe-laatbare inname bedraagt vier pico-gram per kilogram lichaamsge-wicht. Voor deverkoop van melken

zuivelprodukten geldt momenteel

|
en kritische grenswaarde van zes

Picogram per gram melkvet alsnorm. Uit het recente onderzoek«aar melk van koeien op de terrei-
,ei? rond de afvalverbrandingsin-

stallatie van AVR in het Rijnmond-
| gebied bleek het gemiddelde gehal-
* e van dioxinen 8,6 picogram per«ram melkvet. te bedragen.

net RIVM acht verder energiebe-
sparing noodzakelijk om de 'onheil-
Pellende' temperatuurstijging opaarde terug te brengen. Het RIVM

<,f Wacht een toename van de aard-de temperatuur van 2 tot 8 graden inac tomende honderd jaar.

Kok en Lubbers vliegen elkaar in de haren

Grimmig einde van verkiezingscampagne
Van onze parlementsredactie

HILLEGOM - Aan het einde
van de verkiezingscampagne
van de politieke partijen zijn
CDA-lijstrekker Lubbers en
PvdA-voorman Kok elkaar
flink in de haren gevlogen.
Lubbers hekelde in Hillegom
de 'filosofie' van de socialisten
dat als de overheidsuitgaven
maar genoeg worden ver-
hoogd, er vanzelf economi-
sche groei ontstaat en midde-
len vrijkomen om nog meer
dingen te doen. „Ik denk niet
dat wij dat risico moeten ne-
men", aldus Lubbers. Kok viel
Lubbers aan over diens 'wis-
pelturig gedrag' inzake de be-
lastingverlichting.

Lubbers verweet Kok niet de moed
te hebben tot een inhoudelijk debat
over te willen gaan. De CDA-lijst-
trekker was opvallend mild voor de
WD en haar voorman Voorhoeve.
Lubbers verzekerde Voorhoeve de
belastingverlaging voor 1990 (de
operatie-Oort) niet te zullen wijzi-
gen.

PvdA-leiderKok viel gisteravond in
Rotterdam CDA-rivaal Lubbers
juist op dit punt scherp aan. „Dit is
het gedrag van een windvaan", zei
Kok.
Kok raakte geïrriteerd over de
zwenking die Lubbers de afgelopen
dagen volgens hem heeft gemaakt.
De CDA-lijsttrekker gebruikte in
het tv-debat van zaterdag de term
'bespreekbaar' toen het gingover de
vraag of met het CDA te praten valt
over de PvdA-wens de hogere inko-
mens wat minder te laten profiteren
van de belastingverlaging.

Kok pakte Lubbers ook stevig aan
over diens herhaalde opmerking
niet in een kabinet te willen zitten,
waarin de PvdA de grootste partij is.
Lubbers zal dan de CDA-fractie in
de TweedeKamer gaan leiden.

# Protesterende bejaardenverzorgers in Den Haag. Zij kregen te horen dat de
AbvaKabo een bod van de werkgevers vooralsnog als te min heeft afgewezen.

Stakingen
Ondertussen hebben voor de eerste
keer sinds het conflict om de Ar-
meense enclave Nagorny-Karabach
in de Sovjetrepubliek Azerbajdzjan
politieke stakingen zich vanuit de
hoofdstad Bakoe verspreid naar an-
dere steden. De plaatselijke autori-
teiten weigerden een schatting van
het aantal platgelegde bedrijven te
geven. Volgens het Volksfront werd
de staking in 80 procent van de be-
drijven gevolgd.

Het Volksfront heeft de afgelopen
maanden noch bij de communisti-
sche partij van Azerbajdzjan noch
bij Moskou enig gehoor voor zijn
eisen gevonden. Eén van de belang-
rijkste eisen van het front is de op-
heffing van het speciale bestuur,
rechtstreeks door Moskou, over het
overwegend Armeense Nagorny-
Karabach.

Uitgaven
overheid te

laag geraamd
DEN HAAG - De meerjarenramin-
gen voor de overheidsuitgaven
kloppen niet helemaal. Per saldo
moeten de cijfers met 'enkele hon-
derden miljoenen' guldens ver-
hoogd worden. Dit is het voorlopige
resultaat van een kritische evaluatie
dieop Financiën over de meerjaren-
ramingen is gemaakt. Minister Ru-
ding zal een en ander bekend ma-
ken in deMiljoenennota 1990, die op
Prinsjesdag verschijnt.

De kritische evaluatie van de meer-
jarencijfers startte in juni. Ruding
achtte het noodzakelijkom voor een
volgend kabinet zo goed mogelijke
meerjarencijfers op tafel te leggen.
Op verzoek van de bewindsman zijn
op alle ministeries de bestaande
meerjarenramingen nog eens beke-
ken. Dat werk is vervolgens door Fi-
nanciën gecontroleerd.

Uit het rekenwerk is gebleken dat er
niet al te grote veranderingen in de
meerjarencijfers aangebracht hoe-
ven te worden. Het meeste werk
was al gedaan. Tegenvallende ont-
wikkelingen bij Onderwijs, VROM,
Sociale Zaken en Financiën zelf wa-
ren alverwerkt. Per saldo bleek wel
dat de cijfers met enkele honderen
miljoen guldens verhoogd moesten
worden

Werkgevers dreigen met rechtszaak
Bond verwerpt bod
CAO-bejaardenzorg

Van onze redactie economie
DEN HAAG - De CAO-onderhandelingen in de
bejaardenzorg hebben gisteren weinig opgele-
verd voor de 70.000 werknemers. „De werkge-
vers bieden nu een loonsverhoging van 2 in
plaats van 0,7 procent. Maar het is onvoldoende
basis om te komen tot een nieuwe CAO". Dit zei
AbvaKabo-onderhandelaar P. van Loon op de
landelijke actiedag in het Congresgebouw in
Den Haag tegen 7.000 demonstrerende bejaar-
denverzorgers. De werkgevers (Vereniging van
Nederlandse Bejaardenoorden, VNB) dreigen
echter naar de rechter te stappen wanneer op ba-
sis van dit laatste bod geen CAO kan worden af-
gesloten. Ook een akkoord zonder de grootste
bond AbvaKabo wordt niet uitgesloten.

Volgende week maandag vergaderen de bonden (Ab-
vaKabo, CFO en NCHP) met de achterban over het
bod en over het al dan niet voortzetten van de acties.
De bejaardenverzorgers eisen een algemene loonsver-
hoging van 5 procent, het opzetten van een functie-
waarderingssysteem (wat een loonsverhoging van 8
tot 10 procent moet opleveren) en vermindering van
de werkdruk.

Zondagsdienst
Ook vanuit Limburg waren enige honderden werkers
uit de bejaardenzorg naar Den Haag afgereisd. For-
meel werd slechts in zes Limburgse bejaardenoorden
zondagsdienst gedraaid, aldus Jan van Dongen-
,woordvoerder van de AbvaKabo in de regio zuidoost-
Van Dongen. Zondagsdienst houdt in dat er alleen de
hoogstnoodzakelijkeverzorging wordt gegeven en dat
de maaltnden worden bereid.

De Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke
Volksgezondheid noemt overigens de situatie van de
patiënt in verpleeghuizen 'zeer zorgelijk. De inspectie
liet dit weten naar aanleiding van een gisteren ver-
schenen inventariserend onderzoek dat de regionale
inspectie in de provincie Utrecht had uitgevoerd. De
meeste patiënten worden maximaal een keer per week
van top tot teen gewassen. Ze kunnen niet op elk ge-
wenst moment naar het toilet en als een patiënt onver-
hoopt urine verliest, dan wordt hij daarna vaak niet
gewassen. Tussen de avondmaaltijd cri het ontbijtkan
om organisatorischeredenen meer danzestien uur zit-
ten. Ook zijn er gevallen bekend waarin patiënten in
hun stoel worden vastgebonden omdat er niemand is
om op ze te letten.

Poolse Partij
eist 6 ministers
BONN - De Poolse communisti-
sche partij wil in het kabinet van
premier Tadeusz Mazowiecki van
Solidariteit zes ministersposten, al-
dus een hoge partijfunctionaris in
Warschau gisteren. Solidariteitslei-
der Lech Walesa waarschuwde on-
dertussen de communisten geen
eisen te dicteren bij het formeren
van een kabinet.
Slawomir Wiatr, secretaris van het
Centraal Comité op het gebied van
de ideologie, zei tegenover journa-
listen dat de communisten aan-
spraak maken op zes ministerspos-
ten. Ook Solidariteit zou naar zijn
meningzes ministeries moeten heb-
ben, terwijl de twee kleinere partij-
en de overige zes kunnen verdelen.
Wiatr liet weten dat de communis-
ten deministeries van Buitenlandse
Zaken, Defensie, Binnenlandse Za-
ken, Cultuur en Communicatie wil-
len bezetten. Verder eisen zij het vi-
ce-premierschap op.

punt uit
Ontslag

De Chinese regering heeft voor
de eerste maal sinds het neer-
slaan van de democratische be-
weging in junieen minister van
zijn functie ontheven. Op de
Chinese staatstelevisie werd
gisteren het ontslag bekendge-
maakt van de hervormingsge-
zinde minister van Cultuur.

Vrij
De westerse gijzelaars in Liba-
non zoudenvrij kunnen komen
als de VS een eind maken aan
hun vijandigheid tegenover
Iran. Dit heeft de Iraanse on-
derminister van Buitenlandse
Zaken, Ali Mohammad Besha- 'rati, gisteren verklaard. Als ge-
baar van goede wil moeten de
VS de Iraanse tegoeden vrijge-
ven die bevroren werden na de
de gijzelingsactie in de Ameri-
kaanse ambassade in Teheran,
tien jaar geleden

Afval
Shell Moerdijk heeft vermoe-
delijk per ongeluk 4.000 kilo
nikkeloxyde gestort op de vuil-
nisbelt in Bavel. Het bedrijf"
heeft inmiddels de provincie,
de regionale milieu-inspectie
en de beheerder van de stort-
plaats op de hoogte gebracht.

Kohl
Bondskanselier Helmut Kohl
van de Bondsrepubliek Duits-
land heeft last van een blaas-
ontsteking en moet in verband
daarmee over twee weken wor-
den geopereerd.

Dalen
Het tweede kabinet-Lubbers is
maar voor de helft geslaagd in
haar doelstelling om de werk-
loosheid jaarlijks met 50.000
mensen te laten dalen. Minister
De Koning (Sociale Zaken)
heeft dit gistermiddag gezegd.

Executies
Een radicale Palestijnse groe-
pering heeft gisteren de execu-
tie van 15 'spionnen' bekendge-
maakt. Zij werden gedood als
vergelding voor de moord op
enkele hoge Palestijnse func-
tionarissen in Libanon. Een
woordvoerder van de pro-Syri-
sche Fatah Revolutionaire-
Raad (FRC) verklaarde dat de
'spionnen tot verschillende
Arabische nationaliteiten be-
hoorden.

Multatuliprijs
Het bestuur van de stichting
Amsterdams Fonds voor de
Kunst heeft besloten de Multa-
tuliprijs 1989 toe tekennen aan
Armando voor zijn boek 'De
straat en het struikgewas. De
prijs bedraagt 10.000 gulden.

Celstraf
Een rechtbank in Tsjechoslo-
wakije heeft gisteren een voor-
aanstaande woordvoerder van
de mensenrechten-organisatie
Charta 77, de 28-jarige Sacha
Vondra, veroordeeld tot een ge-
vangenisstraf van twee maan-,
den. Hij kreeg die strafvoor het
verlenen van steun bij het op-
zettenvan een volkspetitievoor
meer democratie.

Overleden
De zangeres en pedagoge Ma-
rijke van derLugt is zaterdag in
haarwoning in Den Haag op 70-
-jarige leeftijd overleden. De
woensdag tevoren was zij het
middelpunt van een feest dat
het Kroonstadkoor in Den
Haag haar had bereid. Zij heeft
het koor achttien jaar gediri-'
gèerd.

Bomexplosie
Bij een bomexplosie voor de*
grote boekenwinkel Liberty in
Londen is in de nachtvan zon-
dag op maandag een vrouw
licht gewond geraakt. De ont-
ploffing was niet krachtig en
richtte weinig schade aan. De
politievermoedt dat het om een
aanslag gaat in verband met de
affaire-Rushdie.

Recordwinst
Twee Haarlemse vrienden van
47 en 51 jaar hebben zondag-
avond in het Holland Casino in
Zandvoort het recordbedrag
van 456.504 gulden gewonnen
via de fruitautomaat. Het is
voor het eerst dat in Zandvoort
een dergelijk groot bedrag is
uitbetaald via de 'eenarmige-
bandiet'.

Ferdi E.
Ferdi. E., ontvoerder en moor-
denaarvan G.J. Heijn, krijgt ju-
rische bijstand om zijn tbs-be-
handeling te bespoedigen. Hij
heeft enkele maanden geleden
de hulp ingeroepen van mr W;.
Anker, specialist in zaken
waarbij langdurige gevangenis-
straffen samenvallen met ter
beschikkingstelling. Voor dé
behandeling begint moet E.
eerst een deel van zijn 20-jarige
gevangenisstraf uitzitten.
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~i' Limburgs Dagbladgpiccolo's

045-719966

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

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

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletters. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en 'Vermist/gevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven/transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.

Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Advertenties voor de rubrieken 'Proficiat',
'Vermist/Gevonden', 'Mededelingen', 'Woningruil',
'Kamers aangeb.-gevr.', 'Kontakten/Klubs',
'Huwelijk/Kennismaking', 'Braderieën/Markten' en
'Bingo/Kienen'worden UITSLUITEND tegen kontante
betaling of vooruitbetaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer geaccepteerd, waarbij tevens voor de
rubrieken 'Proficiat', 'Huwelijk/Kennismaking' en
'Kontakten/Klubs' legitimatie VERPLICHT is.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

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

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 15 jaar en ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 156599

Vermist/Gevonden

Hoge beloning
Tussen 15 juni en 6 juli 1989 werd op Vliegveld Zuid-

Limburg ontvreemd een personenauto
Volkswagen Jetta Diesel Turbo

Kenteken: SI-MC-583
Kleur: Grijsmetallic

De inlichtingen die leiden tot het terugverkrijgen van
bovengenoemd voertuig zullen worden beloond al naar

gelang de waarde van het teruggevonden voertuig en van
de inlichtingen. Deze worden ingewacht onder tel. nr.

085-435255, na kantoortijd 085-455045.
Vragen naar Dhr. van Schijndel.

Bureau H.A. van Ameyde BV, Kleine Oord 181, Arnhem.

Hoge beloning
Op 25 augustus 1989 werd te Valkenburg (L) ontvreemd

een personenauto
Mercedes 300 E automatic

Kenteken PX-55-SG, kleur zwart.
De inlichtingen die leiden tot het terugverkrijgen van
bovengenoemd voertuig zullen worden beloond al naar
gelang de waarde van het teruggevonden voertuig en van
de inlichtingen. Deze worden ingewacht onder tel. nr.
085-435255, na kantoortijd 085-455045.
Vragen naar Dhr. van Schijndel, Bureau H.A. van Ameyde
BV, Kleine Oord 181, Arnhem.

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.

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.

Personeel gevraagd
Vlechtersbedrijf AKKOORD, Boschstr. 27 Brunssum.

vraagt met SPOED
Leerling ijzervlechters en'

Ervaren Ijzervlechters
Soli. na tel, afspr. Tel. 045-254592 vóór 13.00 uur.

Voor Geleen, Puth, Schinnen en Spaubeek vragen wij

Bezorgers m/v
die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur

's ochtends onze krant te bezorgen.
Melden: Limburgs Dagblad, Markt 3 Geleen.

Tel. 04490-46868

Mode Promotion Nederland
start binnenkort weer met professionele cursussen

Fotomodel
in de modebranche

jongensen meisjes tussen 15-35 jr. met uitstraling kunnen
vrijblijvend bellen met 04490-56063. Lage kosten!

Wij vragen
verkoopster versvlees

en vleeswaren voor 24 uur per week, ervaring gewenst.SPAR Supermarkt, Spauwen Nuth. Tel. 045-241731.
Part-time TAXICHAUF-
FEURS dag-nacht-week-
enddienst, evt. WAO-ers.
Julianastr. 6, Brunssum.
Valkenburgs GROTTEN-
AQUARIUM heeft nog werk
voor jongens en meisjes.
Weekend vrij. Melden aan
de kassa van 13-1.5 uur.

Gevr. erv. STUCADOOR.
Stucadoor en afbouwbedr.
Hoeberigs BV, Emmastr. 42
a, Eysden. Tel. 04409-3958.
HULP gevr. voor in de huis-
houding, 2 ochtenden p.
week, omgeving Grasbroek.
Tel. 045-727612 tussen
12.00-16.00 uur.

dienstverlenend bureau
zoekt een

Serieuze
Gegadigde m/v
die na gebleken geschikt-
heid gaat functioneren als
zelfst. huwelijks/relatie bu-

reau op franschisebasis. In-
vestering noodzaak. Info

045-210627
Wilt u vast en zeker aan de
slag? Na drie maanden al?
Wordt dan rij-instructeur
(M/V), rij-schoolhouder
(M/V). Meer dan 250 vacatu-
res. Uitstekende toekomst-
mogelijkheden. In septem-
ber starten nieuwe opleidin-
gen bij het Nationaal Oplei-
dingsinstituut voor de Rij-
schoolwereld in Best en
Utrecht. Bel (ook 's avonds)
voor gratis STUDIEGIDS de
Kaderschool: 04998-99425.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland Ervaren
timmerlieden, metselaars en
ijzervlechters (handlangers
onnodig te soli.), ook co-
lonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of 229548.

Te h. WINKELRUIMTE plm.
40 m2met onderkeldering.
Heerenweg 246 Heerlen, na
18.00 uur. 045-710384.
HEERLEN: te huur Sittar-
derweg/Grasbroekerweg,
appartement. Ind. woonka-
mer, keuken, balkon, badk.,
2 slaapk., berging. Inl. tel.
04490-43275.
BEZORGERS gevr. voor
Merkelbeek en omgev. Tel.
045-257974
Voor ons nieuw produkt
zoeken wij aktieve repre-
sentatieve free-lance Regio
LEIDERS en vertegenwoor-
digers. Goede verdiensten
gegarandeerd. SPS BV. Tel.
010-4142441

LANDGRAAF te huur Ap-
partement omv. slpkr,
woonk. keuk. badk. toil.
045-320079.
HEERLERHEIDE te huur
éénpersoons app. a/d Uno-
laan/Jongmansweg. Huur

’ 600,-, huursub. mogelijk.
Tel. 045-214368.
OPSLAGTERREIN, gele-
gen te Hoensbroek afgeras-
terd, goed bereikbaar en
verhard. Opdeelbaar in ka-
vels van 250 tot 1000 m2.
Tel. 045-210715. _
KINDEROPPAS gevr. voor
enkele avonden p.w., event.
ook overdag. Liefst v.a. 20
jr., woonachtig omg. Geleen
Tel. 04490-45249.
Gevraagd WERKSTER voor
ons restaurant in Valken-
burg. Tel. aanmelden na
20.00 uur 04406-13107.
Leuk sympathiek MEISJE
gevr. voor Bar Madame But-
terfly, Hommert 24 Vaes-
rade. Tel. 04492-1934.
KERKRADE-Terwinselen.
Éénpersoons klein bunga-
lowtje te huur, 1 splkmr.,
woonkmr., keuk., douche,
w.e. Huur ’790,- mcl. gas,
water en licht. Br.o.nr.
B-1891 LD., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen
Zeer exclusieve Club kan
nog een DAME gebruiken.
Vervoer gratis. 045-420772.
Club BUBBLES vraagt nog
leuke medew. van 2 meisjes
alleen safe. 04490-42313.
Nette vrouwelijke FRI-
TUREHULP gevr., moet be-
slist zelfst. kunnen werken.
Na tel, afspr. 04498-54750.

Te huur gevraagd
Gez. omgeving Sïttard-Ge-
leen app./WONING, huur ca.

’ 700,- 04490-44061/51866
Arts zoekt i.v.m. werk woon-
ruimte in MAASTRICHT
voor 2 pers. Sannie Stroink.
Tel. 043-250668

Onroerend goed te huur aangeboden
Ter overname

Groente en fruitafdeling
in Versland, omgeving Maastricht.

Zeer geschikt voor startende ondernemer, bijna geen
overnamekosten. Br.o.nr. B-1885 Limburgs Dagblad,

Postbus 3110, 6401 DP Heerlen

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.

VOCHTIGE
MUREN

Vraagt gratis het boekje
WEGWIJZER VOOR

VOCHTPROBLEMEN.

mé&\

./-m*'\

Door Nico Lardenoije
Beëd. vochtdeskundige

Postbus 3115 Maastricht
Tel. 043-436162.

HEERLEN. Kievietstraat 8,
goed onderhoduen tusen-
woning, woonkamer, eiken
keuken, badkamer met lig-
bad, 4 slpks. Het pand is
voorzien van kunststof kozij-
nen met dubbel glas. Vr.pr.
’99.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.

KERKRADE-WEST, Hei-
veldplein 10, Hoekwoning
met grote tuin. Perceelop-, pervlakte ca 333 m2, 3 slpks
badkamer, vaste trap naar; zolder. Vr.pr. ’109.000,- kk

'Wijman & Partners Vast-

' goed. Tel. 045-728671.

" Te k. woning KLIMMEN, 2
onder 1 kap met gar., goed
onderh., grote keuk., door-
zonkamer, 4 slpks, douche/
toilet, zolder. Tuin Zuiden.
Pr. n.o.t.k. K.K. 04459-1756
RIMBURG, Gremelsbrugge
33. Goed onderhouden tus-
sengelegen premie A-wo-
ning. Woonkamer, 3 slpks,
badkamer met ligbad en 2e
toilet. Het hele pand is voor-
zien van dubbel glas. Vr.pr.
’95.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.

Gevraagd ouder WOON-
HUIS met tuin. tot ca.
’100.000,-. Tel. (vóór
11.00 uur) 040-448656.
Emigratieverkoop haltvrijst.
WOONHUIS (1964), md.:
kelder, (8.40x2.00 m), gara-
ge (8.40x3.80m); hal en toil.

' (4.40x2.30m), woonk.
l (8.40x3.60m), (inb.) keuk,.
i (4.10x2.80m) met balkon-. terras (7.20x2.50m); over-
jloop (3.10x1.35m) met vaste. trap naar zolder, 3 slpkrs (2x
4.35x3.55m),(1x 2.90x; 2.55m); zolder (met studiek)
Tuin (300m2) vast. pr.
f 15<?,000,-k.k. 045-453300

Bedrijfsruimte
Te huur gevr. bedrijfsruimte
plm 50 m2omg. NUTH voor
restaur. 2 oldtimers 045-
-243819 na 18.00 uur.

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.
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Kamers aangeboden/gevraagd
Te huur mooie gemeubi-
leerde kamers met CV gebr.
van tel. keuken en douche te
Kerkrade Tel. 045-443380.
Gem. kamer op goede stand
te HEERLEN-NOORD, info
045-221832 na 18.00 uur.

Voor keurig pers. nette kl.
gemeub. KAMER te h. aan
rand Hrl-C, 045-217592.

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

Geldzaken

Meestal 4 uur later geld!
Doorlopend Krediet b.v. ’ 35.000,-, rente 10,9%!

Lopende leningen geen bezwaar. U krijgt vrijblijvend en
deskundig advies van één van onze 95 kredietadviseurs.

Snel:
Wij zijn sneller dan veel andere banken omdat wij bij u in
de buurt een kantoor hebben waar u meestal 4 uur later

over kontant geld kunt beschikken. Indien gewenst brengt
onze buitendienstmedewerker het geld binnen 1 dag bij u

thuis
Gemakkelijk:

Geld lenen via ons gaat gemakkelijk. Wij stellen u telefo-
nisch enkele eenvoudige vragen en wij geven u direct ad-
vies over uw mogelijkheden voor een passende lening. Bij
goedkeuring van uw lening kunt u meestal 4 uur later nog

over uw geld beschikken.
Discreet:

Wij helpen u discreet. Geen informatie bij uw werkgever.
Geen kredietonderzoek bij u thuis. Uw aanvraag voor een

lening kan eenvoudig telefonisch besproken worden.
Openingstijden:

Wij verstrekken geld vanaf half negen 's morgens tot negen
uur 's avonds en zaterdag van negen tot 4 uur.

Bel NKB 040-122020
Kredietbemiddelingsbedr. NKB, hertogstr. 38, Eindhoven

DE LIBERAAL
WAAR LIMBURG TROTS OP IS

DE LIMBURGSE JOVD
STEUNT JE

VEEL SUCCES!

jiül
Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie
Parklaan 14A, 6054 BT Roermond. Tel. 04750-30883

Bouwmaterialen
KINDERKOPPEN: werkelijk
goedkoper dan in Nederland
Zutendaal (Heymans) 09.
32.11.611290.
Te koop gebruikte KANTEL-
POORTEN, tel. 045-243333
AKOUTHERM systeem-
bouw ** Dakbedekkingen **
Dakisolatieplaten ** Zink,
lood daktrimmen ** Div. sys-
teemplafonds ** Div. sys-
teemwanden. Industriestr.
7C, Nuth. Tel. 045-245028.
Levering gratis aan huis.

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.

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

Winkel & Kantoor

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines. Olivetti kogel-

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

Kantoormeubelen
Emly handelsonderneming heeft in haar pakket van

kantoormeubelen alleen bekende merken van een zeer
hoge kwaliteit zoals;

Jan Des Bouvrie
Direktiemeubelen, vergadertafels, lagekasten en zeer luxe

systeembureaus
Voortman

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

Ahrend
houten en stalen kantoormeubelen.

Artifort
luxe bureaus en stoelen.

Van Blerk
bureaus en kasten.

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

Emly Handelsonderneming, Handelsstraat 34 B, Sittard.
Telefoon 04490-23738 / 04498-54510.

Te k. KOPIEERMACH. met
20-vaks sorteermach.;
stencilmach. en stencilinbr.
Inl. 04490-41015.

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

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

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

Auto's
11

Peugeot 305 Break
okt. '86, open dak, trekh., in goed conditie, 1e eig.

Autobedr. Ton van Leeuwen, Spoorsingel 14, Heerlen.

terugname van financieringsbank
Daf 1100 met meubelbak, hydrolischelaadklep.

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

Te koop gevraagd Te k. gevr. alle merken AU-
Tnvnta Hi-Arp T<^s^ 00k sl00p" enI uyuid ni-Moe schade-auto's. Tev. cara-
dof b van '75 tot '82. Tel. vans. 045-751446/753723.
04765-1338/04740-1925. Wij geven het meeste voor

FORD Escort type '80, APK J£* u bf: wi' komen
9-'9O, i.z.g.st. ’1.450,-. 045-422610 ook s avonds.
Tel. 045-210435. Te k. Ford SIERRA station-
Zuinige Ford FIESTA 1100 car 16L, 5 drs. '87,1eeig
bwj. '81, APK '90 ’ 4.250,-. schadevrij verk abs. als
Tel. 045-259809. n'eQ

u«. ’ 14.750,-. 045-
Ford TAUNUS 1600 GL bw. T.,_ . -.„ -— -
'81, APK, 4-drs. LPG, trekh. J? k- For? ,'erra 2.0.1.S d.

’ 1.950,-. Tel. 045-720951. £tavw metal. ,alle opties 87
'- '■ Opel Kadett Caravan 1.3 LS
Te k. Honda ACCORD bwj. ivoor, '87; Opel Kadett 5-drs
'78, autom., APK tot 8-'9O, 1-3 GLS, antr. '85; Opel Ka-
pr.n.o.t.k. Tel. 04492-2644. dett 1.3 SR, i.z.g.st., wit, '82;
7m Q.„i,ui ifcp ir, nrri oPel0Pel Kadett 1.2 S, bl. met.,bv?: ÏKaaivfg^ n" eu- £■ VW

85
Po,°

ED
CLL^jgSi

wenhagen, bij speeltuin de "o^felenED"37, Kerkrade. 045-455432.
MERCEDES Diesel 240Dte rfma, ■■ T h^tall.,^ankoop. 04406-12875. S^JCTTl'Bez.Te koop MINICOOPER, bwj. veel inhoud, stahoogte prijs
'78, verk. i.z.g.st. ’1.450,-. ’12.000,- excl. BTW. 045-
Tel. 045-453572. 210715

Saab
9000 turbo CD 4-drs.,

dir.auto demo, '89
ABS, schuifdak, ACC, kleur

donkerblauw
9000 turbo 5-d odoardogrijs

'86
90 kleur blauw, op gas,

mooie auto '87
90 kleur kersenrood '86

900 C 4-drs., rozequartz '85
Al deze auto zijn SAAB

select, dat betekent
1 jaar garantie

Lancia
Thema I.E. demo, kl. bor-

deauxmet., ABS '89
Thema I.E. zwartmet.,

sportw. enz., als nw. '87
V 10 turbo kl. verde,

zeer mooi '87
VlO fire kl. wit, dcc. '86

Topoccasions
Fiat Uno 4-drs type 70 S, kl.

wit, centr. vergr., elec.
ramen enz. '87

Volvo 740 GLE autom. '85

Kompier
Akerstraat 150, Heerlen

Tel. 045-717755.
Mazda 626 1.8 GLX NB
LPG '88; Mazda 626 2.0 i
GTI NB '87; Mazda 626 2.0
GLX NB'B3; Mazda 626 1.6
LX NB '84 en '85; Mazda
626 1.6 DX autom. NB '83;
Mazda 626 1.6 SDX NB 1.6
'81 en coupé 2.0 '82; Mazda
626 1.6 LX HB '83; Mazda
626 2.0 GLX Coupé autom.
'84; Mazda 626 1.6 LX Cou-
pé '87; Mazda 323 1.6i GLX
NB '87; Mazda 323 1.3 LX
NB '86; Mazda 323 1.5 GLX
NB '86; Mazda 323 13 DB
'82; Mazda 323 1.5 DX NB
autom. '81; Mazda 323 1.3
NB LX '86; Mazda 323 1.5
GLX HB 5 '87; Mazda 323
1.3 HB GLX'B6 en'Bs; Maz-
da 323 1.5 HBGT'B4; Maz-
da 323 1.3 DX HB 5 '85 en
'82 en '81; Mazda 323 1.7
GLX diesel Estate '87; VW
Golf 1.6 HB '84; VW Jetta
1.6 '87; Ford Escort 1.3 en
1.4 CL HB '86 en '87; Ford
Escort 1.6 HB 5 GL'B4; Fiat
Uno 60 S'B3; Fiat 127 1050
"Prima" '83; Toyota Corolla
1.3 NB DX '83; Nissan Micra
GL en L autom. '84 en '83;
Nissan' Cherry GL HB 1.5
'84; Mitsubishi 1.2 HB '84;
Honda Accord 1.6 GL au-
tom. '81 ’2.750,-; Volvo
240 Van diesel '85; Volvo
360 GL LPG 2.0 '86. Occa-
sions met Mazda-Kroonga-
rantie. Autobedrijf LEYM-
BORGH, Bornerweg 2-8,
Limbricht. Tel. 04490-15838
Opel MANTA 20 GTE zilver,
5-bak t. '82, kent. '86
’8.250,-. mr. mog. Tel.
045-211071.
Zéér zuinige Opel KADETT
City 1200, APK 4-'9O, 100%
vr.pr. ’ 1.675,- 045-323830.
Te koop Opel ASCONA 16
S, C-uitv. 4-drs., '82, 1e eig,
Wit, ’6.500,-. 043-210465.
OPEL Ascona 19 S, sportw.,
LPG install., bwj. '81,
’2.750,-, als nw., zo mooi,
APK 6-7-'9O. 045-323178.
Te k. Opel KADETT HB 12
N, einde '80, APK, auto in z.
g.st. Tel. 04490-36860
Opel ASCONA autom. m.
gas, bwj. '80, vr.pr. ’ 2.500,-
-i.z.g.st. Tel. 045-419889.
Van part. Opel CORSA 1.3
bwj. '87, kl. rood, i.z.g.st., pr.
n.o.t.k. Tel. 04493-4064.
PEUGEOT 305 SR break,
bwj. '81, LPG install.,
’2.750,-, APK 10-8-'9O.
Tel. 045-323178.
RENAULT pers. auto, 9 GTL
aug. 1986, 1e eig., met. grijs
div. ace. 045-210715
Te koop VW SCIROCCO
'76, . gaaf en i.z.g.st.

’ 1.150,-. Tel. 045-316940.
VW GOLF S bwj. '79, APK,
km.st. 65.000, i.z.g.st.
’2.450,-. 045-720951. *

Te koop VOLVO 343 DL au-
tomaat, bwj. '77, APK 7-'9O,
pr. ’1.000,-. 045-213792.
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)

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,-; IFord Sierra 1.6 GL, LPG t. !
'83, ’7.900,-; Bueck Sky- |
lark 2.5 L, 4 cil. t.'B2, in nw.
St. ’4.900,-. Mazda 323 3
drs., t.'B2, ’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 cil., 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,-;
Golft '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.
Inr. fin, gar. mog.
DODGE-vrachtauto, huif-
laadbak met laadklep, 1979
met APK, goed onderhou-
den. 045-210715.
Ford TAUNUS '78, 4 drs., .
100% goed, APK 14-10-'9O,

’ 850,-. 045-323796 |
RENAULT 25 GTX 2,2 Itr Inj. I
zeer luxe auto, met LPG, zil- (
vergrijs bwj. '84, vr.pr. ■’ 12.500,-. 04750-22697. ]
Te k. SEAT Ibiza 1,2 L juni I
'85, km.st. 53.000, pr.n.o.t.k. ITel. 045-322280. I
Toyota COROLLA Special

i bwj. '81, i.z.g.st., APK-gek. ■10-6-'9O, ’2.350,-. Tel. <045-323178. ,
:VW POLO bwj. '80, :’2.100,-, i.z.g.st., APK 18- :8-'9O. Tel. 045-323178. ,
Te koop VW PASSAT GLS
bwj. '78, moet weg, pr.n.o.t.k. Tel. 045-271017.
Tekoop GOLF GTI, bwj. '82,
kl. zwart. Te bevr. na 18.30
uur. Maastrichterlaan 193,
Landgraaf, auto heeft lichte ,
blikschade." |
INKOOP goede auto's, cont. ;
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. Tel. 043-
-634978 of 06.52980787.
AUTO'S Hallo Opgelet!! Wij ■bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor Uw auto. 045-411572. ■
Citroen AX als nw. '88; Ci- I
troën 2CV 6 Club '84; Ford iSiërra sedan 4-drs. '87; iOpel Kadett Caravan diesel '5-drs '87; Ford Escort 1100 ■Bravo '86; Opel Rekord 2.0 I'80 ’3.000,-; Opel Corsa I
bwj. '84. Auto's met Bovag- Igarantie. Inruil en finan- iciering. APK-keurings- 'station. Autobedrijf Stan iWEBER, Baanstr. 38
Schaesberg. 045-314175.

Bedrijfswagens
BEDRIJFSAUTO'S en bus-
sen. Steeds voorradig diver-
se bestellers, bussen mini
bussen, open laadbakken.
Alle typen bestelauto's. Ook i
diverse luxe auto's in alle ty-pen en prijsklassen. Donny ■Klassen bv. In- en verkoop.
Meerssenerweg 219, Maas-
tricht. Tel. 043-635222 of
043-634915.

Auto onderdelen en accessoires
Brink Trekhaken met Rijkskeur.

1. Groot assortiment uit voorraad leverbaar.
2. Stabilisator Caravan aanhanger, extra veilig.

3. Hulpkoppeling.
Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

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

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

Motoren en scooters
Te koop HONDA XL 500 R Als u ons voor 12 uur 's mor-
off the road, bwj. '84, i.z.g.st. gens belt, staat uw PICCO-
weg. milit. dienst. St. Catha- LO de volgende dag al in het
rinaplantsoen 41, Greven- Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-bicht. Tel. 04498-58333. 719966.

(Bromfietsen
Te k. KINDERFIETSJES Van maandag t/m vrijdag,

’ 35,- p.st. Opa-dames-he- Van 8.30 tot 17.00 uur,kunt u
renfiets va ’ 65,-. Tel. 045- uw PICCOLO telefonisch
257371 opgeven. Tel. 045-719966.
HONDA MT-5 v.a. ’lll,- Div. gebr. VESPA'S CIAO,
per maand. Meer informatie ook gebr. onderdelen, inruil
Bromfietsspecialist Math mogel. H. Kruisstr. 65, Gre-
Salden, Limbricht. venbicht. Tel. 04498-57844.

f§i|fh
Proficiat Eugenie

met de geboorte van onze dochter
Jessie

Toegewenst doorAlbert en de klanten Café de Spoj|
Pap en Mam Proficiat

Met jullie 25 jarig huwelijk
Frans, Bettina, Josje, Lisanne, Jos, Miranda en Paüj

y'A^ra■ 'mt- i

Sjeng en Thei
zoage Abraham.

Proficiat
De Sjöttekapel.
Goeiemorgen

Fer

proficiat met je verjaardag
Elly

Met een PICCOLO in K
Limburgs Dagblad raakt
uw oude spulletjes 't sn«
kwijt. Piccolo's doen v3y
wonderen... Probeer ma»!
Tel. 045-719966.
i__ 1

fÊÊÊkTm\m
Ach Gut!

Ach gut, ach gut, ach Q$
Pap geet in de fut.

Es hae neet wit woheer "
woee, kint 'r bic os
get komme doee.

Met een PICCOLO in
Limburgs Dagblad raakt'
uw oude spulletjes 't sne»
kwijt. Piccolo's doen va*
wonderen... Probeer ma»
Tel. 045-719966.

Sport & Spel
AEROBIC. Donderdag
20.30 en 21.30 ’5,- per
keer. Fitnesscentrum 'Musclepower, Bergstr. 25,
Sittard. Tel. 04490-25918.

Caravans/K

Als u ons voor 12 uur 's rï^l
gens belt, staat uw P\CC°
LO de volgende dag al in $
Limburgs Dagblad. Tel. o*>
719966.

-^
(amperen

Te k. gevr. TOURCARA- JVANS en vouwwagens, ook I 1
schadewagens. Tel. 045- f
323178. <
Te k. CARAVAN IT 4-pers., <bwj. '81, toiletruimte, vr.pr. <’6.850,-. 04490-14247 J
Als u ons voor 12 uur 's mor- 'gens belt, staat uw PICCO- <LO de volgende dag al in het (
Limburgs Dagblad. Tel. 045- <719966. ;

STACARAVANS te k<4
keus uit dan 40 st., in a*
prijskl. Inl. 04492-2044.^
STACARAVANS te k<tf
gevraagd. Inl. 04492-204j>
STACARAVAN te koop 1'
mtr lang nw.pr. ’35.000;
nu voor ’22.000,-. |p
04492-2044 ]
CARAVANSTALLING. Tf!
straten 13, Nuth. Tel. 0®
241793.

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

Te k. jonge Mechelse HER-
DERTJES 6 weken vader,
moeder eert. lof. Burg. Cus-
tersln 13, Nieuwenhagen.
045-310767.

Z::Z :..,.... ::::-.: ::^ 1

Te k. weg. omst. draadhf 'FOX TERRIËR 4 mnd O*, i
Kakertsweg 156, Kaker' ]
Landgraaf 045-312628. a*
SCHARRELKIPPEN te jj j
Moonen, EinighauserW"
4a Guttecoven. Tel. 044^
24401.
Te k. YORKSHIRE terrie? |
puppies. Tel. 04498-5400^,

In en om de tuin .
Houth. IMPREG, In de Cra-
mer 104, HH., 045-751687
voor uw druk geïmpregneer-
de en op maat gezaagde
planken, palen, schermen,
nwe. en gebr. biels, rolbor-
ders enz. Bez. mog.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

1 ste soort GRASZODE’3,50 p.m2afgehaald, V
yen de 50 mtr. gratis thui',
bez., ook gehele tuinaa'V
goedkoop, ook voor straa
werk. Tel. 045-323178 >
Betonklinkers, grindtegels",
andere sierbestrating, °j*t
tuindecoraties. CREUGëP'
Beton, Economiestr. f.Hoensbroek. Tel. o*=
213877. .

Opleidingen
Binnenkort starten in Venlo, Sittard en Maastricht

weer de opleiding voor:
* Basiskennis Boekhouden

* Praktijkdiploma Boekhouden
* Moderne Bedrijfsadministratie

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

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

Bedrijfshogeschool Katholieke i, Leergangen. Tilburg. JA?
Voor Piccolo's zie verder pagina 6 li

.- ; s
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Kentering
behalve in Nederland
ïaan ook de kiezers in

morgen naar
ie stembus. Dat wil zeg-
»fcn, de blanke kiezers enaen plukjekleurlingen en
Aziaten. Want de zwarte
Meerderheid mag wel de
-conorpie draaiende hou-den en belasting betalen
jïiaar niet deelnemen aan
landelijke verkiezingen.
"och lijkt het er op dat de
hjden veranderen. Want

iedereen is het er-over eens dat het de laat-
ste 'blanke' verkiezingen

Zes september zal
het begin van

het einde van de blankeheerschappij markeren.

Lusteloos
sj f

campagne van de Nationalisten
g Ite aldus lusteloos voort, voedsel
p vend aan de suggesties dat de
st rtlJ regeermoe was. Niet meer in
2iyh

aar aanhanS te mobiliseren.
beleefde dit jaar de pri-

selvn Van tv"debatten tussen de ver-kiil e PartiJen. Het viel menig
de rt-r °p dat de Nationalisten het in
ge discussies moesten afleggen te-
-0

n de Democraten. De enige die
j. ereind bleef, was minister van0l^tenlandse Zaken Pik Botha, de'verwoestbare troefkaart van de
p rtiJ- Zelfs de regeringsgezinde
San

S te klagen over gebrek
j^?n elan onder de prominenten.
r aar Wat in elk ander land de rege-
'fin e PartiJ absoluut op een afstraf-

'g zou komen te staan, de rebellie
J* het staatshoofd tegen zijn op-

'ed en z^n kabinet, heeft, daar is
jj j reen het over eens, de Nationa-len van een beschamende verkie-ir,gsuitslag gered.

ToenP.W. Botha op 11 augustus be-
slootzijn opvolgervoor de zoveelste
keer de voet dwars te zetten door
een ontmoeting met president Ka-
oenda van Zambia te verbieden was
de maat vol. De Klerk mocht van de
partij de oude izegrim de laan uit
schoppen en zich in de mantel van
de staatsman hullen.
Sindsdien heeft de partij geen gele-
genheid onbenut gelaten om De
Klerk te presenteren als het ant-
woord op alle vraagstukken in
Zuid- en zuidelijk Afrika. De Klerks
missies naar zijn collega's van Zaïre
en Zambia, waarmee de republiek
zich aan haar isolement ontworstelt,
degradeerden zijn concurrenten tot
onbeduidende provincialen. Het zat
de Nationalisten dit keer ook nog
mee: de omslagvoltrok zich juist op
een tijdstip dat beide oppositiepar-
tijen wel heel slecht uitkwam.

Conservatieven
De Konservatieve Partij is de ver-
kiezingen in gegaan met een pro-
gramma waarin de terugkeer naar
de tijd van de 'Grote Apartheid'
wordt gepropageerd. Blank en
zwart dienen volstrekt gescheiden
te wonen en te leven. Waar blank en
zwart met en door elkaar leven, zo-
als in de centra van Johannesburg,
Kaapstad en Durban, moet de oor-
spronkelijke toestand hersteld wor-
den. Geen conservatief weet hoe,
maar het is een opvatting dat met
name onder de minder bedeelde
blanken gretigaftrek vindt.

Het kwam dan ook bijzonder slecht
uit, dat de fractievoorzitter van de
XP, Leroux, zijn huis aan een Tai-
wanees bleek te hebben verhuurd.
Leroux besloot onmiddellijk de Tai-
wanees de huur op te zeggen, maar
dat leidde tot een diplomatieke rel
met Taiwan, een van de belangrijk-
ste handelspartners van Zuid-Afri-
ka.

Leroux krabbelde grommend terug,
deTaiwanees mocht blijven. Dat re-
duceerde echter zijn geloofwaardig-
heid en dat van de XP bij een ach-
terban, die er op rekende dat hij pal
zou blijven staan. Voor de rest van
het electoraat was dit het zoveelste
bewijs dat met de XP aan het be-
wind slechts een toekomst zonder
perspectief wacht.
De Democraten kregen te kampen
met tegenwind uit onverwachte
hoek. De DP heeft zich opgeworpen
als de bondgenootvan de Brede De-
mocratische Beweging (BDB), de
losse coalitie van zwarte oppositie-
organisaties. De Democraten verde-
digden de campagne van burgerlij-
ke ongehoorzaamheid waarmee de
BDB protesteert tegen het uitslui-
ten van de zwarte meerderheid van
de parlementsverkiezingen. Deze
campagne is het mikpunt van ver-dachtmakingen door de regering.
De BDB zou er op uit zijn geweld uit
te lokken om zo de verkiezingen te
saboteren.

De Democraten wezen er op dat er
voor de zwarte bevolking geen an-
dere wegen van protest open staan.
Ze zijn immers van het politieke
proces uitgesloten. De acties zou-
den vreedzaam verlopen en als er
iets mis mocht gaan, zou het de poli-

tic niet misstaan eens de hand in
eigen boezem te steken. De Zuid-
afrikaanse politie heeft voor elkver-
schil van mening maar één oplos-
sing: dewapenstok. Zoals gebruike-
lijk bij de DP, werd haar standpunt
door argumenten geschraagd.

Complex
Maar in de Kaapprovincie kwam
het zwakke punt van de BDB aan
het licht: het ontbreken van een lei-
ding met voldoende gezag om de
jeugdige betogers in toom te hou-
den. De woonoorden begonnen het
uit de opstand van 1984-86 ver-
trouwde beeld van stenen gooiende
jongeren, brandende auto's en
smeulende barricades te vertonen.
De NP zou de NP niet zijn als zij
daar geen munt uit zou slaan. De
meeste blanke Zuidafrikanen zijn
behept met een veiligheidscom-
plex.Als zwarte manifestaties uit de
hand lopen, om welke reden dan
ook, sluit bijna heel blank Zuid-

Afrika de luiken en roept om
krachtdadig ingrijpen van de poli-
tie.

Democraten die wijzen op het ge-
vaar van verdere escalatie, beroerde
publiciteit in het buitenland met
alle consequenties van dien, zoals
economische sancties en dergelijke
spreken niet alleen tot dovemanso-
ren; zij zijn in de ogen van het 'grote
publiek' ook onverbeterlijke slapja-
nussen. Dat overkwam hen bij de
verkiezingen in mei 1987 en dat
dreigt ook nu te gebeuren.

Vernauwing
Deze collectieve bewustzijnsver-
nauwing gaat de DP dit jaar zoveel
stemmen kosten, dat ze een door-
braak naar de Afrikaner kiezers kan
vergeten. Het feit dat hun program-
ma in vele opzichten redelijker is
dan het vage 'actieplan' van de Na-
tionalisten, is een extra-handicap,
wanneer emoties het winnenvan ar-
gumenten.

De Nationalisten profiteren dus an-
dermaal van de malaise bij hun te-
genstanders, al zal de XP dankzij de
blanke proteststemmen hoog sco-
ren. Voor de DP is het vooruitzicht
bok op langere termijn somber. De
Democraten moeten niet gek opkij-
ken wanneer de Nationalisten uit-
eindelijk veel van hun programma-
punten zullen overnemen, waar-
door de partij overbodig wordt.

Door al het wapengekletter op het
publiciteitsfront dreigt het centrale
thema van de verkiezingen, de on-
derhandelingen met de zwarte op-
positie over de toekomst van Zuid-
Afrika, op de achtergrond te raken.
De standpuntenvan de partijen zijn
als volgt: de XP onderhandelt niet,
de DP wil zo snel mogelijk met de
zwarte bevrijdingsbeweging ANC
rond de tafel en de NP alleenals het
ANC geweld afzweert. Maar omdat
de Nationalisten de verkiezingen
weer zullen winnen is alleen wat zij
gaan doen interessant.

Stap
Eigenlijk is de belangrijkste stap al
opwoensdag 5 juligezet. Op die dag
ontving ex-president Botha ANC-
leider Nelson Mandela op theevisi-
te. Minister Pik Botha, beschreef de
ontmoeting tussen beide bejaarde
antagonisten als de belangrijkste
gebeurtenis uit de recente geschie-
denis van Zuid-Afrika.
Met reden, want de 'historische ont-
moeting' tussen de president en het
symbool van het ANC betekent de
feitelijke erkenning door Pretoria
van de zwarte bevrijdingsbeweging.
Er zullen nog heel wat traangaswol-
ken door de zwarte woonoorden
drijven, maar De Klerk zal het feit
nooit kunnen negeren dat zijn voor-
ganger zich met de belangrijkste
zwarte leider heeft uitgesproken
voor een 'vreedzame ontwikkeling'
in Zuid-Afrika.

Wanneer deze onderhandelingen
beginnen, en dat kan nog geruime
tijd duren, kan het drie-Kamer-par-
lement eindelijk ten grave worden
gedragen. Dit parlement, dat behal-
ve de blanke volksraad, ookKamers
heeft voor kleurlingen en Aziaten, is
een doodgeboren kind. Het is ver-
wekt om deze bevolkingsgroepente
vervreemden van de zwarte meer-
derheid en niet om hen enige zeg-
genschap in het het landsbestuur te
geven. Het heeft derhalve nooit eni-
ge serieuze levenskans gehad.
Vijfjaar geleden hebben de Aziaten
en kleurlingen de truc doorzien en
de tot nog toe enige verkiezingen
voor deze Kamers massaal geboy-
cot. De ontwikkelingen sedertdien
geven geen aanleiding tot de veron-
derstelling dat deze kiezers dit jaar
hun mening zullen herzien.

binnen/buitenland

De Klerk moet met symbolische daden ernst van vernieuwing aantonen

Verkiezingen Zuid-Afrika belangrijkste in 40 jaar
Van onze correspondent

,]JOHANNESBURG - In het
naar Zaïre komt de

president van

'fuid-Afrika, F.W. de Klerk,
-iedere verslaggever de hand'drukken. Bij bekende gezich-
ten blijft hij wat langer staan,
maakt een praatje, een grapje.
Voor de verslaggever uit Ne-derland zijn er wat gemeen-plaatsen over de verwant-schap in taal en cultuur. En opac terugreis na zijn bezoek aan
President Moboetoe Sese

I^eko van Zaïre wordt de pers
door de hoogste gezagsdrager
Persoonlijk bedankt voor de
samenwerking. Waaruit die

*fteeft bestaan weet niemand,.maar het maakt in elk gevaleen vriendelijke indruk.

Pa.t is dan ook het beeld dat aan het
H 7 ten'an<i verkocht moet worden:n wordt nu geregeerd
J SOOl- een beschaafd en redelijk man.
jjj :?et contrast met zijn voorganger,
i 3,cje kolerische P.W. Botha, is inder-

-sa^d zo groot, dat je bijna vergeet
"at De Klerk twee weken geleden

«^ 'nstemde met het bruut verjagenvan zwarte badgasten van voor
fl wanken gereserveerde stranden.i? J~e Zuidafrikaanse blanke kiezer is
jdi de slag op de Kaapse stranden of
)C Vergeten of ziet het als het brevet
(ie van De Klerks krachtdadigheid, een
t,. e'genschap die hier hoog in aanzien

I ftaat. Voor deze kiezers is het pleit
a beslecht. Dankzij, wat genoemd
! de F.W.-factor, zal de sinds
w *948 regerende Nationale Partij ook
j|: ?rt. Jaar weer de absolute meerder-

heid bij de parlementsverkiezingen
z van 6 september behalen.

>. *^°g geen drieweken geleden waren
li de vooruitzichten aanmerkelijk
V binder gunstig. Het zou overdreven
w 2iJn om te zeggen dat de NP een ont-J fedderde indruk maakte, maar dat
el «et niet op rolletjes liep, wilde zelfs
0«e meeste verstokte partijganger

}Vel toegeven. De partij werd geteis-
I^rd door schandalen, beschuldigd1 van economisch wanbeheer en ging
' Sebukt, dat vooral, onder de
J Machtsstrijd tussen de komende en

Baande man, tussen De Klerk en'n Botha.

ji het hoofdkwartier van de NP in
' Verw°ria bestudeerden zorgelijke
-Un ezi^gstrategen de opiniepei-

Sfi
§en die drastische verliezen voor-■ gp^lden- De Nationalisten werden

'Us hngeld door links' de Demoera"
Va? PartiJ- en rechts, de Konser-
L«»eve Partij. Even dreigde zelfs*l gevaar dat de NP de absoluteJ j^rderheid in de blanke Volks-
litip Zou verüezen. Dat zou een coa-

< (j e met de Democraten betekenen,
e

s "Machtsverlies, en daar hebben
ty Nationalisten nooit aan kunnen

" FREDERIK WILLEM DE KLERK
...vertrouwen winnen...

Breukvlak
Zuid-Afrika verkeert op een breuk-
vlak, daar is iedereen hetbij alle ver-
deeldheid die dit land kenmerkt,
over eens. Dit zijn, zegt weer ieder-
een, de laatste 'algemene' verkiezin-
gen waarbij de blanke minderheid
haar monopolie op de macht kan
bevestigen. Daarom zijn ze 'histo-
risch.
De vraag die iedereen beheerst is nu
wat er de komende twee jaar gaat
gebeuren. Dat is de termijn waar-
binnen de Nationalisten hun plan-
nen voor de toekomst op tafel moe-
ten leggen.Wordt er langer getalmd,
dan zal de 'internationale gemeen-
schap'haar handen van Zuid-Afrika
aftrekken en zal de Britse premier
Margaret Thatcher economische en
financiële sancties niet kunnen en
waarschijnlijk ook niet -willen te-
genhouden. Maar minstens zo be-
langrijk is de vraag hoe de zwarte
bevolking zal reageren op de nieu-
we man in Pretoria. Apartheid kan
niet hervormd worden, dat heeft het
tijdperk-Botha bewezen. Ze moet
dus ontmanteldworden.

De Klerk zal daarom via een aantal
symbolische daden moeten tonen
dat het hem ernst is en datzijn reto-
riek over een 'nieuw Zuid-Afrika'
meer is dan een verzameling fraaie,
maar holle frasen. De vrijlating van
Nelson Mandela en Walter Sisulu
kan niet tot in het oneindige worden
uitgesteld.
Wetten als de bevolkingsregistratie
wet, de wet op de groepsgebieden
en de wet op de gescheiden voorzie-
ningen, hoekstenen van de apart-
heid, zullen vrij snel geschrapt moe-
ten worden. Dan kan misschien het
vertrouwen van de zwarte bevol-
king gewonnen worden en kan er
met het ANC en andere organisaties
onderhandeld worden. Maar, zei
een zwarte man, kun je iemand ver-
trouwen die drie keer je huis in
brand heeft gestoken, en nu zegt dat
hij het huis van je dromen gaat bou-
wen? Dat is de taak waar Frederik
Willem deKlerk voor staat.

peter van nuijsenburg

de lijsttrekker

Ruud Lubbers, lijsttrek-
ker van het CDA, sluit
vandaag de reeks per-
soonlijke columns,
waarin inmiddels de
lijstaanvoerders van
DD6, Groen Links, VVD
en PvdA hun visie op de
verkiezingscampagne
hebben gegeven. De
huidige premier hoopte
op 2 mei, de dag dat het
kabinet viel, nog op
zoiets als 'gezond ver-
stand. Maar dat was te-
gen beter weten in. „Het CDA staat alleen als het gaat om verdedi-
ging van het gevoerde herstelbeleid en de aanpak van de nieuwe
problemen. Dat rare, onwezenlijke gevoel, dat is me eigenlijk nog
het meest bijgebleven van de Avond van Voorhoeve, het debat in
de Tweede Kamer dat uitmondde in de kabinetcrisis," zegt de
CDA-voorman.

'Agenda van de toekomst'
'Eigenlijk was vooraf al zo goed als zeker dat de WD tijdens
dat Kamerdebat het kabinet ten val zou brengen. Redelijker-
wijs was er op dat moment voor onze coalitie geen weg terug
meer. Dat was ik me van tevoren bewust. Maar toch... Ergens
bleef ik tegen beter weten in vertrouwen op zoiets als gezond
verstand. Tot het voorbij was, kon ik me niet echt voorstellen
dat hetkabinet geen kans zou krijgen om een ernstig probleem
als het milieu aan te pakken.

Naar buiten toe leek het alsof het kabinet struikelde over het
reiskostenforfait. Allengs werd duidelijker dat de oorzaak die-
per zat. Zijn wij bereid- daar ging het die avond in deTweede
Kamer wezenlijk om - de nieuwe uitdagingen, de 'agenda van
de toekomst', serieus te nemen? Of zijn we tevreden met wat
we bereikt hebben en drijven we maar wat uit?

Het karwei waarmee we in 1982 begonnen, is goeddeels ge-
klaard. De diepe crisis is overwonnen. Dank zij een gezamen-
lijke inzet staat ons land er aan de vooravond van de jaren '90
stukken betervoor dan in het beginvan de jaren '80. Er komen
jaarlijksweer 100.000 mensen meer aan de slag, de bedrijven
groeien en bloeien weer en de overheid maakt minder schul-
den. Er is, kortom, weer een solide basis gelegd, een basis
waarop kan worden voortgebouwd.

"Oog in oog met tal van problemen, uitdagingen en opgaven,
gaat het er om hoe die herstelde welvaart moet worden aange-
wend. lets preciezer: wat doen we met de welvaartsgroei?
Voor mij was er geen twijfel dat een schoon milieu de hoogste
voorrang zou moeten krijgen. Niets meer, maar ook niets min-
der stond op die Avond van Voorhoeve in de TweedeKamer
ter discussie.

Op weg naar 6 september is al wel duidelijk dat dekabinetscri-
sis volop doorwerkt in de verkiezingscampagne. Waar het nog
steeds om gaat, is dat de versterkte fundamenten onder onze
economie en werkgelegenheid niet weer wegspoelen en de
herstelde welvaart besteed wordt aan het milieu en andere
punten op de agenda van de toekomst.

Een tussentijdse balans maakt duidelijk dat mijn partij, het
CDA, over de inzet van deze verkiezingsstrijd volstrekt helder
is. Wij vinden dat deresultaten van het herstelbeleid moeten
worden vastgehouden. Tegelijk is het ons, bij het ingaan van
het laatste decenniumvan deze eeuw, ernst met de agendavan
de toekomst. Een agenda waarop behalve een schoner milieu
ook een goedeen betaalbare gezondheidszorg, meer veiligheid
op straat, kansen voor jongerenen een verzekerde oude dag
staan.

Wil het ook morgen goed zijn in ons land, dan kunnen we niet
volstaan met meer van hetzelfde. Het is mijn stellige overtui-
ging dat we op de drempel van een nieuweperiode staan. Een
periode die zn eigen eisen stelt, die een nieuwe inzet van ons
allen vergt.

Het grootste vraagstuk waarmee we geconfronteerd worden, is
ongetwijfeld het milieu. Gelukkig wordt dat alom in ons land
onderkend. Vast staat dat diepingrijpende maatregelen nood-
zakelijk zullen zijn. We zullen moeten komen tot geleidelijke
aanpassingen van onze wijze van produceren en consumeren.
Dat zal ook gevolgen hebben voor wonen en werken.

Dat werd eveneens in hetcrisisdebat duidelijk.Bij datreiskos-
tenforfait ging het niet om niets.Deze fiscale faciliteit - stam-
mend uit de tijd van de woningnood - komt, afhankelijk van
de omstandigheden, neer op een fiscale subsidie van ettelijke
dubbeltjes op elke liter benzine. Dat is een argument voor ge-
leidelijke omvorming van dat forfait in meer milieuvriendelij-
ke richting. Oud-minister Winsemius heeft daarom wel eens
gesuggereerd om het (fiscale) voordeel wel in stand te houden
voor mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer.
Dat spoort heel goed met de kijk van het kabinet.

Eigenlijk heb ik er welvertrouwen in datover het milieu na de
verkiezingen weer consensus te verkrijgen is. Misschien is dat
een geluk bij een ongeluk: dekabinetscrisis heeft een heleboel
mensen wakker geschud. Bijna iedereen neemt het milieu nu
serieus. De crisis ging gepaard met interne wrijvingen en te-
genstellingen in deVVD. Na de crisis werden die zichtbaar. Ik
hoop dat die conflicten net zo gemakkelijk te repareren zijn.

Overal duiken verhalen op dat de WD na de verkiezingen
voor de oppositie gaat kiezen. Voor lijsttrekker Voorhoeve is
het nog maar de vraag ofzijn partij weer mee moet gaan rege-
ren, zo maaktehij bij destart van de campagne duidelijk.Daar-
mee zou de breuk als gevolg van dekabinetscrisis structureel
voor een langere periode worden gemaakt.

De op zichzelf prijzenswaardige openhartigheid van Voorhoe-
ve geeft aan dat deVVD met een been als het ware in de oppo-
sitie is gaan staan. Hierdoor wordt het ook steeds duidelijker
dat het CDA alleen staat, als het gaat om de verdediging van
het gevoerde herstelbeleid en om de aanpak van de nieuwe
problemen, in het bijzonder het milieu. Dat vind ik jammer.
Veel van de problemen waar we in de jaren'90 voor zullen ko-
men te staan zijn zo groot, zo immens dat ze een gezamenlijke
inzet, een nationaleaanpak vergen. Dat geldtnatuurlijk niet al-
leen voor het milieu. Ook 'Europa 1992' vereist een nationale
inspanning om ons land zo sterk mogelijk te maken. Meer dan
ooit is het noodzakelijk dat we het in eigen land zo goed moge-
lijk eens worden over hoe de problemen aan te pakken.

Daarom ook heeft het CDA in deze verkiezingscampagne als
uitgangspunt gekozen datwe niettegen anderen, maar met an-
deren naar oplossingen willen zoeken. Daarom ook heb ik nog
steeds zon onwezenlijk gevoel over de kabinetscrisis.'

ruud lubbers
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Opleidingen

PIANOLES v. gedipl. doe./
conc. pianiste. Bel v. info.
045-424432.

Sloopauto's
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.

Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
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

Kontakten;Kiubs

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Babbellijn

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

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

Tieners 06-320.323.10
Relax-line 06-320.320.08
Add. prod. 50ct/min. GRATIS porno poster.

Tiener-Box 06-320.325.30
Speciaal inbel no. voor HETE MEISJES (va 18j) tegen laag. tarief 010-4951748. Niet alleen het weer is heet 50c.p.m.

Tiener-box 06-320.325.30
Party-box 06-320.323.06
Relax-box 06-320.324.06

Doen wat terug voor hun vaste bellers d.m.v. GRATIS
REISCHEQUES. Voor meer info, bel de box 50ct/min.

Donna-Maria 045-227734
045-229718 met haar vriendinnen. Tev. ass. gevr.

Gezellig flirten met zn tienen.

Flirtbox 06-320.330.01
Met handen en voetenwerk kom

je een heel eind
EROSLIJN 06-320.32122

50 c/m— , , ~
Privéhuis Michelle

Corina is meer dan prima. Angela doet Hoppa Hoppa.
Debby is heavy. Jill weet wat ze wil.

Mariska danst de twiska. Connie is een honneponny.
Melanie houdt van melodie. Diana komt van Espanja.

Veronique is en blijft uniek.
045-228481 / 045-229680

Bar Club Mirabelle
Open ma, za van 13.00-1.00 uur. Leuke meisjes

ontvangen u in ongedwongen sfeer. Tevens plaats voor
leuk meisje. Tel. 045-424330.

Escort Marlie
Salmanita en vriendinnen. Wippen bij U binnen

Telefoon 045-451033

Privéhuis Diana
tel. 045-213142 met leuke meisjes voor u te verwennen.

"Kom eens kijken Trichterweg 126, Brunssum v. ma. t/m vrij.
._ v.a. 11.00 t/m 01.00 uur.

Escortservice Diana
tel. 045-215113 met Ina en vriendinnen.

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

Geopend ma. t/m vrijdag van 14.00 tot 02.00 uur.
Pr. Hendriklaan 312, Brunssum. Tel. 045-272929.
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Escort service all-in
045-326191
Durf je?
Bel me dan maar

50 cpm 06-

-320*327*27
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

Joyce is heet
06-

-320.321.65
50 cent p.m. .
HotGirls

06

320.322.87
50 cent p.m.

VEERTIEN
Natte dromen

06-320.324.36 50 c.p.m.

GRATIS
Hete Live Telefoonsex

06-320.329.91 / 50 c.p.m.

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

06-320.330.60

Hardsex
lekker hard 50 c p.m. 06-

-320*325*35
320*325*35
|SEX HOTLINEI

Oe heetstelijn tussen
Moskou enWashington106-320.320.22
H E BO V

06-320.329.92 / 50 c.p.m.

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

Sex-Box
06-320.325.06
Rosie-relatielijn
06-320.324.50 (50 ct.p.m.)
In Rosie van Sept. de foto's

van dames en paren die
kontakt zoeken. Op de lijn
HOOR je ze met Natasja.
Deelname gratis. Info. op

010-429.11.33

Grieks Intiem
Marcha

50 et/min. 06-

-320.325.55
LIVE-LIVE-LIVE 50ct/min.

S.M. Box
06-320.330.70

Talk.Prod.

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814

Tev. meisje gevraagd.

Pervers
Boxie

06-320.325.36
50 c. p/m.

De makkelijkste manier om
een lekker meisje te
versieren is via de

daarkomtmeer-
vanbox

06-320.325.14-50c.p/m.
Het is echt een supersex-
ervaring om te sexen door

de telefoon terwijl 10
mensen meeluisteren!!

06-320.325.16 - 50c.p.m.
De Sexboxerin

Flirten is zo soft!! de
gedachte is toch sex... en

vreemd gaan!!! kom er dan
vooruit!!! leg kontakt op de

06-box
06-320.325.20 - 50 c.p.m.

Geslagen d00r....
Lady Bizar

50 ct.pm. 06*
320*324*68

Porno Chicks
Harder (dan staal)

06-320.323.90 - 50 Ct p/m

lesbi hard porno
06-320.321.99

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

Speel met mij
Ik doe alles voor 50 et p/m
06-320.326.56

Video Club
v.a. ’ 20,-. meisje aanwez.

Tel. 045-718067. Ass. gevr.
Parallelweg 71 A, Heerlen.

Nieuwe films aanwezig

Contactbureau
L'Amour, dames, trio, p-r.,
heren, kamerh., enz. Heer-

len. 045-225237

Anita
Privé met escort, ook zater-

dags. tel. 045-352543.

"De Jachthut"
Haanrade-K'rade, Grensstr.

23, Elke, Regina, Heidi,
Heike, Areane, Rita. ma-zo
v. 20-04 uur. 045-463943.

Tev. meisjes gevr.

Vera
Privé, tel. 04754-85818.

Ik wist niet dat
m'n handen zo
konden trillen!
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 c/m
Zat. en zond. 14.00-24.00 u.

ma t/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

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

Tev. meisje gevraagd.

Wendy/Manuela
nieuw! ook zat. en zond. Tel.

045-721759
SM Geen heer, nee er komt
een dame diepbuigt ze voor

Meesteres
Raja. Vreemd, heet... Bizar.
06-320.330.17 (50 ct.p.m.)
Homo. Na 't werk moet John

door 't park. Diezelfde
Zwijgende

man wacht hem op.
Vandaag ook???

06-320.323.86 (50 ct.p.m.)
Ina weet dat John toekijkt
als ze die vreemde man
verwent. Durft ze toch

Alles
te doen?

0-6-320.323.84 (50 ct.p.m.)

Thuiswerkers voor
Lifesex

Nieuwe paren. Ja kom dich-
terbij met de micro nog dich-
terbij 06-320.326.71/50cpm .
Als Jenny voor 't eerst alles
doet waar ze van droomt tril-

len haar handen aan de
Knoopjes...

06-320.326.72 (50 cpm)

Safe sex box
voor mensen die op 'n
gezonde manier, meer

willen dan.alleen praten.
Woorden en Daden.

06-320.328.38 (50 ct.p.m.)

Rijpe vrouwen
Tante Ria 40 jr

50 cpm 06-
-320*323*45

320*323*45

Laatje horen!! en... mis-
schien wil ze jou dan ook
zien? maar in ieder geval

voelen!! de
sextijgerinbox

06-320.325.34 - 50 c.p.m.

Relax-Box
Add.prod. 50 et/min. 06-

-320.324.06
Speciaal inbel no. voor hete
DAMES tegen laag tarief

010-4951959.

Tieners
DOEN HET VAKER

50ct/min. 06-

-320.320.10
GRATIS PORNO PAKKET

Privé
Meisjes Selfkant bij Sittard.
09-49-2456.1053'smor-

gens vanaf 10.00 uur.

Gezellig
flirten met zn tienen doe je

op de Flirtbox
06-320.330.01 - 50 et p/m

Sex Oproeplijn
Direct snel sex-contact

06-320.320.55 - 50 et p/m

Homo
Zoek jij 'n lekkere boy??

Bel snel Gay-Date
06-320.330.18 - 50 et p/m

Tippellijn
06-320.330.66

Tieners zoeken sex-contact!
50 et p/m

Flirten, versieren, afspreken
en dan... 06-320.330.77

't Flirtcafé
Homo!!

Michael luistert met open
mond

06-320.330.88 - 50 et p/m
Lekkere meid zoekt

sex-contact

Sex contactlijn
Bel: 06-320.320.33 (50cpm)

Direct snel sex-contact
(50cpm) LIVE Afspreeklijn
06-320.320.55
Ben je in voor 'n triootje?
Erotische afsprakenlijn
06-320.325.80

50 et p/m
Sex met m'n Tante luister

naar

Chantal's
sex-intervieuws.

06-320.326.01 - 50 et p/m
Op zoek naar lekkere

meiden? Bel de
Hetevrouwenlijn
06-320.326.33 - 50 et p/m
Ga 'ns vreemd met zon

lekkere meid. Bel de. Tippelbox
06-320.326.66 - 50 et p/m

Dit kan echt niet
06-320.324.94 (50 c.p.m.)

Dit is te erg!!!

Nieuw Escort
Het adres voor een lief

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

06521-27896.
Topsex

18 jaar, 2 handen vol
maar 2 kwartjes p.m. 06-

-320*325*25
Hardlesbi

Rijpe Sex
Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*323*24
"06-320.321.03 **

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m
Hoe kom je dr op
de meisjes van

Club
Bubbles

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

Katja
Tel. 045-423608.

Orale sex
06-320.323.40 - 50 et p/m

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

Tropica
Een donkere prinses, met
de stille kracht van woeste
ontembare hartstocht. Voor
jou? 06-320.326.70 50cpm

Lifesex
Met dames of met mannen

samen... Onze nieuwe
dame was hoorbaar

dolenthousiast.
06-320.321.32 (50 ct.p.m.)

Rosie-Lesbilijn
Voor 't eerst 3 dames samen
Onverwachte emoties,..ver-

warring en opluchting.
06-320.330.52 (50cpm)

Dame zoekt gave jongeknul
Meisje wil contact met erva-
ren heer. Ze vinden het op
de generatiebox
06-320.326.27 (50 ct.p.m.)

Sexhoorspel
In de atoombumker. 2. die-
nares van de Pharao 3. La-

boratoriumsex. Moet ze echt
06-320.326.90 (50 cpm)

Lifesex. Als Patty 2 forse
knullen hun zin geeft, begint

ze wat koel, maar even
later...niet

Krabbelen
06-320.330.09 (50 cpm)

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.

Trio-sex
06-320.331.93 (50 c.p.m.)

Nee nog heterkan 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. nDe Orgiebox op
06-320.324.40? of De Sex-
box 06-320.322.22 (50 cpm)

Lesbilife
Geen verhaaltjes voor 2 da-
mes. Pas als ze echt samen

bezig zijn, dan krijg je het
ware 06-320.330.19 (50cpm
Je vind sneleen fijn paar op

de box voor
Ruilsex

06-320.326.88 en wil je echt
GENIETEN, bel de XL box
voor extra grote sexmaten
voor dames en heren XL

06-320.326.99 (50 ct.p.m.)
Alleen 'n bontjas en hoge

hakken. Dobbelen om Sex.
Toe maar... direct al de

eerste avond. P. R.

06-320.326.73
50ct.p.m.)

Volgzame
dame zoekt strenge Heer
voor forse behandeling.
Bellen 06-320.330.61

(50ct. p.min.).

Bij een fris

1 Sportmeisje
met zulke mooie stevige

benen verliest de masseur
wel eens de.... controle??
06-320.326.93 (50 Ct.p.m.)

Naturistenbox
Voor blote zonaanbidders.
Voor mensen die zich dur-

ven te laten zien en., te laten
gaan.

Tel 06-320.327.88 (50 cpm)
Lotte Meesteres in Leer.. Mooi, groot en bevelend op

die bvizarre zolder
knielen
jij ook daar...

06-320.326.92 (50 c.p.m.)
Het leven begint bij 40, ook

het sexleven. Op de
40 plus box

1 fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten

06-320.327.28 (50 cpm)

Rosie-zweeplijn
Ze duldt geen tegenspraak.

1 Haar wil is wet. Ze domi-
i neert mannen en....vrouwen

06-320.330.51
(50ct. p.m.)

t bij box Olympus
zoeken ze elkaar. Mannen,
heren, jongens, knullen. En
jahoor, ze vinden elkaar ook. Tel. 06-320.326.37 (50cpm)
Homo. Mare komt als hulp in

huis bij een
Veeleisende

heer. Dag en nachtdienst
plus.... stofzuigen. 06-320.326.91 (50 c.p.m.)

De Triobox
Nee, superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en
vriendinnen zoekt op num-

mer 06-320.327.37 / 50cp

Homo. De sauna is gloeiend
en de mannen die daar bin-

nen in de stoom
glimmen

zijn nog...heter??
06-320.321.33 (50 c.p.m.)

'N knappe meid
met autopech. De lift van 2
nette heren, maar dan..
i in dat eenzame huis.

06-320.323.85 (50ct p.m.) >
[ Alweer die Wip-in box in ge-

sprek... en da's de box om
) wat te versieren...en wat -een mazzel, dat er op de

Lijfsex box ook een paar
vrije schatjes zijn. De wip-in

box op 06-320.324.60. De LijfSexßox
1 06-320.324.90 (50 cpm)

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.

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

Peggy Privé
Geen aanbiedingen maar
(h)eerlijke service. Tev.
ass. gevr. 04490-74393

1 11 tot 19 uur.
Jezebelle

Het beste SM-huis met de
gekende meesteressen:
Alexis en Dominique.

1 Tevens lustslavin aanwezig.
[ Info tel. 04902-45749.

» Tele-sex-lijn
Als het nergens lukt

bel jeons toch.
Overtuig jezelf maar

06-320.322.07..- Vreemdgaanlijn
Overspel is heerlijk, en
wij zitten er klaar voor

06-320.322.08..
dag en nacht, ca 50 c.p.m.

Op de SexSuperßox zijn die
hete praters die best willen,

maar op de heetste Box
daar doenze 't na het praat-

je. SexSuperßox
06-320.324.30

Heetste Box
06-320.328.29 (50 cpm)

Als blonde Sylvia echt geen
raad meer weet helpen die 2
heren haar. Maar...de prijs is

Bizar
06-320.321.30 (50 cpm)

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

Sittard. Tegenover Fortuna
Stadion. 04490-23203.

Gratis-oproep
Over "sex op 't werk" wordt
niet vaak gesproken maar
het komt regelmatig voor.
Vertel onze meiden van-
daag van 13-17 u. wat jij

hebt meegemaakt.
020-239000.

Madame
Butterfly

en haar sexy girls. Tev. leuk
sympathiek meisje gevr.

Open va. 18.00 uur.
Hommert 24, Vaesrade.

Wil je je eens heerlijk laten
verwennen, dan moet je de
meisjes van CLUB EXCLU-
SIEF leren kennen.
De meisjes verwachten jou
in pikante lingeriel
Maandag t/m vrijdag 11.00
tot 23.00 uur.
Zaterdags en zondags van
11.00 tot 23.00 uur.
Industriestr. 13 Kerkrade-
West. Wegens grote drukte,
meisjes gevraagd voor de
weekeinden.

045-422685

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. Kerk-

rade. Kapelweg 4, 045-
-425100, zond. 15-24 u., ma.

-za. 11-24 u.

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

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

Meisjes gevr. .
De betere escort

Service
Escort Exclusief. Steeds
jonge charmante meisjes

aanwezig. Bel 045-422685.

Contactburo
Lucie, voor bemiddeling' __

adressen. Bel Geleen:
04490-50921.

Huw./Kennism.
Nieuw: ALLEENSTA*
DENCLUB Eldorado, ied«
woensdagavond dansaw
va. 20.00 uur met DJ. G
lieve bewijs van alle*
staand mee te nemen, zo
der legitimatie geen W
gang. Uw clubpas ligt kla*
Bongerd 5, Spaubeek. *
04493-4193. ,
ALLEENSTAANDEN, hall
lijk welkom vanavond
Dancing Gorissen, Kerstrf
49, Brunssum. Orkest -Valentino's Tel. 045-252 J
"PARTNERS-TRUST", Jhuw.-relatieburo. Info: 0* 1"-

-210627.
' '

Bel de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892. J
"Afvoerproblemen?

Babit bv rioleringswerken
Tel. 045-463892 J

DAKDEKKERSBEDRIJF De STOELMATTERIJ vern. 3J£*""h hUW da
tkdeJ <" ten en biezen stoelen *werkzaamheden met de gar 8e,.045-418820. Jlangste schriftelijke garantie. -rl nBel voor vrijblijvende offerte. OPRITTEN en terrassen! u

Tel. 045-224459/753008 klinkers of sierbestratingj st
Diepvries- en KOELKAST- VgiïL Tuinaanle9 °* N
REPARATIE zonder voorrij- a -^ JQ
kosten. Bel Geleen: 04490- Te k- verschillende soon» ,
45230. Service binnen 24 u. afrasteringen en poort*
uw niFPVRiFS knPikast montage mogelijk. Bel "■Uw DiEPVRiEb, koelkast, jn, ABC HEKWERK ge» Owasautomaat, ook bedr.- v t T

,
Q45_316238. _~

install. defect? Garantie op veenstra iei.o4bdibg% rj;
de reparatie, geen voorrij- Voor al uw NIEUWBO" je
kosten en korting op onder- en verbouwingen: Bouw &
delen. Bel direct 045- drijf Baburek. Tel. 0* .
726206. 216969. Kl
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daar winkel je voor je plezier!

Najaarsmodeshow '89

*~mé^K ' °P maandag 11 september as. presenteert

|^-M Uyt Eljo dames- en herenmode en Eljo Young Fashion BBSSSS|
m.m.v. Mannequininstituut „Fashion & Style", u de actueelste mode voor het komende

herfst-winterseizoen. Nieuw in ons modeprogramma

ArrOW voor heren en gdfaCUl' voor dames en heren.

Kaarten zijn verkrijgbaar a ’ 6,50 mcl. koffie complet bij de hieronder genoemde zaken.
|S^^ Telefonisch reserveren is ook mogelijk. Aanvang 20.00 uur in het Hubertushuis aan de

Hoofdstraat te Kerkrade-centrum. ffljinjjj

«- JH Elio mode Eljo Young Fashion f*' |1
JÈ Akerstraat 47 Niersprinkstraat 9 Akerstraat 55, Kerkrade-west * -HMSjesaNS m Kerkrade-west Kerkrade-west Tei 045-41 Q7Qn -<«*5lWf* Tel. 045-413324 Tel. 045-452893

lel. 045 419790



Saab wil verder
met Ford

STOCKHOLM - Saab verkoopt „te
*einig auto's tegen te hoge kosten".
Vooral in de Verenigde Staten is de
?fzet sterk afgenomen. Het concern
is daarom op zoek naar „eenpartner
die ons een grotere verkoop kan be-
ogen". Het Amerikaanse automo-bielconcern Ford is een dergelijke
Partner, zo heeft topman Georg
Karnsund bekendgemaakt. De be-
sprekingen, die sinds enkele maan-
den worden gevoerd, verkeren nog
'n een pril stadium „totdat het con-
tact is getekend".
"et Zweedse concern, dat auto's,
Vrachtwagens en vliegtuigen produ-
?eert, heeft znn winst in de eerste
«elft van dit jaar met dertig procent
2ien dalentot 902 miljoen kroon (300
biljoen gulden). De autodivisie
Raakte een verlies van 800 miljoen
*r°on (267 miljoen gulden). In deze
aivisie zal de gangvan zaken derest
Van het jaar alleen maar slechter
borden.

beurs-overzicht
Terughoudend
AMSTERDAM- De Amsterdamseenectenbeurs stelde zich gisteren2eer terughoudend op. De handel,

°' beter gezegd het gebrek daar-
in, stond geheel in het teken vanue Parlementsverkiezingen mor-sen. Door de jongsteopiniepeiling,

olgens welke de huidige rege-mgscoalitie geen meerderheid zal
"eten te halen, was men er op devloer nietvrolijker op geworden.

e coalitie is in beleggerskringen"ehoorlijk in trek en de mogehjk-
*Jeid van een andere coalitie meten ander beleid hield de beleggers
f**1 de zijlijn en ook de beroeps-
landel toonde zich weinig actief.

>.tot woensdag gebeurt hier niets
meer", aldus een handelaar. De
H ,mnüngsindex zakte bij een aan-aeienomzet van niet meer dan f,a>>,5 miljoen een vol punt tot 190.
°e afwachtende houdingwerd nog
versterkt door het feit dat Wafl

treet in verband met Labor Day
gesloten bleef, zodat ookvanuit de

Staten geen stimulan-sen te verwachten vielen. De goed
PNjshoudende dollar kon dan ook
niet verhinderen dat het gros van
xe aandelenkoersen licht inzakte.J->ok de obligatiemarkt, waar men
niet verder kwam dan een totaleomzet van f272 miljoen, was zwak
jsestemd met verliezen voor de be-iangrijkste staatsleningen van ge-
middeld 0,1 punt.

Ahold maakte in de ochtend be-kend belangen te hebben genomenm naar Britse partner Argyll en de*ranse partner Casino. Omgekeerd
ak i5n deze twee elkeen belang ingenomen. De beurs reageer-de nauwelijks op dit nieuws. Vol-gens een hoekman was er zeer wei-nig handel in het kruideniersfonds,aat evenwel in de loop van de dag*°t f 0,70 wist aan te trekken totf 132,70.
Ahold was overigens één van degeinige fondsen die zich boven hets!otvan vrijdagkon bewegen. Voor

was dat niet weggelegd,ai bleven deverliezen zeer beperkt.

2o raakte Koninklijke Olie f 0,40
*wijt op f147 en Akzo f 0,40 op1144,20. DSM werd f 0,90 goedko-per op f 126,30

Automaten
Als belangrijke zorg voor PTT Post
noemde Dik bij de presentatie van
het jaarverslag de ontwikkeling bij
postkantoren en postagentschap-
pen. Door de versnelde invoering
van geldautomaten door de Post-
bank, zal het aantal handelingen
aan de loketten afnemen. Zeventig
procent van de handelingen op de
postinstellingen zijn ten behoeve
van de Postbank en een derde daar-
van zijn geldhandelingen. „Het is
een bijna rage-achtige ontwikke-
ling", aldus Dik. „Soms ben je aan
het loket meteen aan de beurt en
staat er een lange rij buiten bij de
automaat".
Overigens is PTT Post voor geldza-
ken alleen gastvrouw voor de Post-
bank, maar de snelle ontwikkeling
heeft volgens Dik iedere betrokke-
ne toch nog verrast. Op de gevolgen
hiervan voor de medewerkers, wan-
neer niet tijdig nieuwe mogelijkhe-
den van postkantoren worden ont-
wikkeld, is de PTT aan het stude-
ren.
Op het gebied van het openbare te-
lefoonnet - evenals gewone post tot
500 gram een concessie van de over-
heid - zijn volgens Dik de grootste
knelpunten, zoals Amsterdam
Zuidoost, opgelost. Het knelpunt
Utrecht overigens „nog niet hele-
maal naar tevredenheid". Over de
verkoop van telefoon-apparatuur,
waar de geprivatiseerde PTT moet
concurreren met andere aanbieders,
wilde Dik geen cijfers over markt-
aandelen geven.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 108,70 d 109,00
Ahold 132,00 132,70
,Akzo 144,60 144,20
A.B.N. 43,40 43,10
Alrenta 163,60 163,60
Amev 55,40 54,90
Amro-Bank 85,30 85,20
Bols 150,00 151,50
Borsumij W. 121,50 121,00
Bührm.Tet. 70,90 70,60
C.S.M.eert 69,00 69,00
DAF 56,00 56,10
Dordtsche P. 267,50 266,50
DSM 127,20 126,30
Elsevier 79,40 79,00
Fokker eert. 46,50 46,30
Gist-Broc. c. 33,50 32,90
Heineken 135,00 135,20
Hoogovens 99,40 98,30
Hunter Dougl. 112,00 111,50
IntMüUer 97,30 97,00
KBB eert. 85,00 84,80
KLM 54,10 53,40
Kon.Ned.Pap. 54,40 53,80
Kon. Olie 147,40 147,00
Nat.Nederl. 69,70 69,60
N.M.B. 271,50 271,50
Nedlloyd 88,30 88,60
Nijv. Cate 99,50 96,80
Océ-v.d.Gr. 303,00 301,00
Pakhoed Hold. 143,00 142,00
Philips 43,00 42,70
Robeco 112,90 113,40
Rodamco 162,10 162,30
Rolinco 113,00 113,20
Rorento 62,20 62,10
Stork VMF 40,40 39,80
Unilever 161,50 161,10
Ver.Bezit VNU 107,00 105,50
VOC 35,40 35,10
Wessanen 85,20 85,00
Wolters-Kluwer 48,80 48,40

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 58,00 56,50
ACF-Holding 49,00 49,00
Ahrend Gr. c 287,50 286,80
Alg.Bank.Ned 44,20 43,90
Asd Opt. Tr. 20,70 20,70
Asd Rubber 7,30 7,20
Ant. Verff. 330,00 340,00b

"Atag Hold c 99,00 99,00
Autlnd.R'dam 87,00 89,50
BAM-Holding 533,00 530,00
Batenburg 90,00 89,00
Beers 140,00 140,00
Begemann 108,00 109,00
Belindo 372,50 372,00
Berkei's P. 5,70 5,65
Blyd.-Will. 27,50 28,00
Boer De, Kon. 411,00 405,00 ade Boer Winkelbedr. 64,00 64,00
Boskalis W. 13,65 13,70
BoskaUs pr 12,55 12,45
Braatßouw 1040,00 1025,00Breevast 29,00 28,70

Breevast eert. 27,00 26,50
Burgman-H. 3000,00 3000,00
Calvé-Delftc 1049,00 1045,00
Calvépref.c 5875,00 5875,00
Center Parcs 69,00 68,50
Centr.Suiker 69,00 68,30
Chamotte Unie 10,80 10,60
Cindu-Key 134,50 134,50
Claimindo 355,50 355,50
Content Beheei» 23,80 23,60
Cred.LßN 79,00 79,00
Crown v.G.c 108,50 107,50
Desseaux 243,00 244,00
Dordtsche pr. 266,50 265,50
Dorp-Groep 46,00 46,00
Econosto 326,00 319,00aEMBA 139,50 139,50
Enraf-N.c. 53,30 53,00
Eriks hold. 434,00 432,00
Flexovit Int 81,40 81,30
Frans Maas c. 93,50 94,50
Furness 140,00 139,50
Gamma Holding 80,50 82,00
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 29,40 29,40
Geveke 42,50 42,10
Giessen-de N. 330,00 335,00
Goudsmit Ed. 423,50 421,00
Grasso'sKon. 112,80 111,80
Grolsch 140,50 140,50
GTI-Holding 192,00 191,50
Hagemeyer 114,50 114,50
HAL Trust B 16,50 16,00
HAL Trust Unit 16,30 15,80
H.B.G. 236,00 235 50
HCS Techn 19,00 18,70
Hein Hold 116,00 116,70
Hoek's Mach. 204,00 204,00
Holec 36,00 35,60
Heineken Hld 116,00 116,70
HolLSeaS. 1,33 1,31
Holl. Kloos 550,00 550,00
HoopEff.bk. 10,20 10,30
Hunter D.pr. " 5,65 5,80
ICA Holding 18,70 18,60
IGB Holding 64,00
IGB Hold (aang)
IHC Caland 30,40 31,80
Industr. My 237,50 237,00
Ing.Bur.Kondor 573,00 573,00
Kas-Ass. 49,80 47,50d
Kempen Holding 15,80 e 15,80
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 85,60 85,00
Kon.Sphinx 127,50 128,50
Koppelpoort H. 340,00 340,00
Krasnapolsky 228,00 226,00
Landré & Gl. 57,30 57,30
Macintosh 51,00 50,70
Maxwell Petr. 690,00 690,00
Medicopharma 75,70 75,00
Melia Int. 7,00 6 80
MHVAmsterdam 20,50 20,50
Moeara Enim 1220,00 1230,00
M.Enim 08-cert 16000,00 16100,00
Moolen en Co 30,70 31,00
Mulder Bosk. 78,50 78,50
Multihouse 10,50 10,30
Mynbouwk. W. 430,00 430,00
Naeff 250.00

NAGRON 49,90 49,90
NIB 603,00 603,00
NBM-Amstelland 20,80 20,70
NEDAP 379,00 386,00
NKFHold.cert. 353,00 352,00
Ned.Part.Mij 39,50 39,70
Ned.Springst. 10900,00 10900,00
Norit 943,00 935,00
Nutriciagb 70,50 d 71,50
Nutricia vb 76,50 d 76,70
Oldelft Groep c 188,50 189,00
Omnium Europe 16,00 16,00
Orco Bank c. 73,80 73,40
OTRA 154,00 154,00
Palthe 78,00 88,50
Pirelli Tyre 49,20 48,80
Polynorm 117,00 117,10
Porcel. Fles 166,00 166,00
Ravast 50,10 50,10
Reesink 78,50 78,00
Riva 58,70 58,70
Riva (eert.) 58,80 58,80
Samas Groep 71,70 71,60
Sanders Beh. . 114,00 114,00
Sarakreek 31,40 31,30
Schuitema 1550,00 1550,00
Schuttersv. 165,00 163,00
Smit Intern. 51,30 49,70
St.Bankiers e. 24,00 24,10
Stad Rotterdam 171,00 171,30
TelegraafDe 464,00 463,00
Text.Twenthe 310,00 320,00
Tulip Comp. 54,80 53,60
Tw.Kabel Hold 157,00 156,00
Übbink 107,00 106,00
Union Fiets. 18,30 17,95
Ver.Glasfabr. 347,00 352,00
Verto 66,50 65,00
Volker Stev. 67,00 65,00
Volmac Softw. 53,90 55,00
Vredestein 16,40 16,00
VRG-Groep 67,00 e 67,80
Wegener Tyl 193,00 193,00
West Invest 28,10 28,10
Wolters Kluwer 192,00 192,00
Wyers 48,00 47,70

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,50 37,50
ABNAand.f. 78,70 79,20
ABN Beleg.f 60,00 59,50
ALBEFO 53,90 53,90
Aldollar BF $ 21,50 21,40
Alg.Fondsenb. 246,00 248,00
Alliance Fd 13,50 13,50e
Amba 51,60 51,70
America Fund 348,00 350,00
Amro A.in F. 93,30 93,30
Amro Neth.F. 79,80 79,70
Amro Eur.F. 76,00 76,50
Amro Obl.Gr. 154,40 154,40
Amvabel 98,00 97,50
AsianTigersFd 61,80 62,20
Bemco Austr. 66,20 66,90
Berendaal 126,10 126,70
Bever Belegg. 26,30 26,70
BOGAMIJ 112,00 d 112,00
Buizerdlaan 42,80 42,80
Delta Lloyd . .43,70 43.70

DPAm. Gr.F. 25,50 25,50
Dp Energy.Res. 41,50
Eng-H011.8.T.1 9,80 9,80
EMF rentefonds 66,70 66,70
Eurinvest(l) 110,00 110,00
Eur.Ass.Tr. 7,90 7,90
EOE DuStlnF. 322,00 324,00
EurGrFund 62,70 62,70
Hend.Eur.Gr.F. 220,00 220,00
Henderson Spirit 76,50 76,70
Holland Fund 78,00 77,50
Holl.Obl.Fonds 123,00 123,50
Holl.Pac.F. 115,30 116,00
Interbonds 564,00 564,00
Intereff.soo 44,00 44,20
Intereff.Warr. 322,50 328,00
JapanFund 36,50 36,40
MX Int.Vent. 60,70 58,00
Nat.Res.Fund 1635,00 1635,00
NMBDutchFund 39,40 39,30
NMB Oblig.F. 35,30 35,30
NMBRente F. 104,20 104,10
NMB VastGoed 38,40 38,40
Obam, Belegg. 234,30 234,50
OAMFRentef. 14,20 14,20
Orcur.Ned.p. 49,80 49,80
PacProp.Sec.f. 48,20 48,00
Pierson Rente 100,90 100,90
Rabo Obl.inv.f. 76,20 76,20
Rabo Obl.div.f. 51,20 51,20
Rentalent Bel. 137,60 137,70
Rentotaal NV 31,60 31,60
Rolinco cum.p 101,50 101,50
Sci/Tech 18,50 18,50
Technology F. 20,50 21,50
Tokyo Pac. H. 254,50 254,50
Trans Eur.F. 82,70 82,70
TranspacF. 558,00 550,00
Uni-Invest 111,50 111,50
Unieo Inv.F. 87,00 86,50
Unifonds ' 32,20 32,60
VWN 58,10 58,20
Vast Ned 121,90 122,10
Venture F.N. 46,50 46,00a
VIB NV 88,40 88,60
WBO Int. 79,70 79,80
Wereldhave NV 214,50 214,50

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4Ü) 102,80 102,80
3>/2 EngWarL 36,00 36,20
5% EIB 65 99,00 99,00
Orig. n.amerik. aandelen

i Allied Signal Ind 40,00 40,00
Amer. Brands 77,25 79,00
Amer. Expres 37,10 37,00
Am.Tel.&Tel. 40,40 40,20
Ameritech 62,00 63,20
Amprovest Cap. 115,00 115,00
Amprovest Ine. 225,00 225,00
ASARCO Ine. 34,70 34,50
Atl. Richf. 103,80 104,50
BAT Industr. 8,15 8,20
Bell Atlantic 97,60 98,70
BellCanEnterpr 42,00 42,00
Bell Res.Adlr 0,85 0,85
Bell South 51,20 51,80
BET Public 3,00

Bethl. Steel 22,10 22,30
Boeing Comp. 54,50 56,00
Chevron Corp. 54,25 d
Chrysler 26,30 27,25
Citicorp. 32,00 32,70
Colgate-Palm. 58,75 56,00
Comm. Edison 38,00 39,00
Comp.Gen.El. 442,00 460,00
ControlData 19,00 18,80
Dai-IchiYen 3500,00 3500,00
Dow Chemical 104,50 104,20
Du Pont 117,90 119,20
Eastman Kodak 48,50 48,50
Elders IXL 2,50
Euroact.Zw.fr. 190,00
Exxon Corp. 43,80 44,00
First Paclnt 0,60
Fluor Corp. 33,80
Ford Motor 53,80 54,00
Gen. Electric 57,60 58,20
Gen. Motors 49,00 49,75
Gillette 44,70 45,00
Goodyear 53,75 53,50
Grace & Co. 35,35
Honeywell 89,00 89,00
Int.Bus.Mach. 117,40 117,30
Intern.Flavor 66,75
Intern. Paper 57,80 58,60
ITT Corp. 62,80 63,30
K.Benson® 4930,00 4930,00
Litton Ind. 89,60 91,00
Lockheed 51,10 51,25
Minnesota Mining 79,00 78,50
MobilOil 54,80 55,00
News Corp Auss 16,60 16,50
Nynex 79,20 81,00
Occ.Petr.Corp 29,10 29,80
Pac. Telesis 46,00 47,00
P.& 0. ® 7,00 7,00
Pepsico 58,50 d 58,50
Philip Morris C. 163,25 164,20
Phill. Petr. 27,75 28,10
Polaroid 47,00 46,80
Privatb Dkr 290,10 294,70
Quaker Oats 63,50
St.Gobin Ffr 700,00 705,00
Saralee 59,00
Sehlumberger 44,10 44,20
Sears Roebuck >" 45,30 45,20
Sony (yen) 30,40 31,80
Southw. Bell 53,80 54,50
Suzuki (yen) 915,00
Tandy Corp. 46,30 46,00
Texaco 50,70 50,90
Texas Instr. 39,75 40,30
T.I.P Eur. 1,83 1,82
ToshibaCorp. 1250,00 1280,00
Union Carbide 29,30 30,60
Union Pacific 80,00 79,50
Unisys 21,80 21,70
USX Corp 35,10 35,10
US West 71,20 72,10
Warner Lamb. 109,40
Westinghouse 68,30 69,30
Woolworth 68,40 69,10
Xerox Corp. 67,30 67,50

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 60,50 60,50

Am. Home Prod. 220,00 220,00
ATT Nedam 87,50 87,50
ASARCO Ine. 68,50
Atl. Richf. 229,50 231,50
Boeing Corp. 119,00 121,00
Can.Pacific 50,00 50,00
Chevron Corp. 120,00
Chrysler 56,00 57,00
Citicorp. 70,00 71,50
Colgate-Palm. 129,00 131,00
Control Data 37,00 37,00
Dow Chemical 229,00 228,50
Eastman Kodak 105,50 106,00
Exxon Corp. 96,00 97,00
Fluor Corp. 77,50
Gen. Electric 125,50 127,00 'Gen. Motors 107,50 109,50
Gillette 97,00 98,50
Goodyear 118,00 118,00
Inco 80,70 80,00
1.8.M. 254,50 259,50
Int.Flavors 147,50
ITTCorp. 137,50 139,50
Kroger 39,00 40,00
Lockheed 110,00 112,00
Merck & Co. 163,50 162,00
Minn. Min. 173,00 173,00
Pepsi Co. 128,00 128,00
Philip Morris C. 360,00 362,50
Phill. Petr. 60,00 60,50
Polaroid 96,50 96,80
Procter & G. 281,00
Quaker Oats 136,50
Sehlumberger 96,50 97,00
SearsRoebuck 98,00 98,50
Shell Canada 76,50 77,00
Tandy Corp. 100,50 101,00
Texas Instr. 86,50 88,00
Union Pacific 176,00 176,00
Unisys Corp 46,00 45,50
USX Corp 76,50 76,50
VarityCorp 3,95
Westinghouse 151,00 153,00
Woolworth 151,00 152,00
Xerox Corp. 142,00 142,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 668,00 675,00 b
Dresdner B. 353,00 357,00
Hitachi (500) 1600,00
Hoechst 301,00 302,00
Mits.El.(soo) 1250,00
Nesüé 8830,00
Siemens 592,00 594,00

Warrants
Akzo 36,30 36,50
AMRO warr. 1,54 1,54
Bogamij 8,00 7,70
FalconsSec. 22,35 22,20
Honda motor co. 1930,00 1910,00
K.L.M. 85-92 253,00 250,00
Philips 85-89 8,10 8,40
Stßankiers a 0,79 0,79
St.Bankiers b 2,17 2.19
Euro-obligaties & conv.
10V4 Aegon 85 102,00 102,00

Aegon warr 12,30 12,20

10'/2A8N87 97,25 97,25
13Amev 85 97,75 97,75
13Amev 85 96,25 96.25
10 AmevBs 102,75 103,25
11 Amev 86 96,25 96,25
14V4Amro87 97,35 97,35
13 Amro-BankB2 100,50 100,50
10/2Amro 86 96.50 96.50
10Amro 87 97,50 97,50
5% Amro 86 96,75 96,75
Amro Bank wr 39,00 38,50
Amro zw 86 71,00 71,00
9 BMH ecu 85-92 100,15 100,15
7 BMH 87 96,50 96,50
lO'/aEEG-ecu 84 100,25 100,25
93AE18-ecu 85 102,70 102,70
12/2 HIAirl.F 92,50 92,50
12NIB(B) 85-90 101,00 101,00
11'/.NGUB3 101,75 101,75
10NGU 83 100,50 100,50
2'A NMB 86 82,80 82,80
NMB warrants 89,50 89,75
83A Phil. 86 99,85 100,00
63/« Phil.B3 98,25 98.25
11 Rabo 83 102,75 102,75
9Rabo 85 102,30 102,30
7Rabo 84. 104,00 104,50
Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 18,00 18,80
Bredero eert. 18,00 18,80
11Bredero 19,00 19,00

LTV Corp. 2,00 1,95
5Nederh. 68-78 25,00 25,00
RSV. eert 1,25 1,31
V/e RSV 69 84,50 84,50a
Parallelmarkt
Alanheri 24,90 24,60
Berghuizer 52,50 51,50
Besouw Van e. 55,00 54,50
Comm.Obl.F.l 101,30 101,30
Comm.Obl.F.2 101,30 101,30
Comm.Obl.F.3 101,50 101,50
De Drie Electr. 35,50 37,00
Dico Intern. 128,50 125,00
DOCdata 26,20 25,20
Ehco-KLM Kl. 32,00 32,50
E&L Belegg.l 78,30
E&L Belegg.2 77,50
E&L Belegg.3 76,80
Geld.Pap.c. 74,50 75,50
Gouda Vuurv c 107,30 107,50
Groenendijk 36,90 36,60
Grontmij c. 182,50 185,00
Hes Beheer 255,00 254,50
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 4,10 4,10
Infotheek Gr 29,10 28,50
Interview Eur. 9,40 9,10
Inv. Mij Ned. 58,00 58,10
Kuehne+Heitz 37,00 36,70
LCI Comp.Gr. 61,00 60,20
Melle 275,50 274,80
Nedschroef 119,50 120,00
NewaysElec. 12,90 12,60
NOG BeLfonds 31,10.Pie Med. 12,80 13,70

Poolgarant 10,55 10,55
SimacTech. 19,80 19,50
TextLite 6,40 6,30
VerkadeKon. 274,50 270,50
VHS Onr. Goed 19,60 19,50
Weweler 125,10 124,20

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn p okt 45,00 1523 2,20 2,40
abn p jan 40,00 202 o,Boa 0,80
akzo c okt 150,00 759 2,10 2,00
akzo e okt 160,00 510 0,70 0,70
akzo c jan 150,00 589 5,00 5,00
akzo e jan 160,00 524 2,50 2,00
akzo p apr 140,00 500 5,50 a 5,50
amev p okt 55,00 420 1,70 a 1,90-
-d/fl e scp 220,00 287 3,40 4,00
d/fl p dcc 200,00 400 0,90 a 0,50
dsm p okt 125,00 579 2,80 3,30 a
dsm p okt 130,00 320 5,80 6,00
coc c scp 310,00 474 6.00 5,50
coc e scp 315,00 371 3,50 3,30
coc c scp 320,00 264 1,90 1,90
coc e scp 325,00 302 0,90 0,90
coc e okt 310,00 692 10,00 9,20
coc c okt 315,00 653 7,30 6,80
coc p scp 300,00 288 1,30 1,60
coc p scp 305,00 901 2,50 a 2,60
coc p scp 310,00 353 3,90 a 4,30
coc p scp 315,00 340 6,30 7,10
coc p okt 305,00 239 4,80 5,10
coc p okt 310,00 294 6,50 6,80
goud p nov 360,00 325 7,30 7,20
gist p jan 30,00 211 0,90 a 0,90
hein p okt 130,00 283 2,50 2,50
hoog c okt 95,00 436 8,50 8,00
hoog c okt 100,00 754 5,50 4,80
hoog c okt 105,00 369 3,70 b 3,20
hoog c okt 110,00 343 2,20 2,00
hoog c okt 120,00 207 1,00 0,90 a
hoog c okt 130,00 231 0,60 0,50
kim c okt 50,00 321 5,00 a 4,50
natn c okt 75,00 418 0,50 0,50
natn e apr 80,00 504 1,50 1,60
natn p okt 65,00 219 0,70 0,60
natn p apr 70,00 505 3,80 a 3,50
phil e okt 45,00 298 1,00 0,90
phil e jan 45,00 238 2,20 a 2,10
phil c apr 50,00 213 1,80 1,80
phil p okt 40,00 379 0,50 0,60
phil p apr 30,00 500 0,60 a 0,60
phil p apr 50,00 204 8,00 8,50
oüe c okt 150,00 242 2,30 2,10
olie p jan 140,00 1520 3,80 3,90
unü p jan 140,00 200 I,loa 0,90
unil p jan 160,00 210 5,30 5,60
voc e okt 40,00 468 0,70 0,60

a=laten g=hieden+ex-diw.
b=bieden b=laten+ex-div.
c=ei-claim k=gedaan+h
d—ex-dividend l=gedaan+g
e=gedaan+bieden vk=slotkoers vorige dag
f=gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

In eerste halfjaar na verzelfstandiging

Winst PTT gedaald
Van onze redactie economie

' DEN HAAG - In het eerste halfjaar van haar bestaan als zelf-
ii. vennootschap heeft de Koninklijke PTT Nederland
I "V (post en telecommunicatie) een winst behaald van 669 mil-
,jj Joen gulden. Dat is het resultaat na het betalen van rente en be-
ul jastingen, die een vergelijking met het eerste halfjaar van 1987
ï^j het toenmalige Staatbedrijf der PTT erg moeilijk maakt.
jOmgerekend voor de N.V. Koninklijke PTT zou het Staatsbe-
i ?rijf derPTT over heel 1988 een bedrijfsresultaat van 1280 mil-
-0 Joen hebben behaald. De iets tegenvallende winstgroei wordt
(. door de raad van bestuur verklaard door de hogereorganisatie-
-1 bosten en verhoogde afschrijvingen en investeringen.

e raad van bestuur van de onder-
neming gaat ervan uit dat de omzet-
*n en resultaten over het tweede
nalfjaar ongeveer een zelfde beeld
|even als in de eerste helft van 1989.
*">" wordt een jaarresultaatverwacht
Van ongeveer 1,4 miljard gulden (na
«trek van hetgeen het bedrijf voor
heteerst aan de belastingdienst ver-
schuldigd zal zijn).

Nederland behaaldein het eer-
ste halfjaar een omzet van 6475 mil-

joengulden. Daaraan droeg PTT Te-,
lecom 67 procent bij en PTT Post 31
procent. Vergeleken met de omzet
over 1988 (f 12,3 miljard) wordt over
heel 1989 een groeiverwacht met 5,7
procent. Voorzitter van de raad van
bestuur, ir. W. Dik, verwacht daar-
naast een stijging van de winst met
16 procent. „Dat noem ik alleszins
bevredigend. Financieel hebben we
aan de verwachtingen voldaan,
soms beter dan we hoopten".

economie

Minimumprijs
vliegvakanties

gaat verdwijnen

Van onze correspondent
DEN HAAG - De Rijksluchtvaartdienst
(RLD) overweegt de minimumprijs voor
vliegreizen af te schaffen. Dat betekent niet
dat vliegvakanties nu meteen een stuk goed-
koper worden. Touroperators krijgen door
afschaffing van de bodemprijs wel meer gele-
genheid stuntaanbiedingen te doen.

De minimumprijs voor vliegreizen is inder-
tijd ingevoerd om lijndienstmaatschappijen
te beschermen tegen al te scherpe prijscon-
currentie van de chartermaatschappijen. Per
bestemming werd een minimumprijs inge-
voerd waar touroperators niet onder moch-
ten gaan zitten. Dat beperkte de mogelijk-

heid om te stunten met de prijzen.
De RLD wil nu deze bodemprijs afschaffen.
Daardoor ontstaat meer ruimte voor prijs-
concurrentie tussen de touroperators. De
RLD houdt op 26 september een hoorzitting
over dit voornemen. De Algemene Neder-

landse Vereniging voor Reisorganisaties is
op de hoogte van de plannen van de RLD en
staat er overwegend positief tegenover.
Afschaffing van de bodemprijs biedt tour-
operators vooral in het slappere voor- en na-
seizoen de mogelijkheid de aandacht op zich
te vestigen met stuntaanbiedingen. Boven-
dienkunnen zij in minder goede zomers hun
teveel aan ingekochte vliegtuigstoelen mak-
kelijker aan de markt slijten door prijsverla-
gingen.
Algemeen wordt verwacht dat de consument
baat van de maatregel kan hebben. Vooral op
de populaire vakantiebestemmingen kan de
prijs in het voor- en naseizoen soms fors om-
laag.

Winstdaling naarf 3.7 miljoen

Omzet Macintosh
omlaag met 2,3%

Van onze redactie economie
STEIN - De omzet bij Macin-
tosh NV over het eerste halfjaar
van 1989 is in vergelijking met
dezelfde periode van 1988 ge-
daald met 2,3 procent tot f517
miljoen. Deze daling werd ver-
oorzaakt doordat eind 1988 de
activiteiten van de dochter-
maatschappijen Macintosh In-
ternational en Macintosh Falcon
werden afgestoten. Als hiermee
geen rekening wordt gehouden
is de omzet met 1,7 procent ge-
stegen.

De detailhandelsomzet steeg met 1
procent tot f435 miljoen. Deze stij-
ging is het resultaat van een lagere
omzet in de kledingsector en een
hogere omzet bij de overige detail-
handel. In de kledingbranche was
volgens het Steinder concern even-
als in 1987 en 1988 sprake van ach-
terblijvende bestedingen en sterke
concurrentie. Door de dit voorjaar
doorgevoerde vernieuwung van de
winkelformule stak de omzetont-
wikkeling van Superconfex Neder-
land gunstig af bij dit marktbeeld,
hoewel de winst in de detailhandel
in zijn geheel daalde.

Het afstoten van Macintosh Interna-
tional en Macintosh Falcon had een
omzetdaling in de produktie- en
handelsactiviteiten van kleding tot
gevolg. De omzetontwikkeling bij
Maconde-Portugal was gunstig.

De winst voor belastingen van de
produktie- en handelsactiviteiten
liet per saldoeen lichte stijging zien.

Als gevolg van bovengenoemde
ontwikkelingen alsmede door hoge-
re rentelasten bleef het resultaat
voor belastingen achter bij het eer-
ste halfjaar 1988. De nettowinst over
het eerste halfjaar 1989 bedroegf3,1
miljoen ten opzichte van f3,6 mil-
joenvorig jaar.

Bendien Smits
De activiteiten van Bendien Smits
zijn met ingang van 1 juli 1989 over-
gedragen aan het management, die
het bedrijf vanaf die datum buiten
Macintoshverband voortzet onder
de naam Bendien Smits Internatio-
nal BV. De concernleiding meent
verder dat het resultaat over geheel
1989 hoger zal zijn dan datvan 1988.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op - -1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 25.530-/26.030-;
vorige ’ 25.360-/25.860; bewerkt ver-
koop ’ 27.630; vorige ’ 27.460 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 330-/ 400 vorige

’325/ 395; bewerkt verkoop ’ 440 la-
ten, vorige ’ 440 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,16 2,28
Brits pond 3,33 3,58
Can. dollar 1,82 1,94
Duitse mark(lOO) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,64 1,76
Jap. yen (10.000) 149,75 154,75
Ital. lire. (10.000) 15,00 16,40
Belg. frank (100) 5,22 5,52
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 32,10 34,60
Zwits. Fr (100) 128,00 132,50
Zweedse kr. (100) 31,75 34,25
Noorse kr. (100) 29,50 32,00
Deense kr. (100) 27,75 30,25
OostschiU.(lOO) 15,70 16,30
Spaanse pes.(lOO) 1,73 1,88
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 48,25 51,25
Joeg. dinar (100) 0.005 0,020-

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,22975-23225
Brits pond 3,4640-4690
Duitse mark 112,680-730
Franse franc 33,395-445
Belg. franc 5,3865-3915
Zwits. franc 130,480-530
Japanse yen 152,69-152,79
Ital. lire 15,710-760
Zweedse kroon 33,405-33,455
Deense kroon 29,005-29,055
Noorse kroon 30,955-31,005
Canad. dollar 1,88625-88875
Oost. schill 16,0050-0150
lers pond 3,0050-3,0150
Spaanse pes 1,7980-8080
Gr. drachme 1,2600-3600
Austr.dollar 1,6975-7075
Hongk.dollar 28,55-28,80
Nieuwz.dollar 1,3200-3300
Antill.gulden 1,2350-2650
Surin. gulden 1,2350-2750
Saudische rial 59,35-59,60
Ecu gulden 2,3375-3425

Twintig miljoen voor vleesverwerkende industrie

Rabobank neemt
belang in Coveco

UTRECHT/WEERT - De Rabobank
neemt een belang van 38 procent in
de vleesverwerkende industrie Co-
veco met onder andere een slachter-
ij in Weert. De deelneming vindt
plaats in de vorm van cumulatief
prefente aandelen, waardoor de
bank wel risicodragend kapitaal
verstrekt, maar niet op de stoel van
de ondernemer gaat zitten.
De deelneming vertegenwoordigt
een bedrag van f 20 miljoenen is be-
doeld voor een periode van 5 tot 10
jaar. Het eigen vermogen van Cove-
co bedraagt f 65 miljoen terwijl het
bedrijf f 58 miljoen aan kortlopende
schulden heeft.

Coveco zit in een herstructurerings-
fase waarbij dringend nieuw vermo-
gen nodig is. Zo wordt in Weert een

nieuwe slachterij annex vers-vlees-
bedijf gebouwd en worden hoge in-
vesteringen gedaan in Borculo,
waar de totale vleeswarenactivitei-
ten worden geconcentreerd.

Over 1988 maakte het bedrijf nog
maar een half miljoen winst tegen
drie miljoen in 1987. Het bedrijf telt
1600 werknemers.
In juni zei de directie van Coveco
nog te verwachten dat door de reor-
ganisatie geen gedwongen ontsla-
gen zullen vallen, maar op 1 septem-
ber liet het bedrijf weten dat bij de
vestiging in Alkmaar 55 arbeids-
plaatsen verdwijnen waarvan een
deel via gedwongen ontslag omdat
daar wordt gestopt met het slachten
van runderen en alleen het distribu-
tiecentrum overblijft.

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 264,10 263,30
id excl.kon.olie 246,60 245,70
internationals 274,30 273,50
lokale ondernem. 252,60 251,80
id financieel 195,00 194,50
id niet-financ. 308,70 307,60
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 204,70 204,00
idexcl.kon.olie 199,10 198,40
internationals 206,70 206,00
lokale ondernem. 204,40 203,80
id financieel 149,80 149,40
id niet-financ. 258,60 257,70
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 191,00 190,00
internation 197,80 196,70
lokaal 189,90 188,90
fin.instell 159,30 158,90
alg. banken 156,00 155,60
verzekering 161,40 161,00
niet-financ 199,80 198,70
industrie 190,20 188,80
transp/opsl 230,20 228,70

Avondkoersen Amsterdam

AMSTERDAM - Wegens het
gesloten blijven van de New-
yorkse effectenbeurs wegens
Labor Day werden er gister-
avond geen noteringen uitgege-
ven.

NEW YORK Dow Jones

NEW VORK - In verband
met Labor Day waren er
gisteravond in New Vork
geen beursgemiddelden
volgens de Dow Jones In-
dex.

Modeshow tussen de rails

(ADVERTENTIE)

OPEN HUIS BIJ AHREND MAASTRICHT I
Ahrend nu officieel IBM-dealer. !rachtig"dfar^Kd

t?KNel!fpbeïsrer; m*,^I ■ f | Wie nog in september bn het Ahrend Projekt Centrum Maastricht
Ter gelegenheid daarvan houden wij van maandag 4 t/m vrijdag |l,ll'j| overgaat tot de aanschaf van een IBM-systeem, ontvangt GRATIS
8 september a.s. Open Huis. U bent er van harte welkom omken- | een waardevolle, echt lederen attachékoffer.

"M
te

s"e
k
m

ne^ Dagelijks geopend van 09.00 tot 17.00uur
Met IBM kan Ahrend unu de totale oplossing in office-automation IyËUjU mwmm Lk b**--% *■ I
bieden. Waarbij Ahrend staat voor betrouwbaarheid in advies en T^^^^^^^ II I /degelijkheid en IBM voor top-kwaliteit. Personal Wil If «—■ I I%^

*Voorelke bezoeker hebbenwij eenaardige attentie! I °mpü erS 1 Mensen werken met Ahrend.
Ahrend Verkoopmaatschappij Nederland bv, Vrijthof 31,6211 LE MAASTRICHT. Tel. 043 - 29 56 56.

" Dezer dagen vindt er overal in den lande een 'modehow tus-
sen de rails' plaats. De NS heeft namelijk besloten dat de ma-
chinisten aan nieuwe uniformen toe zijn. Er zijn een aantal
ontwerpen gemaakt, die nu aan de treinbestuurders worden
getoond. Uiteindelijk zal, na een draagproef, het uniform dat
de meeste stemmen krijgt aan alle conducteurs worden ver-
strekt.

Dinsdag 5 september 1989"7f .hnburgsdqgb.qd j



Duitsland 1
09.45 ZDF-info Verbraucher. Consu-

menteninformatie.
10.00 Heute.
10.03 Vom Morgenland ms Reich

der Sonnengöttin. Wohnen exo-
tisch. Afl. 2: Leven in India.

10.55 Einzug ms Paradies. Afl. 2: Der
zweite Tag.

11.55 Urnschau.
12.15 ML-Mona Lisa.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
14.40 Teletekst-overzicht.
15.00 Tagesschau.

15.05 Die Campbells. Serie. Afl. 18:
Reiche Ernte.

15.30 Durch Dich wird diese Welt
erst schön. 8-delige serie over de
90-jarige geschiedenis van de Duitse
schlager. Deel 3.

16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Das schnelle Wort oder: Wie

Nachrichten zu Nachrichten werden.
Kinderprogramma.

17.15 Tagesschau
17.25 Die Rückkehr zur Schatzinsel.

Jeugdserie. Afl.: Ende eines Traums.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Simon & Simon. Serie. Afl.:

Schnee von gestern.
19.58 Programma-overzicht.

20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Expeditionen ms Tierreich.

Natuurfilmserie.
21.00 Report. Baden-Baden.
21.45 Dallas. Amerikaanse serie met

Barbara Bel Geddes, Patrick Duffy,
e.a. Afl.: Das grösste Ölgeschaft aller
Zeiten.

22.30 Tagesthemen.
23.00 Eizigartiger Miles. Engelse

filmkomedie van Edward Bennett. Mi-
les Henderson heeft zowel zakelijk
als privé problemen. De therapeut bij
wie hij met zijn vrouw Anna in thera-
pie is blijkt een verhouding met Anna
te hebben.

00.15 Tagesschau.
00.20-00.25 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Heinz Sielmann in 'Expeditionen ms Tierreich'. (Duits-
land 1 -20.15 uur.)

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

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

TELEVISIE
Nederland 1: 5. 26. 29. 46. 51. 53 en 57

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

België/TV1

17.30 Sinja Mosa. Braziliaanse serie
met Lucelia Santos. Afl. 2.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Afl. 8.
18.05 Plons. Afl.: Plons en de hoem-

pamuziek.
18.10 Draaimolen. 4-delige kinderse-

rie.
18.20 Het station. Jeugdmagazine.

Afl. 1. Presentatie: Veerle Keuppens.
18.45 Op het terras. Seniorenmagazi-

ne, met: -Getuigenissen van Rode
Kruis-vrijwilligers; -Interview met
Mark Herregodts en Roger Thijs;
-Ouderen in het verkeer; -De memoi-
res van La Esterella n.a.v. haar 70ste
verjaardag; -Mariet Vandebos over
het maken van de reportages 60-Plus
en een korte documentaire over tap-
dansen bij ouderen.

19.25 Lottowinnaars. Mededelingen
en programma-overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische tv-serie.

Afl. 185. Des krijgt onverwacht een
huurder voor zijn kamer.

20.25 Margriet. Talkshow van Mar-
griet Hermans vanuit de North Sea
Vacht Club in Oostende. Margriet
Hermans ontvangt een bekende Vla-
ming, een gast van toen, nationale en
internationale vedetten, en zet elke
week een onbekende in de bloemen.

21.35 Hercule Poirot. 10-delige En-
gelse serie. Afl. 10: Een droom, met
David Suchet, Hugh Fraser, Philip. Jackson e.a. De met een varkens-

UlillllllJMll,, ,

vleesfabriek rijk geworden tirannieke
Mr. Benedict Farley wordt geplaagd
door een droom, waarin hij iedere dag
zich van kant maakt.

22.25 Kunst-Zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Mensen rond het Grote Oce-
aanbekken. 11-delige Australische
documentaire van Robert Raymond.
50.000 jaar geleden begon vanuit de
Zuidwestkust van China de exploratie
van volkeren over het hele Stille Oce-
aanbekken. Afl. 11: De laatste hori-
zon (The last horizon).

23.40-23.45 Coda. Melody, van E. Ro-
zanov, uitgevoerd door Rik Vercruys-
se, hoorn en Katrien Verbeke, piano.

België/TV 2
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 2.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 821. Alison put kracht
uit haar tegenspoed. Gordon ontdekt
een levensbedreigend familiegeheim.

19.23 2x7. Tv-spelletje met Mark De-
mesmaeker.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Tocht door de geest. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1980 van Ken
Russell, met William Hurt, Blair
Brown, Bob Balaban e.a. (Originele
versie met Nederlandse ondertite-
ling). De psychofysioloog Edward
Jessup raakt bezeten van het doen
van gevaarlijke experimenten met het
menselijk bewustzijn. Hij gebruikt
zichzelf als proefkonijn. Als hij uitein-

delijk in een aapachtig monster is ver-
anderd, tracht zijn vrouw hem uit deze
benarde positie te redden.

21.40 Uitzending door derden. Pro-
gramma van de Socialistische Om-
roep.

22.25-22.55 Succes in eigen zaak.

" Veerle Keuppens in het
nieuwe veertiendaagse ma-
gazine 'Het station. (Bel-
gièlTV 2- 15.20 uur.)

Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 An Affair to remember. Cary

Grant Cyclus: Amerikaanse speelfilm
uit 1957 van Leo McCarey, met Cary
Grant, Deborah Kerr, Cathleen Nes-
bitt e.a. Op een passagiersschip ont-
moet de playboy Nickie Ferrante Ter-
ry McKay, waarna zij op elkaar ver-
liefd worden. Aangezien zij echter
beiden aan een rijke partner toebeho-
ren, besluiten zij uit elkaar te gaan en
pas na een half jaar weer opnieuw af
te spreken.

17.55 Groen en grondig. Agrarisch
magazine gepresenteerd doorBarba-
ra Helsdingen en Evert van Benthem.

18.20 Het zal je kind maar wezen.
Britse comedyserie. Afl. 6. Vandaag
haalt Frank herinneringen op aan zijn
korte verblijf bij de Britse luchtmacht.

18.55 Dierenmanieren. Dierenpro-
gramma gepresenteerd door Martin
Gaus en Leonie Sazias.

19.30 Animal crackers. Hoogtepun-
ten gepresenteerd door Jaap Aap.
(herh.).

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Presentatie winterschema

TROS.
20.40 De engel der wrake. 4-delige

miniserie van Buzz Kulik, met Jaclyn
Smith, Ken Howard, Armand Assante
e.a. Deel 2. De zaken gaan goed voor
Jennifer Park. Wanneer haar kind
echter wordt ontvoerd, moet zij zich
wenden tot de corrupte advocaat Mi-
chael Moretti.

22.20 TROS Aktua. Actualiteitenma-
gazine.

22.50 Internationaal vocalistencon-
cours 's Hertogenbosch 1989.
Zangconcours m.m.v. het Radio
Symfonie Orkest 0.1.v. Ed Spanjaard.

23.26-23.31 Journaal.

" Cary Grant en Deborah
Kerr in 'An affair to remem-
ber'. (Nederland 2 - 16.00
uur.)

Duitsland 2
08.58 Heute im Parlament. Begro-

tingsdebatten. Eerste voordracht.
Commentaar: Carl-Otto Gerhard.

13.00 Tagesschau.
13.15 Nehmt ihr mich auf? Hoffnung

für die Strassenkinder von Bogota.
Afl.: uit de serie Kinder Kinder. Docu-
mentaire over de misstanten en toe-
komst van de straatkinderen van Bo-
gota. (herh.).

14.00 Heute im Parliament. Begro-
tingsdebatten. Eerste voordracht.
Commentaar: Carl-Otto Gerhard.

15.45 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
15.58 Alice im Wunderland. Teken-
filmserie voor de jeugd naar het boek
van Lewis Carroll. Afl.: Little Bill hat
sich verliebt.

16.20 Logo. Jeuqdjoumaal.
16.30 Ein Fall für TKKG. Jeugdserie
naar het boek van Stefan Wolf. Afl. 1:Das leere Grab im Moor.

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

17.10 Tele-lllustrierte. Magazine met
actualiteiten, sport en amusement.

17.45 Ein Heim für Tiere. Duitse se-
rie, met Hans heinz Moser, Angela
Pschigode, Michael lesch e.a. Afl.:
Die vierbeinige Rivalin (1). Aansl.:
Mode höchst-persönlich.

18.20 Ein Heim für Tiere. Afl. Die vier-
beinige Rivalin (2).

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. Fuss vom Gasl

Vom Streit ums Tempolimit. Docu-
mentaire over snelheidsbeperkingen
in Duitsland.

20.15 (TT)Mit Leib'und Seele. Duitse
serie, met Günther Strack, Liselotte
Pulver, Barbara Auer e.a. Afl.: Him-
mel und Holle. Dr. Adam Kempfert
verschijnt op een ochtend in Eberfeld
om het ambt van priester te aanvaar-
den. Een rondgang door het dorp
maakt hem duidelijk dat het geen ge-
makkelijke opgave zal zijn.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Anstösse. Kinder oder Beruf? -

Frauen wollen beides! Documentaire
over het arbeidsproces van de wer-
kende vrouw, die kinderen krijgt.

22.40 Die aktuelle Inszenierung. An-
tigone. Tragedie van Sofokles, met
Annelore Sarbach, Hedi Kriegeskot-
te, Wolfgang Michael e.a. Toneelre-
gie: Peter Mussbach. registratie van
de opvoering door het Schauspiel-
haus Bochum. Tegen het uitdrukkelijk
bevel van Kreon in, bewijst Antigone
haar broer Polyneikes de laatste eer.
Zij wordt door Kreon ter dood veroor-
deeld, maar Haimon, Kreons zoon en
haar geliefde, verdedigt haar.

00.50-00.55 Heute.

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

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102 1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19.00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

België/RTBF
16.50 La Provence de Daudet. 18.00
Vacaturebank. 18.10 La boïte aux ima-
ges. Kinderprogramma met Spot, Ma-

dame Peperpote, mystère et bulle de
gomme en Alex. 19.00 Journaal. 19.03
Ce soir. Waalse actualiteiten. Aansl.:
Uitslagen Lotto en joker. 19.30 Jour-
naal en weerbericht. 20.00 Contacts,
verkeerstips. 20.10 Les sentiers du
monde. Documentaireserie. Afl.: Xingu:
Indiens, mon peuple. 21.25 Le chemin
des écoliers: Les enfants de Felguei-
ras. Documentaire over Portugeze kin-
deren. 21.55 1789. La révolution Fran-
***caise en Belgique. Deel 1. Aansl.:
Weerbericht. 22.30 Laatste nieuws.
23.00 Bourse, beursberichten. 23.05-
-00.40 Ciné-Club de Minuit. Cinéma
Beige: Le chainon manquant. Belgisch-
Franse tekenfilm uit 1979 van Picha.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
FEDUCO
18.00 Medelanders Nederlanders.

Tjandu (drugs), gedramatiseerd pro-
gramma over drugsgebruik binnen de
Molukse samenleving, (herh.).

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het klokhuis. Kinderpro-

gramma.
19.10 Meneer Majeika. 6-delige En-

gelse jeugdserie. Afl. 3: De liefdes-
verstuiver.

19.35 Qwerty. Actuele rubriek over
mensen en computers. Afl. 3.

20.00 Journaal.
SOCUTERA
20.21 Goed nieuws over kanker.

Voorlichtingsfilm van het Koningin
Wilhelmina Fonds.

20.30 Verkiezingsdebat. Debat tus-
sen de lijsttrekkers van CDA, PvdA,
VVD, D'66 en Groen Links.

HUM. VERBOND.
22.00 Kwartslag. Samen scholen, do-

cumentaire over zelfhulporganisaties
Chili.

22.50 Journaal.
TELEAC
23.01 Fanancieel management. Afl.

1: Balans- en balansanalyse.
23.31-23.36 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag. Afl.4.
09.40 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

40 (herh.).
10.10-12.25 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 8.
18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

20.00 Weltweit.
20.45 Die Deutsche Schlagerpara-

de. Presentatie: Jürgen drews.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Plus 3. economisch magazine.

22.15 Landesspiegel. Faszination
und Frustration, documentaire over
de jeugd en de media.

22.45 Drei vor Mitternacht.
00.15-00.20 Laatste nieuws.

België/Télé21

19.30-20.00 Journaal met simultaan-
vertaling in gebarentaal en weerbericht.

TV 5
16.05 Beau et Chaud. 17.00 Nouveau
monde. 18.05 Brèves et Météo Euro-
péene. 18.10 Récréation. 18.30 l'lma-
gination au Galop. 19.00 Des Chiffres
et des Lettres. 19.30 Trente Millions
d'Amis. 20.00 La marche du siècle.
21.35 Koncert. 22.00 Journal Télévisé.
22.30 Partir. Franse misdaadfilm.
00.05-00.30 La Chance aux
Chansons.

iiiiiMiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii!

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.04 Echo-Maga-
zine. 7.15 Het levende woord. 7.30
Nws. 7.33 Echo-Magazine. 8.45
Kruispunt. 9.06 Even bijkomen.
10.06 M/V-Magazine. 11.06 Echo-
Magazine. 12.06 KRO's Schone
Kunsten. 12.55 Meded. t.b.v. Land-
en Tuinb. 13.09 Echo-Magazine.
14.06Veronica Nieuwsradio. 19.04
Veronica nieuwsradio extra. 20.03
BORAT, gespeld 8.0.R.A. accent
aigu T. 21.03 De radiovereniging.
22.03 De Vlaamse connectie.
23.05 Met het oog opmorgen. 0.02
De nacht klinkt anders. 2.02 Mu-
ziek in de nacht. 5.02-7.00 VARA's
Ochtendhumeur.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 AVRO's
radiojournaal. 9.04 De muzikale
fruitmand. 10.04 Vrouw zijn. 11.30
Ik zou wel eens willen weten. 12.04
Lunchtime-magazine. 13.04 Tijd-
sein. 13.30 Als mensen verande-
ren. 13.54 EO-Metterdaad hulpver-
lening. 14.04 De plantage met om
14.10 Meningen; 14.43De jazzvan
Pete Felleman; 15.04 Het spoor te-
rug: Arbeidersleven; 16.04 Ischa;
16.53 Vrije Geluiden; 17.04 Tim-
boektoe;lB.o4 Vervolg De Planta-
ge: Boeken; 19.04 Passages, pas-
santen. 20.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.00-24.00
VARA's Verrukkelijke Dinsdag.
6.02 De Leeuw wordt wakker. 9.04
Rigter. 11.04 Angelique. 12.04VA-
RA's Jackpot. 14.04 Twee meter
de lucht in. 16.04 De verrukkelijke
vijftien. 18.03 Driespoor. 19.04
Dubbellisjes. 20.03 VARA's Vuur-
werk. 21.02 Popkrant en poppo-
dium. 23.03-24.00 Tracks.
iiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NCRV
15.34 (TT)Bouwen aan een schone-
re toekomst, (herh.).

16.15 ""Hoogtepunten uit
Weerklank. Muziekminiatuur vanuit
de Onze-Lieve-Vrouwe-Basiliek in
Maastricht, (herh.).

16.34 ""G'oud en nieuw. Muziekpro-
gramma vanuit Ponypark Slagharen
gepresenteerd door Frank Masmeij-
er. (herh.).

17.30 Journaal.
17.45 Een dag uit het leven van...

Britse jeugdserie. Afl. 3: De wezel.
Wim de Wezel heeft vandaag andere
zaken aan zijn hoofd dan jagen. Hij is
verliefd.

18.09 De Ducktales. Tekenfilmserie
van Walt Disney. Afl.: De micro
ducks. (herh.).

18.32 Alex. Tekenfilmserie

18.38 Max de kikker. Duitse natuur-
serie.

18.44 Het verhaal van de Dikke Vette
Pannekoek. Getekend sprookje.

19.00 Journaal.
19.18 (TT)Ja, natuurlijk extra. Van-

daag: De neusaap.
19.52 Nancy Wake. 2-delige Australi-

sche oorlogsserie van Pino Amenta.
Deel 2, met Nonni Hazelhurst, John
Waters e.a. Henri zit in de gevange-
nis. Nancy organiseert het verzet
vanuit Frankrijk.

21.31 Hier en nu. Actualiteitenrubriek.
22.11 Adempauze. Piet Kee bespeelt

het orgel van de N.H. Bavokerk in
Haarlem, (herh.).

22.30 Journaal.
22.40 (TT)Rondom Tien. De truc, spel

van fantasie en werkelijkheid, be-
dacht en geschreven door Henk Mo-
chel en Gerben Hellinga, met Derek
de Lint en Peter Romer. (herh.). Aan-
sl.: Studiodiscussie over de voor- en
nadelen van DNA.

23.25-23.37 Huizen van Oranje. Huis
ten Bosch.

" John Waters en Shane
Briant in 'Nancy Wake. (Ne-
derland 1 - 19.52 uur.)

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 2.
08.30 Folgen und Grenzwerte im

Tellekolleg 11. Cursus wiskunde. Les
8.

09.00-10.40 Schooltelevisie.
15.55 Tips für Arbeitssuchende.

Presentatie: Ruth Geiger-Pagels.
16.25 Singen im Maschinenlarm. Afl.

uit de informatieve serie Populare
Musik.

16.55 Reis aus der Poebene. Afl. uit
de informatieve serie Erdkunde/Nah-
rungsmittel.

17.10 Steinkohle.- Strukturwandel im
Ruhrgebied?.

17.30 Folgen und Grenzwerte. lm
Telekolleg 11, cursus wiskunde. Les 8.

18.00 Sesamstrasse.
18.28 Menschen und Tiere. Natuur-

serie. Afl.: Unter im Wald.
18.52 Philipp. Kinderserie. Afl.: Der

Fleck muss weg. (herh.).
18.55 Kinder-Verkehrspot.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land. i

Aansl.: Europabrücke:
19.30 Schauplatz Europa. Thema's: i1. Oppositie in de Sovjetunie. 2. Een j

Hongaarse stad aan de Russische j
grens. 3. Het eiland Vis in Joegosla- j
vië. 4. Rechtsextremisten in Zwitser- j
land.

20.15 Reisewege zur Kunst. Fran- i
kreich: Das Roussillon, documentai- i
re.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn j

" Neun.
21.15 Amerikanische Geschichten. j

■Der Mann mit dem goldenen Arm. :
Amerikaanse speelfilm uit 1955 van |
Otto Preminger, met Frank Sinatra,
Eleanor Parker, Kim Novak e.a. De
drugsverslaafde Frankie Nachne
heeft een ontwenningskuur gedaan.
Hij wil na zijn thuiskomst verder als
slagwerker. Eens terug in zijn oude
milieu, hervalt hij.

23.10 Bild(n)er der Chemie. Docu-
mentaireserie over de geschiedenis»
van de scheikunde. Afl 9. (herh.).

23.40 Tips für Arbeitssuchende.
Presentatie: Ruth Geiger-Pagels.
(herh.).

00.10-00.15 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met Martin Gaus. (8.00 Nws.). 9.00
Continu klassiek. 11.00 TROS
Concertzaal: Concertgebouwor-
kest. 12.30 Nieuwe klassieke pla-
ten. 13.00 Nws. 13.02 De klassieke
top tien. 13.30 Belcantorium. Boris
Godoenov, opera van Moesorgsky.
Koor v.d. Nationale Opera van So-
fia e.h. Orchestre de la Société des
concerts du Conservatoire 0.1.v.
André Cluytens, met solisten.
16.00 Het Kunstbedrijf. 17.00 In

kleine bezetting. A. Werken uit de
Romantiek. B. Mignon-liederenvan
W01f.18.00 Nws. 18.02Lied van de
week. 18.15 Leger des Heilskwar-
tier. 18.30 Muz. in vrije tijd. A. Win-
naars van het Jan Gregoor Solisten
Concours 89. B. Brassband Mid-
den Brabant. 19.30 Kamermuziek
uit de Barok voor klavecimbel en
viool. 20.00 Nws. 20.02 Muzikale
reizen 11. Chopin op Mallorca. 21.30
Literama. Vandaag: Acteren. 22.30
Historische orqelopnamen. Van-
daag: Piet van Egmond. 23.10 Mu-
ziek van deze eeuw. A. Nederlands
Studentenkamerkoor. B. Phonè-
mes pour Cathy, voor mezzo-so-
praan, Henri Pousseur. 0.00-1.00
Het ISCM-Festival Journaai. Tij-
dens de Internationale Gaudeamus
Muziekweek 89 vinden tevens de
ISCM-Wereldmuziekdagen plaats.
Componist Joep Straesser geeft
commentaar op vandaag uitge-
voerde muziek.
Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
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terstanden. 9.30 Operatie Market
Garden. 10.00 De wereld zingt
Gods lof. 10.50 Tekst en uitleg.
11.00 Studio 55. 12.00 Nws. 12.05
De verdieping. 13.00 Nws. 13.10
Nederland en zijn buren. 13.30
Rondom het Woord. 14.00 NCRV-
Leerspiegel, met om 14.00 Leer-
huis; 14.10 Dagvaardig. 14.30 A
world of English. 15.00Schone we-
reld. 16.00 Op de rand van het
recht. 16.30 NOS Ombudsman.
17.35 Postbus 51 Radio-magazine.
17.55 Meded. en Schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18.10 Vers op vijf.
18.30 Vertel me wat. 18.40Taal en
teken. 19.00 Progr. voor buitenl.
werknemers. 20.30-21.00 A world
of English. (herh.).

RTL Plus
)6.00 Hallo Europa - Gutenmorgen
Deutschland. Ontbijtshow.

)9.10 Die Springfieid Story. Ameri-
kaanse serie. (herh.).

10.00 RNFLife.
10.15 Der Preis ist heil).
10.30 Reich und Schön. Serie,
(herh.).

11.00 Baretta. Politieserie, (herh.).
11.45 Der Chef. Serie. (herh.).
12.30 Klassik am Mittag. Met het
RTL-orkest.
13.00 Heute bei uns. Aansl.: Heath-
■ cliff, der Kater. Amerikaanse teken-
filmserie.
13.25 California Clan Amerikaanse
serie. (herh.).

14.15 Höllenjagd bis ans Ende der
Welt. Amerikaanse avonturenfilm uit
1982 met Torn Selleck, Bess Arm-
stronga en Jack Weston e.a.

15.45 Netto. Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL-aktuell.
16.00 Die Springfieid Story. Serie.
16.50 Reich und Schön. Serie.
17.15 Der Preis ist heil).
17.45 RTL-Spiel. Aansl.: Tekenfilm.
17.55 RTL-aktuell.
18.00 Baretta. Politieserie. Afl.:
Shoes.
18.45 RTL-aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Knight rider. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Diamantenschmuggel.

20.15 Kein Koks für Sherlock Hol-
mes. Engelse misdaadfilm uit 1976
van H. Ross met Vanessa Redgrave,
Robert Duvall, Nicol Williamson, Lau-
rence Olivier e.a.
22.05 Explosiv - Der heisse Stuhl,
magazine met Olaf Kracht.

22.50 RTL-aktuell.
23.00 Las Vegas Killer. Italiaanse
misdaad film uit 1984 van Larry Lud-
mann, met Marcia Clingan, John
Morghen, Vincent Conté e.a.

D0.20 Sketchotel.
30.45-00.50 Betthupferl.

SAT 1
■06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
[SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 11.00SAT 1[Bliek. 11.05 Fërien vom Ich. Duitse ko-
[medie uit 1952 van Hans Deppe, met
[Rudolf Prack, Marianne Hold, Willy
JFritsch e.a. 13.00Tele-Börse. 14.00 Ihr
;Horoskop. Aansl.: Programma-over-
jzicht. 14.05 General Hospital. Afl.: Der

■ Zettel. Amerikaanse familieserie van
jAlan Pultz, met Stuart Damon, Leslie
iCharleson, Chris Robinson, Denise
lAlexander e.a. 14.50 Teletip Natur.
i15.00 SAT 1 Sport. 16.35 SAT 1 Bliek.
i16.45 SAT 1 Sport Live. 18.45 SAT 1
Bliek 19.00 Glücksrad. 19.30 SAT 1
Wetter. 19.35 SAT 1 Sport Live. 21.30
Das Gold der Madonna. Amerikaanse
speelfilm uit 1970 van Earl Bellamy,
met Ricardo Montalban, Slim Pickens,
Roosevelt Grier e.a. 23.10 SAT 1 Bliek.;23.20 Das Gesetz des Schweigens. Ita-
liaanse speelfilm uit 1970 van Camillo
iBazzoni, met Antonio Sabato, Florinda:Bolkan, Peter Carsten, Silvano Tran-
iquillie.a. 00.55 SAT Sport 01.30 SAT 1
!Sport live. Aansl.: Programma-over-
izicht. Bij live-uitzendingen van wedstrij-
iden met Boris Becker en Steffi Graf zijn
|wijzigingen in het programma-overzicht
Imogelijk!

SSVC
J13.30 School-TV.: 14.00 News and Weather.
:14.25 Neighbours. Australische serie.
:14.50 Teil The Truth.
■15.15 Discovering animals. Serie.
■15.35 Connections. Met Simon Pot-
■ ter.

16.00 Children's SSVC. Met Mr
Berm.

17.00 Dramarama. Monstrous.
17.25 Home and away. Serie.
17.45 Champion Blockbusters.

Nieuwe serie.
18.40 News and Weather.
18.55 The bodymatter roadshow.

Alan Maryon Davis wordt vergezeld
door Maggie Philbin bij een serie be-
zoeken aan ziekenhuizen, medische
centra en laboratoria.

19.25 Three up, two down.
19.55 Brookside. Serie.
20.45 The 'Slap' Maxwell story. Co-

medyserie.
21.10 South of the Border. Nieuwe

serie.
22.00 News and weather.
22.30-23.50 Inside Story.

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

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Sjapoo. (6.30,
7.00 Nieuws. 7.30 Nieuws en
VDAB-berichten.) 8.00 .Nieuws.
8.10 Zonneslag. 10.00 Nieuws.
10.03 Broccoli. 11.55 Mediatips.
12.00 Limburg Vandaag. 13.00
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Nieuws. 13.10 Muziekboetiek-
-14.00 De gewapende man. 17.00
ümburg Vandaag. 18.00 Nieuws- i
18.10 Rock-ola. 20.00 Lukraak-

-22.00 Nieuws. 22.05 Je weet het
maar nooit. 23.30-6.00 Nachtradio-
(o.oo, 5.00 en 5.30 Nieuws.)

Sky Channel
07.00 The DJ Kat Show. Kinderpro-

gramma met tekenfilms en de avontu-
renserie 'Seven Little Australians'.

09.30 Panel Pot Pourri.Spelshows.
11.00 The Sullivans. Australische

dramaserie over een familie aan de
vooravond van de Tweede Wereld-
oorlog.

11.30 Sky By Day.
12.30 A Problem Shared.
13.00 Another World. Amerikaanse

dramaserie.
13.55 Pages from Skytext.
14.50 As The World Turns.
15.45 Loving.
16.15 Young Doctors. Serie.
17.00 Countdown. Popprogramma.
18.00 What a week! Weekoverzicht.
19.00 Volleybal. Europese kampioen-

schappen voor dames vanuit West-
Duitsland.

20.00 Motosport. WK Speedway indi-
vidual in München.

21.00 Atletiek. Internationale wed*
strijden te Monte Carlo.

22.00 Golf.
23.00 Snooker. Asian Open Snooker

Toernooi. Finale te Bangkok.
06.30 European Business Channel-

Super Channel
07.00 World News and Business.
08.00 The Mix.
15.30 Nino Firetto.
16.30 On the Air.
18.30 Tracking.
19.30 The Lloyd Bridges Show.
20.00 Sport.
De aanvangstijden van de volgende

programma's kunnen gewijzigd
worden i.v.m. de lengte van de
sportwedstrijden.

21.50 World News and Weather.
22.00 Sport.
23.00 The Mix.
00.00 World News. Aansl.: The Mix.
02.00-6.00 Italiaanse programma's

van Rete Mia met om:
02.00 Inter Parma Telecronaca-

Sport.
03.30 Ziuq. Spelprogramma.
04.00 Piccole diavolerie. Showpro-

gramma.
04.30 A Tavola con. Culinaire rubriek-
-05.00 Arte e Cultura. Cultureel pro-

gramma.
05.30 L'Uomo e l'Ambiente. Docu-

mentaire.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control.
12.30 VJ Kristiane Backer.
15.00 Yo! Mix.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola Report.
17.15 Rod Stewart. Clips.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.00 Spotlight.
18.30 Club MTV.
19.00 MTV At The Movies.
19.30 Remote Control.
20.00 MTV's Braun European Top-
-21.00 Kristiane Backer.
22.15 Spotlight.
22.45 The Coca-Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 Eurobreakout.
01.00 Club MTV.
01.30-07.00 Night Videos.

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstuck. 7.15 Wunsch-kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 8.30 Besinnliche Worte. 9.05
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge-
legt. 12.00 Veranstaltungskalen-
der. Musik bei Tisch. 12.15Veran-
staltungskalender. 13.00Frischauf-
-14.05 Schulzeit. 14.25 Musikzeit
heute: Orchesterklange aus aller
Welt. 15.00 Nachtmittagsstudio-
-16.05 Spotlight. 17.05 Oldiekiste.
18.40-20.05 Musikjournal.
Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treff nach
elf. 12.15 Is ja 'n Ding. 14.00 Viva-
-16.00 Entenjagd. 17.00 RTL-The-
men. 17.15 Musikduell. 17.50
Sportshop. 19.00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig: Rampenlicht. 00.00-
-01.00 Traumtanzer.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.0*7
Gut aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzert.
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway undKudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.05
Nachtexpress.
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Omroepen willen af van contract met 'regionalen 9

Radio 1 straks alléén
via de middengolf

Van onze rtv-redactie
HEERLEN -. De Neder-
landse radio staat aan de
vooravond van een belang-
rijke verandering. De lande-
lijke omroepen willen af
van de samenwerking met
de regionale omroepen.
Daarmee wordt ruimte ge-
maakt om van Radio 1 nu
werkelijk een nieuws-^en
actualiteitenzender te ma-
ken.

De samenwerking tussen regio-
nale en landelijke omroepen,
vastgelegd in het Radio 1-con-
tract duurt nu drie jaar.De regio-
nale omroepen beschikken over
een eigen FM-zender. Op de tij-
den dat zij zelf geen programma
verzorgen vullen zij de zendtijd
op die FM-zender aan met het
programma van Radio 1. Zo zijn
de landelijke omroepen op Radio
1 zowel op de middengolf als op
de FM te horen.
Maar de landelijke omroepen
moeten wel een prijs betalen
voor het gebruikvan de FM-zen-
der. Zo moeten zij overdag op de
middengolf de eerste twee minu-
ten na het ANP-nieuws 'vullen'
om de regionale omroepen op de
FM de gelegenheid te geven hun
eigen korte nieuwbulletinsuit tezenden. Pas bij de reclamebood-
schappen van de STER lopen de
twee zenders weer synchroon.
En volgens het contract moeten
de landelijkeomroepen op Radio
1 ongeveer vijftig procent van de
zendtijd vullen met muziek.
En juist daar wrikt de schoen.
Want op deze manier is van Ra-
dio 1 nooit - zoals wel altijd de be-
doeling is geweest - een échte
nieuws- en actualiteitenzender te
maken, vindt Ton Daalhuisen.
Hij is radioprogrammaleidervan
de TROS en maakt deel uit van
het COPRA, het overlegorgaan
van radioprogrammaleiders van
alle landelijke omroepen. Het
contract loopt per 1 oktober af en
zal niet worden verlengd.
Daalhuisen: „Als jeop de belang-
rijkste uren van de dag - van 9 tot
12 en van 14 tot 17 uur - muziek
moet laten horen omdat jeje aan
een contract dient te houden ben
je verkeerd bezig. Het Radio
1-contract is dan ook een vergis-
sing. Wij, als landelijke omroe-
pen, zijn bezig ons aan te passen
aan de regionale omroepen. Ter-
wijl de regionale omroep in feite
onze concurrent is, dat moeten
we niet vergeten. Zij zijn net zo
goed onze concurrenten als de
commerciële zenders. En je zet
nu eenmaal jeconcurrent niet op
het paard".

Kort geding
rond Astrid

Joosten

Van onze
rtv-redactie

HEERLEN- Het«maandbladPenthouse heefteen kort geding
ingespannentegen het

Story,
wordtervanbeschuldigd een

Inclusief
interview met

Joosten te
nebbenovergenomen engepubliceerd
v°ordat het in

Penthouse
verscheen.
Zowel Astrid
Joosten als
Penthouse vindt
dat dit soort
praktijken moet
worden
aangepakt. Het

kort geding dient
vanochtend om
tien uur voor de
president van de
Utrechtse
rechtbank, mr.
CL. van
Harinxma thoe
Slooten.

"Astrid Joosten: inzet voor een kort geding aangespannen
door het blad Penthouss tegen Story.

Tv-presentatorzou afspraken niet nakomen

'Dierenmanieren'
in opspraak
- Martin Gaus,Presentator van het televi-sieprogramma 'Dierenma-nieren', zal vandaag door deRechtbankpresident inJWolle, mr. J. Schunck,

gorden gehoord tijdens een
oorlopig getuigenverhoor,

voor het getuigen-verhoor, aangevraagd door
en de Stichting Die-fenraadsman, is een conflict

is ontstaan tussen deProducer van Dierenmanie-ren, The Production People
uit Hilversum, Gaus en destichting.

j£ een door The Production«opie aangespannen bodem-procedure eist dit bedrijf zeven
ofi in verband met mondelinge

toezeggingen rond de produktie
van 36 afleveringen van het t.v.-
programma voor het seizoen
1989/1990 en komende jaren.
Gaus en de Stichting Dieren-
raadsman zouden die toezeggin-
gen niet nakomen omdat de
TROS, die het programma op het
scherm brengt, de produktie in
handen van John de Mol zou wil-
len leggen.
The Production People heeft op
voorhand beslag laten leggen op
de banksaldi van Gaus en de
Stichting. Om dit beslag opgehe-
ven te krijgen hebben beide het
voorlopig getuigenverhoor aan-
gespannen, waarna vermoede-
lijk een kort geding zal volgen.
Naast Gaus wordt vandaag op
verzoek van de tegenpartij ook
een aantal medewerkersvan The
Production People gehoord. Uit
de verhoren zou moeten blijken
of inderdaad toezeggingen ge-
daan zijn.

Prijs
De prijs die de landelijke omroe-
pen betalen voor het niet verlen-
gen van het contract is behoor-
lijk: Radio 1 is vanaf 1 oktober

niet langer via de FM te horen,
maar alleen nog via de midden-
golf. Daalhuisen tilt niet zwaar
aan dat bezwaar. „Als je in de
auto stapt maakt het niet uit of je
naar Heerlen of Leeuwarden
rijdt: overal kan je op dezelfde
frequentie van de middengolf
luisteren naar Radio 1. Ik denk
dat met de beperking van de
middengolf, maar met een veel
beter aanbod, de luisteraar ge-
baat is. Bovendien wordt in de
huiskamer de AM-zenders via de
kabel op FM-kwaliteit doorgege-
ven".

Dat veel betere aanbod voor de
nieuws- en actualiteitenzender
wordt bereikt door het aandeel
muziek in de programmering
flink terug te dringen. Daalhui-
sen vervangt programma's als
Oud Plaatwerk, TROS Country,
Coulissen en Binnenlandse Za-
ken voor nieuwsprogramma's.
Hij weet dat deAVRO Arbeidsvi-
tamimen, Koperen Ko en Nikke-
len Nelis en Leuterkoek en
Zandgebak schrapt.

Bovendien zullen de omroepen
onderling afspraken maken over
een sterkere horizontale pro-
grammering: op bepaalde tijd-
stippen van de dag plaats inrui-

men voor verkeersinformatie,
het weer, en beursberichten.
Daarnaast zal het aantal ANP-
nieuwsberichten worden uitge-
breid en worden verlengd.
Daalhuisen gelooft dat een echte
nieuwszender aanslaat. „Veroni-
ca op maandag- en dinsdagmid-
dag, deVARA op woensdagmor-
gen, en wij op de zaterdagmor-
gen slagen er in om met een dui-
delijke nieuwsprogrammering
vijfhonderdduizend luisteraars
te trekken. Dat is op bepaalde
momenten zelfs meer dan Radio
3 trekt".
Het NOS-bestuur vergadert deze
maand over de nieuwe opzet van
Radio 1.

" Ton Daalhuisen: „De re-
gionale omroep is in feite
onze concurrent. En jezet nu
eenmaal je concurrent niet
op het paard."

show
'Plankenkoorts hebben we niet gehad'

Limburgse 'mini-playbackers'
maken hun televisie-debuut

Van onze showpagina-redactie

AMSTENRADE/TREEBEEK-De Mini Playbackshow waarin deLimburgertjes Giovan-
ni Poutsma en Joyce Adriaens uit Amstenrade en Treebeek hun tv-debuut maken, wordt
door TV 10 op 5 november uitgezonden. Samen met nog vijf gekozen 'sterren in de dop'
waren ze zojuist te gast in het 'winkeltje' bij Hennie Huisman. In de studio van Joop van
de Ende in Aalsmeer eindigden ze tijdens de tv-registratie als derde met het nummer 'The
time of my live. Goed dus om op het tv-scherm te mogen verschijnen.

Na een geruststellend gesprekje met Hennie was de beurt aan Giovanni en Joyce om hun playbacknum-
meraan het publiekvoor te stellen.Het bleek een succes, want de jury die bestond uitMartin Gaus, Tonny
Eyk en Nada van Nie, hadden voor het dametje en heertje uit 'het zuiden des lands alleen maar lovende
woorden. Een daverend applaus volgde nadat Giovanni en Joyce hun vertolking als Patrick Swaise en
Jennifer Gray met het nummer 'The time of my live' op de planken hadden gebracht.
„En, plankenkoorts hebben we niet gehad," was dereactie van beiden. Maar datverwachtten we ook niet
van de twee negenjarigen. In de huiskamer werd 'hun song' namelijk dagelijks gerepeteerd.
Trouwens ook op de dag van de opnamen werd van 9.00 tot 18.00 uur in de studio gerepeteerd. „Een ver-
moeiende zaak voor de kinderen," beaamt de moeder. „Ze waren apetrots maar ook behoorlijk moe toen
de uiteindelijke opnamen gestaakt werden."

" Joyce Adriaens uit Treebeek en Giovanni Poutsma (beide
negen jaar) zijn op 5 november te zien en te horen in de
nieuwe reeks mini-playbackshows met Hennie Huisman.

IKON en HV
op Radio 1

HILVERSUM - Door het NOS-
bestuur is tijdens een vergade-
ring over de nieuwe zendtijdin-
deling per 1 oktober, besloten
dat de IKON en het Humanis-
tisch Verbond voortaan elk een
half uur zendtijd krijgen op Ra-
dio 1. Die zendtijd wordt in min-
dering gebracht op de tijd dat het
HV en de Ikon op Radio 5 te be-
luisteren zijn.
Het Humanistisch Verbond zal
op Radio 1 elke zondag uitzen-
denvan 9.00 tot 9.30 uur, de Ikon
van 9.30 tot 10.00 uur.
Beide omroepen zien de beslis-
singvan het NOS-bestuur als een
belangrijke doorbraak in hun ja-
renlange gevechtom van de min-
der goed beluisterde (doelgroe-
pen)zender Radio 5 af te komen.

'Oktoberfeest'
met Miro Klinc
EYGELSHOVEN - Miro Klinc, net zoals Ernst Mosch en
slavko Avsenik een klinkende naam in de wereld van
volksmuziek en folkore, komt met zijn orkest naar Lim-
burg. Op zaterdagavond 28 oktober is het Joegoslavische
gezelschap van de partij op het 'Oktoberfeest' dat in het So-
cioproject van Eygelshoven wordt gehouden. Miro Klinc
en zijn muzikanten kregen in ons land landelijke bekend-
heid via het NCRV-scherm. Een paar jaar geleden oogstten
zij namenlijk veel succes tijdens het Internationaal Blaas-
festival datin samenwerking met hetLimburgs Dagblad in
de Rodahal van Kerkrade werd gehouden. Behalve het
sextet van Miro Klinc treden tijdens het Oktoberfeest in
Eygelshoven ook jodelaarster Resi Pretterhofer en 'Das
Turracher Lachkur Ohrkessda' op. Kaarten (vijftien gul-
den) zijn tijdens de voorverkoop a raison van ’ 12,50 vanaf
vandaag verkrijgbaar op de volgende adressen:

M. Vijgen,Klein Graverstraat 76, Kerkrade-West, ® 045-^22527;
Mevrouw Spiegels, Hoofdstraat 61, Kerkrade @ 452529;
Hans Krasovec, Vrouwenraetslaan 47, Nieuwenhagen, ® 322694 en
heer Meertens, Zonstraat Chèvremont.

0 Miro Klinc en zijn ensemble: in Limburg graaggeziene
gasten.

'Ik verdwijn even tussen de coulissen'
MyrnaGoossen voorlopig

niet op het AVRO-scherm
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Myrna Goossen
(26) is voorlopig niet op het
AVRO-scherm te zien. Haar pro-
gramma 'Het Gouden Hart'
wordt in het nieuwe wintersei-
zoen gepresenteerd door Tetske
van Ossewaarde, die daarvoor
van de TROS naar de AVRO
gaat. En ook de rol van mede-
presentatrice in 'Wedden Dat'
naast Jos Brink is van de baan.
'Wedden Dat' wordt vanaf okto-
ber door TV 10 uitgezonden.

Myrna Goossen treurt niet echt
om haar tijdelijkerustpauze. „De
AVRO heeft mij beloofd dat ik
vanaf januariweer een program-
ma krijg. Wat dat gaat worden is
nu nog niet bekend. Er wordt
druk bekeken watvoor een soort
programma voor mij geschikt is.
Het moet deze keer ook echt iets
worden dat bij mij past. In de af-
gelopen jaren heb ik van alles ge-
daan. Het laatste seizoenmet Jos

Brink en 'Het Gouden Hart' le-
verde mij nogal wat kritiek op."

" Myrna Goossen: „Achter de schermen werken is ook heel
goed voor mij, daar leer jeveel van".

Gegiechel
De kritiek is niet mals geweest.
Myrna zou,, teveel giechelen en
niet volwassen genoeg zijn om
shows te presenteren. „Ik heb
me dat best wel allemaal aange-
trokken. Je kunt heel stoer zeg-
gen: daar geef ik niet om en ik
lees niet wat over mij wordt ge-
schreven, maar dat is niet waar.
Emotioneel gezien heb ik een
zwaar jaar achter de rug. Toch
denk ik dat het wel eens goed
voor me is geweest. Ik was het
lievelingetje van het publiek en
kon nooit iets verkeerd doen. Nu
ben ik gestruikeld en heb een
strijd geleverd. Dat is goed voor

mijn persoonlijkheid geweest."
Myrna Goossen vertelt dat zij
veei steun heeft ondervonden
van familie en vrienden. „Je weet
nu wie je echte vrienden zijn en
hoe belangrijk pure vriendschap
is. Ik ben sterker uit de strijd ge-
komen. Ik ben assertiever ge-
worden. Ik weet nu hoe hard
mensen kunnen zijn en ben tot
de. ontdekking gekomen dat je
niet iedereen te vriend kunt hou-
den. Ik heb het afgelopen jaar
veel mensenkennis opgedaan.
Niet dat ik hard ben geworden,
maar ik durfnu voor mezelfop te
komen. Daarom zal ik nu ook
niet meer klakkeloos elk pro-
gramma aannemen. Niet dat ik
me ergens te goed voor voel,
maar ik wil alleen nog maar op
het scherm met een programma
dat echt bij me past."

De carrière van de Hilversumse
juweliersdochter leek een
sprookje. Myrna kwam na haar
schooltijd en secretaresse-oplei-
ding als uitzendkracht bij de
AVRO terecht als secretaresse
op de jeugdafdeling. Na enige
tijd werd zij overgeplaatst naar
deafdeling marketing en externe
betrekkingen. Door haarvrolijke
uitstraling viel de jeugdige Myr-
na op en werd haar door de toen-
malige AVRO-baas Wibo van de
Linde gevraagd een screentest te
doen. Die test viel positief uit en
Myrna werd 'het gezicht' van de
AVRO in de ledenwerfspotjes.
Kort daarna debuteerde zij als
omroepster en mocht ze een
jeugdprogramma presenteren.

„riet ging inderdaad allemaal
van een leien dakje. Ik liet alles
over me heen komen en het leek
alsof alles wat ik aanpakte een
succes was. Daarom kende ik
ook geen angst voor camera's en
stapte ook onbevangen in de tv-
avonturen 'Wedden Dat' en
'Gouden Hart. Dat pakte dus
wel even anders uit. Opeens
keerde de populariteit zich tegen
me. Ik weet het gelukkig te rela-
tiveren en denk maar zo: na ze-
ven vette jaren, zijn er nu zeker
zeven magere aangebroken."

Plotseling laat Myrna weer haar
bekende lach horen: „Dat zeg ik
nu wel maar ik hoop niet dat het
zo lang zal duren. Ik denk ook
van niet. Zoals ik zei ben ik sterk
uit de strijd gekomen en ik ben
ervan overtuigd dat de AVRO
het goed met me voor heeft, dat
er een programma wordt be-
dacht dat goed bij mij past en dat
de kijkers leuk vinden. Ik ga nu
een tijdje tussen de coulissen
werken. Even van het scherm af.
Achter de schermen werken is
ook heel goed voor mij, daar leer
jeveel van."
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WÊ WË IOOt/l I Telefoon 045-716705
xL_J/ Oogmeetkundige - Opticien - Kontaktlensspecialist
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Brand geeft ïm té ceKh
spelletjekapo!

U moet nü zeker een krat Brand Bier gaan kopen.
Want zolang de voorraad strekt, krijgt u bij aankoop van een krat
Brand Pilsener 24 X 30 cl en 18 X 50 cl een té gek dobbelspel kado! <^Helemaal voor niks! Dit spel bestaat uit een beker, een vijftal speciale
Brand-dobbelstenen, de spelregels en een scoreblokje.'

U kunt dit spannend spelletje .
thuis met uw familie spelen. Of in |<^^^^»^.^^—rMr

-^uw stamcafé. En het zou ons %niets verbazen, als dit gekke jk. ,
spelletje razend populair " 1 ■ *gaat worden in Limburg! v^7 y^s^^^g^jjf
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eenvoudig: een krat (f >^LJ
Brand Pilsener 24 X3O cl \J// .
of 18 X5O cl kopen! Wel N^^^A^^V^^ j

lijk, want VSl' /■die kratten vliegen \ A^/^Y °
de deur uit! En alvast \ \fn\ U^\/7 I gratis ' ï
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Peter Dohmen is momenteel direc-
teur van Economie Research Con-
sultans bv in Heerlen. De 48-jarige
geboren Kerkradenaar was eerder
werkzaam bij de gemeente Kerkra-
de en de Provinciale Griffie. Hij is
gehuwd en vader van twee kinde-
ren. Dohmen is verder onder meer
lidvan het dagelijks bestuur van het
CDA Limburg en bestuurslid van
de woningbouwverenigingEijsden.

De benoeming had meer voeten ir
de aarde dan oorspronkelijk werd
aangenomen. Dohmen kreeg 21
stemmen, tegenkandidaat Th. van
Waes, gemeentesecretaris van Beek
en Donk, 14. Maar voor deze stem-
ming in openbare zitting plaats-
vond, werd er bijna twee uur beslo-
ten vergaderd door het algemeen
bestuur van het 'Heuvelland' dat in
recordhoogte was aangetreden voor
dit ene agendapunt.

VALKENBURG - Peter Dohmen
uit Eijsden is gisteren benoemd tot
secretaris (lees: directeur) van het
Samenwerkingsverband Heuvel-
land.

BRUNSSUM - Een 33-jarige Heer-
lense deelnemer aan de zogenaam-
de Customs Mill-carshow afgelopen
weekeinde in Brunssum bleek niet
op de hoogte te zijn van het motor-
vermogen (220 PK) van zijn Mercu-
ry-personenauto. Hij reed zondag-
avond zo hard op de Heidestraat dat
de 'Mercury' in een slip raakte en
daarna tegen drie auto's botste. Er
deden zich geen persoonlijke onge-
lukken voor. De materiële schade is
echter groot.

Van onze verslaggever

" De enigefriture
in het 1.700
inwoners tellende
Wijnandsrade. En
dat moet volgens b
en w van Nuth ook
zo blijven, omdat
de eigenaaranders
in financiële
moeilijkheden
dreigt te komen.

Foto: FRANS RADE

Pk's Customcar
danig onderschat'Brussel' wacht met

steun Villa Rustica

Wel EFRO-subsidie voor industrieterreinen
i„ lc. Oosterhout uit Schinveld
hn ? zaterdag de meest trotse
kev Tbezitter van Onderban-n- Laika, zijn Mechelse her-jer in Den Bosch Neder-

" tids kampioen politiehonden-
~iVoeSSU„Ur' De tweede Plaats was

ch°ï "arco> eveneens een Me-
(W6 l}eraer- Ook afkomstig uit

«aeroanken en eigendom van
-\ Ip

6*1667^ ansen- Aan de voorse-l*«te deden 750 honden mee,
er uiteindelijk tien de

?7 balden. Zij streden om"tL 9ste titel in volgen, zoe-
Ï*!J. en bijten. Laika en Marco
ht u nu hun opleiding als po-
be l*hond afgesloten, maar heb-n nog njet naar een baant je

êhf u politie- En als het aan
foni? öaasjes ligt, gebeurt dat

d? Kl€t' ant zi:> zi3n voorlopige best beschermde inwoners"an ons land.

over het vervolgprogramma over-
legd moet worden.
De nu al toegekende bedragen be-
treffen projecten waarmee alleen
overheidsgelden zijn gemoeid. Een
groot deel hiervan is bestemd voor
verbetering van industrieterreinen.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Van de in totaal 17 miljoen gulden uit het Euro-
pees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is nu defini-
tief 8 miljoen toegekend aan de diverse projecten in de Ooste-
lijke Mijnstreek.

Kampioen

Trofee aarbij zijn nog geen toeristische pro-
jecten als Villa Rustica, bungalow-
park Strijthagen en het Industrieel
Archeologisch Museum in Kerkra-
de. De EFRO-gelden daarvoor kun-
nen pas worden toegekend als parti-
culiere investeerders gestrikt zijn,
dievoor deze drie projecten in totaal
17 miljoen op tafel willen leggen.

Afblazen
Uiterlijk november moet er over-
eenstemming bereikt zijn met in-
vesteerders en exploiteerders, om-

dat volgens de EFRO-voorwaarden
met de projecten in 1990 een aan-
vang moet worden gemaakt. „An-
ders moeten we projecten afblazen
of verwijzen naar het tweede EFRO-
programma", zegt Streekgewest-
voorzitter Piet van Zeil.
Van Zeil hamert er daarom bij de
betrokkenen op dat zoveel mogelijk
aan de projecten van EFRO I moet
worden vastgehouden. Daarmee wil
hij voorkomen dat men in een zwak-
kere onderhandelingspositie te-
recht komt bij de subsidiegevers als

B en w willen geen
concurrentie voor
kleinere bedrijven

leid heeft ontwikkeld, moet in feite
elke aanvraag gehonoreerd worden.
En daar wil b en w in Nuth snel een
einde aan maken.

de vijvers in Wijnandsrade ver-
plaatst tekrijgen naar een andere lo-
catie", schrijft het college in een
brief aan de raad. „De eigenaar van
de friture komt in grote financiële
moeilijkheden indien er nog geen
honderd meter verderop toestem-
ming zou worden gegeven voor de
plaatsing van een tweede friture".
Het verzoek voor het vestigen van
een tweede kapsalon in de kern van
Wijnandsrade ligt b en w eveneens
zwaar op de maag.
CDA-raadslid Malkenhorst: „Vol-
gens de kappersbond heeft een kap-
salon bestaansrecht in een omge-
ving met tweeduizend mensen. In
Wijnandsrade wonen er slechts
1.700. Toestemming verlenen voor
nóg een kapsalon, zou het faillisse-
ment voor de ander betekenen".

Van onze verslaggever
WIJNANDSRADE/NUTH - De ge-
meente Nuth weet voorlopig geen
raad met wildgroei voor huis-aan-
huis gebonden beroepen. De afgelo-
pen twee maanden zijn bij het colle-
ge meerdere verzoeken binnenge-
komen van particulieren, die in Wij-
nandsradeen Schimmerteen detail-
handel willen opstarten. Omdat
Nuth op dat gebied geen eigen be-

Dit tweede EFRO-programma
wordt overigens samen met de
Westelijke Mijnstreek ingediend,
die zes tot acht miljoen gulden kan
incasseren. De gemeentes Vaals en
Wittem worden voor die gelegen-
heid bij Oostelijk Zuid-Limburg ge-
rekend.

De uitbreiding van de golfbaan in
Brunssum is wat het EFRO-pro-
gramma betreft volledig akkoord.
De exploitatievan het bijbehorende
hotel is geheel in kannen enkruiken
en het wachten is alleen op de uit-
komst van inspraakprocedures.
Ondertussen is men al druk bezig
om een tweede programma voor
EFRO-subsidie in te dienen. Zoals
we al in juni meldden kan Oostelijk
Zuid-Limburg in 1990 op 7,5 mil-
joen gulden rekenen, terwijl uit het
Europees Sociaal Fonds (ESF) ook
nog eens vijf tot zeven miljoen gul-
den verwacht wordt.

Opvallend is dat het totale bedrag
voor die industrieterreinen met bij-
na drie miljoen gulden is verhoogd.
Dat komt met name door de opmer-
kelijke opmars van het grotendeels
braakliggende, maar ineens popu-
lair geworden terreinDentgenbach.
Dit heeft 1.300.000 gulden aan PNL-
gelden gekregen, terwijl Kerkrade
er zelf een miljoen gulden extra
voor uittrekt. Het bedrag voor de re-
gionale aanpak van de industrieter-
reinen is aanzienlijk teruggebracht
van een half miljoen tot twee ton.
Ook heeft een aantal projecten dat
het onderwijs beter op het bedrijfs-
leven moeten afstemmen, het groe-
ne licht gekregen. Hiertoe behoren
een centrum voor flexibele produc-
tie-automatisering en een voorzie-
ning op het gebiedvan biotechnolo-
gie door de Hogeschool Heerlen.
Verder Teleport, een zeer moderne
concentratie van een kantoren- en
bedrijvenpark, en een kwaliteits-
centrum Zuid-Limburg.

Golfbaan

Verhoogd

# De dames Cross, De Kok-Baars, Erdas-De Kok en Oberije-Ko-
nings uit de Brunssumse wijk Schuttersveld bieden wethouder
Boumans duizend handtekeningen aan voor het behoud van
het Schutterspark in zijn huidigevorm. Foto: FRANSRADE

Ernstig
Ook is er een vestigingsverzoek
voor een fysiotherapiepraktijk in
Wijnandsrade. B en w aan de raad:
„In '85 heeft zich daar na veel moei-
te een fysiotherapeut gevestigd. De
komst van een tweede praktijk
heeft ongetwijfeld voor beiden ern-
stige gevolgen."

Een schoolvoorbeeldvan een uit de
hand gelopen vrijstelling voor de-
tailhandel is de 'Naanhof te Vaesra-
de geweest. Het boerenhofje met
aardappelen, kaas en eieren is in de
loop der jaren uitgegroeid tot een
groot bedrijf met een behoorlijk as-
sortiment. „Dat is niet meer terug te
draaien", zegt burgemeester Elly
Coenen. „Maar wij moeten ons wa-
penen tegen al die aanvragen die er
nu liggen en ongetwijfeld nog zul-
len volgen".

Bewoners Schuttersveld
tegen aanleg themapark Friture

Met name in het 1.700 inwoners tel-
lende Wijnandsrade heeft men geen
behoefte aan uitbreiding van het
aantal zaken in bedrijfssectoren, die
er reeds zijn gevestigd. „Wij hebben
nog niet zo lang geledenveel moeite
gedaan om een nieuwe friture nabij

Vanavond komt de raad om 19.00
uur in vergadering bijeen om een
verscherpte notitie samen te stellen,
zodat de wildgroei zich niet verder
kan uitbreiden. Raadslid Malken-
horst: „Het wordt geen eenvoudig
karwei. Wij zullen dikwijls te horen
krijgen waarom hetvroeger wél mo-
gelijk was en mi niet meer."

Het college kon de klagende bewo-
ners gisteren alleen maar een luiste-
rend oor bieden. „Het is voorname-
lijk wachten op de raad, die straks
voor of tegen het themaplan moet
stemmen," zei wethouder Bou-
mans, bij afwezigheid van burge-
meester Hoogland (vakantie - red.).
„We zullen in ieder geval de raadsle-
den over uw zorgen en eisen inlich-
ten en bij het schap informeren over
diehertenkwestie. "Meer kunnen we
op dit moment niet doen."
Het verdwijnen van vijftien herten
schoot vorige week trouwens ook al
raadslid Van Betuw (PAK-fractie)
in het verkeerde keelgat. Deze week
vroeg hij in een briefaan het college
om opheldering. Die kreeg hij gis-
termiddag, nadat de gemeente na-
vraag had gedaan bij het schap.
Daardoor werd duidelijk dat de par-
ticuliere eigenaar de herten onlangs
moest verkopen, aangezien hij niet
meer in de gelegenheid was ze ade-
quaat te verzorgen. In samenspraak
met het Recreatieschap heeft de ge-
meente nu besloten om zes parings-
gezinde herten in het park te plaat-
sen.

Zeven koeien uit
vijver getakeld

Van onze verslaggever
KLIMMEN - De brandweer van
Heerlen heeft gistermiddag om
twaalf uur in deKlimmense wijk
De Heek zeven koeien uit een vij-
ver moeten takelen.

Hoe de koeien in het water te-

recht zijn gekomen, staat nog
niet vast. Waarschijnlijk is een
tochtige koe de vijver van het
voormalige bungalowpark inge-
lopen, waarop de andere beesten
haar voorbeeld volgden.

De brandweer en enkele plaatse-
lijke boeren hadden bijna twee
uur nodig om met behulp van
een takelwagen de dieren weef
op het droge te krijgen. De
koeien bleven ongedeerd.

Orgelconcert
kiriZaamst Bram Beekman uitWaelburg geeft vanavond.Q^af20.15 uur in de St-Augus-
on Vtkerk in Geleen een concert*? het monumentale Loret &
y^meersch-orgel. Hij brengt
Ju w n ten aehore van Buxte-uae, Bohm, Bach, MendelssohnReger. Beekman is organist
?n de St-Jacobskerk in Vlis-
J*9en en docent orgel aan hetunservatorium in Tilburg.

Grafftty
SS' 1 vrunssum houdt het be-

uideren van winkels, gara-
ooieri w°onpandendepolitie al

tijd bezig. Deze zoge-
Zair

nde 'araffity-kunst' veroor-akt nogal wat ongemak voorkinkel-eigenaren en de be-iers van de panden. Zon-
Qr%£vona wera opnieuw een

op heter-
beki be£raPt- Met een verfspuit
Uitaae een 15iarige jongen

1 Brunssum een schakelkast
£n een centraal antenne-sys-rn^-Als alternatieve straf
$ch Te J°n9en ziJn eigen grafi-

Jte kunstwerken' gaan ver-
bpi, cLeren- Een typisch voor-ce 'u van snelkunst.

maanden met grootscheepse plan-
nen om het Schutterspark uit de
versukkeling te halen. Een van de
geopperde ideeën, de aanleg van
een grondstoffen-themapark, vond
voor het zomerreces al gematigde
steun in de raad. Een definitief be-
sluit over dit miljoenen vergende
plan kan evenwel nog maanden op
zich laten wachten. Tot dan zullen
de verontruste bewoners in onze-
kerheid blijven, hoewel het college
gistermorgen alle moeite deed om
het vijftal dames te verduidelijken
dat het Schutterspark in ieder geval
behouden zal blijven en, los van de
verwezenlijking van geopperde
plannen, een fikse onderhouds-
beurt zal ondergaan.

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - Ruim duizend be-
woners van het Schuttersveld in
Brunssum zijn tegen de realisatie
van een themacentrum in het sterk
verloederde Schutterspark. De be-
woners eisen naast de instandhou-
ding van het ontspanningsoord in
zijn huidige vorm, zorgvuldig on-
derhoud van het park en de aan-
plant van nieuwe bomen.

Ook willen de bewoners van de ge-
meente 'lange termijngaranties' om-
trent de gratis toegang tot het park,
dat meer dan een halve eeuw gele-
den voor de ontspanning van kom-
pels uit de mijnwerkerswijk Schut-
tersveld werd aangelegd. Boven-

dien vragen de bewoners zich af
waar de herten zijn, die onlangs om
onduidelijke redenen uit het park
verdwenen.

Handtekeningen
Vijf vrouwen uit Schuttersveld en
vier Brunssumse wethouders zaten
gisteren tegenover elkaar om te pra-
ten over de neergelegde eisen en de
toekomst van het park. Veel plus-
punten op het conto van de bewo-
ners, die meer dan duizend handte-
keningen van sympathisanten had-
den meegebracht, leverde dat ech-
ter nietop.'
De gemeente worstelt namelijk al

. Lrumfanfare en showband"^Uonius uit Treebeek heeft bij
j£ Nationale Taptoe in Breda

nk de handen uit de mouwen
°eten steken. Niet zozeer ome eerste prijs binnen te halen -"t Was voor Antonius bijna- maar wel om

trntefst een meter hogewissel-, °jee mee naar Treebeek temannen nemen.
to ik Coort en Ronnie Giera (fo-,■> oewtjzen dat het echt een ko-

beker is. Onder leiding
jjn tambourmaïtre Fred
ia ten s£aatAntonius volgendgar een hete klus te wachten,

band moet in Breda zijn eerjz~an verdedigen én de beker
tjzf7*lo gepoetst inleveren. En
v f mooi glimmend maken is
Jegens Theo Coort en Ronnie

een fiks karwei.
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Start bouw van 55
woningen Ransdaal

Eijsdenaar
secretaris

'Heuvelland'
Van onze verslaggever

RANSDAAL - In het Voerendaalse gehuchtRansdaal wordt be-
gonnen met de bouw van ongeveer 55 woningen, uiteenlopend
van riante huizen tot bejaardenwoningen. Door de eerste riool-
buis te leggen, heeft burgemeester Strous van Voerendaal giste-
ren het startsein gegeven voor het 'PastoorLaevenstraat-project'.
Het laatste woningprojectvan enige omvang in Ransdaal dateert
van 1977.

De aanloop naar de bouw van deze 55 woningen was niet zonder
problemen. GS maakten namelijk bezwaren tegen het raadsbe-
sluit dat medio 1985 werd genomen om in dit landelijke gebied
toch woningbouw te mogen plegen. Uiteindelijkhebben GS zich
laten overtuigen door de gemeente Voerendaal, die daarin ge-
steund werd door projectontwikkelaar Stienstra in Heerlen. De
uitgekozen locatie isnamelyk deminst bezwaarlijke in deze lang-
gerekte nederzetting.

Officiële start van het bouwproject in Ransdaal: het leg-
genvan dceerste rioolbuis. Foto: DRIES LINSSEN



Met vreugde geven wij kennis van de geboorte van ons
dochtertje

Jessie
Albert Eulink

en
Eugenie v.d. Venne

Heerlen, 3 september 1989

Café de Sport
Sittarderweg 126 6412 CL Heerlen

Bezoekuur van 14.30 uur tot 16.00 uur en van 19.30
uur tot 21.00 uur.

Op 7 september 1989 hopen onze ouders

LOUIS HOEPPERMANS en
MIETS HOEPPERMANS-FRINS
hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren op vrijdag 8 september van
19.00 uur tot 20.00 uur in café "Het Drieluik",
Heerlerbaan 107, Heerlen.

Hun kinderen en kleinkinderen
Heerlen, Benzenraderweg 71

f
Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor
hetgeen zij voor ons betekend heeft, geven wij u
kennis van het overlijden, rustig en kalm, op de
leeftijd van 61 jaar,van onze lievemoeder, schoon-
moeder en oma

Else Maria Pelzer
weduwe van

Antonius Hubertus
Windhausen

Sittard: G. Windhausen
M. Windhausen-Postema

Heerlen: M. Dragstra-Windhausen
A. Dragstra
Kevin en Yoni

Brunssum: R. Windhausen
J. Windhausen-Vonden Hoff
Lisanne

Brunssum: S. Eyck-Windhausen
M. Eyck
Björn
Familie Pelzer
Familie Windhausen

Brunssum, 4 september 1989
Corr.adres: Akerstraat 50, 6445 CS Brunssum
Met dank aan het medisch personeel van het St.-
Gregoriusziekenhuis en het verplegend personeel
van afd. 82, voor de goede zorgen steeds aan moe-
der besteed.
Een speciaal woord van dank aan alle medewer-
kers van de Wellfare.
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
donderdag 7 september as. om 11.00 uur in de St.-
Vincentius a Paulokerk te Rumpen-Brunssum, ge-
volgd door de bijzetting op het kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, waar gelegen-
heid tot schriftelijk condoleren achter in dekerk.
Woensdagavond om 19.00 uur avondwake in de
kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het St.-
Gregoriusziekenhuis te Brunssum. Bezoekuren
dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
heven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Bedroefd geven wij u kennis, dat op 69-jarige leef-
tijd, in het St.-Antoniusziekenhuis te Nieuwegein
is overleden, mijn lieve man, onze goede vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Jo Vineken
echtgenoot van

Mia Kieboom
Heerlen: Mia Vincken-Kieboom
Houten: André en Arline

Vineken-van de Broek
Jeroen, Ivo

Heerlen: Wouter en Marianne
Vincken-Hendriks
Familie Vineken
Familie Kieboom

6415 JD Heerlen, 3 september 1989
Rembrandtstraat 65
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag7 septemberom 14.00 uur in dekerk H.
Hart van Jezus te Schandelen-Heerlen, waarna de
begrafenis is op de algemene begraafplaats Imsten-
rade.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Jo is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela, Gras-
broekerweg 20 te Heerlen, alwaar dagelijksbezoek-
gelegenheid is van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

j
~ I

Na een voorbeeldig en zorgzaam leven is op 89-jari-
ge leeftijd toch nog onverwacht van ons heenge-
gaan, voorzienvan het h. oliesel, onze lievemoeder,
schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, schoonzus-
ter en tante

Gertrudis Maria
Wilhelmina Otten

weduwe van

Johan Ruijters
Heerlen: Gerrit Ruijters

Yvonne Ruijters-Tenné
Heerlen: JeanRuijters

Annie Ruijters-Smits
Treebeek: Sophie Ruijters
Hulsberg: Math Ruijters

Nie Ruijters-Meertens
Voorburg: Annie v. Eldik-Ruijters

Ton v. Eldik
En haar kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familje Otten
Familie Ruijters

6446 SN Brunssum, 3 september 1989
Eduard Wintgensstraat 8
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, woensdagom 18.00uur in de hierna te
noemen kerk.
In de parochiekerk van de H. Rozenkrans aan de
Komeetstraat te Treebeek-Brunssum, zal de plech-
tige uitvaartdienst gehouden worden op donder-
dag 7 september om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.-k.
kerkhof van de St.-Barbarakerk aan de Schild-
straat te Treebeek.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, voorzien
van de h. sacramenten der zieken, in de Ver-
pleegkliniek te Heerlen, in de leeftijd van 79 jaar,
onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

No Smeets
weduwnaar van

Bertha Thomas
Voerendaal: Bart en Thea Smeets-Notten

Monique en Eddy
Familie Smeets
Familie Thomas

Een bijzonder woord van dank aan het verplegend
personeel van afdeling 6a van de Verpleegkliniek
te Heerlen.
6367ER Voerendaal, 4 september 1989
Kerkplein 38
De uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal
plaatsvinden op donderdag 7 september om 11.00
uur in de parochiekerk van de H. Laurentius te
Voerendaal.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Woensdag om 19.00 uur avondwake in voornoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.00 tot 19.00uur in het mortuarium van deBegra-
fenis- en Crematievereniging Voerendaal, Kerk-
plein 43 aldaar.

Wegens sterfgeval is onze zaak
donderdag 4 september

DE GEHELE DAG GESLOTEN
Dames- en herenkapsalon

Top Styling
Thea, Bart en Monique Smeets

Kerkplein 38, Voerendaal

Enige en algemene kennisgeving
t'

Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, delen wij u mede dat heden van ons is
heengegaan voorzien van de h. sacramenten op de
leeftijd van 73 jaar mijn lieve vrouw, onze onverge-
telijke moeder, schoonmoeder, oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Liena Paes
echtgenote van

Gerard Hochstenbach
In dankbare herinnering:

Geleen: G. Hochstenbach
Geleen: Arno en Rosalien

Hochstenbach-Cruts
Geert en Petra
Ina en Jos

Geleen: Chris en Mia
Hochstenbach-Göbbels

Stem: Sef en Mia
Hochstenbach-Hendrixs

Sittard: Tiny en Leo
Pfeifer-Hochstenbach
Willy en Marion

Geleen: Herman en Mia
Hochstenbach-Haartmans
Richard en Heide
Patric

Munstergeleen: Elly en Frans
Gubbels-Hochstenbach
Kim
Familie Paes
Familie Hochstenbach

3 september 1989
Corr.adres: Merelstraat 6, 6165 SZ Geleen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag7 septemberas. om 11.00uur in de paro-
chiekerk van de H. Gemma te Sanderbout-Sittard,
waarna aansluitend de crematieplechtigheid zal
plaatsvinden in crematorium Nedermaas, Vouers-
hof 1 te Geleen om 12.30 uur.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.40 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht wor-
den tijdens de avondmis van woensdag 6 septem-
ber as. om 19.00 uur in bovengenoemdekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard dagelijks van 1.30 tot
19.00 uur.

■ , ,

t
Leven is werkelijkheid,
de dood is zijn schaduw;
maar zoals de schaduw zichtbaar is
en toch niet bestaat,
zo is het ook met de dood.

1360 - Nirtan Sura
Dankbaar voor hetgeen hij voor ons betekend
heeft, geven wij u kennis, dat kalm en vredig van
ons is heengegaan, onze lieve en zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, oom en neef

Joseph Muller
■ weduwnaar van

Carola Lenzen
in vriendschap verbonden met

Margot Morgenstern
Hij overleed plotseling in de leeftijd van 73 jaar.

Chèvremont: Margot Morgenstern
Kerkrade: Monica Muller

Herbach (Dld): Margrit Amkreutz-Müller
Christiaan Amkreutz

Mechelen: Carla Muller
Heinsberg (Dld): Helmut Glatzel

En al zijn kleinkinderen
Familie Muller

Kerkrade, 3 september 1989
Chèvremontstraat 76
Corr.adres: Prof. Cobbenhagenstraat 67
6461 VBKerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 7 september as. om 11.00 uur in de
parochiekerk van St.-Petrus-Maria ten Hemelop-
neming te Chèvremont, waarna aansluitend de be-
grafenis zal plaatsvinden op der.-k. begraafplaats
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis woensdag 6 september as. om 19.00 uur
in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek) St.-Pieterstraat 145, Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
„Gaat binnen in de vreugde van de Heer"

Nadat wij samen het sacrament der zieken met haar gevierd hebben, is he-
den, na een ziekbed van enkele dagen, vredig van ons heengegaan in de
leeftijd van 64 jaar, mijn dierbare vrouw, onze zeer geliefde moeder,
schoonmoeder, oma, dochter, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Hubertina
Janssen

echtgenote van

Steph Boltong
Wij vragen uw gebed voor haar ziel.

Heerlen: Steph Boltong
Simpelveld: Hein en Erika Boltong-Braff

Stephan en Jacqueline
Heerlen: Wilma en Harry Schnijderberg-Boltong

Scotty
Kerkrade-West: Mevrouw M. Janssen-Ossen

Familie Janssen-
Familie Boltong

6422 PL Heerlen, 3 september 1989
Vrusschenhusken IA
De eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis aldaar, zal gehouden
worden op donderdag 7 september om 11.00uur in de r.k. kerk van de H.
Agatha te Eys.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed en avondmis in voornoemde kerk op woensdagavond
om 18.45 uur.
De dierbare overledene is opgebaardin het mortuarium van het deWever-
ziekenhuis te Heerlen.
Bezoekuur van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

Met diepe droefheid namen wij kennis van het plotselinge overlijden van
mevrouw

M.H. Boltong-Janssen
Jarenlang was zij de stille, stuwende kracht bij de ontwikkeling van onze
bedrijven.
Wij wensen de familie Boltong veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.

Personeelsvereniging
ITH bedrijven
Heerlen

Met groteverslagenheid namen wij kennis van het plotselinge overlijden
van mevrouw

M.H. Boltong-Janssen
Wij hebben haar steeds ervaren als een vrouw die de ontwikkeling van
onze bedrijven na aan het hart lag, haar nuchtere en helderekijk op zaken
werkte vaak verhelderend.
Wij zullen haar node missen.

Direktie ITH bedrijven
Heerlen

I.v.m. de begrafenis van mevrouw

M.H. Boltong-Janssen
zullen onze bedrijven a.s. donderdag 7 september

ZEER BEPERKT BEREIKBAAR ZIJN
Direktie ITH bedrijven

Heerlen

Enige en algemene kennisgeving

t" ;
Diepbedroefd, maar dankbaarvoor de liefde en zorg waarmede zij ons ge- I
durende haar leven heeft omringd, delen wij v mede dat heden van ons is
heengegaan, voorzien van de h. sakramenten, mijn vrouw, onze moeder,
schoonmoederen lieve omi

Mieke Vandeberg-Wolff
echtgenote van

Joep Vandeberg
op de leeftijd van 72 jaar.

In dankbare herinnering:
Heerlerheide: JoeP Vandeberg
Heerlerheide: Gertie en Hub

Vroomen-Vandeberg
Francis en Rob
Barbara

Vaals: Tonnie Vandeberg
Franklin

Oirsbeek: Garry en Marie-José
Vandeberg-Jongen
Joep, Jel,Garry

3 september 1989 >■Schelsberg 199, 6413 AE Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op donderdag 7 september [
om 11.00'uur, in deSt.-Corneliuskerk te Heerlerheide, gevolgd door de be- fgrafenis op de algemene begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijke condolean-
ces. s
Woensdag as. om 18.45 uur, rozenkransgebed met aansluitend avondmis fin voornoemde kerk. V
U kunt afscheidnemen in de rouwkapel van het De Weverziekenhuis te |i
Heerlen. Bezoekgelegenheid dagelijks van 16.00-17.00 uur. C

■ «4
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-j*A.K. Schaefer, 61 jaar, echtgenote van P. J. Mikkers, Kas- F
teel Kesseniehstraat 13, 6043 XZ Roermond. De plechtige [
uitvaartdienst vindt heden om 11.00 uur plaats in de O.L.V. [
Munsterkerk te Roermond. c
-f* Cor Verkoelen, 56 jaar, echtgenoot van Jo Caris, Kloos- fterstrat 100, 6093 CZ Heythuysen. De plechtige uitvaart-
dienst zal hedenplaatsvinden om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Nicolaas te Heythuysen. J
+ Helen van Vlodrop, 78 jaar, Schepen van der Porten-
straat 158, 6042 VG Roermond. De plechtige uitvaartdienst j
zal worden gehouden op woensdag 6 september om 10.30 j
uur in de parochiekerk van de H. Laurentius teRoermond- [
Maasniel. 'i*j*Henricus Cuijpers, 72 jaar, echtgenoot van Anna Hul- fsen, Bovenste Eind 44, 6101 ER Echt. De plechtige uit-
vaartdienst zal worden gehouden op woensdag 6 septem-
ber om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Landricus te |
Echt.
jrErwin Cremers, 26 jaar, Hombergstraat 4, 6112 AG St-
Joost. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden fvrijdag 8 september om 10.30 uur in de parochiekerk van
de H. Judocus te St.-Joost.
j*Hein Smeets, 84 jaar, weduwnaar van Annie Jeurissen,
Kerkweg 69, 6065 CD Maria-Hoop. De plechtige uitvaart-
dienst zal worden gehouden donderdag 7 september om
10.30 uur in de parochiekerk van de Moeder der H. Hoop te
Maria-Hoop.

t 'Wij hebben afscheid genomen van onze vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Sjef van Laar
echtgenootvan wijlen

Jeanne Provaas
Hij werd 66 jaar en is liefdevol verzorgd in ver-
pleegkliniek De Zevenbronnen te Amby-Maas-
tricht. Hij is voorzien van het h. sacrament der zie-
ken.

De bedroefde familie:
Margraten: Tiny en Louis

Thijssens-van Laar
Tamara, Quino en Marcella

Vijlen: Pauli en Wen
Schins-van Laar
Ivo en Anja

Margraten: Jos van Laar
Henny Geelen

Maastricht: Liesbeth en André
Roumen-van Laar
Milan en Florian

Margraten: Gerrie en Henk
Mertens-van Laar
Kyra
Familie van Laar
Familie Provaas

3 september 1989
Corr.adres: Veldekestraat 5, 6269 ED Margraten
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
op donderdag7 september as. om 11.00 uur in Ge-
meenschapshuis Oos Heim, Clemontstraat 10 teMargraten, waarna aansluitend de begrafenis op
het r.-k. kerkhof.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in het Ge-
meenschapshuis.
Dinsdag wordt vader bijzonder herdacht in de
avondmis van 19.00 uur in het Gemeenschapshuis.
Vader is opgebaard in Uitvaartcentrum Walpot,
Kerkstraat 17a te Eijsden.
Bezoekuren van 15.00-16.00 uur en van 19.00-20.00
uur.
Zij die geen gewone kennisgeving mochten ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

Wegens sterfgeval is
Aannemers- en

grondverwerkingsbedrijf
Jos van Laar

op donderdag 7 september

gesloten.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van de heer

W. Richarz
Hij was sedert vele jaren als beschermheer nauw
verbonden met onze vereniging. Dankbaar voor de
inzet en de belangstelling die hij steeds toonde ne-
men wij afscheid.
Wij zullen hem nog lang gedenken.

Bestuur, directie, leden en damescomité
van harmonie St.-Catharina,Lemiers

I ~
Na een voorbeeldig en zorgzaam leven is heden
rustig en kalm van ons heengegaan, na een liefde-
volle verzorging in St.-Odilia, voorzienvan de h. sa-
cramenten,op de leeftijdvan 82 jaar, mijn dierbare
echtgenote, onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma, zus, schoonzuster, tante en nicht

Maria Johanna. de Bruijn
echtgenotevan

Pieter Joseph Hubert Dols
Beek: P.J.H. Dols

Maassluis: Riet Hafkamp-Dols
Herman Hafkamp
Eric en Ellen

Berg a.d. Maas: Leon Dols
Annemie Dols-Leunissen
Roland
Monique

Beek: Truus Erckens-Dols
Sef Erckens
Suzanne
Joep
Familie deBruijn
Familie Dols

6191 AC Beek, 4 september 1989
Maastrichterlaan 59
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op
donderdag7 septemberom 9.30 uur in dekerk van
O.L.Vr. van de Wonderdadige Medaille te Beek,
waarna aansluitend de crematie in het cremato-
rium Nedermaas te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Woensdagavond om 19.00 uur wordt de avondwake
gehouden voor de dierbare overledene in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
Uitvaartcentrum Daemen & Zn., Prins Mauritslaan
5 te Beek. Bezoek dagelijks van 18.30 tot 19.00uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving beschouwd
wordt.

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van me-
deleven die wij mochten ontvangen bij de
crematie van

Louw Klein
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Adèle Duckers
Allé kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging
Voor devele blijken van belangstelling bij de ziek-
te, het overlijden en de crematie van mijn dierbare
echtgenote, onze moeder, grootmoeder en over-
grootmoeder

Maria Helena
Rademakers-Janssen

betuigen wij u onze oprechte dank.
Johannes, Hubertus Rademakers
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind

Heerlen, september 1989
De zeswekendienst houden wij op zaterdag 9 sep-
tember 1989 om 19.00 uur in de parochiekerk St.-
Josephte Heerlerbaan.

4

't
Na een liefdevolle verzorging in Huize Firenscha'
te Terwinselen, is kalm en vredig overleden, onzê
lieve en zorgzame vader, schoonvader, opa, over'
grootvader, broer, zwager, oom en neef

Jacobus Aloysius
Jacobs
weduwnaar van

Maria Helena Horsch
Hij overleed op 80-jarige leeftijd, voorzien van he
h. -sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebedaan.

Zuid-Afrika: Jo Jacobs
Ria Jacobs-Tempels

Schaesberg: Hannie Borger-Jacobs
Harrie Borger

Hoensbroek: Miep Bonnie-Jacobs
Heinz Bonnie

Grevenbicht: Aloys Jacobs
Jeannine Jacobs-Meyers
en al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Jacobs
Familie Horsch

Kerkrade-West, 3 september 1989
Huize Firenschat
Corr.adres: Prem 10, 6372 MXLandgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wordeP
op donderdag 7 september a.s. om 11.00 uur in d«
parochiekerk van de H. Michael te Eikske-SchaeS-
berg, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Afscheidsmis woensdag 6 september a.s. om 19.0"
uur in de kapel van Huize Firenschat te Terwinse-
len.
Gelegenheid tot afscheidnemen in derouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra,Spoorsingel 4, Heer-
len, dagelijks van 19.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ëe'
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Voor uw blijken van medeleven bij het over-
lijden, de uitvaart en de begrafenis van onze
vader, schoonvader en opa

Jan Werink
danken wij u hartelijk.

Kinderen en kleinkinderen
Heerlen, augustus 1989
De zeswekendienst wordt gehouden op zater-
dag 9 september om 19.00 uur in dekerk va^
O.L. Vrouwvan Lourdes te Molenberg-Heer-
len.

| Giro50500Bank 70.70.70.929^
«■£?

Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding
Witbautstraat 135,1097DN Amsterdam, tel. 020-938973
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onderzoek brengt ernstige mankementen aan het licht

VeelLPG-stations nog erg gevaarlijk

provincie
Dinsdag 5 september 1989 " 13

Eerste peuter
in dagverblijf

bij DSM

Centrum Democraten
kwaad op 'Trefpunt'

Omroep Limburg trekt mondelinge uitnodiging in

et departement ziet er echter van
sn

°m °°k 'n andere provincies een"ongelijk onderzoek in te stellen.
hsf resu^taten van het onderzoek in
is h °°rden sP.reken voor zich. Het

"ovendien eigenlijk een taak van
vp remeenten om toe te zien op de
eer, eid van LpG-stations", aldus
hee Woordvoerder van milieube-

afi fns de controle gedurende de
weken in Friesland, Gro-ssen en Drenthe constateerde de

lip umgse Regionale Inspectie Mi-
Juhygiëne dat geen enkel station
°°n de gestelde eisen voldoet. In 20
Sn°Cent van de gevallen is zelfs
Prake van grove afwijkingen ofnstige verwaarlozing. Bij drie sta-°ns was de situatie zo ernstig, dat
te lnspectie de betrokken gemeen-
slut ft verzocht de bedrijven te

[jEERLEN - De meeste LPG-
voldoen niet aan de«sen uit het Besluit LPG-

Hinderwet. DatConcludeert het ministerie vanMilieubeheer op grond van in-fecties in de noordelijke pro-
De resultaten geven;°igens het departement aan-eiding tot verontrusting orn-aat het landelijk beeld waar-

£cnijnlijk niet veel zal afwij-en van dat in de onderzochteSebieden.

Van onze verslaggever

partijen niet wensten te verschijnen
indien de Centrum Democraten ook
aan de uitzending zouden deelne-
men.

dat wij de oorspronkelijke opzet
programmatisch hadden moeten
wijzigen. lets dergelijks gebeurt wel
vaker. Het lijkt mij onzinnig nu aan
een eerder ontvangen telefoontje
rechten te willen ontlenen". Aldus
Leo Hauben.

Daarop werd van de kant van deze
partij geantwoord dat lijstaanvoer-
der Janmaat dan zelf aanwezig zou
zijn, „zodat een uur zendtijd naar
behoren was gevuld", zo verluidt
het in een gisteren uitgegeven pers-
bericht.

Het politiek café in 'Trefpunt' heeft
zondag een normaal verloop gehad.
Aanhangers van de Centrum Demo-
craten bleken niet aanwezig. „Zij
hebben althans geen gebruik ge-
maakt van de twee interruptiemi-
crofoons die stonden opgesteld",
weet Hauben.

Cable One
blijft op
de kabel

De gewraakte politiek gekleurde
uitzending was ingepast in het pro-
gramma 'Trefpunt', dat op zondag-
morgen wordt verzorgd door de om-
roepmedewerkers Fons Geraets en
Leo Hauben. Desgevraagd beves-
tigde laatstgenoemde gisteren dat
de Centrum Democraten inderdaad
enkele dagen „op het lijstje" hebben
gestaan. Daarop lieten enkele ande-
re groeperingen weten niet met de
Centrum Democraten in discussie
te willen treden.

" Eindredacteur Paul van der Hijden (rechts) overhandigt het eerste nummer van 'Maat-
gevend' aan vertegenwoordigers van gehandicapten- en patiëntenorganisaties.

Foto: PETER ROOZEN

'Maatgevend' nieuw blad
patiëntenverenigingen

Naar hun zeggen waren ze telefi>
nisch voor deelneming uitgenodigd
om enkele dagen later echter van de
omroep te vernemen dat zij niet
welkom waren. Bij die gelegenheid
zou van omroepzijde zijn verklaard
dat vertegenwoordigers van andere

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Het provin-
ciaal bestuur Limburg van de
politieke partij Centrum De-
mocraten heeft de officier van
justitie in Maastricht gevraagd
te onderzoeken welke motie-
ven ertoe hebben geleid dat
deze partij, na aanvankelijke
uitnodiging, niet heeft mogen
deelnemen aan een afgelopen
zondag door Omroep Limburg
uitgezonden 'politiek café. „Is
deze afwijzing te wijten aan de
houding van andere politieke
partijen en heeft Radio Lim-
burg meegewerkt aan discri-
minatie of heeft Radio Lim-
burg zélf gediscrimineerd",
vragen de Centrum Democra-
ten.

„Dat betekende dat de opzet van
ons programma niet zou kunnen
doorgaan. Aangezien het program-
ma vóór alles gaat, hebben wij daar-
op de Centrum Democraten bericht

ir,c.
n eerder uitgevoerde, beperkte

lanHecÜe van LPG-stations in Zee-
be u gaf een soortgelijk negatief
Zo ht " De regionale inspectie be-
cip o

ln de drie noordelijke provin-es 81 tankstations. Bij tenminste'egen installaties bleek de nood-b°P geheel of gedeeltelijk te ont-ken of niet goed te werken. DezeJ-op isbedoeld om in gevalvan cala-
«teiten de vrije uitstroming vante beperken.

Fe inspectie trof bij meer dan de
(44 V 5 ,-, de onderzochte stations*mimstallaties> °P minder dan 15«er afstand van het reservoir, vul-,^unt of afleverzuil rioolputten aan,le niet waren voorzien van een«eugdelijk waterslot. Daardoor
Leemt de kans op explosies, ookt , uiten het tankstation, onaanvaard-- aar toe. Door het ontbreken van

" h t
goed waterslot kan LPG zich inet rioolstelsel verzamelen.

brengen en informeren. Het blad
zal een bijdrage gaan leveren aan
de emancipatie van patiënten en
gehandicapten."

tic is in handen van Paulus van
der Hijden van het Steunpunt
Zelfzorg Initiatieven. Deze in-
stelling nam ook het initiatief
voor het blad.

Weinig schot in
zaak Schneider

Heerlenaar door vijfkogels getroffen

Van onze verslaggeefster
SITTARD- In het Groene Kruis-
gebouw in Sittard is het eerste
nummer van het blad 'Maatge-
vend' ten doop gehouden. Het
nieuweblad is de spreekbuis van
alleLimburgse patiënten- en ge-
handicaptenverenigingen, zelf-
hulp- en contactgroepen.

'Maatgevend' zal een keer per
kwartaal in een oplage van bijna
3000 verschijnen. Het blad wordt
toegezonden aan de secretaria-
ten van bovengenoemde vereni-
gingen en groepen (300). Daar-
naast is het de bedoeling dat het
in dewachtkamer bij de huisarts,
het wijkgebouw en in de apo-
theek ter inzage zal liggen.

zelfhulp- en contactgroepen in
Limburg met elkaar in contact

„Het wordt beslist geen zeur-
blad," aldus eindredacteur Van
der Hijden. „Maatgevend zal le-
den van patiëntenverenigingen,
gehandicaptenorganisaties,
ouderbelangenvereningen en

De redactie heeft een wisselende
samenstelling, bestaande uit ver-
tegenwoordigers van de diverse
belangengroepen. De eindredac-

'Maatgevend' bevat informatie
over de betrokken groeperingen,
algemene artikelen en een uitge-
breide agenda. Het eerste num-
mer is 32 goed verzorgde pagi-
na's dik (A4-formaat). Een greep
uit de onderwerpen: debond van
sero-positieven, de Kontakt-
groepLongkanker Limburg, een
interview met de nieuwe voorzit-
ter van de Federatie van Gehan-
dicaptenorganisaties in Limburg
en persoonlijke ervaringen van
patiënten.

an de bezochte bedrijven kon 60
ocent (48) geen inzage geven in dereiste documenten. Daardoor is

UiW si.uitende controle niet moge-
VinHt " regi°nale milieu-inspectie
het a dit een ernstige zaak, omdat*l dan moeilijk is vast te stellen
heijneer de installaties bijvoor-
ben periodieke keuring heb-
le^ ondergaan- In een aantal geval-
Wn fconstateerden de controleursn torse overschrijdingvan de keu-'igstermijnen.

Mocht het Commissariaat voor
de Media toch onverhoopt tot
akties overgaan, wat dan? Wim
Claessen: „Om te beginnen zul-
len we daar zeker niet mee ak-
koord gaan en protest aanteke-
nen. Al die tijd blijft Cable One
dan op de kabel. De huidige si-
tuatie is eigenlijk vergelijkbaar
met die van SkyRadio. We den-
ken even in die richting, maar
zo ver is het nog lang niet.
Woensdag zijn er verkiezingen.
Nadien kan er op mediagebied
nog heel veel veranderen. Van-
daar dat we aan de uitspraak
van de Raad van State niet zo
hard tillen".

Skv Radio

„Wij zijn niet van plan om er-
mee te stoppen", zegt Wim
Claessen, directeur van de TV-
Gazet die destijds in Limburg
met Cable One in de slag is ge-
gaan. „We zien een schrijven,
c.g. een aanmaning van het
Commissariaat voor de Media
wel tegemoet. Maar de soep
wordt nooit zo heet gegeten als-
ie wordt opgediend. Dat is ook
de indruk bij overige, nóg gro-
tere kabelexploitanten in ons
land. De uitspraakvan de Raad
van State zien we als de laatste
stuiptrekkingen- van een ach-
terhaalde wetgeving op het ge-
bied van de mediapolitiek," al-
dus Claessen.

HEERLEN - Cable One blijft in
Limburg toch op de kabel. In
Maastricht, Heerlen en Kerkra-
de wordt met het doorgeven
van de programma's van het
commerciële radiostation van
Willem van Kooten (alias DJ
Joost den Draayer) vooralsnog
niet gestaakt. Daarmee legt
men de uitspraak van de Raad
van State dus naast zich neer.
Die bepaalde dat, nadat de zaak
door de NOS was aangespan-
nen, Cable One en ook andere
commerciële Nederlandse sta-
tions niet meer op de kabel mo-
gen.

Van onze rtv-redactie

met de koelbloedige moord op
Schneider te maken. Hij deed met-
een na de diefstal aangifte bij de po-
litie. Overigens is de gestolen auto

Het buurtonderzoek is inmiddels af-
gerond, maar van de daders ont-
breekt nog ieder spoor.
Het staat ook nog niet vast of de
aanslag op Schneider door één of
twee personen is gepleegd. Even-
tuele getuigen van de schietpartij
vrijdagavond om 22.15 uur in de
Meezenbroekerweg kunnen telefo-
nisch contact opnemen met het re-
cherche bijstandsteam: S 045-
-731731.

De begrafenis van het slachtoffer is
vrijdag om 11 uur in de kerk van de
H. Antonius van Padua aan de
Beersdalweg in Heerlen.

nog niet zo lang geleden overgespo-
ten daar de auto begin augustus wit
van kleur was.HEERLEN/MAASTRICHT - Sectie

op het stoffelijk overschot van de af-
gelopen vrijdag in Heerlen doodge-
schoten Louis Schneider heeft uit-
gewezen dat de 28-jarigeHeerlenaar
door zeker vijf kogels werd getrof-
fen in het bovenlichaam en in het
hoofd.

Van onze verslaggever

De zwarte Ford Sierra, van waaruit
de mitrailleurschoten op drugdealer
Schneider en zijn 32-jarige metgezel
Jantje V. werden afgevuurd, is be-
ginaugustus in Maastricht gestolen.
De eigenaar van de Ford Sierra, af-
komstig uit Maastricht, heeft nietsKritiek oud-voorzitterKamercentrale Sjeng Derks:

Voorzitter Saskia van de Laak van
de JOVD-Limburg nam het ook op
voor Van Rey: „Het is niet de ge-
woonte van de JOVD om een stem-
advies te geven. Maar ditmaal roe-
pen we alleLimburgse liberalen op
om op Van Rey te stemmen. Hij
heeft bewezen een prima volksver-
tegenwoordiger te zijn en het mag
niet zo zijn dat de WD het straks
zonder Limburgse afgevaardigde
moet stellen".

'VVD-Limburg doet te
weinig voor Van Rey'

Van Rey zelf liet doorschemeren
ook teleurgesteld te zijn in het be-
stuur van deVVD-Limburg. Uitzon-
dering is campagneleider Ed Steijn
die volgens Van Rey keihard heeft
gewerkt. „De VVD-Limburg had
zijn pijlen op éénkandidaat moeten
richten. Dat had van mij ook Nellie
Verbugt mogen zijn. Ik heb zelfs
aangeboden om me terug te trekken
en de campagne helemaal af te
stemmen op Nellie Verbugt. Het
doet er namelijk niet toe wie in de
Tweede Kamer wordt gekozen. Het
gaat erom dat er opnieuw een Lim-
burgse liberaal in de TweedeKamer
komt", aldus Van Rey.

Van onze verslaggever

Roermond - Het bestuur
ziol e WD-Limburg heeft
tien met voldoende ingespan-
Vert-°m Jos van Rey aan een
ïw bare Plaats voor de
i weedeKamerverkiezingen te
Q^Pen. Daar komt de kritiek» neer van Sjeng Derks, oud-
trairzitter van de Kamercen-
ivt Llmburê van de VVD.erks voerde gisteren inRoer-ond het woord tijdens een
J^rsconferentie van veront-cjpSt^ liberalen die vinden datVVD-Limburg Van Rey
g*n 0f meer in de steek heeft

Voorzitter Breukers van de WD-
Limburg was gisteren niet bereik-
baar voor commentaar.

ekritiek van Derks was met name

Volgens Derks heeft de VVD-Lim-
burg ook de fout gemaakt zich niet
uit te spreken voor één Limburgse
kandidaat. Zoals bekend staat naast
Van Rey ook Nellie Verbugt uit
Parmingen op de WD-lijst. Derks
vindt dat de WD-Limburg alles op
één kaart had moeten zetten. Of Van

Fons Arents, bestuurlid van de
WD-Roermond, was het roerend
met het eens. „Volgens de laatste
opiniepeilingen zullen 60.000 Lim-
burgers op de VVDrStemmen. Van
Rey heeft 30.000 stemmen nodig om
opnieuw in de Tweede Kamer te
worden gekozen. Omdat de VVD-
Limburg niet zijn voorkeur uit-
spreekt voor éénvan beide kandida-
ten is de kans groot dat VanRey uit
de boot valt", aldus Arents.

Eén

gericht aan het adres van dehuidige
Limburgse WD-voorzitter Frans
Breukers. Volgens Derks zou Van
Rey onderzijn bewind nooit op een
onverkiesbare plaats terecht zijn ge-
komen. „Ik zou me dag en nacht
voor Jos van Rey hebben ingezet. Ik
wil niet beweren dat Breukers en
andere leden van het WD-bestüur
niet hard hebben gewerkt, maar het
heeft in ieder geval weinig resultaat
opgeleverd. Als ik nog voorzitter
was geweest zou het anders zijn ge-
gaan", aldus Derks.

Rey, of Verbugt. „Allebei staan ze
op een onverkiesbare plaats. Ze
kunnen dus alleenin deTweede Ka-
mer komen via voorkeurstemmen.
Dan moet je je op één persoon rich-
ten", zei Derks.

VALKENBURG - In het artikel
over de IW-Olympiade in het Lim-
burgs Dagblad van zaterdag 2 sep-
tember staat in de hoofdkop abusie-
velijk dat dit sportevenement begin
december in Valkenburg plaats-
vindt. Dat moet september zijn, zo-
als in het artikel vermeld.

Olympiade is
in september

(ADVERTENTIE)

■ i kW
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fl ÉfeiMsu. voor de Partij van de xx

-^^1 Bp Arbeid- DijHA J?^_

"Esther Smeets is de eerste peuter die giste-
ren door haar moeder naar het nieuw ge-
opende kinderdagverblijf van DSM in Ge-
leen werd gebracht. Het dagverblijf is. inge-
richt voor de opvang van tienkinderen. Op
11 september wordt aan het burgemeester
De Hesseleplein in Heerlen ook een kinder-
dagverblijf geopend voor kinderen van wie
de ouders bij DSM werken.

iimburgs dagblad _\
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Bel de Vakman
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.

Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Wonen Totaal

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effe kleu-

ren, compl. set 10 stuks mcl. vulling v.a. ’ 395,-. Rundlede-
ren kussens in div. kleuren v.a. ’ 998,-. Rundlederen kuip-
kussens, rug en zit uit een stuk, dus geen geschuif meer,

’ 395,- p. stuk. Fuhren Discount, Ganzeweide 84, Heer-
len-noord (Heerlerheide). Tel. 045-222622.

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
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. ronde grenen KEU-
KENEETHOEK 4 stoelen,
tev. 5 eiken barkrukken met
rugleuning en bronzen klok-
kenstel. Tel. 045-317685 na
16 uur.

Zwaar eiken EETHOEK m. 6
eiken stoelen, vp. ’ 1.675,-.
Eiken bankstel m. kuipkus-
sens, als nw. vp. ’1.150,-.
Massief eiken salontafel vp.

’ 475,-. 045-323830.
GASFORN. ’ 95,-; dubb.
drs. ijskast’ 175,-; gasplaat

’ 85,-; wasautomaar AEG

’ 250,-. 045-725595.
Ant. eik. slaapkamer (frans)
nw. ’4.750,- nu ’1.250,-;
grote marm. kl. slaapkamer
nw. ’ 5.500,-nu ’ 750,-;
BANKSTEL eik. ’ 275,-.
Kouvenderstr. 208 H'broek.

Zonnebanken/Zonnehemels

van Uden zonnehemels
Nu profiteren van onze zomer opruiming.

Zonnehemel 1.80 lamplengte met statief nu ’ 698,-.
Wolff lampen 1.80 mtr. 100 watt nu ’ 17,-.

van Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek. Tel. 045-212655.

Zonnehemels
Grootste sortering div. uitvoeringen reeds vanaf ’ 899,-.
Nu 4x gebogen hemel met 10 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.

TV/Video
Goede KLEUREN tv's. Zeer
grote sort. va. ’ 125,- met
gar. Reeds 25 jr. het juiste
adres. TV-Occ. centrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
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.

Kachels/Verwarming
Hete zomer... strenge winter
bestel tijdig Uw STOOK-
HOUT Houthandel Land-
graaf, 045-318518
Te koop . gevraagd GAS-
HAARD (huisjesmodel), Tel.
045-228283.
Kachels, nieuw en gerevi-
seerd, grote keus. De
KACHELSMID, de beste en
de goedkoopste. Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Muziek

Piano's, orgels, blaas-
instrumenten, orkestapparatuur,

strijk-, tokkel en
slaginstrumenten, keyboards,

synthesizers
Altijd speciale aanbiedingen en occasions.

*T»T*- 1eT»TT»l»T iwl JhTiTeIkWc IbTiTcTp
('s-maandags gesloten)

Vossen Sound Beek, ver-
huur professional geluidsin-
stallatie TANNOY. 04490-
-70004 bgg 04405-2551.
Te koop WIENER Strasser
5-rijer, pr. ’ 1.650,-. Tel.
045-415528.

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.
Te koop YAMAHA keyboard
z.g.a.nw. Tel. 045-710265,
na 18.00 uur.

Te koop gevraagd
GOUD, zilv., munt, postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109 (verl. naar
stat. Lutterade) Geleen.
KLEUREN TVs en video's
defect geen bezwaar. Tel.

i 045-728130.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Inkoop GOUD enz. tegen
contant geld. Verseveld, Sa-
roleastr. 80 A, Heerlen. Tel.
045-714666.
Wij komen OVERAL drin-
gend gevr. damespockets,
stuiverromans, flodderboek-
jes, sexbladen en porno-
boekjes. 09-3287786810.
JUKEBOX, LP's en singles,
tel. 077-548667.

Diversen
-—i ' 'i 'Gebit gebroken

Klaar terwijl u wacht.
Hoonhout

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

De massage van VERO-
NIQUE is meer dan Uniek.Tel. 045-228481.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
BLOEMKOOL t.k. vers van 't
land. Vanaf 50 et. Na 13.00
uur Hamers, Houtstr. 26,
Merkelbeek. Tel. 04492-
-1742.
De massage van VERO-
NIQUE is meer dan uniek!!
045-228481.
Als nieuw Marynen IJS-
BLOKJESMACHINE, cap.
20 kg. per etmaal. Tel. 045-
-224225.
Tek. PRUIMEN v.a. ’1,25,
honing en appels. Open na
14.00 uur. Tel. 04405-2152.
Ruytersweg 13, Aalbeek.

______» _sé?^»__§^^__^:

hat ze leren
voor één tientje- per maand!

Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE met leuk gesprek en
(fris) drankje. Eens geweest,
u blijft komen. 045-353489.

Te koop eiken KEUKEN-
DEURTJES 59,4x14,2 hoog
4 stuks; 59,4x35 hoog 2
stuks; 59,4x55 hoog 8 stuks;
59,4x130 hoog 1x;
1 inbouwgasstel. Te bevra-
gen 045-727339.

Wij verstrekken alle
soorten leningen.
Enkele voorbeelden P.L

42x 54x 60x
5.000,- 143,- 117,- 108,-
-7.500- 210,- 171,- 157,-

-10.000- 280,- 228,- 210,-
-15.000- 421,- 342,- 315,-
-20.000- 561,- 456,- 419,-

Overlijdensrisico is
i meegedekt, effectieve

rente vanaf 9.9%,
andere bedragen en

looptijdenzijn ook
mogelijk.

Ie hypotheken vanaf 7,5%
2e hypotheken

240 x180 x 120 x
10.000,- 106,- 116,- 140,-

-20.000- 213,- 233,- 281,-
-30.000- 319,- 3»,- 421,-
-40.000- 426,- 467,- 562,-

-mits overwaarde
Lopende leningen geen

bezwaar.
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet
aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

Bedrukte satijn lrlY!^ACaC Bedrukte geruwde
o.a. voor vestjes en fla ■ "' 1 |, I fl ~*W fl K310611
herenpyjama s vele kinderdessins om te
90 cm breed flam^^^afl^3 SHt^HV combineren

NuB,-p.mtr. V11&1II3m%J^P^^^^^^ Nu 10,- p.mtr.

Groot assortiment T^QCCï^^^ Bedrukte viscose
wolpolyester ruiten > *&%g£«3i houhhlihi

v> \ soepelvallende kwaliteit voor
150 cm breed \ n . \ broeken en rokken

\ D°a gev^din Geleen Maaow* ✓ 150 cm breed
Nu 10,- p.mtr. V^X^^^i Nu 16'95 pmtr-

Ligt uw hart in Limburgs natuur?

'j ■ ’ . Bel of schrijf:

.■ y /v) Stichting het Limburgs Landschap

''./■yf Kasteel Arcen
(/on^> postbus 4301, 5944 zg Arcen

'^ telefoon 04703-1840_____ : UJ —'te
—^«^—l^^H^^^^—H^^^^^^^^^^^BflHflfl^^^^^^^^^^^^^^^^^iflflflflflflflflflflflfli■■■■■Hflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl^^flflflflflflflflflfl-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^gi

ni
>^flflflk. flflflfll flflflfl^. flflflflaaw flfli flflk flfll flflflfll flflflfll flflflflfl^ BBBflatwfll flk fll flat fll HV fll Bk. BV fll BV HV Bk.

fl! BI Ia B\ I al B\ I BV Efl "^ II mII IL -ll' JIIII ||l || 111n 111 L ■-■ -I" E II K
1 Ui Iflrl I II IfflVl 111 flflflfll flHfl .r IB^ H^ Iflflkfl fl BB fl^ ■

■^ Iflb II 111 II 111 I vil ll ■! W\\ W\\ IhBV IIflfll I fl fl fl fl fll fl Hl fl fl I wJ I fl fll I fl Hl fl fl
fl BV fl fl fl fl BV. fll fl I fl Ik. fll fll fl Ifl BY flfll flfl fl^tle
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Vorig jaarkreeg een groot aantal men- studieschuld uit de renteloze voorschotten
De

sen met een studieschuld de kans deze ver- hadden afgelost r

vroegd, in zn geheel en met een interessante Wie vorig jaar geen gebruik heef
korting af te lossen. gemaakt van het aanbod, valt dit jaar buiten è \

<

Een aantrekkelijke regeling, die dan regeling. Zij,die dit jaarin aanmerkingkomenvoo j
ook dit jaarnavolgingkrijgt aflossing van studie \

Nogin de loop van deze v?.el "«««f» met een schuld, ontvangen deZ(
° studieschuld kunnen met

week ontvangen zon 300.000 korting aflossen. week bericht!
mensen met een studieschuld w„,^„^ ,0^.,,,^ m,^»,,,^. dat onder andere be 1

mrt ren AtudtcM. huiu nog naurr te bcpa Irnvoor- rekent!. Lx tra stortingen»

een aanbod om vóór 1 november :E::H,SI, jy*»'"* EISHSEH staat uit een persoonlijf
enimliunaantrekkelijke *" ~~' . ... , 1989,tellen ook niet mee.

1989 vervroegd en met korting kotltTsen
-—"«-—" B*2?^^,. overzicht van de reste

ü Dease regeling geWt f|.^r««iMH e" d* ft>rmul' v**. d*.
als u tijdens uw studie pi&ww«i»*«^^l kortingsregeling zijn in

af te lossen. z^;";:*. ZTmeepMi' rende studieschuld 6
kader van de regeling ||jp|||||j|^ \ Geen bericht thuis
Rijksstudietoelagen (tot IlilPlllp^ A. ontvangen?

Het gaat hier om (ex-) '"StE?—. fIKËi JssfEr- het bedrag aan kortin!
*-" op 1 januari 1989 al één %^SïSSSK«« jfc voor deie regeling, maar

yJlfde^LüKÖ van „w * igpfeS»| heeft n nog geen informa-

studenten die tijdens hun studie 2T *"■* '"*!b" Mpf ""--?""- bij aflossing ineens. "' In dat geval heeft u -lËlliiilsNSË Uk b Ik;
inmiddels informatie . , aan

een renteloos voorschot hebben =!£.-""** WS^ sssÜTS De details va*
ti„_ r *«"{— nftP nï«kr'* t>»vv**dKaiK<^2«niwi*eKw. Inforniatiserïiïtrshank

m # Heeft uop 1 januari betalingsverplichtingen Houdt dan uw corres- j - # .. I^lj
ontvangen in de penode voor "ï*^*~ zSESsr"" nSSr^L. deregehngzijngepublij

schuld afgelost, dan Betalingen nu, voor lijkt het opzoeken van uw
# krijgt u volgend jaar een aflosverplichtingen over gegevens. 1 " 1 O 11 oktober 1986, in het kader van ceerd in de StaatscoU'

de regeling Rijksstudietoelagen rant van 23 augustus k
De advertentie zoals die tenbehoeve van de regelingvan vorig jaarwerd geplaatst J"<

en die vorig jaar geen aanbod ■BBBBBBBBBBBBBflBB«B«flBBBBBflBBHflflflflflfl nr. 163.Meent vin aan
o

hebben gekregen. merking tekomen voor deregeling, maar hebt
Si

Zij konden vorig jaar nog geen geen informatie ontvangen?

gebruik maken van de regeling, aangezien het Belt u dan 06-4221111 op werkdage^
u

toen uitsluitend ging om mensen die op van 9.00 tot 18.00uur met de afdelingKorting
î

1 januari 1989 al 1/5 deel of meer van hun regeling van de Informatiseringsbank. !
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UTPbegint hoopvol
aan nieuw studiejaar

buitenland) niet te vinden

" Minister Van de Broek (links) betreedt het nieuwe instituut samen met directeur dr. M. El-Na-
maki (rechts). Daar achter mr. Ph. Houben, burgemeester van Maastricht. Foto: widdershoven

RL: evenveel
eerstejaars

MAASTRICHT - De Rijksuni-
versiteit Limburg verwacht voor«et nieuwe studiejaar nauwelijks
minder eerstejaars studentenaan vorig jaar het geval was. Alsanc inschrijvingen zijn afge-werkt zal het totaal aantal eerste-jaarsstudenten tussen de 1600 en1'00 komen te liggen. Er is nage-noeg geen sprake van een dalen-
de tendens in het aantal nieuw-
komers. Dat zei gisteren de voor-zitter van het College van Be-stuur drs. L. Vredevoogd.
Het duurt nog enkele wekenvoordat de officiële cijfers be-kend zijn. In deze periode wor-den nog definitieve bevestigin-gen verstuurd en nog betalingenverricht; de cijfers zijn nog gerui-me tijd in beweging. 1 december»s voor de minister de peildatum,
net uiteindelijke totale aantalstudenten aan deRL komt waar-schijnlijk boven de 6600 te lig-gen. Het vorig studiejaar werd deRL bevolkt door 4933 studenten.

Blijlevens sprak in zijn slotwoord
nog over de waarde van de liturgie-
viering en een goede katechese.
„Een christelijke gemeente zal op-
houden te bestaan als ze niet meer
regelmatig bijeen komt om liturgie
te vieren", zei Blijlevens. „Daarom
zal de UTP aan beide onderwerpen
aandacht moeten blijven geven, zo-
wel in het onderwijs als in de vorm
van wetenschappelijk onderzoek".

dam met Utrecht. Tilburg heeft te
kennen gegeven de zelfstandige sta-
tus het liefst te behouden. De ge-
sprekken met de Rijksuniversiteit
Limburg verkeren volgens derector
nog steeds in een onderhandelende
fase. Binnenkort gaan de verschil-
lende partijen weer om de tafel zit-
ten.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Bij de opening van het
academisch jaarvan de Universiteit
voor Theologie en Pastoraat (UTP)
gistermiddag was na alle strubbe-
lingen die zijn doorgemaakt in ver-
band met de door een Verkennings-
commissie voorgestelde omvor-
ming van universiteit naar HBO-op-
leiding in ieder geval ook een posi-
tief geluid te beluisteren. De UTP
trok dit jaar 17 eerstejaars aan en dat
zijn er zeven meer dan vorig jaar.
Bovendien had deUTP vorig acade-
misch jaar de eerste drie promoties.

Rector prof. drs. A. Blijlevens zei
gisteravond zijn uiterste best te
doen het theologisch onderwijs te
behouden in de vorm waarin het nu
gegeven wordt. „Onze opleiding
heeft veel kwaliteit in huis en levert

talenten af. We moeten ons er voor
behoeden het hoofd in de schoot te
werpen", aldus Blijlevens.

Tijdens zijn toespraak wilde Blijle-
vens verder weinig zeggen over het
rapport van de Verkenningscom-
missie Godgeleerdheid. Eerst wil
hij afwachten wat er op 19 septem-
ber gezegd wordt tijdens de bis-
schoppenconferentie. De conferen-
tie zal dan een reactie geven op de
bevindingen die ze heeft ontvangen
van de vijf wetenschappelijke theo-
logische instellingen.
Desgevraagd zei Blijlevens na af-
loop dat hij wel wat ziet in de sa-
menwerking met de andere vijf op-
leidingen. De instellingen zouden
dan in een clustersysteem moeten
opgaan waarbij Heerlen met Nijme-
gen zou samenwerken en Amster-

Het instituut, dat eerder in Delft
was gevestigd, heeft zojuist een
splinternieuwe vestiging op het mo-
derne stadsdeel Randwyck in ge-
bruik genomen. De verhuizing
wordt volgend jaar op grootscheep-
se wijze gevierd.

Minister prijst
nieuw instituut

Daar is juist het researchinstituut
voor opgericht, want het verzorgt
opleidingen voor leidinggevende
functionarissen in het bedrijfsleven
en bij de overheid in Derde Wereld-
landen.Wel is er enige vermindering te

constateren in het aantal eerste-
jaars voor de faculteit gezond-
heidswetenschappen. Maar dat
Wordt weer goed gemaakt door
de belangstelling voor de rechts-
geleerdheid. Ook de faculteit van
de economische wetenschappen
trekt veel nieuwe studenten. Verzet tegen

stadionverbod
economie is zeer gewild, een lan-
9-elijk verschijnsel overigens.
Het aantal eerstejaars op deze fa-
culteit is gelimiteerd aan 500 omac groei in de hand te houden.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Minister Van de
Broek (buitenlandse zaken) heeft Het speet Van de Broek wel, want
gisteren een bezoek gebracht aan zijn visie over ontwikkelingssamen-
het nieuwste instituut dat Maas- werking werd na afloop van zijn toe-
tricht rijk is: het researchinstituut spraak beloond met een fors ap-
voor bedrijfswetenschappen. Hij plaus. De demissioniare bewinds-
kwam er niet om zieltjes te winnen man vertelde dat geld steken in ont-
voor de verkiezingen van morgen, wikkelingslanden alleen, niet vol-
want die waren onder zijn gehoor doende is maar dat het vooral ook
(enkele tientallen 'studenten' uit het gaat om de overdracht van kennis.

dent van de rechtbank te Maas-
tricht.

Uniek
Van de Broek prees het belang van
het researchinstituut en zei dat het
een unieke instrument is om bij te
dragen aan de ontwikkeling van
Derde Wereldlanden. Hij hoopte dat
de studenten na de opleiding terug
gaan met het gevoel dat ze iets ge-
wonnen hebben en dat het iets is
wat ze in het voordeel van het eigen
land kunnen gebruiken.

Het door MVV uitgevaardigd sta-
dionverbod is bedoeld als be-
straffende reactie op een inci-
dent dat zich zaterdag 1 april
moet hebben afgespeeld rond de
wedstrijd MVV-Willem 11. Bij die
gelegenheid zou de jeugdige
Maastrichtenaar een jong meisje
hebben geslagen en bespuwd.

De jongeman zelf betwist deze
beschuldiging. Het verbod om
stadion en stadioncafé te bezoe-
ken is ingegaan op 17 april en zal
per 1 juni 1991 eindigen.
De veroordeelde en zijn vader
willen het verbod door een rech-
terlijke uitspraak ongedaan zien
gemaakt en daarnaast van MVV
afdwingen dat daarvan medede-
ling wordt gedaan aan deKNVB.
Doordat MVV namelijk in eerste
instantie de door haar genomen
maatregel aan de bond had door-
gegeven, kreeg de Maastrichte-
naar van die zijde nog eens het
verbod opgelegd ook elk ander
stadion in de sector van het be-
taald voetbal te bezoeken. Dit
verbod geldt voor de duur van
zes maanden, eindigend op 10 fe-
bruari van volgend jaar.

Intern overleg bij KNP
papierdivisie muurvast

De eerste 70 studenten komen uit
landen in het Verre Oosten en Afri-
ka. Op korte termijn denkt het insti-
tuut te kunnen uitgroeien tot een or-
ganisatie die jaarlijks 400 studenten
opleidt.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De vader van
een 17-jarige Maastrichtse voet-
balsupporter heeft een kort ge-
ding aangespannen tegen de
Stichting MVV die zijn zoon het
verbod heeft opgelegd geduren-
de twee jaarhet Geusselt-stadion
te bezoeken en evenmin het in
dat complex gelegen café 'Geus-
selterhof. Het geding dient vrij-
dag 15 september voor de presi-

Vervolg van pagina 1 wil niet zeggen of de raad van be-
stuur nog andere stappen onder-
neemt om het rapport uit handen
van de FNV-bestuurder te krijgen.
„Voor KNP is diteen buitengewoon
moeilijke kwestie. We zijn traditio-
neel een groot voorstander van
open overleg," zegt hij.

"I mpr_a e' kwam echter in eenlUok aardig daSlicht te staan, toen]vanH
de groepsondernemingsraad

rPil KNP-divisie papier en de di-jyjCteuren van de KNP-bedrijven in
«,soK ht en Meerssen eenzelfdeIvonHrsingsverzoek indienden. Zij

virftru eveneens dat met de twee
onH emers' die vanuit de groeps-
-0 oernemingsraad in de centrale

1) te ) Waren afgevaardigd, niet verder
x>n_eiK aderen vieL Tot grote veTha'ie^L omsloot de bedrijfscommissie
*en verzoeken echter af te wij-
ba?.'_,0,mdat er 'geen causaal ver-end bestond.

deze (voor)kennis, door in aandelen
te gaan handelen (KNP is aan de ef-
fectenbeurs genoteerd).
De directie van KNP is ervan over-
tuigd dat de districstbestuurder het
rapport via de twee geschorste oR-
leden heeft gekregen. Volgens Van
Schayk hadden alleen de leden van
de COR het rapport gekregen. Zelfs
het topkader binnen het concern
was mondeling geïnformeerd. Eén
van de geschorste leden had zijn ze-
tel in de COR overigens vrijgemaakt
voordat de bedrijfscommissie uit-
spraak had gedaan.

Ondertussen heeft deKNP-top con-
tact gezocht met het hoofdbestuur
van de industriebond FNV in Am-
sterdam. Maar deze stap zou er niet
op gericht zijn om via de superieu-
ren van Eijdems alsnog het rapport
terug tekrijgen. Het overleg met de
bond is ook niet opgezegd. „De FNV
vertegenwoordigt een grootvan ons
personeel. Dat moeten we niet uit
het oog verliezen," aldus Van de
Weerd.nend^dien is het interne overleg bin-

yilin_ Papierdivisie in een patstel-'JVatP *" "We zitten muurvast,"
'en Van Schayk' hoofd personeel

Ên °r?anlsatie van de papiergroep.
Uit a"tZIJ wordt de twee OR-leden

"Vtic en Meerssen informa-

' in °,nthouden, omdat ze niet meer
*itt COR-vergaderingen mogen
gro en anderziJds zouden ze in de
t oepsondernemingsraad wel (ver-
g^welyke) informatie mogen krij-

De betrokken districtsbestuurder,
W.Eijdems, wil niet zeggen van wie
hij het rapport heeft gekregen. „Ik
ga nog liever de bak in," zegt hij
ferm. Eijdems werd door de secreta-
ris van de raad van bestuur, tevens
hoofd van de afdeling juridische za-
ken, gesommeerd om het rapport in
te leveren, maar aan dat verzoek
geeft hij geen gehoor. De FNV-be-
stuurder begrijpt de commotie ook
niet. „Ik weet niet eens of de stuk-
ken origineelen compleet zijn. Maar
goed, ze liggen bij mij net zo safe als
bij de bank van Engeland."

De FNV-bestuurder bestrijdt de
suggestie als zou KNP een bedrijf
zijn waar de overlegwijze in het ver-
leden voorbeeldig was. Eijdems
voelt zich ronduit belazerd. Hij zegt
in de afgelopen jaren veel werk te
hebben verzet om het interne over-
leg bij met name KNP Meerssen
grondig te verbeteren, waarbij zelfs
de bond haar absolute overmacht
deels prijs gaf. „Ik voel me echt ge-
nomen. Bij KNP zitten slechte ver-
liezers. Er is een enorme aversie te-
gen de FNV."

Eijdems zegt vanaf het begin bereid
te zijn geweest om met de KNP-top
over de zaak te praten, maar de in-
formatie geeft hij niet af. De Vak-
bondsman zegt de gegevens te kun-
nen gebruiken in het overleg met
KNP.

Bij het hoofdkantoor van KNP in
Naarden zit de top behoorlijk in de
maag met het conlfïctrond het ge-
heime rapport. Directeur Van deWeerd van personeel en organisatie

Moeilijk

Uitpraten
f het rapport dit alle-

maal waard is, antwoordt Eijdems:
„En nou heb je de koe bij de horens.
Ik kan dit niet begrijpen. Het enige
wat ik wil is een fatsoenlijke behan-
deling. Ik heb nog altijd de hoop dat
we het kunnen uitpraten, maar als
de KNP oorlog wi1..."

Vrijgemaakt
te

an Schayk ziet het echter niet zit-
te

n om met een ondernemingsraad
(Cn_>al;en waarin twee geschorste
Rk u den zitten- "In het strate-
?w ui

plan staan onze sterke en onze
kn _"

e kanten. Daar zit al onze des-
Q
undigheid, tijd en geld in. Het mag

ha a geen enkele voorwaarde in
Van |n van derden komen," aldus
0lTI\Schayk. Hij wijst er bovendien
a£ aat de KNP-directie strafbaar isderden misbruik maken van

Dinsdag 5 september 1989 " 15

(ADVERTENTIE)

Aantal werklozen loopt sterk terug^g^«
Ven ao*« «af«i*«_«vers wetfttoM». ierujsrgeiope» aa&r ter» s>*l«t«n as> de arbeid*- n»*« $econ«W f

«"_« BiM <_ j,»i.. 3T6.000, Ee» periode «MPiw !_f msrici;. dat *r sprake/ ’ WMBES «AA« «" w» »l _at gerat_d»ld« nog aj> SSï.eöfc Hoewel „et gaat o» getaHejt keujke daiianL ’ Jjm
v*s «Se w»rww»»«t_ «i »W* _« H j«ar geiedeo w«_e_ er >w« 41* ;tffcen_<ü£ zijn uit e«a s©o*_«Jd. / j/j JBj
*a*"f' «6,00© werttteseß. «teeJtjjïoef. ca aüeen gro*» «er- nr.nt.Jh f f ___ iwlw

Ia sjs laatste drie maanden t>e ft__k_ daiing is opsuwfee- «_tül«n over een i_age-« p«- Ytl^^J ’Jë
«midden apr_^_«_> t-twtoöt- lijk, om<Jat «ich traiJitiooeei in riodc ai» een duidelijk i_dlc_- uanpuw f jh IPMIel&te &«_&! ge*egs»tr<?*r-_ dsie persode veel »e_eol**rla- »e _»"*■»".,r_yd>n beschouwd, / J §w

er is veel bereikt sinds 1982. werken aan een schoner voor de oude dag zijn belangrijk.

Het aantal banen is sterk toe- milieu, dat is nu echt punt één. Het fundament is er. Twee
genomen en het gaat zondermeer maar ook een goede gezondheids- kabinetten lubbers hebben er-
goed met de economie. zorg, kwaliteit in het onderwijs, voor gezorgd. maar nu verder.

Dat moeten we vasthouden, meer veiligheid op straat, kan- Want ook morgen moet het goed

Maar er is veel meer te doen. sen voor jongeren èn zekerheid zijn. Stem dus op 6 september CDA.

VERDER MET LUBBERS CDA
" *

provincie

EG-directeur-generaal mr E. Brinkhorst:

'Europa 92 uitdaging
voor universiteiten'

Van onze verslaggever

;ipe ontwikkelingen die leidden toteuropa 1992' hebben duidelijke ge-
hp !? voor de Europese instellin-
dia' daarom zÜn aanpassingen no-
j

g' willen de instellingen niet ach-

Itf i IJven in kwaliteiten concurren-"ekracht," aldus Brinkhorst. „Uni-
ti rsiteiten ziJn nu eenmaal sterk na-' °naal gericht. Voor hen zal 'Euro-
hpt * vooral effecten hebben wat«rett de vergrote mobiliteit van
J-at en studenten, alsmede de er-

JJe^nil|g van_ beroepskwalificaties

JMAASTRICHT - Ook voor de toekomst van de Rijksuniversi-
|eit Limburg speelt de Europese eenwording een grote rol. Er

p !lgt een Europese uitdaging voor de universiteiten. Dat heeft; Sisteren mr L. Brinkhorst, directeur-generaal milieuzaken en
nucleaire veiligheid van de Commissie van de Europese Ge-
meenschappen, onderstreept tijdens zijn rede bij de openingvan het Academisch Jaar aan de Rijksuniversiteit Limburg.

mobiliteit toenemen en als gevolg
daarvan ook de concurrentie tussen
de universiteiten. Brinkhorst zei
verder dat versterking van de auto-
nomie van de universiteiten wense-
lijk en noodzakelijk is. De bijdrage

van de Gemeenschap moet daarbij
een ondersteunend karakter heb-
ben en bestaan uit het verschaffen
van een 'toegevoegde waarde.

Succes
In dit verband noemde Brinkhorst
het Erasmus-instituut van de Euro-
pese Qommissie, dat met zijn uit-
wisselingsprogramma's nu al een
doorslaand succes is gebleken. Dit
soort programma's, waarbij de di-
recteur-generaal ook Comett (sa-
menwerking universiteit/industrie)
en het nieuwe Lingua (taalkennis)
noemde, zal een universiteit stimu-

leren tot nieuwe activiteiten.

Tot slot benadrukte de EG-functio-
naris dat 1992 veel geloofwaardiger
is dan de eerste fasen van de Euro-
pese Gemeenschap dat waren.
„Simpelweg gaat het om de argu-
mentatie: als we niet aanpassen,
dan raken we achterop. Dat is eer-
der een praktisch dan wetenschap-
pelijk argument. Het bedrijfsleven
heeft er al eerder op ingespeeld.

Ook voor de universiteiten kan 1992
als inhaaloperatie worden gezien
om de achterstand aan aanpassing
uit de jaren'70 en '80 in te lopen," al-
dus Brinkhorst. Foto: WIDDERSHOVEN
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grote diversiteit in opleidingen
ingevolge van de toenemende

Hustinx-prijs
voor De Leeuw
" De plechtige opening van het Academische Jaar
gisteren bij deRijksuniversiteit Limburg, werd af-
gesloten met de uitreiking van de Edmond Hus-
tinxprijs voor de Wetenschap 1989 aan mevrouw
drs. E. de Leeuw (29). Zij kreeg de prijs overhan-
digd door de voorzitter van de jury, prof. dr. L.
Boon.

Evelyne de Leeuw behoorde in 1984, tot de eerste
generatie aan deze universiteit afgestudeerde ge-
zondheidswetenschappers. Op 8 december hoopt
ze haar proefschrift te verdedigen. Dat handelt over
de vraag of het mogelijk is het in de Nota 2000 (uit
1986) voorgestelde gezondheidsbeleid in de prak-
tijk tot uitvoering te brengen. Haar huidige taak bij
deRL betreft het onderzoeksmanagement van het
project Health Promotion. Op de foto: Prof. dr. L.
Boon (links) feliciteert Evelyne de Leeuw met de
Edmond Justinxprijs. In het midden prog. G. de
Groot, winnaar van vorig jaar.

ümburgs dagblad
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baan vrij
" De vrijwilligerscentrale Heerlen
vraagt vrijwilligers voor de volgen-
de organisaties en activiteiten:

Nieuwe school start met 28 leerlingen
Openbaar basisonderwijs in Schinveld

Redactie milieublad: Een organisa-
tie die zich ten doel stelt het natuur-
en milieubesef te bevorderen,
vraagt vrijwilligers voor de milieu-
redactie van haar informatieblad
dat eens in de zes weken uitkomt.
Van de kandidaten wordt verwacht
dat ze bereid en in staat zijn te
schrijven over dè milieuproblema-
tiek in Limburg.

Meisje gewond
bij aanrijding

BRUNSSUM - Een 17-jarig
meisje uit Landgraaf liep giste-
ren om 16.15 uur bij botsing op
de hoek Rumpenerstraat-Swee-
lincklaan in Brunssum een bo-
venbeenbreuk op. Het meisje
reed op haar bromfiets op een
voorrangsweg en werd geschept
door een auto komende uit de
Sweelincklaan. De automobilst
had de bromfietster niet gezien.
De Landgraafse werd opgeno-
men in het ziekenhuis te Bruns-
sum.

Chauffeur: Er wordt een chauffeur
gezocht voor een busje waarmee ge-
handicapte jongeren revalidanten
uitstapjes kunnen maken. De vrij-
williger moet door de week, zowel
overdag als 's avonds op afroep be-
schikbaar zijn. Omdat het gaat om
het begeleiden van lichamelijk ge-
handicapten, wordt naast een rijbe-
wijs BE ook enig invoelingsvermo-
gen gevraagd.

Ziekenbezoek: Een vereniging in
Heerlen vraagtvrijwilligers voor het
bezoeken van zieken en het doen
van Welfarewerk. Gevraagd worden
vooral mensen die graag omgaan
met hulpbehoevende medemensen,
daar goed naar kunnen luisterenen
vriendelijk van aard zijn.

Open kinderwerk: Voor het opzit-
ten en begeleiden van recreatieveactiviteiten voor kinderen in de leef-
tijd van vier tot twaalf jaar worden
vrijwilligers gevraagd. Het betrefteenmalige activiteiten, zoals een to-
neelgroepje of een tuingroepje.
Daarna ook sport en spel en han-
denarbeid. Tijdstip: woensdagmid-
dag.
Opvang daklozen: In Heerlen is
deze maand gestart met de opvang
van daklozen. Vrijwilligers die hier-
aan willen meehelpen, kunnen zich
daar nu al voor opgeven. De taken
zijn: koffie en thee zetten en uit-
schenken, een praatje maken met
bezoekers en toezicht houden op de
naleving van het reglement. De
werktijd zal voornamelijk tijdens de
midag- en avonduren zijn.

oostelijke mijnstreek © redactie: 739282

Heerlen Hoensbroek

" De basisschool haalt vandaag
vanaf 17.00 uur oud papier op.

Jabeek

" Het gouden echtpaar Krist-Dielemans

melden. Daarmee voldeet de aan-
vraag aan alle criteria en kon de ge-
meente aan de slag. We hebben alle
gewenste medewerking van de
overheid gekregen en zo konden we
al dit schooljaar met de lessen star-
ten. Helaas heeft een aantal ouders
hun leerlingen uiteindelijk niet op
de nieuwe school aangemeld. Waar-
schijnlijk hebben ze vorig jaar hun
handtekening gezet uit onvrede met
de gang van zaken op een andere
school. Hoewel ze principieel wel
voorstander van openbaar onder-
wijszijn, zijn er ook ouders die hun
kind, dat nog maar een paar jaar
naar de lagere school moet, dan
maar op die school laten".

Het gebouw van de voormalige Eli-
giusschool is de afgelopen maanden
grondigverbouwd en aangepast aan
de eisen van de onderwijsinspectie.
Inclusief de inrichting en aanschaf
van leermiddelen hangt er een prijs-
kaartje aan van ruim 250.000 gul-
den.
Op dit moment telt de school
slechts 28 leerlingen. Een aantal, dat
bij de aanvraag voor het verkrijgen
van de Openbare School veel hoger
lag.

Snel
Wethouder Goossens van onderwijs
vindt echter dat de school wel dege-
lijk bestaansrecht heeft en een goe-
de toekomst tegemoet kan zien.
Goossens: „De komst van openbaar
onderwijs in Onderbanken is ont-
zettend snel gegaan. In maart vorig
jaarkwam een groep ouders met het
verzoek tot oprichting van een
openbare basisschool. Ze hadden
handtekeningen van 55 ouders, die
in totaal 75 kinderen konden aan-

Van onze correspondent

ONDERBANKEN - Met het onthullen van de naam
'Op de Berg' opende hetvoltallige college van benw
van Onderbanken afgelopen zaterdag de nieuwe
openbare basisschool aan de Schoolstraat te Schin-
veld.

Voorlopig zullen de leerlingen van
'Op de Berg' echter de ruimte heb-
ben, samen met twee full-timers en
één part-time leerkracht, die het
voorrecht hebben om met heel klei-
ne groepjes te werken.

Voorrecht

Gouden paar

per persoon
Voor diefstal van kolen

'Honkbalknuppel
achter de deur'

Van onze
correspondente

MAASTRICHT
„Niet een stok, maar
een honkbalknuppel
achter de deur". Dat
had officier van jus-
titie mrSijmonsma
in petto voor twee
Heerlense mannen
van respectievelijk
41 en 42 jaar, die ver-
dacht werden van
diefstal. Die 'honk-
balknuppel' bestond
uit een eis van twee

maanden, echter wel
geheel voorwaarde-
lijk en een boete van
elk ’ 350.

MrSijmonsma hield
daarbij rekening met
de behoeftige om-
standigheden, waar-
onder beide heren
hun delict in decem-
ber 1989 hadden ge-
pleegd. Ze hadden
kolen gestolen van
een bedrijfsterrein in
Bom om die zelf

thuis op te stoken.
Een klein vergrijp
vergeleken bij alle
andere zaken op hun
strafblad.
De Heerienaren had-
den bij elkaar al zon
negen maanden van
hun leven achter tra-
lies doorgebracht.
Ze verzekerden poli-
tierechter mrBröc-
ker dat ze daar nu
'schoon genoeg' van
hadden en dat hij
hen nooit meer terug
zou zien. De rechter
hield het bij de geëi-
ste straf met de op-
merking, dat hij
twee maanden voor-
waardelijk een
'koopje' vond.

Voor meer informatie: Vrijwilligers-
centrale Heerlen, Burgemeester van
Grunsvenplein 2, S 045-713971. De
centrale is op werkdagen geopend
van negen tot twaalf uur en van
twee tot vijf uur.

Klusjesvrouw: Een vrouwenorga-
nisatie in Heerlen vraagt vrouwen
met technische gaven die willen
meehelpen met het verbeteren van
het interieur van hun ontmoetings-
ruimte en bereid zijn om klusjes op
te knappen. De werktijden kunnen
in overleg vastgesteld worden.

"Het echtpaar Pierre Bartholo-
meus en Mies Drost, wonende in
de Pancratiusflat Op de Nobel
118 te Heerlen, hoopt op zaterdag
9 september het gouden huwe-
lijksfeest te vieren. Op die dag
wordt om 15.30 uur in de Pastoor
van Arskerk in Geleen, waar het
echtpaar 40 jaar woonde, een
dankmis gehouden.

Afscheid

FNV-jubilarissen

Foto: MARCEL VAN HOORN

" Dat Hoensbroek een hecht
bastion isvan deFNV werd afge-
lopen weekeinde nog eens on-
derstreept tijdens de 'massale'
huldiging van welgeteld 27 vak-
bondsleden. Twee van hen mo-
gen dan ook best op de voor-
grond: de heren F. Evers (1.) en J.
Peeters, die onderscheiden wer-
den wegens respectievelijk zes-
tig en vijftig jaar lid van de In-
dustriebond FNV, afdeling
Hoensbroek. De andere vijfen-
twintig zijn onderscheiden we-
gens hunveertig en vijfentwintig
jarig lidmaatschap.

Van 17.30 tot 19.00 uur vindt de
receptie plaats in Motel Heerlen.
Pierre Bartholomeus begon zijn
loopbaan in de vliegtuigindustie.

Bonnefantenmuseum. Retrospectieve
f„ram van Velde. T/m 3/9, open di t/m vr"J-17 uur, za en zo 11-17 uur. Galerie
t 'Snature, Kapoenstraat 24. Permanen-
in f xpos 'tic van steeds wisselende ob-
jecten. Open wo t/m vr 13-18uur, za 13-

-' uur. Galerie Bauxiet, Herbenus-pliu 39, Werk van Toon Truyens, Mar-
Hermans, Ger Pirson en Raymond

k "rrer. Open do t/m zo 13-17 uur. Win-
kelcentrum Brusselse Poort, Werk van■inea Welters. T/m 9/9. Open dag. 12-17ur. Rijksuniversiteit, Bonnefanten-faat 2. Jezuïetencollectie. T/m 30/9.oamer van Koophandel, Het Bat 2.
lfi/in enjen van Nora Postma. T/m°'{U, open ma t/m vr 8.30 t/m 16 uur.«aierie Artisart, Grote Gracht 43. Werkan Hans Hansen. T/m 30/9, open di t/m

13.30-17.30 uur. Expositiecentrum
Bogaardenstraat 40b. Grafiek1amfestatie Maastricht. T/m 24/9, open„ Utn vr 13.30-18 uur, za en zo 13.30-17uur.

MAASTRICHT

NUTH
Atelier Vinken, Stationsstraat 282.
Werk van Johan van Hoof en Martin
K-laaszen. T/m 7/9, open di t/m vr 9-18uur, za 9-17 uur. Bibliotheek, Becker-
r,raat 10. Foto's van Maria Paas. T/m
"*"». open ma, di, wo en vr 14.30 t/m 18uur, wo 10.30 t/m 12 uur, vr 18.30 t/m 20uur.

VOERENDAAL

Botanische tuinen. Beelden van WimSteins.

Gemeentehuis. Werk van Jos Weijmer
T/m 30/9, open werkdag. 8.30-12.30 en diook 13.30-16.30 uur.

KERKRADE

HOENSBROEK
£t iv Hoensbroek. Werk van Alfonsstadhouders. Gedurende de zomerda-gen, open dag. 10-17 uur. ABN Bank,m^/^Van ??J van Ge"t- T/m 13/9,openvan^L/ 9\l6oUur- Bibliotheek, Foto's

frpHPHf'Kerkber ë 2. Werk van Man-tred Hur imann. T/m 24/9, open wo, do,za en zo 13-17 uur, vr 13-20 uur

Galerie Signe, Litho's van Bram vanvelde. T/m 10/9. Werk van Marion Le
R/in"0 en Hans Lemmen. Van 9/9 t/mj^U, open wo t/m zo 14-17 uur. Ther-menmuseum, Coriovallumstraat 9."ïermen en badgebruiken in de Ro-meinse tijd. T/m 1/10,open di t/m vr 10--11 uur, za en zo 14-17 uur. De Spiegel,Cherstraat 88. Staal/textielplastieken en«-nildenjen van Doré Peulen. T/m 19/9,«Pen vrij t/m di 20-01 uur. Welterhof.werk van Marlies Nieskens en Thea Pa-sen. Van H/9 t/m 3/10, open dag. 9-21uur. Limburgse Volkssterrenwacht,

95. Van vuurpijl tot
7nn,S-,chip' Vanaf3/9, open di t/m vr eno U-17 uur, di en vr ook 19.30-22 uur.rt !riccl, Ter Worm- Werk van Jacqueli-e Klinkers en Ru de Vries. Za 23 (14-19uur) en zo 24/9 (10-19 uur)

HEERLEN

Gouden paar

" Frans Walkowiak en Jozef
Gnutek ontvingen afgelopen za-
terdag tijdens de receptie ter ge-
legenheid van het 60-jarig be-
staansfeest van de 'Verenigde
Polen' in Hoensbroek een hoge
Poolse onderscheiding. De Pool-
se consul in Nederland, de heer
Tomkowski, overhandigde voor-
zitter Walkowiak en penning-
meester Gnutek de eremedaille
in goud in de Orde van Verdien-
sten. In gemeenschapshuis Ma-
riarade, waar 250 gasten genoten
van een folklorische Poolse
feestavond, werd ook mevrouw
Teresa Buchwald in de bloe-
metjes gezet. De Poolse, die
reeds 12/2 jaar secretaresse is
van de jubilerende vereniging
ontving een fraaie oorkonde. Me-
vrouw Buchwald (sr.), mevrouw
Perczak (60 jaar lid) en de heer
Figas (30 jaarlid) kregen een her-
denkihgsbord aangeboden.

Hoge Poolse
onderscheiding

Toen de fabriek Koolhoven in
Rotterdam werd gebombardeerd
kwam hij in dienst van het Rot-
terdamse Arbeidsbureau, waar
hij honderden Rotterdammers
vrijwaardde van arbeid in Duits-
land door hen onder te brengen
bij de Staatsmijnen. Uiteindelijk
ging hij zelf bij Centrale Techni-
sche Dienst van de Staatsmijnen
werken.

aanmelden bij de dames van zieken-
vereniging HozeeZonnebloem. De
kosten zijn f 10,- per dag.

De afscheidsreceptie wordt vrij-
dag van 17.00 tot 18.00 uur ge-
houden in de aula van het Ju-
nior-collegevan het ADC aan de
Richerstraat 35 teKerkrade.

" De heer M. L'Ortije neemt
vrijdag afscheid als voorzitter
van de Kerkraadse scholen voor
voortgezet onderwijs College
Sacta Maria, Mavo Pius XII en
Sint Antonius Doctor College.
Sinds de oprichting in 1971 be-
kleedde hij de functie van voor-
zitter van de Stichting Katholie-
ke Mavo ScholenKerkrade.

Mevrouw Bartholomeus was
werkzaam in het kleuteronder-
wijs, toen zij haar man leerde
kennen. De werkzaamheden en
sociale activiteitenvan haar man
betekenden voor haar dat zij
vaak de gastvrouwenrol speelde
tijdens vergaderingen, die bij
Bartholomeus thuis gehouden
werden. Het echtpaar heeft vier
kinderen en acht kleinkinderen.

SietzeKrist (72) werkte 38 jaarbij
de Staatsmijnen. Hij en Cisca
(71) hebben vier kinderen en vijf
kleinkinderen.

" Woensdag is het een halve
eeuw geleden dat Sietze Krist en
Cisca Dielemans uit Brunssum
in het huwelijksbootje stapten.
Ter gelegenheid hiervan houden
zij van 15.30 tot 17.30 uurreceptie
in de ontmoetingsruimte van het
bejaardencomplex Huize Tichel-
wei, Julianastraat 13 te Bruns-
sum.

De groepen bestaan uit circa acht
personen en komen een keer per
week gedurende twee uren bij el-
kaar. ledere deelnemer krijgt een
kennismakingsgesprek. Aanmel-
den voor de gespreksgroepen kan
tot 10 september bij de FIOM, dr.
Poelsstraat 24 Heerlen, «ST 045-
-740082.

Doel van de gespreksgroepen is om
mensen die in dezelfde situatie ver-
keren met elkaar in contact te bren-
gen door te praten over de gemeen-
schappelijke ervaringen. Gespro-
ken kan worden over verwerking
van de echtscheiding, alleen verder,
omgangsregeling, toekomstver-
wachtingen, eenzaamheid, het leg-
gen van nieuwe contacten en het
opbouwen van relaties.

HEERLEN - FIOM Limburg, het
bureau voor hulp aan-alleenstaande
ouders, start deze maand in Heerlen
weer met gespreksgroepen voor ge-
scheiden ouders uit de regio Ooste-
lijke Mijnstreek.

Gespreksgroepen
gescheiden ouders

Geslaagd
" Leon Gielgens uit Kerkrade
slaagde aan de Rijksuniversiteit
te Utrecht voor het doctoraal
examen scheikunde.

" De wekelijkse oefenavonden vanSjoelvereniging Oud Sjilvend wor-
den op donderdag van 19.30 tot
22.00 uur gehouden in café Nieling.
Nieuwe ledenkunnen zich dan aan-
melden.

Merkelbeek

" Het jeugd- en jongerenwerk Ut
Achterheukske houdt vanaf van-
daag een avondwandelvierdaagse
over 5, 10 en 15 kilometer. Men start
tussen 18.00 en 19.00 uur aan de
Henkhof. Inschrijvingvier gulden.

Bingelrade

" Het gouden echtpaar Bartholomeus-Drost

"De wijkverpleegster van het
Groene Kruis houdt woensdag van
12.45 tot 13.15 uur spreekuur in het
wijkgebouw." Voor deelname aan de Ziekenda-

gen van het dekenaat Brunssum op
20, 21 en 22 septemberkan men zich

Schinveld

"De hobbyclub 'Onder Ons'
maakt donderdag een bustocht naar
de Kasteeltuinen in Arcen. Er zijn
nog plaatsen vrij in de bus. Deelna-
me kost f 40,-. Men kan zich aan-
melden bij Sjef van Kan, S 324410.

" Voor de 55-plussers van Hoens-
broek start op woensdag 13 septem-
ber om 10.00 uur in De Koffiepot
een bloemschikcursus. Acht lessen
kosten f24,-. Men dientzich zo spoe-
dig mogelijk aan te melden bij de
Federatie Welzijnswerk voor Oude-
ren, S 213666.

Op dinsdag en donderdag worden
cursussen metaalbewerking gehou-
den en op maandag en woensdag is
er een hobbyprojekt in de metaalaf-
deling. Voor informatie: S 226643.

j^e plaatselijke afdeling van de
t lerenbescherming geeft deze win-er Weer een 'Dieren-EHBO en ver-. °rgingscursus'. Personen vanaf 15
en kunnen aan de twaalf theorie-n vier praktijklessen deelnemen,
vooi- aanmelding: Secretariaat Die-
enbescherming Heerlen e.0.,J 045-720758.«In gemeenschapshuis 'Op dr

houdt Zymose iedere"'oensdag van 19.00 tot 21.00 uur
tnt naaicursus voor meisjes van 13"l 18 jaar. De kosten zijn f 5,- peri>aand. Voor informatie: Marij vanJr'eef, s 722950."Jn de Filmzaal van Welterhof«idt. vanavond vanaf 19.30 uur een.nodepresentatie plaats. De entree

De Federatie Welzijnswerk voorUderen start vandaag en donder-ag met twee cursussen geheugen-
Deelname kost f 50,-.celnemers kunnen 's morgens bel-n_naar de Federatie, E 715530.'luit- en tamboerkorps 'Marijke'

Zo ,Heerlerbaan houdt komendendag 10 september receptie we-sens de op het Wereld Muziekcon-ours behaalde eerste prijs.'De re-sohtie vindt Plaats in gemeen-
napshuis Caumerbron en duurtan half acht tot negen uur.

" Werkloze mannen en vrouwen
tot en met 40 jaar kunnen gratis
deelnemen aan de activiteiten van
het Ambachtshuis, Kastanjelaan
140.

HEERLEN
Royal: Theadventures ofBaron Münch-nausen, dag. 15 18.15 en 21 uur. Lock up,za 23.30 uur. Rivoli: License to kill, dag.
14.30 17.30 en 20.30 uur. Maxim: The na-ked gun, dag. 15.30 18.30 en 20.30 uur.

H5: Lethal Weapon 2, dag. 14.30 19 eni,-} uur-K' - daB- 14 18-30 en 20-45 uur-Wilde harten, dag. 14 18.45en 20.45 uur.Roadhouse, dag. 14.15 19 en 21.15 uur.ihree Fugitives, dag. 18.45 uur, di doook 14 uur. Rainman, dag. 20.45 uur.Platvoet enzijn vriendjes, wo 14en 15.30uur. De Spiegel: Bird, vr t/m di 21 uur.

SCHAESBERG
License to kill, vr t/m wo20.45 uur.

MAASTRICHT
Mabi: The adventures ofBaron Münch-nausen, di do 21 uur, wo 14.30en 21 uur.me naked gun, ma t/m do 21.30 uur. Ta-jan en de toverketel, wo 14.30 uur. Theparate Kid 3, wo 14.30 uur. Scandal,°ag. 21.30 uur. License tokill, di do 21.15uur, wo 14.30 en 21.15 uur. Cinema-Pa-

'^cf= Lethal Weapon 2, dag. 18.30 en~ ,° uur- Wilde harten, dag. 18.30 en4. ° uur-Roadhouse, dag. 21.30 uur.
nainman, ma t/m do 18.30 uur. Lumière:"et rode korenveld, dag. 20 en 22 uur.ue Illusionist, di do 21 uur. Les Vacan-
ces de M. Hulot, wo 21 uur. £ Qg.
LEEN

£°rum: Lethal Weapon 2, ma t/m do
ï" uur. License to kill, ma t/m doai.jO uur.

?.oxy.: Roadhouse, vr t/m wo 20.30 uur.öiudio Anders: Three fugitives, vr t/mwo 20.30 uur.

SITTARD

ECHT
Royal-Microßoyal: License to kill, vrurn di 20.30 uur.The Karate Kid 3, vr t/mdl 20.30 uur

exposities
ROERMOND

Royal: Lethal Weapon 2, dag. 20.30 uur."oyahne: The Karate Kid 3, dag. 19.30uur. The Accused, dag. 21.30 uur.

Van onze verslaggever
HEERLEN- Deput'e Mastenbroek en burgemeester Van Zeil van
Heerlen hebben gistermiddag het complex 'De Haagdoorn' met 79
aanleunwoningen aan de Ypenburglaan in Heerlen officieel geopend.
Deput'e Mastenbroek onthulde samen met een bewoonster van het
nieuwecomplex een gedenksteen.

De steen werd daarna door burgemeester P. Van Zeil, de wethouders
H. Savelsbergh en J. Zuidgeest in de vloervan de De Haagdoornhal
gemetseld.

De provincie leverde de grootste financiële bijdrage. Deputé Masten-
broek was er vol lofover dat zovelen de handen ineengeslagen had-
den voor een goede vorm van bejaardenzorg. Hij wees ook nog op de
voordelen van aanleunwoningen, waarbij ouderen zoveel mogelijk
zelfstandigheid houden, maar ook op hulp kunnen rekenen wanneer
dit nodig is.

# Enkele bewoners van de nieuwe aanleunwoningen luiste-
ren aandachtig naar een van desprekers beneden in de hal.

Foto: FRANS RADE.

De Haagdoorn is tot standkunnen komen door een goede samenwer-
king van de Bouwvereniging Heerlen, het NCIV, aannemer Jongen,
de Federatie Welzijnswerk Ouderen en het bejaardenhuis Tobias.

Ik kan u het ei van Cölumbus pre-
senteren. Men neme een stuk ver-
vuilde grond, gemeentegrond wel te
verstaan, en plakke daarop enkele
SP-affiches. Laat dit vervolgens het
college in de persoon van de heer
Coumans weten. Binnen 48 uur zijn
de affiches verwijderd en is de
grond gereinigd. Succes verzekerd,
denk maar aan het verwijderen van
de affiches op het K3-gebouw.

KERKRADE P. Busscher
Een sympathisant van de SP

Graag wil ik reageren op uw artikel
van afgelopen donderdag over het
onderzoek naar de gezondheid van
kinderen op het met PAK's vervuil-
de Lauramijnterrein. In dit artikel
wordt opgemerkt dat de bewoners
zich kwaad maakten over de terug-
houdende wijze waarop het college
van de gemeenteKerkrade zich op-
stelt.

Gifwijk

bioscopen
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in gesprek'De Haagdoorn-woningen
in gebruik genomen
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uTeen nieuwKruidvat filiaal inKerkrade^H Dinsdag, 5 september, opent voordeeldrogisterij Kruidvat een nieuw filiaal in Kerkrade aan de B
Akerstraat 18. Dat is goed nieuws voor u! Wantbij Kruidvat bent u veel voordeliger uit. I

Voor drogisterij-artikelen, kosmetika, baby-artikelen, reform, vitamines, en nog veel meer. I
H Een zeer uitgebreid assortiment en mooi voordelig. H

I
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En dat betekent natuurlijk ook: heel veel ruimte. Zóveel dat 'n '^ iLw
enkele koffer misschien weleens met enige moeite teruggevonden r

kan worden. Maar ach, dan neemt u toch wat extra koffers mee? DE NIEUWE RENA ULT 21. GROTE KLASSE. RENAULT
Verkrijgbaar vanaff 28.750- inki. BTW, cxci afleveringskosten.

■ .
Heerlen; Atro Heerlen BV, Beersdalweg 97, Tel. 045 -724200.Kerkrade; Chr. Kerres BV, Domaniale Mijnstraat 25,

Tel. 045 -452424. Maastricht; Autocentrum G.M.P. dejongheBV, Molensingel 3 (AutoparcRandwijck), Tel. 043-616288.
Valkenburg(L); Auto Valkenburg, Wilhelminalaan 19-21, Tel. 04406-12514.

15-LD

mg,

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 31-
-08-1989 zijn de volgende faillissementen:
A. UITGESPROKEN t>
1. V.o.f. ZID WASMACHINE SERVICE St. Pie- £

terstraat 94, 6463 CW Kerkrade, alsmede de *■
vennoten: A.H. ZIMMERMANN, Hoheneich- Ci
strasse 45, 5120 Herzogenrath (BRD.) en J. h(
Dickmeis, Ailbertuslaan 324, 6461 TN Kerkra- ~.
de. V;
Rechter-commissaris: mr. J.W. Swane 2£
Curator: mr. W.J.Th.B. Gerlag, Hoofdstraat 36, tv
6461 CR Kerkrade, tel. 045-452789 (flnr. ze
13688).

B. OPGEHEVEN £2. HAMMER BV, Hoofdstraat 153, Hoensbroek
(flnr. 13638) Ee

C. VERNIETIGD NA GEDAAN VERZET I]
3. M.J. RIJVERS, Handelstraat 34, Brunssum, h. Qei

o.d.n. STRAATMAKERSBEDRIJF G. RIJVERS *Ul
(flnr. 13684). .mmmÊmmmmmËÊaL^mmmm.\wmmmmm.^mL\mmmm-mm+ ler

,de:
' zilj

mmaammmmmmmmm-j^__^b 0■ZjTIaViMJi Ym Sa 0*in | pi I LwJ 91 LwlFfl na

Netto In Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72x 60x 54x 42x
5100 - - 113,- 122,- 148,-

-10.100 156,- 190- 217,- 235- 288- {]
15.000 231- 281,- 322- 350,- 428-
-20.000 309,- 375- 430,- 466- 571- xj,
25.000 386,- 469- 537- 583- 714- ">
35.000 539- 656- 751,- 816- 999- dc

Effect, rente vanaf 0,87% per maand Te
—„— ■" ■■ ■- =-—-■ — l ki
Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf Hi
Zeer goedkope tarieven E

" Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen be

’ 1000-en ’ 100.000-mogelijk. . nv.
" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever. de
" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijstel- A.;

ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ooK st'vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervoor
vrijblijvend prijsopgave). '

" Doorlopend krediet 2% aflossing tl
" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30 tvjaar. wous y

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd „I
(9fdiplomeerd) kredietintermediair Ao\

HafiKSÜ B HmmSLmt W 'Si
m/ CC

l .Lepra zalonszeker E
eenzorgzijn! £

Een heel jaar medicijnen voor een lepra' ]
patiënt kost maar 60 gulden.Reden genoeg voor u
om nu donateurvan de NSL te worden.

1 Giro 50500 8ank70.70.70.929] g
„mm. it,

Nederlandse Stichtingvoor Leprabestrijding g;
Witbautstraat 135,1097 DN Amsterdam, tel. 020-938973, g

~
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Alleen Libregts
neemt interland
nog bloedserieus

daarbij twee debutanten: Bryan
Roy en Henk Fraser.

Van onze sportredactie
NOORDWIJK - Als enige in het
land neemt Thijs Libregts de
vriendschappelijke interland van
woensdagavond tegen Denemarken
bloedserieus. Voor het merendeel
van de spelers gaat dat nauwelijks
op, voor de supporters van het Ne-
derlands elftal al helemaal niet. De
Oranje-aanhang - naar schatting
hooguit tienduizend - loopt allang
niet meer warm voor vriendschap-
pelijk voetbal. En zeker niet voor
een elftal waarin nagenoeg alle EK-
vedetten ontbreken.

" Blijkens dezefoto was verveling gisteren troef bij de Oranjeselectie in Noordwijk.

Dat zijn ook de twee enige spelers
voor wie er daadwerkelijk iets op
het spel staat met het oog op de WK-
kwalificatiewedstrijd volgende
maand in Wales. Door een matige
competitiestart heeft Pieter Huistra
zijn plaats voorlopigverspeeld, en is
het nu de beurt aan Roy om zijn
kans te grijpen. Op grond van zijn
prestatie zondagmiddag tegen FC
Twente, waar de Ajacied er nauwe-
lijks aan te pas kwam, mag het ver-
wachtingspatroon niet al te hoog
zijn. Fraser staat voor de opdracht
aan te tonen dat hij in Wales de rol
kan overnemen van de dan geschor-
ste Van Tiggelen. Om die reden
deed Libregts geen beroep op de
verdediger van Anderlecht. Merpati in

de problemen

De ploeg die de bondscoach in het
Olympisch stadion in het veld
brengt, is minder dan een karika-
tuur van de formatie die Nederland
ruim een jaar geleden Europese
voetbalroem bezorgde. De twee spe-
lers die zijn overgebleven (Ronald
Koeman en Jan Wouters) moeten
zich morgenavond voelen als een
kat in een vreemd pakhuis. Met

wantrouwen heeft het niets te ma- elk geval vier spelers opgeroepen,
ken". dieniet bij voorbaat kansloos zijn in

■de
race naar de 'wedstrijd van het

jaar', zoals de bondscoach de ont-
moeting tegen Wales noemt. „Ze
moeten het gevoel hebben dat ze
vechten voor een plaats in het Ne-
derlands elftal. Je hebt dan in elk
geval te maken met een gemotiveer-
de speler".
De selectie: Hiele (Feyenoord), Menzo,
Wouters, Winter, Roy, Van 't Schip (Ajax),
Koot, Kieft (PSV), Rutjes, Bosman (KV Me-
chelen), Ronald Koeman (Barcelona), Huis-
tra (FC Twente), Reekers (Bochum), Kru-
ien (KV Kortrijk), Fraser en Van Loen (Ro-
da JC). Wel bij de selectie, maar niet inzet-
baar: ErwinKoeman, Hofkens (KV Meche-
len), Vanenburg (PSV).

Van onze medewerker
JOHNBANNIER

GELEEN - De Geleense zaalvoet-
balvereniging Merpati verkeert in
grote problemen. Omdat de vereni-
ging niet meer aan haar financiële
verplichtingen ten opzichte van de
KNVB kan voldoen mag Merpati
maandag niet beginnenaan de com-
petitie in de hoofdklasse zuid. Gis-
teravond werd de bekerwedstrijd
tegen Eijsden alvast verloren ver-
klaard.

Limburgs Daglbad Sport
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Oud-international
Scirea verongelukt

Interland niet
rechtstreeks op tv
NOORDWIJK - De vriendschap-
pelijke interlandwedstrijd tus-
sen Nederland en Denemarken,
morgen in Amsterdam, zal niet
rechtstreeks op de Nederlandse
televisie worden uitgezonden.
De KNVB geeft geen toestem-
ming.

Oppervlakkig bekeken zou je kun-
nen zeggen dat er een vloek rust op
de testwedstrijden van Oranje. Het
aantal afzeggingen vanwege blessu-
res en griep zou vermoedelijk ech-
ter wat minder groot zijn geweest
wanneer er tegen Denemarken iets
op het spel stond. Libregts kent zn
pappenheimers en heeft lering ge-
trokken uit het verleden. Het is een
van de redenen waarom Erwin Koe-
man en Hofkens, die beiden niet in-
zetbaar zijn, gisteren toch naar
Noordwijk kwamen. Libregts: „Het
contact met de 'buitenlanders' is
toch al beperkt. Voor dokter Kessel
is het bovendienprettig dat hij pre-
cies weet wat er aan de hand is. Dat
contact moet optimaal zijn. Met

In de middaguren kreeg het Meche-
len-duo gezelschap van Vanenburg.
De PSV'er ondervond bij de eerste
training zoveel hinder van een kuit-
beenblessure, dat hij evenmin kan
spelen. Libregts was de tel op dat
moment allang kwijt. Na de vroege
afzegging van het Milan-trio Gullit,
Rijkaard en Van Basten regende het
'bedankjes' in Zeist, en kwamen
daar gistermorgen nog eens de tele-
foontjes overheen van Van Aerle,
Rutten en Eykelkamp, die plots wa-
ren geveld door de griep. Vanuit
'Huis ter Duin' gingen er tele-
foontjes naar alle windstreken en
voegden Huistra, Kruzen, Koot en
Reekers zich gisteravond alsnog bij
de selectie.

Met dat kwartet heeft Libregts in

WK-kwalificatieduel in Rio de Janeiro krijgt staartje

Chaos na zevenklapper

Merpati kwam in de problemen na-
dat sponsor Bubo de geldkraan
dichtdraaide ondanks eerder geda-
ne beloften Merpati opnieuw een
jaar te zullen sponsoren. Bestuurs-
lid Fred Tomasoa: „Het gaat in eer-
ste instantie om een bedrag van
drieduizend gulden. We gaan er in
elkgeval vanuit dat, als we die op ta-
fel kunnen leggen, we mogen mee-
doen aan de competitie. Nadat wij
van de KNVB de onheilstijding
hoorden, volgens afspraak zou de
sponsor namelijk het geld ovenma-
ken, zijn we meteen aan de slag ge-
gaan om een nieuwe sponsor te zoe-
ken".

BABSK - Bij een auto-ongeluk in
het Poolse plaatsje Babsk is afgelo-
pen weekeinde devroegere Italiaan-
se international Gaetano Scirea om
het leven gekomen. De verdediger
was in Polen om de tegenstander
van 'zijn' Juventus in de eerste ron-
de van de strijd om de UEFA-cup,
Gornik Zabrze, te bekijken. Scirea
is de tweede vermaarde voetballer
die ditweekeinde bij een auto-onge-
luk om het leven is gekomen. Eer-
der verongelukte in de Verenigde
Staten de vroegere Poolse interna-
tional Kazimierz Deyna.

sport kort

Voor de landelijke zaalvoetbal bekercom-
petitie werden gisteravond de volgende
wedstrijden gespeeld: Bouwkompas-FC
Leenen 5-5 (Bouwkompas w.n.s.); Sphinx-
GZV Hooghuis Sport 10-1; Varenbeuk-de
Eimers 1-1 (Varenbeuk w.n.s.); Video en fo-
to-Jan Op 't Root 4-10; Delta-Bouwfonds
1-6; SC van Rinssum-de Haantjes 2-3; Mo-
lier Impac-Toyota Postpoort 5-0.

" MILAAN - Björn Borg (33) is giste-
ren in het huwelijk getreden met de
Italiaanse popzangeres Loredana Ber-
te (38). Voor de voormalige tennisve-
dette is het zijn tweede huwelijk.

" BERN - Na een schorsing van twee
jaar keert Sandra Gasser terug in de
internationale atletiekwereld. Morgen
komt ze in actie tijdens wedstrijden in
Bern. De Zwitserse atlete werd in 1987
bij de strijd om de wereldtitels in
Rome betrapt op doping. Gasser ver-
overde debronzen medailleop de 1500
meter, maar diende die later weer in te
leveren.

" DEN HAAG - De video-camera is
een uitstekend middel het gedrag van
supporters bij risico-wedstrijden te
observeren. Het verdient aanbeveling
in de toekomst bij alle 'gevaarlijke'
duels de camera op de fans te richten.
Dat staat in een rapport van de Werk-
groep Verbetering Aanhouding Voet-
balvandalen (VAV), dat werd aange-
boden aan ministerKorthals Altes van
justitie.

" OTTERDAM - Het bestuur van
Feyenoord blijft onvoorwaardelijk
achter trainer Pim Verbeek staan. Gis-
teravond werd in een spoedvergade-
ring ten burele van voorzitter Carlo de
Swart de ernstige sportieve crisis be-
sproken, die de Rotterdamse club op
de laatste plaats in de eredivisie heeft
doen belanden. „De positie van Ver-
beek staat niet ter discussie", bena-
drukte De Swart na afloop van de
urenlange bijeenkomst.

" KERKRADE - In een aantrekkelij-
ke en spannende wedstrijd behaalde
Roda JC2 met 3-2 de eerste volle winst
tegen Den Bosch 2.

Van onze sportredactie

ik aan hem heb en wat hij alle-
maal doet."

HEERLEN - Fortuna Sittard heeft
het toernooi van Juventude de Evo-
ra afgesloten met een tweede plaats.
Het resultaat werd bereikt na twee
gelijke spelen tegen Lusitano (1-1)
en het organiserende Juventude
(2-2). Het tussendoortje in het Por-
tugese stadje, plusminus 150 kilo-
meter ten zuidoosten van Lissabon,
is door de Sittardse ere-divisionist

als bijzonder positief ervaren.
„We hebben weliswaar met een
zwaar gehavende selectie deelgeno-
men", aldus manager Jack Op-
genoord, „maar voor de groep heeft
deze trip alleen maar positieve kan-
ten gehad".

Gehavend vanwege de lijst blessu-
res waarmee Fortuna aan de trip be-'
gon. Toegevoegd aan die lijst wer-
den Henk Duut (spierblessure) en

Mark Farrington (knie). Marcel
Liesdek liet het toernooi aan zich
voorbij gaanomdat hij, zo kort na de
SLM-vliegramp, nog niet in een
vliegtuig durfde te stappen. Wel
speelde René Maessen voor het
eerst dit seizoen na zijn langdurige
blessure in de hoofdmacht mee. De
doelpuntenmakers voor Fortuna
Sittard waren in beide duels Willy
Boessen, Marcel van Helmond en
Richard Custers.

Fortuna tweede in Juventude-toernooi
Richtlijnen voor de uitspraak heeft
de commissie ad hoc niet. Het is in
de historie van de kwalificaties voor
het eindtoernooi van het wereld-
kampioenschap de eerste keer, dat
een elftal de kleedkamer opzoekt
nadat een speler door vuurwerk is
geraakt en daarna weigert het duel
te hervatten. Een aanknopingspunt
heeft de commissie met het duel
tussen Nederland en Cyprus.
Die kwalificatiewedstrijd voor de
Europese titelstrijd werd op 28 ok-
tober 1987 in De Kuip in Rotterdam
al na drie minuten bij de stand 1-0
gestaakt. Doelman Charitou van Cy-
prus had duizelingen en was tijde-
lijk doof na de ontploffing van de
vuurwerkbom in zijn strafschopge-
bied. Na een onderbreking van een
half uur werd het 8-0 voor Neder-
land. De tuchtcommissie van de
UEFA verklaarde de uitslag ongel-
dig. De ontmoeting werd in decem-
ber in De Meer zonder publiek over-
gespeeld (4-0). Bovendien kreeg de
KNVB een fikse geldboete.

Een paar weken geleden besloot de*A* A dat Chili, na de ongeregeldhe-denbij de thuiswedstrijd tegen Bra-nie, het eerste volgende 'thuisduel'niet meer in eigen land mocht spe--m 'en. De Chilenen waren daar woe-
"* zjnd over en beschuldigden de Bra-f^iaanse voetbalautoriteiten van

|°°ze opzet.
~e beschuldigingen werden feller

de datum van de tweede

wedstrijd tussen beide teams, in Rio
de Janeiro en beslissend voor een
plaats in de eindronde van de we-
reldtitelstrijd, naderbij kwam. In de
Chileense kranten werden er dage-
lijks pagina's vol geschreven over
wat er allemaal wel niet zou kunnen
gebeuren. Ook de Chileense coach
Aravena liet zich niet onbetuigd. De
sfeer voor het duel van zondag was
dan ook uiterst gespannen.

Slechter
Op het veld was daar eigenlijk niet
veel van te merken. De Brazilianen,
zonder de geschorstePSV-er Roma-
rio die in het eerste duel van het
veld was gestuurd, hadden aan een
gelijk spel genoeg om zich voor Ita-
lië te plaatsen. Chili heeft eveneens
vijfpunten, maar een slechter doel-
saldo: 9-2 tegen 11-1.

Pas na derust viel de lang verwach-
te treffer. De bij Napoli-spelende
Careca bracht uitzinnige vreugde in
het Maracana-stadion. Het enthou-
siasme van de Brazilianen kenden
bijna geen grenzen. Zeker niet toen
'hun' ploeg door bleefgaan met aan-
vallen.
Wat een volksfeest leek te worden,
draaide uit op een rel. Alleen door-
dat Rosemary Mello voor het eerst
in haar leven een voetbalwedstrijd
wilde bijwonen. De 24-jarige Brazi-
liaanse kreeg van een omstander
een zevenklapper in haar handen
gestopt. De vrouw aarzelde niet en
gooide het vuurwerk het veld op.
Doelman Rojas werd geraakt en viel
neer. Op een brancard werd hij van
het veld gedragen. Volgens de Chi-
lenen met een heftig bloedende
hoofdwond, volgens de Brazilianen
zonder een kwetsuur maar met een
open gescheurde zak verf in zijn
nek. De hoofdwond van doelman
Rojas was niet geveinsd zoals Brazi-
liaanse getuigen wilden doen gelo-
ven. De wond van de Chileen verg-
de vijfhechtingen.

daarna natuurlijk wel wat doen.
Het NeCeDo is opgericht, zo heb
je iets gedaan."

Rapporten
De rapporten van Argentijnse arbi-
ter Loustau en twee FIFA-waarne-
mers, de Uruguaan Couture en de
Spanjaard Dominguez, zijn gisteren
op het hoofdkwartier van de FIFA
binnengekomen. Dominguez zal
vandaag in Zürich voor de commis-
sie verschijnen. Hij heeft de televi-
siebeeldenvan de wedstrijd bij zich.
Daarop is evenwel niet waarneem-
baar dat Rojas door vuurwerk aan
het hoofd wordt geraakt.

Kritiek Van Rossum
op Nederlands Centrum

DopingvraagstukkenDe Braziliaanse voetbalbond houdt
rekening met eenzelfde sanctie.

(ADVERTENTIE)

DE echte GROENEN
Stem Op: -Roel van Duijn- Bart Kuiper m^Ê M^^k— Marten Bierman

(in alle - Margje Vlasveld nmw^MFkiesdistricten) - Bertram Bouthoorn

Anierican dream
Paul Haarhuis

abruptverstoord
VORK - Van Flushing Mea-

!*0W naar de Eindhovense Lawn
j\ennis Club (ELTV) is maar een*leme stap. Ten minste, voor Paul
aarhuis, wiens wonderbaarlijke

ka°ntuur °P de °Pen Amerikaanse
b«mpioenschappen abrupt werd
n eindigd. Precies éénuur en 48 mi-
d^ten duurde de anti-climax tegen
Aa nummer zestien van de wereld
st/? 11 Krickstein, die met een ware
banH peditie (6"2' 6"4' 7"5) de Bra"
Kaf'

een "koekje van eigen deeg
|j' . zoals zijn coach Henk van
typ de ongelijke strijd na afloop

ov nwe hoPen dat ze me hier
-„.fr een jaar nog kennen", gaf de
|uywho beatMcEnroe' ookzelfan-
rn rinaa' blijk van een verfrissende
hüifrheid- Gisteravond zat Haar-

"is alweer op het vliegtuig richting
«isterdam, want zaterdag wachtsewoon de Nederlandse eredivisie-

op gravel.
g*n sparring-partners heeft Steffi

rat geen gebrek, aan daadkrachti-getegenstanders wel. De Oiympi-
v e kampioene is op het cement«n Flushing Meadow op weg naar
aohf ilende grand slam titel. Op de
mpt k

speeldag van het toernooi5vL mammoet-prijzengeld vanYnt miJJ°en dollar werd ze in New
FVu e eerste kwartfinaliste. Ros
aïvl nk' 28 Jaar> een struise Zuid-
2«v!^aanse was gisteren haar verlie-In^i teSenstander.
Va t kwartfmale mag Helena Suko-
w "}ei Proberen. De Tsjechoslo-

achtste op de lijst, won in
(4 fi «Sets van de Russin Savtsjenko
cha i 6"2^- Bij de mannen werd Mi-
e* i Chang een ronde te vroeg uit-
ffschakeld. Hij bleef het antwoord
Van dlg op het aanvallende spelan zrjn landgenoot Tim Mayotte.

Bollegraf/Nijssen
bij laatste vier

?S^XORK - Man<>n Bollegraf en
ir. k

NlJssenhebben op deUS Open» net gemengd dubbelspel de laat-je vier bereikt. Het tweetal ver-'"eg in de kwart eindstrijd deAme-Kaanse combinatie Mary Joe Fer-6andez en David Wheaton met 6-4,"Het Nederlandse duo was nietgeplaatst.

AMSTERDAM - Het Nederlands
Centrum voor Dopingvraagstuk-
ken was amper opgericht of het
stond al ter discussie. „Een ver-
spilling van veel geld aan bu-
reaucratie", noemde professor
Van Rossum het. Nederlands do-
pingonderzoeker nummer één
was om advies gevraagd noch
aangezocht in het bestuur van
het NeCeDo zitting te nemen.
Prof. dr. Tjeerd van Wimersma
Greidanus meende dat de opna-
me van de dopingcontroleur
strijdig met de belangen zou zijn.

„Van Rossum zou in het NeCeDo
bijvoorbeeld kunnen pleiten
voor meer controles, waardoor
zijn laboratorium meer inkom-
sten zou krijgen. Als we zijn ad-
vies nodig hebben, zullen we
uiteraard niet schromen hem te

raadplegen." Van Rossum be-
twijfelde dit op zijn beurt. „Grei-
danusen ik werken in Utrecht op
vijftig metervan elkaar. Hij zat in
het bestuur van het Nederlands
Olympisch Comité. Ik beheer
een officieel, door het Internatio-
naal Olympisch Comité erkend,
laboratorium. Hij is nog niet één
keertje bij mij komen kijken."
Greidanus: „Ikken hem nog van
onze Nijmeegse tijd. Ik weet wat

Het NeCeDo staat voor: 1. voor-
lichting over doping in alle facet-
ten aan sporters, begeleiders,
verenigingen en organisaties; 2.
verzorgen van voorlichtingspro-
gramma's; 3. opzetten van een
documentatie- en literatuursys-
teem; 4. opstellen richtlijnen ten
aanzien van dopingcontroles; 5.
coördineren wetenschappelijk
onderzoek op gebied van do-
ping; 6. opstellen van modelsta-
tuut begeleiders en modelge-
dragsregeles voor artsen; 7. fun-
geren van adviserende instantie
voor overheid en landelijke
sport- en sportmedische organi-
saties; 8. streven naar nationaal
standpunt inzake doping.

Het NeCeDo kost bijna 350.000
gulden. „Weggegooid geld", her-
haalde professor VanRossum en
hij schoot zijn volgende pijlen op
staatssecretaris Dick Dees af.
„Hij is een poos geleden naar
Reykjavik geweest en heeft daar
zijn mening ten beste gegeven in
het dopingvraagstuk. Hij moest

Vervolg van pagina 1
RIO DE JANEIRO/ZÜRICH - De tuchtcommissie van de
* IPA, die vandaag of morgen al uitspraak zal doen over het in-
cident tijdens de kwalificatiewedstrijd voor het toernooi om
net wereldkampioenschap voetbal tussen Brazilië en Chili,
Valt niet te benijden. Wat de beslissing ook mag zijn, het besluit
Zal altijd hevig worden aangevochten. Een besluit van de
tuchtcommissie lag mede ten grondslag aan de problemen die
zondag in het met 160.000 toeschouwers uitverkochte stadion
jVlaracanaculmineerden in een brandbom op het hoofd van de<~hüeese doelman Rojas.

" Hevig bloedend wordt de
Chileense doelman Roberto
Rojas door zijn ploegmak-
kers van het veld gedra-
gen. Later bleek dat Rojas
werd getroffen door een ze-
venklapper. Vandaag of
morgen beslist een speciale
FIF'A-commissie welke
maatregelen genomen
moeten worden.
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HII MTS HEERLEN
VERVOLGCURSUSSEN
" PLC techniek

" Personal-computergebruik

" C.N.C.-gereedschapsmachines
Informatiegidsen aanmeldingsformulierzijn op schoolverkrijgbaar
of worden op verzoek toegezonden.
Aanmeldingzo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór
10 september a.s.
De vervolgcursussen beginnen medio september.

VACATURES
Op korte termijn vragen wij
1 leraar Elektrotechniek (m/v)
2 leraren Procestechniek (m/v)
1 leraar Scheikunde (m/v)(ter vervanging)

Gewenste opleiding: HTS-diploma of daarmeevergelijkbaar in de
betreffende discipline.

Sollicitaties binnen 10 dagen te zenden aan het Bestuur van de
Verenigingvoor Beroepsonderwijs,
p/a Schimmelpenninckstraat 1,6415 GH Heerlen.
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de direkteur, de heer
A.J. Creusen

Middelbare Technische School:
Schimmelpennickstraat 1,6415 GH Heerlen
tel. 045-720440

~ ' -■"" ... 1.l ■■ I I I -■ 11-—- lIIIMII'

Door de grote belangstellingvoor de cursussen conversatie
moderne talen heeft het Scheidegger Instituut behoefte aan
een uitbreiding van haar docentencorps met

I DOCENT(E) FRANS I
die op part-time basis (2 è 3 avonden perweek) dezecursus kan
geven.
Kandidaten dienentebeschikken over:- een MO-of LO-akte;

'*'* -onderwijservaring;- auto en telefoon.

Schriftelijke sollicitaties(met pasfotoen vermelding van hetfunktie-
nummer 8771) aan

I SCHEIDEGGER INSTITUUT
Kaldenkerkerweg 88
5915 AD VENLO

Scheidegger Instituut^
COMPUTERCURSUSSEN -PROGRAMMEREN -TEKSTVERWERKING -m CONVERSATIE MODERNE TALEN - KANTOOROPLEIDINfiFN M

I jL*t A Geroepen

fJSF^W Gerechtigheid

Reformatorische Politieke Federatie Postbus 302 8070AH NUNSPEET Telefoon: 03412-56744

TT " ■1

||||lllllllllllllllllllllllllilll!lllllll!lillüII WELCOME TO A WORLD
HPliPgB OFBURBERRY

I e exclusive Burbeny
I collection, the very essence of|'"":;«'X£i I Hl taste and sfyle.

m£ iT-^B Voor heren: regenjassen,
K- /*^-^B kostuums, blazers, pantalons,
V ] 11' j i jacks, schoenen, shirts, dassen

S ""JV z en accessoires.
■sssassssar 11\ \\\y IL \V I Voor dames: regenjassen,

WW mantelpakjes, blazers, rokken,
pantalons, jacks, pullovers,

l^fcf^^^^Fi.,^^^^ blouses en accessoires.

f^H Letitpour shdterunder thfBurbemj ■ ««^^^^
KERKRADE, tel. 045-452600Wfimmm^mÈ*^^m^rEinderstraat 44 mW

II Voetgangersdomein \W WIJNEN

llliiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:

Sittard Maastricht Geleen Heerlen Kerkrade: Rijksweg Noord 88-90, Grote Gracht 31, Rijksweg Centrum 22, Geerstraat 24, Mozartstraat 2,
tel. 04490-14234 tel. 043-212731 tel. 04490-43213 tel. 045-714090 tel. 045463241

Steeds
sic
ge

meer menseri
blijmet
24-uurs !
service.

ei
ai
se
v,

Ite
Kijk ; dat is nou zo handig met de geldautomaten de PIN-code. Die PIN-code is een getal van vier Wij hebben hier in deomgeving al heel Wa
van deSpaarbank: ukunt snel geldopnemen wan- cijfers, dat alleen u kent. Heel veilig dus. Het geldautomatenvooruklaarstaan en dat worden61 ir
neer het ü uitkomt.Dag en nacht, zeven dagenper gebruik van de geldautomaat is gratis, behalve nog meer. Dus: een goed idee om een —j d

'week. Zo hoeft u dus nooit meer met een grote tussen 20.00 en 8.00 uur en op zondag. Dan pas met PIN-code aan te vragen bij jjj^J
hoeveelheid geld over straat. wordt voor elke opname (ongeacht het bedrag] het dichtstbijzijndeSpaarbankkantoor. ■"*^Geld opnemen gaat simpel, met uw pas en f 1,-inrekening gebracht. Want gemak dient de mens! spaarbank p

it

De Pancratiusbank doet meer. ookbuiten kantooruren. ï
; . 'k(

Geldautomaten vindt u bij de volgendekantoren: al
Hoofdkantoor:Heerlen: Geerstraat 22. Heerlen (Hoensbroek): Kouvenderstraat 92. Geleen: Rijksweg-Zuid 1.Kerkrade: Niersprinkstraat 19.; _-s

GALLERY IRAN
WEGENS VERBOUWING
van onze zaak Gallery Iran gaan wij onze oude

voorraad tapijten totaal uitverkopen tegen bodemprijzen
Enkele voorbeelden:
Bidjar 200x300 ’4950,- nu ’ 875.—
Kashan 170x240 ’2850,- nu ’ 590.—
Heratie ± 150x200 ’1775,- nu ’ 425.—
Teveel om op te noemen. Kom en overtuig uzelf

HAAST U OP = OP
De verkoop duurt nog 7 dagen t/m 11 september 1989.
Wij zijn elke dag geopend vanaf 9.00 uur. Donderdags koopavond.

Gallery Iran
Rijksweg C33d (naast Musica) Geleen tel. 04490-55003
Let op het juiste adres. Hartelijk welkom Entree vrij

GALLERY IRAN

OOK DEZE WINTER KWALITEITSSTOFFEN 1?
IN DE ALLERNIEUWSTE DESSINS EN KLEUREN I ï
VAN DE ALLERBESTE MERKEN I?

: : g
Ij—^-MT BEDRUKTE JT BEDRUKTE W BEDRUKTE W MANTEL- I "
HtWiH VISCOSE V CREPE S WOL V STOFFEN S I 'AZéUaßssC MOUSSE- dB DE JE MOUSSE- 3B 100% Si I

: une : j^ghine : : L|Nf...; :...V?.L...i I h

BIJ BOVENSTAANDE WINTERSTOFFEN VINDT ..^jj^jj^jj^ij^J k
■PH| U BIJ ONS DE BIJPASSENDE UNIE-STOFFEN. ,^^l ,

| mkmmmWÈiïti^ ||
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In de B-11-klasse werd de nummer
twee Andy Pas in de halve finales
uitgeschakeld. De Westduitser Jens
Becker versloeg hem met 6-4; 6-2.
In de eindstrijd bleek Martijn John
Voorbraak sterker dan Becker: 6-4;
7-5. Bij de dames was het wel de
nummer twee Frauke Joosten uit
Heythuysen die de winst pakte. Zij
won in de finale met 6-2; 4-6; 6-3
van Chantal Leenen uit Melick.

" KEULEN - Schwarz-Weiss Köln,
het team van o.a. Rob van Oppen, is
naar de Oberliga gepromoveerd
door met 6-3 van Rot-Weiss Bens-
berg te winnen. Van Oppen boekte
tegen Philipec een overwinning:
6-4; 4-6; 6-3. In het herendubbel,
waarin hij met Frank Dieser speel-
de, bracht hij het vijfde en beslis-
sende punt binnen door een 6-3; 6-3
zege.

Bij de dames leek IlseLeytens in de
zevende onderlinge ontmoeting met
Anique Snijders de winst weer te
pakken. Na winst in de eerste set
kon zij niet meer de goede draad
vasthouden en verloor met 5-7; 6-0;
6-3 zodat ook de nummer twee van
het dames B-I de toernooizege pak-
te.

Maradona zoekt oplossing
'Verhalen over mafia en drugs heeft Napoli nooit ontkend'

Hij faalde bijna nog toen hij vier
matchpunten in de tie-break van de
tweede set had. Bij het laatste punt
kon hij met een smash nog net de
wint pakte met de eindstand 6-2;
7-6; 7-5.

" Het nieuwe topteam van Iwan Simonis, dat op de eerste
competitiedag nauwelijks een bal raakte. Vlnr: Arie Weij-
enburg, Laurent Boulanger, Willem van Arkel en Wim Vre-
develdt. Foto: WIDDERSHOVEN

Van onze sportredactie
SITTARD - De Sittardse wielren-ner Anneke Barrie (24) heeft afgelo-pen weekeinde een punt achter haar
wielercarrière gezet. Zondag nam zei„ voor de laatste keer aan eenwedstrijd deel. Barrie, die in 1987aar de wereldkampioenschappen
* het Oostenrijkse Villach werd af-

Vaardigd, voert een hardnekkige
oetblessure aan als belangrijkste■ iden van haar besluit.Mie voetblessure speelt me al ge-

sl k 6 Parten. Een operatie zouechts vijftig procent kans van sla--
?en hebben. Daarom vind ik het bc-:
zf om te stoppen met wedstrijdfïet-n. Ik blijf wel als trimmer de wie-'

rsport trouw," zegt de vriendinan amateurwielrenner Ronald van
ngelshoven. Anneke Barrie wassedurende tien jaar actief in het da-mespeloton.

V Oranje boven
in Catalonië

ROME - Diego Maradona is terug in Italië. Om 15.35 uur zette
hij gisteren voet op het vliegveld Fiumicino bij Rome voet op
Italiaanse bodem na een 'geprolongeerde vakantie' van bijna
twee maanden. Hij werd opgewacht door honderden Napoli-
taanse supporters, 120 verslaggevers en fotografen en diverse
televisie-erews. „Ik gaoverleg voeren met Corrado Ferlaino, de
voorzitter van Napoli, om een oplossing te vinden voor de hui-
dige situatie", antwoordde hij op vragen over zijn toekomst.

De 28-jarige Argentijn, die vorige
week in zijn geboorteland aankon-
digde zijn contract met Napoli naar
het hoofd van Ferlaino te gooien, zei
dat hij voorbereid was op een
stormachtige ontvangst. „Ik ver-
wacht geen vriendelijk welkom, ik
verwacht zelfs een buitengewoon
slecht. Maar na mijn gesprek met
Ferlaino zien we wel verder."

Maradona, met baard, verliet als
eerste het vliegtuig en stapte recht-
streeks in een witte Mercedes, die,
tot naast het vliegtuig was gereden,
in een poging de pers te ontlopen.
Politiemensen slaagden hem te
overreden toch de luchthavente be-
treden en een geïmproviseerde
persconferentie te geven. Daarin be-
schuldigdehij debestuursledenvan

Napoli ervan dat zij geweigerd had-
den hem tegenover de pers te verde-
digen.

De aanvoerder van het Argentijnse
elftal stelde zijn terugkeer naar Ita-
lië zeker vier keer uit. Volgens af-
spraak had hij zich begin augustus
op de training van Napoli moeten
melden. Na overleg met de club
werd zijn vakantie verlengd tot 16
augustus. Na die datum liet hij te-
genover Napoli nooit meer iets van
zich horen en annuleerde hij twee
boekingen voor de vlucht Buenos
Aires - Rome.

JARRega - De 69ste Ronde van
heeft al dagen een Oranje

„ e"rtJe. De hoofdprijzen worden
A^er de Nederlanders verdeeld-bisteren was het de beurt aan Jean-
aui van Poppel om het hele pelo-

reS ZÏJn hielen te laten zien. In Tar-ga was hij oppermachtig in het, «el der sprinters. Steven Rooks
n[e5g de leiderstrui, omdat Theu-
schk

°Vei" 6en minder eindschot be"

Verklaring
„Ik dacht dat vijftien dagen extra
niet zouden opwegen tegen vijfjaar
training", gaf hij als verklaring,
„maar het schijnt dat deze vijftien
dagen zwaarder tellen dan de afge-
lopen vijf jaar bij Napoli." Vanuit
Buenos Aires liethij bij gelegenheid
weten, dat de Camorra (de Napoli-
taanse mafia) een complot tegen
hem had beraamd. De plaatselijke
politie en de club zeiden dat daar-
van geen bewijs bestond.

de avond met enig feestelijk ver-
toon en in nieuwe samenstelling
in clublokaal Walk-In te Ulstra-
ten voorgesteld aan de suppor-
ters.

Topteam
falend

van start
Van onze sportredactie

ULESTRATEN - Uitgerekend
op dedagvan de officiële presen-
tatie is het Limburgs topteam
van Iwan Simonis op onthutsen-
de wijze van het groene laken ge-
veegd. De eerste thuiswedstrijd
voor de eredivisie driebanden te-
gen het Amsterdamse kwartet
Kil Bavaria resulteerde in een
maximale 8-0 nederlaag. Iwan Si-
monis, genoemd naar de nieuwe
sponsor als opvolger van Hol-
land Casino's, had zich eerder op

Het team, met Arnhemmer Wim
Vredeveldt en Heerlenaar Wil-
lem van Arkel als nieuwe aan-
winstgn ter compensatie van de
vertrokken spelers Jean Bes-
sems en Ad Broeders, was volle-
digvan stoot. Zelfs kopman Lau-
rent Boulanger, die de afgelopen
seizoenen altijd boven de 1.000
moyenne caramboleerde, bleef
tegen De Vries met 0.847 ver be-
neden de maat. Arie Weijenburg,
tweede op de nationale ranking,
werd gedeklasseerd door de nog
ongeplaatste Bert van Manen.
Van Arkel kwam tegen Groen
nog het dichtst bij winst, maar
liet bij een stand van 38-36 twee-
maal een scoringskans liggen.

" MAASTRICHT - De secretaris
van het district Limburg Wim Jet-
ten uit Sittard zal zich in de najaars-
vergadering terugtrekken als be-
stuurslid van het district Limburg.
Hij vindt dat hij na 15 jaar bestuurs-
lid geweest te zijn jongeren het roer
moet overgeven. Als opvolger heeft
het bestuur Jan Rietjens uit Heel
bereid gevonden zich kandidaat te
stellen.

'EK warming-up
volleyballers

an Poppel is bezig aan een sterk«-seizoen. De Tour-deceptie wordt
ar-kt e overwinning verder naar'in ere"L gedrongen. Twee etappes
!'l de Profronde van Nederland,v eenendaal-Veenendaal en nu ook)Ucces ln Spanje. „ledereen kijkt al-«*n maar naar de Tour. Ik heb ditjeizoen beter dan ooit gereden. In'rankrijk ging het dan mis, maar ik
k t dat dit jaarmislukt

="■ in Giro heb ik ook bewezen deoeste te zijn. De Tour was slechts£en incident, dat mij wel slecht uit-wam."

„Vooral in deze kwestie heeft de
club mij nooit verdedigd tegenover
de pers", zei Maradona op Fiumici-
no. „Al die verhalen over de mafia,
drugs en al dat soort onzin heeft Na-
poli nooit ontkend." De aanvaller
staat tot 1993 onder contract bij de
Italiaanse club. Voor de supporters
is hij na de landstitel en de UEFA-
beker een half-god. Zondag werd de
eerste thuiswedstrijd bezocht door
slechts 44.055 toeschouwers, het
laagste aantal in drie jaar.

" SITTARD-Kimbria heeft de eerste
basket supercup van Limburg gewon-
nen. In definale van dit toernooi voor
teams uit de overgangs tot en met de
hoofdklasse waren de Maastrichtena-
ren in de verlenging te sterk voor de
reserves van Miniware BSW: 85-83.

sport kort

gEERLEN - In aanloop naar de
SUropese Kampioenschappen in

(23 september tot en met 1
j^tpber), sluit de Nederlandse vol-
ybalselectie de oèfencampagne af
et een serie interlandstegen Italië

J 1 deelname aan een toernooi in

_.ahë, eveneens deelnemer aan de
arm maar ingedeeld in eennaere poule dan Oranje, vormt een

graadmeter om de EK
t rm van de Brokkingbrigade te
'm Vanavond staat men tegen-over elkaar in Franeker (19.30 uur).
Ijne

7
serie wordt morgen voortgezet

'in n aag en donderdag afgesloten
de oriingen. Volgende week reist

nationale equipe naar Orléans,-1
ter^u men van donderdag 14 sep-
ternH r tot en met zaterdag 16 sep-
'top deelneemt aan een landen-
py n°°i, met als tegenstanders
jt

ankrijk, Argentinië en wederom

ODWh°ERDEN ~ Harry Brokking heeft
fonri^ bondsburo van de volleybal-
lend ln Woerden een contract gete-
alsh ' Waardoor hij tot oktober 1990.
tion ofdcoach zal fungeren van de na-

'onv ï mannenploeg. Brokking is de
.trr,i° ger van de in julinaar Japanver-?r°kken Arie Selinger.

VCH wint
«revok-toernooi
Vaii; A ~ Ondanks sober en wissel-Val g spel hebben de volleybalsters
TlDïfmPancrati usbank/VCH het
He in Breda win-
Wo , afgesloten.Achtereenvolgens
Sriri e e<ïuiPe van het trainersduo
Sb» i5rs/Arets van °VO met 2-1,!geelde gelijk tegen het Belgischesta êke: 2"2 (na een 0-2 achter-
t^nrl) en werd TDK/Brevok met 3-2

Vo Belglsche Landen namRapid
Hik el aan een toernooi. Na duide-

winstpartijen met telkens 2-0
de Achel. Landen en Aalst, ging
v. aflsuitende ontmoeting tegenVieerhout met 0-2 verloren.
* ? herenhoofdmacht van Da-«ArCL oefende in Den Dungen,
vê iWlnst te£en D°nkiesjot(2-l) enJ*hes(l-2) tegen Karanoi. Routi-szp Theo Vlaar viel uit met eenwierscheuring. De mannenequipe

Paneratiusbank/VCH presteer-

In atiS, in het Belgische Eysden.
lo voorrondes werd met 1-2 ver-een van VC Hom èn was ook VC
pf'fden(o-2) te sterk. In de strijd omjZ^ats vijf en zes bleef men nipt
Verwijk de baas: 2-1.

" Zorgenkind Diego Mardona keerde gistermiddag terug in
Napels.

In de afgelopen week leek Marado-
na aan te sturen op een breuk met
Napoli. Olympique Marseille heeft
77 miljoen gulden over voor de Ar-
gentijn. Maar Napoli heeft al ver-
klaard dat de Argentijn alleen bij
die club zal spelen of helemaal niet.
De club heeft een disciplinaire actie
in gang gezet nadat de speler niet
voor 27 augustus, destart van de Ita-
liaanse Serie A, was teruggekeerd.

Limburgse hockeyers
aarzelend van start

" ECHT - Zwarte Roos uit Slek-Echt
is bondskampioen geworden bij de
handboogorganisatie Gezellig Samen-
zijn. Het Echter zestal schoot 2729
punten bijelkaar. De eindstand: 1.
Zwarte Roos 2729 pt; 2. De Snelle Pijl
2714; 3. Juist Gericht 2713; 4. Grens-
schutters 2710; 4. Swalmdal27o2.

Schadevergoeding
Bovendien heeft de club een eis tot
schadevergoeding ingediend we-
gens het missen van een reclame-
contract.

toto/lotto

" BUDEL - Huisman van Limburgia
uit Herkenbosch is met 1136 punten
Nederlands kampioen schieten klein
kaliber geweer geworden. Dohmen
van Eendracht uit Herkenbosch werd
met 1105 punten tweede, Agter uit
Delfzijl met 1090 punten derde.

De speler bleef er gisteren in Rome
vrij laconiek onder. „Ik ga met het
zelfde gevoel als altijd naar Napels.
Voor mij is er niets veranderd, maar
misschien is er wat veranderd in het
imago van Maradona, in de manier
waarop mensen mij willen zien, in
het beeld dat mensen van mij willen
hebben."
In Napels werd Maradona opge-
wacht door 200 juichende suppor-
ters en een horde journalisten. De
menigte klapte en scandeerde 'blijf
bij ons.

Lotto 35: Eerste prijs: geen winnaar, tweede
prijs: 3 winnaars, elk bruto f. 100.00,00, der-
de prijs: 74 winnaars, elk bruto 2817,60,vier-
de prijs: 4090 winnaars, elk 50,90, vijfde
prijs: 64.259 winnaars, elk 5,00. Cijferspel
35: Zes cijfers goed: geen winnaar, vijf cij-
fers goed: 4 winnaars, vier cijfers goed: 19
winnaars, drie cijfers goed: 222 winnaars,
twee cijfers goed: 2211 winnaars. Toto 35:
Eerste prijs: acht winnaars, elk bruto
2772,40, tweede prijs: 220 winnaars, elk
47,80, derde prijs: 2484 winnaars, elk 10,50.
Toto-gelijk 35: Eerste prijs, geen winnaar,
tweede prijs: 1 winnaar 249,10, derde prijs:
10 winnaars, elk 124,50, vierde prijs: 322
winnaars, elk 6,10.

" HEERLEN - Hockeyclub Heerlen
heeft een vrouwelijke manager aange-
trokken: MagdaPaasen uit Oirsbeek.

" WEERT - Het hockey-herenteam
van Weert kreeg een fikse nederlaag
(0-6) tegen ENHC te verwerken.
Coach-trainer Huibers toonde zich
weinigverrast: „We hebben ons nog
niet voldoende op de competitie
kunnen voorbereiden. ENHC is ge-
woon een hele goede kampioens-
kandidaat in de tweede klasse. We

" SITTARD - Sittard, dat vorig
jaar onder leiding van coach-trainer
Boy Musschon naar de tweede klas-
se promoveerde moest zich tevre-
den stellen met een 3-3 gelijkspel
tegen Horst.- Voldaan was coach
Musschon allerminst: „Puur vanwe-
ge dubieuze scheidsrechters-beslis-
singen hebben we gelijkgespeeld.
Twee strafballen en een strafcorner
waren Horst onterecht toebedeeld."

MAASTRICHT - Zowel het dames-
als herenteam van Maastricht heb-
ben het hockeyseizoen productief
geopend. De dames haalden de eer-
ste twee punten binnen tijdens de
uitwedstrijd bij geel/zwart waar ze
met 4-0 wonnen. De heren behaal-
den een 3-0 zege op de eigen kunst-
grasmat in een duel met Hopdel. De
produktie bij de heren kwam op
naam van Peter Barentsen, Mark
Bemelmans en Bart Brouwers.

hebben een jong team dat nog
slechts uit twaalf man bestaat. De
komende maanden zullen we er
hard aan moeten werken om ons bo-
ven de middenmoot uit te werken".

voetbal
WKkwalificatie Zuidamerikaanse zone,
groep 1:
Bolivia - Uruguay 2-1 (1-0). 38. Domin-
guez 1-0 (cd), 47. Pena 2-0, 49. Sosa 2-1.
Toeschouwers: 52.000.
Stand:
Bolivia 2 2 0 0 4 4-2
Uruguay 2 10 12 3-2
Peru 2 0 0 2 0 1-4

Zuidamerikaanse zone, groep 2:
Colombia - Ecuador 0-0. Toeschouwers:
40.000.
Stand:
Colombia 3 1113 3-2
Paraguay 110 0 2 2-1
Ecuador 2 0 111 0-2

Zuidamerikaanse zone, groep 3:
Brazilië - Chili 1-0 gestaakt in de 69e
minuut (0-0). 49. Careca 1-0. Scheids-
rechter: Lostau (Arg). Toeschouwers:
160.000.
Trinidad en Tobago - Guatemala 2-1 (1-
-1). 6. Urtega 0-1, 10. Jones 1-1, 89. Jamer-
son 2-1. Toeschouwers: 32.000.
Stand:
Costa Rica 8 5 1 2 11 10-6
Trinidad 7 3 3 1 9 7-4
Verenigde St. 4 2 11 5 4-3
Guatemala 5 10 4 2 4-7
Salvador 4 0 13 1 2-7

atletiek
Eindstanden competitie: 2e klasse he-
ren: 1.Hollandia Hoorn 18.307(prom); 2.

sport in cijfers
SAV Grootebroek 17.583 (prom); 3. De
Spartaan Lisse 17.400 (prom); 4. Weert
17.201; degradatiepoule: 1. Spark Sprij-
kenisse 32.705; 4. AVON 32.075; 5. NOP
Emmeloord 31.337 (deg); 6. Fortis 31.286
(deg); 7. Tartletos Wageningen 29.239
(deg); 8. Spirit Lelystad 15.342 (deg); 3e
klasse heren: 1.AV 34 Apeldoorn 16.109
(prom); 2. VLTC II 16.011 (prom); 3.
GVAC Veldhoven 15.678(prom); 4. Par-
thenon Dordrecht 15.644 (prom); 10.
Kimbria 14.375; 11.Swift 13.590; dames:
1. Ciko 66 Arnhem 13.049 (prom); 2.
Argo 77 Groningen 12.884 (prom); 3.
Phoenix Utrecht 12.534 (prom); 6. Weert
11.417; 4e klasse dames: 1. HAC Hel-
mond 6.986; ï. Caesar 6.755; 3. Edam
6.581; heren: 1. Tegelen 8.397; 2. Energie
8.132; 3. Schelde Sport Terneuzen 8.022;
8. Caesar 7.316; 9. Venray 7.285.

wielrennen

Ronde van Catalonië: derde etappe, El
Vendrell - Tarrega: 1. Van Poppel 198
km in 4.52.30 uur, 2. Dominguez, 3. Mo-
reda, 4. Fidanza,s. Rodriguez, 6. Vilama-
jo, 7. Rooks, 8. Guay, 9. Passera, 10. Igle-
sias,l2. Theunisse, 18. Vanderaerden,
20. Beuker, 33. Van Orsouw, 37. Van den
Akker, 55. Vos, 73. Suykerbuyk, 90. Nij-
boer, 112. Van Vliet, 116. Breukink, 117.
De Rooy, 123. Talen 0.51. Algemeen
klassement: 1. Rooks 10.44.50, 2. Theu-

nisse z.t., 3. Pedersen z.t., 4. Van Orsouw
z.t., 5. Alcala z.t., 6. Van Poppel 0.06, 7.
Vanderaerden z.t., 8. Nulens z.t., 9. Breu-
kink z.t, 10. Fidanza 0.12, 65. Suyker-
buyk 1.00, 98. Van Vliet 1.42, 101. De
Rooy z.t., 105. Talen 2.33, 106. Beuker
3.03, 107. Nijboer 5.24, 110. Van den Ak-
ker 8.30, 124. en laatsteVos 21.22.
Wetteren, profs: 1. Patrick Verplancke
178 km in 4.02, 2. Kurt Onckelink, 3.
Marnix Lameire, 4. Corneille Daems, 5.
Louis de Koning, 14. John Bogers, 16.
Jos van Aert, 21. Michel Cornelissen, 23.
Corné van Rijen.

hockey

Champions Trophy Frankfurt:
Nederland - Groot-Brittannië 2-3 (0-1);
Bondsrepubliek Duitsland - Canada 3-0
(0-0); Australië - Zuid-Korea 3-3 (2-1).
Stand: 1. Australië 2-3 (6-5), 2. Zuid-Ko-
rea 2-3 (4-3), 3. Bondsrepubliek 2-2 (3-1),
4. Groot-Brittannië 2-2 (5-5), 5. Neder-
land 2-1 (2-3), 6. Canada 2-1 (0-3).

tennis

Flushing Meadow New Vork: mannen
enkel, vierde ronde: Krickstein - Haar-
huis 6-2 6-4 7-5, Becker - Pernfors 5-7 6-3

6-2 6-1, Noah - Mancini 6-3 3-66-7 6-3 6-3.
Mannen dubbel,derde ronde: McEnroe-
/Woodforde - Ivanisevic/Nargiso 7-5 6-3,
Leach/Pugh - Cannon/Beckman 6-4 6-3.
Vrouwen dubbel, derde ronde: Mandli-
kova/Navratilova - Burgin/Fairbank 6-4
7-6, Mary Joe Fernandez/Shriver - Lind-
ström/Ludloff 6-3 6-2.
Mannen enkelspel, achtste finales:
Mayotte (VSt/9) - Chang (VSt/7) 7-5 6-1
1-6 6-3. Vrouwen enkelspel, achtste fina-
les: Graf (BRD/1) - Fairbank (ZAf) 6-4
6-0; Sukova (Tsj/8) -Savtsjenko (Sov) 4-6
6-1 6-2. Heren dubbelspel, kwartfinales:
Annacone (VSt)/Van Rensburg (ZAf) -
JensenZ/Wheaton (VSt) 6-4 7-6 (7-5) 6-2;
Fitzgerald (Aus)/Jarrryd (Zwe) - Cahill-
/Kratzmann (Aus) 7-6 (7-5) 4-6 7-6 (8-6)
6-3. Gemengd dubbelspel, kwartfinales:
Reinach/Aldrich (ZAf) - Garrison/Ste-
wart (VSt) 7-6 (7-4) 6-3.

volleybal
Europese titelstrijd vrouwen, derde
speeldag: Groep I (Hamburg): Finland -
Roemenië 0-3 (9-15 10-15 6-15); Sovjet-
unie - Joegoslavië 3-0 (15-12 17-16 15-8);
Bondsrepubliek - Turkije 3-0 (15-7 15-10
15-8). Stand: 1. Bondsrepubliek, Sovjet-
unie 3-6 (9-0), 3. Roemeni:e 3-4 (6-3), 4.
Turkije 3-2 (3-7), 5. Finland 3-0 (1-9), 6.
Joegoslavië (0-9).
Groep II (Karlsruhe): Polen - Italië 0-3
(9-15 5-15 10-15); Bulgarije - Tsjechoslo-
wakije 1-3 (3-15 8-15 15-12 10-15); DDR -Frankrijk 3-1 (15-6 15-4 14-16 15-3).
Stand: 1. DDR, Italië 3-6 (9-1), 3. Tsje-
choslowakije 3-4 (6-5) 4. Bulgarije 3-2 (4-
-7), 5. Frankrijk 3-0 (3-9), 6. Polen 3-0(1-9)

§■" Anneke Barrie

AnnekeIAnneke Barrie
stopt met

wielrennen

(ADVERTENTIE)
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Als Uzichzorgen maakt
overUwziektekosten,

■ ■■■;■■',

Brat* ipl^^P^H

■ft\ :': ? $*§> xatfc--- 'i^^SW

i^sss? . v-it^^^ssssssissst^^^^cSlß^^iß^Bfebz^- .**.-■-■'■ ■■'- -^HR

danwordthettijd voor
eenVGZ-Zoj^verzekering.

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

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

Als U nu de bon instuurt bent U
een stap dichter bij een goede verzekering. JkJ
Ukunt natuurlijk ook altijd even gratis bellen, ■» j^trj
VGZ 06-0199- \\JZj
VGZ. De eerste Zorgverzekeraarvan Nederland.

Gaarneontvang ik meer informatieen een geheel vrijblijvendeofferte.
Naam: ,

% m/v
Adres: Postcode:
Plaats: Tel.:.
Beroep:
Geboortedatum man: ' vrouw:

Gewensteigen risico: f Gewenste klasse:
Aantal kinderen: waarvan boven de 16 jaar:

I Huidigeverzekeraar:
lll"*m,

O.W.M. Zorgverzekeraar VGZ UA. jPmtvZ'-ï. Q \

LBon inongefrankeerde envelop opsturen naar VGZ, 1(06-0199 y
Antwoordnummer 292,6500VC Nijmegen. « / 31'

Van onze tennismedewerker
MAASTRICHT - In de B-klasse ten-
nis werden de enkelspelen van het
laatste toernooi van het Janssen
Techniek-Circuit, het De Burcht-
toernooi in Maastricht, niet gewon-
nen door de winnaars van het cir-
cuit, maar in drie van de vier afde-
lingen door de nummers twee. Bij
de heren B-I ging de finale tussen de
nummers één en twee van de eind-
ranglijst, Tony Bokhorst uit Bergen
en Maurice van den Donk uit Venlo.
Van den Donk wist evenals vorig
jaar dit toernooi op zijn naam te
schrijven. „Vorigeweek was het mij
zeker niet gelukt. Nu had ik mij be-
ter kunnen voorbereiden, want ik
wilde iets extra presteren", aldus
Van den Donk.

Dinsdag 5 september 1989 "21
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Limburgs troef
Ve:

René van der Linden j
heeft de afgelopen 12 jaar ]'

in Den Haag 4
ook voor Limburg

vele slagen binnen gehaald

Wij laten René
toch zeker nu niet

Met onze voorkeurstem houdt Limburg een sterke troef in Den Haag! 5

Kies morgen

René van der Linden
lijst 1 nummer 9

MHHIiIIIIHHIIIII jIIBIIIIBMHHaHHaHBHai^^

Vrienden van Ren^
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