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Vrouw uit 1851
voor rechter
Van onze correspondent

MAASTRICHT - „Dit is eentout om te onthouden. In dedagvaarding staat dat de ver-dachte m 1851 geboren is, maar
Uit zal wel 1951 moeten zijn", al-dus een glimlachende kanton-rechter mr Houterman. Dezetypefout was de man van deverdachte, een inwoonster vanMaastricht, nog niet opgeval-ten, maar ook hij kon zijn lachniet onderdrukken. Hij beves-
tigde dat zijn vrouw een heelstuk jonger is.

De man verdedigde zijn vrouwomdat niet zy, maar hij zijnauto had geparkeerd op eenPlaats van vergunninghouders
tn Maastricht. „Ik zette mijnwagen daar neer. Toen zij hemophaalde zat er een bekeuring°P , aldus de verdachte. Offi-
nler ,ï,an Justitie mrVan Maa-nen-Winters eiste vrijspraak
omdat de verkeerde persoon
Was gedagvaard. Kantonrech-ter mr Houterman was het hierroerend mee eens. Lachend
verliet de verdachte de rechts-zaal.

Lijk Heerlenaar
in Geul gevonden

iJVAALS - Toeristen hebben gister-morgen tussen half elf en elf uur ini^e Geul nabij Cottessen (gemeenteVaals) het lijk ontdekt van de 73-ja-
fige W. uit Heerlen. De man werd
3»nds maandagavond vermist.
Oe gewaarschuwde rijkspolitie van
vaals concludeerde dat W. bij een
Wandeling langs de Geul vermoede-"jk van het talud is gegleden en teWater geraakt. Waarschijnlijk heefthij nog getracht weer de oever te be-
reiken maar is daarin niet geslaagd.

Monteur stort
neer in F-16

OSLO - Een Belgische monteur isgisteren neergestort met een F-16 na'te zijn opgestegen van een vliegba-
sis bij Oerlandet in Noorwegen. Demonteur, die omkwam, had geen
toestemming met de F-16 te gaan
vliegen. Het vliegtuig stortte vlak na
vertrek neer op een boerderij.

het weer

Rustig nazomerweer"et weer wordt bepaald dooreen hogedrukgebied en zorgt
*°or een rustig weertype. In
r\°chtend zijn plaatselijk nogenkele mistbanken. In de mid-
dag komen enkele wolkenvel-
den voor, maar de zonnige pe-
ilden hebben de overhand.Ij?,wind is zwak uit verander-
'»]Ke richtingen. De middag-'emperatuur loopt op tot 21
|faden.Voor actuele informatie be-
zemende het weer in Limburg*«nt u bellen 06-91122346.VANDAAG:*°n 0p: 07.00 onder: 20.16«aanop: 13.09 onder: 21.45MORGEN
*°nop: 07.01 onder: 20.14"«aanop: 15.21 onder: 22.15

'Knelpunten niet opheffen'
Files aanbevolen
tegen autogebruik

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG- Hoe langer de files
worden, des te eerder laat de
automobilist zijn auto staan en
kiest voor het openbaar vervoer.
Lange wachttijden in een file
sorteren op het autogebruik
meer effect dan duur rekenin-
grijden. Bovendien: het spaart
de overheid geld uit. Er behoe-
ven niet zoveel dure voorzienin-
gen te wordengetroffen om knel-
punten op te lossen door aanleg
van extra wegen, de bouw van
bruggen en viaducten.

Dit is de teneur van een interne
notitie van ambtenaren van het
ministerievan Verkeer en Water-

staat. Zij menen dat het laten
voortbestaan van files een beter
drukmiddel voor de automobi-
list is gebruik te gaanmakenvan
het openbaar vervoer. Berekendis, dat een behoorlijke file drie-
maal zoveel automobilisten doet

besluiten het openbaar vervoer
te nemen dan een hoge nota aan
heteind van demaand voor reke-
ningrijden (elektronische tolhef-
fing).
De ambtenaren van Verkeer en
Waterstaat geven geen oplossin-

gen, maar denken wel dat als de
werkgelegenheid meer rond de
stations wordt geschapen, werk-
nemers eerder de auto thuis la-
ten en de trein pakken. Voor-
waarde is dat in de steden een
strikt parkeerbeleid wordt ge-
voerd. De ambtenaren denken
dat de binnensteden sneller dan
gedacht dichtslibben met auto's.
Zij hebben uitgerekend dat het
woon-werkverkeermet 35 tot 300
procent zal toenemen.

Om de steden-te ontlasten, is het
volgens de ambtenaren noodza-
kelijk, dat het openbaar vervoer
in de regio wordt verbeterd. Uit-
breiding van het openbaar ver-
voer moet samengaan met het

drastisch terugdringen van de
auto. Anders heeft het geen ef-
fect, zo menen zij.

De plannen van premier Lub-
bers om met ingang van 1990 de
uitstoot van kooldyoxide met 2
procent per jaarterug te dringen,
vergen volgens Verkeer en Wa-
terstaat draconische maatrege-
len. De capaciteit van het open-
baar vervoer moet verdrie- of
viervoudigd worden, het
rekeningrijden moet veel eerder
worden ingevoerd dan 1996, de
benzineaccijns moet fors om-
hoog, de snelheid moet verder
worden beperkt en de binnenste-
den moeten autovrij worden ge-
maakt.

Verschuiving
Voor de andere partijen zijn dé ver-
schuivingen als gevolg van het de-
bat geringer. Van de aanhang van
D66 houdt 88 procent vast aan de
keuze, maar zegt zes procent op een
andere partij te gaan stemmen. Ook
D66 lijsttrekker Van Mierlo trok
drie procent aan twijfelaars over de
streep.

Hoewel 34 procent van de onder-
vraagden Joris Voorhoeve de
slechtste lijsttrekker uit het debat
vond, bleef de schade voor de VVD
beperkt. 92 procent van de aanhang
blijft bij zijn keuze, twee procent
gaat op een andere partij stemmen,
nog ééns twee procent is gaan twij-
felen, maar daar staat tegenover dat
4 procent aan twijfelaars nu wel op
de WD zegt te gaan stemmen.
De aanhang van CDA (95 procent)
en PvdA (96 procent) was het meest
standvastig.

Rommelig.
Het debat verliep overigensromme-
lig en kende nauwelijks verrassin-
gen. Lubbers en Kok botsten nog
eens fel over de belastingverminde-
ring voor de hoogste inkomens, die
volgend jaar zal plaatsvinden. Lub-
bers verweet de socialistische voor-
man 'demagogie', maar Kok her-
haalde dat de hoogste inkomens on-
nodig veel profiteren van de belas-
tingverlaging. Volgens D66-lijst-
trekker Van Mierlo zijn de verschil-
len overbrugbaar.

Groen Links verliezer volgens bliksemenquête

Lubbers wint TV-debat
Van de redactie binnenland

AMSTERDAM - Premier
Ruud Lubbers is als winnaar
uit het televisiedebat tussen
de vijf lijsttrekkers van de gro-
te partijen gekomen. Dit blijkt
uit een bliksemonderzoek van
het NIPO. Rond elf uur gister-
avond hadden 398 personen
via de computer vragen beant-
woord van het onderzoekbu-
reau. Van hen vond 36 procent
Lubbers (CDA) de beste lijst-
trekker en slechts drie procent
vond hem de slechtste. Kok
van de PvdA volgde op de
tweede plaats: negentien pro:
cent van de ondervraagden
vond hem de beste, tegenover
drie procent de slechtste. Ria
Beckers van Groen Links
werd slechts door drie procent
de beste gevonden en door 51
procent de slechtste.

Vooral op de aanhang voor Groen
Links lijkt het debat slecht uitge-
werkt te hebben. Slechts 78 procent
van de ondervraagden die vooraf
van plan waren op Groen Links te
zullen stemmen, bleven ook na hetdebat bij die keuze. Zestien procent
zei op een andere partij te zullen
gaan stemmen. Bovendien' zei drie
procent aan het twijfelen te zijn ge-
raakt. Daar stond overigens tegen-
over dat ook drie procent van de
mensen die nog twijfelden over een
stem op Groen Links nu besloten
heeft wel op die partij te stemmen.

" Op de drukste markt van
Amsterdam, de Albert
Cuijp, speelden zich gister-
middag chaotische taferelen
af toen PvdA-lijsttrekker
Kok met in zijn gevolg de
charismatische Britse La-
bourleider Neil Kinnock
(voorgrond) daar al rozen
uitdelend een wandeling
maakte. Kinnock werd door
een verrasend groot aantal
marktgangers herkend en
aangesproken. Omstuwd
door de media knoopte hij
hier en daar een gesprek
aan. Over Kok: „Wij zijn
goede vrienden, onze partij-
en zijn erg nauw aan elkaar
verwant en hebben veel ge-
zamenlijke perspectieven".

Dreigbrief aan
V & D vermoedelijk

studentengrap
Van de redactie binnenland

AMSTERDAM - De politie in Amsterdam ver-
moedt dat de aan V & D gerichte dreigbriefvan de
'Volgelingen van de Revolutionaire Gerechtig-
heids Organisatie' in verband met de verkoop van
het boek De Duivelsverzen, waarschijnlijk is ge-
schreven door scholieren. De politie komt tot die
voorlopige conclusie nadat gisteren opnieuw een
brief binnenkwam waarin werd meegedeeld dat

„besloten is onze organisatie wegens schoolver-
plichtingen op te heffen".

De brieven en enveloppen van vorige en dezeweek
zijn opgesteld met hetzelfde lettertype en zijn beide
in Den Haag op de post gedaan. Bij de brief die gis-
teren binnenkwam is het origineel gevoegd van de
briefvan vorige week, ten bewijze dat de schrijvers
beide brieven hebben opgesteld. De Amsterdamse
politie gaat er inmiddels van uit dat het waarschijn-
lijk gaat om een misplaatste en afkeurenswaardige
scholieren- of studentengrap.

Het warenhuisconcern V & D, dat vorige week be-
dreigd werd met aanslagen indien het boek van
Rushdie Verkocht zou worden,' besloot meteen de
verkoop van 'De Duivelsverzen' te staken. De lei-
ding van het warenhuisconcern komt nu niet op
dat besluit terug. „Vooralsnog beschouwen wij de
tweede brief als een misplaatste grap en blijven we
de eerste serieus nemen", aldus een woordvoerder.

Massale stakingen tegen verkiezingen

Zuid-Afrika ten
prooi aan onrust

Van onze correspgndent

JOHANNESBURG - Massale
stakingen markeren vandaag
de belangrijkste verkiezingen
in Zuid-Afrika sinds de rege-
rende Nationale Partij 41 jaar
geleden aan het bewind
kwam. Honderduizenden
zwarte werknemers zullen
vandaag, evenals gisteren, niet
op hun werk verschijnen uit
protest tegen het feit dat zij
van deze verkiezingen zijn uit-
gesloten.

Dp stakingen zijn een initiatief van
de Brede Democratische Beweging,
de bundeling van zwarte opositie-

groepen, en vormen het hoogtepunt
van een nu al een maand durende
campagne tegen de parlementsver-
kiezingen. Vooral- in de havenstad
Durban en in de oostelijke Kaap-
provincie werd op grote schaal ge-
hoor gegeven aan de
stakingsoproep, terwijl ook in de
meeste mijnen het werk stil lag.

Bloedig
In vrijwel het hele land is ook giste-
ren dag weer geageerd tegen de ver-
kiezingen. Dit leidde tot enkele
bloedige confrontaties tussen poli-
tie en betogers. Met name in de
zwarte woonoorden rond Durban
was de situatie gespannen. In Pie-
termaritzburg, in de provincie Na-
tal, werden ruim 300 studenten ge-

arresteerd.
De massale protestacties onderstre-
pen het belang van deze verkiezin-
gen.Het is vandaag vrijwel zeker de
laatste keer dat de zwarte meerder-
heid van landelijke verkiezingen is
uitgesloten.

De regerende Nationale Partij (NP)
zal een forse veer moeten laten,
maar vrijwel zeker de absolute
meerderheid in de blanke Volks-
raad behouden. Van de 166 in het
geding zijnde zetels zullen zij er
naar verwachting een kleine hon-
derd in dewacht slepen. Nu hebben
zij er nog 123. De Konservatievenj
worden de grote winnaars: hun ze-
teltal zal zich waarschijnlijk verdub-
belen, van 22 tot rond de 45.

De onderhandelingen met de zwar-
te oppositie vormden het centrale
thema van de verkiezingscampag-
ne. De NP wil dat dezwarte bevrij-
dingsbeweging ANC eerst geweld
afzweert alvorens te onderhande-
len, de XP wil helemaal niet praten.
De omvang van de winstvan de XP
zal het tempo van de 'hervormin-
gen' van president De Klerk bepa-
len.

vandaag
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Aken steunt
vliegveld

via ASEAG
BEEK - De financiële steun van één
miljoen gulden aan aandelen in dé
Luchthaven Maastricht, die de stad
Aken voornemens is te verlenen,
komen van de autobusonderne-,
ming ASEAG. De Akense gemeen-
teraad moet die steun overigens nog
goedkeuren.

Oberbürgemeister Malangré heeft
het plan ontwikkeld om het busbe-
drijfeen regelmatige dienst opBeek
te laten onderhouden. Eind van
deze maand komt hij dit bespreken
met gouverneurKremers.

De steun van Aken voor wat thans
genoemd wordt Luchthaven Maas-
tricht is - zoals gemeld - te danken
aan een missie van burgemeester P.
Houben van Maastricht. Omdat de
grootste aandeelhouder van het
vliegveld, het ministerie van ver-
keer en waterstaat, niet bereid bleek
om het aandelenkapitaal ie verho-
gen van tien tot twintig miljoen gul-
den tracht burgemeester Houben
die uitbreiding met steun uit het
buitenland te bereiken.

De raad in Aken moet in de komen-
de maanden nog over de steunverle-
ning een beslissing nemen.
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,Jtun jij me wat lenen?"

DIRECTIE MEDEDELING

Door recente publicaties is de indruk ontstaan dat de
Afdeling Electro van Schunck zou verdwijnen.
DIT IS NIET HET GEVAL!
Deze afdeling blijft gevestigd op de tweede etage van ons
warenhuis aan de Promenade te Heerlen.

Dus voor lage prijzen en perfecte service kunt u dan ook
nu en in de toekomst op de Afdeling Electro terecht.

Directie Schunck.
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" Trimmers (2)
Het artikel van de heer Van Wersch,
waarin hij een hetze begint tegen
trimmers, heb ik met grote verba-
zing gelezen. Het artikel is zeer een-
zijdig en schildert de trimmer af als
een vloekende, knokkende wegge-
bruiker.
Ook ik trim regelmatig. Ook ik zie
dat een bepaald percentage trim-
mers zich niet aan deverkeersregels
houdt en zich onverantwoord ge-
draagt op de weg. Dit is absoluut
niet goed te praten.
Maar ook zie ik dat andere wegge-
bruikers zich hieraan schuldig ma-
ken en vaker in nog ernstiger mate,
waardoor je als fietser niet meer ze-
ker bent van je leven als je de weg
.opgaat.

De onveiligheid op de wegen wordt
niet alleen door trimmers veroor-
zaakt, maar door alle weggebrui-
kers.

Wanneer we daar iets aan willen
doen, dan zullen alleweggebruikers
daar iets aan moeten doen, ook de
trimmers. Maar om nu de zwarte
Piet naar de trimmers toe te spelen
is niet terecht.
Verdraagzaamheid op de weg is ver
te zoeken. Daar zouden we met zijn
allen iets aan moeten doen.
In uw artikel schrijft u: „Het is
eigenlijkwachten op de dag dat een
woedende chauffeur het gaspedaal
gaat benutten om te remmen." Het
is diep treurig, dat een journalist
zoiets schrijft en eenkrant bereid is
zoiets te drukken.
Nee, meneer Van Wersch, uw arti-
kel draagtbeslist niet bij tot grotere
verdraagzaamheid op de weg.
Jammer, want dat is hard nodig.
HEERLEN H. Sijben

" Onvolledig
In uw dagblad van 29 augustus on-
der de kop 'Lubbers doet toezeggin-
gen aan ouderenbonden' bent u ver-
geten de ANBO te vermelden met ±
185.000 leden. lemand van de COS-
BO had kontakt met de heer Lub-
bers. De COSBO is het overkoepe-
lend orgaan van drie ouderenbon-
den, waarvan de ANBO een heel be-
langrijk deel uitmaakt. De redaktie
moet wel volledig znn in zijn publi-
caties.
HEERLEN G. Moolhuijsen

vezel, die vrijwel winddicht is,
maar toch van binnenuit venti-
leert.

2. Die klemmen waar de witte
schoentjes zo heerlijk inschui-
ven, laten die schoentjes ook
weer even gemakkelijk los. Zéér
handig en veilig, als je snel van je
fiets moet, omdat er bijvoorbeeld
een automobilist op je inrijdt.

3. De onlangs gehouden valhelm-
test (zie tijdschrift 'Fiets') wees
de Calimero-helm aan als veilig
en de oude valhelm als een stevig
haarnetje.

Jammer Jos, dat je tienduizenden
fietsers, al of niet in een merkens-
hirt, in een kwaad daglicht stelt en
op één hoop gooit met een kleine
groep, die de verkeersregels aan zijn
laars lapt.

ps. IJzel is voor alle weggebruikers
erg gevaarlijk! Doe een nieuwe
wens.
VOERENDAAL J. Jongen

" Fietsende trimmers, soms een gevaar op de
Weg. Foto: DRIES LINSSEN

" Weggevallen
In de ingezonden brief van de
heer J. Simons te Heerlen in
onze editie van woensdag 30
augustus is een stukje tekst
weggevallen. De juiste tekst
van de zin De Groenen etc
had moeten luiden: De Groe-
nen zijn van mening dat het
gedachtengoed van deze ne-
gentiende-eeuwse politieke
stromingen tekort schiet om
een afdoende antwoord te ge-
ven op de belangrijkstevraag-
stukken van het einde van de
twintigste eeuw etc.

Redactie

" Katholiek 2
De slotopmerking van Santé Brun
is zo negatief over het taalgebruik
van mgr Gijsen en zeer cynisch.
Wij leven in een materialistisch/a-
-theïstische maatschappij met een
anti-Gijsen-virus!
Indien Santé Brun spreekt van cy-

nisme, is dat op hemzelfvan toepas-
sing ten opzichte van mgr Gijsens
taalgebruik.
Mgr. Gijsen is een zieleherder, en
geen taalgeleerde. Indien de geest
van de mens verziekt is, is zijn on-
dergang nabij!
GELEEN Ing. M. Beusen

Verkiezingen
Ik begrijp niet goed datkatho-
lieken op een man als Lubbers
stemmen. Deze man is van
huis uit een anti-revolutionair,
net als Colijn uit 1940, ookzon
bolleboos in bezuinigen. Daar
weten de ouderen van mee te
praten. Die twee kunnen el-
kaar een handje geven, want
liegen en bedriegen was er ook
toen bij. De VVDer Voorhoe-
ve weet er ook wat van. Hij zelf
kan de WD niet uit de ellende
halen. Nu heeft hij drie oude
paarden van stal gehaald om
de failliete boel weer een
beetje op te krikken. Die man
is geen knip voor de neus
waard.

Het is een vies spelletje. Dat deze
mensen zich niet diep schamen
voor wat zij de laatste jarenaan el-

lende hebben aangericht zoals be-
zuinigingen op gezondheid, onder-
was, bejaardenzorg enzovoort. Hoe-
veel staatssecretarissen en minis-
ters zijn weggestuurd: Van derLin-
den, Brokx, Van Zeil. Maar ze ko-
men even mooi terug als burge-
meester ofKamerlid. Lubbers heeft
volgens zijn" praatjes altijd gelijk.
Het is goed dat Kok hem de oren
eens goed gewassen heeft, want wat
is er terecht gekomen van de belof-
ten die hij de laatste jaren gedaan
heeft! De armoede is voor honderd-
duizenden mensen erger geworden,
maar dat is niet zo erg. Hij is zelf
miljonair, dus komt hij niet tekort.
Ik hoopvan harte datLubbers noch
Voorhoeve het stemmenaantal ha-
len om opnieuw te gaan regeren.
Het zou toch te gek zijn dat ze dat
spelletje dat ze jaren hebben ge-
speeld weer zouden kunnen herha-
len!

HEERLEN F. v.d.Pol

Katholiek onderwijs illusie
In de bijdrage van Santé Brun over
Gijsens boek over het katholieke
onderwijs, realiseert men zich'ver-
bijsterd, aan welk gevaar het onder-
wijs heeft blootgestaan. Zelfs theo-
logisch is de grootheidswaan van de
bisschop godsvreemd. Zijn per-
spectief is letterlijk gelegen in een
vermeende godsopdracht, reeds
van de jeugd heiligen te maken! Als
dit perspectief theologisch gefun-
deerd is, dan is de vraag gerecht-
vaardigd, waar God het dan van-
daan haalt, de mens bloot te stellen
aan een, voor dit perspectief onheil-
zaam en riskant aards bestaan!

Heeft de mens er vele duizenden ja-
ren over gedaan om via de ontplooi-
ing van de rede, in de prehistorie de
natuurkrachten hun mysteriën te
ontnemen en te vatten in de - door

God - geschapen natuurwetten, of
mgr Gijsen vertelt het onderwijs,
dat er nieuwe mysteriën zijn be-
dacht, die in de rede 'nooit te door-
gronden zijn. Van de door hem be-
doelde'mysteriën' kan dus geen en-
kel ooit worden aangetoond; dan
rijst echter de vraag: hoe heeft de
rede dan 'doorgrond', dat het be-
weerde 'eeuwige waarheden' zijn?

Zelfs de nakoming van de 'eeuwig-
heidsbelofte' is, achter het leven
verborgen, zodat verificatie hiervan
door de mens voor immer is uitge-
slotenen is die 'belofte' hiermee het
enige doel in de schepping dat voor
een schepsel verborgen blijft, het-
geen zeer ondoelmatig is en daarom
in strijd met Thomas van Aquino's
godsbewijs! Ook negeert de jbis-
schopvolslagen de stellingvan deze

apostel der katholieke theologie,
dat „het praktisch denken de grond-
slag is van de algemene beschou-
wing", als hij dingen voor waar ver-
koopt en er gelijktijdig bij zegt, dat
ze niet te snappen zijn.

Dan bedriegt hij daar alleen eenzeer
bepaald soort mensen mee, wier
'overtuiging' ('geloofshouding') het
is, graag bedrogen te worden!
De bisschop noemt de 'evangelisa-
tie van het onderwijs' en bedoelt de
evangelisatie vanuit het Johannes-
evangelie(het jongste dervier evan-
geliën). En dat, toevallig, is het eni-
ge dat - met de leer van de kerk! -fundamenteel afwijkt van de drie
oudere evangeliën en van de leer
van Jezus! Jezus immers verkon-
digde - in overeenstemming met de
drieoudste evangeliën! - het nabije

Rijk Gods; wat echterkwam, was de
kerk en de... herevangelisatie van
het katholiek onderwijs door onze
bisschop! Als de bisschop nu sneert
naar 'doorgefourneerde aanhangers
van het 'nieuwe' pseudo-christen-
dom' dan roept hij, ten aanzien van
het christendom, voor zichzelf de
theologische hamvraag op: Als nu
de drie oudste evangeliën het bis-
schoppelijk christendom tegen-
spreken, is het zijne dan niet reeds
het 'nieuwe pseudo-christendom'
dat Christus, posthuum, maakte tot
iets waarvan hij zelfnooit weet heeft
gehad? Want zelfs het gebed des He-
ren zegt ons indringend, dat Jezus
zich nimmer gelijk aan God heeft
gewaand!

De bisschop toont zich in zijn boek
eerder realitëitsvijandig, dan dathij
deemoedig erkent de oerkerk, kerk-
vaders en andere meningen te ver-
guizen!

HEERLEN H.Bost.

recept
Flensjes met
basilicumvulling.
Benodigdheden voor beslag: 100 g
bloem, 1 dl bier, 1 dl melk, 2 eieren,
50 g gesmolten boter, zout. Voor de
vulling: 25 gboter, 1 kleine ui fijnge-
hakt, 1 uitgeperst teentje knoflook,
250 g fijngehakte champignons, 250
g roomkaas, 2 losgeklopte eieren, 1
el fijngehakte basilicum, zout en
zwarte peper. Voor de garnering: 3

el geraspte Parmezaanse kaas, VA
dl koffieroom.

Doe alle ingrediënten voor het be-
slag in kom van foodprocessor. Laat
1 minuut draaien en laat beslag 1
uurrusten. Bereid vulling, smelt bo-
ter in pan en fruit daarin 5 minuten
ui en knoflook, voeg champignons
toe en fruit 1 minuut mee. Laat
mengsel afkoelen. Roer overige in-
grediënten door mengsel. Verwarm
oven voor op 180"C- - stand 4. Bak

flensjes door 2 el beslag in pan over
bodem te laten uitlopen. Bak 2 mi-
nuten, keer om en bak andere zijde
1 minuut. Bak op die manier de an-
dere zeven stuks. Vul de flensjes
met het roomkaas-champignon-
mengsel, rol ze op en leg ze in oven-
vaste schaal. Bestrooi met Parme-
zaanse kaas en schenk deroom over
het geheel. Bak de flensjes 20 minu-
ten in de oven.

hub meijer

in gesprek

Terreur van de trimmers
'Bedankt' voor het artikel: 'De
terreur van de trimmers.
Met behulp van een veelzeg-
gende tekening, een opvallend
groot blauw middenstuk én
een foto van jezelf, krijg jeeen
hele bladzijde vol. Maar met
wat? Met tendentieuze be-
richtgeving, onjuistheden en
kul.
Onjuistheden- Een trimmer wéét, dat hij niet zoj hard kan als Steven, Greg of Lau-

rent.- Fietspompen zijn niet van metaal
maar van kunststof (150 gram).- Racefietsen kosten gemiddeld
’l5OO en geen ’3OOO.- Trimmers fietsen niet met 53 x 12.
Navraag bij de vakhandel leert:
52/42 x 14/24 en/of 52/42 x 13/23.- Doe niet zo schamper over de
uurshelheid.

Je hebt een goede duurconditie, als
de gemiddelde snelheid in het Lim-
burgse heuvelland boven de 25 km
per uurkomt, zeker als de tocht 2 a 3
uur duurt. Veel langer duren ze ook
niet, zodat iedereen inderdaad vóór
Studio Sport terug is.

Het is kul dat u beweert dat:- Springen met een ongeopende. parachute veiliger is en dat je op
sommige wegen je neusvleugels
kwijt raakt.

Ondanks je enthousiasme, had je jeeven moeten informeren.
Je had dan kunnen weten dat:
1. De zogenaamde merkentruien

zijn vervaardigd van een nieuwe

" Lubbers 1
Ruud Lubbers, wat hebben wij, de
doorsnee-inkomens te 'danken' aan
het CDA? Juist, minder inkomen
dankzij: meer huur; hogere prijzen;
de medicijnknaak; specialisten-
geeltje etc; bejaardentehuizen
dicht, dus slechte gezondheidszorg;
onderbetaalde verpleegkundigen;
het milieu naar de knoppen; een
slecht werklozenbeleid, etcetera.

Hoe is het trouwens afgelopen met
dé zwartwerkersaffaire van 'Hollan-
dia Kloos', het Lubbers-familiebe-
drijf? Mijn grote bezwaar tegen
Lubbers is dat hij(het CDA) weigert
op te komen voor het ongeboren le-
ven, door abortus toe te laten (bete-
kent de C van CDA dan niet Chris-
ten?).

Ze hebben er ook niet om gevraagd!
Abortus is en blijft moord! A pro-
pos, mijn stem gaat naar de heer
Rein Hummel. Dat is er tenminste
een in de TweedeKamer die voor de
mensen durft op te komen.
HOENSBROEK P. Tarici

" Lubbers 2
Onoprechtheid en onwaarachtig-
heid bestempelen al jaren lang ons
regeringsbeleid. Het moet wel bij
gebrek aan een beterekeus geweten
worden dat de man van Hollandia
Kloos voorman werd van het CDA
en mede daardoor minister-presi-
dent. Sluwheid en gladheid zijn de
voornaamste karaktertrekken van
zijn persoon. Voor wie onze recente
geschiedenis gevolgd heeft is bij
iedere gelegenheid duidelijk gewor-
den, dat alleen de belangen van de
welgestelden en de rijken de aan-
dacht hadden van onze minister-
president. Daarbij komt dat de man
de afgelopen jaren veel 'geleerd'
heeft. Blijkbaar heeft hij een cursus
gevolgd in mimiek, in pose en zich
voordoen. ledere foto van de laatste
jaren lijkt ingestudeerd te zijn. Met
twee vingers in de wang geduwd om
althans de schijn van deskundig-
heid op te roepen. Sedert enkele
maanden verschijnen er foto's van
de heer Lubbers waarop hij voor-
komt met twee voor zijn gezocht ge-
vouwen handen...alsof hij iemand
zou zijn die mediteert en de zegen
afsmeekt. Wat een verdraaiing. De
heer Lubbers speelt het ook klaar
om met een grote delegatie naar
Koeweit te gaan. Van de resultaten
van dat bezoek hebben we nooit
veel gehoord. Dat de firma Hollan-
diaKloos, het bedrijfvan de familie
Lubbers een grote vordering op
Koeweit meende te hebben, was na-
tuurlijk toeval. In dekringen van de
heer Lubbers zijn nu eenmaal men-
sen die menen dat je over dit soort
dingen niet moet leuteren. Op Ka:
mervragen werd geantwoord datbij
dat bezoek de firma Hollandia
Kloos alleen procedureel ter sprake
was gekomen. Je moet wel van God
verlaten zijn om je zoiets op de
mouw te laten spelden. En dat is nu
juist het kernpunt van de figuur van
de heerLubbers, onwaarachtigheid,
schijn, en het spel goed spelen.
Gladder zijn dan 'n ingezeepte gla-
zen bol is niet voor iedereen wegge-
legd. Moge God verhoeden dat er
een 'Lubbers lII komt...
HEERLEN P.H.J. Odekerken

" Vluchtelingen
Bij het lezen van het ingezonden
stuk van H. Koning van 30 augustus
kon ik maar één ding denken: deze
inzender heeft volkomen gelijk. Het
is inderdaad treurig en godgeklaagd
dat alhier verblijvende 'vluchtelin-
gen' huizenof flats krijgen toegewe-
zen, terwijl deNederlandsewoning-
zoekende een paar maanden of nog
langer moet wachten en bedelen bij
een of andere woningbouwvereni-
ging!

Dit is uiteraard discriminatievan de
Nederlanders, maar hier hoor je het
CDA, VVD, PvdA en dat extreem
linkse samenraapsel 'Groen Links'
nooit iets övër zeggen in de Tweede
Kamer. Bij deze partijen gaan blijk-
baar buitenlanders voor de eigen
Nederlandse bevolking en het kan
hun geen zier schelen ofditland ten
onder gaat aan buitenlandse jeugd-
bendes in Amsterdam, drugsmafia,
falend overheidsbeleid en geldver-
kwistingem

Maar wel zeggen ze dat het goed
gaat, ondanks het gevoerde afbraak-
beleid van bovengenoemde partij-
en. En mochten de snode plannen
van die uiterst linksen (Groen
Links) doorgaan, namelijk dat we
drie gulden moeten betalen voor
een liter benzine, wie kan dan nog
autorijden? Jan met de Pet in ieder
geval niet. Maar daar liggen ze vol-
gens mij niet van wakker.

Nederlanders laat u niet meer voor
de gek houden door een ongescho-
ren Ruud Lubbers, een slijmachtige
Kok die niets liever wil dan regeren
(lees: het land weer naar de afgrond
voeren) of dat zachte eitje van Voor-
hoeve. Geloof die geruchten van de
komst van Wiegel maar niet, want
die zit lekker in Friesland met zijn
mooie salaris. Zo, nu weet ik al lang
waar ik 6 september op ga stem-
men; u ook?
HEERLEN A.H. Geldenhuijs

" Van Rey .
Als oud-fractievoorzitter voor!
VVD in de gemeenteraad van B?
wil ik gaarne reageren op de pU|
caties omtrent het actiecomité'
ondersteuning van Jos van fl
Zegswijzen als 'Eerlijkheid d«.
het langst' en 'De handen uit
mouwen steken' dreigen in Nei
land hun geldingskracht te vel
zen. Bij ons in Limburg mag dit'
gebeuren.

Daarom zullen wij Limburgers]
voor moeten zorgen dat onze vo'
vertegenwoordiger in Den Haag4zal blijven voorzien van moreïej
daadwerkelijke steun. Jos van \zal er mede aan bijdragen dat
provincie Limburg positief inj
gezichtsveld blijft en dat waard
als eerlijkheid en hard werken i»
Nederlandse volksaard opgeslo
blijven liggen. Ik steun daarom'
actiecomité in zijn streven van "te.
SPAUBEEK/BEEK JohnM.P.P

" Geen werk
Hierbij een reactie op het artikel.
de krant van 25 augustus ' Partil'
eensgezind voor wettelijk verb0*

tegen discriminatieouderen.
Het wordt namelijk de hoogste «I
dat hier veranderingen in komefl'l
Het is toch belachelijk dat iemaj
die nog gezond is, op een bepaal'
leeftijd geenwerk meer kan krijge
Zelf ben ik een vrouw van 46 ja*
een zogenaamde bijstandsmoe^
en weet hier alles van. Naar)?8
mijn zoon ouder werd, en mijn licj
gehandicapte moeder, die bij "j
was, inmiddels is overleden, heb1'
een zee van tijd.

Ik ben verkoopster/schoonheid
specialiste van beroep. Ben al aO,
jaar aan het solliciteren, ik Wf
steeds ouder en de kansen kleine'
Soms vraag ik me af of ik tot mii
AOW van een uitkering moet leve'

Naam en ad»*
ter redactie beW

Oplossing van gisteren-

BAAR-KELK
E-REAAL-0
EB-LUS-OP
LAM-T-ALE
DRAGONDER

RA-AD
MINSTREEL
ODE-R -REI
DO-MAP-NN
E-ZOMER-D
LOOT-REDE

puzzel van de dag

Horizontaal:
1. volgeling; 4. onderricht in b.v. het auto-
rijden; 6. verfstof voor het sausen van b.v.
plafonds; 7. zedig, stemmig; 11. voering-
stof; 12. functie op schepen.

Verticaal:
1. laatdunkend; 2. kaartenboek; 3. kalvan het kaartspel; 4 waterbewoner;.:
sneeuwschaats; 8 brandstof; 9 familie 11"
10. vrijgevig.
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Bondskanselier: vluchtelingenstroom het bewijs

'Duitse kwestie' nog

actueel volgens Kohl
Van de redactie buitenland

BONN - Volgens bondskanselier Helmut Kohl bewijst de hui-
f* öige^ Oostduitse vluchtelingencrisis dat de twee Duitslanden
i h6v 'onSet)roken nationale identiteit' hebben ondanks de ver-
I lmë na de Tweede Wereldoorlog. Bonn houdt het erop dat; Qit jaar al ruim 77.000 Oostduitsers, gedesillusioneerd over het

communisme, hun geboorteland de rug hebben toegekeerd.

In een toespraak in het parlement
zei Kohl gisteren dat de „ontwikke-
lingen van de laatste weken hebben
aangetoond dat de Duitse kwestie
op de agenda van de internationale
politiek is blijven staan. „HetDuitse
streven naar eenheid in vrede is on-
gebroken." Volgens Kohl moeten
Londen, Parijs en Washington hun
standpunt over de Duitse kwestie
herzien.

Rel dreigt
over onderwijs

in Belde
"kse politieke rel te ontstaan overoe veie miljarden franken die de af-

I gelopen jaren in de kennelijk bo-demloze put van het Franstalig on-derwijszijn gevloeid. De VlamingenVoelen zich ernstig benadeeld.
Sinds begin dit jaar wordt het on-derwijs ih België regionaal gefinan-cierd, maar aan Franstalige kantoiept men telkens weer nieuwe re-keningen op uit de tijd dat het on-
oerwijs nog uit één pot werd be-haald. Bij Vlaamse politici bestaatoe indruk dat de nationale regering

loe ontbrekende bedragen aan
'ranstalige kant braaf bijpast, ter-wijl vergelijkbare claims uit Vlaan-oeren veel minder worden gehono-
reerd.

zaak kan op nationaalniveau ge-volgen krijgen als de door interne
V^deeldheid geplaagde Vlaamse

| '"oiksunie er aanleiding in ziet de| national regering van premier Mar-jens te verlaten; die zou dan haar"aar meerderheid kwijt zijn.

Wachten
Kohl repte met geen woord over de
duizenden Oostduitsers die in Hon-
garije wachten op een uitreisvisum.
Regeringsfunctionarissen in Bonn
zeiden dat de zaak, die het afgelo-
pen weekeinde zijn beslag had moe-
ten krijgen, enkele dagen is ver-
traagd maar dat de uittocht gewoon
doorgaat. Hongarije heeft echter la-ten weten dat het nog wel vier totzes weken kan duren voordat deOostduitsers kunnen vertrekken.Volgens de Hongaarse minister van
Binnenlandse Zaken, Istvan Hor-
vath, moetBonn het eerst met Oost-
Berlijn eens worden over de evacua-
tieplannen.

De Oostduitse staats- en partijleider
Erich Honecker gaf ondertussen
gisteren op de 40ste verjaardag van
de oprichting van de DDR te ken-
nen dat hn' in de vluchtelingen-
stroom geen aanleiding ziet zyn po-
litiek aan te passen.

Leider Solidariteit op bezoek in West-Duitsland

Walesa vraagt om
hulp voor Polen

- De Poolse vak-bondsleider Lech Walesa heeft gis-pen opnieuw om Westerse steungevraagd voor de politieke en eco-
ia°miscne hervormingen in zijn
di ü Als dat niet gebeurt kunnen'e hervormingen 'als een kaarten-
aa Vn elkaar zakken', zei Walesa**n het begin van een vijfdaags be-'°ek aan de Bondsrepubliek.

Malaise
g^efa's eerste bezoek aan de
?°ndsrepubliek zal grotendeels in
eiteken staan van de economische' aiaise in Polen. Naar zijn oordeelsr^i!111?11 de P°litieke en economi-

hervormingen in zijn land dieaaraan een einde moeten maken*»s een kaartenhuis in elkaar zak-n!" al,s het Westen die niet met fi-nanciële hulp ondersteunt. Vooral
v
an de Bondsrepubliek, die al om-«mgnjke economische contactenonderhoudt met het Oostblok, ver-wacht de nieuwe Poolse regering

van premier Mazowiecki, die vrij-
wel rond is, de nodige steun.

Kabinet
Mazowiecki zal waarschijnlijk mor-
gen de formatie van zijn kabinetrond hebben. Volgens ingewijden is
het de bedoeling dat Mazowiecki'sministerskeuze die dag ter goedkeu-
ring wordt voorgedragen aan de
voorzitter van de Sejm, het Poolse
parlement. Volgende week dinsdag
zal het parlement zelf zich over devoordrachten kunnen uitspreken.

Bij de formatie-onderhandelingen
zijn nog niet alle obstakels wegge-
ruimd. Zo is er nog altijd geen over-
eenstemming over de vraag wie de
ministeries van Buitenlandse Za-
ken en van Verkeer en Communica-
tie krijgt; deze posten worden be-
twist door Solidariteit en de com-
munistische partij. Ook over het
aantal zetelposten dat de commu-
nisten krijgen bestaat nog onzeker-
heid.

Chileen vermoord
SANTIAGO - Een. Chileense linkseoppositieleider is in de nacht van
maandag op dinsdag op straat inSantiago doodgeschoten, aldus depolitie. Volgens politieke zegslieden
is het in Chili de eerste moord op
■een oppositieleider sinds het mid-
den van jaren zeventig, toen de
meeste kopstukken van de commu-
nistische partij werden gedood.
Jacar Neghme, woordvoerder vande gematigdevleugel van de LinkseRevolutionaire Beweging, werd ge-
troffen door negen kogels toen drie
mannen met automatische geweren
het vuur op hem openden.

" Prins Claus, gefotogra-
feerd bij kasteel het Oude
Loo in Apeldoorn, viert
vandaag zijn 63ste ver-
jaardag.

binnen/buitenland
Criminoloog: biologische en psychologische oorzaken

Meer crimineel gedrag
bij man dan bij vrouw

H Van onze Haagse redactie

JDEN HAAG - Het crimi-
jneel gedrag van mannen
3 en vrouwen vertoont grote-J verschillen, die niet alleen

maatschappelijk maarvooral biologisch en psy-
cnologisch verklaard moe-! Len Wol"den. Vrouwen ma-■Jjen Zlch aanzienlijk min-

\ aer schuldig aan criminele
f?ctlviteiten dan mannen1 «n de laatste twintig jaarl|j slechts tien procent van- net totaal). Bovendien is
I «et criminele gedrag van\ vrouwen veel minder ern-
-1 v g dan dat van mannen.vrouwen beperken zich" hoofdzakelijk beperken totKleine vermogensdelicten.

* "at s,telt de Nümeegse cri-I minoloog drs C. Ruten-

Frans in zijn proefschrift
'Criminaliteit en Sekse.
Volgens de onderzoeker
zijn er twee fundamentele
verschillen in het crimi-
neel gedrag van mannen
en vrouwen: „Vrouwen
vertonen een zekere stabi-
liteit en mannen zijn meer
geneigd tot variabiliteit.
Daaronder versta ik de nei-
ging van vrouwen om het
gemeenschappelijke, de
eenheid en verbondenheid

te benadrukken. De varia-
biliteit van mannen komt
tot uiting in afwijking van
het gemeenschappelijke
en het leggen, van nadruk
op onderscheid".
De onderzoeker benadrukt
dat juist het hebben van
gemeenschappelijke ge-
voelens, overtuigingen en
bindingen crimineel ge-
drag inperken. Verder zijn
mannen veel meer gericht
op dominantie en status.

De Nijmeegse criminoloog
vermoedt dat de verschil-
len worden veroorzaakt
door 'ontwikkelingsfysio-
logische' factoren: het ver-
schil in ontwikkelingstem-
po van jongens en meisjes
en deblootstellingaan hor-
monen die aanwezig waren
in de prenatale fase (voor
de geboorte). „Bij mannen
is sprake van een trager
ontwikkelingstempo dan
bij vrouwen. Hierdoor zijn

jongetjes aanvankelijk
kwetsbaarder en prikkel-
baarder dan meisjes, en la-
ter actiever en meer naar
buiten gericht".

De tweede factor die bij
het crimineel gedrag een
rol speelt, is van psycholo-
gischeaard. „Op grondvan
haar geslacht is de moeder
geneigd haarkinderen ver-
schillend te behandelen,
waarbij de psychische een-
heid met haar zoon eerder
wordt beëindigd dan die
met haar dochter". De der-
de factor die het crimineel
gedrag beïnvloedt, is van
sociaal-culturele aard „en
bestaat uit het aanleren
van verschillende gedra-
gingen onder invloed van
stereotypen die in de sa-
menleving bestaan over
het juiste gedrag van man-
nen en dat van vrouwen".

Dodental
vliegramp
zeker 150

MEXICO-STAD - Het dodental als
gevolg van de ramp met een Cu-
baanse verkeersvliegtuig bij Hava-
na is gisteren gestegen tot minstens
150.Honderden mensen zijn nog be-
zig met het zoeken naar lichamen
van slachtoffers tussen de wrak-
stukken en de ongeveer dertig hui-
zen die werden verwoest.

De Cubaanse Iljoesjin-62 stortte
zondagavond neer op Boyeros, een
buitenwijk van Havana, nadat hij in
zwaar weer was opgestegen vanaf
het vliegveld José Marti. Honderd-
vijfentwintig inzittenden, meest Ita-
liaanse toeristen, werden gedood.
Slechts één Italiaanse passagier
overleefde de ramp, zij het zwaar ge-
wond. De partij-krant Granma
meldde dat 50 inwonersvan de wijk
overleden zouden zijn, waarmee het
aantal dodelijke slachtoffers op 175
zou komen. De oorzaak van deramp
is nog niet bekend.
Het Braziliaanse vliegtuig dat zon-
dag boven het Amazone-oerwoud
verdween, is pas sinds gisteren te-
recht, en niet al sindsmaandag zoals
aanvankelijk uit Brazilië verluidde.
Van de 54 inzittenden hebbener 46
de ramp overleefd. De acht mensen
die omkwamen waren allen passa-
giers, zo zei een woordvoerder van
het Braziliaanse ministerie van de
Luchtmacht.

Hervormingen op
economisch gebied
in Ghina bedreigd
Van onze correspondent

SINGAPORE - De conservatieve
Chinese leiders zijn van plan om op
de volgende maand te houden vol-
tallige zitting van het Centraal Co-
mité van de communistische partij,
de economische hervormingen te-
rug te draaien, die tien jaar geleden
door Deng Xiaoping werd geïntro-
duceerd. Het Hongkongse blad
'South China Morning Post' heeft
dit geschreven op gezag van 'goe-
dingelichte Chinese economen in
Peking.

De conservatieven willen onder lei-
dingvan premierLi Peng terug naar
centrale planning. Li Peng en vice-
premier Yao Yilin vinden dit vol-
gens de krant noodzakelijk vanwe-
ge de ernstige economische ont-
wrichting. De conservatieve leiders
zouden op het plenum ook voorstel-
len de activiteiten in de particuliere
sector drastisch aan banden te leg-
gen, omdat ze een bedreiging vor-
men voor de staatsbedrijven en fa-
brieken.

Het Hongkongse blad meldt verder,
dat in de toekomst de staatsbedrij-
ven voorrang krijgen bij toewijzing
van bankleningen. De speciale be-
handeling voor de steden aan de
zuid- en oostkust zal eveneens wor-

den ingeperkt. De conservatieve
economen vinden dat buitensporige
groei langs de kust het inflatiecijfer
omhoog heeft gestuwd en de econo-
mie heeft ontwricht. Het midden en
westen van het land moeten ook
toegang hebben tot de onwikke-
lingsfondsen, zo is volgens South
China Morning Post de mening van
de conservatieve economische
planmakers.
De afgezette partijleider, Zhao
Ziyang, de motor achter de econo-
mische hervormingen, gaf de ste-
den aan de kust een voorkeursbe-
handeling.

Pilgebruik
Nederlandse
vrouw hoog

DEN HAAG - Liefst 45 procent
van de vruchtbare vrouwen in
Nederland slikt de pil. Hiermee
heeft ons land het hoogste per-
centage pïlgebruiksters ter we-
reld. Dat staat in een Nipo-en-
quête over dertig jaarpilgebruik
in Nederland die gisteren werd
gepresenteerd. Tegelijkertijd
wordt een nieuwe, geperfectio-

neerde pil geïntroduceerd.

Uit de enquête wordt niet pre-
cies duidelijk waarom juist Ne-
derlandse vrouwen in groten ge-
talekiezen voor de pil als voorbe-
hoedmiddel. Het geneesmidde-
lenconcern Schering Nederland
8.V., opdrachtgever van het on-
derzoek, verklaart de hoge score^deels door een goede voorlich-
ting.
De nieuwe pil is een lichte pil
met hormonale stoffen die bijna
gelijk zijn aan de hormonen die
door het lichaam geproduceerd
worden. Daarmee wordt de kans
op onnatuurlijke bloedingen
sterk verminderd.

VS: overleg
ontwapening

versnellen
LONDEN - De Amerikaanse presi-
dent George Bush wil dit najaar
door middel van een reeks nieuwe
voorstellen de ontwapeningsonder-
handelingen met de Sovjetunie een
extra impuls geven. De invloedrijke
senator Sam Nunn heeft voorge-
steld een groep van Amerikaanse en
Sovjet-deskundigen in het leven te
roepen. Deze groep zou de vaart in
de onderhandelingen moeten hou-
den.
Naar de Washington Post onder de
kop 'vredesoffensief van Bush'
meldde, wordt er door diens rege-
ring hard gewerkt aan een nieuw
initiatief voor het overleg over een
verbod op chemische en biologi-
schewapens. Het is mogelijk dat het
voorstel door minister van Buiten-
landse Zaken James Baker wordt
voorgelegd aan zijn Sovjet-collega
Edoeard Sjevardnadze, wanneer zij
elkaar op 22 en 23 september ont-
moeten in Wyoming.

Amerikaanse regeringsfunctiona-
rissen hopen ook dat het tempo van
de Start-besprekingen over vermin-
dering van de strategische kernwa-
pens kan worden opgevoerd. Het
toenemende verzet in de commu-
nistische partij tegen Gorbatsjovs
binnenlandse hervormingen en de
onrust in de Baltische staten, verho-
gen de noodzaak om met Moskou
overeenstemming te bereiken over
een aantal zaken op de Sovjet-Ame-
rikaanse agenda. Het is mogelijk dat
het ministeriële beraad in Wyoming
een afspraak oplevert voor een eer-
ste topconferentie tussen Bush en
Gorbatsjov.

Kiezer aan bod
Het zit er weer op: de verkie-
zingscampagnes zijn afge-
lopen.
Vanaf vandaag is de pers
weer een stuk minder popu;
lair bij de politieke partijen
dan in de afgelopen weken
het geval was.
De journalistieke waakhon-
den van de democratie wor-
den door de politici vanaf

heden niet meer als gewilde publiciteitsmiddelen gezien, maar
weer als hinderlijke muskieten die net altijd weer datgene willen
schrijven wat niet in de krant zou moeten komen. En de echte poli-
tieke sterren zijn vanaf heden weer veel minder bereikbaar voor
ons dan tijdens de campagne.

Het is voorlopig weer even afgelopen met beelden van Voorhoeve
die met pamfletten loopt te leuren, van Kok die met sociaal bewo-
gen imago een 'werkbezoek' aflegt, van Lubbers die even wollig
als beminnelijk wil uitleggen waar het allemaal over gaat, van Van
Mierlo die zeer geroutineerd een college geeft voor een zaal stu-
denten, ofvan de bonte verzameling gezichten vpn Groen Links die
ludiek per trein door het land trekt.

De politici doen er nu terecht even het zwijgen toe. Zij stappen met
gepast respect even opzij (voor één dagje maar, dot wel). Thans
bent u, de kiezer, eindelijk aan bod. Vandaag wachten de politici
met spanning op u. Vandaag beslist u over politieke carrières.
Stemrecht is een voorrecht. En het zou jammer zijn als U daar geen
gebruik van zou maken.

'Oekraïens als
officiële taal'

MOSKOU - Het parlement van
Oekraïne heeft gisteren voorgesteld
dat het Oekraïens de officiële taal in
de republiek moet worden. In het
wetsvoorstel is ook bepaald dat het
gebruik van het Russisch beperkt
moet worden tot de communicatie
tussen Oekraïeners en leden van de
andere nationaliteiten in de repu-
bliek, zo heeft het Sovjetpersbureau
Tass gemeld.

Het parlement stelt voor dat alle of-
ficiële documenten en handelstuk-
ken in het Oekraïens opgesteld wor-
den. Oekraïene is de op één na
grootste Sovjetrepubliek. Er wonen
51 miljoen mensen.

punt
uit
" Bomaanslag
Twee mensen zijn gisteren ge-
dood toen twee auto's vol ex-
plosieven ontploften in Oost-
Beiroet, het christelijke deel
van de Libanese hoofdstad. Ze^
ven mensen raakten gewond;
De gedode mannen waren de
chauffeurs van de auto's.

" Prijs
De Constantijn Huygensprijs
van 10.000 gulden heeft de JanCampertstichting in Den Haag
toegekend aan Anton Koolhaas
voor zijn gehele letterkundige
werk. Dè Jan Campertprijs
voor gedichten gaat naar Mi-
riam van Hee voor haar bundel
'Winterhard. De F. Bordewijk-
prijs voor proza is voor Jeroen-
Brouwers voor zijn roman 'De
Zondvloed. De Nienke van
Hichtumprijs voor kinderboe-
ken is lene Biemans ten deel
gevallen voor haar bundel ge-
dichten 'Lang zul je leven.

" Corruptie
De federale politie in Australië
onderzoekt of een functionaris
van de deelstaatregering van
Victoria zich schuldig heeft ge-
maakt aan corruptie bij de keu-
ze van nieuwe fregatten voor de
Australische marine. De miljar-
denorder ging vorige maand
naar het Westduitse ontwerp
van Blohm und Voss. De Vlis-
singse werf de Schelde viste
met haar M-2000 achter het net.

" Campagne
Deze week gaat een nieuwe
campagne van start om het ge-
bruik van de glasbak nog meer
te bevorderen. De campagne,
wordt gecoördineerd door; dè
Stuurgroep Promotie Glasbak
en richt zich deze keer vooral
op de jongeren van 15 tot 24
jaar, dierelatief het minst glas-
bak-bewust zijn.

" Arrestatie
De Franse politie heeft vijfper-
sonen gearresteerd die ervan
worden verdacht te znn aange-
sloten bij de Italiaanse terroris-
tische groepering Rode Briga-
des. Bh hun arrestatie zijn wa-
pens in beslag genomen alsme-
de documenten waarin de ver-
antwoordelijkheid wordt op-
geëist voor aanslagen. Ook
werd materiaal gevonden dat
het vermoeden wekt dat nieu-.
we aanslagen werden voorbe-
reid.

" Vloot
De VS hebben het vliegdek-;
schip 'USS America' en drie es-!
corteschepen teruggetrokken
die op 2 augustus op het hoog-
tepunt van de gijzelaarscrisis'
naar de Arabische Zee voor dei
kust van Iran werden gestuurd;
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"Een man staat eenzaam tussen zeshonderd bedden in een hal in Passau in Zuid-Duitsland. De
Westduitse regering heeft er vanwege het slechte weer vanaf gezien de verwachte stroom Oost-
duitse vluchtelingen in tentenkampen onder te brengen. Het is echter onzeker wanneer Honga-
rije de duizenden DDR-burgers in het land naar het Westen zal laten vertrekken.

(ADVERTENTIE) ~ " ~ ~
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■3piccolo S
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045-719966

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

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

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

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

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

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261 .000
personen van 15 jaar en ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 156599

Mededelingen

__■«__2' **<

Stem Vandaag

Lijst 5
Grondslag: De 10 geboden van God

Tegen abortus, tegen euthanasie, tegen porno etc.

VOOR het gezin goede voorlichting, behoud milieu

Groetjes Tine Cuypers-Boumans
(God met Ons)

KU" !! J- ■ '..

Personeel aangeboden__________________________________
----^

__________
Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.
EENMANSORKEST voor
alle gelegenheden. Tel.
04754-83464.

Gedipl. DROGIST met ruim
15 jr. ervaring biedt zich aan
voor drogisterij- en of in par-
fumeriebranche. Br.o.nr.
B-1904 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

": —_ .
Personeel gevraagd

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
"

Lampenpaleis Beek BV
vraagt energieke jonge
Verkopers m/v

met ervaring. Commercieel en technisch inzicht.
Pers. soll. donderdag 5-9 tussen 10.00 en 12.00 uur.

Maastrichterlaan 53, Beek. _
Mode Promotion Nederland

start binnenkort weer met professionele cursussen

Fotomodel
in de modebranche

jongens en meisjes tussen 15-35 jr. met uitstraling kunnen
vrijblijvend bellen met 04490-56063. Lage kostenl

Wij vragen
verkoopster versvlees

en vleeswaren voor 24 uur per week, ervaring gewenst.SPAR Supermarkt, Spauwen Nuth. Tel. 045-241731.
Gevraagd

ervaren all-round disk-jockey
Voor grote discotheek in Midden-Limburg. Leeft. 20-25 jr.

Br.o.nr. B-1902 L.D., Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.
Gevraagd met spoed

Top Advertentie verkopers m/v
Voor regio Limburg. Op agentuurbasis met hoge provisie.

Met goede bijverdiensten.
Postbus 76, 7010 AB Gaanderen. Tel. 08340-40525.

"Oriflame" first class cosmetics
vraagt enkele dames

die binnen een Vïjr opgeleid willen worden tot:
Manager

leeft. v.a. 25 jr. dit betreft een part-time baan op freelance-
basis met eigen tijd indeling, laat zich prima combineren

met gezin. Inl. 04490-76134.
Autoschade Hanneman Kerkrade. Tel. 045-452666

zoekt op korte termijn ervaren
Autospuiter

Aanmelden na tel, overleg. __
Wegens uitbreiding gevraagd:

Chauffeur
Nationaal en Internationaal, met ervaring. In bezit van

Chauffeurs-diploma. Internationaal Transport en Verhuis-
bedrijf Harry Vroomen, Vinkerstr. 58, Kerkrade. Tel. 045--

-456702. Pers. sollicitaties zaterdag 9 september
na 10.00 uur.

Voor Heerlen - Centrum
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, Geerstraat 5 Heerlen.

Tel. 045-717719.

Leuke job
nette vlotte dames gevraagd
die in bezit zijn van rijbewijs
en auto, voor het bezoeken
van hotels en restaurants

enz. Voor verhuur van onze
artikelen. Goede condities.

Tel. 04499-4510. Firma
H.K. Handelsmaatschappij.

Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland Ervaren
timmerlieden, metselaars en
ijzervlechters (handlangers
onnodig te soll.), ook co-
lonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of 229548.
Part-time TAXICHAUF-
FEURS dag-nacht-week-
enddienst, evt. WAO-ers.
Julianastr. 6, Brunssum.
TAXICHAUFFEURS gevr.
voor dag en nacht. Tel. 045-
-230000.
Club BUBBLES vraagt nog
leuke medew. van 2 meisjes
alleen safe. 04490-42313.
KINDEROPPAS gevr. voor
enkele avonden p.w., event.
ook overdag. Liefst v.a. 20
jr., woonachtig omg. Geleen
Tel. 04490-45249.
MEISJES gevr. v. goedlo-
pende club, garantie

’ 1.250,- p.w., 04499-3828.
Dames leuke BIJVER-
DIENSTE met kosmetika.
Tel. 045-316565.
Tankstation vraagt KAS-
SIER, dag- en nachtdienst.
Tel. 045-413977.
Ervaren HORECAPERSO-
NEEL gevr. voor direkt. Tel.
melc'en 04492-4743.

RIJINSTRUCTEURS-stu-
dietoelage. Unieke kans,
beperkt aantal geselecteer-
de kandidaten (m/v), leeftijd
18-28, diploma mavo/havo/
lts-c. Renteloze studietoela-
ge ’4.800,- mogelijk. Bo-
vendien zekerheid minimaal
vier jaarvast werk, hoog in-
komen ’ 3.000,- p.m. ook
voor privé nieuwe auto, uit-
stekende doorgroeikansen.
Uitvoerige schriftelijke solli-
citatie KRM-studietoelage,
t.a.v. Esther Saris, Postbus
35, 5688 ZG Oirschot.
Zeer exclusieve Club kan
nog een DAME gebruiken.
Vervoer gratis. 045-420772.
MEISJES gevr. voor goed
lopende bar. Hoog garantie-
loon. 04492-5532.
Nette vrouwelijke FRI-
TUREHULP gevr., moet be-
slist zelfst. kunnen werken.
Na tel, afspr. 04498-54750.
Exquis Friseurgeschaft
sucht wegen Eröffnung ei-
nes Filiale nahe Neyss-
Düsseldorf (bei sehr gutem
Gehalt) FRISEURMEISTER
Topstylist. Bewerbungen an:
Marion Held, Luttenglehner-
strasse 40 B; D-4040
Neyss 22. Tel. 0949-
-2101-83848.
BABYSIT gevraagd. Inlich-
tingen tel. 045-727693.
LEERLING brood- en ban-
ketbakker en brood- en
banketbakker gevr. Dukers
Bakkerij, Hoolstr. 5, Beek.
Tel. 04490-72132.
DISCOTHEEK te Vaals
vraagt vrouwelijke buffet-
hulp voor de zaterdag. Inl.
045-314901.

Onroerend goed 1

" Te h. gevr. GARAGE in cen-
trum van Hoensbroek. Tel.
045-230234 na 17 uur

te huur gevraagd
Gez. omgeving Sittard-Ge-
leen app./WONING, huur ca.
’7OO,- 04490-44061/51866

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
Te huur aangeboden zeer goedlopend

café-pand en zaal
met woonhuis in uitgaanscentrum van Stem.

Zonder vereiste papieren en contanten onnodig te reflecte-
ren. Te bevragen tel. 04490-71101.

KERKRADE-Terwinselen.
Eénpersoons 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

v.a. 15-09 gr. app. te h. bij
centrum KERKRADE met
alle comfort, en evt. met
huursubs. Inl. 045-461870
Of 452269

SUSTEREN te h. kl. bene-
denwoning ’7Bl,- p.mnd.
all-in 04499-2181 na 18u.
HEERLEN: te huur Sittar-
derweg/Grasbroekerweg,
appartement. Ind. woonka-
mer, keuken, balkon, badk.,
2 slaapk., berging. Inl. tel.
04490-43275.
HEERLERHEIDE te huur
éénpersoons app. a/d Uno-
laan/Jongmansweg. Huur

’ 600,-, huursub. mogelijk.
Tel. 045-214368.

Onroerend goed te koop aangeboden
Snel en goed uw

huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.

1 Past. Vonckenstr. 44,
1 Geleen. Tel. 04490-42550.

'. Geen Verkoop!
1 Geen Kosten.

U wilt een huis kopen?
U wilt Uw huis verkopen?

Vraag vrijblijvend info.
Onr. goed

maatschappij
Jac Stel

Verzekeringen - finan-
cieringen -. hypotheken.

Schelsberg 132, Heerlen.
Tel. 045-721866.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
VAKANTIEHUISJE op cam-
ping in Lanaken 4-6 pers., tekoop, 7 km. van Maastricht.. Inl. 04138-72241.
Hoekwoning met gar., cv.,
md: o.a. Entree, toilet,
woonkmr. m. plavuizenvl.,
dichte keuk., 3 slpk., badk.
m. douche. Goed onder-
houden. Vr.pr. ’ 125.000,-.
Leienhoesstr 50 HEERLEN

HEERLEN, Benzenrader-
weg 89, goed onderhouden
woning met tuin o.a. ruime
woonkamer en 4 slpks. Vr.
pr. ’85.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
LANDGRAAF, Nieuwenha-
gerheidestr. 63, hoekwoning
met dubbele garage, mooie
woonkmr. met plavuizen, 3
slpks, badkmr. met ligbad en
2e toilet, direkt te aanvaar-
den. Pr. ’ 97.000,- k.k. Wij-
man & Partners Vastgoed.
Tel. 045-728671.
LIMBRICHT, Bornerweg 12,
mooi gerenoveerde woning
met 2 slpks, badkmr met lig-
bad, voorgevel ramen dub-
bel glas en kozijnen van alu-
minium. Netto mndlast ca.

’ 500,-. Vr.pr. ’ 89.000,-
-k.k. Wijman & Partners
Vastgoed. Tel. 045-728671.
Met spoed gevraagd
WOONHUIZEN tot

’ 150.000,-. Directe aan-
koop is mogelijk. Geen ma-
kelaarskosten. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
Gevraagd ouder WOON-
HUIS met tuin. tot ca.
’100.000,-. Tel. (vóór
11.00 uur) 040-448656.

i * :Kamers aangeboden/gevraagd

Te huur ZIT/SLPK. te
Hoensbroek na 14.00 uur.
Tel. 045-229654.
ZIT-SLAAPK. m. keuken,
douche, wc. All in ’450,-,
Kerkrade-W. 045-420576.
Te h. KAMER m. gebr. v.
keuk. en badk. Tel. 045--.727736 Of 045-213411.
KAMER te huur bij Centrum
Kerkrade. Tel. 045-461870
Of 452269.
KAMER te huur bij Centrum
Kerkrade. Tel. 045-461870
Of 452269.

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.

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

KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
AKOUTHERM systeem-
bouw ** Dakbedekkingen **
Dakisolatieplaten ** Zink,
lood daktrimmen ** Div. sys-
teemplafonds ** Div. sys-
teemwanden. Industriestr.
7C, Nuth. Tel. 045-245028.
Levering gratis aan huis.
AANBIEDING. Grenen
schroten "A" nu ’ 1,20 p.m.;
Kraaldeel grenen "A" nu
’1,50 p.m.; Spaanplaat,
wandplaten, isolatierollen
etc. min 10-25%. Rinkens,
Eygelshovenerweg 60,
Übach O. Worms. Tel.
045-319846.
Te k. 2 TEERKETELS
compl. samen ’750,-. Rin-
kens.Tel. 045-319846.
Te k. SNELBOUWSTEIGER
L 2,5 mtr., H. 4 mtr., ’ 250,-
-045-422491. na 17.00 uur.

KINDERKOPPEN: werkelijk
goedkoper dan in Nederland
Zutendaal (Heymans) 09.
32.11.611290.

TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122. 'Snelle en VAKKUNDIGE
reparaties van al uw T.v.- en
Hifi-toestellen zonder voor-
rijkosten. W.R. Klawitter,
Veldhofstr. 34 Eygelshoven.
Tel. 045-352727.
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Hobby/D.hjz.
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.
Te k. compl. Marklin TREIN
met toebeh., pr.n.o.t.k. Tel.
045-' 59075.

Winkel & Kantoor; ; _.

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

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

Telefax
v.a. ’ 59,- per maand

Autronic 04492-3888.
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 danveel 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

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

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.

Landbouw en Veeteelt
Jonge HENNEN te k. even-
eens mestkuikens, regelm.
leverb. Vaesrade 43, Nuth.
Tel. 045-241284.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.

Jongeman, zou in zn vrije
uren willen helpen op klein
boerenbedrijf, ZONDER be-
taling. Br.o.nr B-1896 Limb.
Dagbl. Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
Te koop gevraagd MAÏS.
Tel. 04499-1456.

Auto's
Mercedes 280S 1e eig. groen ABS 5 bak

1983 ’ 20.500,-
Volvo24oGL, LPG, groen 1983 ’ 10.250,-
Volvo24oGL, LPG, rood, model 1982 ’ 5.500,-
Ford Sierra 2.0 GL combi, blauw 1983 ’ 10.000,-
Ford Sierra 2.0 L, 6cil., champagne 1983 ’ 8.900,-
Ford Sierra 1.6 L, blauw 1983 ’ 8.750,-
FordOrion 1.6 GL, blauw 1983 ’ 8.250,-
Lada Samara 1.3, bruin 1986 ’ 6.750,-
Skoda 105L, 20.000 km, rood 1985 ’ 4.000,-
FiatPanda 35.000 km, rood 1982 ’ 4.500,-
OpelAscona 1.6D, grijs 1983 ’ 6.750,-
Saab 900 GLS, wit 1983 ’ 5.750,-
8MW315, wit 1983 ’ 7.750,-
Saab9o,leeig.,wit 1984 ’ 9.750,-

Telefoon: 04492-3234
Te koop gevraagd

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

04765-1338/04740-1925.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te k. gevr. alle merken AU-
TO'S, ook sloop- en
schade-auto's. Tev. cara-
vans. 045-751446/753723.
Wij geven het meeste voor
Uw AUTO. U belt, wij komep
045-422610 ook 's avonds.
BMW 315 bwj.'B2, APK 6-
90, sportv., nw. band., spoi-
lers, enz. Vr.pr. ’4.750,-.
Rumpenerstr. 116, Bruns-
sum tot 17 uur.

__^

Te k. BMW 316 nw. model
bwj. '83 alle extra's

’ 12.500,-. Tel. 045-316940
CITROEN BK 16 TRS '84,
LPG, kl. zwart, i.z.g.st.
’8.750,-. Tel. 045-454217
b.g.g. 045-314489.
Te koop zéér zuinige Ci-
troen VISA bwj. '83,100% in
orde, km.st. 80.000, vaste
prijs ’2.950,-. Bernhardstr.
12 Munstergeleen.
Te k. Vrachtwagen DAF
1600 met hydr. laadklep.
Tel. 045-417263.
Daihatsu CUORE 4 drs.,
'81, brons, 40.000 km., als
nw., ’ 3.250,-. 045-210565
AUDI 100 GL, 5 Cll., '82,
’5.500,-; Audi 100 GL, 5
Cll., 79, ’2.250,-; Hyundai
Pony Combi '82, ’2.250,-;
Opel Kadett 1.6 D, '83,
’7.000,-; Mitsubishi Galant
combi '84, ’7.750,-; Opel
kadett '80, ’3.500,-; Toyota
Celica 78, ’2.250,-; BMW
316 77, ’1.250,-; Ford
Granada '80, ’1.000,-;
Ford Taunus Ghia 78,
’1.000,-; Ford Granada
combi '80, ’3.000,-; Oirs-
bekerweg 27, Oirsbeek. Tel.
04492-3582.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200

FIAT 127 bwj.'Bo, APK 2
mnd.'9o, vr.pr. ’1.250,-.
Tel. 045-415528
Sportieve ESCORT L'B2,
zeer mooi, APK gek.
Hamerstr. 39, Heerlen.
FORD Escorttype '80, APK
9-'9O, i.z.g.st., ’ 1.450,-.
Tel. 045-210435.
Zuinige Ford FIESTA 1100
bwj. '81, APK '90 ’4.250,-.
Tel. 045-259809.
Ford TAUNUS 1600 GL bwj.
'81, APK, 4-drs. LPG, trekh.

’ 1.950,-. Tel. 045-720951.
FORD Escort 16 L, Bravo,
bwj. '82, vrpr. ’6.000,-.
045-324168, na 13.00 U.
MERCEDES Diesel 240Dte
koop. 04406-12875.
Zeldz. mooie MERCEDES
280 C Coupé, vele opties,
wortelnotenhouten dash-
board, automaat, schuifd.,
gasinstall., trekh., get. glas,
ree APK tot 9-'9O, met voll.
taxatierap. Werkel. in nw.st.
Alleen ser. gegad. Tel.
04752-4048.
Te k. MERCEDES dies. 300
bwj. '81, ’8.500,-. Tel. 045-
-312801.
Te k. Opel ASCONA uitgeb.,
m. 400, kl. zwart, 2800 S,

’ 6.000,-. Tel. 045-222947.
Zéér zuinige Opel KADETT
City 1200, APK 4-'9O, 100%
vr.pr. ’ 1.675,-045-323830.
Opel ASCONA 16S, bwj. '83
metallicgroen, als nw.
’7.000,-. Tel. 045-442125.
Van part. Opel CORSA 1.3
bwj. '87, kl. rood, i.z.g.st., pr.
n.o.t.k. Tel. 04493-4064.
Te koop Opel ASCONA
1900 bwj. '80, i.g.st. Tel.
04490-45651 na 17.00 uur.
Opel ASCONA 16S T 79,
APK 8-'9O, koopje ’750,-.
Haesenstr.44, Schaesberg.
Te k. Opel ASCONA 16N op
LPG 4-drs. kl. wit bwj. '85 vr.
pr. ’ 11.000,-; Opel Ascona
HB 16S 4-drs. roodmet. bwj.
'84 vr.pr. ’9.500,-. Tel.
045-259654. Schievelberg-
str.4, Brunssum.

AUTO LANDGRAAF biedt
aan kijk en vergelijk: Merce- ides 500 SE m. ABS, airco,
pullm., enz. '84, ’48.500,-;
Mercedes 280 S aut., airc,
ABS, tempom. grijsm., '83,
’28.750,-; Ford Escort ca-
briolet kl. wit, in nwe.st., '84,

’ 24.500,-; Talbot Samba
cabriolet kl. rood, als nw.,
'83, ’17.500,-; Fiat X 1-9
Targa spec. edition kl. zil-
verm., '82 ’16.750,-; Nis-
san 300 ZX turbo, z. aparte
auto, kl. grijsn., '84,

’ 24.800,-; Alfa Giullietta
1.6 m. div. ace, kl. rood '84,
’11.750,-; Alfa Giulietta 2.0
zenderuitv., kl. rood, '82,
’9.500,-; Audi 80cc, kl.
grijsm. m. div. ace, als nw.
'85, ’16.500,-; BMW 318
m.z.v. ace, kl. goudm.,
48000 km, '86, ’26.750,-;
BMW 316 1.8, kl. wit, div.
ace, '84, ’15.950,-; BMW
518 m. div. ace, kl. zilver
'84, ’12.750,-; Lancia The-
ma I.E. kl. zwartm., '87,
’32.900,-; Citroen Axel
24000 km., kl. rood; '87,

’ 9.950,-; Citroen 2CV6
Special kl. blauw '84,
’4.950,-; Daihatsu Chara-
de VAN diesel kl. wit, '86,
’8.950,-; Daihatsu Chara-
da VAN diesel kl. wit, '86,
’8.950,-; Ford Scorpio 2.0
CL, kl. roodm., nw.st., '87,

’ 23.900,-; Ford Scorpio
diesel 2.5 kl. steenrood, '86,
’20.800,-; Ford Sierra 1.8
Laser kl. beige, z. mooi '86,
’17.500,-; Ford Orion 1.3
GL, kl. wit, als nw., '84,
’12.500,-; Ford Escort 1.6
GL 5 drs., kl. zilver, als nw.,
'81, ’7.950,-; Ford Fiesta
1.4 S kl. zwart, 30.000 km,
'87, ’15.950,-; Ford Fiesta
XR-2 m uitb.set. rood '84
’14.900,-; Ford Fiesta bra-
vo zilver z. mooi '82

’ 5.950,-; Honda Prelude
EX 1.8 12 Valve wit '85
’21.950,-; Honda Prelude
blauw '81 ’5.950,-; Lada
2105 GL rood '83 ’4.500,-;
Mitsubishi Galant 2000 tur-
bo blauwm. '84 ’11.900,-;
Nissan Cherry GL blauwm.
'82 ’5.950,-; Opel kadett
1.3 LS 5 drs. rood '86
’16.500,-; Opel Kadett 1.3
sport rood '84 ’13.950,-;
Opel kadett 1.3 S berlina
bruinm. '83 ’8.950,-; Opel
Ascona 1.6 S hatchb. groen
'82 ’8.950,-; Peugeot 505
GTi autom. blauwm. '84

’ 11.950,-; Toyota Celica
2.0 KT liftb. bruinm. '82
’6.950,-; VW Golf GTi 1.8
m. airco st.bekr. leer int. '86
’32.500,-; VW Passat CL
1.8 5 drs. goudm. '84

’ 9.950,-; Inruilers: Rover
3500 S V 8classic car '72

’ 6.750,-; Talbot Tagora 2.2
m.z.v. ace grijsm. '81
’3.750,-; Alfa Giulietta wit
'79 ’2.750,-; Ford Taunus
1.6 l automaat groenm. '82

’ 5.750,-; Toyota Celica 2.0
KT lifb. bruinm. '78 ’ 3.950,-
Fiat Panda 45 blauw '81,
’2.950,-; Erk. bovag bedr.
Inr. mog. Eig. werkpl. Keuze
uit 12-3 mnd. gar. Fin zon-
der aanbet. mog. VVN keur.
stat. Alle keur. toegest. Gar.
boven ’ 10.000,-. Kom vrijbl
kijken en vergelijken bij Auto
Landgraaf. Het adres voor
de betere gebruikte auto.
Auto landgraaf heerlerbaan
74-76 heerlen. 045-424268
/ 424231
Te k. Opel ASCONA 1900,
bwj.'Bo, LPG; VW Golf, bwj.
'77; OPel Ascona 1600 S
bwj. '79, spoiler en sport-
stuur, mr. mog. 045-321553.
Öpel KADETT HB '02,
’4.900,-; Mazda 323 '82,
’3.500,-; Datsun 100A'79,
’1.250,-; VW Scirocco '79,
’3.250,-; Kadett City '79,
’.1.650,-; VW Golf 1600 78,

’ 1.750,-; Polo 79,
’1.250,-. Inr.mog. 045-
-211071. Overbroekerstr. 59,
Hoensbroek
RENAULT R 4 L '83,
’1.500,-. 045-211071
Tek. RENAULT 18 TS, bwj.
79, APK tot 12-12-'B9, t.e.
a,b. 04490-32884.
Talbot SOLARE 1.6 GLS
'82, kl. grijs, i.z.g.st.,
’2.500,-. 045-222910
Te koop VW PASSAT GLS
bwj. 78, moet weg, pr.n.o.t.
k. Tel. 045-271017.
Te k. VOLVO 343 automatic
bwj. '81, ’3.500,-, APK-gek
tot juni '90. Neerbraak 3,
Schaesberg. 045-311116,
Occasionshow bij Autobedr.
JASPER BV van plm'. 70
auto's voor U geselekteerd
en opgesteld in onze occa-
sionhal zoals bijv.: Ford Es-
cort 1.4 CL '88; BMW 316,
veel access. '87; Fiat Uno
60 S '88; Peugeot 205 XLD
'87; Mazda. 323 HB '87;
Peugeot 305 GR Break 1.6
type '87; Mercedes 230 E,
veel access. '88; Peugeot
205 Accent '88; Seat Ibiza
GL '88; Peugeot 205KR '87;
Opel Kadett 1.6 i 5-drs. '87;
Peugeot 205 Junior '87; To-
yota Starlet type '87; Peu-
geot 309 GL Profil '87; Mer-
cedes 230 E, veel access.
'85; Peugeot 309 GLD '87;
Opel Kadett GSI, veel ac-
cess. 30.000 km, type '86;
Peugeot 405 SRI type '88;
Mitsubishi Colt, gas '86;
Peugeot 505 GR '86; Mitsu-
bishi Galant 2.0 GLS '87;
Fiat Uno 45 S '87; Peugeot
205 Accent '85 en '86; Ford
Escort 1.3 Laser 5-drs. '85;
Peugeot 309 GL Profil '86;
Renault 5C 30.000 km. '85;
Renault 9 GTL '83; Peugeot
505 GLD '85; Mitsubishi Ga-
lant 1.6 GLX, gas '85; Peu-
geot 305 GLD '84; Peugeot
405 GL type '88; VW Golf D
'82; Peugeot 305 SR '81 en
'82; Mercedes 190 '83; Peu-
geot 205 GE 5-drs. '85; Ford
Granada 2.3 GL, gas '82;
Taunus 1.6 Bravo '82; Opel
Kadett 1.2, gas '81; Alfa Sud
1.5 '82. Verder nog plm. 25
auto's van ’ 1.000 tot

’ 2.500,-. Dit alles alléén bij
uw occasion-specialist. Au-
tobedr. Jasper BV, Windra-
kerberg 29, gem. Sittard.
Officieel Peugeotdealer. Tel.
04490-21944.

Te k. aangeb. voor interes-
sante prijzen o.a. FORD
Scorpio 2.0 CL wit mod. '86;
Mercedes 230 coupé aut.
'80; BMW 518 m. stuurb.,
bruinm. '83; BMW 316 in nw.
st. '82; leuke Ford Fiesta 1.1
L rood, sunroof, dcc. '84 (nw
mod.); mooie Fiat Ritmo die-
sel (nw.mod.) schuifd. '83.
Bernhardstr. 12 Munsterge-
leen. (zondags geopend).
Te koop VOLVO 343 auto-
matic bwj. '79, ’1.200,-;
Mitsubishi Lancer Colt '78

’ 500,-, ale APK-gek. tot 6-
90. Tel. 045-323178.
Kadett 12 S '82 ’4.950,-;
Kadett Diesel '83 ’ 6.250,-;
Kadett 13 S '80 ’3.950,-;
Kadett 16 S '79 ’2.250,-.
Alles APK. 04499-3398.
Mini 1100 Spec. ’1.250,-;
Renault 5 GTL '80 ’ 1.450,-
APK; Golf D ’2.250,-.
Handelsweg 12 Susteren.
Auto's automaat; Volvo 343
L '80; Honda Civic '80; Es-
cort '79; Kadett '79; Golf '78
i.z.g.st. APK. 04499-3398.
Alfa Romeo Spider z. en w.
kap, unieke cond. '74; BMW
316 goudmet. schuifd. en
LPG '85; BMW 316 sport-
uitv. veel extra's, kl. blauw
'85; BMW 316 4-drs. kl. rood
'86; BMW 316 bronsitmet.
nw. model '83; BMW 315 kl.
bruin, 1e eig. '83; Citroen BK
19 TRD Diesel, blauwmet.
'84; Citroen BK 1400, kl. wit
i.nw.st'. '85; Citroen CX 2000
RE, kl. wit met LPG '86;
Datsun Nissan Bleubird
1600 Sedan, zeer mooi '83;
Ford Siërra 1600 Station-
wagen 5-drs. '86; Ford
Siërra 1600 luxe coupé, div.
extra's '85; Ford Siërra Se-
dan, kl. zwart CL met LPG
'87; Ford Siërra autom. bor-
deauxrood 2.0 HR L '86;
Ford Siërra 2.0 luxe 5-drs.
met LPG zilver '83; Ford
Taunus 1600 XL coupé
classis '72; Fiat Panda 750
luxe zwart 20.000 km. '86;
Fiat Uno 45 S bronsmet. '88;
Honda Prelude EX 16V
autom. in perf.cond. '85;
Honda Civic nieuw mod.
1300 Luxe '86; Mazda 626
2.0 sedan met LPG '85; Mit-
subishi Lancer 1400 GLX
automatic '80; Mazda 323
bestel station kl. rood '82;
Mercedes 280 SL z. en w.
kap, topcond. '83; Mercedes
200 Diesel verl. sportw. enz.
1e eig. '86; Nissan Cherry
1700 Diesel blauwmetallic
'85; Opel Kadett Hatchback
1300 S met LPG '85; Opel
Kadett 5-drs spec. striping
'87; Opel Kadett Limited
blauwmet. '86; Opel Kadett
13 S 5-drs automatic '85;
Opel Kadett Caravan kl. wit
met LPG '86; Opel Rekord
automatic groenmet. '84;
Opel Ascona 1600 S 4-drs.
goudmet. '84; Opel Kadett
5-drs. blauwmet. '82; Peu-
geot 505 GR div. extra's '84;
Porsche 911 Targa met
motorschade '76; Porsche.
924 metallic mooie auto '78;
Pontiac Fierro sport signaal-
rood 6.000 km '88; Peugeot
309 XE profil S6nieuw '88;
Renault Super 5 GT Turbo
perf. st. '86; Renault 5 TR
signaalrood '88; Seat Mar-
bella Luxe kl. rood '87; Saab
Turbo 900 sedan zilvermet.
'85; Suzuki Carry pick-up
zeer mooi '85; Suzuki Jeep
Softtop Cabrio div. extra's
'87; Suzuki Alto GL zilver
'87; Suzuki Alto grijsmet.
'82; Suzuki Jeep softtop ca-
brio long body kl. wit '87;
Subaru DL 1300 4 cyl. grijs
'84; Volvo 740 GL diesel
grijsmet. '85; Volvo 240
Luxe met LPG '86; VW Jetta
CL 1600 4-drs. veel extra's
'84; VW Golf 1800 Luxe au-
tomaat grijs kent. '87; VW
bestelbus geel '80; VW Pas-
sat 1600 Diesel 5-drs. '84;
VW Kever Speedstar
cabriolet '70. Geopend van
maandag t/m vrijdag van
10.00-19.00 uur. Donder-
dag tot 21.00 uur. Zaterdags
van 10.00-17.00 uur. Ver-
koop alle merken nieuw en
gebruikt. Inruil, finane en
taxatie. Import en Export.
Onderhoud en reparatie van
alle merken. 100% financie-
ring. AUTOPARCK Kerk-
rade, Locht 44 Kerkrade.
Tel. 045-426424.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Opel Corsa (E)
1.2 rood t. '88; Opel Kadett
(E) 1.8 S champagnemet.
'87; Opel Kadett 1.3 LS an-
traciet '87; Opel Kadett LS
groenmet. '85; Kadett 5-drs.
rood '83; Kadett SR blauw-
met. '82; Kadett 13 S 5-drs.
blauwmet. '81; Manta 2.0
GTE bruinmet. '83; Ford
Sierra KR 4i roodmetal. '83;
Sierra 1.8 laser 5-drs cham-
pagnemet. '86; Sierra 2.0
LPG 5-drs. blauwmet. '85;
Escort XR3i wit div. extra's
'83; Fiesta 1.1 L groenmet.
'81; Honda Civic 3-drs. licht-
groenmet. '81. Inr. gar. fi-
nane mogelijk. Autobedrijf
Gebrs. Dominikowski, Kant-
straat 48, Übach o. Worms-
Landgraaf. Tel. 045-326016
Te k. VOLVO 340 GL bwj.
1988,1,7 met kat. motor. Vr.
pr. ’ 20.000,-. 04490-
-26925, Ophoven 17, Sittard.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. Tel. 043--634978 of 06.52980787.
In- en export Ankiewicz vrgt.
met spoed alle merken au-
to's, defect of schade geen
bezwaar. Cont. geld (ook 's-
avonds). 045-727742/
723076 (gratis afgehaald)
AUTO'S Hallo Opgelet!! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor Uw auto. 045-411572.
Te k. gevr. INKOOP alle
merken auto's, schade geen
bezwaar. Tel. 045-416239.
Te koop GOLF GTI, bwj. '82,
kl. zwart. Te bevr. v.a. 18.30
tot 20.00 uur. Vlekkenkamp
6, Landgraaf, auto heeft
lichte blikschade.
VW GOLF S bwj. 79, APK,
km.st. 65.000, i.z.g.st.
’2.450,-. 045-720951.

..

Goeiemorgen
Pap en Opa

Proficiat

met je 70ste verjaardag
Bertha, Marjan, Jos, Marco,
Cor, Katrien, Marjo, Gerard

Monique

Proficiat met je 21e
verjaardag. Ron.

1 J* ïït
Nit te geleuve mar woaM
kommunikantje weet hu $

joar.
Sjirke Proficiat

Piccolo's in het Limbuj
Dagblad zijn groot in f*
SULTAAT! Bel: 045-7199;

Proficiat Mam
met je verjaardag, Pascal

Te k. GOLF automaat, bwj.
'78, tel. 04490-25458.
Te koop VOLVO 343 DL au-
tomaat, bwj. '77, APK 7-'9O,
pr. ’ 1.000,-. 045-213792.
Te k. FIAT Uno 45 S, bwj.
'84, 3-drs, i.st.v.nw., met re-
cent keuringsrapp. ’ 6.450,-
Inl. 043-254462.
Te k. RENAULT 5 Alpine
turbo, bwj. '82, APK tot '90,
zeer mooi, snel en zuinig mr.
mog. vr.pr. ’6.250,-. 045-
-323576 bgg 312439.
VOLVO 340 special 5-deurs
1986, ’ 12.950,-. Volvo Klyn
de Koumen 7, Hoensbroek.
045-220055.
VOLVO 340 dl '85, 5 speed,
Volvo Klyn, de Koumen 7,
Hoensbroek, 045-220055.
VOLVO 340, 1983 ’ 6.850,-
Volvo Klyn, de Koumen 7,
Hoensbroek, 045-220055.
VOLVO 340 GL, sedan
1984, ’9.950,-. Volvo Klyn,
de Koumen 7, Hoensbroek,
045-220055.

Te koop VW GOLF bwj. '<
Te bevr. tel. 045-252578^
VOLVO 360 2 Itr. 5 deüf
1985, ’ 12.950,-. Volvo W
de Koumen 7, Hoensbro*
045-220055. _^
VOLVO 340 GL autorrtf;
1985, ’9.850,- Volvo KW
de Koumen 7, Hoensbro*
045-220055. __

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- *SCHADE-AUTO'S. Ik bet^de hoogste prijs in LimbU1'Tel 045-254049.
ROADSTAR vrgt. loo?
sloop- en schade-auW'
Vrijw. RDW. 045-226346^
Sloop- en SCHADEAUTO]
Oud ijzer en metalen. 0*
272216/272516'savong
Te k. gevr. sloop- en SCrfDEAUTO'S van ’lOO,-'
’5.000,-. Tel. 04490-434°;
Te k. gevr. SCHADE- slpff
en loopauto's, in- en
koop gebr. auto-onderdel*
Te. 045-411480.

Auto onderdelen en accessoires

Bosal uitlaatpotten en pijpen,
montagedelen (gealuminiseerd)

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

d
XIn de Cramer 31, Heerlen. k

Tel. 045-716951 p
Carrosseriedelen \
origineel - imitatie - overzet \

Alle Europese- en Japanse automobielen c

Geevers Nuth
Tel. 045-244242 J

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

Te koop 4 ATS VELGEN e'
banden 185/60 R.13 Te Pf.vr. tel. 04490-49537 "|
18.00 uur. J
Een PICCOLO in het UJJburgs Dagblad helpt u °l
weg naar snel succes. °
045-719966.. _

Div. gebr. VESPA'S CIAO,
ook gebr. onderdelen, inruil
mogel. H. Kruisstr. 65, Gre-
yenbicht. Tel. 04498-57844.
PUCH Maxi v.a. ’44,- per
maand. Meer informatie
Bromfietsspecialist Math
Salden, Limbricht.

Te koop of te ruil tegen fe
BROMMER Batavus CO"!forte plm. 25 jr. oud. '045-422491, na 17.00_uH^
Te k. YAMAHA DT, pr.";?
t.k., bwj.'BB. Tel. 04J
458905

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

Als u ons voor 12 uur 'srjft,
gens belt, staat uw PCchj[LO devolgende dag al in JvLimburgs Dagblad. Tel. O 4
719966. >

De mooiste kampeerauto's (splinternieuw) huurt U bij
1 EUROPCAR

reeds vanaf^ 900,- per week.
Nu nog mogelijkheden voor het hoogseizoen.

Europcar-Collaris
Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202. t __^

1 Blaadjes vallen, prijzen ook.
Zee-land vak. won. WAL-
CHEREN. Tel. 01189-2953.

Piccolo's in het LimbUJï
Dagblad zijn groot in n£
SULTAAT! Bel: 045-719952

Caravans/Kamperen .
Caravelair en Sprite 1989 ex

" verhuur modellen te koop nu
met duizenden guldens kor-
ting op is op. BARTELS
Caravaning Hommerterweg
256, Amstenrade. Tel.
04492-1870.
STACARAVANS te koop
keus uit dan 40 st., in alle
prijskl. Inl. 04492-2044.
Te k. TOERCARAVAN
Hobby Prestige TQM 6.10
m. bwj. '87. Tel. 04454-3479
ALPEN-KREUZER 1990
vouw-wagens in 5 modellen
met kleurcombinaties bruin-
beige-groen en grijs-oranje.
Nu met de bekende winter-
korting vanaf ’ 4.335,-.
Duurder hoeft niet....Voor-
deliger kan niet! Caravans
1990. Burstner-Hobby-

Knaus. Nog enkele overjari-
ge modellen met extra kor-
ting. Voortenten: Brand,
Gerjak, Isabella, Trio,. Wal-
ker. Tevens onderhoud, re-
paratie, remmentest en
schade-regeling. .Caravan-
Import Feijts, Hoofdstraat
84 Amstenrade 04492-1860

JAARSTALLING (afgesJJ
ten) voor caravans, bot6
e.d. te Sittard, ’ 150,- P|tJ

BTW. Tel. 04492-2601 .^>
STACARAVANS te *°f
gevraagd. Inl. 04492-2Q44>
STACARAVAN te koop 1Ö
mtr lang nw.pr. ’35.000.'nu voor ’22.000,-. |n

04492-2044 JA
Te k. gevr. TOURCAP^VANS en vouwwagens, <H,
schadewagens. tel. °4
323178.
CARAVANSTALLING van*
’175,- per jr. Bartels GW.
vaning Hommerterweg 29 'Amstenrade. 04492-1870^

Best in TownH
Boys voor heren, privé e

escort, 040-51709^^
Escort service all-in
045-326191^

Voor Piccolo's
zie verder pagina 6 -.
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<"> miljoenen guldens) verschil
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Meer olie
gebruikt

PARIJS - De olieconsumptie in dewesterse industrielanden is in de zo-mermaanden toegenomen door de'
gunstige conjunctuur. In het twee-de kwartaal van dit jaar lag de be-hoefte op 35,8 miljoen vaten (van
*59 liter) per dag, tweeprocent meerttan een jaar eerder.
Voor het derdekwartaal wordt gere-kend op een omzetstijging van drie
Procent, zo heeft Internationale
Energiebureau (lEA) gisteren be-
kendgemaakt.
Voor heel 1989 raamt het lEA een
c°nsumptie van 37,6 miljoen vaten
°lic per dag in de industrielanden.

beurs
overzcht

Opleving
AMSTERDAM- Het leek er gister-
ochtend op, dat de Amsterdamse
effectenbeurs de met de Tweede

verband hou-dende afwachtende houding vastzou houden, maar in de loopvan deuag kwam er toch enig leven in detrouwerij toen de hoop opleefde
c-P een voortzetting van de huidige'egenngscoalitie. Bleven de koer-sen eerst tamelijk dicht bij huis,met name in de middaguren begon
tfv. stiJSmS> waarmee Amsterdam

wat minder ging onderschei-den van andere beurzen, zoals deyuitse, die nieuwe records vestig-
den.
°ver een breed front kwamen deKoersen op winsten terecht die
penter bleven steken tussen de eenen twee gulden. De stemmingsin-
]q? eindigde 2,1 punt hoger op
f«o ' De aandelenomzet was met1886 miljoen ook wat hoger danmaandag. /

Als groep vielen de verzekeraars°P. waarnaar buitenlandse vraag
oestond. Met name Aegon profi-
Aeo«e hiervan met een stijgingvan1-J.30 naar f 112,30.

kjj de internationals gingKon. Olie'MO vooruit naar f 148,40. KLMsteeg een gulden naar f 54,40. NMBL[ok f2,90 aan naar f274,40, Ned-"oyd f 1,80 naar f90,40 en Wessa-nen f2,20 naar f87,20. Nijverdal-[en Cate voegde f3,20 aan de koersf„°P f3,20 en Borsumij-Wehry'1.80 op f 122,80. Voor Ahold, die
£a beurs met fraaie halfjaarcijfers«wam, was eenzelfde winst wegge-bed op f 134,50. Ook Stork zou metmooie cijfers komen, maar het
J°nds behoorde tot de weinige ver-liezers bij de grote waarden, al"ieel de teruggang beperkt totwee dubbeltjes op f 39,60.

°jj de kleinere fondsen ging HAL

’" cent omhoog naar f 16,50. Bege-'nann begon wat lager, maar sloot
f ; c

°eter op f 111. Sphinx raaktei-J.50 kwijt op f 125. De papierfond-
*en Crown van Gelder en Geldersejapierraakten ook wat in de ver-rukking.
Pok op de optiebeurs ontstond eregen de aanvankelijke verwach-y^g in later nog een goede handel.ue omzet kwam hier uit op 68 000contracten.

Omgeving
Het gaat voornamelijk om bedrijven
die op een ofandere manier met ver-
voer te maken hebben. Overigens is
het merendeel van de geïnteresseer-
de ondernemers afkomstig uit Ven-
lo of de directe omgeving. B en W
van Venlo zijn er echter wel van
overtuigd dat ook bedrijven van
buiten de directe regio zich in de
Trade Port zullen vestigen.

Investering
De totale investering in VenloTrade
Park wordt geschat op zon honderd
miljoen gulden. In dat bedrag zitten
zowel de bedragen die de verschil-
lende overheden en de bouwer er-
van, Wilma, erin stoppen, als die van
de bedrijven, die er naar toe zullen
gaan.

" Minister Smit-Kroes,
met krukken vanwege een
onsteking aan haar enkel,
loopt weg van de vlag die
zij zojuist heeft gehesen als
sein dat de bouw van Ven-
lo Trade Port kan begin-
Tien

Foto: JANPAUL KUIT

Hoger interimdividend

Meer winst
bij Ahold

ZAANDAM -De nettowinst van het
detailhandelsconcern Ahold is in
het eerste halfjaar 1989 (28 weken)
toegenomen van f68,4 miljoen tot
f89,4 miljoen of per aandeel van
f3,30 tot f4,18. Voorgesteld wordt
een interimdividendvan f 0,55 plus
10 dollarcent in contanten of één
procent in aandelen. In 1988 be-
droeg het interimdividend f 0,50
plus 5 dollarcent in contanten.

Op basis van de behaalderesultaten
tot en methet tweede kwaretaal ver-
wacht het bestuur dat de omzetten
in heel 1989 zowel in Nederland als
in de VS verder zullen stijgen.
Ahold handhaaft verder de ver-
wachting, dat hetresultaat na belas-
tingen ruim boven het peil van 1988
zal liggen. Een voorbehoud hierbij
wordt gemaakt voor de effectenvan
een sterk fluctuerende dollarkoers.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. . s.k.
AEGON 109,00 112,30
Ahold 132,70 134,50
Akzo 144,20 144,90
A.B.N. 43,10 43,40
Alrenta 163,60 164,10
Amev 54,90 56,50
Amro-Bank 85,20 86,00
Bols 151,50 152,30
Borsumij W. 121,00 122,80
Bührm.Tet. 70,60 71,80
C.S.M.eert. 69,00 69,30
DAF 56,10 56,40
Dordtsche P. 266,50 268,50
DSM 126,30 127,00
Elsevier 79,00' 80,10
Fokker eert. 46,30 46,90
Gist-Broc. c. 32,90 33,40
Heineken 135,20 136,20
Hoogovens 98,30 98,40
Hunter Dougl. 111,50 111,00
Int.Müller 97,00 96,80
KBB eert. 84,80 84,60
KLM 53,40 54,40
Kon.Ned.Pap. 53,80 54,70
Kon. Olie 147,00 148,40
Nat.Nederl. 69,60 70,80
N.M.B. 271,50 274,40"
Nedlloyd 88,60 90,40
Nijv. Cate 96,80 100,00
Oeé-v.d.Gr. 301,00 303,00
Pakhoed Hold. 142,00 142,20
Philips 42,70 43,50
Robeco 113,40 113,50
Rodamco 162,30 162,40
Rolinco -113,20 113,80
Rorento 62,10 62,10
Stork VMF 39,80 39,60
Unilever 161,10 161,00
Ver.BezitVNU 105,50 107,00
VOC 35,10 35,70
Wessanen 85,00 87,20
Wolters-Kluwer 48,40 48,20

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 56,50 56120
ACF-Holding 49,00 48,80
Ahrend Gr. c 286,80 288,00
Alg.Bank.Ned 43,90 44,20
Asd Opt. Tr. 20,70 20,70
Asd Rubber 7,20 7,20
Ant. Verff. 330,00
Atag Hold c 99,00 99,00
Autind.R'dam 89,50 89,00
BAM-Holdmg 530,00 535,00b
Batenburg 89,00 89,00
Beers 140,00 146,80
Begemann 109,00 111,00
Belindo 372,00 372,00
Berkel'sP. 5,65. 5,85
Blyd.-WM. 28,00 28,20
Boer De, Kon. 411,00 411,00
de Boer Winkelbedr. 64,00 63,50
Boskalis W. 13,70 13,80
Boskalis pr 12,45 12,40
Braat Bouw 1025,00 1028,00
Breevast 28,70 28,70
Breevast eert. 26,50 26,00
Burgman-H. 3000,00 3000,00

Calvé-Delftc 1045,00 1047,00
Calvépref.c 5875,00 5800^00Center Pares 68,50 69,00
Centr.Suiker 68,30 68,50
Chamotte Unie 10,60 10,50
Cindu-Key 134,50 135,50
Claimindo 355,50 356,00
Content Beheer 23,60 23,60
Cred.LßN 79.00 80,50
Crown v.G.c 107,50 105,50
Desseaux 244,00 244,00
Dordtsche pr. 265,50 267,50
Dorp-Groep 46,00 45,00
Econosto 319,00a 322,00
EMBA 139,50 139,50
Enraf-N.c. 53,00 53,50
Eriks hold. 432,00 431,00 bFlexovitlnt. 81,30 81,90
Frans Maas c. 94,50 97,00
Furness 139,50 140,00
Gamma Holding 82,00 83^00Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 29,40 29,30
Geveke 42,10 42,10
Giessen-de N. 335,00 330,00
Goudsmit Ed. 421,00 420,00
Grasso's Kon. 111,80 111,20
Grolsch ' 140,50 14100
GTI-Holding 191,50 191,00
Hagemeyer 114,50 115,50
HAL Trust B 16,00 16,50
HALTrust Unit 15,80 16,50
H.B.G. . 235,50 237,00
HCSTechn 18,70 18,60
HeinHold 116,70 117,50
Hoek's Mach. 204,00 203,00
Holec 35,60 37,00
Heineken Hld 116,70 117 50
HollSea S. 1,31 131
Holl. Kloos 550,00 555 00
HoopEff.bk. 10,30 9,80
Hunter D.pr. 5,80 5,80
ICA Holding 18,60 18,60
IGB Holding 64,00
IGB Hold (aang)
IHC Caland 31,80 32,30
Industr. My 237,00 237,00
Ing.Bur.Kondor 573,00 567,00

Kas-Ass. 47,50 d 48,50
Kempen Holding 15,80 15,80
Kiene's Suik. 1400,00 1410,00
KBB 85,00 85,00
Kon.Sphinx 128,50 125,00
Koppelpoort H. 340,00 337,00
Krasnapolsky 226,00 226,00
Landré & Gl. 57,30 57,00
Macintosh 50,70 5080
Maxwell Petr. 690,00 685,00Medicopharma '5,00 75,00
Melia Int. 6,80 6 80
MHVAmsterdam 20,50 20,50Moeara Enim 1230,00 1215,00
M.Enim 08-cert 16100,00 16100,00
Moolen en Co 31,00 31,50
Mulder Bosk. 78,50 78^50Multihouse 10,30 10,40
Mynbouwk. W. 430,00 42800
Naeff 250,00
NAGRON 49,90 49 90NIB 603,00 605,00

NBM-Amstelland 20,70 20,60
NEDAP 386,00 385,00
NKF Hold.eert. 352,00 350,00
Ned.Part.Mij 39,70 39,80
Ned.Springst. 10900,00 10900,00
Norit 935,00 950,00
Nutriciagb 71,50 71,50
Nutricia vb 76,70 77,50
Oldelft Groepc 189,00 183,ff0a
Omnium Europe 16,00 16,00
Orco Bank c. 73,40 74,90
OTRA 154,00 153,50
Palthe 88,50 85,00
Pirelli Tyre 48,80 48,60
Polynorm 117,10 117,00
Porcel. Fles 166,00 167,00b
Ravast 50,10 50,10
Reesink 78,00 78,00
Riva 58,70 58,70
Riva(cert) 58,80 58,70
Samas Groep 71,60 71,00
Sanders Beh. 114,00 114,00
Sarakreek 31,30 31,30
Schuitema 1550,00 1570,00
Schuttersv. 163,00 163,00
Smit Intern. 49,70 49,50
Stßankiers c. 24,10 24,10
Stad Rotterdam 171,30 174,00
Telegraaf De 463,00 463,00
Text.Twenthe 320,00 322,00
Tubp Comp. 53,60 55,20
Tw.Kabel Hold 156,00 156,00
Übbink 106,00 105,00
Union Fiets. 17,95 18,00
Ver.Glasfabr. < 352,00 353,00
Verto 65,00 65,00
Volker Stev. 65,00 65,50 f
Volmac Softw. 55,00 56,50
Vredestein 16,00 16,50
VRG-Groep 67,80 68,50
Wegener Tyl 193,00 196,00
Westlnvest . 28,10 28,20
Wolters Kluwer 192,00 192,00
Wyers 47,70 48,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,50 37,50
ABN Aand.f. 79,20 79,20
ABN Beleg.f. 59,50 59,70
ALBEFO 53,90 54,00
Aldollar BF $ 21,40 21,40
Alg.Fondsenb. 248,00 247,00
Alliance Fd 13,50 e 13,60
Amba 51,70 51,00
America Fund 350,00 350,00
Amro A.in F. 93,30 93,30
Amro Neth.F. 79.70 79,30
Amro Eur.F. 76,50 77,00
Amro Obl.Gr. 154,40 154,40
Amvabel 97,50 97,70
AsianTigersFd 62,20 63,00
Bemco Austr. 66,90 68,30
Berendaal 126,70 126,00
Bever Belegg. 26,70 26,80
BOGAMIJ 112,00 112,00
Buizerdlaan 42,80 42,80
DeltaLloyd 43,70 43,70
DPAm. Gr.F. 25,50 25,50
Dp Energy.Res. 41,50 41.10

Eng-H011.8.T.l 9,80 9,80
EMFrentefonds 66,70 66,70
Eurinvest(l) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 7,90 7,90
EOE DuStlnF. 324,00 324,00
EurGrFund 62,70 62,80
Hend.Eur.Gr.F. 220,00 220,70
Henderson Spirit 76,70 76,70
Holland Fund 77,50 79,00
Holl.Obl.Fonds 123,50 123,50
HolLPacF. 116,00 117,50
Interbonds 564,00 564,00
Intereff.soo 44,20 44,20
Intereff.Warr. 328,00 338,00
JapanFund 36,40 36,50
MX Int.Vent. 58,00 60,00
Nat.Res.Fund 1635,00 1650,00
NMB Dutch Fund 39,30 39,10
NMB Oblig.F. 35,30 35,20
NMBRente F. 104,10 104,10
NMB Vast Goed 38,40 38,50
Obam, Belegg. 234,50 234,50
OAMFRentef. 14,20 14,20
Orcur.Ned.p. 49,80 49,80
Pac.Prop.Sec.f. 48,00 48,60
Pierson Rente 100,90 101,00f
Rabo Obl.inv.f. 76,20 76,20
Rabo Obl.div.f. 51,20 51,20
Rentalent Bel. 137,70 137,60
Rentotaal NV 31,60 31,60
Rolinco cum.p 101,50 101.50
Sci/Tech 18,50 18,50
Technology F. 21,50 21,50
Tokyo Pac. H. 254,50
Trans Eur.F. 82,70 84,00
Transpac.F. 550,00 545,00
Uni-Invest 111,50 112,30
Unico Inv.F. 86,50 86,80
Unifonds 32,60 32,90
VWN 58,20 58,30
Vast Ned 122,10' 122,10
Venture F.N. 46,00 a 45,70
VIBNV 88,60 89,00
WBO Int. 79,80 79,80
Wereldhave NV -214,50 214,50

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4U) 102,80 102,80
3/2 EngWarL 36,20 35,80
5% EIB 65 99,00 99,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 40,00 40,00
Amer. Brands 79,00 79,00
Amer. Expres 37,00 37,10
Am.Tel.fc Tel. 40,20 40,10
Ameritech 63,20 63,20
Amprovest Cap. 115,00 115,00
Amprovest Ine. 225,00 225,00
ASARCO Ine. 34,50 34,50
AÜ. Richf. 104,50 104,50
BAT Industr. 8,20 8,15
Bell Atlantic 98,70 98,70
BellCanEnterpr 42,00 42,00
Bell Res.Adlr 0,85
Bell South 51,80 51,80
BET Public 3,00
Befhl. Steel 22,30 22,50

Boeing Comp. 56,00 56,00
Chevron Corp. 54,25 d
Chrysler 27,25 27,00
Citicorp. 32,70 32,70
Colgate-Palm. 56,00 58,80
Comm. Edison 39,00 38,60
Comp.Gen.El. 460,00
Control Data 18,80 18,80
Dai-IchiYen 3500,00 3500,00
Dow Chemical 104,20 104,20
Du Pont 119,20
Eastman Kodak 48,50 48,30
Elders IXL 2,50
Euroact.Zw.fr. 190,00
Exxon Corp. 44,00 44,00
FirstPaclnt 0,60
Fluor Corp. 33,80
Ford Motor 54,00 54,20
Gen. Electric 58,20 58,10
Gen. Motors 49,75 49,90
Gillette 45,00 45,00
Goodyear 53,50 53,50
Grace & Co. 35,35
Honeywell 89,00 89,00
Int.Bus.Mach. 117,30 117,40
Intern.Flavor 66,75
Intern. Paper 58,60
ITT Corp. 63,30 63,30
K.Benson® 4930,00 4930,00
Litton Ind. 91,00 91,00
Lockheed 51,25 51,25
Minnesota Mining 78,50 78,50
Mobil Oil 55,00 55,00
News Corp Auss 16,50 16,80
Nynex 81,00 81,00
Occ.Petr.Corp 29,80 29,00d
Pac. Telesis 47,00 47,00
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 58,50 58,50
Philip Morris C. 164,20 164,20
Phill. Petr. 28,10 28,10
Polaroid 46,80 46,70
Privatb Dkr 294,70 297,80
Quaker Oats 63,50 . -StGobin Ffr 705,00 702,00
Saralee 59,00
Schlumberger 44,20 44,00
SearsRoebuck 45,20 45,00
Sony (yen) , 31,80 32,30
Southw. Bell '54,50 54,50
Suzuki (yen) 915,00
Tandy Corp. 46,00 46,10
Texaco 50,90 50,90
Texas Instr. 40,30 40,60
T.I.P Eur. 1,82 1,82
ToshibaCorp. 1280,00 1270,00
Union Carbide 30,60
Union Pacific 79,50 79,50
Unisys 21,70 21,60
USX Corp 35,10 35,10
US West 72,10 72,10
Warner Lamb. 109,40
Westinghouse 69,30 68,75
Woolworth 69,10 69,10
Xerox Corp. 67,50 67,50

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 60,50 61,00
Am. Home Prod. 220,00

' ATT Nedam 87,50 88,00
ASARCOInc. 68,50
AU. Richf. 231,50 232,00
Boeing Corp. 121,00 121,50
Can. Pacific 50,00 50,50
Chevron Corp. 120,00
Chrysler 57,00 57,00
Citicorp. 71,50 71,60
Colgate-Palm. 131,00 131,50
Control Data 37,00 37,00
Dow Chemical 228,50 229,30
Eastman Kodak 106,00 106,50
Exxon Corp. 97,00 97,00
Fluor Corp. 77,50
Gen. Electric 127,00 127,50
Gen. Motors 109,50 110,00
Gülette 98,50 99,00
Goodyear 118,00 118,50
Inco 80,00 80,50
1.8.M. 259,50 259,00
Int.Flavors . 147,50
ITT Corp. 139,50 138,50
Kroger 40,00 40,00
Lockheed 112,00 112,00
Merck & Co. 162,00 163,10
Minn. Min. 173,00 173,00
Pepsi Co. 128,00 128,50
Philip Morris C. 362,50 370,00
Phill. Petr. 60,50 62,50
Polaroid 96,80 97,00
Procter&G. 281,00
Quaker Oats 136,50
Schlumberger 97,00 97,80.
SearsRoebuck 98,50 99,00
Shell Canada 77,00 77,50
Tandy Corp. 101,00 101,80
Texaslnstr. 88,00 88,50
Union Pacific 176,00 176,00
UnisysCorp 45,50 46,50
USX Corp 76,50 76,50
Varity Corp 3,95
Westinghouse 153,00 154,00
Woolworth 152,00 152,50
Xerox Corp. 142,00 142,00

Certificaten buitenland
Deutscheß. 675,00b 684,00
Dresdner B. 357,00 359,00
Hitachi (500) 1600,00
Hoechst 302,00 301,50
Mits.El.(soo) 1250,00
Nestlé 8830,00 8780,00
Siemens 594,00 600,00
Warrants
Akzo 36,50 36,80
AMRO warr. 1,54 1,55
Bogamij 7,70 7,70
Falcons Sec. 22,20 22,70
Honda motor co. 1910,00 1910,00
K.L.M. 85-92 250,00 255,00
Philips 85-89 8,40 8,30
St.Bankiers a 0,79 0,79
Stßankiers b 2,19 2,20

Euro-obligaties & conv.
10'AAegon 85 102,00 102,00
Aegon warr 12,20 12,20

lO'/aABN 87 97,25 97,25
13Amev 85 97,75 97,75
13Amev 85 96,25 96,25
10 AmevBs 103,25 102,00
11 Amev 86 96,25 96,25
14'/.AmroB7 97,35 97,35
13 Amro-BankB2 100,50 100,50
10/2 Amro 86 96,50 96,50
10Amro 87 97,50 97,50
53A Amro 86 96,75 96,75
Amro Bank wr 38,50 40,30
Amro zw 86 71,00 70,25
9 BMH ecu 85-92 100,15 100,30
7 BMH 87 96,50 96,50
lO'/sEEG-ecu 84 100,25 100,25
93/4EIB-ecu 85 102,70 102,70
12ViHIAirLF 92,50 92,50
12 NIB(B)85-90 101,00 101,00
ll'/iNGUB3 101,75 101,75
10 NGU 83 100,50 100,50
2IA NMB 86 82,80 82,80
NMB warrants 89,75 94,00
8% Phil. 86 100,00 100,00
6% Phil.B3 98,25 98,25
11 Rabo 83 102,75 102,75
9Rabo 85 102,30 102,00
7 Rabo 84

}
104,50 103,50

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 18,80 20,30
Bredero eert. 18,80 18,80
11 Bredero 19,00 19,00
LTV Corp. 1,95 1,90
5Nederh. 68-78 25,00 25,00
RSV. eert 1,31 1,31
7/8RSV 69 84,50 84,50a
Parallelmarkt
Alanheri 24,60 24,70
Berghuizer 51,50 51,50e
Besouw Van c. 54,50 54,90
Comm.Obl.F.l 101,30 101,30
Comm.Obl.F.2 101,30 101,40
Comm.Obl.F.3 101,50 101,50
De Drie Electr. 37,00 37,00
Dico Intern- 125,00 123,00
DOCdata 25,20 25,00
Ehco-KLMKI. 32,50 32,50
E&L Belegg.l 78,30 77,80
E&L Belegg.2 77,50 76,90
E&LBelegg.3 76,80 76,60
Geld.Pap.e. 75,50 73,10e
Gouda Vuurv c 107,50 107,00
Groenendijk 36,60 36,60
Grontmij c. 185,00 195,00
Hes Beheer 254,50 253,00
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 4,10 4,10
Infotheek Gr 28,50 29,60
Interview Eur. 9,10 9,00
Inv. Mij Ned. 58,10 58,10
Kuehne+Heitz 36,70 36,00
LCI Comp.Gr. 60,20 62,00
Melle 274,80 273,20
Nedschroef 120,00 119,80
NewaysElec. " 12,60 12,70
NOG Bel.fonds 31,10

Pie, Med. 13,70 13,00
Poolgarant 10.55 10,55
SimacTech. 19,50 19,50
Text Lite 6.30 6,30 - .
Verkade Kon. 270,50 265,00
VHS Onr.Goed 19,50 19,50 f
Weweler 124,20 124,00 _ _
OPTIEBEURS

serie omzet v.k. s.k.'
akzo c okt 150,00 1003 2,00 .'2,50v
akzo c jan 160,00 378 2,00 2,40. ~
akzo p jan 140,00 435 3,90 3,50 '
amev c okt 55,00 379 2,50 3,30.
amro c jan 95,00 602 1,70 1.90"
amro p jan 85,00 565 3,00 3,00
amro p apr 80,00 425 3,50 a 2,00
d/fl c scp 220,00 516 4,00 4,70*'
d/fl c mrt 235,00 425 3,40 a 3,30
dsm p okt 125,00 588 3,30 a 2,90
coc c scp 310,00 1440 5,50 8,50
coc c scp '315,00 833 3,30 5,20
coc c scp 320,00 1141 1,90 3,20
coc c scp 325,00 1303 0,90 '1,60
coc e okt 320,00 430 4,60 6,80
coc c okt 325,00 378 3,10 4,60
coc p scp 295,00 1130 0,70 0,50
coc p scp 300,00 1072 1,60 -1,06 -
coc p scp 305,00 559 2,60 1,90
coc p scp 315,00 733 7,10 4,70
coc p scp 320,00 554 10,10 7,20
coc p okt 290,00 376 2,00 a 1.30
goud p feb 370,00 578 15,00a 15,00
hoog c okt 100,00 1097 4,80 5,00 a
hoog c okt 105,00 1118 3,20 .330
hoog c okt 110,00 1161 2,00 230
hoog c okt 115,00 950 1,30 a 1,50
kim c okt 55,00 425 1,50 1,90
kim p okt 55,00 401 2,50 2,40
knp p okt 55,00 424 2,60 ,2,10
nedl c okt 90,00 382 3,90 5,00
nedl c okt 94,00 1108 2,00 2,90
nip p nov 100,00 500 1,45 a 1,60
natn c okt 70,00 644 2.00 2,60
natn c okt 75,00 796 0,50 0,90
natn c apr 80,00 506 1,60 2,00
natn p apr 70,00 500 3,50 SSt
phil c okt 40,00 1371 3,50 4,30
phil c okt 45,00 1159 0,90 1,28
phil c jan 45,00 508 2,10 2,50 a
phil c apr 50,00 391 1,80 1,90
phil c 092 55,00 752 5,20 5,60
phil c 093 30,00 617 18,00 18.48
phü p okt 45,00 905 2,80 2*oa
phil p jan 45,00 623 3,70 3;50-
olie c okt 140,00 451 7,20 8,40
olie c okt 150,00 1469 2,10 2,60
olie c jan 150,00 410 5,00 5,80
voc c okt 40,00 666 0,60 {USO..

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

Ultramodern logistiek centrum al bijna volgeboekt

Venlo Trade Port
schot in de roos

VENLO - Venlo hoopt in korte tijd een 'logistiek centrum voor
de Europese markt' te worden. Minister Smit-Kroes zette daar-
toe gisteren met de start van de bouw van Venlo Trade Port
een belangrijke stap. Dat gebeurde overigens hinkend, want
de bewindsvrouwe had een acute enkelontsteking en kon zich
slechts met behulp van krukken voortbewegen. Venlo Trade
Port is één van de antwoorden van de gemeente Venlo op dekomst van '1992.
Het Tradepark is een 35 ha groot be-
drijvenpark met een optimale be-
reikbaarheid. Zo komt er onder an-
dere een directe aansluiting op het
spoorwegnet, waardoor ECT, de
containergigant uit Rotterdam be-
sloten heeft haar huidige Venlose
terminal naar dit centrum te ver-
plaatsen. Daarnaast zorgt PTT-tele-
communicatie voor de modernste
snufjes op telematicagebied.

Het bedrijfleven zit kennelijk te
wachten op een dergelijk bedrijven-
park met al zijn mogelijkheden. Het
overgrote deel van de beschikbare
hectares is al uitgegeven. En dat is
veel sneller dan eenjaar geleden bij
het presenteren van het plan werd
aangenomen. Toen ging men er nog
vanuit dat het een jaar of tien zou
duren voordat het bedrijvenpark
'vol' zou zijn. Nu zal dat bij de ope-
ning, volgend jaar, hoogstwaar-
schijnlijk al het geval zijn.

Hoeveel arbeidsplaatsen Venlo Tra-
de Port op den duur zal opleveren is
nu niet te schatten, liet wethouder
M. Nooyens gisteren weten. Het is
op dit moment absoluut onbekend
hoeveel werknemers er bij de deel-
nemende bedrijven zullen komen te
werken.
Bovendien staat niet vast wie zich
uiteindelijk in het kantoor, dat bij
het project, hoort zullen vestigen.
Wel is N.ooyens er zeker van dat
iedere arbeidsplaats in het bedrij-
venpark zelf, weer leidt tot afgeleide
banen in Venlo en omgeving. De to-
tale werkgelegenheid noemt hij dan
ook aanzienlijk.

DDR-economie merkt
gevolgen van uittocht

OOST-BERLIJN - Terwijl duizen-
den Oostduitsers in Hongarije nog
twijfelen of zij nu terug zullen gaan
naar de DDR of de oversteek naar
het andere Duitsland zullen wagen,
beginnen de lege plekken die de
emigranten achterlaten steeds dui-
delijker zichtbaar te worden in de
stagnerende Oostduitse economie.
De Oostduitse economie staat nog
lang niet op instorten: ondanks alle
tekortkomingen heeft de DDR nog
altijd de krachtigste economie van
Oost-Europa.
Niettemin betekent de massale uit-
tocht naar het Westen een zware be-
lasting voor het land. Het belang-
rijkste gespreksonderwerp op het
werk en in de kroeg is de vraag wie
teruggekomen is van vakantie en
wat de DDR te wachten staat onder

de leiding van de communistische
partijleider Erich Honecker, wiens
gezondheid steeds verder achteruit
gaat. In plaats van met „Hoe is het
ermee" begroeten de Oostduitsers
elkaar tegenwoordig met de ver-
baasde uitroep: „Hé, ben jij er nog
steeds?".

Achter de ironie gaat een toenemen-
de bezorgdheid schuil over het af-
kalven van de toch al kleine particu-
liere sector en het grote aantal art-

sen dat het communistische para-
dijs de rug heeft toegekeerd. Popu-
laire restaurants zijn gesloten,
schoenmakers weigeren nieuwe op-
drachten zolang zij niet weten hoe-
veel van hun personeelsleden de
wijk hebben genomennaar het Wes-
ten en schoolkinderenkijken op de
eerste lesdag na devakantie de klas
rond om te kijken wie er ontbreekt.
In ziekenhuizen en tandartspraktij-ken begint het gebrek aan personeel

steeds nijpender te worden. „Overal
zie je gaten. Vroeger vroeg je jeaf of
bepaalde produkten wel verkrijg-
baar waren in een winkel. Nu moet
je ook nagaan of de winkel wel per-
soneel heeft", zegt een Oostduitse
vrouw.
Alle bedrijven en instellingen heb-
ben opdracht gekregen zo snel mo-
gelijk een lijst op te stellen van
werknemers die zijn weggebleven.
Afgezet tegen de totale beroepsbe-
volking van 8,9 miljoen mensen (de
DDR telt 16,7 miljoen inwoners) is
het aantal emigranten slechts ge-
ring. Daar staat tegenover dat het
vaak om jonge, hoog opgeleide
mensen gaat; kortom, een aderla-
ting voor een land dat nu al met zon
tekort aan arbeidskrachten kampt
dat er 85.000 gastarbeiders werken.

economie
weekstaat
ned.bank

Afdracht
belastingen
opgevangen

I AMSTERDAM - Dank zij deHink hogere beleningen heeft degeldmarkt de afgelopen week deomvangrijke belastingbetalin-gen kunnen opvangen. Die be-lastingafdrachten liepen op tot«et fors bedrag van f 10 miljard,"e schatkist werd er per saldoaan ookruim f5miljard beter open bevat nu f 10.551 miljoen.
De nu begonnen week zal maarbeperkte uitkeringenvan hetrijk
te zien geven, maar ook de belas-
tingafdrachten zakken flink te-rug naar f 2,5 miljard. In de geld-markt denkt men dan ook de si-tuatie de komende dagen goedaan te kunnen.

DSM levert
kennis aan
Zuid-Korea

HEERLEN - DSM gaat via zijn li-
centie-onderneming Stamicarbon
technologische kennis leveren aan
de Zuidkoreaanse Hyundai Petro-
chemical Company voor een lldpe-
fabriek (lineaire lage dichtheid po-
lyetheen). Beide ondernemingen
hebben daartoe onlangs een con-
tract ondertekend.
De fabriek, waarvoor DSM het ont-
werp, de bouw en de opstart ver-
zorgt, zal medio 1991 in bedrijf ko-
men.De capaciteit zal 60.000 ton per
jaarbedragen. DSM wil niet bekend
maken welk bedrag met de order is
gemoeid.
Al eerder werden gelijksoortige li-
centies voor het compactproces aan
ondernemingen in Japanen Taiwan
verstrekt. De* kunststof LLDPE
wordt onder andere toegepast in
verpakkingsfoliën, vloeistoftanks,
containers, deksels, kisten, vrije
tijdsprodukten en kabels.

Werknemers in
WSW krijgen
pensioenfonds

UTRECHT - De ongeveer 110.000
(ex-)werknemers in de sociale werk-
voorziening (WSW) krijgen een
eigen pensioenfonds dat in de
plaats komt van de huidige spaarre-
geling. De WSW'ers krijgen daar-
mee een volwaardige oudedags-
voorziening.
Het pensioenfonds gaat waarschijn-
lijk per 1 januari volgend jaar van
start. Het bestuur wordt gevormd
door vier vertegenwoordigers van
het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (werkgeverspar-
tij) en vier vertegenwoordigers van
de ambtenarenbonden AbvaKabo
en CFO.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 5-9-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 25.600-/26.100;
vorige ’ 25.530-/ 26.030; bewerkt ver-
koop ’ 27.700; vorige ’ 27.630 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 330-/400 vor;?

’ 330-/ 400; bewerkt verkoop ’ 4401-ten, vorige ’ 440 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,18 2,3Q
Brits pond 3,32 3,57
Can. dollar 1,83 1,95
Duitse mark(l 00) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,J2
Austr. dollar 1,64 J,7«
Jap. yen (10.000) 149,50 154,§0
Ital. lire. (10.000) 15,00 lö^d
Belg. frank (100) 5.22 5,52
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 32,10 34,60
Zwits. Fr (100) 128,25 132,75.
Zweedse kr. (100) 31,65 34,15'
Noorse kr. (100) 29,65 32,\5
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill.doo) 15,70 16,30
Spaanse pes.(100) 1,73 1,88
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 48,25 51,26
Joeg. dinar (100) 0,005 0.020

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,24125-24375 -
Brits pond 3,4535-4585
Duitse mark 112,695-745 . -
Franse franc 33,400-450
Belg. franc 5,3865-3915 "
Zwits. franc 130,545-595
Japanseyen 152,40-152,58.-
Hal. lire 15,705-755
Zweedse kroon 33,395-33,445'
Deense kroon 29,000-29,050
Noorse kroon 30,950-31,008
Canad. dollar 1,89175-89425.
Oost. schill 16,0090-0190
lers pond 3,0040-3.0140
Spaanse pes ' 1,8010-8110' «

Gr. drachme 1,2600-3600-.' j
Austr.dollar 1,6950-7050
Hongk.dollar 28,65-28,90
Nieuwz.dollar 1,3100-3200 . "Antill.gulden 1,2400-2700
Surin. gulden 1,2400-2800
Saudische rial 59,65-39,90
Ecu gulden 2,3370-3420

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 263,30 265;88
idexcl.kon.oUe " 245,70 248,10 'internationals 273,50 275,60 ,
lokale ondernem. 251,80 254,70
id financieel 194,50 197,70
id niet-financ. 307,60 310,40
CBS-Herbeleggingsindex U9B3=ltU»
algemeen 204,00 206;00 \
id excl.kon.olie 198,40 200,30
internaüonals 206,00 207.70
lokale ondernem. 203,80 206,10
id financieel 149,40 151,90
id niet-financ. 257,70 260,00
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 190,00 192,1* 'internation 196,70 198,10
lokaal 188,90 191,17) .
fin.instell 158,90 16J;60 j
alg. banken 155,60 157,10 "verzekering 161,00 165.10'
niet-financ 198,70 200,70
industrie 188,80 190,80
transp/opsl 228,70 232,10

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van van-daag):
Akzo 144,90 (144,90)
Kon. Olie 148,40-149,20 (148,40)
Philips 43,40-44,00 gl (43,50)
Unilever 160,50-161,00 (161,00)
KLM 54,30-54,50(54,40)

NEW YORKDow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2748.48 1533.43 218.12 1108.56
Hoogst 2768.24 1546.59 219.06 1116.61
Laagst 2731.76 1524.18 216.23 1101.46
Slot 2744.68 1532.01 217.24 1106.80
Winst/ .7.41 +5.69 -1.38 -1.21
verlies
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(ADVERTENTIE)

OPEN HUIS BIJ AHREND MAASTRICHT
Ahrend nU Officieel IBM-dealer. umMmmmm. Prachtig cadeau voor de snellebeslisser!_ | m * m f I Wienog in september bij het Ahrend Projekt Centrum MaastrichtTer gelegenheid daarvan houden wij van maandag 4 t/m vrijdag |1.1 Lig overgaat tot de aanschafvan een IBM-systeem, ontvangt GRATIS8 september a.s. Open Huis. U bent er van harte welkom om ken- ■ een waardevolle, echt lederen attachékoffer.nis te maken met de geavanceerde, technologisch vooraanstaande I - ,";. „Q^Q„ „,„ nD nA t„)l7nn,„„
IBM-systemen. Daqeli|ks geopend van 09.00 tot 17.00 uur
Met IBM kan Ahrend u nu de totale oplossing in office-automation lUgjHy au**** Im mmm aa—\ m mm I
bieden. Waarbij Ahrend staat voor betrouwbaarheid in advies en Z~^^^^^^ I m
degelijkheid en IBM voor top-kwaliteit. Personal l_ 11 If hal IW
*Voor elke bezoeker hebbenwij eenaardige attentie! 1 omputers 1 Mensen werken metAhrend.

Ahrend Verkoopmaatschappij Nederland bv, Vrijthof 31,6211 LE MAASTRICHT. Tel. 043 - 2956 56.
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Kontakten/Klubs
' ■iéüiiiiiiü l.iMiiilii.MM-»»iM..-,iiii.iiiii.i .■...■.■■■■■■■■■■■■■■.;■■■■»■■■■■■■»iiiini..MM.....i .■liiininiMiii.

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar eéh gedachte hebben.
50 c/m

06-320.323.01
Babbellijn

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

06-320.330.03

,——c^c—— J|jjjijjijjj= 06 ■ 320.330.a0 06 - 320.321.30
m^i£ftf*£jm, Hl aart caa.i. <acr wwifww<wi
06 ■ 320.320.0i■ESESiHI^B ■SH3QHI9B

-—»»—■'—■ ■*"">" 06-320J2305 06-320.323169m*WEï2EESZ3amWm w..~,

06 - 320.320.02 fHHnZiE^B «M»»<IM»:»
D,ia..cainp.d_< 06 - 320.32317 06-320.323-16

■Wo^F --K-H!-1 a-Emiö-i mzznmmjrSaL c*" 320.321.0» <* ■320.u0.22

ÏÜ-Haï? 06-320J2U2 06-320J30J3
iMiaiii .-ff-mmM-i 'v,m '^o'RN o.n:E'N'u 11"°m"

06 - 320.323.65 06 - 320-325.51 UP-runnnmenu
Cc, .cwcaww KMa.i.aa pfcfKriTcT7«"^v^'"7TJ"""iTïafl

«Mi"»»i«iiimi,iTJii'i WMmm' og^ 320j20ji
mmma

06-320.32118 06-320.322.00 «.JaM^iLa.9aruca.(»l ccol Pw» pa* - ■ -—[ '■' .^-.-|. ...^ ..,-
-■ ir iinm*-n» imm^iLJi^mm j,a.i«»»a»-i«

06-320J2L01 06-320.323.70 ncroncoerceaocxoa.raaiaou.ccc- bmccM. 06-GROEPSGESPREK
BKnEHnm iIKXüQHR ■ mwn7rr^rr^m06 - 320.321.77 06 - 320.32114

Grta.Hiau.aa* Hciac.cccciawcva 06 " 320.329.50

°t^ssy "lssss kssms mrzzzm
mimm\im mmmimm ?J22!ilMti£!2s2

06 " 320.322.02 06 " 320.321.02 -wii-f-u

mMm.m*m mmtoimm
<»" 320.330J0 /06-320.330.63 06-320.321.05 «.ca. ■ i mii ai y

C.riacia...au,al 2aC|a i,.avccaOajl Waaaaa i.......|^jt

06-320J2L04 06-320.325.53 * «."»"»»» /[ijSifc
■ei Pcliiciraaaaci Ha. ■.■!.»i cwaaci SOdpja. ajc> WtM

Relax-line 06-320.320.07
Add. prod. 50 et/min. GRATIS porno poster.

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

Gezellig flirten met zn tienen.

Flirtbox 06-320.330.01
Uw stoutste dromen, kunnen bij ons uitkomen.

River-Side-Club
E9afslag Echt Ohé en Laak. Dijk 2, Ohé en Laak. 100 m
voorbij camping Maasterp. Open van ma. t/m vrijd. van

14.00-2.00 uur. Tel. 04755-1854. Discrete parking,
Creditcards accepted.

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.Mëlanie houdt van melodie. Diana komt van Espanja.

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

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.

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

Tel. 045-311895.
Nieuw Club Hof van Ede Nieuw
Ook Escort. Sittard Putstr. 85A. 04490-10218 b.g.g.

51892. Tev. meisjes gevr. Int. mogel. Gar. loon.
Alle dagen geopend van 14.00 t/m 2.00 uur.

MEISJES

DROMEN
06-320.329.93 / 50 cpm

Nimf Debbie
alle gaatjes gevuld

50 et/min. 06

320.320.14
Mirjam & Katja
Lesbisch Duo
06-320.323.63

50 et p.m.

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814

Tev. meisje gevraagd.

Pervers
Boxie

06-320.325.36
50 c. p/m.

Uit je dak gaan? belust op
sex? zin in een lekker

meisje? misschien zit ze op
de smotzbox

06-320.325.14-50c.p/m.
Als je vreemd gaat op je

eigen box... dat heet
boxest

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

Bij mannen moet 'ie groot
zijn en bij vrouwen juistklein
wat 'n onzin!! als je 't lekker

'■ doet!! met zn tienen op de
box!! 50 c.p.m.

06-320.325.20

Kriebels?
bel maar naar Karin

50 ct.p.m

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

fsÊXSPËTJij bepaalt hoe het
gaat... eindeloze va-
riaties. Kies dan 1.
Verrijk je sexkennis
door de erotische
''At'A'A testen-
~a\a~a\ K' eS dan 2"

'4Qfkl 320.323.66
/^g/ 50ctp.m. A

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

320.320.24.
Hardsex
lekker hard 50 c p.m. 06-

-320*325*35
320*325*35

Als je net zo lekker bent als
datje kletst... nou, kom me

dan maar verwennen!!
Box 34

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

nieuwe frisse meisjes...
nombre hombre
06-320.320.23 - 50 C.p.m.

wat lang blijft is lekker!!

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

Calcutta
schoolpleinsex met tienen

Tieners
JONG GELEERD

50ct/min. 06-

-320.321.10
GRATIS PORNO PAKKET
Sta je op springen? .... wij
ook!! wij willen dat jijons
belt!! wij zijn erg heet!!

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

sex party box
talk prod. 50ct/min. 06-

-320.323.06
Genietvan die jonge meiden
Speciaal inbel no. voor hete
DAMES tegen laag tarief

010-4951473

Hoe kom je dr op
de meisjes van

Club
Bubbles

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

Op zoek naar lekkere
meiden? Bel de

Hetevrouwenlijn
06-320.326.33 - 50 Ct p/m

Ga 'ns vreemd met zon
lekkere meid. Bel de
Tippelbox

06-320.326.66 - 50 et p/m ■
Topsex

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

-320*325*25

LIMBURG
In het 06-Giv café leer je nieuwe vrienden kennen die niet «er weg kunnen wonen!

06-320.327.55 50^

Een paaltje werpen?
elke seconde telt!! dit is

waanzinnig!! hier lusten de
honden geen brood van!!

50 c.p.m.

06-320.322.77
Relax-Line
Add.prod. 50 et/min. 06-

-320.320.06
GRATIS porno poster

Gezellig
flirten met zn tienen doe je

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

Sex Oproeplijn
Direct snel sex-contact

06-320.320.55 - 50 Ct 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

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

Making love
De beste gay-line

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

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.

Rijpe vrouwen
Tante Ria 40 jr

50 cpm 06-
-320*323*45

320*323*45
Aangerand d00r....
Lady Bizar

50 et. pm. 06*
320*324*68
Die rooie lampjes

Daar raak ik zo opgewonden
van!! Daarom ben ik
in de bisnis gegaan!!
De Sexbom

06-320.327.11 - 50 c.p/m.
Ik ben 'n vrouwtje dat 'r niet
genoeg van kan krijgen!!

'T Stoeipoesje
06-32.325.11 -50 c.p/m
Meer mannen welkom!!

Bel jij me??
Ik vind mannen prettig!!

Maar ik heb 't liefst dat jijme
belt!!

06-320.325.12 - 50 c.p/m.
't Nymfomaantje

Threath me bad!!

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

len. 045-225237

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

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

Tev. meisjes gevr.
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.
Jiva's

Onderwerping!!
Oosterse sexlessen extra

lang lekker!! Les 12,
06-320.323.51 / 50 cpm

SM Geen heer, nee er komt
een dame diep buigt ze voor

Meesteres
Raja. Vreemd, heet... Bizar.
06-320.330.17 (50 ct.p.m.)

Zestien
Jonge meisjesdromen 06-,

320.321.66 (50ct p.m.)

Lekkere meid zoekt
sex-contact i

Sex contactlijn ■Bel: 06-320.320.33 (50cpm)
Direct snel sex-contact

(50cpm) LIVE Afspreeklijn
06-320.320.55

06 -50 et p/m 'Lesbi 28 ;
320*320*28 'Sexi 68
320*320*68

Loes
320*322*30 .

Pervers
320*324*00

Sex Buro
320*324*01

06 - 50 et p/m

Sexi 68
320*320*68

Loes
320*322*30

Pervers
320*324*00

Sex Buro
320*324*01 ,

Lesbl 28 -320*320*28 .
Hardlesbi

Rijpe Sex
Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*323*24
06 - 50 et p/m

Loes
320*322*30

Pervers
320*324*00

Sex Buro
320*324*01

Lesbi 28
320*320*28

Sexi 68
320*320*68

06 - 50 et p/m -Pervers ;
320*324*00 i

Sex Buro
320*324*01 -Lesbi 28 j
320*320*28 !

Sexi 68
320*320*68

Loes
320*322*30
(

06 - 50 et p/m

Sex Buro
320*324*01

Lesbi 28
320*320*28

Sexi 68
320*320*68

Loes
320*322*30

Pervers
320*324*00

** 06-320.321.03 **

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m
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

'N knappe meid
met autopech. De lift van 2
nette heren, maar dan

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
06-320.324.90 (50 cpm)

Op de SexSuperßox zijn die
hete praters die best willen,

maar op de heetste Box
daar doen ze '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)

Attentie Attentie
Privé Yvonne

Deze week nog eens "extra"
onze duurkope aanb. Heer-
lijk eerlijk en 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.
Blonde Betty komt voor

Lifesex
Henk is niet jaloers. Prima

toch, voor een trio.
06-320.323.85 (50 c.p.m.)

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

11 tot 19 uur.

Tele-sex-lijn
Als het nergens lukt

bel je ons 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.

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

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

Meisjes gevr.

Contactburo
Lucie, voor bemiddeling v.

adressen. Bel Geleen:
04490-50921.

Bar St.Tropez
Net iets anders!

ledere dag geopend
van 21-5 uur.

Putstr. 40 Sittard.

Madame
Butterfly

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

Open va. 18.00 uur.
Hommert 24, Vaesrade.

SCHOOL

MEISJE
06-320.324.35 / 50 c.p.m.

GRATIS
Hete Live Telefoonsex

06-320.329.91 / 50 c.p.m.
Wil je je eens heerlijk laten
verwennen, dan moet je de
meisjes van CLUB EXCLU-
SIEF leren kennen.
De meisjes verwachten jou
in pikante lingerie!
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
Escortservice all-in
045-326191

Lesbiana
Als een vrouw voorkeur

geeft aan een andere vrouw,
dan weet ze in ieder geval

hoe fijn dat is.
06-320.329.25 (50 c.p.m.)

Sportknullen
Ze trainen samen en

douchen samen. Wie dacht
dat het zo ontspannend

werkte? HOMO.
06-320.32.922 (50 C.p.m.)

Lifesex
Je hoort het. Als ze zo harts-
tochtelijk bezig zijn, verge-

ten ze de microfoon.
06-320.329.24(50 c.p.m.)

SM
Zo ging het de eerste keer
voor Louise. Angstig en

toch... Als je 't hoort... dan
begrijp je 't.

06-320.329.23 (50 c.p.m.)

Thai Privé
Voor sport-, Franse en

originele Thaise bodymas-
sage. Ma-vrij 11.00 tot

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

Gratis tele-sex
't is weer zover, de mooiste
en heetste meisjes zitten
vandaag van 13-17 klaar
voor jou. Bel 020-242224

via 06-320.322.07

Anita
Privé met escort ook zat.

tel. 045-352543.

Club Doma-SM
live uit Club Domaü

06-320.323.50 / 50 cpm
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.)

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.)

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

(50ct. p.min.).
Lotte Meesteres in Leer.

Mooi, groot en bevelend op
die bvizarre zolder

knielen
jij ook daar...

06-320.326.92 (50 c.p.m.)

Rosie-zweeplijn
Ze duldt geen tegenspraak.

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

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

Homo. Mare komt als hulp in
huis bij een

Veeleisende
heer. Dag en nachtdienst

plus.... stofzuigen
06-320.326.91 (50 c.p.m.)

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.)

Rosie-relatielijn
06-320.324.50 (50 ct.p.m.)
In Rosie van Sept. defoto's

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

010-429.11.33
Lifesex. Als Patty 2 forse

knullen hun zin geeft, begint
ze wat koel, maar even

later...niet
Krabbelen

06-320.330.09 (50 cpm)
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)

Je vind snel een fijn paar op
de box voor
Ruilsex

06-320.326.88 en wil je echt
GENIETEN, bel de XL box
voor extra grote sexmaten
voor 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.)
Bij een fris

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)

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

bezig zijn, dan krijg je het
ware 06-320.330.19 (50cpm

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

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

(Huis)dieren
Te k. YORKSHIRE terriërs,
puppies. Tel. 04498-54002.
WEGGELOPEN op zondag
26 augustus jl. in Hoens-
broek, kleine Dobermann.
Terug te bezorgen of infor-
matie. Tel. 045-210054.

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

Te koop BERNORSENNEN
hond 3 jr. oud, reu. Tel. 045-
-258151.
GRATIS af te halen, zwart-
wit poesje, 2 jr. gester. erg
aanhankelijk. 045-320431.
Te k. Friese PAARDEN 9 ja-
rige merrie, 2 jarige hengst.
Zwaluwstr. 10, Hekseberg-
Heerlen

In en om de tuin
Houth. IMPREG, In de Cra-
mer 104, Hrl., 045-751687
voor uw druk geïmpregneer-
de en op maat gezaagde
planken, palen, schermen,
nwe. en gebr. biels, rolbor-
ders enz. Bez. mog.
Betonklinkers, grindtegels of
andere sierbestrating, ook
tuindecoraties. CREUGERS
Beton, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877.

1 ste soort' GRASZODEN
’3,50 p.m2afgehaald, bo-
ven de 50 mtr. gratis thuis-
bez., ook gehele tuinaanl.
goedkoop, ook voor straat-
werk. Tel. 045-323178

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.

Opleidingen
Binnenkort starten in Venlo, Sittard en Maastricht

weer de opleiding voor:
* Basiskennis Boekhouden

* Praktijkdiploma Boekhouden
* Moderne Bedrijfsadministratie

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

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

Bedrijfshogeschool Katholieke
Leergangen. Tilburg.

Uw collectie wordt
een creatie door
onze presentatie
Cozimo
Mannequin,
Dressmen,

Modellenburo.
Inschrijven voor onze cursus

kan va.naf nu, tevens in
Heerlen, Nuth, Heel en

Maasmechelen (B). Inlich-
tingen: 045-229478

Studiebegeleiding, bijles of
conversatieles. Educatief
centrum de HORIZON. Inl.
045-741102 b.g.g. 045-
-210541.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Huwelijk/Kei-
Nieuw: ALLEENSTAAN-
DENCLUB Eldorado, iedere
woensdagavond dansavond
va. 20.00 uur met DJ. Ge-
lieve bewijs van alleen-
staand mee te nemen, zon-
der legitimatie geen toe-
gang. Uw clubpas ligt klaar.
Bongerd 5, Spaubeek. Tel.
04493-4193.
"PARTNERS-TRUST",
huw.-relatieburo. Info: 045-
-210627.

inismaking
Bar/Dancing HELIPORT ie-
dere zaterd. en zond. gezel-
lig dansen voor jong en oud
m. dj. vanaf 20.00 uur. lede-
re donderdagavond contact-
avond v. alleenstaanden.
Legitim. verpl. Achterkant
Eurohal, Griend 9-11,
Maastricht. Tel. 043-219704
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur,kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

R.R.S.
Betaling alleen bij succes!!

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht
Districtskantoor Limburg:

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.
Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating. Vr.
pr.opg. Tuinaanleg 045-
-423699.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.

DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen: 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
qar. Bel. 045-418820.

Wonen Totaal
' ■

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26, Heerlen, bij tennishal.

Opruiming showroommodellen manou en pitriet meubels.
Maandag en dinsdag gesloten.

20 - 50% korting.
KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.

Gaat u verhuizen of uw huis
renoveren? Voor een bij-
zonder mooie collectie
vloerbedekking, gordijnen
en zonwering gaat u naar
HOWA Woninginrichting, M.
Snijders, Nieuwstraat 12-14
Hoensbroek. Tel. 045-
-212900.
Te k. antieke TAFEL, klein
model, commode met mar-
meren blad, nachtkastje, 2
bijpassende stoelen. Pr. n.o.
t.k. Tel. 04450-2393.
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.
Te k. SOFA uit oma's tijd nw
gestoft, met Goblinstof en
bijpas. tafeltje samen

’ 350,-. Tel. 045-325815.
Te koop weg. verh. KEU-
KENTAFEL, chroom nikk.
m. 4 stoelen, el. fornuis en
oven, 3 zitsbank, eik. hang-
lamp, t.e.a.b. 04492-4467.
O.K. HAL. Deze week: Ba-
rok bankstel 'n juweel
’1795,- rustiek wandmeu-
bel blank eiken 350 cm br.
van ’7.000,- nu ’1.995,-;
Gelderse kolommenkast iets
buitengewoons ’ 3.995,-,
verder bankstellen en eet-
hoeken v.a. ’ 195,-'; wand-
meubels v.a. ’ 295,-. Grote
keuze, spotgoedk. en inrui-
len oude meubels mogelijk.
O.K. Hal, Agnes Printha-
genstr. 22-24, Geleen-cen-
trum, vlakbij Alb. Heyn.

In onze snuffelkelder de
leukste dingen veel! goed-
koper als op de rommel-
markt: o.a. Barok commode
eiken grote maat ’ 195,-;
massief eiken commode an-
no 1900 ’395,-; klassiek 2-
zits bankje, iets moois

’ 295,-; grenen rustieke
eethoek ’ 195,-; idem kast
’395,-, verder zeer aparte
Engelse eethoek, Biederm.
eethoek, schilderijen, spie-
gels, het is allemaal niet op
te noemen, maar alles mooi
spul en prima kwaliteit. Het
WITTE HUIS, Rijksweg cen-
trum 86-88, Geleen. Let op!
Geleen kent ook Rijksweg
Noord en Zuid, let dus op
centrum.
Te k. mass. eik. SALONTA-
FEL doorsn. 110 cm, blad-
dikte 7 cm, i.z.g.st., pr.
’350,-. 045-316648
GASFORN. ’ 95,-; dubb.
drs. ijskast ’ 175,-; gasplaat

’ 85,-; wasautomaar AEG

’ 250,-. 045-725595.
Te koop div. soorten HUIS-
RAAD, t.e.a.b. Te bevr. Pa-
rallelstr. 91 Amstenrade.
Te k. 2-pers BED en 2
nachtkastjes met schuifla-
den, sprei en sluimerwol.
04490-12749 Ptr.Chevalier-
str. 53, Sittard.
Te k. BANKSTEL 4-zits en 2
clubs, kast, dressoir, meu-
belradio. Oranjelaan 168,
Geleen.
■;■■

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

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Grootste sortering div. uitvoeringen reeds vanaf ’B99]
Nu 4x gebogen hemel met 10 snelbruinlampen, ventilato
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/Vldeo Kachels/Verwarminj
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
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.

Computers
Te k. AMIGA 500 met mo-
dulator en extra drive, soft-
ware. Tel. 045-215068.

KACHELS, keuze uit 200S
Jac. Köhlen, Rijksweg J104, Sittard. 04490-13228;
Hete zomer... strenge win*
bestel tijdig Uw STOÖ
HOUT Houthandel Lam
graaf, 045-318518
Kachels, nieuw en gere<
seerd, grote keus. "KACHELSMID, de beste«
de goedkoopste. Walem 2;
Klimmen. Tel. 04459-1638;
Piccolo's in het Limburg
Dagblad zijn groot in r»
SULTAAT! Bel: 045-71996'

Muziek

(Bij de Markt)
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesize'1

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. en 2

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!!
Piano's, orgels, blaas-

instrumenten, orkestapparatuur,
strijk-, tokkel en

slaginstrumenten, keyboards,
synthesizers

Altijd speciale aanbiedingen en occasions.

a" leTs"T"If"Tm,"W-Te 1kTsTe 1af"o
('s-maandags gesloten)

Muziekliefhebbers opgelet!!!
Vanaf ’ 30,- per maand, direkt eigenaar van o.a. key-

boards, drumstellen, orgels, gitaren, piano's, accordeon*
orkestapparatuur enz. Vraag naar onze specialeklantef'

kaart. Altijd aanbiedingen en occasions.
Alles van flight-case, nergens goedkoper.

Muziekhuis Lyana
Mauritsweg 48, Stem. Tel. 04490-33227. (dó. koopavond:
PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam
010-4363500. 'ORGELS vanaf ’500,- met
garantie, geschikt v.d. mu-
ziekschool. Muziekhuis Willy
Dera, Baanstr. 127,
Schaesberg. 045-310291.

Te k. NOVAK-Wiener b.e*
as.des.,4 rijer.i.z.g.st. Hoo?
str. 148, Landgraaf. Tü*
18.00 en 20.00u. ’ 2.500>
Te k. elect. ORGEL Maf1600, ’500,-. Einderstr. 39'
Puth. J
Te k. MENGPANEEL 8 ka";
per kan. regelbaar met ing 6'b. echo. 045-215821.

Uitgaanswegwijzer
Uitnodiging

Knapenkoor de Lentebloempjes
Margraten
25 jaar

Zaterdag 9 september 1989, 20.30 uur in
Gemeenschapshuis "Oos Heim" Margraten

Feestavond
Voor oud-leden, oud-medewerkers en partners.

(bel als U komt even 04458-1405/2040/2562)

Te koop gevraagd
GOUD, zilv., munt, postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109 (verl. naar
stat. Lutterade) Geleen.
KLEUREN TV's en video's
defect geen bezwaar. Tel.
045-728130.
Inkoop GOUD enz. tegen
contant geld. Verseveld, Sa-
roleastr. 80 A, Heerlen. Tel.
045-714666.

Wij komen OVERAL dn?
gend gevr. damespocket';
stuiverromans, flodderbo^'jes, sexbladen en porn"
boekjes. 09-3287786810^
Te k. gevr. FLEISCHMANJI1Marklin of trix-Express, scn'HO. Tel. 04756-2634. _^
Gevr. IJSKAST-gasfornuiS'
diepvries-bankstel-slaapk-
(wit) eethoek. KL-TV. '&'
045-725595.

Diversen

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.

GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.

De massage van VER~,|
NIQUE is meer dan unie*"
045-228481. __^
OPENHAARDHOUT te £droog en gekloofd, 9&E
thuis bezorgd. 04406-155J£
Door jonge masseuse tot*
ONTSPANNINGSMASSA- ,
GE m. leuk gesprek en ("^
drankje. Eens geweest,
blijft komen. 045-353489-

Lepra zalons zeker
een zorgzijn!

Een heel jaar medicijnen voor een lepra-
patiënt kost maar 60 gulden.Reden genoegvoor u
om nu donateurvan de NSL te worden.

| Giro 50500Bank 70.70.70.929]
Wmt2

Nederlandse Stichtingvoor Leprabestrijding
Witbautstraat 135, 1097 DN Amsterdam, tel.020-938973^



show

Limburgse 'tv-pastoor' nu
in Medisch Centrum West

door harrie cremers
HILVERSUM/HEERLEN - Thei Dols uit Maas-
tricht zal vanaf 14 november opnieuw op tv te zien
zijn. Nu als psychiatrisch patiënt in een nieuwe
reeks afleveringen van de TROS-serie 'Medisch
Centrum West. In België komt die reeks met o.a.
Dols, Mare Klein Essink, Margreet Blanken en
Erna Sassen overigens al vanaf oktober op het
scherm via deVTM, het commerciële tv-station dat
men in Nederland niet kan ontvangen.

Dols, leraar Frans, bij de scholengemeenschap
'StellaMaris' in Meerssen, maakte zijn tv-debuut in

1987 bij Veronica. Toen als een vloekende en tie-
rende Limburgse pastoor in het satirische pro-
gramma 'Verona'. Op zn fiets en in pastoorsplunje
struikelde hij regelmatig over melkbussen op de
'boerderie'. „God-miljaar", riep Dols dan iedere
keer uit. De in Sittard geborenLimburger, die als
acteur o.a. ook deel uitmaaktevan het in 1987 opge-
heven 'Rommedoe'-cabaret kreeg daarmee lande-
lijke bekendheid. Hij werd nadien door Veronica
ook gecontracteerd voor de 'pyama'-party van de
Pin Up Club die in de Peppermill in Heerlen werd
gehouden. Via Veronica zit Dols nu bij de TROS in
'Medisch Centrum West. Als 'psychiatrisch pa-
tiënt' voelt hij zich daar opperbest.

" Thei Dols: 'god-miljaar' van Veronica naar de TROS.
Archieffoto: WIDDERSHOVEN

VNUcontra
Fleur Magazine
van de TROS

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - 'Fleur Magazine'
is de titel van het nieuwe tv-
programma voor de vrouw
dat Armemarie Oster vanaf 14
novembervoor de TROS gaat
presenteren.

Het wordt een spraakmakend
middagprogramma dat vijftig
weken achter elkaar gepro-
grammeerd staat. Onderwer-
pen die hierin voor de vrouw
aan bod komen worden even-

eens gebruikt voor het nieu-
we blad 'Fleur Magazine' dat
het tv-programma daarmee
nog eens extra ondersteunt.
Tegen de komst van dat blad
is de VNU (Verenigde Neder-
landse Uitgeverijen), monopi-

list in ons land op het gebied
van vrouwenbladen.

Cees Wolzak, algemeen direc-
teur van de TROS, liet giste-
ren weten dat de VNU inmid-
dels een gerechtelijke proce-
dure heeft aangespannen om-
dat denaamFleurmagazine te
veel zou lijkenop haar uitgave
Flair. „We gaan echter door
met onze plannen, want dit
wordt een groot project", al-
dus Wolzak.

'Vertroste' KRO, NCRV en VARA willen eten van twee walletjes'

TROS verlaat huidige bestel
alleen via wettelijke weg

Van onze rtv-: redactie
HILVERSUM - De omroeporganisatie TROS gaat alleen
op de commerciële toer als datkan via dekoninklijke weg,
dus nadat die mogelijkheid wettelijk is geschapen. Dat ver-
klaarde TROS-directeur H. Minderop gisteren bij de pre-
sentatie van het komende winterseizoen. De algemeen di-
recteur van de TROS, Cees Wolzak, zei tijdens de presenta-
tie „op langere termijn een fusie meteen commerciële part-
ner toe te juichen".

De TROS heeft momenteel een
samenwerkingsovereenkomst
met de commerciële zender TV10. „Die samenwerking is geen
doel op zich", zo deelde Wolzak
mee. „De TROS heeft daarmee
een uitgangspositie gekozen die
moet leiden tot de realisatie van
ons hoofddoel: één commerciële
omroep". De huidige relatie tus-
sen deTROS en TV 10 behelst sa-
menwerking op het gebied van
financiën en coördinatie van pro-
gamma's
TROS en TV 10 krijgen door het
gezamenlijk produceren pro-
gamma's als bijvoorbeeld de Ho-neymoon Quiz aanzienlijk goed-
K°Per> „zodat er meer geld over-blijft voor andere programma's".
De twee hebbenverder afgespro-ken dat zij niet gelijktijdig of
overlappend topamusement zul-len uitzenden. De twee hebben
nun uitzendschema's op elkaarafgestemd.

TROS-directeur Wolzak had ver-
der geen goed woord over voorde brief die het NOS-bestuurdeze week naar de Tweede Ka-mer heeft gestuurd. De NOS
sPreekt zich daarin onder meer
Uit tegen een duaal bestel. Wol-
zak noemde de brief „een fletse
beschrijving waarin alle visie
ontbreekt". Volgens hem hob-
belt de NOS achter de feiten aan.
h *s Prec^es a^s °-e discussienoe breed de witte strepen vande zebra moeten zijn als de laat-
ste voetganger is overleden. Wij
ondertekenen die brief dan ook
°P generlei wijze."
f"j zei evenmin enig heil te zien-n een satelliet voor de publiekeomroepen. NOS-voorzitter J.P.
Van der Reijden kondigde dezeweek aan dat de NOS volgend
Jaar al met proefuitzendingen
Per satelliet begint, omdat 'het
aardsenet binnen tien jaarbij het
vuilnis kan. Wolzak: „Publiekeomroepen op de satelliet? Onzin.Dat heeft niets te maken met be-
{eid, dat is alleen een technischekwestie".
Minderop viel tijdens de presen-
tatie uit naar de geprofileerdeomroepen KRO, NCRV en de
VARA die hij beschuldigde van
net willen eten van twee wal-
letjes. „De drie zijn volledig 'ver-
troste' omroepen. Zij schreeu-wen enerzijds van de daken dat
ZrJ ideëel geïnspireerd zijn, ter-
jvijl zij in de praktijk vooral innun televisiepakket vrijwel al-
leen voor het grote publiek pro-
grammeren. Als je het huidige
omroepbestel wil handhaven
boeten de omroepen of kiezen
Voor geprofileerde programma's

of gewoon commercieel wor-
den".
TROS-voorzitter H.J. Minderop
schetste drie mogelijkheden
voor een commerciële TROS.
Ten eerste binnen het bestel, met
behoud van zendtijd op radio en
televisie, waarbij de TROS de
kosten van programma's volle-
dig financiert uit de verkoop van
reclamezendtijd. Een andere mo-
gelijkheid heeft alleen kans van
slagen samen met andere com-
merciële omroeporganisaties,
waarbij Minderop ook fusies niet
uitsluit. Daarvóór zouden een te-
levisienet en twee radionetten
moeten worden vrijgemaakt.

Vierde tv-net
De derde mogelijkheid wordt
reëel bij dekomst van het vierde
televisienet. Twee netten, volle-
dig betaald uit reclame-opbreng-
sten, kunnen dan worden be-
stemd voor commerciële gega-
digden. De andere twee netten
blijven bestaan voor de geprofi-
leerde omroepen, de NOS en de
kleine zendgemachtigden. Het
grote voordeel van deze con-
structie is volgens Minderop dat
TV 10 en Véronique legale bin-
nenlandse omroepen kunnen
worden. „Als zij door de Europe-
se regelgeving worden gelegali-
seerd als buitenlandse omroep,
kunnen de Nederlandse over-
heid en het omroepbestel het
stellen van voorwaarden wel ver-
geten," aldus de TROS-voorzit-
ter.

" TROS-voorzitter mr. Henri Minderop:
„Wij willen de kosten programma's volledig
financieren uit de verkoop van reclame-
zendtijd".

" Cees Wolzak (algemeen directeur TROS):
„Relatie met TV 10 behelst samenwerking
op het gebiedvanfinanciën en het coördine-
ren van programma's".

'Bananasplit' na twee jaarweer terug op het scherm

'Return to Eden'
nieuwe thriller-serie

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - De TROS
blijft ernaar streven de best
bekeken omroep te blijven.
Om dit te bereiken is een aan-
tal series aangekocht, waar-
onder 'Return to Eden', dat

*de TROS omschrijft als 'de
beste thriller-serie ooit ge-
maakt. Van 'Return to Eden'
komen veertien afleveringen
van elk 90 minuten op het
scherm. Belangrijke pijlers
van dewinterprogrammering
zijn voorts Brandsteders 'Ho-
neymoon Quiz', waarvan zes
nieuwe afleveringen staan
geprogrammeerd. Op 29 sep-
tember begint men aan het
derde seizoen.

Terug van twee jaar afwezigheid
is het programma met de verbor-
gen camera 'Bananasplit'. Hier-
van zendt de TROS tien afleve-
ringen uit. De, uitgestelde, twee-
de serie van 'Medisch Centrum
West' is te zien vanaf 14 novem-
ber. De TROS is inmiddels bezig
met de opnamen voor de derde
serie. 'Medisch Centrum West'
deel twee telt dertien afleverin-
gen van ruim een uur.

Verder brengt de TROS een
nieuwe serie van de Britse oor-
logscomedy 'Allo 'Allo. Ook de
Duitse krimi's 'Derrick' en 'Der

Alte' hebben weer een plek in de
TROS-winterprogrammering.

" Linda de Mol is het eerste
'slachtoffer' in

'Bananasplit', het
programma met de

verborgen camera waarmee
Ralph Inbar vanaf januari

weer terugkeert.
Archieffoto: WIM KÜSTERS

Jubileum
Belangrijk onderdeel van de
TROS-winter zal de viering van
het 25-jarig jubileum van deze
omroep zijn tussen nu en decem-
ber. Op 3 november staat 'Jewel
of the Nile' geprogrammeerd als
TROS-jubileumfilm.

De sport krijgt op de vaste vrij-
dagavond een belangrijke plaats
in het schema. Naast voetbal, is
er aandacht voor zaalsporten en
ijshockey. Nieuw is het program-
ma 'TROS Aktua Milieu', dat de
plaats inneemt van 'TROS Aktua
Geld. Voortgezet wordt de reeks
'Jongbloed en Joosten'.

TROS Aktua TV moet na een
aantal forse reorganisaties het
komend jaarvuitgroeien tot het
beste actualiteitenprogramma
van de Nederlandse televisie.
„Onthullend, spraakmakend en
betrouwbaar", zo formuleert
TROS-directeur Cees Wolzak de
doelstelling.

Kunstliefhebbers kunnen af-
stemmen op Ein Abend in Wien,
een aantal operaconcerten en vijf
afleveringen van de serie 'The
World ofArt. Wat speelfilms be-
treft staan onder meer 'Een
Maand Later', 'Rituelen' en 'De
Aanslag' op het programma.

Hennie Huisman
10 jaar geleden
bij de TROS
weggestuurd

Van onze showpagina-redactie
HILVERSUM - Niet meer bij de KRO, maar nu bij deTROS presen-
teert Hennie Huisman vierkeer op de dinsdagen 12,19 en 26 septem-
ber en 3 oktober weer zijn mini playbackshows met kandidaatjes van'
zeven tot en met tien jaar.Tijdens de perspresentatie voor het nieuwe
winterseizoen, gisteren in Hilversum, zei Huisman gekscherend:-
„Voortaan presenteer ik dus voor een niet-katholiekkijkerspubliek"..
Nadat Huisman via een monitor alvast een gedeelte uit een van de-
reeds opgenomen programma's had voorgesteld, wilde hij nog wel
iets kwijt. „In dit TROS-gebouw was ik tien jaargeleden voor de eer-
ste keer. Ik mocht toen meedoen aan een screentest en...ik werd weg-
gestuurd. Door dezelfde Cees den Daas, de directeur die hier nu aan
de bestuurstafel zit. Weetje nog wel Cees, maar ik zal er voor de rest
niks meer over zeggen. Trouwens ik moet ook weer snel weg. Naar
TV 10, voor opnamen van de nieuwe reeks soundmixshows".

" Hennie Huisman: „Vreemd dat ze me nu weer bij de
TROS willen".

'Brandbrief morgen bij kabelexploitanten

Cable One spant
kort geding aan
Van onze rtv-redactie

HEERLEN - Het commerciële
radiostation Cable One zal van-
daag in een kort geding in Am-
sterdam van het Commissariaat
voor de Media eisen dat het nog
niet geweerd wordt van de Ne-
derland kabel. In Limburg kan
men Cable One ontvangenvia de
kabelnetten van Heerlen, Maas-
tricht en Kerkrade. Wim Claes-
sen, directeur van de TV-Gazet
die destijds in Limburg met Ca-
ble One in de. slag ging, liet giste-
ren tegenover het Limburgs
Dagblad weten dat men geens-
zins van plan is om met de door-
gifte van de programma's van
het commerciële radiostation te
stoppen. Morgen, donderdag,
ontvangen alle kabelexploitan-
ten in ons land een officiële brief
van het Commissariaat waarin
men wordt gesommeerd Cable
One per 15 septembervan de ka-
bel te halen. Deze 'brandbrief
kan wellicht na vandaag achter-
haald zijn. Dat hangt af van de
uitspraak van het kort geding
van vandaag.

De Vecai, het overkoepelende or-
gaan van kabelexploitanten in
Nederland, heeft zijn leden giste-
ren meegedeeld dat nog niet ge-
stopt hoeft te worden met de
doorgifte van Cable One. Dat
hoeft, volgens de Vecai, pas te
gebeuren na een schriftelijke
aanzegging daartoe van het Com-
missariaat.

Hoewel nog onduidelijk is wat
de gevolgen zijn van de uit-
spraak van de Raad van State
voor de komst van Radio Télè
Veronique (RTV) en TVIO, advi-
seert de Vecai zijn leden gewoon
door te gaan met de voorberei-
dingen om beide stations straks
door te kunnen geven. „Zowel
technische als beleidsmatige
voorbereiding kan normaal
doorgang vinden", aldus de Ve-
cai.

Méér sport op
BRT-scherm

Van onze rtv-redactie
BRUSSEL/HEERLEN - Met in-
gang van aanstaande zondag
brengt de BRT zowel op zondag
als woensdag meer sport op het
scherm. Op het eerste tv-net
volgt voortaan een dubbele afle-
vering van Sportweekend. Van
18.45 tot 19.25 uur worden sa-
menvattingen van de belangrijk-
ste voetbalwedstrijden gebracht.
Na het nieuws wordt van 19.45
tot 20.15 uur het reguliere en
reeds bestaande sportweekend
(nu als aflevering twee) gebracht.
Op het tweede tv-net brengt de
BRT voortaan elke woensdag-
avond van 20.00 tot 22.00 uur
twee uur sport.

nederlandse top veertig
HEERLEN - We hadden al 'getipt' op die nieuwe exotische muziek
waarmee een nieuwe rage is ontstaan. En zie 'Lambada' stijgt deze
week van een achttiende naar de negende plaats in de Nederlandse
top veertig. Daarin trouwens ook een nieuwe 'koploper': JiveBunny
met The Mastermixers met 'Swing the mood'. De veertig best ver-
kochte platen in dit land zijn vrijdagmiddag weer vanaf 15.04uur op
Radio 3 te beluisteren.

1 ( 2) Swing the mood - JiveBunny & The Mastermixers
2 ( 7) French kiss - Lil Louis
3 ( 1) We are growing (Shaka Zulu) - Margaret Singana
4 ( 5) Dance classics - The Mix
5 ( 3) Reflections - Diana Ross & The Supremes
6 ( 4) Blame it on the ram - Milli Vanilli
7 (10) Do the right thihg - Redhead Kingpin & FBI
8 (13) The best - Tina Turner
9 (18) Lambada - Kaoma

10 ( 6) Just keep roekin' - Doublé Trouble
11 (14) C day - The Confetti's
12 ( 8) Hot hot hot - Buster Poindexter
13 (26) Sowing the seeds of love - Tears for fears
14 (15) Kisses on the wind - Neneh Cherry
15 (24) Cherish - Madonna
16 (29) Mixed emotions - Rolling Stones
17 (20) Toy soldiers - Martika
18 ( 9) Back to life - Soul II Soul
19 (13) Satisfied - Richard Marx
20 (11) Breakthru - Queen
21 (12) We got our own thang - Heavy D & The Boys
22 (30) Hey dj/Ska train - The Beatmasters
23 (28) Stay in my life - Gerard Joling
24 (—) Pump up the jam - Technotronic and Folly
25 (23) Rechttoe rechtan - Normaal
26 (—) Crazy about her - Rod Stewart
27 (25) You'll never stop me loving you - Sonia
28 (—) Something's jumping'inyour shirt - Malcolm McLaren
29 (—) Rappers delight- The Sugarhill Gang
30 (—) If I had only a chance - BZN
31 (—) Miss you much- Janet Jackson
32 (19) Have I told you lately - Van Morrison
33 (17) Ik lig op m'n kussen stil te dromen - Hepie & Hepie
34 (22) Patience - Guns 'n Roses
35 (21) Don't wanna lose you - Gloria Estefan
36 (27) Members only - Bobby Bland
37 (32) Say no go - De la Soul
38 (34) Bring back rock n roll - John Spencer
39 (31) Check out the chicken - Grandmaster Chicken
40 (33) Bolero - Orchestra de Paris/Daniel Barenboim
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Randstad Jfmheeft volop I
Metaalbewerkers m/v
U kunt op de assemblage-afdeling van een bedrijf in de
kleinmetaalbranche aan de slag indien u bereid bent in
"j-ploegendienst te werken. Leeftijd vanaf 18 jaar.
Jnfprmatie bij Marous Kuijer, tel. 045-45 15 00.

Produktiemedewerkers m/v
Bent u bereid om op oproepbasis in 2- of 3-ploegendienst te
werken, dan kunt u direct aan de slag. Uw werk bestaat uit
het bedienen van diverse machines.
Informatie bij Marous Kuijer, tel. 045-45 15 00.

Serveerster m/v
Heeft u enige ervaring in het serveerwerk en bent u bereid
'orrl overdag maar ook in de avonduren en weekenden te
werken, dan kunt u meteen beginnen bij een restaurant in de
omgeving van Kerkrade.
Informatie bij Petra Eleveld, tel. 045-45 15 00.

Medewerker kwaliteitsdienst m/v
U kunt in 2-ploegendienst gaan werken bij een
voedingsmiddelenbedrijf inKerkrade. Na een korte
inwerkperiode gaat u tb.v. de kwaliteitscontrole zelfstandig
de produkten keuren en beoordelen. Daarnaast neemt u
monsters tijdens het produktieproces.
Informatie bij Petra Eleveld, tel. 045-45 15 00.

*Bakkershulp m/v
Bent u geïnteresseerdin het bakkersvak en bereid alle
voorkomende werkzaamheden te verrichten bij een brood- en
banketzaak in Kerkrade, dan kunt u meteen aan het werk.
Ervaring niet noodzakelijk. Leeftijd tot 21 jaar.
Informatie bij Petra Eleveld, tel. 045-45 15 00.

Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

"V randstad uitzendbureau
iii

Wijsneuzen

aW-9 -f _ mm* _Nuth, Stationsstraat 224. Tel.: 045-241286
■*+* -a+T **- fM^ Wyckerbrugstraat 38A(f ■"■ " 6221 ED Maastricht. Tel.: 043-10426

schoenen b.v. Donderdag koopavond tot 8 uur

'» maandag* tot t uur gastoten

Goednieuws
overkanker.

40 jaargeledenwaskanker zo
goed als ongeneeslijk.

Nu is dat anders. Bijvoorbeeld:
Vankinderen metleukemie

geneest nu al zon 70%.

Blijfdusgeven.

.(vSkj. NEDERLANDSEmm KANKERBESTRIJDING
I 4 0 |'A A R I KONINGIN WILHELMINA FONDS

PATV/TITM on TYEPTTOÏTMr KAiYllifiN en UiLUMKEjrs

iwjSfm Hardhout

Kunststaf
Bocholtzerweg 14, Simpelveld

\\3\l4 vtAAu D«V* "Q$m*rtAii fAwrv\

Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72x 60x 54x 42x

5 100 - - 113,- 122- 148-
-10.100 156- 190- 217- 235- 288-I 15.000 231- 281- 322- 350- 428-
-20.000 309- 375- 430- 466,- 571-
-25.000 386- 469- 537- 583- 714-
-35.000 539- 656- 751- 816- 999-

Effect. rente vanaf 0,87% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

Zeer goedkope tarieven
"* Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen
' ’ 1000-en ’ 100.000- mogelijk.
e Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijstel-
ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ook
vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervoor
vrijblijvend prijsopgave).

e Doorlopend krediet 2% aflossing

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30
jaar. 99089

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair

Welke Mevru ookkiest.uwkoopkracht
gaateropvooruitbij deHema.

In 2 kleurcombinaties. Mt 23-30. ::gm m,

WÊÊ& fipklpurd-T*-?"^ 6 75
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Hemax Bontwas. Geconcentreerd f£jjjjjjttL Laat nü uw gordijnen voordelig
en fosfaatvrij. Voor de bonte was ■■PW ■■■■■■|i door de Hema op maat maken,
op 30°, 40° en 60° Pak a 2 kg. ■fZ^^M^1 lncl' band en hakea

Tussen rood, groen en EliSa£LJU^ik*EÉl blauw vindt u nog 17
andere modieuze kleuren bij de Hema. En u gaat er deze week flink op vooruit.
Alle bollen Flore breigaren (50 gram per bol) zijn in de aanbieding. Zelfs als u
'n bolletje over houdt, bent u voordeliger uit. Dan krijgt u gewoon uw geld terug.

HEMA 1
I : _Echt Waar Voor Je Geld A

1 Ilm ~7 T-^^B / ■ '_A_^ mm W Uitzonderlijk mooie kwaliteit. 135x200 cm met
/^^\l 77|TjTjT|TJiJ1 Kï^ 'T instopstrook en sloop. Div. dessins.

I I 4
Primakwaliteit.^^^^ .^ass^isisja 100%Katoenen dSp

U ZOU WEL GEK ZIJNALS U MEER BETAALD^

I Dat gaater in als...
Roomboter speculaas. y «iiMMa,ra»w«M^^m^ Boeren wit- of bruin-
Pak è 200 gram-WE £&■ c^^f^Sl br°°d -2*251-90

Medaillon Montepulciano a^t^P^^ HJJjJX*KOOPJE
1988. E6n fOdC fruit.26 r?j BKBllljflP'^^^^^^^ zo er-tentuaanbiedingen in de Hema

""n"'J*i"
HEMAAanbiedingen geldig t/m 9 september 1989 89.211-5/9. r- . | Waar VOOf Je Geld

Alcohol en verl eer datkunje niet maken.
Dat vindt bijna iedereen. Tbch zijn er nog van
die mensen die vinden dat zij zelfwel zullen
uitmaken ofze met een slok op gaan rijden
Enwie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daar bemoeijejetoch niet
mee. Maar door dat soort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moet wataan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPENwant
ALCOHOLEN VERKEER DATKUN JE
NIET MAKEN

SM.mmmmmmWf//M ■SBP'VeiligVerkeer Nederland
vvnJBm—BSP

Voor Sittard-Born-Munstergeleen

bezorgers m/v
voor werkzaamheden tussen 6.00 en 7.00 uur in de ochtend.
Melden Limburgs Dagblad, Baandert 16, Sittard, tel.
04490-15577 tussen 08.30-17.00 uur.
Evt. na 17.00 uur: 04490-23646.

LimburgsDagblad ,

m^mmmmmmmmmmmmmm. ——^



Duitsland 1
09.00-14.00 Aus dem Bundestag. DeHaushaltsdebatte.

■Vn!-! ;#Teletekstoverzicht.a-00 Tagesschau.
!ö.05 Die Campbells. Serie. Afl. 19:Wuck im Unglück. De Campbells inMoeilijkheden.
■5-30 Chic. Actuele mode, tips en'rends.
600 Die Trickfilmschau.ö'f, Geschichten von Wolff und«uffel. Professor Schimauskis Ent-aeckungen. Afl.: Die Nervensagekinderprogramma.

16-20 Echt tv matsch. Afl. uit de serie ""Uenkstel? Kinderprogramma.
''■15 Tagesschau.
17.25 Einsatz in Manhattan. SerieAfl.: Ein entscheidener Fehler.'8.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute.18-52 Bulman. Serie. Afl.: lm Auftrag'hrer Majestat.
19.58 Programma-overzicht.
<0.00 (TT)Tagesschau.«0.15 Gaukler. Tv-spel van GertSteinheimer, met Wolf-Dietrich Berg,Roland Kenda, Tilly Lauenstein e.a.Na hun ontslag proberen de derde-

rangsartiesten Pretorius en Zarenko
nun theaterdroom te verwezenlijken.
pretorius speelt op straat een huur-
moordenaar en vraagt zijn vriend tef? ulP>. maar in het echte leven ont-breekt de dubbele bodem en worden2e spoedig door de politie omsingeld.*'-50 lm Brennpunkt.

««"30 Tagesthemen.
ioq Schwetzinger Festspiele
1989. Württembergs KamerorkestVan Heilbronn 0.1.v. Jörg Faerber,
"n.m.v. Viktoria Mullova, viool. 1
vioolconc. in A KV 219, Mozart. 2.'

' nr. 91 in Es, Haydn.[°°00 Tagesschau.

00.05-00.10 Nachtgedanken. Be-
schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
van I." en CAI-abonnees:
°°' kanalen zie schema exploitant

■ = zwart wit programma
" = stereo geluidsweergave

° = tweetalig bij stereo-app.

' = teletekst ondertiteling

TELEVIS!E
herland 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 46Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48, 50. 55 en 58Duitsland 3 SWF: 40, 55 en 56
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3 en 8
België/Télé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26. 36. 46 en satellietSat 1: 27 en satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet.
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

Duitsland 2
09.45 ARD-Ratgeber. Modische Ma-

schen.
10.00 Heute.
10.03 Vom Morgenland ms Reich

der Sonnengöttin . Wonnen exo-
tisch. Afl. 3: Leven in China. (herh.).

10.50 Das ist der Gipfel. Neue Deut-
sche Heldensagen. Afl. 1: Moritz
Mecker. (herh.).

11.20 Dingsda. (herh.).
Persoverzicht.

"* 13.00 Heute.
15.25 ""Teletekst-overzicht.
15.45 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
15.58 Die Dschungelprinzessin. Te-

kenfilmserie. Afl.: Jana und der Gott
aus Gold. Tekenfilm. Ben Cooper,
een piloot, helpt een echtpaar dat op
zoek is naar hun ontvoerde zoon in de
jungle.

16.15 Logo. Jeugdjournaal.
16.25 Neues aus Uhlenbusch.

Jeugdserie, met Thomas Rücksch-
lag, Brigitte Janner, Hans Peter Korff
e.a. Afl.: Henry, Henry.

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

17.10 ""Tele-lllustrierte. Magazine
met actualiteiten, sport en amuse-
ment.

17.45 Alf. Serie, met Max Wright,
Arme Schedeen, Andrea Elson e.a.
Afl.: Hallo, da bin ich.

18.15 ""Lottotrekking.
18.25 Die Sport-Reportage. Voetbal.

(TT)Rechtstreekse reportage van de
interland tussen lerland en West-

_. Duitsland. Verslaggever: Eberhard
Figgemeier. (ca. 19.15 heute).

20.15 Studio 1. Presentatie: Bodo H.
Hauser.

21.00 "«Hitparade im ZDF. Presen-
tatie: Viktor Worms.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Kontext. 13Kilo Reis. Vietnams

verborgener Hunger. Documentaire
over de hongersnood in Vietnam.

22.40 Der Denver Clan. Amerikaanse
serie, met John Forsythe, Linda
Evans, Joan Collins e.a. Afl.: Colora-
do Roulette. Scan Rowan wil de zoon
van Adam ontvoeren om zo wraak te
nemen op de Carringtons. Hij zoekt
Leslie op en vraagt haar om mee te
werken aan zijn plannen.

23.25 Die Sport-Reportage. Met: 1.
Volleybal: EK dames vanuit Ham-
burg, West-Duitsland - Roemenië.
Verslaggever: Magdalena Muller. 2.
Voetbal: nabeschouwing interlanc
lerland - West-Duitsland. 3. Voetbal
overzicht kwalificatiewedstrijden WK.

00.45 Heute.

België/TV 1
■00 De tovenaar van Oz. 52-delige, i^Panse animatieserie naar de boe-

!}en van Frank Baum. Afl. 15: Daar is
■161 breekbaar

' ,:f5 Ramona. 10-delige Canadeseleugdserie van Randy Bradshow. Afl.
16' gepende schoenen..00 De kleinste zwerver. Canade-se leugdserie. Afl. 10: Pandora.■ ■'» Magica. Serie over de prehisto-van de cinema. Afl. 1: Dank u, Mr.

mt?.Sm'a Mosa- Braziliaanse serie
17"|t Lucelia Santos. Afl. 3.
lBnn Nieuws-- 18 n° Jik tak. Animatieserie. Afl. 9.p*n^ lons- Jeugdserie. Afl.: Plons
18 in

jacntnond-

' rjpi llJonan en de Alverman. 16--> 1 IT Jeu9dserie van Bert Struys. Afl.. : Met Frank Aendenboom, Jef Cas-M| leSVCyriel Van 9ent ea-
n'e Tachtigers. Glimp van een ge-°ratie, documentaire over de jeugdl9on,ngenwoordj9-
"uu De zonen van Abraham. Docu-''entaire serie van Paul Callebaut en; °n9ameh Panahi over religieuze, a oepen, die zich op Abraham beroe-■ h.ll^' 1: Van Mesopotamië naar

ig1!1 Beloofde Land.
ove Mededelin9en en programma-

ïoJSPuws.
W en zaak voor twee- Duitse de-«ctive-serie. Afl. 59: Cyaankali. De
11111niim...........

zelfmoord van zijn vriend Horst Zoller,
een succesvol schrijver, roept bij Dr.
Franck vraagtekens op. Het miljoe-
nenvermogen blijkt niet naar de fami-
lie, maar naar de vriendin van de
overledene te gaan. Aansl.: UitlsganeNationale Loterij.

21.00 50 Prijzen van Jos Ghysen.
Spelprogramma waarin drie duo's
spelen met de 26 letters van het alfa-bet. Presentatie: Jos Ghysen.

21.45 Gezondheid. Maandelijk ge-
zondheidsmagazine met als hoofd-
thema: Dokter, ik ben bang...Presen-
tatie: Karla Rodts, dr. Toon Goossensen Piet de Valkeneer.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws. Aansl.: Paardenkoer-sen.
22.45 Moviola. Filmmagazine.
23.35-23.40 Coda. De bol, van Jos de

Haes.

Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VOO
17.00 Kuifje.. Kinderserie. Afl. 1: Be-

stemming maan.
18.25 ""Countdown. Muziekpro-

gramma.
19.25 Famjly Ties. Amerikaanse co-

medyserie. Afl.: De Amerikaanse fa-
milie (1). Lauren moet een werkstuk
maken over een typisch Amerikaanse
familie. Zij richt zich eerst op Steven
en Elyse maar herleidt het al snel
naar de komst van Andrew.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Only once in a lifetime. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1978 van Ale-
jandro Grattan, met Miquei Robelo,
Socorro Swan, Claudio Brook, e.a.
De Mexicaanse schilder Dominquez
emigreert samen met zijn vrouw Jua-
nita naar AMerika. Zijn vrouw sterft
echter in het kraambed en hij krijgt te
horen dat hij zijn schildersstijl moet
wijzigen, (herh.).

22.20 Veronica Sport.

22.40 (TT)De Berghof. Hitlers verbor-
gen machtscentrum, 4-delige docu-
mentaireserie over de Qbersalzberg,
waar Hitler zijn villa bouwde. Deel 1.

23.35-23.40 Journaal.

" Adolf Hitler in 'De Berghof: Hitler's verborgen macht-
centrum'. (Nederland 2 - 22.40 uur.)

RADIO
Radio 1:95.3en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 3.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 822. Susan staat voor
een kwellend dilemma. Debbie is ge-
schokt wanneer David Andy's rol in
zijn tegenspoed uit de doeken doet.

19.23 2x7. Tv-spelletje met Marl Se-
mesmaeker.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00-22.00 Sportavond. Met voet-

ballen België - Portugal. Aansl.: Ver-
keerstip. Vanavond: Zware poot, kind
gedood.

" Jos Ghysen presenteert het
spelprogramma '50 prijzen
van Jos Ghysen'. (Éelgiè/TV 1- 21.00 uur.)

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag. Afl. 5.
09.40 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 8. (herh.).
10.10-12.10 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 27.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

20.00 Mittwochs urn 8.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Eff-Eff..Freizeit und Fitness,

vrijetijds-magazine.
22.30 Rückblende. Vor 50 Jahren:

Kohlenklau und Eintopfsonntag, do-
cumentaire over de oorlogseconomie
van Hitler.

22.45 Plumbum oder Gefahrliche
Spiele. Russische speelfilm uit 1986

van Vadim Abdrasjitov, met Anton
Androsow, Jelena Dmitrijewa, Ale-
xander Feklistow e.a. Plumbum, een
slimme maar vreemde 14-jarige jon-
gen, wil politie-agent worden. Hij
steekt zijn neus in allerlei politiezaken
en raakt op deze manier in grote
moeilijkheden.

00.17-00.22 Laatste nieuws.

België RTBF 1
15.45 Schooltelevisie. 18.00 Onem.
18.10 La boite aux images. 19.00
Journaal. 19.03 Ce soir. Waalse actua-
liteiten. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.05 Le joyau de la couronne. 15-deli-
ge Engelse serie naar de roman The
Raj Quartet van Paul Scott. Afl. 12: Les
compagnons devoyage, met Géraldine
James, Tim, Pigott-Smith, Peggy Ash-
croft e.a. De oorlog in Europa is afgelo-

llUlllllllUlllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllll

pen en kolonel Layton keert terug naar=
zijn dochter Sarah. 21.05 Strip-tease.S
Reportages. 22.05 Uitslagen Nationale5
Loterij. 22.10 Coup de film. Filmrubriek.ï
Presentatie: Terry Focant. 22.25 Exta-S
ses. Programma over hedendaagse:
muziek 0.1.v. Georges Dumortier.S
M.m.v. de muziekgroep Synonymes.S
Choreografie: Patricia Kuypers. 22.55s
Laatste nieuws. 23.30 Bourse. Beurs-=
berichten. 23.40-23.50 La pensee et=
les hommes. Filosofisch magazine.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

18.05 Nieuws voor doven en slecht-Ü
horenden.

TELEAC
18.15 Por Favor. Cursus Spaans voor E

beginners, voorlichtingsprogramma, i18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
19.00-23.45 (TT)Verkiezingsavond
bij de NOS. Met reportages vanuitE
het hele land en een prognose van de S
verkiezingsuitslag. Met om 20.00-=20.20 Journaal. Om 20.25 Analyses =en commentaren. Aan het eind van =de avond: Een debat 0.1.v. Paul Witte- =man. E

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 3.
08.30 English im Telekolleg 11. Cur-

sus Engels. Les 27.
09.00 Schooltelevisie.
10.35 Tips für Arbeitssuchende.

Presentatie: Ruth Geiger-Pagels.
(herh.).

16.40 Der Computer. Vor Werkzeug
zum Kollegen? Afl. uit de serie Beitra-
ge zur informationstechnischen
Grundbildung.

17.00 Deutsche Schulen im Aus-
land. Vandaag: Vom Luxus, lemen
zu können, Deutsch-Argentinische
Schulen in Buenos Aires, documen-
taire.

17.30 Englisch im Telekolleg 11. Cur-
sus Engels. Les 27. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Torn und die Themse. Kinder-

speelfilm.
18.52 Philipp. Kinderserie. Afl.: Blu-

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

7-delige Engelse serie naar de boe-
ken van Olivia Manning. Afl. 3: Ruma-
nien, Juni 1940, met Kenneth Bra-
nagh, Emma Thompson, Harry Bur-
ton e.a. Uit vrees voor het Ijzeren
Gordijn, vluchten de eerste buitenlan-
ders uit Boekarest.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
Neun.

21.15 Guten Abend aus... Gerolstein, I
amusementsprogramma met arties- i
ten. Presentatie: Barbara Harnischfe-!
ger.

22.15 ■Sturm auf der Südsee. Ame- i
rikaanse speelfilm uit 1935 van Ri- i
chard Thorpe, met Mala, Lotus Long ]
en inwoners van Tahiti. Het vredige, j
idyllische leven op Tahiti wordt wreed j
verstoord door de komst van op geld j
beluste blanken, die de eilandbewo- j
ners als goedkope arbeidskrachteni
gebruiken.

23.25-23.30 Laatste nieuws.

"" Viktor Worms presenteert 'Hitparade im ZDF'. (Duits-
land 2 -21.00 uur.)

België/Télé 21
19.00La pensee et les hommes. Filo-;
sofisch magazine. 19.30-19.50 Jour-:
naai met simultaanvertaling in geba-5
rentaal en weerbericht. 21.45-22.00:
Autosport. Bianchi Rally, samenvatting, j
Commentaar: Paul Fraikin.

TV5
16.05La marche du siècle. 17.40Kon-E
zert. 18.05 Bréves et Météo Europee-:
ne. 18.10 Récréation. 18.30 l'lmagina-g
tion au galop. 19.00 Des Chiffres et des:
Lettres. 19.30 Les Animeaux du Mon-ï
de. 20.00 Les artistes naifs suisse.;
20.55 Jazz in. 21.15 Echo. 22.00 Jour-:
nal Télévisé. 22.25 Météo Européene.;
22.35 La Suisse et la guerre. 23.20;
Pour une chanson. 00.20-01.00 Musi-J
que classique.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.00 Gelukwens
t.g.v. de verjaardag van Z.K.H.
Prins Claus. Aansl.: Wilhelmus.7.06 Ook Goeiemorgen. 9.04 Mu-
ziek terwijl u werkt. 12.04 Will wil
wel. 14.04 Terug in de tijd. 15.04
Nederland muziekland. 17.04 Hier
en nu. 18.04 De wereld zingt Gods
lof. 18.53 In 't voorbijgaan. 19.04
Water en vuur. 20.00-07.00 Zie Ra-
dio 1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.04 De morgen-
stond. 7.00 Gelukwens t.g.v. de
verjaardag van Z.K.H. Prins Claus.
Aansl.: Wilhelmus. 7.06 Ronduit
Music-time. 9.04 Muziek motief.
10.04 Expresso. 10.57 EO-Metter-
daad hulpverlening. 11.04 Country
trail. 12.04 Praise. 13.04Toga Par-
ty. 14.04 Nozems-a-gogo. 16.04
Janssen & Jansen. 17.04Ronflon-
(lon met Jacques Plafond. 18.04
Driespoor. 19.03 Het Front. 20.03
La Stampa. 21.03 De Wereldont-
vanger. 23.03-24.00 Stompin'.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
VOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.EO

15.00 Westbrook Hospital. Serie. Afl.
5: Goed gezien? Een modefotografe
met psychosomatisch gezichtsverlies
weigert hulp te zoeken.15.25 De Europese nachtzwaluw.

Natuurfilm.
15.50 Lassie. Jeugdserie. Afl.: De

Hanfords en hun buren. Speelfilmj
met Lassie, Robert Bray, Bonita
Granville e.a. Lucie wordt tijdens he-|
vig onweer uit het water gered door
Chris en Drew Hanford en Lassie.j
Toch vertrouwt haar vader de broers
niet.

17.00 (TT)De Pelgrimsvaders. Ver-
haal van Wim de Knijff. i

17.30 Journaal.
17.45 Tijdsein buitenland. Blik over

de grenzen met buitenland-commen-
tator Aad Kamsteeg.

18.30 Op kleine rails. 4-delige docu-
mentaireserie over modelspoorweg-
bouw. Afl. 1. (herh.).

19.00 Journaal.
19.18 Ronduit Radar. Tweedelige re-

portage over het negende Christian
Artists Seminar. Deel1.

19.45 Noord-Amerika's buiten-
beentjes. Canadeze natuurdocu-
mentaire.

20.42 Nationale Taptoe Breda 1989.
21.42 Overal en nergens. Afl.: ratten

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

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

" Paul Witteman voert het debat in het politiek praatpro-gramma dat gehouden wordt in het kader van de Tweede
Kamerverkiezingen. (Nederland 3 - 20.25 uur.)

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.00 Gelukwens
t.g.v. de verjaardag van Z.K.H.
Prins Claus. AansE: Wilhelmus.
7.06 VARA Radio I Woensdagedi-
tie. (7.30 Nws.) 12.55 Meded. t.b.v.
land- en tuinbouw. 13.09TROS Ak-
tua. 13.25 Journalistenforum.
14.06 TROS klantenservice. 15.45
Hallo met deTROS. 16.06Tijdsein.
18.45 Waar waren we ook alweer?
18.57 EO-Metterdaad hulpverle-
ning. 19.02 Tweede Kamerverkie-
zingen 1989. 0.02 Volgspot. 1.02
Romance. 2.02 Clair-Obscur. 4.02
Nachtexpress. 6.02 In 't voorbij-
gaan. 6.07-7.00 Vandaag... don-
derdag.

Radio 4
7.00 Nws. Aansl. gelukwens tgv. de
verjaardagvan Z.K.H. Prins Claus.
7.04 Preludium. 8.00Nws. 8.02 Het
levende woord. 8.10 Platennieuws.
8.45 Te Deum Laudamus. 9.15 On-
der de hoogtezon. 10.00Orkestpa-
let: Radio Kamer Orkest met con-
trabas, cello, twee sopranen, tenor
en bas. 11.15 Pianomuziek door
Imogen Cooper. 11.45 In de scha-
duw van de meesters. Symfonieën
naar Ovidius, van Dittersdorf (1).
12.25 Promenade: Robert Stolz di-

rigeert (9): Werken van Strauss.
13.00 Nws. 13.02 Lunchconcert.
14.00 Songs of praise, Latijnse

kerkmuziek. 15.00 In de kaart ge-
speeld. 17.00 Jacco'skeus, operet-
te-en musicalmuziek. 18.00 Nws.
18.02 Zomereditie CeDéa. 20.00
Nws. 20.02 Jonge mensen op het
concertpodium. 22.00 Voor het stil
wordt en wat later. 00.00-01.00 Het
ISCM-Festival Journaal. Tijdens de
Internationale Gaudeamus Muzie-
kweek 89 vinden tevens de ISCM-
Wereldmuziekdagen plaats. Com-
ponist Konrad Boehmer geeftcom-
mentaar op vandaag uitgevoerde
muziek.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 Omgaan met
verlies. 10.00TROS Postbus 270 -Gerard de Vries. 11.00 De duvel is
oud. 12.00 Nws. 12.05 Het oog van
de naald. 13.00 Nws. 13.10 NOS
Wereldwijzer. 14.00 Wijzer op 5.

15.00 Meer over minder. 16.00
TROS Schlagerfestival. 17.00
TROS Dierenmanieren. 17.40 Ba-
sicode 3 - magazine. 17.55Meded.
en Schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 TROS Kinderforum op va-
kantie. 18.30Tempo Doeloe extra.
19.00-20.30 Progr. voor buitenl.
werknemers. 20.30 De planeten.
21.00-21.30 Financieel manage-
ment.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Ontbijtshow.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
10.00 Der Preis ist heil).
10.30 Reich und Schön.
11.00 Baretta. Politieserie, (herh.). "
11.45 Ragazzi.
12.30 Klassik am Mittag. Met het

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

Amerikaanse tekenfilmserie.
13.25 California Clan. Amerikaanse

serie
14.15 Knight Rider. Serie. (herh.).
15.00 Flughafen Polizei Tokyo.
15.55 RTLaktuell.
16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.50 Reich und Schön. Serie.
17.15 Der Preis ist heil).
17.45 Radsport aktuell.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Erbschaft mit Tüc-
ken.

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

kaanse serie. Afl.: Rettung derKinder
d).

20.15 Die Jagd nach dem Schwarz-
geld. Engelse speelfilm uit 1985. Ta-
xichauffeur Larry droomt ervan ooit
popster te worden, maar niemand
geeft hem een kans. Eindelijk wordt
hij voor een show uitgenodigd maar
de producent sterft. Kort daaropvindt
hij een kwart miljoen dollar en laat
zich meeslepen. Niemand doet aan-
gifte van het geld omdat het zwart
geld betreft.

21.40 Staranwalte, Tricks, Prozesse- L.A. Law Amerikaanse serie. Afl.:
Drei Herre ohne Haubthaar.

22.30 RTLaktuell.
22.40 Die Woche. Talkshow met Lo-

thar Spath, Thomas Freitag, Ralf
Giordano en Geert Müller-Gerbes als
gastheer.

23.45 Bergerac. Engelse misdaadse-
rie met John Nettless, Cecile Paoli,
Terence Alexander e.a.

00.30-00.35 Betthupferl.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT. 1 Sport 11.00
SAT 1 Bliek. 11.05 Die Falie schnappt
zu. Australische misdaadfilm uit 1975
van Robert M. Lewis, met Richard Ben-
jamin, Paula Prentiss Barry Sullivan
e.a.Aansl. Zeichentrickfilm. 13.00Tele-
Börse. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Pro-
gramma-overzicht. 14.05 General Hos-
pital. Amerikaanse familieserie, met
Stuart Damon, Leslie Charleson, An-
thony Geary, Genie Francis, Riek Mo-
ses e.a. 14.50 Teletip Gesundheit.
15.00 SAT 1 Sport. 16.35 SAT.I Bliek.
16.45 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
Polizeikomplott. Eerste deel van een
Amerikaanse speelfilm uit 1981 van
Jud Taylor, met Ben Gazzara, Paul
Servino, Robert Vaughan, Tony Ro-
berts, Danny Aiello, Carol Rossen, Ste-
ve Inwood e.a. 23.20 SAT 1 Bliek.
23.30 Vorsicht, Hochspannung. Ameri-
kaanse misdaadserie van Michael
Pressman, met Richard Thomas, Mary
C.rosby, JohnnyVenocur, Jordan Char-
ney, Joey Sagal. 00.55 SAT 1 Sport.
U.S. Open opFlushing Meadow. 01.00
SAT.I Sport live. Aansl. programma-
overzicht.

SSVC
13.15 Playbus.
13.35 Neighbours. Serie.
14.00 News and weather.
14.25 Women of today.
14.50 What's my line.
15.15 Home and away.

15.40 Connections. Met Simon Pot-
ter.

16.00 Chlldren's SSVC. Met The Ad-
ventures of Spot.

16.10 Jellyneck.
16.35 Johnny ball reveals all.
17.05 The movie game.
17.30 Look, Stranger.
17.50 Fun and games.
18.15 Emmerdale Farm. Serie.
18.40 News and Weather.
18.55 Entertainment.
19.05 Perception. Nieuw.
19.30 Coronation Street. Serie over

bekende Volksbuurt.
19.55 A ticket to ride. Serie. Afl.:

School Daze.
20.45 Sporting triangles. Serie.
21.10 L.A. Law. Serie.
22.00 News and Weather.
22.30 Everest the hardest way.
23.30-23.55 Tales of the unexpec-

ted. Completely Foolproof, van Telly
Savalas en Rita Gam.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02 Kort
Nws. 1?.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, De Buren, Agenda en
Muziek. 13.05, 14.02, 15.02 en
16.02 Kort nieuws. 17.02 Reg-
.weerber. 17.05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek. 17.25 De Ron-
de van Limburg: doorpraten over
actuele kwesties. 17.55 Kort
nieuws. 18.05-18.07 Aankondigin-
gen.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Goede morgen,
Morgen. (6.30-7.00 Nieuws., 7.30
Nieuws en R.VA-berichten.) 8.00
Nieuws. 8.10 Koffers § co. 9.30
Golgbreker. 10.00 Nieuws. 10.03
Het schurend scharniertje. 10.08
Het eerste bedrijf. 11.55 Mediatips.
12.00 Limburg Vandaag. 13.00
Nieuws. 13.10 Made in Germany.
14.00Canapé. 17.00 Limburg Van-
daag. 18.05 Rijswijckfoon. 20.00
Funky Town. 22.00 Nieuws. 22.05

Jazz Kaffee. 23.30-6.00 Nachtra-
dio. (0.00, 5.00 en 5.30 Nieuws.)

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut Aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzert.
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00Mu-
sik zum Traurnen. 22.30 Nachtex-
press.

Sky Channel
07.00 The DJ Kat Show. Kinderpro-

gramma met tekenfilms en een afle-
vering uit de serie 'Seven littleAustra-
lians.'

09.30 Panel pot pourri. Spelprogram-
ma's

11.00 The Sullivans. Australische
dramaserie.

11.30 Skyßy Day.
12.30 A Problem Shared.
13.00 Another World.
13.55 General Hospital.
14.50 As The World Turns. Ameri-

kaanse dramaserie.
15.45 Loving.
16.15 Young Doctors.
17.00 Countdown.
18.00 Women's European volleybal!

Championships.
19.00 Trans World Sport.
20.00 World Polo Championships.
21.00 Women's European Golf

Tour.
21.30 International Canoe and

Kayak.
22.00 Hurling.
23.00 World Cup Football.
01.00-01.30 Cycllng. Wielrennen.
06.30 European Business Channel.

Super Channel
07.00 Daybreak. Weather, sport, tra-

vel and business.
08.00 The Mix.
15.00 Look Out Europe.
15.30 The Global Chart Show.
16.30 On the Air.
18.30 Transmission.
19.30 The Lloyd Bridges Show.
20.00 Eternally Yours. Amerikaanse

film uit 1947 van Tay Garnett, met Da-
vid Niven, Loretta Young, Hugh Her-
bert, e.a. Een vrouw, getrouwd mei
een goochelaar, denkt dat haar nam
zijn trucs belangrijker vindt dan zijn
huwelijk.

21.50 World news.
22.00 Burke's Law. Amerikaanse de-

tective-serie.
22.55 Barnaby Jones.
23.50 World News and Weather.
00.00 The Mix.
02.00-06.00 Rete Mia. Italiaanse pro-

gramma's met om:
02.00 Inter Padova Telecronaca.

Sport.
03.30 Ziuq. Spelprogramma.
04.00 Rotciclo. Sport.
04.30 Wip. Cultureel programma.
05.00 Emozione nel blu. Sport.
05.30 Ciclismo. Sport.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control.
12.30 XPO.
13.30 VJ Kristiane Backer.
15.00 Yo! Mix.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola report.
17.15 Tina Turner Clips.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.00 VMA Spotlight 4.
18.30 Club MTV.
19.00 MTV At The Movies.
19.30 Remote Control.
20.00 US Top 20 Countdown.
22.00 VJ Ray Cokes.
22.15 VMA Spotlight 1.
22.45 The Coca-Cola report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 Your Scène.
01.00 Club MTV.
01.30 Night Videos.
03.00 The Video Music Awards.

Rechtstreeks uit Los Angeles.

Belgische Rundfunk
6.35Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-der. 8.30 Fürdie Kranken. 9.10 Mu-
sikexpress. 10.00-12.00 Gut Auf-
gelegt. 12.00 Veranstaltungskalen-
der. Musik bei Tisch. 12.15Veran-
staltungskalender. 13.00Frischauf.
14.05 Musikzeit heute: Lieder,
Chansons und Folk. 15.00 IMach-
mittagsstudio. 16.05-18.00 BRF-ln-
tern. 18.10 Regionalnachrichten:
BRF-Aktuell. 18.40-20.05 Orgel-
und Chormusik.

Luxemburg RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treff nach
elf. 12.00RTL-Themen. 12.15 Is ja
'n Ding. 14.00 Viva. 16.00 Enten-
jagd. 17.00 RTL-Themen. 17.15
Musikduell. 17.50 Sport-Snop.
18.00Musikduell. 19.00 Neunzehn- Vierundzwanzig. 00.00-01.00
Traümtanzer.
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Bij Edah weet je
waarvoor jespaart. vstöï\ C\HATK Eclah nu extra aantre'<'<elijk. met boodschappen ter waarde van

Il DAVERENDE 1 rnAAil U künt gratis sparen voor 9ratis bood ~ f 27,50, f 57,50 of f 90,-. En daarvoor
SPAARAKTIE SPAAR" schappen. En dat gaat zo in zn werk. hebt u respectievelijk 5, 10 en 15 volle

ö| r-*-—^pfftn f^TCr^EI Wie 10 gulden aan boodschappen spaarkaarten nodig. !
besteedt, ontvangt 1 gratis zegel. Hoe meer u dus spaart, des te

\|i^ft.mXuiE^ Met Edah's Die zegel plakt u op een gratis meer uw spaarkaarten waard worden
X^-^^lA Daverende Spaar- spaarkaart. Met 25 zegels is de kaart en des te groter het pakket, dat u ca-

aktie wordt boodschappen doen bij vol. U kunt sparen voor 3 pakketten deau krijgt* Begin er vandaag nog mee. I
Gratis boodschappenpakket 1 Gratis boodschappenpakket 2 Gratis boodschappenpakket 3
met 0.a.: Blue Band Halvarine, kuip 500 gram, Omo wasmiddel, koffer met 0.a.: Andy Allesreiniger citroen, Pompelmoentje met vruchtvlees, met 0.a.: Denim aftershave Black Label, Kollumer kaas, Dummy 3-pack,
2 kg, Iglo spinazie alacrème deelblokjes, Oryza ala minute rijst, Pickwick Stegeman cervelaat fijn, Shoutfosfaatvrij, Gala koffie, vacuüm, gemalen, Heinz Napolitana-saus, Coca-Cola light, Mellier bronwater, Croq' salade,
Ceylon theezakjes, Prodent anti- é* *%m*Tmmm^ Remia fritesaus light, m* amamwammr* Nescafé oploskoffie Goudmerk, m

_
tandsteen, Timotei shampoo, f- rl 7 Kil Verkade volkoren Sultana, *K # Kil Balisto repen, Elmex tandpasta, T OfflCalve Glen Bacon's t.w.v. 1 Atmla*J\J Beckers bamischijven t.w.v. 1 *J ia*J\J Nivea shampoo t.w.v. 1 #\/«""

Edah heeft steeds meer te bieden. EBaS
EDAH HEEFT'NGRATIS SERVICELIJN. Van maandag t/m vrijdag 's morgens van 10tot 12 uuren 's middags van 2tot 4uur kunt u gratisbellen met de mensen van onze service-af-
deling. Telefoonnummer 06-0506. * Edah behoudt zich het recht voor de inhoudvan deboodschappenpakketten teveranderentijdens de looptijd van de spaaraktie. Boodschappen-
pakketten zijn leverbaarvanaf 16oktober 1989.Indien u geen prijsstelt opeen boodschappenpakket, dankunt u ook de helftvan de waarde inkontanten krijgen. Edah's Daverende
Spaaraktie loopt t/m zaterdag 24februari 1990.Spaarkaarten kunnen uitsluitend in eenveelvoudvan 5 kaarten wordenverzilverd en dienen vóór 1 april 1990in bezit te zijn van Edah.



gezond op...beter af..door josbenders, arts
Laatst, op een verkiezingsbij-eenkomst, sprak iemand uit hetrblifk haar aan: „U bent tochook dokter, hè? Dan moet u tochmaar een beetje op hem letten:ai] ziet er zo slecht uit..."

Mevrouw Laning-Boersma
U-DA) kent haar formele plaats:ac banken van de Tweede Ka-mer en daar zou het mee moetenophouden. Maar er is voor haarnog zoiets als medemenselijk-neid en beroepsethiek. De roe-Ping?
Wat hieronder volgt is, zeker nietop deze zesde september, be-aoeld als een reclamespot vooraeze politica uit Den Helder, dienet trouwens bij de verkiezingenvan een ander district dan Lim-burg moet hebben (Noord-Hol-land).
De praktijk: voor de400 man ka-merpersoneel, de leden niet eensinbegrepen, is er één bedrijfs-arts. Die is één keer per week innet gebouw en deze heeft een
eigen behandelruimte. Verschil-lende ambtenaren hebben weleen EHBO-diploma, maar dat is
net dan.
..Politici worden gezien als 'zelf-
standig ondernemer', legt Ka-
niervoorlichter Henk Mulders(46) uit. „We mogen verwachten
dat ze zélf voor hun gezondheid
opkomen." Een mening overoeze lacune heeft hij wel, maarhaar verkondigen vindt hij niet
°P zijnweg liggen. En legt verdernit: „ledere Nederlander, vanaf«1 jaar, zonder een paar gevange-
nisstraffen, kan volksvertegen-
woordiger worden. En daarnoudt het mee 0p...! Wil ik daar-
entegen een kracht op mijn afde-nng in dienst nemen, dan zijn ditac vereisten: een diploma, eenbewijs van goed gedrag, een me-

dische keuring (!) en vaak ook
een psychologisch onderzoek.
Dat geldt dus ineens weer niet
als deze medewerker tot volks-
vertegenwoordiger wordt geko-

Ziekbed
De anekdotes zijn er dan ook vol-
op. Mulders herinnert zich een
hoofdelijke stemming, waarbij
de uitslag aan kon komen op één
stem. Ernstig ziek werd een Ka-
merlid vanuit zijn ziekbed in de
Tweede Kamerbank geholpen,
om toch aan de stemming tekun-
nen deelnemen. Laatst gebeurde
er een ongelukje in de keuken
van het bedrijfsrestaurant. Dok-
ter Lanihg is er toen maar even
op afgegaan. By de debatten
over oorlogsgetroffenen werd
een man op de publieke tribune
onwel. Het Kamerlid-arts oor-
deelde, na het onderzoek, om be-
trokkene direct naar het zieken-
huis te laten vervoeren. Maar
deze weigerde. Als hij kwam teoverlijden, 'dan nog liever in de
kamer. De patiënt kreeg eenmakkelijke stoel en is na het de-bat alsnog opgenomen.

Minister Rietkerk (VVD) van
Binnenlandse Zaken overleed
plotseling op zijn kantoor. Een-
zelfde lot trof destijds staatsse-
cretaris Pijnenburg (oud-KVP)
van Onderwijs en Wetenschap-
pen. Niet alleen de Kamerleden,
ook de bewindslieden delen mee
in het manco. Minister van Dijk
(CDA), demissionair op Binnen-
landse Zaken, onderging een
'open hartoperatie' en ook ande-
re politici is niets medisch
vreemd.
Alleen in Engeland blijkt stelsel-
matig te.zijn onderzocht wat de

gevaren zijn van het politiek be-
drijf. Resultaat: het aantal sterf-
tes onder politici ligt hoger dan
gemiddeld onder de bevolking.
In Nederland is slechts het cijfer
bekend van het aantal Kamerle-
den dat om gezondheidsredenen
de politiek vaarwel zei: één op
drie. Het onderzoek dateert uit
de periode 1973-1982. We lezen:
'104 vertrokkenen zijn onder-
vraagd, zijnde 86% van het totaal
vertrokkenen; 30% van hen stop-
te om gezondheidsredenen, 5%-
-(anderen; red.) omdat ze dergelij-
ke problemen zagen aankomen. 'Mevrouw Laning-Boersma kent
de risicofactoren als geen ander:
te lang werken, onregelmatig
eten, voeding van mindere kwa-
liteit, een te hoog alcoholge-
bruik. Mentaal is er de kans op
het verliesvan dethuisband: wie
te sterk involveèrt in het Haagse,
loop ook kans zijnvriendenkring
te verliezen."
Andere deskundigen beamen
dat 'er onderzoek zou dienen te
komen' naar de gezondheidsas-
pecten van het beroep waarvoor

vandaag miljoenen Nederlan-
ders hun stem uitbrengen, al zien
ze ook de meer positieve kanten
ter compensatie.
Zo o.a. oud-minister dr. L. Gin-
jaar, nu voorzitter van de Ge-
zondheidsraad. „Het is een heel
zwaar beroep, maar het schenkt
ook veel voldoening." Professor
Marius Romme, psychiater aan
de RL in Maastricht en zoon van
de vermaarde KVP-leider: „Ver-
geet niet, macht compenseert.
Hoe lager in de hiërarchie, hoe
méér stress, zo blijkt uit onder-
zoek!"

Geen van allen vinden ze overi-
gens dat het verrichten van keu-
ringen verplicht gesteld zou
moeten worden. „Het geeft een
extra kans op manipuleren," laat
Romme zich invallen. „Nu stem
je op een kandidaat, en wat als
deze na verkiezing afgekeurd
wordt? Politici hebben toegang
tot de gewone zorgvorm," (huis-
arts, ziekenhuis e.d.; red.) Voor
Ginjaar is verder nog de vraag
wie de keuringen moet doen en
wat de criteria zijn. Een land als

Amerika is daar beduidend min-
der scrupuleus in.
Kamervoorlichter Mulders heeft
het introductie-programma voor
de nieuwe Kamerleden intussen
alweer klaar. Alséén van de spre-
kers staat diezelfde mevrouw La-
ning-Boersma op de lijst. Haar
tekst luidt: „Dames en heren, ga
allemaal een keer bij de huisarts
langs en vertel hem dat u een
nieuw beroep hebt. Hij kan dan
een momentopname-onderzoek
doen". Veel Kamerleden doen
dat ook, weet Laning, op basis
van zeven jaar Kamer-ervaring.
Gemiddeld 3 tot 4 keer per week
wordt ze door een collega-Ka-
merlid 'aangeschoten' met ver-
zoeken als: een gesprek, een ad-
vies over de stem (...) van een
hese redenaar of een verleng-re-
ceptje voor bloeddrukpillen.
Den Haag, het regelcentrum van
Nederland, ziet zich zo teredden,
min of meer gedachtig 't dictaat
van een oud-bewindsman, ge-
liefd voorstander van marathon-
zittingen: „Wie flauw valle, valle
flauw..."

" Met maar één stem
vóór is het voorstel

van de geachte
afgevaardigde tot

het keuren van
Kamerleden,

verworpen. De
volgende stemming

handelt over de
verplichting aan
Nederlanders om

hun voertuigen één
maal per jaarAPK

te laten keuren...

Alternatieve geneeswijzen en aanverwanten

'Nieuwe tijd'
manifestatie
in Rodahal

Een alternatieve beurs com-
pleet met symposium overalternatieve geneeswijzen

aanverwanten: zo zou jeac 'manifestatie' kunnenn°emen die voor het eerstgaat plaatsvinden in deK-erkraadse Rodahal op 23feptember. Onder de titelNieuwe Tijd Manifestatie'geeft mevrouw Edith Sift in«eerlen een programma ineikaar gezet waar de lief-hebber van deze materievolop aan zijn of haar trek-ken kan komen.

JiJdens de manifestatie kunnen
j*e bezoekers zich in diversestands laten masseren, magneti-seren, de hand laten lezen, de*aart laten leggen, een horo-scoop laten trekken, maar ookesoterische boeken kopen bene-ens alternatieve artikelen alswaterzuiveringsapparatuur, na-
tüurzijden stoffen, wierook,
«ruiden. Er is ook bijpassende
muziek.

an is er een symposium waarop

bekende artsen en schrijvers hun
eigen 'richting' in de geneeskun-
de en aanverwanten zullen toe-
lichten. Zo zal de acupuncturist
Joep de Jong uit Heerlen over
zijnvak spreken, komt Noudvan
den Eerenbeemt spreken over
'magie', spreekt de arts V. Fel-
perlaan uit Amstenrade over or-
thomoleculaire geneeskunde en
zal er gesproken worden over
aromatherapie, astrologie, ener-
getisch helen, klassieke homeo-
pathie, toegepaste kinesiologie,
spirituele boodschappen en
yoga.

De lezingen worden op 23 sep-
tember tweemaal gehouden,
vanaf half twaalf tot half drie en
van halfvijftot halfnegen. De le-
zingen worden in twee foyers
twee aan twee gehouden, maar
door 's morgens en 'middags te
komen kan men desgewenst
toch alle lezingen bijwonen.

Mevrouw Sift organiseert de
'beurs' als een soort aanloop tot
verwezenlijking van haar ideaal,
het openen van een winkel in
esoterische artikelen: boeken,
waarzeggerskaarten, genezende
stenen, posters en dergelijke.

Momenteel werkt zij nog als se-
cretaresse. „Jaren geleden wer-
den bij toeval magnetische ga-
ven bij mij ontdekt. Ik heb ge-
merkt datje daarvervolgens wei-
nig aan hebt, je moet het toch al-
lemaal nog leren. Ik heb de laat-
ste jaren veel aan astrologie,
yoga, magnetisme gedaan, voor-
namelijk gestudeerd. Ik heb ge-
merkt dat mijn sterke kant ligt in

het verspreiden van kennis, niet
zozeer in het genezend optreden.
Ik geef wel geregeld advies aan
mensen, bijvoorbeeld welke al-
ternatieve genezer hen wellicht
kan helpen."

De Nieuwe Tijd Manifestatie is
daar dus een onderdeel van. De
openingstijden van de manifes-
tatie: van 10 tot 22 uur; de toe-

gangsprijs is een tientje (in de
voorverkoop) of 12.50 (aan de
kassa). Kinderen tot 12 jaar 1 gul-
den, en voor kinderen is er ook
een crèche.

Edith Sift
September 1944-straat 121

6418 AW Heerlen

" Edith Sift organiseert de manifestatie 'Nieuwe Tijd' in deRodahal Kerkrade.
Foto FRANS RADE

consument
Dank zij Tweede Kamerlid honing is er altijd een dokter in de zaal

Politiek bedrijven
vereist sterk gestel

Nederland kiest vandaag 150 'Leden der Staten Generaal.Mensen zoals u en ik, dus met kommer en kwel. Weinig is
er van hun gezondheid bekend, waar het derelatie tot hunberoep betreft. Nederland ziet alleen 't toenemend aantal
rimpels en het grijzer worden van menige haardos.Nachten van vier tot vijf uur slaap zijn, zeker de afgelopen
weken, voor veel politici méér regel dan uitzondering.
Dient een politicus daarom niet bij voorbaat over een bla-kende gezondheid te beschikken? Zowel in lichamelijk als
geestelijk opzicht?
Deze groep van werkers behoort tot de slechtsbegeleide
loonslaven' van dit land, zo valt te ontdekken. Geen be-
drijfsarts, geen medische keuringen, geen mentale begelei-
ding, kortom, 'nul. Gelukkig zit er één arts in de kamer dieop vriendenbasis, in zeven jaartijd, enkele honderden con-
sulten (raadplegingen) deed.Dat heeft haar, want het is een
vrouwelijke arts, de gedoging van rechts tot links opgele-
verd. Doorgaans praat ze er niet over: voor een schrijvend
collega wil ze wel een toelichting geven: mevrouw R. (Fou-
ke) Laning-Boersma.

Hulpstoffen
nauwkeuriger op
voedingswaren

Op voorverpakte levensmidde-
len moet met ingangvan volgend
jaar staan welke hulpstoffen pre-
cies zijn gebruikt bij de verwer-
king. Het kabinet heeft besloten
tot aanpassing van de Warenwet
op dit punt.
Tot dusver hoeft alleen te wor-
den aangegeven welke categorie
hulpstoffen in het produkt zit,
niet de naam van de stof. Be-
staande voorraden levensmidde-
len en verpakkingsmateriaal mo-
gen tot eind volgend jaar in de
handel worden gebracht.

September is
bonenmaand

Deze maand zijn er bij iedere
groenteman snij-, spercie-,
pronk- en spekbonen te koop.
Stuk voor stuk smakelijke en ge-
zonde groente dieveel op elkaar
lijken, maar toch verschillend
zijn.
Verse snijbonen zijn herkenbaar
aan de platte, brede peulen en
hun specifieke smaak. Spercie-
bonen (ook wel sla- of princesse-
bonen genoemd) hebben daaren-
tegen ovaalronde peulen en sma-
ken zachtere smaak. Pronkbo-
nen danken hun naam aan de
prachtige rode of witte bloemen:
de peulen zelf zijn lang en smal
met een vrij ruwe huid. Deze drie
groene rassen onderscheiden
zich in aanzien duidelijk van de
dieppaarse spekboon.

Voor alle vier gelden dezelfde re-
gels voor het aankopen en bewa-
ren: de groente behoort er fris en
gaaf bij te liggen, vlekkige exem-
plaren zijn niet meer voor con-
sumptie geschikt. Bonen blijven
maximaal een week goed in de
koelkast. Beter is het om ze in de
kelder te bewaren.
Van de bovengenoemde soorten
zijn snij- en spercieboontjes toch
wel de meest gewaardeerde,
waarschijnlijk vanwege de ge-
makkelijke verwerking. Snü-boontjes hoeven enkel gewassen
en naar keuze in snippers ofrui-
ten gesneden te worden. Van
spercieboontjes haalt men de uit-
einden weg alvorens ze in twee-
ën te breken. Eindeloos draad-

jes-trekken hoeft gelukkig nooit
meer, tegenwoordig worden en-
kel draadlozerassen geteeld. Op-
zetten gebeurt in weinig water
met ietszout, na circa 15 minuten
.koken is de groente gaar.
Zon vijfjaar geledenkwam men
bij de tuinbouw op het idee het
Surinaamse 'kouseband' ook in
Nederland te telen. Deze veter-
achtige bonen zijn tussen de 20
en 30 centimeter lang en lijken
qua smaakveel op de boterzach-
te 'haricot vert'.
Boontjes doen het sowieso over-
al goed bij, maar wie zich de ex-
tra calorieën kan permitteren
moet eens sperciebonen met
eiersaus op tafel zetten: 750 gram
gewassen en gebroken spercie-
boontjes in *gezouten water gaar-
koken. Hetkooknat bewaren! De
goed uitgelekte boontjes over-
doen in een voorverwarmde
ovenschaal, en bestrooien met
drie eetlepels in boter opgeroos-
terd paneermeel.
Vervolgens een sausje bereiden
door van 30 gram en evenveel
bloem een roux te maken, waar
het bonennat tezamen met 1/4 li-
ter runderbouillon aan toege-
voegd wordt. Het geheelniet lan-
ger dan acht minuten laten inko-
ken. Op smaak brengen met
zout, nootmuskaat, een theelepel
citroensap en een paar druppels
aroma. Als laatste drie eetlepels
witte wijn, twee hardgekookte,
fijngeprakte eierenen wat fijnge-
hakte, verse bieslook door de
saus roeren.

" Bonen zijn er in alle maten en vormen.

De koelkast koelt
steeds beter

De voornaamste reden dat de
huishoudkqelkast onze etens-
voorraden slechts een vrij korte
periode vers houdt, is dat de tem-
peratuur in de koelruimte aan de
hoge kant is voor bepaalde pro-
dukten en bovendien vrij grote
schommelingen kent. Er is door
fabrikanten de laatste jarenveel
onderzoek gedaan naar het idea-
le koelkastconcept, waaruit in de
eerste plaats blijkt dat voor ver-
schillende produkten. eigenlijk
verschillende omstandigheden
nodig zijn.

Dankzij de moderne elektronica
hebben de technici een revolu-
tionair vervolg aan de ontwikke-
lingen kunnen geven: de koel-
kast met vier vries/koel- en vijf
klimaatzones. De nieuwe vierde
zone heeft een constante tempe-
ratuur van ongeveer 0 graden C
en is verdeeld in twee comparti-
menten: droog en dauwfris zoals
men dat noemt.

In het eerste heerst een relatieve
luchtvochtigheid van 50 procent,
in het andere bedraagt die 90
procent. Het in stand houden
van een constante temperatuur
van nul graden en het regelen
van de luchtvochtigheid is alleen
mogelijk met behulp van compu-
terbesturing en -bewaking. Nu
kan men allerlei gevoelige etens-
waren niet alleen langer vershou-
den maar ze behouden ook hun
frisse uiterlijk, hun smaak en
geur volledig. Een belangrijke
stap voorwaarts in de koeltech-
niek voor huishoudelijkgebruik.
De elektronica is bovendien in
staat temperatuurschommelin-
genin koellade en kelderzone tot
een minimum te beperken.

Dit nieuwe verscentrum is als
volgt ingedeeld. Bovenin be-
vindt zich de vriesruimte, waarin
een temperatuur van -18 graden
C en lager haalbaar is. Daarin
kan men dus zelf invriezen en
diepvriesprodukten bewaren.
Daaronder de nulgraden-ver-
skoelzone. In het droge compar-
timent bewaart u kant-en-klare
gerechten, vlees, gevogelte, vis,
schaal- en schelpdieren, kaas,
zuivelprodukten (die langer be-
waard moeten worden of aange-
broken zijn) en vleeswaren.

In het dauwfrisse compartiment
met de hoge relatieve vochtig-
heid bewaart u groenten, verse
tuinkruiden, slasoorten, padde-
stoelen en fruit. Hieronder be-
vindt zich een koellade met een
temperatuur tussen +4 en +8
graden C voor eieren, honing,
olie, margarine, mayonaise, aller-
lei sausen, en gerechten die om
koel bewaren vragen. In de koel-
wagen ten slotte, die praktisch
uitrijdbaar is, worden bij een
temperatuur tussen +8 en +12
graden C allerlei waren op con-
sumptietemperatuur bewaard,
zoals komkommer en paprika,
yoghurt, kwark, boter (smeer-
baar), melk, sapjes, wijn, bier en
allerlei exotische groenten- en
fruitsoorten (avocado's, aubergi-
nes, courgettes, sinaasappelen
enzovoorts).

Het is een ideale koelkast voor
een modern huishouden, want
boodschappen doen wordt daar
steeds vaker beperkt tot éénmaal
per week. Een koelkast die alle
verschillende etenswaren opti-
maal vers houdt, komt dan goed
van pas.
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Wij verstrekken allé
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
meegedekt, effectieve

rente vanaf 9.9%,
andere bedragen en
looptijden zijn ook

mogelijk.
1e hypotheken vanaf 7,5%
2e hypotheken

240 x180 x 120 x
10.000,- 106,- 116,- 140,-

-20.000- 213,- 233,- 281,-
-30.000- 319,- 350,- 421,-
-40.000- 426,- 467,- 562,-

-mits overwaarde
Lopende leningen geen

bezwaar.
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet ,
aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

CEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

I;' J '
hatzeleren

voor één tientje
per maand!
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„Och ja, we weten eigenlijk niet
beter dan dat de buurt hier komt
stemmen. We doen dit al bijna
dertig jaar. ledereen die onze
kroeg kent, weet dat men hier tij-
dens de verkiezingen terecht
kan. Alleen al voor de gezellig-
heidwillen we die serviceblijven
verlenen," zegt Jans Grond (54),
die onlangs het tappen van haar
moeder Christina (90) overnam.

HEERLEN - Stemmen voor de
leden van de TweedeKamer kan
vandaag bijna overal. Zelfs in
een kroeg. Want de dames Grond
uit Heerlerheide hebben voor de
kiezers uit hun buurt stemhok-
ken in hun cafétje aan deRenne-
migstraat neergezet.

Kroeg is overigens niet het juiste
woord voor het etablissementje,
daar in Heerlerheide. De tap
staat namelijk gewoon in de
woonkamer. En je komt alleen
de kroeg via de voordeur binnen,
zo ongeveer op weg naar de keu-

Nuchter
Dit aparte maar oergezellig ca-
fétje, dat bij nogal wat pintpak-
kers uit Heerlerheide bekend-
heid geniet als 'Bic 't Stien', zal
vandaag trouwens door zon dui-
zend tot twaalfhonderd kiezers
worden bezocht. „De bierkraan
blijft overdag natuurlijk dicht.
Pas als de stembussen leeg zijn,
wordt er een pilsje gedronken....
dus na na zeven of acht uur
's avonds. Want stemmen is een
serieuze aangelegenheid, die
men nuchter dient af te wikke-
len," zegt de kasteleinsvrouw ge-
tapt.

Géén tweede kapsalon, wél tweede fysiotherapie
Goof Janssen gaf uiteraard meteen
lik op stuk. „Ik weet van geen af-
spraken en als die er toch zijn, dan
boeien mij die niet. Ik had al langer
geen vertrouwen meerin deze CDA-
fractie. En aangezien ik mijn raads-
zetel niet hoef af te staan, heb ik be-
sloten bij de Borgerfractie plaats te
nemen. Hoe Palmen daar nu over
denkt, is zijn probleem. Ik lig in
ieder geval niet meer wakker van
het CDA."

" De damesGrond uit Heerlerheide houden overdag dekraan dicht in hun stem'cafétje'.
Foto: FRANSRADE

Kerkrade houdt
zacht water

KERKRADE - De Waterleiding-
maatschappij Limburg (WML)
garandeert de inwoners van
Kerkrade, die tot nu toe het zach-
te Duitse water hebben gekre-
gen, dat dit zeker tot 2000 zo
blijft. Begin dit jaar zyn de ge-
meentelijke Kerkraadse energie-
bedrijven overgegaan in handen
van de PLEM en WML. Beide le-
veranciers willen de Kerkrade-
naren voorlopig met zo weinig
mogelijk veranderingen opsche-
pen. Dit uit zich met name ook in
vrijwel ongewijzigde tarieven.

Zo attendeerde WD-er Vermeulen
Boumans er fijntjes op dat hij de
ambtsketting niet droeg, waardoor
de vergadering geen rechtsgeldig-
heid zou hebben. Bovendien vroeg
Vermeulen schorsing van de verga-
dering aan, zodat hij het TV-verkie-
zingsdebat kon gaan volgen. Naast
Vermeulen legde ook andere spre-
kers Boumans het vuur na aan de
schenen, door onder meer te blijven
praten over de plannen rond het
Schutterspark, terwijl dat helemaal
niet aan de orde was.

Debat

Als wethouder Boumans (die bij af-
wezigheid van burgemeester Hoog-
land gisteren de voorzittershamer
hanteerde) geen einde aan de dis-
cussie had gemaakt, hadden Jans-
sen en het CDA wellicht nog een
poos in het gezamenlijke verleden
gewroet, teneinde elkaar met oude
koeien om de oren te kunnen slaan.
Boumans zag zijn goede bedoelin-
gen om de agenda vlot af te werken
echter meteen strandden bij de be-
handeling van de ingekomen stuk-
ken. Maar liefst twee uur werd ge-
sproken over brieven van deze en
gene en tussendoor werd Boumans
als voorzitter ook nog eens op de
proef gesteld.

Verscherpt beleid voor
detailhandel in Nuth

Halverwege de vergadering kreeg
Boumans in de gaten dat er wat
meer 'Hoogland-achtig'-optreden
noodzakelijk zou zijn, wilde de ver-
gadering niet tot een rommeltje uit-
groeien. Schokkende zaken kwa-
men na zijn stemverheffingen ech-
ter niet meer aan de orde. Weliswaar
werd er lang gesproken over de
noodzaak van nog een openbare
school in Brunssum, alsmede het al
dan niet op de sloperslijst zetten van
26 bejaardenbungalows, maar uit-
eindelijk werden hierover nog geen
direct tot veranderingen leidende
afspraken gemaakt.

De vergadering werd uiteindelijk
geschorst wegens tijdgebrek. Nog
niet bekend is wanneer voortzetting
zal volgen.

Samen
* Samen eten kan best gezellig■yn. Vandaar dat er weer elke

']°nderdag bewoners (m/v) uit!f? wijken Schaesbergerveld,
en Schandelen in

L Leiehoes aanschuiven voor
Sl} gezamenlijke maaltijd.
r^è ook een vorkje mee wil prik-
!?n. moet dat vooraf wel mel-aen: S 724832.

Duur
. Een inwoner van Heerlen°nfc op een avond tien pilsjesP kroop achter het stuur vanm auto. Attente verbalisan-
Ij.71 hielden hem aan en later, eek dat hij reed met een alco-
tflPromillagevanl,3.
\?}dat twee schikkingen van
ni ministerie van justitie hem

bereikt hadden, moest de
(j.e.er'enaar gisteren voor depo-
sc j r̂echter in Maastricht ver-
(j y^en. Deze was het eens met
x, 0 hoogte van het schikkings-
<Jo°lf en veroordeelde de ver-
£etlte tot een boete van 750 gul-

?s ornt neer op een pilsje vanSulden per stuk.

Van onze verslaggever

Kenya
|%r, f
ge^ andelen voor Kenya. Dat
tje ,?Urt komende zaterdag op
se r.9 ederschool in de Heerlen-
j^yJc Molenberg. Want daar
9eh c*an een evenementendag
kQ^den, incluis een tweede-
%M markt Wie dCLar n°9
W- verkoopbare spullen aan

yt wil, kan die tot uiterlijk 8
gember bij de school afgeven.
r^ 0rdt dan een gezamenlijke

RÜd gesproken.
*UÜ

ens e tweedehandsmarkt
der,en e sPu^en verkocht wor-
tje ,te9en een hogere prijs. En
h-Q-^17181' is voor het Kenya-
iVa

',eet van de broederschool.
k 0„.

afloop kunnen de onver-
i^orrt spullen weer opgehaald

Toejuichen
Burgemeester Coehen stelde daar-
na vast dat volgens het bestaande
beleid de vestiging van een tweede
fysiotherapeut in Wijnandsrade niet
is tegen te houden, maar dat de
komst van een tweede kapsalon uit-
blijft. „Ik juich het bovendien toe
dat de raad instemt met een ver-
scherpt beleid ten aanzien van deze
zware materie."

Reünie
■^voetbalclub SV Eikender-
ee ', oestaat dertig jaar. „Voor
L k<-eine club toch een hele ge-
\jjfnis", zegt bestuurslidRob
'fa :?ck.„En na die gijzelingsaf-
Mjk *s .Positie/ nieuws uit de
ko *,, Eikenderveld zeer wel-

reunie van de voetbalclub
Hr ,?stist aan de positieve uit-
Va n° van de wijk bijdragen.
'*clpC*aar een oproep aan alle
r^en en 'oud-gedienden' om
lcrZSaal naar de feestavond te

H}£j?' wanneer en hoe laat?
krnu~ geoouw

> zaterdag 9 sep-
f>ee

öer ; aanvang 20.30 uur.
k>t ~®°i-nt verzorgt de muziek

ln de puntjes.

De gevestigde fysiotherapeut Ruud
Gerrits maakte duidelijk dat er in
een dorp van 1.700 inwoners geen
plaats is voor nóg een beroepscolle-
ga. „Ruim negentig procent van
mijn klanten zijn afkomstig uit Wij-
nandsrade. Dat aantal is eigenlijk al
te weinig om er een goede boterham
aan over te houden. Het wordt zelfs
nog slechter als het plan Dekker
doorgaat en sommige kosten van de
fysiotherapie niet meer in het zie-
kenfondspakket worden opgeno-
men."

Hoogstandje

Beloftes
Mark Souren, die zo snel mogelijk
in zijn woonhuis een fysiotherapie
wil onderbrengen, had geen bood-
schap aan het pleidooi van Gerrits
en wees het college op eerdere geda-
ne beloftes.

Raad Heerlen: vraagtekens bijfinanciële onderbouwing

Themacentrum
halfjaar later klaar

Illegale
verbranding

SCHINVELD - De brandweer van
Onderbanken heeft gisteravond na-
bij de kleigroeve op de Hering in
Schinveld een brand geblust die
was ontstaan door een illegale ka-
belverbranding. De dader(s) waren
spoorloos. In de buurt werd wel een
auto aangetroffen die vermoedelijk
aan de dader(s) toebehoort.

Wat er vanaf 1990 gaat gebeuren met
de beschikbare pot geld voor sane-
ringen, is namelijk nog steeds niet
duidehjk. Heerlen wil in elk geval
dat het ministerie van VROM nog
dit jaar erkent dat In de Cramer
'ernstig vervuild' is, omdat VROM
de sanering danin elk geval (groten-
deels) gaat betalen.

Raadslid Lenoir maakte duidelijk
dat niet iedereen geholpenkon wor-
den. „De aanvraag voor een tweede
fysiotherapie kan de raad niet afwij-
zen, omdat het volledig aan de nor-
menvoldoet. Wonen blijft de hoofd-
moot. Daarnaastvalt een fysiothera-
pie onder de categorie vrije beroe-
pen. Dit in tegenstelling tot een kap-
salon, die thuishoort in de aan huis
gebonden beroepen en niet in een
woonhuis mag worden onderge-
bracht. Wat de vestiging van een
tweede friture in Wijnandsrade be-
treft, ben ik blij dat de aanvrager
zijn verzoek heeft ingetrokken.".
Malkenhorst (CDA) onderstreepte
dat zijn fractie nieuwe ondernemers
toejuicht, maar dat zon streven niet
moet leiden tot een hevige concur-
rentie. „Wel moet er een scherper
beleid komen tèn aanzien van de
vrijstellingen voor aan huis gebon-
den beroepen. Anders loopt hetaan-
tal aanvragen de spuigaten uit."

" De handstand op de meest on-
mogelijke plaatsen en de
vreemdste situaties is zijn her-
kenningsteken en... zijn fitness-
oefening. Jo Reinders (57) kon
het vroeger niet laten deze on-
dersteboven-houding aan te ne-
men als hij als huisschilder zijn
taak volbracht had. En ook nu
nogverrast hij soms met een on-
verwachte stunt. Hij heeft als
toestelturner bij onder andere
'Werk naar Krachten' in Simpel-
veld zijn sporen verdiend. Sa-
men met zijn acht sportieve
broers en zijn drie zussen. Meer
dan 50 jaar is hij er lid. Boven-
dien is hij nog steeds leider van
Marathon op Heerlerbaan en van
de gymnastiekvereniging van
Bardenberg en Alsdorf. Gister-
middag kreeg Jo Reinders weer
dekriebels. Hij balanceerde over
de nokpannen van het zoge-

naamde Reindershuis, dat nu als
antiekzaak op de hoek Irmstraat-
Nieuwe Gaasstraat dienst doet,
naar de schoorsteen (hoogte zes-
tien meter!), waarna een applaus
van de toeschouwers in de diepte
volgde. Daarna liep hij trots als
een aap en behendig in omge-
keerde richting naar het dak-
raam. Commentaar van Reinders
na afloop: „Het is een brok
jeugdsentiment die ik als gym-
nastisch staaltje op mijn vroeger
ouderlijk huis nog eens ten beste
wilde geven, bij gelegenheid van
de geslaagde restauratie van dit
markante gebouw. Aanvankelijk
draaide mijn maag enkele secon-
den vervaarlijk, maar toen ik af-
zette, kwam mijn zekerheid weer
terug en beleefde ik enkele on-
vergetelijke ogenblikken. Ik
krijgt er telkens een kick van.
Die handstand is iets waarmee ik
als het ware geboren ben en die
mij mijn hele verdere leven zal
vergezellen".

HEERLEN - De oplevering van het
'Themacentrum Wonen', dat in In
de Cramer gevestigd moet worden,
zal naar verwachting niet eerder
dan in het voorjaar 1991 opgeleverd
kunnen worden. De oorspronkelij-
ke datum van september 1990 moet
worden losgelaten. Dit erkende wet-
houder Andriesma gisteren naar
aanleiding' van een opmerking van
raadslid Vrolings.

wordt,

Zo gauw die toezegging er is, schiet
de provincie het geld voor uit de
PNL-pot. En dat bespaart Heerlen
een onkostenpost van ruim een mil-
joen gulden, waardoor de begroting
voor het project bijna sluitendMet uitzondering van de VVD gin-

gen alle fracties akkoord met de
voorgestelde grondprijs van 70 gul-
den en een miljoenerikrediet. Dit
onder het motto 'we kunnen niet
langer wachten, 'de financiële onze-
kerheid moeten we maar op dekoop
toe nemen.Dat definanciële onder-
bouwing van het project de nodige
risico's bevat, erkende ook het col-
lege openlijk.

Prijs
Naast de onduidelijkheid over de
sanering, stond ook de grondprijs
ter discussie. Het college wilde die
op 70 gulden stellen, maar PvdA'er
Frissen steldevoor hetrisico op een
tekort te verminderen door de prijs
te verhogen tot 80 a 90 gulden.

ïise-
Imet

Kabel Heerlen:
kans op BBC

I
ïEERLEN Volgens burge-
neester Van Zeil bestaat er een
eële kans dat ook de zenders
3BC I en II in de nabije toe-
comst via het Heerlense kabelj
iet kunnen worden uitgezonden!
Dit omdat men kan profiteren
ran het feit dat er in Zuid-Liml
>urg een glasvezelnetwordt aanl
;elegd. De PvdA- en CDA-fractil
ïadden het college gevraagd oM
e bevorderen dat de BBC^leerleh te ontvangenzou ziji^B
Dp nog kortere termijn zou^Broor de Britse staatszendera
uimtekunnen ontstaan door hei
ïventueel niet doorgaan of uifl
;tellen van TV 10 en VeroniqueJ
/an Zeil maakte wel het voorba
ïoud dat de ontvangst van BBfl
inancieel en technisch tereaL^en moet zijn. Het contract rM
ïky Channel wordt in HeerlM
:oals bekend ontbonden. In M
oekomst gaat wethouder Jol
iuidgeest zich namens het collel
je met het mediabeleid bes
louden.

Slechte naam
Wethouder H. Savelsbergh achtte
dit te hoog vanwege de slechte
naam die In de Cramer heeftvanwe-
ge de vervuiling. Hij voegde daar-
aan toe dat renteverliezen bij de
voorgestelde prijs worden opgeteld,
zodat jein feite op hetdoor de PvdA
genoemde bedrag zou uitkomen.

Sanering
Kernpunt in het geheel is het feit
dat het vervuilde terrein eerst nog
gesaneerd moet worden. Aangezien
minister Nijpels de verantwoorde-
lijkheid voor dergelijke grote sane-
ringen vanaf 1990 geheel bij de pro-
vincies wil leggen, oefenen Heerlen
en GS eendrachtig druk uit op het
ministerie om deze zaak nog vóór 1
januari ontvankelijk te verklaren.
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Goof Janssen
onder vuur

CDA meer dan teleurgesteld

(ADVERTENTIE)

It^meedst|

EXCLUSIEVE LINGEKIE,^^ EXOTISCHE BAUMOUE
EN BEENBEKLEUING

VINDT H IN HET
lIEEKI.ENSE «lAÜIMLEIS.

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - CDA-fractievoorzit-
ter Palmen heeft gisteren tijdens de
raadsvergadering in Brunssum uit-
gehaald naar zijn voormalige partij-
genoot Goof Janssen, die enkele
maanden geleden de overstap
maakte naar de coalitiefractie Bor-
ger. „Na de vorige verkiezingenis in
de coalitie afgesproken dat er geen
raadsleden van het CDA naar Bor-
ger zouden overstappen en omge-
keerd. Janssen en daarmee ook de
fractie Borger hebben dat herenak-
koord met voeten getreden," koos
Palmen zijn woorden zorgvuldig
uit, hoewel onmiskenbaar voor de
hand lag dat hij zijn voormalige par-
tijmaatje maar ook de Borgerfractie
zo ongeveer voor zijn ontbijt kon
hebben.

Stemmen
j„,9.P de valreep nog even dui-
wykheid scheppen. Want stel
HtV£or dat duizenden kiezers

vandaag naare at. Vincentius-Mavo toestap-
llv ?m' zoals hen eerder vrien-'e'yfc gevraagd werd, daar te*emmen... Terwijl die school'T-nüs augustus van dit jaarmeer bestaat.

tenminste. Want het
'eöouu; staat nog steeds op deruae vertrouwde plek aan de
paenauerlaan. Alleen werd de[aam 'St.-Vincentius' in augus-
rsvan dit jaar,nadat defusie«et de Mavo 'De Aldenhof een
yZ"erd, van de gevel gehaald.
"iaat nogal wat kiezers uit de

fpken De Stack en Nieuw Ein-£z£jh.biJ het stemmen al jarenW at. Vincentius-Mavo hebbengeconcentreerd, werd gisteren
i* a«enjl nog een bord met derwigennaam tegen de muurpiangen. De geruchtenmachi-
F flapte er gisteravond-laat
£°9 uit dat Lubbers, Kok en
jOorhoeue dat zelf zijn komen

Dorp
"inderdaad, Ransdaal is een,ürP en geen gehucht van Voe-e^daat. Even een knieval voor*eze 'kleinerende^ kioali/ïcatie
'« onze krant van gisteren is*an ook op zijn plaats.

Van onze verslaggever
NUTH - Geen tweede kapsa-
lon, maar wel een tweede fy-
siotherapie in Wijnandsrade.
Bovendien geen toestemming
voor de vestiging van een kle-
dingzaak, een tegelverkoópbe-
drijf en een bloemenbedrijf in
Schimmert. Tot dat besluit
kwam gisteravond de gemeen-
teraad in Nuth tijdens de her-
ziening van het beleid ten aan-
zien van huis-aan-huis gebon-
den beroepen. Het huidige be-
leid was te zwak om verzoeken
af te wijzen. Daardoor ont-
stond wildgroei en dat wilde
het college niet langer.

Een langdurige sprekersronde,
waarvan zowel de gevestigde als de
'nieuwe' fysiotherapeut gretig ge-
bruik maakten, zorgde twee uur la-
ter voor een levendige discussie
toen het hete hangijzer moest wo-
den aangepakt.

■ET LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTEUR: RON BROWN.
;HEF-EDITIEREDACTIE: HANS TOONEN. HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL. 045-717719. RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE,
■ARKT42, TEL. 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; 6371 GV SCHAESBERG, FR. ERENSLAAN 4, TEL. 045-311719.

'Getapt stemmen'
ken. Zoeken naar een uithang-
bord of sierlijke letters op de
voorruit, die aanduiden dat men
met een horeca-gelegenheid te
maken heeft, is zinloos. Wie het
café niet kent, zal er nooit gera-
ken. „Zo houden we de vreem-
den van de boet," zegt Jans.



Aan de relaties van
Hon denkapsalon

"LILIAN"
geboren

GLENN
Zoontje van

Lilian en Maurice
Moonen

234445

4 september 1989
Walem 11, Walem

11111.11111111111111111111111111111111111111111l

Geboren
MICHAEL

Zoon van
Sylvia en Boy

Swachten-Kempkes
Schildererf 11,

6043 SC Roermond
Roermond,

4 september 1989

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken, willen wij hiermede ook namens onze
kinderen en kleinkinderen, danken voor de vele
bloemen, geschenken en felicitaties, die wij mochten
ontvangen bij gelegenheid van ons

50-jarig huwelijk. Th. Derks
M. Derks-Quaedflieg

Eygelshoven, 6 september 1989
St.-Hubertusstraat 29 234231

Enige en algemene kennisgeving

t
In dankbare herinneringaan wat hij voor ons en ve-
len betekende, hebben wij geheel onverwacht af-
scheid moeten nemen van mijn zoon, onze dierbare
broer, zwager, oom en neef

Louis Schneider
papa van

Ricardo
Hij werd 28 jaar.

P. Schneider
Ricardo
Zusters en broers
Schoonzusters en zwagers

1 september 1989
Breukerweg 24, 6412 AZ Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
vrijdag 8 september a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk St.-Anthonius van Padua te Vrank-Heer-
len, waarna aansluitend begrafenis op het kerkhof
aan deKampstraat te Heerlerheide.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condolean-
ce.
Louis is opgebaard in de rouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
ingang St.-Antoniusweg, Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks
van 19.30 - 20.00 uur.

Wegens het overlijden van

Louis Schneider
zijn onze zaken:

R & W Videotheken
Sittarderweg 4A te Heerlen en

Akerstraat 68A te Kerkrade-West
op vrijdag 8 september as.

DE GEHELE DAG GESLOTEN
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Bedroefd, maar met gevoelens van dankbaarheid
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve
man, onze lieve pap, schoonvader, broer, zwager,
oom en neef

Huub Speetjens
echtgenoot van

Janette Mulleneers
in de leeftijd van 53 jaar.

Schimmert: Janette Speetjens-Mulleneers
Geleen: Margo en Constant

Maastricht: Sandra en Mick
Geleen: Robert en Silvie

Familie Speetjens
Familie Mulleneers

6333 AD Schimmert, 4 september 1989
Trichterstraat 25
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben vrijdag 8 september
om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Remi-
gius te Schimmert.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondmis donderdag om 19.00uur in voornoemde
kerk.
Bezoek rouwkapel Timmermans, Volderstraat 22
te Meerssen van 18 tot 19 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen heb-
ben, gelieven deze als zodanig te beschouwen.

Met verslagenheid namen wij op 4 september 1989
kennis van het overlijden van onze medewerker en
collega, de heer

H.H. Speetjens
Meer dan 16 jaar was de heer Speetjens aan ons be-
drijf verbonden, waarvan een belangrijk deel als
uitvoerder.
Wij verliezen in hem een integer en zeer loyale col-
lega en een uitermate goede vertegenwoordiger bij
onze opdrachtgevers.
Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote en
kinderen, diewij bijzonder veel sterkte toewensen.

Directie en medewerkers HCG-Sittard
Sittard, 5 september 1989

Op 4 september 1989 vernamen wij met droefheid
het overlijden van onze collega

Huub Speetjens
Wij verliezen in hem een toegewijde collega.
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinde-
ren.

Personeelsvereniging „De Stalen Band"

Enige en algemene kennisgeving
t.

Wrj geven met grote droefheid kennis van het over-
lijden van

A.J.J. Ad Geers
echtgenoot van

A.M. Gubbels
Hij overleed op 70-jarige leeftijd in de verpleegkli-
niek te Heerlen.

Heerlen: A.M. Geers-Gubbels
Heerlen: A.A.B.S. Geers

Familie Geers
Familie Gubbels

Heerlen, 1 september 1989
Op uitdrukkelijke wens van de overledene heeft de
crematie in stilte plaatsgevonden.

t
Na een dapper en een geduldig gedragen lijden, is
toch nog onverwacht van ons heengegaan, onze lie-
ve en zorgzame moeder, schoonmoederen oma

Bertha Hissel-Cnubben
weduwevan

Casper Hissel
Zij overleed op 74-jarige leeftijd, in de Verpleegkli-
niekte Heerlen, voorzien van het h. sacrament der
zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Klimmen: Willy Hoven-Hissel
Pierre Hoven
Claudia enKirsten

Heerlen: Sjef Hissel
Jeanny Hissel-Weyts
Olaf en Edith

Heerlen, 4 september 1989
Op de Geer 270
Corr.adres: Schandelerstraat 75, 6412KM Heerlen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op vrijdag 8 september as.
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Stepha-
nus te Wijnandsrade.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Rozenkransgebed, aansluitend avondwake, don-
derdag 7 september as. om 19.00 uur in voornoem-
de parochiekerk.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

f t
Dankbaar voor het vele goede, dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij afscheid geno-
men van

Johannes Petrus
Reuten

Hij overleed in de leeftijd van 73 jaar.
Familie Reuten
Familie Coenjaertz
Familie Meyer

6461 DX Kerkrade, 4 september 1989
Theaterpassage 69
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
donderdag7 septemberas. om 11.00uur in dedeke-
nale kerk St.-Lambertus te Kerkrade-Centrum,
waarna aansluitend crematie in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemde kerk. Er is geen con-
doleren.
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium is
gezorgd.
Heden, woensdag 6 september, zal de overledene
bijzonder worden herdacht tijdens de avondmis
van 19.00 uur in bovengenoemdekerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont.
Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot 19.30
uur.
Mochten wij vergeten zijn u een kennisgeving te
zenden, gelieve deze aankondiging als zodanig te
beschouwen.

Voor uw belangstelling en medeleven welke wij
mochten ondervinden na het overlijden van onze
dierbare dochter, echtgenote, moeder, schoonmoe-
der, zuster en oma

Lenie Hermans-Glenz
betuigen wij u onze hartelijke dank.

C. Hermans
H. Hermans
G. Hermans-Tempelman
R. Hermans
K. Glenz-Kupka

Voerendaal, september 1989
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 16
september 1989 om 19.00uur in de kerk van Altijd-
durende Bijstand te Kunrade.

Wegens een sterfgeval is onze zaak
donderdag 7 september

DE GEHELE DAG GESLOTEN
Dames- en herenkapsalon

Top Styling
Thea, Bart en Monique Smeets

Kerkplein 38 Voerendaal

t
In dankbare herinnering delen wij u mede dat na
een langdurige ziekte en met geduld gedragen lij-
den, toch nog onverwacht, van ons is heengegaan,, mijn lieveman, onzezorgzame vader, schoonvader,
broer, zwager, oom en neef

Wim van Bijnen
echtgenoot van

Jeannie Linssen
Hij overleed op 59-jarige leeftijd, voorzien van het
h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Spekholzerheide: Jeannie van Bijnen-Linssen
Spekholzerheide: Marleen Kemmerling-

van Bijnen
JohnKemmerling

Spekholzerheide: Carl van Bijnen
Monique Moonen
Familie van Bijnen
Familie Linssen

6466 SM Terkrade, 5 september 1989
Lupinestraat 166
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 9 september a.s. om 10.00uur in de pa-
rochiekerk van St.-Martinus te Spekholzerheide,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het r.-k.
kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis vrijdag 8 september om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Chevremont, da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-,
wen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Met grote droefenis laten wij u weten dat we af-
scheid hebben moeten nemen van een fijn mens

Piet Buckinx
* 2-2-1911 t 5-9-1989

echtgenoot van

Lucie Wolfs
De herinnering aan zijn liefde, zorg en bescheiden-
heid zullen ons tot troost strekken.

Geleen: Lucie Buckinx-Wolfs
Beek: Corrie Delnoye-Buckinx

Henri Delnoye
Didier, Dimitri

Amsterdam: Harry Buckinx
Familie Buckinx
Familie Wolfs

6161 VN Geleen, 5 september 1989
Past. van Eysstraat 22
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
vrijdag 8 september as. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk St.-Augustinus te Lutterade-Geleen,
waarna aansluitend de crematie in het cremato-
rium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragen donderdag 7
september om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuiste Sittard, alwaar gelegen-
heid tot bezoek van 17.30 tot 19.00 uur.

In de overlijdensadvertentievan

Liena Paes
echtgenote van

Gerard Hochstenbach
stond de bezoektijd van het mortuarium verkeerd
vermeld. Dit had moeten zijn: gelegenheid tot af-
scheidnemen in het mortuarium van het zieken-
huis te Sittard, dagelijks van 17.30 tot 19.00uur.

Tot ons leedwezen berichten wij u, dat op maandag
4 september 1989 is overleden, onze gewaardeerde
medewerker, de heer

M.H.C. Boonen
Berger-Ven 30
6085 DJ Hom
Wij verliezen in hem een fijne collega met wie
iedereen altijd goed heeft kunnen samenwerken.

Directie en personeel
Telecomdistrict Maastricht

"Als het leven lijden wordt,
is de dood een verlossing".——— _— Heden is onverwacht van ons heengegaan na een kort-

stondige ziekte, toch nog vrij plotseling, voorzien van de
h. sacramenten der zieken, in haar 86ste levensjaar, onze
dierbare en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, over-
grootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Anna Elisabeth Johanna
Van den Booren
echtgenote van wijlen

Harry van Hooren
Ulestraten: Willy van Hooren

Johanna van Hooren-Nelissen
Heer: Netty Groen-van Hooren t

Lanaken: Jan Groen
Mia Groen-Rekko

Heer: Mia Claessens-van Hooren t
Harry Claessens

Heer: Anny Welzen-van Hooren
Jacques Welzen

Ransdaal: Noël van Hooren
Margriet van Hooren-Coenen
en al haar klein- en achterkleinkinderen
Familie Van den Booren
Familie van Hooren

6227 SZ Heer-Maastricht, 5 september 1989
Huize Providentia
Corr.adres: Veldstraat 53, 6227 SW Heer-Maastricht
De plechtige eucharistieviering zal gehouden worden op
vrijdag 8 september a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Antonius van Padua te Scharn-Maastricht,
waarna begrafenis in het familiegraf op het r.k. kerkhof te
Heer-Maastricht.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in dekerk.
Avondmis donderdag 7 september om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Bezoek uitvaartcentrum Bovens, Gerard Walravenstraat
65, Heer-Maastricht, dagelijks van 18.00 - 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven
deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

Wegens overlijden is onze zaak
Kruiden- en reformhuis „Marjolein"

Geleenstraat. 59 te Heerlen
op vrijdag 8 september

DE GEHELE DAG GESLOTEN
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t Zuster Maria van
Aerssen, 88 jaar, Wil-

helminaplein 32, 6041
CE Roermond. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden donderdag 7
septemberom 11.30 uur
in de Onze Lieve Vrou-
we Munsterkerk te
Roermond.

tMart Boonen, 34
jaar, echtgenoot van

Margriet Janssen, Ber-
gerven 30, 6085 DJ
Hom. De plechtige uit-
vaartdienst zal worden
gehoudenvrijdag 8 sep-
tember om 10.30 uur in
de parochiekerk van
St.-Martinus te Hora.

Giro
55055
Astma Fonds

Vervolg

familieberichten
zie pagina 16

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat hij
voor ons geweestis, delenwij u mede, datGod toch
nog onverwacht tot Zich heeft genomen, onze lieve
en zorgzame vader, schoonvader, opa, overgrootva-
der, zwager, oom en neef

Julius Crutzer
weduwnaar van

Johanna Bohlen
Hij overleed in de gezegende leeftijd van bijna 87
jaar, in de Hamboskliniek te Kerkrade, voorzien
van het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kerkrade: E. van Opijnen-Crutzer
Kerkrade: J. Crutzer

W. Crutzer-Boumans
Kerkrade: H. Crutzer-Hahnraths
Kerkrade: K. Kleynen-Crutzer

W. Kleynen
Kerkrade: W. Crutzer

A. Crutzer-Appeldoorn
Kerkrade: Mevr. E. Jülich

En al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Crutzer
Familie Bohlen

Kerkrade, 4 september 1989
Jonkerbergstraat 8 *Corr.adres: Boudewijneik 47, 6465 EG Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 9 september as. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van St.-Antonius van Padua te Bleijer-
heide, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis, vrijdag 8 september as. om 19.00 uur, in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St. Pieterstraat 145, Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 uur tot 19.30 uur.
Zij die-geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin,
dat alles voor hem betekende, geven wij met droef-
heid kennis, dat heden geheel onverwacht van ons
is heengegaan, mijn lieve man, onze lieve vader,
schoonvader en liefste opa

Hubertus Mathijs
Beuten
echtgenoot van

Catharina Elisabeth Bremen
Hij overleed op 77-jarige leeftijd in het De Wever-
ziekenhuis te Heerlen.

De diepbedroefdefamilie:
Heerlen: Mevr. CE. Beuten-Bremen

Kerkrade: Armelies en John Krewinkel-Beuten
Robbie en Lisanne

Zeist: Karin en John Wintraecken-Beuten
Kathelijne en Mathijs

6416 TK Heerlen, 4 september 1989
Hendrik van Veldekestraat 19
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op vrijdag 8 september a.s.
om 11.00 uur in de parochiekerk Verschijning van
de Onbevlekte Maagd, Gerard Bruningstraat 2 te
Heerlen, Molenberg.
De dierbare overledenewordt op donderdag7 sep-
tember in de avondmis van 19.00 uur herdacht in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk.
Mathieu ligt opgebaardin derouwkapel van het De
Weverziekenhuis te Heerlen. Bezoekuur van 16.00-
-17.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze advertentie alszodanig te
willen beschouwen.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedan-
ken voor de vele blijken van medeleven die wij mochten
ontvangen by de crematie van mijn lieve echtgenoot en va-
der

Ruud Lammers
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

F. Lammers-Voncken en kinderen
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op za-
terdag 9 september om 19.00uur in de H. Don Boscokerk
te Waubach.

Enige en algemene kennisgevini

t
Na een leven dat gekenmerkt werd door wert
zaamheid, eenvoud en liefde is heden, na een kol
verblijf in verpleeghuis "Invia" te Sittard, kalm «■
vredig van ons heengegaan, voorzien van het h. s»
crament der zieken, in de leeftijd van 82 jaar on?
zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Anna Cornelia
Janssen

weduwe van

Lambert Stoffels
De bedroefde familie:

Limbricht: Huub Stoffels
Paula Stoffels-Notermans
Ralph en Vivian

Guttecoven: Lenie Coenen-Stoffels
Frank en Sandra

Limbricht: Ellie Perbaums-Stoffels
Alfons Perbaums
Mark

4 september 1989
Corr.adres: Bornerweg 15, 6141 BJ Limbricht
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door d*
begrafenis," zal plaatsvinden op vrijdag 8 septemb^
as. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. S»
vius te Limbricht.
Bijeenkomst in de kerk.
Dara wij overtuigd zijn van uw medeleven is "*geen condoleren.
De dierbare'overledenezal bijzonder herdacht W'
den tijdens de avondmis van donderdag 7 septet
ber as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemenin het mortuariuij
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.'
tot 19.00 uur.

Samen willen wij u bedanken voor uw medeleve'
bij het afscheidnemen van mijn lieve echtgenoo'
onze goede vader en opa

Jan De Bruyn
Het was voor ons allen een ware troost te ervai"e|l
hoe veel vrienden hij had.

Mevrouw R. De Bruijn-van denKerkt0'
Kinderen en kleinkinderen

Holturn, september 1989
De zeswekendienst zal gehouden worden op vril'
dagavond 8 september a.s. om 19.00uur in de par*
chiekerk van de H. Martinus te Holturn.

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te
bedanken, willen wij langs deze weg u allen o?
recht dankzeggen voor uw medeleven, bloeme"'gebedenen h. missen, alsmede voor uw talrijk
aanwezigheid bij de uitvaartdienst van mijn ectf'
genoot, onze vader en schoonvader

Theodoor Laurens
Penners

M.E. Penners-Widdershoven
en kinderen

De plechtige zeswekendienstzal gehouden worde"op zondag 10 september as. om 10.30 uur in de Pa
rochiekerk van de H. Martinus te Holturn.

Dankbetuiging
Daar het voor ons onmogelijk is, iedereen persooA'
lijk te bedanken voor het medeleven, ons betoog
bij het overlijden en de begrafenis van mijn liev
man, onze vader, schoonvader en lieve opa

Hub Cordewener
willen wij u langs deze weg oprecht danken vo"'
uw condoleances, bloemen en h. missen.
Het was voor onseen grote steun om zoveel fami"e'vrienden en bekenden te zien.

Tiny Cordewener-Wierts
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst is op zondag 10 se?
tember 1989 om 11.00 uur in de St.-Jozefkerk te

Heerlerbaan-Heerlen.L- <
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Naast het aanwenden van de ener-
gie uit vuilverbranding dientNeder-
land ook verder te gaan met de ont-
wikkeling van windenergie. Nadeel
van deze energievorm is wel dat de
kosten van opwekking vaak hoger
zijn dan de vergoeding die ervoor
betaald wordt. Het streven van de
Novem is om alleactiviteiten op het
gebied van energieopwekking on-
der te brengen in een nationaal

energieplan.
De andere spreker op het sympo-
sium, de heer P. Luyt, wil in zo'n
energieplan zien dat electriciteits-
en gasbedrijven opgaan in eert groot
landelijk productiebedrijf. Volgens
Luyt zijn diebedrijven in de huidige
situatie niet in staat in te spelen op
noodzakelijke wijzigingen in de
keuze van de energievoorziening in
de diverseverbruikerssectoren.

schadelijke stoffen te verwijderen)
vooraf doorberekend worden aan
de kopers van PVC- materialen. Nu
worden dergelijke kosten achteraf
betaald door middel van collectieve
belastingen. Aan de andere kant
merkte Drooge op dat de consu-
ment beloond moet worden indien
hij bereid is materialen te scheiden
die niet belastend zijn voor het mi-
lieu.

Van onze verslaggever
SITTARD - Nederland moeteen Afvalunie instellen. Dat2ei de heer B. van Drooge vanac Novem (Nederlandse maat-schappij voor energie en mi-lieu) gistermiddag op een sym-posium dat werd gehouden terere van het afscheid van direc-teur D. Jochems. Een Afval-unie kan volgens Drooge meerrendement halen uit het ver-branden van hoogwaardige af-
valstoffen. De energie die ge-baald wordt uit het verbran-den van die afvalstoffen moetaan worden gebruikt bij piek-
oelasting van het electriciteits-vermogen.
Materialen als hout, papier, karton«ï kunststoffen (met uitzonderingvan PVC dat niet afbreekbaar is) le-eren bij inzameling en verbran-
ding in vuilverbrandingsinstalatiesen hoge energieopbrengst op.
vpr t' metalen en steen daartegen

rstoren de verbranding in eenverbrandingsoven doorc iat ze wel
l„ te °Pnemen, maar geen energie'everen. Dergelijke stoffen horen
volgens Drooge dan ook niet'in eenverbrandingsoven thuis.
°°k groente-, tuin-, en huisafval
'oort niet in een verbrandingsoven
jnuis. Dergelijk afval is volgensurooge juist uitermate geschikt om
gestort te worden. Verder pleitteurooge ervoor dat milieubelastendematerialen als PVC zo duur moetenhl°r "5n dat de consument niet meer
datmro Ze te k °Pen- HÜ verwacht
vat FVC dan snel door andere, min-
der milieubelastende materialen,vervangen zal worden.

PVC
Om dit te bereiken moeten de ver-Werkingskosten van PVC (dit zijn-de kosten die worden gemaakt om

Open dag
'Esperantia'

In het bisdom Roermond zijn nu
dus twee richtingen ontstaan in het

door serve overhof
(ADVERTENTIE)

Voorzitter Van Overbeek van de KOV:

'Geen wijziging door
uitspraak raad Paus'

sage voor over de waarde van een
gelijkluidend reglement voor heel
de kerkprovincie.

Opmerkelijk is wel dat de omzet-
stijging volledig wordt gehaald
met de verkoop van bier in fles-
jes. Dat betekent dat de thuis-
markt ook voor bierbrouwerijDe
Leeuw steeds belangrijker
wordt. Verleden jaar was er zelfs
een lichte terugval in deafzet van
bier in fusten. „Nu is de verkoop
in de horecabedrijven gelukkig
weer gestabiliseerd," aldus Jans-
sen. De Valkenburgse brouwerij
is van oudsher voornamelijk een
leverancier van bier aan cafe's.
Tot voor kort werd nog 95 pro-
cent van het Leeuw-bier in fus-
ten verkocht en maar 5 procent
in flessen. Door de ontstuimige
groei van de thuismarkt zijn de
cijfers nu 70 en 30 procent.

DeKOV-voorzitter verheelt niet dat
wanneer de scheiding der geesten
wel blijft voortbestaan, de situatie
voor het katholiek onderwijs in Ne-
derland daardoor bemoeilijkt
wordt.

Middelbaar
Die indruk bestaat ook bij het ka-
tholiek onderwijsveld in Limburg,
waarvan woordvoerders gisteren er
op wezen dat een van de bij de
NKSR aangesloten organisaties, de
bondvoor het katholiek middelbaar
onderwijs, al heeft laten weten met
geen van beide reglementen ak-
koord te kunnen gaan.

Vernieuwingen
De brouwerij gaat intussen ge-
staag door met het plegen van
vernieuwingen. Het is niet ver-
wonderlijk dat de belangrijkste
investeringen momenteel vooral
plaats vinden in de bottelarij. Vo-
rig jaarwerden reeds een nieuwe
flessenvul- en een etiquétteer-
machine geplaatst. Daar komen
over enkele weken een spoelma-
chine, een uitpakker, een inpak-
ker en een krattenwasmachine
bij. In februari volgend jaar be-
reikt de bottelarij een nieuwe
topcapaciteit van 27.000 flessen
per uur. Die lag tot nog toe op
maximaal 12.000.

Voorlichter Janssen van het bisom
Roermond wilde niet op de zaak
vooruit lopen. Wat hem betreft blijft
het reglement van de bisschop ge-
woon van kracht. Of er na 1992 ont-
slagen zullen vallen wilde Janssen
bevestigen noch ontkennen.

De verrassende groei werd giste-
ren geaccentueerd door de plaat-
sing van drie nieuwecylindrisch-
konische gist- annex lagertanks
elk met een inhoudvan 1250 hek-
toliter. Vorig jaar werden reeds
zes van deze tanks geplaatst. Met

# Met behulp van een kraan werden drie nieuwe gist- an-
nex lagertanks op hun plaats naast de zes aanwezige tanks
gezet. De 'apollo's' hebben elk een inhoud van 1250 hl.

Foto: WIDDERSHOVEN

In de brief van de Pauselijke raad
voor de interpretatie van de wetten
van de Kerk komt immers een pas-

Volgens Van Overbeek bestaat de
uitspraak van de Pauselijkeraad uit
niets meer dan een bevestiging van
het feit dat bisschop Gijsen volgens
het Kerkelijk Wetboek het recht
heeft om voor zijn bisdom een eigen
schoolreglement op te stellen. Dat-
zelfde wetboek geeft bisschoppen
echter ook de bevoegdheid om een
gezamenlijk reglement op te stellen.
Hetgeen de overige Nederlandse
bisschoppen door deNKSR hebben
laten doen.

Conferentie
Evenals prof. dr. Brenninkmeijer
van de NKSR, is ook Van Overbeek
niet zeker van de inhoud, van de uit-
spraak van de zes andere bisschop-
pen, die volgende week verwacht
wordt. Van Overbeek denktniet dat
de bisschoppenconferentie volgen-
de week zal besluiten hêt reglement
van Gijsen over te nemen. Boven-
dien mag niet worden uitgesloten
dat mgr Gijsen de lijn van de overi-
ge bisschoppen zal volgen.

Van onze verslaggever

ROERMOND/RIJSWIJK - De
uitspraak van de Pauselijke
raad voor de interpretatie van
de wetten van de Kerk hoeft
voorlopig geen wijziging in te
houden voor het beleid van de
Nederlandse Katholieke
Schoolraad (NKSR). Ook in
Limburg zelf zal de uitspraak
van het Vaticaan dat bisschop
Gijsen van Roermond het
recht heeft in zijn bisdom een
eigen reglement voor het ka-
tholiek onderwijs in te voeren,
de situatie 'nauwelijks doen
veranderen. Dit zegt voorzit-
ter Van Overbeek van de Ka-
tholieke Onderwijsvereniging
(KOV) in een reactie.

katholieke onderwijs. Er zijn scho-
len die het reglement van de bis-
schopvolgen en scholendie zich bij
de NKSR hebben aangesloten. Van
Overbeek heeft deze scheuring van
het begin af aan betreurt. De enige
manier waarop daar verandering in
kan komen is als de bisschop zijn
beleid wijzigt, al valt dat voorlopig
niet te verwachten, aldus Van Over-
beek.

Investeringsplan van negen miljoen in eindfase
Verrassende toename
in afzet Leeuw bier

deze vergrote capaciteit kan een
omzetuitbreiding van 65.000
hektoliter bier op jaarbasis wor-
den gerealiseerd.

Eigen
Bisschop Gijsen heeft zich jarenge-
leden al van de NKSR gedistan-
tieerd en medio 1987 presenteerde
hij een eigen schoolreglement. Hij
gaf de Limburgse katholieke scho-
len tot 1 januari 1993 de gelegenheid
om hun statuten aan te passen.
Sindsdien hebben veel scholen zich
aangesloten bij het landelijke regle-
ment van de NKSR, via de zoge-
noemde Constaterende Verklaring.cent. Deze drievoudigestijging is

meer dan we verwacht hadden."
Zij zijn daarmee geen door de bis-
schop van hun bisdom erkende RK
onderwijsinstelling, maar wel ka-
tholiek, aldus Van Overbeek. For-
meel vallen zij immers onder de
NKSR en volgen zij het reglement
van de zes overige bisschoppen van
Nederland.

Met het plaatsen van deze tanks,
vernieuwing van de bottelarij en
noodzakelijke bouwwerkzaam-
heden is gedurende drie jaren
een investering gedaan van ne-
gen miljoen gulden.

De direkteur .van de Leeuw-
brouwerij denkt dat de groei
maar ten dele te danken is aan de
fraaie zomer. Er zal volgens hem
zeker meer bier geconsumeerd
zijn dan in normale zomers.
„Maar daarvan profiteren in de
eerste plaats biermerken, die iets

VALKENBURG- In het bijna af
te sluiten boekjaar 1989 (eind
september) zal de bierbrouwerij
De Leeuw in Valkenburg een
omzet halen van 115.000 hektoli-
ter bier. Dat is veertien procent
meer dan verleden jaar. Zelfs di-
rekteur Paul Janssen is verrast
door die toename. „In onze plan-
ning rekenen we met een gemid-
delde groei per jaarvan 4 a 5 pro-

Valse biljetten
van ’ 250 ontdekt
{^.ASTRICHT - In de Maastrichtsennenstad zijn in zeven dagen tijdW valse bankbiljetten van ’250o^edoken. Twee daarvan werden
ARiu * een vestiëinS van de
d?T e andere werden aangebo-

in winkels.e gemeentepolitie van Maastricht
'aakt in ditverband het publiek at-

sch °§ de folders die de Nederland-
ha % ank heeft uitgegeven, aan deand waarvan men kan vaststellen
Vanet bilJet echt is of dat er sprake isvan vervalsing.

t^ELEEN- De spiritueleverenigingesperantia' houdt zondag 10 sep-tember van 11 tot 19 uur in het Hu-
Geleen haar derde openaag. Op deze bijeenkomst demon-streren ledenvan de vereniging hun

gaven.
verder zijn gedurende de dag lezin-gen over verschillende onderwer-pen en is een panel ter beschikking
°hi alle gerezen vragen te bespre-
ken. De toegangsprijs bedraagt
' ',50, maar leden van 'Esperantia'
Rebben vrije toegang. Ook kinderen
°nder 12 jaar hoeven, onder begelei-
?lng> geen entree te betalen,

e spirituele vereniging 'Esperan-'a wil mensen begeleiden die opParanormaal gebied een zekere be-
gaafdheid hebben. Zij moeten er
tn .^ei-en omgaan. De vereniging
elt in Zuid- en Midden-Limburg

.^geveer 170 leden.esperantia' geeft, regelmatig cur-ussen. Voor meer informatie kunt
nd/ne„recht b« de heer Riedel, tel.U4498-53956.

ALLEEN
SLECHT

NIEUWS?
Koop dan snel een Staatslot en wie weet hoort u binnenkorthet leukste

nieuws ter wereld. Uheeft nog 5 dagen voordat de verkoop van deze
maandsluit. U vindt de verkoopadressen in de Gouden Gids. Wacht niet,

er is immers geen mooier lot dan een Staatslot.

-**GELUK IS NOG 5 DAGEN TE KOOR

Niet nader wilde hij ingaan op ach
tergronden. Persoonlijk zal hij zier
nog nader beraden over eventuee
te ondernemen stappen, in casu he
aantekenen van cassatie. In dat ge
val zal de Hoge Raad uitsluitendna
gaan of de rechtbank de wetsregel;
op juistewijze heeft toegepast. -

Officier Van Hilten na terugkeer van vakantie:

'Ik las in de krant dat
ik veroordeeld was...'

MAASTRICHT- „Toen ik 's avonds
terugkeerde van vakantie heb ik uit
de krant moeten vernemen dat de
rechtbank mij vier dagen tevoren
had veroordeeld. Vanmorgen pas
heb ik de tekst van het vonnis in
handen gekregen! Overigens heb-
ben ook mijn collega's het in de
krant moeten lezen, zij het een dag
eerder". Duidelijk aangeslagen zegt
dat officier van justitie mr P. van
Hilten, die dinsdag na terugkeer
van vakantie weer aan de slag moest
en prompt de hele morgen 'op zit-
ting' zat bij de politierechter in
Maastricht.

„Fout"
Volgens mr P. Dahmen, deken var
de orde van advocaten in het arron
dissement Maastricht, voorziet d<
wet slechts expliciet ten aanzier
van deurwaarders in persoonlij1
aanspreken op vermoeden van on
juist handelen. In het algemeen ech
ter wordt de Staat voor de gedragin
gen van zijn ambtenaren aangespro
ken. Dat in persoon doen, noemt m:
Dahmen „vrij uniek, maar niet on
mogelijk en evenmin theoretiscl
verrassend".

Het tegen officier Van Hilten uitge-
sproken vonnis heeft betrekking op
vergoedingvan 2700 gulden aan een
27-jarige Akense student die vóór
dat bedrag op zondag 14 december
1986 onnodig een advocaat aan het
werk zou hebben gezet na enkele
dagen tevoren aan de grens bij
Vaals te zijn aangehouden op ver-
denking van terroristische activitei-
ten. In de auto waarmee de Akenaar
en een vriend over de grens wilden
komen, waren namelijk twee zelfge-
maakte 'bommen' aangetroffen. La-
ter liep het in alle opzichten af met
een sisser.

Bij de onderhavige zaak tekent hi.
aan dat officier of rechter-commis
saris wel over zeer sterke argumen
ten moet beschikken wil hij verant
woord kunnen ingrijpen in het per
soonlijk contact tussen advocaat er
ingesloten cliënt. Hij zegt voor dii
concrete gevalwel begrip tekunner
opbrengen, maar niettemin de toe
gepaste beperking af te wijzen
„Weigeren van een advocaat is er
blijft fout. Wanneer dezezijn of haai
boekje te buiten zou gaan, kan hij"ol
zij daar achteraf op worden aange-
sproken. Niet echter vooraf beper
kingen opleggen".

Na te zijn vastgezet, riep de Akenaar
juridischebijstand in van de Maas-

Bezoek

trichtse advocaat mr Wagemans. Op
last van officier Van Hilten werd
deze echter verhinderd zijn cliënt in
de cel te bezoeken. Zoals het Lim-
burgs Dagblad afgelopen maandag
berichtte, tekende de advocaat hier-
tegen bezwaar aan, zich beroepend
op artikel 50 van het Wetboek van
Strafvordering. Dat artikel geeft uit-
sluitend aan de rechter-commissa-
ris bevoegdheid het contact tussen
advocaat en gedetineerde te beper-
ken zodra een gerechtelijk vooron-
derzoek is geopend.

Mr Van Hilten bevestigde gisteren
desgevraagd dat op de bewuste zon-
dagmiddag inderdaad een gerechte-
lijk vooronderzoek in gang was ge-
zet. Niettemin besliste hij als offi-
cier dat de ingesloten Duitser geen
bezoek van zijn advocaat mocht
ontvangen. Hoofdofficier mr J.
Fransen was daarvan op de hoogte.

Mr Wagemans kreeg die zondag-
middag pas na urenlang beraad van
de rechter-commissaris toestem-
ming zijn cliënt in de cel te bezoe-
ken. Voor bemiddeling en gemaak-
te kosten stelde de raadsman na-
dien een rekening op tot een bedrag
van 2700 gulden. De civiele kamer
van de Rechtbank Maastricht heeft
thans de officier persoonlijk, samen
met de Staat der Nederlanden, ertoe
veroordeeld deze kosten aan de
Duitse student te vergoeden.

Daarbij heeft zij zich laten leiden
door de opvatting dat officier Van
Hilten ten onrechte het 'vrije ver-
keer' tussen advocaat en gedeti-
neerde cliëntheeft beperkt. Staat en
officier werden tevens veroordeeld
tot betaling van ruim 2100 gulden
aan proceskosten.

Met dit vonnis is voor de eerste maal

afgeweken van de in Nederland gel-
dende stelregel dat alleen de Staat
in civielrechtelijke zin over falen en
feilen van justitiële autoriteiten
pleegt te worden aangesproken. Bij
haar vonnis heeft derechtbank wel
bepaald, dat als één der veroordeel-
den (Staat of officier) betaalt, de an-
der daarvan zal zijn 'bevrijd.

Mr Van Hilten blijkt behoefte te
hebben aan persoonlijk verweer,
maar wacht eerst een gesprek af met
hoofdofficier Fransen die pas aan-
staande maandag terugkeertvan va-
kantie. Vooruitlopend daarop wil de
veroordeelde officier vandaag
(woensdag) de dan weer aanwezige
waarnemend hoofdofficier consul-
teren. „Er is een smet op mij gewor-
pen, maar in feite is het een zaakvan
het hele parket", wilde Van Hilten
gisteren kwijt.

Treinhistorie
in Alsdorf

(ADVERTENTIE)
H m * Hl

■ i ''m
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'Meer rendement uit verbranden afvalstoffen'
Pleidooi Novem voor
oprichten Afvalunie
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ALSDORF - Liefhebbers van
stoomlokomotieven kunnen ko-
mend weekeinde hun hart opha-
len in het Duitse Alsdorf. In het
kader van de Alsdorfer Europa-
feesten in deze plaats rijdt er een
vijftig jaar oude stoomlokomo-
tief van Alsdorf naar Mariadorf.

" De oude stoomlokomotief'Anna no. 8".

Deze lokomotief, de "Anna no.
8", transporteerde op dit traject
dertig jaar lang kolen voor de
Eschweiler mijnbouwmaat-
schapprj. De lokomotief is nog
dit jaar in zijn oude glorie her-
steld door medewerkers van het
plaatselijke mijnbouwmuseum.
Zowel op zaterdag als op zondag
gaat de trein om 10 uur 's mor-
gens rijden vanaf het station van
Alsdorf. De nostalgische rit
duurt ongeveer 45 minuten. Om
5 uur 's middags zal de laatste
trein rijden. Treinkaartjes voor
heen- en terugreis zijn tekoop brj
het station van Alsdorf. Ze kos-
ten twee Mark per persoon.

goedkoper op de markt worden
gebracht dan ons kwaliteitsbier,
en verder het bier dat in blik ver-
krijgbaar is," zo meent hij.

provincieiimburgs dagblad £\
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Voor de overgrote belangstelling en het me-
deleven welke wij mochten ontvangen bij de
begrafenis van onze lieve moeder, schoon-
moeder, groot- en overgrootmoeder, schoon-
zus, tante en nicht, mevrouw

Anna Catearina
Stollman-Pelzer

betuigen wij onze hartelijke dank.
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin-
den op zondag 10 september a.s. om 11.00 uur
in de Maria Goretti-kerk te Kerkrade-Nul-
land.

"W LimburgsDagblad
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De grootstekleine auto
van Nederland
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De Suzuki Alto is inkorte tijd raaazend populair rondom. Net als de GL uit- ■«■ umfugeworden. Heel logisch, wanthij combineert een lage gevoerd als 3-deurs, S- öUfcUM
aanschafprijs meteen hoge inruilwaarde, en is bijzon- deurs en alsraaazend voor-1 '***'derhandig in hetverkeer.Tel daarbijopznzuinigheid delige automaat. Een extra reden om snel eens een
en betrouwbaarheid, en u begrijpt waarom al zoveel proefrit te maken. Dan ontdekt umeteen hetcomfort
Nederlanderskozen voor zonraaazend knappe Alto. van de doordachte achterwielophangingvan deAlto.
En nu is er behalve de GA en de GL bovendien de Zodat u niet alleen weet, maar ook voelt, waarin een
extra luxe Alto GLX met standaard o.a. getint glas kleine auto groot kan zijn.

Alto 3-deurs Alto 5-deurs

$. De Suzuki Alto. Raaazend succesvol. Al vanaff 12.695,**Prijs is excl. afleveringskosten. Afgebeeld deAlto GL S-deurs.Rechter buitenspiegel is extra.

Alcars, Haefland 15, Brunssum, 045-252244 Autobedrijf Bos-Heerlen 8.V., Grasbroeker-
weg 9, Heerlen, 045-724545 H.L.M. Sittard 8.V., Rijksweg Zuid 212a, Sittard, 04490-21215
Autobedrijf Vossebeld, Hingenderstraat 28, St. Joost-Echt, 04754-81917

IHEBJIJ DE NIEUWE LUNDIAj
KATALOGUS ALGEZIEN? I
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HIJ LIGT NU VOOR JE KLMR IN DE WINKEL!^
De gloednieuwe Lundia katalogus is uitgebreider dan I p j~j p p^ 7^ooit. 56 Pagina's boordevol woonideeën voor je I kj U n kj j—y

hele huis. Wanneer je de onderstaande coupon in de
■ j- ■ || ■ , ' , "■ " j L«.«u-..» IA ik wi een exemp aar van de nieuwe Lundia katalogusLundia winkel inlevert, krijg je de nieuwe katalogus Jf\ ontvangen
gratis. Dus vul de coupon in en kom naar Lundia!, , ,

, Naam + voorletter(s):
U [ 1 r-—| [li^r~~r Je kunt de nieuwe Lundia katalogus
oeijenstraat W ook schriftelijk aanvragen. Vul Adres:ba I | (j e CQUpOn men stuur die jn een
—^J pi ILundiaJl | ongefrankeerde envelop aan; LUNDIA, on* nnA n . „.„„„„i,,,.r*i"fcj L antwoordnummer 4. 7050 VB P"slcodB + woonplaats:
__llniJa| \ m%\ ~~] r Varsseveld: , .ZZT^ ICjs I L Man/vrouw* Ik heb al Lundia ja/nee

' ( * s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.

SmolKBrDi. ,/m vn, LLllllClifl J ?eZ?°UP°" ln*""" h ? LUndia **"■ °'9.30-18 uur, do. 9.30-17.30 en ——^""■.-"«"mw^ fawfa envelop sturen aan: Lundia, antwoordnummer 4,70bU vd

18.30-21 uur, za. 9-17 uur. als jeruimte je lief is Varsseveld.
J

Limburgs Dagblad



OR te schorsen, is immers geen be-
roep mogelijk.

LJT^üe van wantrouwen was nog
r* bekend of het dagelijks bestuur
rio.-. ondernemingsraad in Maas-
L } staPte uit eigen beweging af.
In ?eSenomen werkdruk, waar-r>r het werk voor de OR in de knelam, is hier als reden opgegeven.

Leugens

vraagd

Inmiddels heeft de industriebond
FNV een afspraak met een verte-
genwoordiging van de raad van be-
stuur van KNP om de verwikkelin-
gen rondom het gestrande overleg
te bespreken. Meteen nadat dis-
trictsbestuurder W. Eijdems van de
bond door de raad van bestuur was
gesommeerd om de stukken in te le-
veren, had hij om een gesprek ge-

Lor de jongste ontwikkelingen is
L lnterne overleg bij de papier-|°eP van KNP (waartoe de bedrij-
lor iT\ eerssen en Maastrichgt be-
kakt r.nog verder in het slop ge-
t'a» groepsondernemingsraad,
Ifva de verschillende OR'n een
h tv[diginS hebben, functioneerde
Het? a^ smds mei van dit Jaar niet

Eijdems betichtte de KNP-staf gis-
teren nog van het verspreiden van
leugens. Zo beweren KNP-directeu-
ren nog steeds dat hij een copie van
het geheimerapport heeft gekregen
van de twee geschorste OR-leden,
ondanks dat de bedrijfscommissie
een schriftelijke verklaring van Eij-
dems heeft gekregen waarin hij dat
ontkent. „Het is toch hondsbrutaal
als je dan toch hetzelfde blijft bewe-
ren," aldus Eijdems.

poteiding voor de problemen is
ottUltlekken van een geheim rap-
Kj van de raad van bestuur van

1)q over de strategie in de jaren
kart de centrale ondememings-
Ut- Werden twee leden door de be-
le dV°?mmissie geschorst omdat zij
Brm tot geheimhoudingvan dit
Hiift°K-- hadden verbroken. KNP
krk **aar bewering dat deze
kbh emers de Seheime informatie
Wur-Hn doorgespeeld aan een be-
<mr van de industriebond

[e*kieziiiffen
ïirWltter k- Yerna van de groeps-
lor.T mingsraad bi-J KNP-papier
Jut HlSteren niet uit dat het tot tus"
Ci wJ OR-verkiezingen komt.
feV *

een begrip opbrengen voor
F opsteUing van de twee leden die
L arnSg ln 'zijn' OR mogen zitten,
bhT, . de bedrijfscommissie ge-
IR p ZlJn als lid van de centrale
Üej "Fersoonlijke belangen voeren~ ac boventoon boven algemene
itSüen- Ik denk dat het feit dat de
ilet Ac leden net niet zien zitten
l ac geschorste leden verder te
r 1". zal leiden tot terugtrekking,
ten »n komen er vanzelf verkiezin-

Slingertracé bij
Weert in gebruik

" Het Slingertracé tussen Weert en Nederweert is gisteren in gebruik genomen. Foto: JEROENKUIT

Officiële openingpas op donderdag 30 november

In het zuidelijkste gedeelte van het
Slingertracé, ter hoogte van Neder-
weert, zal Rijkswaterstaat een ge-
luidscherm bouwen. Daarvoor zal
eerst de financiering nog geregeld
moeten worden. Rijkswaterstaat
verwacht dat het geluidscherm me-
dio volgend jaar klaar is.

Scherm

nog een aantal weken rekening
moeten houden met werkzaamhe-
den bij de opritten die nog niet ge-
heel klaar zijn.

Na de aanlegvan het Slingertracé is
het belangrijkste verkeersknelpunt
in Limburg dat de aandacht van
Rijkswaterstaat heeft de A2-stads-
traverse door Maastricht. Het staat
nog niet vast of de oplossing ge-
zocht wordt in een omleggingöfeen
tunnelvariant op het huidige traject.
Rijkswaterstaat Limburg hoopt dat
het project, dat honderden miljoe-
nen guldens gaatkosten, binnenvijf
a tien jaar uitgevoerd kan worden.

De aanleg van het zeven kilometer Het verkeer dat in Nederweert oflange Slingertracé startte medio '88. Weert het Slingertracé oprijdt, zal

ie? 2,ndere oplossing ziet Yerna
fiif gen net besluit van de be-
J'scommissie om de twee ge-

ïtih- i werknemers wel voor de
crale, maar niet voor de groeps-

Van onze verslaggever
WEERT - Hoewel de minister van
Verkeer en Waterstaat pas op 30 no-
vember het Slingertracé, deA 2-ver-
binding tussen Weert en Neder-
weert, officieel zal openen, kon het
verkeer gisteren al van het nieuwe
autosnelweggedeelte gebruik ma-
ken. De openstelling gold gister-
middag alleen nog voor het verkeer
uit de richting Eindhoven-Maas-
tricht. Vandaag zal ook verkeer mo-
gelijk zijn in de andere rijrichting.

Buiten de aanleg van de autosnel-
weg zijn zes viaducten gebouwd en
een tunnel. Het totale project heeft
65 miljoen gulden gekost.

Met de openingvan het Slingertracé
is voor het autoverkeer een groot
knelpunt opgelost. Eerder was het
verkeer aangewezen op de Rand-
weg waar op vijf punten verkeers-
lichten staan. Daardoor werd het
verkeer zeker in de spitsuren regel-
matig geconfronteerd met filevor-
ming.

Vliegen voor
Jos van Rey en
Rein Hummel

maal in de partijkas. Dat tikt dus
lekker aan. Zeker als jeer de con-
tributie van de gewoneleden nog
eens bij optelt".

SP rekent op veel Limburgse stemmen

Jan de Wit: 'Eén
zetel moet lukken' Prijs ter

aanmoediging
Roger Smeets

nogal wat vroegere PvdA-kie-
zers. „De PvdA kun je nauwe-
lijks nog een socialistische partij
noemen. Sinds Kok en Sint aan
de macht zijn voeren ze geen
deugdelijke oppositie meer".
Ook van Groen Links denkt de
SP stemmen af te kunnen snoe-
pen. „Groen Links is een optel-
som van vier partijen. Principië-
le CPN- en PSP-kiezers zullen
zich daar niet thuisvoelen".

Daardoor kan de SP er een mi-
lieu-alarmlijn op nahouden, gra-
tis rechtshulp geven en zelfs
eigen artsen betalen. De partij
heeft in Oss en Zoetermeer huis-
artsenpraktijken. De SP heeft
een eigen kijk op de gezond-
heidszorg en huldigt het principe
'voorkomen is beter en goedko-
per dan genezen. Op kosten van
de SP wordt er bevolkingsonder-
zoek gedaan naar kanker, hart-
en vaatziekten etc.

BEEK - Vier vliegtuigjes met
een reclametekst voor WD-er
Jos van Rey zullen vandaag in
formatie boven Limburg vliegen.
De actie is een initiatiefvan ano-
nieme zakenlieden uit Roer-
mond, aldus een woordvoerder
van het vliegbedrijf Air Service
Limburg. Gisteren koos al een
vliegtuigje het luchtruim met de
sleep: 'Limburg stem op Hum-
mel. Die vlucht werd betaald
door Rein Hummel zelf en een
aantal sympathisanten.

het milieu vervuilen, hogere lo-
nen en uitkeringen en sluiting
van kerncentrales - kan rekenen
op een behoorlijk aantal stem-
men uit Limburg. Want de SP
groeit in deze provincie als kool
en heeft inmiddels eigen afdelin-
gen in Maastricht, Heerlen,
Kerkrade, Sittard, Geleen,
Weert, Horst en Venlo.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Jan de Wit zal ook
na vandaag gewoonnog gemeen-
teraadslid in Heerlen zijn.De Wit
staat weliswaar derde op de üjst
van de Socialistiese Partij voor
de Tweede Kamerverkiezingen
van heden, maar hij beseft drom-
melsgoed dat het Haagse pluche
voor hem onbereikbaar blijft.
„Eén zetel moet lukken, mis-
schien zelfs twee. Maar dan heb
je het ook gehad", zegt de Heer-
lense advocaat.

Volgens de laatste opiniepeilin-
gen wordt SP-lijsttrekker Jan
Marijnissen uit Oss in ieder geval
gekozen. De partij - die zich on-
der meer sterk maakt voor een
strenge aanpak van bedrijven die

Samen goed voor bijna tweedui-
zend leden. Het aantal sympathi-
santen is nog vele malen groter,
denkt de Wit. Hij verwacht dat de
SP kan rekenen op de stem van

Vriend en vijand roemden de
laatste weken het professionele
en ongetwijfeld peperdure ver-
kiezingsspotje van de SP dat in
de zendtijd voor politieke partij-
en regelmatig op de buis was te
zien. Er zijn niet veel kleine par-
tijen diezich datkunnen permit-
teren. Maar de SP zit er dan ook
warmpjes bij. De Wit: „Landelijk
zitten er namens de SP 43 men-
sen in de gemeenteraad en ook
nog één in Provinciale Staten en
die storten hun vergoeding alle-

Van onze correspondent
DEN BOSCH - De Limburgse bari-
ton Roger Smeets uit Maastricht,
heeft op het 36ste Internationaal
Vocalisten Concours in Den Bosch
de prijs van de Nederlandse muziek
gewonnen.
Een eervolle onderscheiding op dit
zwaarbezette concours waar de jury
niet meer dan één eerste prijs in'dé
afdeling Lied toekende aan de W.esl-
duitse mezzo-sopraan Yvi Janiekel
De andere vocalisten moesten met
een tweede prijs genoegen nemen. 1

Uit de partijkas van de PvdA-
Limburg heeft Hummel in ieder
geval geen bijdrage gekregen.
Het bestuur vindt het maar niks
dat Hummel een voorkeursactie
voert. Volgens Hummel werd hét
hem zelfs verboden met, een
PvdA-delegatie op werkbezoek
te gaan in Zuid-Limburg. „Sabo-
tage", zegt Hummel die deson-
danks denkt vandaag genoeg
voorkeurstemmen te krijgen
voor een Kamerzetel.

De SP kwam in deze verkie-
zingscampagne negatief in het
nieuws door, nota bene als partij
die het milieu boven alles ver-
heft, dorpen en steden bij wijze
van spreken dicht te plakken
met affiches. DeWit kaner alleen
maar smakelijk om lachen. „Als
kleine partij moet je toch wat
doen om op te vallen. De grote
partijen komen dagelijks op de
televisie en wat is er nu op tegen
dat wij met plakken de aandacht
proberen te trekken. Er gebeu-
ren ergere dingen in de wereld."

VVD-voorzitter acht
verwijten goedkoop

Commentaar van gefrustreerde voetbaltrainer'
De telling van

Frans Breukers

(ADVERTENTIE)

Ook deze stem
uit Limburg telt

in Den Haag dubbel!

Walter Paulis
Samen verder met Lubbers

CDA\

HEERLEN - Voorzitter Frans
Breukers van de VVD-Limburg
is een geplaagd man. Krijgt hij
van een aantal liberalen op zijn
kop dat hij niet echt zijn best
heeftgedaan voor Jos van Rey en
dan schrijft dezekrant - ofhet al
niet erg genoeg is - ook nog dat
er vorige week bij de VVD-bij-
eenkomst in Venlo maar 120
mensen kwamen opdraven. In-
clusief journalisten en hoempa-
pa-orkest. Volgens Breukers was
het veel drukker. Hij telde per-
soonlijk 403 aanwezigen. „Ju,llie
hebben geturfd aan het begin
van de bijeenkomst. Toen was
het inderdaad een slappe bedoe-
ning, ook al omdat het aanvangs-
tijdstip op het laatste moment
Was vervroegd. Maar uiteindelijk
zat toch bijna de hele zaal vol",
aldus Breukers. Waarvan acte...

Van onze verslaggever
HEERLEN - „Het commentaar van een ge-
frustreerde voetbaltrainer die twee jaar gele-
den door zijn club aan de kant is gezet".
Voorzitter Frans Breukers van de VVD-Lim-
burg is niet erg onder de indruk van de kri-
tiek van zijn voorganger Sjeng Derks.

Zoals het LD gisteren meldde vindt Derks
dat Breukers zich onvoldoende heeft inge-
spannen om voor VYJD'er Jos van Rey een

verkiesbare plaats voor de Tweede Kamer-
verkiezingen uit het vuur te slepen. Van Rey
kan zijn Kamerlidmaatschap nu alleen nog
maar verlengen als hij vandaag ongeveer
30.000 voorkeurstemmen haalt.
Eigenlijk zou Breukers liever helemaal niet
op de beschuldigingen reageren. Maar hij
doet het na enig aandringen toch omdat het
zijn eer te na is dat er aan zijn inzet wordt ge-
twijfeld. „Ik denk gerust te mogen zeggen dat
ik dag en nachtvoor de WD en voor Jos van

Van het verwijt van Derks en andere libera-
len, onder wie Van Rey zelf, dat het taktisch
fout is geweest om te proberen twee Lim-
burgse VVD'ers in de TweedeKamer te krij-
gen, ligt Breukers al helemaal niet wakker.
„Ik zie niet in waarom dat taktisch onjuist
zou zijn. Jos van Rey is onze eerste kandi-
daat, maar er is toch niks op tegen om een
tweede ijzer in het vuur te hebben. Als Jos
van Rey nu stelt dat ik het verkeerd heb ge-
daan, zegt hij dat tegen beter weten in. We
zullen morgen (vandaag, red.) gewoon maar
eens de verkiezingsuitslag afwachten. Dan
praten we wel verder", aldus Breukers.

Rey in touw ben geweest.Dat er voor Jos van
Rey geenverkiesbare plaats is uitgerold, kan
me niet worden verweten. Ik heb mijn uiter-
ste best gedaan, maar het bepalen van de lij-
storde is gewoon een democratisch spel.
Daar heb ik niet de hand in, datzou iedere li-
beraal moeten weten. Als Derks nu"zegt dat
onder zijn leiding Jos van Rey hoger op de
lijst zou hebben gestaan, dan"is dat voor zijn
rekening. Ik vind het goedkoop om dat ach-
teraf te roepen".

" Het blijft rommelen bijKNP

(ADVERTENTIE)

Ook deze stem
uit Limburg telt

in Den Haag dubbel!

;■

Maria van der Hoeven
Samen verder met Lubbers

CDA\

(ADVERTENTIE)

Ook deze stem
uit Limburg telt

in Den Haag dubbel!

Frans Woliers
Samen verder met Lubbers

CDA\

6 SEPTEMBER

(ADVERTENTIE)

Ook deze stem. uit Limburg telt
'" Den Haag dubbel!

Leon Frissen
Sa«nen verder met Lubbers

CDA\

lOok deze stem. uit Limburg telt
J« Den Haag dubbel!

René van der Linden
Sftinen verder met Lubbers

CDA\

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - In de strijd tegen
de meest voorkomende vorm van
huidkanker (basaalcelcarnicoom)

zal de bevriezingsmethode op grote-
re schaal toegepast worden dan nu
het geval is. Dat is de stellige ver-
wachting van dermatoloog drs P.
Bessems van de rijksuniversiteit
Limburg. De huidspecialist promo-
veert eind september op een onder-
zoek naar de beste bevriezingsme-
thode.

Van onze verslaggever

- Het blijft rommelen bij de ondernemingsra-
pi van het papierconcern KNP. De schorsing van twee leden
fari de centrale ondernemingsraad en verscheidene uitspra-
ken van de bedrijfscommissie voor de papier- en kartonindus-;rie hebben tot nieuwe spanningen bij de bedrijven in Maas-
jj'tthten Meerssen geleid. Maandag heeft de FNV-fractie van

£e ondernemingsraad van Meerssen het vertrouwen in de
L?orzitter opgezegd. De FNV'ers hebben de meerderheid in
«e OR.

Intern overleg bij
KNP verder in slop

Bestuurders FNV toch in gesprek met directie
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Vriesmethode
bij huidkanker

wint terrein

Bij cryochirurgie (zoals het werken
met een bevriezingstechniek wordt
genoemd) wordt de huid waar de tu-
morzit bespoten met vloeibare stik»,
stof. De studie van drs Bessems
sulteerde in een soort gebruiksaan-
wijzing voor bevriezingsappara-^
tuur, die het - betrouwbare - ge-
bruik ervan zal stimuleren. Hij ge-
bruikt bij het spuitenvan de stikstof
een soort trechtertje (conus), dat op "de tumor inclusief circa 3 millime^ 'ter van het omliggend weefsel■wordt geplaatst. Gedurende 20
conden wordt - na plaatselijke ver-£"«doving- de stikstof op het centrum»J
van de tumor gespoten. Na spontaj*
ne ontdooiing wordt de behande»*
ling herhaald.

Volgens drs Bessems werd veel apö"
paratuur voor cryochirurgie te \
nig benut, omdat specialisten i
altijd goed raad ermee wisten. De
fabrikanten installeerden de appa-
raten en verwezen doorgaans r
collega-specialisten, die al ervaring
hadden opgedaan met de specifieke"toepassingsmogelijkheden. Odk\
Bessems zelf ging voor zijn studiéTtó*
rade bij een collega, in het ziei
huis van Venlo.

Belang
Het resultaat van zijn studie is van
belangvoor specialisten binnen het
vakgebied van huidartsen. „De-
cryochirurgie gaat voor een gi
deel de bestralingsmethode Ven
gen," zo luidt de verwachting
Bessems.

Er zijn drie therapieën voor de*
meest voorkomende vorm van-
huidkanker, behandelmethoden die
allen in 95 tot 98 procent van de ge-
vallen tot genezing leidt. De meest
gebruikte vorm is de chirurgische
ingreep, waarbij stukjes huid met
tumoren worden weggesneden. „In
de oudere praktijken zie je nog veel
bestralingsapparatuur staan, maar
de moderne dermatologen stappen
over naar cryochirurgie. Deze be-
handelmethode staat in wezen nog
in de kinderschoenen," aldus!
drs Bessems.

Hij heeft absoluut niet de verwach-'
ting dat de bestralingsmethoden
volledig vervangen worden door de
nieuwere therapieën. Ook voor de
bestrijding van dezevorm van huid-
kanker zullen, aldus Bessems, altijd
nog wel patiënten worden doorver-
wezen naar het radio-therapeutisch
instituut. .
Drs Bessems is verbonden aan het
academisch ziekenhuis in Maas-,
tricht. In oktober van dit jaar gaat'
hij werken in het Maaslandzieken-'
huis in Sittard. In zijn praktijk zal
de bestralingsmethode wijken voor
de cryochirurgie. Daarmee zegt hij
het onderzoekswerk niet vaarwel.
„Maar ik kan me dan veel beter dan
hier richten op depatiëntenzorg^"

Limburgs dagblad provincie
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Ruim 150 woningen in twee jaar

Simpelveld bouwt
vlijtig verder

bioscopen

" De gisteren doorwethouder Middeldorp geïnstalleerdeSportraad van Landgraaf.
Foto: FRANSRADE

Sportraad
Landgraaf
ingesteld

LANDGRAAF- Landgraaf heeft
zijn Sportraad die meteen uit de
startblokken gaat voor het op-
stellen van een sportvisie waar-
mee de sportverenigingen tot ze-
ker aan het jaar 2000 uit de voe-
ten kunnen. Wethouder Middel-
dorp, die gisteren de Sportraad
officieel installeerde, koestert
hoge verwachtingen van dit aan
de lokale politiek adviserende
platform. En die door de ge-
meenteraad ook als volwaardige
partner wordt beschouwd. In
zijn toespraak wees hij onder
meer op de in de Sportraad ge-
bundelde ervaring, deskundig-
heid uit het Landgraafse vereni-
gingsleven.

Van onze verslaggever

De samenstelling van de Sport-
raad is als volgt: voorzitter P.
Willems en verder de heren J.
Aretz, L. Bonnie, J. Übachs, P.
Janssen, J. Vrancken, M. Nievel-
stein en W. Smit. De enigevrouw
in de Sportraad is mevrouw M.
van der Bolt.

Van onze verslaggever
SIMPELVELD - In Simpelveld
blijven de betonmolens draaien.
Want ook voor de komende twee ja-
ren worden er weer dikhonderdvijf-
tig vrije sectorwoningen gebouwd.
Namelijk 94 volgend jaar en 65 in
1991.

In de woonkernen Simpelveld en
Bocholtz werden tussen 1984 en
1990 liefst 286 woningen gebouwd.
Het woningbestand in Bocholtz is
de laatste jaren flink uitgebreid
door het bestemmingsplan 'Kerker-
veld'. Wethouder Frijns: „In de laat-
ste drie jaar zijn daar inmiddels 174
woningen gebouwd. Dat moest ook
wel om een jarenlange achterstand
in te halen".

voor 26 huizen en in '91 voor nog
eens 28.

In Simpelveld wordt aandacht be-
steed aan vijf bouwprojecten. De
drie grootste zijn het 'Marktplan'
(Pleistraat-Markt 39 woningen),
bouwplan 'BinnenterreinRode Put'
(34 woningen) en 'De Molt' (Stamp-
straat-Remigiusstraat zestien wo-
ningen).

Bejaarden
Binnen de raad wordt ook aandachtgevraagd voor de zogenaamde se*
niorenwoningen. Dit in verband!
met de toenemende vergrijzing on-
der de bevolking en de daaraan ver-
bonden woningzorgvoor bejaarden.

Brunssumwapent zich
voor '92 met zuinigheid Het totale 'Kerkerveld-plan' voor-

ziet in 405 woningen. In 1990 staat
de nieuwewijk in Bocholtz op de rol

Overigens zullen vanavond in huize
Laurentius tijdens de feestavond
van St. David de jubilarissen
M.Quadakkers, J.Quadakkers,
L.Dirrix, B.Jordan en P.van der
Voort worden gehuldigd.

VOERENDAAL - Harmonie St.Da-
vid uit Voerendaal houdt zondag in
huize Laurentius het districtsfesti-
val van de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen. De vijfentwintig
deelnemende korpsen zullen om
'e'en uur in optocht door Voerenr
daal trekken. Start is aan de Looier-
straat. Vanaf twee uur zullen alle
korpsen zich in huize Laurentius
presenteren en door een deskundi-
ge jury beoordeeld worden. De
prijsuitreiking is om acht uur. *

Districtsfeest
tamboarkorpsen
in Voerendaal

promotiecampagnes zullen extra
gelden vergen. Het passen en meten
met inkomsten/uitgaven zal de re-
kenmeesters in de komende jaren
wellicht ook meer gaan bezighou-
den dan in '88 en '89.

Brunssumse cijfermeesters hebben al berekend dat de begro-
tingen in 1992 en '93 tekorten zullen aantonen, die kunnen op-
lopen tot bijna één miljoen gulden. Verre van zeker, maar niet-
temin denkbaar, is dat de burgers die groeiende verschillen
uiteindelijk via belastingverhogingen moeten aanzuiveren.

BRUNSSUM - De gemeente Brunssum mag dan voor 1990een
sluitende begroting met een overschot van dik vier ton hebben
klaarliggen, zeker is dat dié gezonde financiële tendens niet
voortgezet zal worden in de jaren daarna.

Van onze verslaggever

vengenoemde tijdsspanne zullen
echter opnieuw aan een kritische
toets onderworpen moeten worden
om tekorten zolang mogelijk van de
begrotingspapperassen te weren.

Hoewel Brunssum belastingtech-
nisch niet de duurste gemeente in
onze provincie is en er nog ruimte
voor verhoging bestaat, wil de ge-
meente het huidige belastingniveau
toch zo lang mogelijk handhaven.
Vandaar dat Brunssum zich meer
en meer zal toeleggen op het beleid
van de toegeknepen investerings-
beurs. De totale investeringen voor
de jaren 1991, '92 en '93 omvatten nu
nog een bedrag van bijna elfmiljoen
gulden. Geplande uitgaven in bo-

Recreatie

Voorbeeldfunctie

Naast de voorgenomen zuinigheid
op het investeringsvlak wil Bruns-
sum echter ook meedeinen op de
Europese golven die na het ophef-
fen van de grenzen voor nieuw eco-
nomisch leven in deze regio zullen
zorgen.

Brunssum wil zich gaan profileren
als een belangrijk toeristisch/re-
creatief centrum in de Euregio en
zal dus toch (nieuwe) investeringen
in die richting moeten doen. Te den-
ken valt daarbij zeker aan de al op
de rol gezette verandering van het
Schutterspark. Maar ook de herin-
richting van het stadscentrum, aan-
passingen binhen het winkelcircuit,
de algemene infrastructuur (denk
bijvoorbeeld aan parkeerplaatsen -red.) en het opstarten van gerichte

Los van de sluitende cijfers valt de
Brunssumse begroting dit jaar ook
in positieve zin op door de overzich-
telijkheid van de stukken. Het ver-
anderingsproces waar de gemeente
Brunssum nu al maanden intensief
aan werkt, valt onmiskenbaar af te
lezen uit opmaak en handzaamheid
van de begrotingstukken.
Op welgeteld zestien pagina's, nog
voorzien van illustraties ook, doet
Brunssum in grote lijnen het beleid
voor de komende jaren uit de doe-
ken. Van muggezifterij over de aan-
schaf van pakweg nietjes of vlak-
gummen, zoals in de jaren vooraf-
gaand, is geen sprake meer. De ge-
meenteraad, die zich in oktober
over de stukken moet buigen, zal ze-
ker moeten wennen aan deze vlotte
aanpak. Het college sprak maandag,
tijdens een persconferentie, toch al
de verwachting uit dat het gedebat-
teer over de begroting zich dit jaar
zal beperken.

Brunssum heeft zich overigens al
tot modelgemeente opgeworpen
aangaande het samenstellen van ef-
ficiënt te behandelen begrotingen
en meerjarenramingen. Andere ge-
meenten in ons land hebben al aan-
gekondigd deze kunst in Brunssum
te komen afkijken.

De bejaarden worden met militai-
re busjes opgehaald en onder es-
corte van de Koninklijke Mare-
chaussee naar Maastricht ge-
bracht, waarrond tien uur de boot
zal vertrekken richting Luik.

SCHINNEN - De Afcent Schui-
nen houdt vandaag voor de ne-
gentiende keer een boottocht
voor bejaarde gehandicapten van
de verpleeghuizen Invia en Agne-
thenberg uit Sittard.

Afcent-boottocht

" HEERLEN
Royal: The adventures ofBaron Münch-nausen, dag. 15 18.15 en 21 uur. Lock up,za 23.30 uur. Kivoli: License to kill, dag.
14.30 17.30 en 20.30 uur. Maxim: The na-jed gun, dag. 15.30 18.30 en 20.30 uur.
Ha: Lethal Weapon 2, dag. 14.30 19 en«J.15 uur. K-9, dag. 14 18.30en 20.45 uur.Wilde harten, dag. 14 18.45 en 20.45 uur.
Koadhouse, 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 15.30uw. De Spiegel: Bird, vr t/m di 21 uur.

"SCHAESBERG
Autokino: License to kill, vr t/m wo20-45 uur.

" MAASTRICHT
Mabi: The adventures of Baron Münch-nausen, di do 21 uur, wo 14.30 en 21 uur.ihe naked gun, ma t/m do 21.30 uur.Ta-??« en de toverketel, wo 14.30 uur. Theparate Kid 3, wo 14.30 uur. Scandal,flag. 21.30 uur. License tokill, di do 21.15
"ur, wo 14.30 en 21.15 uur. Cinema-Pa-«ce: Lethal Weapon 2, dag. 18.30 en

uur. Wilde harten, dag. 18.30 en
«"30 uur. Roadhouse, dag. 21.30 uur.Jjamman, ma t/m do 18.30uur.Lumière:Wet rode korenveld, dag. 20 en 22 uur.ue Illusionist, di do 21 uur. Les Vacan-
ces de M. Hulot, wo 21 uur. £ Q£_

LEEN
Roadhouse, vr t/m wo 20.30 uur.

studio Anders: Three fugitives, vr t/mwo 20.30 uur.

" SITTARD
Forum: Lethal Weapon 2, ma t/m do
5" uur. License to kill, ma t/m do«J.30 uur. Filmhuis Sirkel: Thename ofene rosé, woe en do 20.30 uur.

"ECHT
Koyal-Microßoyal: License to kill, vr"!»» di 20.30 uur.The Karate Kid 3, vr t/md' 20.30uur

"ROERMOND
"joyal: Lethal Weapon 2, dag. 20.30 uur."oyaline: The Karate Kid 3, dag. 19.30uu-r. The Accused, dag. 21.30 uur.

exposities
" HEERLEN
Galerie Signe, Litho's van Bram van«eide. T/m 10/9. Werk van Marion Le
R/innc en Hans Lemmen. Van 9/9 t/m"Ju, open wo t/m zo 14-17 uur. Ther-nenmuseum, Coriovallumstraat 9.

en badgebruiken in de Ro-neinse tijd. T/m 1/10,open di t/m vr 10-
-' uur, za en zo 14-17 uur. De Spiegel,

e!"straat 88. Staal/textielplastieken en
van Doré Peulen. T/m 19/9,HPen vrij t/m di 20-01 uur. Welterhof.; plerk,yan Marlies Nieskens en Thea Pa-

uur' i " U/9 t/m 3/I°' open da8- 9"21I o"F' L«mburgse Volkssterrenwacht,
rn,na?P'skooiweg 95. Van vuurpijl tot
2nn,r,ch'P' Vanaf3/9, opendi t/m vr en
KV, l' uur.di en vr ook 19.30-22 uur.
n» i?i , Ter Worm. Werk van Jacqueli-
iinirmkers enRu de Vries- Za 23 <1419uur) en zo 24/9 (10-19 uur).

HOENSBROEK
St^v! H°ensbroek. Werk van Alfonsoiaanouders. Gedurende de zomerda-
s", open dag. 10-17 uur. ABN Bank,ow s van Gijs van Gent. T/m 13/9, open"a„" vr 9-16 uur. Bibliotheek, Foto'svan Margreet Berkhout. T/m 14/9. Gale-
fri^t?"? 1,Kerkberg 2. Werk van Man-ired Hurlimann. T/m 24/9, open wo, do,2a en zo 13-17 uur, vr 13-20 uur

" VOERENDAAL
gemeentehuis. Werk van Jos Weijmer
I'm 30/9, openwerkdag. 8.30 -12.30 en di°°k 13.30-16.30 uur.

NUTH
Atelier Vinken, Stationsstraat 282.
werk van Johan van Hoof en Martin
■Uaaszen. T/m 7/9, open di t/m vr 9-18uur, za 9-17 uur. Bibliotheek, Becker-
«raat 10. Foto's van Maria Paas. T/m
*"». open ma, di, wo en vr 14.30 t/m 18uur, wo 10.30t/m 12 uur, vr 18.30 t/m 20Uur.

" VALKENBURG
kasteel Oost, Oosterweg 36. Tendancesinternationaal. Van 9/9 t/m 21/9, opendag- 11-17 uur.

" MAASTRICHT
palerie Signature, Kapoenstraat 24.
i„

rnianente expositie van steeds wisse-
uu- ODJecten. Open wo t/m vr 13-18
Kol' za 1317 uur- Galerie Bauxiet, Her-enusstraat 39. Werk vanToonTruyens,
mn.f-« Hermans' Ger Pirson en Ray-
Wi^i Mlrrer- Open do t/m zo 13-17 uur.
Van^Tu centrum Brusselse Poort, Werk
j°n ihea Welters. T/m 9/9. Open dag. 12-

-stra T RiJksuniversiteit, Bonnefanten-
Ka Jezuïetencollectie. T/m 30/9.
Son"i!.r van Koophandel, Het Bat 2.
16/in r,jen van Nora postma. T/m
G~i ' .oDen ma t/m vr 8.30 t/m 16 uur.
vanu Art'sart, Grote Gracht 43. Werk
i,,"sHansen. T/m 30/9, open di t/m
Sim 1730 uur- Expositiecentrum
M'"ra' Bogaardenstraat 40b. Grafiek.jamiestatie Maastricht. T/m 24/9, open
uur wVr 13-30-18 uur, za en zo 13.30-17
kunn pees Instituut voor Bestuurs-p""aej OL Vrouweplein 22. Werk van
Unr rfan 15/9 f"1 20/I°. open dag. 11-17Vanrra,erie Dis- Tafelstraat 28. Glast/!" Uurk Valkema. T/m 27/10, open wo
brl, Z°. 13"18 uur- Galerie Wolfs, Hoog-
Wg^traat 69- Werk van Gertrude Be-er. Van 9/9 t/m 1/10,open wo en vr 14--ö. do 18-20, za 10-17 en zo 13-17 uur.Rnil°^alerie- Vrijthof 35. Werk van
1311» Sonier' T/m 30/9, open wo t/m za
«on\?U

"
Sticht>ng Plons, Mariabas-

Va^ ?r,„Werk van Jacqueline Hanssen.Uu? 15/9 t/m 1/10, open do t/m zo 13-17
De, i Uouvernement, Limburglaan 10.
on.„aS dekt de lading. Van 8/9t/m 5/10,wen ma tym vr 9. 17 uur Galerie Schu.

fin en Van Noorden, Rechtstraat 64.
15/ln Van Shlnkichi Tajiri. Van 9/9 t/m_'ru, open do t/m za 14-18uur.

HEERLEN - De Heerlense ver-
eniging van marktkooplui 'de
Maatbülle' houdt een drie-
daags marktfestijn. Het feest
begint vandaag, 6 september,
met de traditionele kinder-
markt. Wethouder Bos zal te-
gen twee uur de markt openen
en rond vijfuur deprijzen voor
de beste jeugdige marktkoop-
man uitreiken. Kinderen tus-
sen zes en twaalf jaar die ver-
kooptechnieken willen demon-
streren kunnen zich aanmel-
den bij de VW.

Driedaags
marktfeest
in Heerlen

'Kunstwortels' te
kijk in Landgraaf

" Een van de kunstzinnige wortels die in het raadhuis van
Landgraafworden geëxposeerd. Foto: FRANSRADE.

De Versmarkt op zaterdag 9
september vormt het tweede
deel van het marktfestijn. In
het kader van het 144-jarige be-
staan van de groentemarkt in
Heerlen zal een deskundige
jury ook dan prijswinnaars
aanwijzen. Wethouder Bos zal
om twee uur de prijzen uitrei-
ken en tevens zes marktvrou-
wen huldigen die al meer dan
25 jaar een standplaats op de
Heerlense markt hebben.

Het driedaags marktfestijn ein-
digt op dinsdag 12 september
met het Open Heerlens Stanfl-
werkersconcours. Ook dan
moet wethouder Bos aantre-
den om rond drie uur de 'Ere-
prijs der gemeente Heerlen' fen
de prijzen van de Maatbülle ëti
het comit'e Vrije markt uit te
reiken.

Seerden, een oud-mijnwerker, is
zijn hele leven lang al geïnteres-
seerd geweest in de natuur. On-
dergronds verzamelde hij prach-
tige fossielen. Sinds vijfendertig

De expositie loopt nog de hele
maand septemberen is te bezich-
tigen gedurende de openingstij-
den van het raadhuis. Wie meer
over de techniek wil weten, kan
contact opnemen met Theo Seer-
den, tel: 045-310157.

LANDGRAAF - In de hal van
het raadhuis in Landgraaf expo-
seert Theo Seerden uit Nieuwen-
hagen de komende weken zijn
collectie wortels en boomstron-
ken. De twee- tot driehonderd
jaar oude wortels zijn gedroogd
en zorgvuldig gereinigd, waarna
de schone wortels allerlei leuke
beeldjes en figuren voorstellen.

Van onze verslaggever jaarzoekt hij overal in Europa de
bossen af naar mooie wortels, die
hij dan met behulp van een pin-
cet zorgvuldig schoonmaakt.
Met het prepareren van 'e'en
wortel is Seerden zon kleine zes-
tig uur bezig, omdat iedere
boomsoort een aparte aanpak
verlangt.

derscheiding op te spelden,

" Burgemeester P. Gilissen van Valkenburg reikt scheidend NOVEM-direkteur Jochems
deversierselen behorende bij dekoninklijke onderscheiding uit. Foto: PETER ROOZEN.

Hof straft Heerlenaar zwaar Gastoudercentrale
Landgraaf gestart

LANDGRAAF - De Kinderoppas-
centrale Landgraaf is een gastou-
dercentrale gestart. Kinderen van
ouders die werken of studeren, kun-
nen in die tijd bij andere ouders ver-
zorgd worden.

De oppascentrale bemiddelt tussen
ouders die opvang zoeken en
ouders die bereid zijn maximaal
vier kinderen tussen nul en twaalf
jaartegen een financiëlevergoeding
op te vangen. De centrale bemiddelt
alleen tussen inwoners uit Land-
graaf. Zowel gast- als vraagouders
kunnen zich op maandag-, woens-
dag- en vrijdagmiddag tussen drie
en vijfuur aanmelden bij de gastou-
dèrcentrale, 1213-laan 1 in Land-
graaf, tel: 045-323816.

Van onze correspondent
DEN BOSCH - De 35: jarige CS. uit
Heerlen is door het gerechtshof in
Den Bosch zwaar gestraft. De man
die veertien dagen geleden terrecht
stond voor twee hoger beroepsza-
ken had reeds in Maastricht pittige
straffen opgelopen. Hij was daar
veroordeeld tot onder meer zeven
maanden gevangenisstraf onvoor-
waardelijk en nog eens zes maan-
den gevangenisstraf onvoorwaarde-
lijk in een tweede zaak. Bovendien
had de man een ontzegging van de
rijbevoegdheid van zes maanden
onvoorwaardelijk opgelopenen een
tenuitvoerlegging van een voor-
waardelijke strafwaarvan hij nog in
proeftijd liep.

De man die in hoger beroep pro-
beerde een milder vonnis te krijgen,

is door het gerechtshof in Den
Bosch even zwaar gestraft als Maas-
tricht dat had gedaan. In de eerste
zaak, een aantal diefstallen kreeg hij
eveneens zes maanden onvoorwaar-
delijk met aftrek van voorarrest en
in de tweede zaak, ook diefstallen
en valsheid in geschrifte alsmede
mishandeling, kreeg hij zeven
maanden gevangenisstraf onvoor-
waardelijk met aftrek van voorar-
rest. Bovendien werd de man een
ontzegging van de rijbevoegdheid
opgelegd voor de duur van zes
maanden en werd zijn personenau-
to alsmede een zakmes in beslag ge-
nomen en verbeurd verklaard.

De man zal bovendien nog een straf
van twee maanden moeten uitzitten
diehij voorwaardelijk had gekregen
waarvan hij in de proeftijd liep.

Daarnaast bekleedt de 'officier'
een aantal maatschappelijke
functies, zoals bestuurslid van
De Weverziekenhuis in Heerlen,
bestuurslid psychiatrisch ge-
zondheidscentrum Weiterhof in
Heerlen en adviseur van bejaar-
dencentrum De Kruisberg in
Brunssum.

De in de econometrie afgestu-
deerde dr Jochemskwam in 1962
in dienst bij DSM, waar hij onder
andere belast was met de plan-
ning en uitvoering van de prso-
neelsafvloeiing als gevolg van de
mijnsluiting. Vervolgens werd
hij als arbeidsmarktdeskundige
ingezet bij de voorbereiding van
de medische faculteit in Maas-
tricht en de tot standkomingvan
de Sociale Blauwdruk Limburg.

SITTARD- Scheidend direkteur
dr Dirk Bernhard Jochems van
de NOVEM in Sittard is gisteren
benoemd tot officier in de Orde
van Oranje Nassau. Dat gebeur-
de tijdens een afscheidsplechtig-
heid in de Stadsschouwburg.
Burgemeester Paul Gilissen van
Valkenburg, waar de 60-jarige in
Rotterdam geboren Jochems
woont, was speciaal naar Sittard
afgereisd om de versierselen be-
horende bij de koninklijke on-

Van onze verslaggever

In 1971 volgde de benoeming tot
direkteur-liquiditeur van de Do-
maniale Mijnmaatschappij en in
1976 tot adjunct-direkteur van de
NEOM. In april vorig jaarfuseer-
de die maatschappij met de
Stichting Projektbeheersbureau
Energie-Onderzoek, hetgeen re-
sulteerde in de oprichting van de
Nederlandse Maatschappij voor
Energie en Milieu (NOVEM). Dr.
Jochems werd direkteur op het
hoofdkantoor in Sittard.

NOVEM-direkteur
Jochems officier

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
© 045-739881

Kantoor Heerlen© 045-739284
Wim Dragstra
©045-710317
Emile Hollman
© 045-422345
Hans Rooijakkers
© 045-714876
Hans Toonen, chef
© 045-425335
Richard Willems
©04406-15890
Kantoor Kerkrade© 045-455506
Joos Philippens
©04455-2161
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Zilveren jubileum
Brunssums Jeugdkoor

BRUNSSUM - In de
Vincentiuskerk in
Brunssum zal op za-
terdag 30 september
met een heilige mis
het 25-jarig jubileum
van het Brunssums
jeugdkoor worden
gevierd. De mis
wordt opgeluisterd

door eenkoor dat be-
staat uit huidige le-
den en oud-leden.
Het Brunssums
Jeugdkoor werd in
1964 opgericht door
D.Jongstra en heette
toen nog St.-Joseph-
koor. In 1971 ver-
huisde het koor naar

Rumpen en veran-
derde toen zijn naam
in Brunssums
Jeugdkoor.

Alle oud-leden die
nog geen bericht
ontvangen hebben,
maar wel willen
meezingen en mee-
feesten, moeten zo
snel mogelijk con-
tact opnemen met de
secretaresse van het
koor, tel: 045-251992.



Woensdag 6 september 1989 "20

Overzicht van belangrijke adressen voor de lezers van het Limburgs Dagblad / '"■YJtf / W /

Nic. Dassen aanhangwagens Gerda v. Wersch tel. 045-443638 " ,
nSpektierap'P orten/adviezen * on-Verk., verh., repar., speciaalbouw. St.-Nicolaasstr. 15, Simpelveld. Rijks- derhoudskontrakten * vernieuwen/re- Tnminn |/01I |, onf> Conrtair WmWmwWVnmmWPmaamWm Riiu/ioWaak Rprkprc

Onderd. voor alle merken. Stationsstr. gediplomeerd, sinds 25 jaar aan de pareren v daken dakgoten schoor- IOITIZOn KeUKenS öaniiair Jr^i^y^j mjWieiZddK DBlKerb
6, Kerkrade, tel. 045-455088/452501. top. . stenen * isolatie. Desgewenst met Ook uw adres voor Svedexkasten. Hol- Va p|on Marhinoc nA^n Wl iSnlro?!ó fi3 Harreman Vfirhuizinoen
k u „ AM»ftriic Phnftn o,rtQn bouwfysische berekeningen. Hou- dwarsweg 69 Geleen. 04490-42516. Welen MaChIMS 04450-35/ d04405-3422. Evt. accessoires + repa- narreman vemuizingeii iAanhangwagens J0KnopS Autorijschool Leyten werstr 8, Hoensbroek. 045-219615. Nieuwstr 25 H'broek. 045-211889. Verkoop - verhuur - service van Wolf ratie. Gespee. 'fmat. erkend verhuizer
100 stuks in voorraad Tevens alle on- voorn goede rijopleiding. Reeds 25 jr motormaaiers, Stihl bosmaaiers, heg- .... _.. . . Event. opslagruimte üe Koumen

öerdelen en reparaties. Rijksweg Zuid begrip. Stadhoudersstr. 44„ „,-,.. Goerqen BV 04490-31367-31463 gescharen, AS' allesmaaiers, Ferrari Nl|S Van Bijnen brommerS-riJWielen 6433 KD Hoensbroek, 045-218342.
195 Sittard. Tel. 04490-12718. Brunssum, 045-251418 en 273111. H.J. UOmDacn D.V. KPiikPrK «an tPnPk " k^tpn.,, tuinfrezen, KarcherHD reinigers, pom- Gazelle * Raleigh * Batavus * Sparta * ... .. .. . . "„ ~Techn. isolaties + dakbedekkingen van *e"K

ne,ns{nQ??^ ri?nB, S^^'n»?S' pen, etc. Rijksweg 44 Gulpen. Giant * Peugeot * Vespa * Puch * MobertS Verhuizingen B.V.
W. DabekaUSSen B.V. * VerkeerSSChOOl LeO CremerS Besouw, pvc kunstst. dakbedekk. Col- :J7 N "VPXid,w 17 ia Sn Honda. Kerkraderweg 21-25, Heerlen-' internationaal verhuis- en transportbe-

ANWB-erk motor auto vrachtauto mont 100, Übachsberg, tel. 751818. verz.. mjverneiasw. t/-iö biein. _^k—^ Molenberg. 045-415292. drijf, kantoor- en projektverhuizing.
043-632510. Levert torsie-assen en bus, aanhangw. Ópl. alle chauff.dipl. Van Ralknm/KpllPr-kPiJkpns * fi kf M D«.o.„k r„«i« ront nr u«,ino,e Adres: Kissel 56 Heerlen. 045-725977.;aanh.wagenonderd. voorzeg + rep. Ree w. 139 Landgraaf. 319474-312558 n^HoUvorchprlr I V/olrihniTon !, Ten , 7■.♦ "♦ fUJ/■«■HÉM»» Raleigh Cyde-Center HelgerS
Gunst, pnizen. Punterw..7 Mtncht. ■ UaKOeKKerSDeOr. J. VeiunillZen Al meer dan 50 jr. herkenbare kwahteit. Rumpenerstraat 62-50 Brunssum.

AutOrÜSChOOI ESSerS Voor al uw dakwerkzaamheden. PVC Vrg.vrijbl. een offerte aan uw Keiler- ,252709. Raleigh Mountainbikes 625,-
Bo»a3-eV „,r ,

"«£. JSEÏiJUtSSSST »*
36 w Naaimachiciehandel H.Wijnen a^^^^te. veloha-Habets. Tel. 045423759

Bouwbedrijf Bahurpk motor- en vrachtw.opleiding. Mentenlaan Geleen, Rijksw.-Z. 112. 04490- y y)*- Centr. verwarming onderhoudsdienst.puuwucuriji Dduuren 6 Landgraaf. 045-312736.. kpnkpnfahripk Rrnims Hpiinpn 468076. Sittard, Rijksw.-N. 3.04490- HBHffIB|9MBH Tevens uw adres voor energiezuinigeNieuwbouw* verbouwingen* renova- Kwaliteitdak. Tel. 424050 l\"p„ wlTr ïkaTlpe. 23336. Mïricht, Stationsstr. 43, 043- U . . £S^^vHjli vend oK Sus-tie * hardh. kozijnen * daken * enz. v . nannpnriakpn nlattp- en Wl' mi^en uw keuk(ln e" k? sten 9eheel 216000. Dealer v. Pfaff, Husqvarna, . . , 'straat 5 jerwinselen«ozestr. 29, «.Hfflttliffl» S»^,Sic S S^'y*».^ *&2:^"^ * * N.K. VerweijSt 045-213760 *"""»**■ .....
is- '«RimFW . < . ... 1/

dakbeschot. Vraag vnjbl. pnjsopg. 045-455633 b g.g. 750283 en U' Hoofdstr. 382/384 Hoensbroek. Wij GeSlt B.V.AUtOSCh.nerStelDedriJl J0Koenen ontst. uw riool en afvoer met de mo- uw adres voor centrale verwarming,
A«ii«i,k«-j«i e;««n« "-■ Verlengde Klinkertstraat 22, Hoens- Zuiddak b V Landnraaf - 'KEHO Keukens Tel 045-410669 Uplriman naai. Pn hrpimarhineh demste app. Tev. dakgootbekl met sanitair, dak-en zinkwerk. Daalstr. 23Antiekhandel Simons broek, tei. 045-215450 Focwa-iid. iumDaK "■;" "nogrwi > jenu iwumi». ibi. "y\mv veioman naai- en nreimacnmen. onderhoudsvr a)u. plaat In dlv kleur 04490-41382
Grote keuze in Franse en Ennelse ant Uitv. bit. dakwerk, shingles en dakter- Kaalheiderst.weg 130 Kerkrade-W. De Heerlen, Nobelstr. 6, 045-716100. -.„.„«:." .
meubels'Do koooavond Domstr 45 Autn^rhariP Hiih u U/pII ~ rassen' Verk-dakrollen'isoL en dakte' zaak die aile! mdc hand heeft Maat" Hoensbroek, Kouvenderstr. 68, 045- Babit BV Rioleringswerken J
E o kerk 045-243437

AUtOSCliade HüD V. Well gels. Indus.terr. Strijthagen, Ampè- werk. Waar de klant nog koning is. 213538. Geleen, Raadhuisstr. 14, * Rioolontstoppingen * rioolaanleg en""' '"u:.""'T^Wf' Wijngaardsweg 6 Heerlen-Hoensbroek. restr. 5. Tel. 045-314218. . 04490-46480. Anker, Bernina, Husq- vernieuwingen * riool tv-inspektie. Tel.Tel. 045-212675. Alle reparaties uitge- BOSCh keukenstudJO A. Eqoen varna- Lewenstein. Rep. alle merken, 045-463892. Dag en nacht. nann„>s Videotheekvoerd met Focwa-garantiebewns. ~ , , ~"'"„"" ~*M neen voorriikosten Roermond, Udimy 5 wiucuuibbr

Off. APK-keuringsstation len 2, dealer 723174. Alle soorten dakw., san. en - °SCh mDouwapparatuur. ,
rnZN^loffi^*- AutOp Autoverhuur Sittard BV erkend water-en gastechn. insta... V OSSen Keukens. Lid ANVK ' SS'KLn te, 04490-
Autobedriif Kwarten V0F tm^iïSÏJ! H. Dreessen dakbedekkigsbedr. feifiSUi?t^d^fz; Pegasus Parket Geleen iJLS'slmP^'"'^ f ieder?3ag

e
tot 24.00

Sctenioi 1?» linlnci"^ nu* l3nce' leas'n9' lon9-rent en 9roepsver- Eerste k.as dakwerk, mcl. Pire.li, 10 jr. Heerlen. Tel. 045-717555. De ".oer met karakter
4^ö4ö/44^^9. uur.

Kastanje.. 148 Hoensbroek. 045- VOer. Geerweg 2A Sittard. 04490- schr. gar. Lambertusstr. 29 Bruns- ' wStTeS Uonotian Rlinrie h u21417. Gratis bij APK-keunng: co. lim Zand
a
straat 58 Montfort Sum. Tei. 045-253532. R pn . i/plltpnc mmm SttXXm^iS Venetian Blinds b.v. V deotheek The Champ+ koplampen afstellen en voorkeunng. 04744-2345. Ren J Keukens 045-242602 oÏÏm-46675 zonweringskonstrukties, jalouzieën, Qanzeweide 155 Heerlerheide Markt 4

n ,„ x Kwaliteitskeukens voor normale prij- Rijweg-Zuid 233, tel. 0449U«do/o. markiezen en rolUn alu, staa, + pvc. 5"'ac
K pnnPdvlaan 80 Bruns-Opel BergSteyn Aut()centr _ Co||aris.Europcar «JJjj" £ ,nboUwapparatuur. Kipstr. 30-32 Kerkrade. 045-453416. »« iZS^' %Sf

KSÏÏ^^ S^Selver.Zagenen * J»«-«« J^ff^J* , - ■ SSSS^^45, Heerlen, 045-725666. schaven op maat. Losse verk ijzerw * Hout-* Kurk-* Lamel-* Lamett-* Het vertrouwde adres voor auw rollui- 81 1he^e-Kerkrade. Nassaustraat 7b
pn? i.itnphr ariu Pn nratic .wmon' Boeren-* Bourgogne-vloeren. * Her- ken of onderdelen, kunststof schroten, Roermond.
Ing Kruisberastr' 045 252688 De Gaas BV tel- 045-442726 stellen, schuren en borstelen. Heerlen: service of reparaties. Beitel 4, 6466 GZ

Assurantiekantoor Limburg Bezoek vrijbi onze showroom met uit- a^ToschS^°li740o«: Kerkrade-045-413049- Videotheek Limburg. .. . . .. * ~ m^StWéWIWSWWÊmWM si. in eigen fabriek op maat gefabr. ko- wiaastncnt. boscnstraai öi, u-ij a
voor een juist advies m.b.t. uw finan- , Rocholtzerw 14 Simoelveld 219717. , „ Mansstraat 4 Geleen. Tel. 04490-
-ciële zaken. Akerstr. 69, Heerlen, tel. _

~ n n „ zl)nen-Bocnollzerw-14> —l wm, 54Q86 gnd 12 Q(),
045-715680. Drukkerij Greven B.V. V,,rl«.pntri.m fmfP 23.00 uur.

Nl L . Ni . Voor al uw handels-, reklame-en fam.- Rurßtemrum ,
■m i..,m.^ BabyhUlS Petra drukw. Drukk. Greven bv 045- ■■"■■■■■■■■■■■l De specialist in kurkparket. Akerstraat

-" Kwaliteit en service en betaalbare prij- 252675. Vogelzankweg 224 Landgraaf. -j 0 Kreutz Sioten'l'^oen'v&VX'*£ J- JUSSen Schildersbedrijf C.D.-Shop Limburg.. . ~ zen. Adres: Kerkstraat 67 promenade _ qnpriaai7qak in HiFi K TV Video Het va 9 30*uur Voor al uw vakbekw. behang-en schil- Gespecialiseerd in 0.a.: hardrock en
Autom. meUW/gebmikt V. KeSSel Brunssum. Tel. 045-252269. Drukkerij „Lanteem" SS voor al uw' reparaties derswerkzaamh. Voor binnen en bui- import. Tel. 04490-54086. Marisstraat
"Oude Heerlenerweg 12, Sittard, 04490- Uw adres voor alle fam.-, handels-en Kerkplein 39 Schaesberg. 045-313815. n . n, . „ . ten. Tel. 045-210020. Ook voor part. 4 Geleen.
17548 *Windraak 28c, Sittard, 04490- -*-^..^M verenigingsdrukwerk. Hei-grindelweg BOOSten Parket Hoensbroek maaaaaammmmmmmmmimmmmmmm. ,
15280* Veeweg 7A,Schinnen, 04493- 43 (t.o. Groene Ster-terrein), 6414 BC mf^~ Alle soorten klassiek en modern parket.
Z173- Heerlen. Tel. 045-213105. Wij borstelen ook best. vloeren. Lev.- ■»■■■«ii«l»i«»iWiiMilM.i« -^[
mgaammW WMta**. »!«S«* ... .. „..,„ f*j~— -. Math. Linssen. Tel. 045-241587 I^HIBMVoor al uw bestratingswerkzaamheden Uruiwerij Vliegen . . ... ...... Bergerw. 20 Nuth. Onderh. c.v.-verw. LJjJ
Autobanden Bremen B.V. en vakmanschap. Vrijblijvend prijsop- Plein 14,6466 GG Kerkrade-West. Tel. H. HoeppermanS CV. Gesp. in Radson en Nefit ketels, gas-,
Automaterialen, APK-keuringen ac- gave en advies. Tel. 045-313956. 045-411432. Voor drukwerk wat de sanitair, cv., dakwerk, gas, water, jjn\ mmi mm water-install. Erk. schoorst.vegersbedr.
cv's, uitlaten. Kampstraat 59, Land- aandacht trekt en indruk maakt. wateronth., rioolontstop. Emmaplein 8 T irf * U^}A ■ Tegelstudio BK'B7
graaf. Tel. 045-311784. prfverhardino Heerl6n Tel' °45"713265

'-
W.lrlWlWJflilJltlMm Kerkstraat 125 Cadier en Keer. Tel.uprn en envernaroing Drukkerij Schreurs 04407-278i. ontwerp voor sanitair.SenmEKjf Tef^oS Handels-, fam, en textieldrukwerk, fo- «■

, 111 11 I ||||M BrulS Partyservice 045-311956 SporthUJS Bakkers 04493-1604 Bezoek op afspraak kan ook.
..,...._. _ .. 5316 bq a 04493-1038 tocopie, stickers en kant.boekh. Gra- Als het echt verzorgd moet zijn, 0.a.: Ger de Vlieger, Stationsstr. 9 Schin-

AUtODedriJt ROD V. Emmerik ' 'aM verstr. 68 Kerkrade. Tel. 045-413045. hors d'oeuvres, koude buff., Bourg. nen. Bekers * medailles * vaantjes *Voltastr. 2, Schaesberg, tel. 045- e _. „--.«--„„ ham etc. Zowel zakel. als privé. Tevens relatiegesch. * computergraveerinr.
317593. Meer dantien jaarservice met ouirmans. Tel. 045-423699 7~r~rn i k i h wuim verh. v. alle partygoods, taps, etc.

mmm^m^een grote S. Alle onderhoud En APK. Opritten en terrassen in klinkers of sier- jEm\\ LeenaerS D.V. Lid NVM
','■' " bestr. Ook tuinaanleg. Vrijbl. prijsopg. Onroerend goedmakelaardij 0.a.: aan- Firma Laven en ZOOI! VaalS, tel. 04454-1993

Autocer.tr. Collarls-Europcar
___ "osman Sittard 04490-15852' g*-»„- ° *&.D' £ s^SssP '° SS -" ï*Ssie~riß'

leasina «oor korte en lanae termiin' Handelsstr. 32. Leveringen »an zand. KOeDrOeK MaKelaardl| " - ging. renov.. elderafdichling voegw.. "». transportbanden, onderdelen. .
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Toch zal het de meeste sportliefhebbers niet verwonderen dat er
ook in dit geval weer een aantal adders onder het gras schuilt.
Het NeCeDo is namelijk opgericht als beleidsinstituut voor doping-
vraagstukken. Het lijkt dan ook logisch om alle ervaring te bunde-
len en bij dit soort nieuwe instituten iedereen te betrekken die zich
op enige kennis van zaken kan beroepen.

Laatdunkende opmerkingen van de kant van het NeCeDo aan het
adres van Van Rossum geven misschien de ware aard van de
tweespalt aan: persoonlijke tegenstellingen bepalen nog steeds
wat er wel en wat er vooral niet gebeurt op dit vlak.

Al tijdens de oprichtingsvergadering bleek echter het tegendeel.
Professor Van Rossum, de meest vooraanstaande dopingdeskun-
dige van ons land, liet weten op geen enkele wijze contact te heb-
ben gehad met de nieuw opgerichte NeCeDo. Merkwaardig voor-
al, omdat het laboratorium van Van Rossum (het enige in Neder-
land dat door het lOC wordt erkend) welgeteld vijftig meter van de
plek af ligt waar Van Wimersma Greidanus werkt.

Gemiste kans
In de Nederlandse sportwe-
reld worden weinig goede,
nieuwe initiatieven ontwik-
keld. En wanneer er dan ein-
delijk iets belangwekkends
gestart wordt, schijnt dit
meteen in kinnesinne en ge-
krakeel te moeten ontaar-
den.

Het is jammer dateen zaak die-vooral na de affaire Ben Johnson
en de verhalen uit Oost-Duitsland - de hoogste prioriteit behoeft,
door dit soort subjectieve aspecten ongunstig beïnvloed wordt. Op
deze manier omgaan met het oprichten van een dopinginstituut
betekent slechts een gemiste kans.

B.G.
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Limburgs Dagblad SportBij de presentatie van het renners-
veld werd geschermd met de naam
van de Fransman Charly Mottet en
de cracks uit de vier Nederlandse
ploegen. De laatstenzullen detijdrit
met vijftien ploegen van de top-20
op de wereldranglijst moeten dra-
gen en niveau geven. Voor de snel-
ste ploeg is een bedrag van f. 15.000
gulden beschikbaar, ook niet be-
paald een lokaas om direct toe te
happen. Het budget, vrijwel geheel
gedekt door sponsors, bedraagt vier
ton.

EINDHOVEN - Het ombouwen van
een onbeduidend criterium tot de
belangrijkste ploegentijdrit ter we-
reld is in Eindhoven niet zonder
problemen verlopen. De Brabantse
organisatoren van de Grote Bevrij-
dingsprijs op 17 september meen-
den 'binnen' te zijn toen de wed-
strijd werd opgenomen in het selec-
te rijtje eendaagse wedstrijden voor
de eerste officiële wereldbeker.
Renners, sponsors en media zouden
gretig hun opwachting maken. Dat
bleek een grote vergissing. De top-
coureurs zijn zo moe van een lang
en vermoeiend seizoen, dat slechts
enkelen van hen aan de start zullen
verschijnen. Tourwinnaar en we-
reldkampioen Greg Le Mond heeft
feestelijk bedankt, wereldranglijst-
aanvoerder Laurent Fignon pleegde
contractbreuk, Acacio da Silva,
Claude Criquielion, Gianni Bugno,
Rolf Sörensen, Alvaro Pino en Pe-
dro Delgado schreven niet in, Adrie
van derPoel was niet in staat een ze-
vental helpers uit zijn verdwijnende
ploeg te recruteren.

Bevrijdingsprijszonder
Le Mond en Fignon

Organisatoren ploegentijdrit Eindhoven gedupeerd

KNVB onderzoekt
'doodschop' Roy

MVV'er Guy Francois om verklaring gevraagd

Verrassende rentree Hendrie Krüzen tegen Denemarken

Fräser debuteert in Oranje De blessure van Guy Francois ge-
neest vrij snel, maar de Belg in
Maastrichtse dienst kan op zyn
vroegst over twee weken zijn ren-
tree maken. Tegen die tijd hoopt
MVV ook weer een beroep te kun-
nen doen op Huub Driessen enReza
Uitman. De blessure van Alfons
Arts (buikspier) geneest minder
snel. De Brabander moet voorlopig
nog rust nemen.

MAASTRICHT - De tuchtcommis-
sie van de KNVB stelt een onder-
zoek in naar de grove overtreding
waarmee Ajax-speler Brian Roy
tien dagen geleden tijdens het com-
petitieduel Ajax-MVV de Maas-
trichtse aanvaller Guy Francois uit
de wedstrijd schopte. Uitlatingen
achterafvan zowel Francois als Roy
heeft de tuchtcommissie doen be-
sluiten de zaak in onderzoek te ne-
men.

Van onze sportredactie

AMSTERDAM - Roda JC-speler Henk Fraser debuteert van-
avond in het Nederlands Elftal in de vriendschappelijke inter-
end tegen Denemarken. Ook Brian Roy van Ajax speelt, voor
sigen publiek in De Meer, zijn eerste A-interland. Bondscoach
j^hys Libregts maakte gisteren de opstelling van Oranje be-
kend. Die ziet er als volgt uit: Hiele, Rutjes, Fraser, Koeman,
winter, Wouters, Krüzen, Van 't Schip, Bosman, Kieft, Roy.
«endrieKrüzen is de opvallendste naam in het Nederlands elf-

e oud-Almeloër, vorig seizoen vanv via Den Bosch naar KV Kort-rijk vertrokken, werd pas maandag-: IJiddag aan de selectie toegevoegd,
bovendien speelde hy niet meer in3e nationaleploeg sinds het kwalifi-
catie-duel met Wales* op 14 septem-
De.r 1988 in Amsterdam. Bij het
Vriendschappelijke duel met Italië,
[JP 16 november van hetzelfde jaar
JJRome, zat hij voor het laatst op dé

Het debuut van Roy (19) en Fraser
(23) lag voor de hand. Op links is,
door het ontbreken van vorm van
Huistra, nauwelijks een alternatief.
Fraser krygt een kans als mandek-
ker wegens de schorsing van vaste
kracht Van Tiggelen. Bondscoach
Libregts zei met Vanenburg geen
enkel risico te willen nemen. „Het
risico was te groot. Zou hij een
schop krijgen, dan was hij mis-
schien weken uit de roulatie ge-

Iweest." Vanenburg heeft last van
zijn kuitbeen.;John yan 't Schip was langer afwe-

Jg.\ Hij droeg in de openingswed-
nlriJ.d van Nederland bij het toer-
soi? 1 om net Europees kampioen-enap in de Bondsrepubliek, op 12urn van het vorige jaar, voor het
laatst het shirt van Oranje. Later in"et jaar tegen Wales (14 september)"aakte hij voor het laatst deeluit
<"i de selectie. Van 't Schip begint

*an zijn achttiende interland.

Denemarken kan, in tegenstelling
tot Nederland, vrijwel het sterkst
mogelijke elftal binnen de lijnen
brengen. Slechts John Jensen
(HSV) ontbreekt. Hij is in de Bun-
desliga zes wedstrijden geschorst,
wegens het spuwen van een tegen-
stander. Zijn Hamburgse werkge-
ver vond het niet passen de speler
wel toe te staan een interland te spe-
len.

Snijders en
Postma buiten

de prijzen

De tuchtcommissie van de KNVB
heeft de drie betrokken partijen
(Roy, Francois en scheidsrechter
Schuurmans) gevraagd naar een
schriftelijke verklaring. Aan de
hand daarvan zal bekeken worden
ofRoy alsnog bestraft zal worden.

Brian Roy wilde zijn onbesuisde ac-
tie na afloop van het duel in De
Meer goed praten door Francois te
beschuldigen van discriminerende
opmerkingenaan zijn adres. Roy zei
zelfs geen spijt van zijn actie te heb-
ben en er niet koud of warm van te
wórdenofFrancois nog wel ooitzou
kunnen voetballen. De Maastrichte-
naar op zijn beurt verklaarde dat hij
Roy pas na diens 'doodschop', krim-
pend van de pijn, in woede enkele
verwensingen naar het hoofd heeft
geslingerd. Scheidsrechter Schuur-
mans deed de tacklevan de Amster-
dammer slechts af met een vrije
schop.

MARTINY - Frans Snijders en
Arno Postma van Simson zijn wei-
nig succesvol geweest tydens de
wereldkampioenschappen worste-
len vrije stijl in het Zwitserse Marti-
ny.

Snijders worstelde in de 62 kHo-
gramklasse in de eerste ronde tegen "
de Rus Stefan Sarkisian, ooit meer-'
dere malen kampioen van Europa.
Snijders schoot in deze partij routi-
ne te kort en verloor na technisch
overwicht met 15-0. In de tweede
ronde kwam hij uit tegen de Zwitser
Martin Muller. Op vrij ongelukkige
wijze liep Snijders in de beginfase
vierpunten achterstand op diehy in
het resterende gedeelte van de par-
tij niet meer kon goed maken. Snij-
ders was daardoor uitgeschakeld.Goed debuut

Adriolo bij
WK-vissen

Arno Postma verging het niet beter.
Hy verloor achtereenvolgens van
een Bulgaar en van een Koreaan en
dat betekende ook voor hem een
voortijdige uitschakeling.

GELEEN - Het Limburgse dis-
trictskampioenschap veldrijden
wordt zaterdag 25 november op de
Sint Pietersberg in Maastricht ver-
reden. De organisatie is in handen
van TWC Maastricht, die in de vijfti-
ger jaren ook cyclo-crosses op de
Sint Pietersberg organiseerde.

" HEERLEN - Limburgse KNWU-
wielrenners die zondag 1 oktober aan
wedstrijden voor amateurs, junioren
en nieuwelingen in' het Westduitse
Alsdorf willen deelnemen, kunnen
hun inschrijvingen versturen naar
dhr. Martin Brassé, Postbus 74, 6430
AB Hoensbroek.

LKveldrijden op
Sint Pietersberg

De individuelewereldtitel ging naar
de Engelsman Torn Piekering. Het
zilver was voor de Italiaan Franses-
co Casini en JohnBenton uit Wales
won het brons. Beste Nederlander
was Eindhovenaar Jan van Schen-
del met een 19de plaats. Jo Adriolo
werd 33ste in een veld van 125 deel-
nemers.

In '88 eindigdeOranje nog op een te-
leurstellende 17de plaats. Adriolo
wist in twee wedstryden vijfkilo vis
aan de haak te slaan.

HEERLEN/PLOVDIV - Het Neder-
lands team is tijdens het wereld-
kampioenschap vissen in het Bul-
gaarse Plovdiv alsvierde geëindigd.
Wereldkampioen werd Wales voor
Italië en Engeland.Heerlenaar Jo
Adriolo (20) maakte een verdienste-
lijkdebuut in een ploeg die in verge-
lijking met '88 op vier van de vijf
plaatsen was gewijzigd.

" Onder toeziend oog van bondscoach Thijs Libregts vechten Hendrie Krüzen (links) en Graeme
Rutjes om de bal tijdens een oefenpartijtje in het Olympisch Stadion, waar Oranje vanavond
vriendschappelijk tegen Denemarken speelt.

Nederlaag
reserveteams

fortuna en MVV
Van onze medewerker

j^TTARD/WAALWIJK- Fortuna 2
tij? net in het spannende competi-
j^auel niet bolwerken tegen Eind-

R
V jn ?en leed een 0-1 nederlaag.

geeds in de tweede minuut nam
ras en door Borrenbergs ver-
na , nd een voorsprong, 0-1. Fortu-
dit j iep de gehele wedstrijd achterl' 1 doelpunt aan.
ltr verdere verloop van de strijd, eeg Fortuna diverse kansen, maar
h *6 werden verprutst of een Eind-
j^venverdediger stond op de doel-

-Ber'-2m onneil te voorkomen. Een
t6r Pel nad de verhoudingen be-
j,. weergegeven. Scheidsrechter
Vi°eg. Toeschouwers 150.

Opstellingen
Nederland: Hiele (Feyenoord); Fraser (Ro-
da JC), Ronald Koeman (Barcelona) en
Rutjes (KV Meehelen); Winter (Ajax), Wou-
ters (Ajax) en Krüzen (KV Kortrijk); Van 't
Schip (Ajax), Kielt (PSV), Bosman (KV Me-
ehelen) en Roy (Ajax).
Denemarken: Schmeichel (Bröndby); Sive-
baek (St. Etienne), Olsen (Bröndby), Kent
Nielsen (Aston Villa), ivan Nielsen (PSV) en
Heintze (PSV); Helt (Lyngby), Miehael Lau-
drup (Barcelona) en Batram ((Uerdingen);
Povlsen (PSV) en Brian Laudrup (Uerdin-
gen).

MVV'er Lanckohr scoort
Olympisch Elftal verslaat jonge Denen

VV 2 moest in Waalwijk tegen
stK- m een aantrekkelijke wed-
l riJd een 3-1 nederlaag slikken. Tot
de e

A
rwege de tweede helft waren

p, Maastrichtenaren de betere
o °fg, maar verzuimden RKC oppotere achterstand te zetten. RKC,
jj
l fysiek sterker was, besliste het

<ri»
, Dinnen 3 minuten door twee-<*ai te scoren. In de slotfase werd

ir, ,?ege door RKC, met Nico Jalink
stel,? gelederen, definitief veilig ge-
-0 Scoreverloop: 20. Huntjens
s-1 Kust. 69. Schopenhouer 1-1, 72.
gCnopenhouer 2-1, 87. In 't Groen

*■" Scheidsrechter Merx.

Reserve divisie C
NEr^o vd Sd- 2RBC 2 °-3
Cr i"!"AC 2 3-x
ftkT; Slttard 2-Eindhoven 2 0-1
CC 2-MVV 2 3-1\y^a JC 2-Den Bosch 2 3-2u'em II 2-VVV 2 3-1

bing^amma:
ö nsdag 12 sept 19 30 uur.
Vvv ,osch 2-RKC 2Mvvi^üdaJC2

NaoTven 2-NEC 2
dSP'2

VOLENDAM - De Nederlandse
voetbaltalenten raken langzaam
maar zeker onder de indruk van de
Olympische gedachte. De jongebri-
gade van Jan Rab en zijn maat Nol
de Ruiter zette gisteren een eerste,
zij het aarzelende, stap op de lange
weg naar Barcelona. In Volendam
werd een oefenpartij tegen Dene-
marken met moeite gewonnen, 3-2.

Het Olympische Elftal is jonger dan
ooit. Van de in Volendam gestarte
basiself zijn Elzinga en MVV'er
Lanckohr 20 jaar. De rest is jonger.
Rab wil de pupillen bij elkaar hou-
den, zeker nu het komende Olympi-
sche toernooi (1992) alleen toegan-
kelijk is voor spelers tot 23 jaar. De
huidige groep mag dus in zijn ge-

heel naar Catalonië, mits plaatsing
wordt afgedwongen.

Richard Witschge opende al in de
vijfde minuut de score met een
schot van afstand. De pakweg 300
toeschouwers, onder wieprominen-
ten als Michels, Rijvers, Jansen,
Ooft, Verbeek, Van Gaal, Verlangen
en Van der Kuijlen, gingen er ver-
geefs voor zitten. Nederland viel te-
rug.

Noemenswaardig was slechts het
tweede doelpunt. Witschge passte
prachtig op Lanckohr, die zich op
zijn beurt bediendevan een handige
'stiftbal'. Tussendoor waren de De-
nen gelijk gekomen door Miklós
Molnar.

Na de pauze bleek, dat de Neder-
landse jeugd over meer ervaring op
het hoogste niveau beschikt. Acht
spelers van Rabs basisteam zijn vas-
tekeuze van een club uit de eredivi-
sie. Voor de meeste Denen geldt dat
niet. Molnar maakte met een kopbal
nog wel gelijk, maar het overwicht
van Oranje groeide. Tebbenhoff te-
kende voor de winnende treffer.

Nederland - Denemarken 3-2 (2-1). 5.
Witschge 1-0, 37. Molnar 1-1, 42. Lanckohr
2-1, 51. Molnar 2-2, 66. Tebbenhoff 3-2.
Scheidsrechter: Bindels (Lux). Toeschou-
wers: 300. Gele kaart: Van Gobbel (Neder-
land) en Madsen (Denemarken).
Nederland: Karelse (65. Vonk); Elzinga,
Sas, Vink en Frank de Boer; Van Gobbel,
Ronald de Boer en Witschge; Lanckohr,
Tebbenhoff (82. De Wijs) en De Kruijf.

BARCELONA-Carl
Lewis is met 9,92 se-
conden wereldre-
cordhouder op de
100 meter. Tevens
zal hij de boeken in
gaan als de wereld-
kampioen op de
sprint van 1987, toen
de eerste titelstrijd
in Rome werd ge-
houden. De wijzigin-
gen in de analen zijn
het directe gevolg
van het besluit van
het congres van de
Internationale Ama-
teur Atletiek Federa-
tie atleten die be-
trapt zijn op het ge-
bruik van verboden
stimulerenden of
spierversterkende
middelen hebben
gebruikt, en dat toe-
geven, met terug-
werkende kracht
(drie jaar) hun titels

Johnson: record
en wellicht ook
wereldtitel kwijt

en records te ontne-
men.

By het congres van
de lAAF in de
Spaanse stad Barce-
lona werd een desbe-
treffend voorstel van
het bestuur ge-
steund door 137 van
de in totaal 189 leden
van de federatie. Het
besluit treft vooral,
en was ook daarop
eigenlijk ook ge-
richt, Ben Johnson.
Later bleek, dat het

nog niet helemaal ze-
ker is, dat Ben John-
son naast het record
ook de wereldtitel
kwijtraakt. Volgens
officials van de
lAAF was de situatie
tijdens het congres
nogal verwarrend.
Secretaris Stinson
verklaarde, dat er tij-
dens een bestuurs-
vergadering van de
lAAF in januari op-
nieuw over het on^
derwerp gesproken,
zal worden.

GELEEN - Nadat hij eerder al had
aangekondigd einde dit jaar zijn
functie als wielerconsul van het dis-
trict Limburg van deKNWU neer te
zullen leggen heeft Sjeng Duijkers
uit Vilt zich ook bedankt als lid van
het Limburgse districtsbestuur. De
vrij gekomen plaats wordt ingeno-
men door Guy Förster uit Heerlen.

Sjeng Duijkers
stapt ook uit

districtsbestuur

OLSO - Frankrijk heeft zijn laatstekans op het bereiken van de eind-
ronde van het wereldkampioen-
schap voetbal in Italië in Oslo ver-speeld. De ploeg van Michel Platini
bleef tegen Noorwegen steken op
een teleurstellende 1-1. De achter-
stand op Schotland en Joegoslavië
is nu onoverbrugbaarvoor de Euro-
pese kampioenen van 1984.
Frankrijk, bij het vorig jaar in de
Bondsrepubliek gehouden EK ook
al niet van de partij, koesterde in
Oslo tot kort voor tijd een voor-
sprong. De ploeg stond op 1-0, dank
zij een benutte strafschop van top-schutter Papin. Zes minuten voor
het einde maakten de Noren gelijk.
Het doelpunt kwam op naam van
Bratseth, die zijn brood verdient in
de Bundesliga bij Werder Bremen.

Frankrijk
niet naar WK

" Laurent Fignon (links) wordt beschuldigd van contract-
breuk en Greg Le Mond(rechts) heeft geen trek om in Eindhoven
te starten.

De organisatoren kregen gisterem
een extra tegenslag te verwerken.
De NOS deelde mee van een recht-
streekse televisie-uitzending af te
moeten zien om budgettaire rede-
nen. De wedstrijd komt wel op tv,
maar de uitzending begint pas als de
wedstrijd is afgelopen.
Tegen Laurent Fignon en zijn ploeg
werd een klacht ingediend bij de
FICP, de profsectie van de wereld-
wielrenunie. Ploegleider Cyrille
Guimard had de ploeg 'U' als eerste
aangemeld, maar trok de formatie

twee dagen na het wereldkampioen-
schap onverwacht weer terug. Dit
werd als contractbreuk aange-
merkt.
De Eindhovense ijveraars voor top-
wielersport hopen het volgend jaar
de renners gemakkelijker over te
kunnen halen voor een inspanning
per ploeg over 114 kilometer. Zij
gaan er van uit dat er dan ook pun-
ten te winnen zijn voor het indivi-
dueleklassement voor de wereldbe-
ker. Dit jaar is er alleen doorbereke-
ning naar de ploegenrangschikking.

tingsvergadering plaats van
het NeCeDo, het Nederlands Centrum voor Dopingsvraagstuk-
ken. In een tijd dat de dopingproblematiek een steeds belangrijker
rol gaat spelen in de sportwereld, is dat een lovenswaardig initia-
tief te noemen.

Deze week vond de oprich-



Woensdag 6 september 1989" 22'Limburgs Dagblad

Goergen voor aktieve |
interieurverzorging I

Wj&-^L De kritische instellingvan het personeel ten aanzien
rSy^BIWW van perfekte installatie past uitstekend bij de topmer-
'i^jl^g ken, die door Goergen worden gevoerd.Keukens
«dB! ÏIHS van SieMatic en Bulthaup, sanitairvan Villeroy &- fs Boch, Sphinx, Ideal Standard en van Keramag. De

schuifkastenwandenworden zelfs geheel in eigen
KJII Ufos I ■ meubelmakerij vervaardigd.

De verhogingvan het woongenot heeft bij Goergen V -ÊnTiß^ \tZmM fi - 5 üJ>% " iSS

Keuken en badkamer zijn m menig huis de ruimten bij iISIWP-^E■■M^^R^^ -M IIF^TI
: gekoppeldaan doelmatigheid en sfeer. Keukens en pi [ W>pS-*O%& -f-*'. " > llm

sanitair zijndan ook specialisaties, die in Zuid Limburg t^^rW^i^mtmmWMmmWmwammmmmm
den geassocieerd. Datzelfde geldt echter ookvoor
rüimtebesparende kastenwanden, centrale verwar- Kom eens kijken wat een keus!
ming en tegels. In deenorme showroom van Goergen wordt niet

gewerkt met 12 in een dozijn-opstellingen. Nee, u
Gebruiksklaar krijgt eenkompleet beeld van uwkeuken of bad-
De populariteit van Goergen is gelegen in het feit, dat kamer. Inclusiefvloeren, plafonds, verlichting, accesoi-
alles gebruiksklaar wordt geïnstalleerd.Goergen be- res enz. Er is altijd een ruime keus aan modellen, stij-
schiktover eigen, hoog gekwalificeerd personeel, dat len en materialen. Ook de kollektie bijpassende

"■ pas tevreden is, als er perfekt vakwerk is afgeleverd. tegels en plavuizen is omvangrijk.

Goergen kan heel wat voor uw woning betekenen! I
NVsA. \V\«ii<3rtov«n autoweg «. ( j-j,

j __■' *.r * '

//' keukens - sanitair - cv. - tegels - kastenwanden
\ Nijverheidsweg 17-ÏB, Stem (md. Kerensheide),

~^W Tel. 04490-31463/31367
Open: ma. 13-18, di. t/m vr. 9-18 en za. 10-16 uur.

Verder volgens afspraak. Donderdag koopavond tot 20 uur. —m

i' ' —"~————"—

fJkWy VANDAAG IS HET ZOVER ...
ËfT WORDT TOCH ZEKER EURO!

I HALS- A9B 11 STEEL- AQft ICOTELET K COTELET K
kilo VI kilo Wl

FILET- H9B VARKENS-JA9ft ICOTELET M FILET |J
kilo Vl kilo IVI

SOEPVLEES Z/BEEN JJ9B / «—H f» ] r—\\
(v/d HOOGRIB) f mmmmmm\ *"^ .^w.^ %

kilo I I * w * p> ■ 9
bi-IM-J zl WH! ■A I =f,IJ 5M91 M

i\ \A/CCTEAAI CC ««M HEERLEN, Heerlerbaan 108 MAASTRICHT, (Amby) j

-^.^ ÏÏHITMHLOC PJg BRUNSSUM, Juiianastraat 24 Lindeplein 1
DROOGWORST *% SITTARD, (Sanderbout) Veestraat 42

p. Stuk "w I woensdag vanal 12 uur geopend: A^rI donderdag koopavond (geen koopavond in SITTARD)

i , ,

! GUNSTIGE LENINGEN
«■■■■DEZE KUNNEN WIJ MEESTAL BINNENHMH

ÉÉN DAG AAN U UITBETALEN
MEESTAL KWIJTSCHELDING BIJ OVERLIJDEN

JT PERSOONLIJKE LENINGEN mgW DOORLOPEND %
m KREDIET '

Kredietbebrag 96x 84x - 72x " 60x 54x 42x 30x . I Krediet- p.mnd R.nte TheorI bedrag Incl. rente per mnd. loopt.2.000 60 79
».ioo - ~3 ,22 ,48 ,97 ■*«&" 1«j,- 0,98% 70

,0.,00 ,59 ,70 ,90 9,7 935 999 39. "* Jg* J,5.000 23, 253 29, 392 350 429 570 g^. JJ" Jg* g
20.000 309 337 375 430 466 57, 79, $.000. J». Jg* g
25.000 396 42, 469 537 563 7,4 950^^^^^!^^^..^
35.000 539 602 656 75, 8,6 999 ,33, I FINANCIERINGSKANTOOR■ 50.000 769 960 936 ,074 ~65 ,427 ,90, ■ r~V [~\ Am\^m\\ IA11H-3IA11

Looptijd 84 en 96 mnd. 'gelden bij aanschaf duurzame goederen. Il\ A U Bk ? kEffekt rente vana(o,B7% per maand. | |\/| l^^^^^LW 1 1\ II *—il l\ I
■■■inHpillHll I Scharnerweg Maastr

|J' to ib^^TiTi^a I Biikantoor:Hoofdstraat9HoensbroekL/^Nr^^^^Jj^^^L^^L^^^l Tel. 045-225000van 11.00 -20.00 uur

-
" 1f CDA-groen wel met PvdA-rood Heeft u liever alleen de driezitter?
te combineren is, dat is nog maar de N^%^\^ I Of alleen het wandmeubel, maar dan in

mw Wm\^m\\\A^^^9mwSS^
vraag. Over het wit en grijs van deze W **«^ BhSss^^^W I het antraciet? De meubelen zijn op't

Sanderskamer kunnen we het in ieder .^Z^^fc. W I moment ook bijna allemaal afzonderlijk
geval eens zijn: datpastperfect. Als uwilt >/^vf ' m\ lin de aanbieding. Dus hoe uuw kamer

levert Sanders het hele interieur bij uaf RjÉi I °°k w^t samenstellen, de kans op een ]

voor slechts f3.999,-. _^^4m /y^^^ ■ begrotingstekort is aangenaamklein. ia\^ .a* ¥*m^ammf&^

JÊSt zou u
d§»!en van Sanders
<aHn de kamer?

Gemakkelijke, donkergrijze 3-2 zitcombinatie tijdelijk voor 1699,- Achthoekige salontafelmet plavuizenblad.
Royale eethoek. Stoelen (wit beuken met donkergrijze stof) Ook in parelgrijs, antraciet en zwart. Zoals afgebeeld (wit) slechts 299,-
-per stuknu voor 169,- Ruim wandmeubel (elementen ook los verkrijgbaar)
Tafel (wit essen fineer) slechts 299,-. in wit, parelgrijs of antraciet. Zoalshier afgebeeld nu slechts 1299,-_
Eethoek compleet van 975,- voor 899,- Compleet extra voordelig: van 4196,-

-v00r3999-, TREFT 'T BIJ SANPERS
Aanbiedingen geldigt/m 7 oktober 1989.Prijs- en modelwijzigingenvoorbehouden.

KERKRADE/WESTVAEKENHUIZENERLAAN 20.6466 ND. TEL. 045 - 415990/909. DONDERDAGKOOPAVOND. BMMSsHHHMiI^fI
1 , —:— ■—■—— : ■ i

■ <Aamm\ - '^■'^■^-■■-

—^

EEN ZEEHOND MEER
OF MINDER...
KANU
DAT WAT SCHELEN?

Een virusricht momenteel een ware slachting aan onder de zeehonden in ons waddengebied. Het groS
van alle zeehonden is inmiddels met deze gevreesde ziekte besmet. Het is mogelijk datde helft van henhet
er niet levend zal afbrengen.

En datgeldt niet alleen voor de jongeof al verzwakte dieren,maar net zo hard voor hun (nu nog)
gezonde soortgenoten.

De zeehondencrèche in Pieterburen is dag en nacht in touwen probeert met alle aanwezigekennis fie>
aantal slachtoffers te beperken.

U begrijpt, meer dan ooit doetde crèche een beroep op uwwelgevendheid om de opvang en het
onderzoek te kunnen financieren.

Een eenmalige bijdrage in devorm van een overmaking op giro nr. 36.73.095 t.n.v. Zeehondencrèche
Pieterburen of donateur worden door middel van het insturen van de bon helptmee een lijdensweg te
voorkomen.

»*
I %wm^W Natuurlijk kan dezeehondensterlte mij wat schelen.

Maak mij donateuren stuur een acceptgiro t.w.v. f ■ I
Naam , . ■

I Adres ■—- |
Postcode Plaats ; .

I Opsturen naar StichtingZeehondencrèche Pieterburen Antwoordnummer 950,9950 WL Pieterburen (Postzegel nietnodig J^
Zonderzeehond is de Waddenzee een dode ze&



%Een
nederlaag
tegen Mechelen
zou de ontslag-
procedure van
Hulshoff bij
Lierse wel eens
in een stroom-
versnelling
kunnen
brengen.

Kritiek op StuttgarttrainerArie Haan neemt toe

Hulshoffop schopstoel

Van onze medewerker
WILLY.WINGEN

in de slag met lijnrechters en umpi-

Overwinning
volleyballers

Mosam-speelsters
vinden onderdak

2a^W y°RK -°e vraag lijktzo lang-
wierhand gerechtvaardigd wie
tttrny Connors bij de open Ameri-, anse tenniskampioenschappen

*n> dan wel durft te verslaan. De
terdag 37 jaar geworden Ameri-

£»an wordt in New Vork met de dag
populairder. In het weekeinde wa-
Ve ri

Gr n°g grote twiJfels of hij wel
aan 1

k°n sPelen na een kramp-
hol die enkele uren duurde. Ge-
jl Pen door een paar artsen en fy-
echt erapeuten herstelde Connors

"ter, trainde wat en was weer fit
inTeg om de Zweed Stefan Edberganc sets te vernederen.

Ritwinnaar Alonso nieuwe leider

Rooks onttroond

In de kwartfinales speelt Connors
tegen een van zijn jonge landgeno-
ten die het tennis 'onveilig' maken.
André Agassi heeft echter bij het
Amerikaanse publiek noch de me-
dia veel krediet opgebouwd, on-
danks zijn successen en vrome ge-
drag. In de kwartfinales, die hij be-
reikte door een simpele overwin-
ning op zijn landgenoot Jim Grabb,
staat hij voor de uiterst ondankbare
taak een einde te maken aan de ze-
gereeks van Connors. Tenzij Agassi
gevolg geeft aan de wens van het
publiek...

EHC - Roda JC 3-6 (1-3). 5. Haan 0-1:
14. Van der Waart 0-2; 15. Duyf 1-2; 35
Van der Waart 1-3; 54. Hanssen 1-4; 57
Bastings 2-4; 67. Van derLuer 2-5; 77.
Bastings 3-5; 84. Groenendijk (straf-
schop) -3-6. Toeschouwers 400,
Scheidsrechter Veldman.

Versteend
Gêne Hanssen haalde tien minuten
na rust van ver uit en ook nu stond
de EHC-gaolie als versteend naar de
bal te kijken: 1-4. Veldman herstel-
de zijn fout enigszins, door vlak
hierna het spel vliegensvlug te her-
vatten. Felix Bastings dirigeerde de
ontvangen bal direct naar Bran-
kaert, waarna diens voorzet door de
snel ingelopen Bastings schitterend
tegen het net werd gekopt: 2-4.

HOENSBROEK - Echt tevreden
kon Roda JC-trainer Jan Reker na
het resultaat tegen EHC (3-6) niet
zijn, want daarvoor incasseerde de
Kerkraadse eredivionist toch iets te
veel tegentreffers. Als excuus
mocht dan wel worden aangevoerd,
dat oranjeklant Henk Fraser en Bert

waarna Ton Duyf de achterstand
verkleinde: 1-2. Vlak voor rust had
Roda opnieuw Veldmans hulp no-
dig, want nu kwam hij te snel uit,
waarna Van der Waart de bal in het
lege doel schoof: 1-3.

echter ontgaan, dat de Spanjaard
Marino Alonso al eerder de finish
had bereikt.

EHC: Veldman (86. Van Wiikel), Jans-
sen, Scheepers, Ingenbleek (46. Van
Wijnen), Ypelaar, Derrez, Adam, Wij-
nen (65. Selder), Bastings, Duyf, Bran-
kaert.
Roda JC: Bolesta, Senden, Luypers,
Hanssen, Trost, Broeders,- Van der
Waart (46. Janssen), Groenendijk, Van
der Luer, Haan, Diliberto.

2
or Jimmy Connors lijken gren-

u aheen te bestaan om ze te ver-
de A °P 37-JariSe leeftijd speelt
ren i?e aan a*s in z^n J°ngere Ja_
v : Een voetblessure maakte het
"ng jaar twijfelachtig of Connors

la
er ln het circuit zou terugkeren,

v„ n °f hij weer op zijn oude ni-
fa„ .e??" kunnen spelen. Tegen Ste-
ivpp o g was de oude vorm er
Voren onnors speelde als nooit te-en, en ging ook weer ouderwets

Voor het eerst in het toernooi werd
Ivan Lendl getest. De als eerste ge-
plaatste Tsjechoslowaak, op weg
naar zijn achtste opeenvolgende fi-
nale, diende tegen de Sovjet Andrei
Tsjesnokov alzijnkwaliteiten aan te
spreken om te winnen. Pas na vijf
sets capituleerde de Rus.
In de strijd om een plaats bij de laat-
ste vier ontmoet Lendl Tim Mayot-
te.

Van onze sportredactie
MAASTRICHT - De speelsters van
het onlangs opgedoekte Vonk/Mo-
sam uit Maastricht hebben weinig
moeite met het vinden van een nieu-
we vereniging. Een drietal handbal-
sters heeft inmiddels onderdak ge-
vonden bij SVM uit Munstergeleen.
Henriëtte Kouters, Mananda Stans
en Gonda op den Camp komen ko-
mend seizoen uit voor de tweededi-
visionist. Inge Bischof en keepsters
Gislaine Lebens trainen al enige tijd
bij het Valkenburgse Auto Caubo
lason. Ook Marcia Lochschmidt
heeft te kennen gegeven wat te voe-
len om naar de eerstedivisionist
over te stappen, maar inmiddels
heeft ook het noodlijdende Hol-
box/Swift bij de schutster aange-
klopt.

MANRESA- De eerste ferme berg-
rit in de Ronde van Catalonië heert
Steven Rooks de leiderstrui gekost.
Onbewust, want de Noordhollander
dacht dat hij het tricot nog in zijn
bezit had nadat hij als vierde over de
streep was gekomen. Na 150 kilo-
meter klimmen en dalen was het de
nummer één van het klassement

Het laatste kwartier was voor Roda
JC, dat conditioneel toch sterker
bleek te zijn dan de Hoensbroekse
hoofdklasser. Erik van der Luer
raakte de paal, Alfons Groenendijk
de lat en de volley van Diliberto
ging maar net naast. Gescoord werd
er ook nog. Van der Luer en Groe-
nendijk (strafschop) maakten het
halve dozijn vol en tussendoor was
Bastings Bolesta nog een keer te
snel af: 3-6.

De Spanjaard bezorgde zijn landge-
noten het eerste succes en hield aan
zijn ontsnapping net voldoende
speelruimte over om Rooks te ont-
tronen. De Nederlander zat niet in
over het verlies. Hij was al lang blij,
dat in Manresa de martelgang over
de bergen erop zat. Rooks, leider ge-
worden door betere klasseringen
dan Theunisse in de voorgaande
etappes, weigerde zijn ploegmaten
het leiderstricot ten koste van alles
te laten verdedigen. De lastige rit
door allerlei kleine, bijna uitgestor-
ven dorpen haalde alle animo bij de
Nederlander weg om zijn eerste po-
sitie veilig te stellen. „Ik heb alleen
maar afgezien. Wat een rit. Op de
kaart zag het er nog niet de helft zo
erg uit. Alle moraal was aan het ein-
de verdwenen", verklaarde de ont-
troonde leider.

Al na vijf minuten profiteerde Mi-
chel Haan van een verkeerde pass
van Marcel Wijnen (0-1) en nauwe-
lijks tien minuten later lag EHC-
doelman Dick Veldman al in de ver-
keerde hoek, toen Peter van dei
Waart nog moest aanleggen: 0-2.
Roda JC-doelman Henryk Bolesta
miste duidelijk wedstrijdritme,
want bij een voorzet van Peter
Brankaert tastte hij volledig mis,

Verhagen (blessure) in het hart van
de defensie node werden gemist en
dat hun vervangers, Mark Luypers
en Gerrie Senden, de wedstrijd van
maandagavond nog in de benen
hadden. „Het was zeker geen goede
wedstrijd, maar wüfl een goede les,"
aldus Reker.

FRANEKER - De Nederlandse vdl-
leybalploeg heeft in Franeker de
eerste van drie interlands tegen de
Italiaanse mannen zonder setverlies
afgesloten. In anderhalf uur werd
het voor circa 1500 toeschouwers
3-0 met als standen 15-13 15-4 16-14.

Van onze medewerker
JOHN BANNIER

GELEEN - Juist in het jaar dat
de Geleense zaalvoetbalvereni-
ging Merpati tien jaar bestaat is
de kans groot dat deze Molukse
zaalvoetbalploeg niet meer uit
mag komen in de zaalvoetbal-
competitie van deKNVB omdat
de noodlijdende club niet meer
aan haar financi'ele verplichtin-
gen kan voldoen nadat de spon-
sor de geldkraan heeft dichtge-
draaid.Reden voor deKNVB om
Merpati uit te sluiten. De spon-
sorBubotronicblijkt echter geen
schuld te treffen.

Sterker nog, Bubotronic wilde in
eerste instantie Merpati opnieuw
een jaar helpen. Directeur John
Bost: „Het vorig jaar was over-
eengekomen dat het bedrijf tien-
duizend guld in Merpati zou ste-
ken. Naderhand bleek dit bijna

vier mille meer te moeten zijn
omdat ik telkens weer tegen
nieuwe schulden aanliep. Er was
geen enkel controle over de uit-
gaven bij de club en ik heb geen
enkel idee hoe de geldenbesteed
zijn. Ik heb, toen ik van de
KNVB hoorde dat er weer pro-
blemen waren, een nieuwe po-
ging gewaagd, om met Merpati
om de tafel te gaan zitten. Dat is
helaas niet gelukt maar de fout
lag niet bij ons. Dat heeft me aan
het denken gezet, zeker toen
Merpati met een begroting van
4700 gulden voor het nieuwe sei-
zoen op de proppen kwam. Daar
kun je amper deKNVB van beta-
len. Ik wil nu niet het risico lopen
om me dadelijk nog grotere fi-
nanciële offers te moeten ge-
troosten om Merpati te redden.
Daar pas ik voor, temeer ook om-
dat ik mijn uitgaven niet vertaald
zie in publiciteit".

Nederlanders in
halve finales
WK roeien

Evelyne Dullens
uitgeschakeld
Van onze tennismedewerker

ISTOIA - In de eerste ronde van|*et met 10.000 dollar gedoteerde
in het Italiaanse Pi-, l°ia is Evelyne Dullens uit Sittard
In de beslissende

had zij verlo-
£n van de Italiaanse Tilli met 7-6;
l. 'i 6-4, maar zij bereikte als 'geluk-
'ge verliezer' toch in het hoofdtoer-

ru 01' Hierin verloor zij van een an-
*re Italiaanse met 6-4; 6-3. Over
j cc weken vertrekt Dullens naar
(j eSoslavië om er aan enkele tien-. izendollartoernooien mee tea°en.

Groep 7: Beveren: Jong België - Jong
Portugal 1-1.
Stand: België 5-6; Portugal 3-4; Tsjecho-
slowakije 3-3; Luxemburg 3-1.

Vriendschappelijk interlandvoetbal:
Warschau: Polen - Griekenland 3-0. 1.
Warzycha 1-0, 28. Dziekanowski 2-0, 42.
Ziober 3-0. Toeschouwers: 15.000.
Tsjechoslowakije - Roemenië 2-0 (1-0).
44. Vik 1-0, 59. Bilek 2-0. Toeschouwers:
4.130.

wielrennen
tennis

atletiek

voetbal

6.29,49, 5. Nederland (RIC/Laga/Spaar-
ne) 6.39,57. Dubbel vier: 1. Nederland
(Isala/Nautilus/Nereus/Die Leythe)
6.08,73, 2. Noorwegen 6.09,56, 3. Honga-
rije 6.10,33, 4. Bulgarije 6.11,08, 5. Groot-
Brittannië 6.47,38.Vrouwen: Skif: 1.Pe-
ter(DDR) 8.25,13, 2. Lipa (Roe) 8.31,52,3.
Van Ettekoven (Ned) 8.35,99,4;Townley
(VSt) 8.42,01, 5. Gill (GBr) 8.42,86. De bo-
ten die zich niet rechtstreeks plaatsten
voor de volgende ronde komen vandaag
uit in de herkansingen.

Ronde van Catalonië: vierde etappe,
Tarrega - Manresa, 150 km: 1. Alonso3.51.01 uur, 2. Doinguez 1.17, 3. Corre-
dor, 4. Rooks, 5. Van Brabant, 6. Theu-
nisse, 7. Mottet, 8. Passera, 9. Lejarreta,
10. Indurain, 11. Delgado, 12. Alcala, 13.
Gaston, 14. Claveyrolat, 15. Rezze, 22.
Breukink, 27. Suykerbuyk, 29. Van Or-
souw, 50. Van Vliet, 65. Van den Akker
6.28, 101. Vos 11.49, 114. De Rooy 16.24,
115. Van Poppel z.t., 117. Beuker z.t.,
118. Nijboer z.t., 119. Talen z.t.
Algemeen klassement: 1. Alonso14.37,03, 2. Rooks 0.05, 3. Theunisse z.t„
4. Pedersen z.t., 5. Van Orsouw z.t., 6. Al-
cala z.t., 7. Nulens 0.11, 8. Breukink z.t.,
9. Passera 0.17, 10. Vona z.t., 11. Romin-
ger z.t., 12. Pedrero 0.23, 13. Hodge z.t.,
14. Mujika z.t., 15. Arambarri z.t., 19.
Delgado 0.29, 43. Suykerbuyk 1.05, 58.
Van Vliet 1.47,98. Van den Akker 13.46,
101. Van Poppel 15.18, 112. De Rooy
16.54, 114. Talen 17.45, 115. Beuker
18.15, 116. Nijboer 18.15, 121. Vos 31.59.

EK-kwalificatie: Groep 5: Noorwegen -Frankrijk 1-1 (0-1). 40. Papin (straf-
schop) 0-1, 84. Bratseth 1-1. Scheids-
rechter: Kolev (Bul). Toeschouwers:
8.500.
Stand: Schotland 5-9; Joegoslavië 5-8;
Noorwegen 6-5; Frankrijk 6-5; Cyprus'
6-1.

EK-kwalificatie voor spelers tot 21
jaar: Groep 2: Stockholm: Jong Zwe-
den - Jong Engeland 1-0.
Stand: Zweden 4-7; Engeland 5-7; Polen
3-1; Albanië 4-1.
Groep 3: Jong Oostenrijk - Jong Sovjet-
unie 0-2.
Stand: Sovjetunie 4-7; DDR 4-3; Oosten-
rijk 4-3; Turkije 4-3.
Groep 5: Jong Joegoslavië - Jong Schot-
land 4-1, Jong Noorwegen - JongFrank-
rijk 1-1.
Stand: Joegoslavië 5-9; Frankrijk 5-6;
Noorwegen 4-2; Schotland 4-1.

roeien

Open Amerikaanse kampioenschap-
pen New Vork
Mannen enkelspel, achtste finales:
Mayotte-Chang 7-5, 6-1, 1-6, 6-3; Con-
nors-Edberg 6-2, 6-3, 6-1; Lendl-Tsjesno-
kov 6-3, 4-6, 1-6, 6-4, 6-3; Agassi-Grabb
6-1, 7-5, 6-3. Indeling kwartfinales:Lendl-Mayotte, Connors-Agassi, Ber-ger-Krickstein, Noah-Becker.
Vrouwen enkelspel, achtste finales:
Sabatini-Martinez 6-1, 6-1; Graf-Fair-
bank 6-4, 6-0; Sukova-Savtsjenko 4-6,
6-1, 6-2; Sanchez-Paulus 6-2, 6-2. Kwart-
finales: Garrison (VSt/5) - Evert (VSt/4)
7-6 (7-1) 6-2.
Gemengddubbel, kwartfinales: Robin
White/Cannon-Thompson/Drewett 7-6,
6-2.
Mannen dubbelspel, kwartfinales:
John McEnroe/Woodforde (VSt) -Leach/Pugh (VSt) 4-6 7-6 6-4 7-6. Vrou-
wen dubbelspel, kwartfinales: Rei-
nach/Provis (Zaf/Aus) - Savtsjenko/Zve-
reva (Sov) 2-6 6-3 7-6.

softbal

Izegem, profs: 1. Patrick Verschueren
164 km in 3.44 uur, 2. Verbeke, 3. Dau-
we, 4. Johan Devos, 5. Dernol, 7. Frank
Pirard.

volleybal

maceraia, nane - Tsjechoslowakije -DDR: mannen: 100 m: 1. Pavoni (Ita)
10,35 sec. 400 m: 1. Schönlebe (DDR)
45,67 sec, 2. Ribaud (Ita) 45,67. 400 mhorden: 1. Kuczey (Tsj) 49,97 sec. 4xloom: 1. DDR 39,36 sec. kogelstoten: 1.
Timmermann (DDR) 21,30 m. speer: 1.Hadwich (DDR) 84,84 m. Eindstand: 1DDR 85 punten, t. Italië 77, 3. Tsjecho-
slowakije 49. vrouwen: 100 m: 1. Möller(DDR) 11,11 sec, 2. Behrend (DDR)
11,33. 400 m: 1.Hesselbarth (DDR) 52,18,2. Schreiter (DDR) 52,40. 800 m: 1. Wo-dars (DDR) 1.59,09. 400 m horden: 1.Krug (DDR) 55,70 sec. discus: 1. Wylud-
da (DDR) 72,18 m speer: 1. Felke (DDR)76,88 m (beste seizoenprestatie) 4xloom: 1. DDR 42,73 sec. Eindstand: 1. DDR101 punten, 2. Italië 44, 3. Tsjechoslowa-
kije 43.

Franeker, vriendschappelijke inter-
land (mannen): Nederland - Italië 3-0
(15-13, 15-4, 16-14).

Intercontinentale Cup dames in Vero-na
Italië-Nederland 3-0; Nederland-China
3-1; Nederlandse Antillen-Australië 3-4;
Italië-Verenigde Staten 3-2; Verenigde
Staten-Puerto Rico 0-1; China-Taiwan
1-0.

WK in Bied: mannen (winnaar naar fi-
nale): Lichte Acht: 1. Italië 6.05,57, 2.
Verenigde Staten 6.11,66, 3. Nederland
(Triton/Vidar/Skadi/Proteus/Argo/La-
ga)6.14,08, 4. Zwitserland 6.19,66. Num-
mers een, twee en drie naar halve fina-
les: Vier zonder stuurman: 1. DDR
6.26,33, 2. Nieuwzeeland 6.26,89, 3.
Frankrijk 6.29,18, 4. Tsjechoslowakije

' hehk ~ Twee Nederlandse boten
r ?ben zich gisteren gevoegd bij de

ve i."le °P de openingsdagal de hal-
rej .'nales van de strijd om de we-fl.'ï'kampioenschappen roeien had-
ju;1 hereikt. Skiffeuze Harriët van
w ek°ven deed dat door derde te;diju?en- De combinatie mannenobel vier door een knappe over-fcng'
20 "riannen lichte acht en de vier
öez £ stuurman hakte dat niet.
er e "oten komen met de vier die
r on^aandag niet in slaagden een
in d ,Verder te komen vandaag uit

"e herkansingen.

sport kort
I^ERKRADE - Supporters van
ser.fQ

JCkunnen zich donderdag tus-
*Wh -2 en 2100 uur in het sP°rtPark
tiaar:nei°e opgeven voor de busreis
<W. fiVolendam (zondag). Vertrektij-
&ark ói uur Kerkrade, 9.00 uur sport-
Sulril 5 uur Schaesberg. Kosten 15vQoi " voor leden en 17,50 gulden°0r met-leden.

ERMOND " Het Nederlands
ge 'aD°ogteam heeft de interland te-■V- öelSië met 3-1 gewonnen. De da-
boe. yerloren met 1706-1783. De heren
Hl *len met 7406-7364 een zege, even-
te,.? 6 Juniorenmet 1830-1748 en de ve-nnen met 1801-1744 punten.

SJ^ENDAM - Roy Creemers uit
ten f>".Slt^tard is samen met Carlo Rut-
ölaat Budel °P een gedeelde tweede
l^nd« geëindigd tijdens het Neder-
cc r*s kampioenschap motorcross 125
Êvet.?or Junioren. De winst was voor
Üofr*, Elmen uit Veendam. Marcelman uit Valkenburg werd vierde.

<*enIJSDEN ~ Zondag vindt in Eijs--611 hardloopwedstrijd over tien
vatfeise mijl (ruim 16 km) plaats. Aan-
te*^ ° uur- Inschrijven in defeest-L °P het stationsplein.

Alonso mocht na ruim de helft van
de koers zijn eigen weg gaan. De
Spanjaard, dievolgend seizoenvoor
een jaarsalaris van 600.000 gulden
voor de ploeg van Pedro Delgado
gaat rijden, bereikte alleende Mont-
serrat. Op weg naar Manresa kreeg
Alonso acht achtervolgers, onder
wie de door Gisbers naar voren ge-
schoven Alcala, de Spanjaard Indu-
rain en de Fransman Mottet. De
jacht werd even onderbroken door
een val van Theunisse. De Neder-
lander was razendsnel weer over-
eind en kon opnieuw aanklampen
door veel risico te nemen.
Net voor de finish werden Mottet en
de anderen teruggepakt. Alleen
Alonso bleef buiten bereik. Hij
hield 1 minuut en 17 seconden over
op de aanstormende groep. Vol-
doende om vandaag als eerste
Spaanse leider te starten. Lang zal
de Spanjaard niet aan de kop blij-
ven. De coureurs werken vandaag
een etappe en een tijdrit af.

" De organisatoren van deAmstel Gold Race hebben de voorbereidingen op de 25e editie
van Nederlands enige wielerklassieker reeds gestart. Chris Woerts, HermanKrott en Nieck
Wassenaar (vlnr) bestudeerden gisteren in bijzijn van anderen in Meerssen de mogelijk-
heid om volgend jaardefinish een stuk te verleggen-,uit op verzoek van deNOS-televisie.

Foto: WIDDERSHOVEN
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Balletkompanie Danza Viva brengt

„EIN SOMMERNACHTSTRAUM"
mv 'j

mWkSLM ' lv' vi

'* ':'Ém\\

■'. —-■-""■ ■■'■■«►■ 1 < - „

Gebaseerd op het beroemde gelijknamige toneelstuk van William
Shakespearebrengt Danze Viva deze uitvoering op muziek van Felix
Mendelssohn Bartholdy.
In „Ein Sommernachtstraum" stoten driewerelden op elkaar: het
elfenrijk, liefdespaartjes en nijvere ambachtslieden. Choreograaf
Germinal Casado heeft van dit bijzonder sprookje indrukwekkende
beelden weten te maken.

STADSSCHOUWBURG HEERLEN: Dinsdag 12 september,
aanvang 20.00 uur.

Toegangsprijzen: ’ 24,- /’21,-// 18,-

Deze bon Limburgs Dagblad Lezerskorting
I I

geeft recht op een korting van VIJF GULDEN p.p. op de \/
toegangsprijs van ’21,-. "fo-
lie korting geldt alleen in de voorverkoop en de bon geldt
voor maximaal twee personen.! 1

Jan Reker:
'Een goede les'

Roda JC-defensie tegen EHCin deproblemen

e positie van de voormalige voor-
bopper kwam in het gedrang toen
Voorzitter Patrick Bauwen (32) ver-
fden week zijn ontslag indiende.ue jongstepreases in het Belgische
betaalde voetbal had zich persoon-
lJk sterk gemaakt voor de komstvan Hulshoff, daarmee de oppositievan medebestuursleden negerend.
Ue resultaten van Lierse, slechts 1
Punt uit drie wedstrijden en de

meeste doelpunten tegen, spreken
niet tot deverbeelding en met name
de tegenstemmers in het bestuur
keren zich steeds meer tegen Huls-
hoff. De spelers zijneveneens niet te
spreken over' hun trainer. Kortom,
een nederlaag tegen kampioen KV
Mechelen zou de ontslagprocedure
wel eens in een stroomversnelling
kunnen brengen.
De kritiek op Arie Haan neemt met

De voornaamste reden daarvan is
een clausule in zijn (tweejarig) con-
tract, dat Haan ditvoorjaar tekende.
Daarin heeft hij bedongen, dat Vfß
Stuttgart hem tot de zomer van 1991
moet doorbetalen als hij tussentijds
wordt ontslagen. In het geval Haan
de grond te heet onder de voeten
wordt en hij voortijdig de jas aan-
trekt, moet de trainer de club twee
jaar salaris betalen. En dat ligt al
gauw in de buurt van een miljoen
gulden.

de week toe, de kans dat hij door
Vfß Stuttgart voortijdig op straat
wordt gezet is vooralsnog klein.
Volgens voorzitter Mayer-Vorfelder
is er zelfs geen vuiltje aan de lucht
en kan de Nederlander rustig gaan
slapen.

Van onze sportredactie
LIER - De ex-Ajacieden, die momenteel aan de slag zijn als
coach, gaat het niet echt voor de wind. Arie Haan zit in Stutt-
gart op de schopstoel; zijn voormalige clubgenoot Barry Huls-
hoffvergaat het al niet veel beter bij Lierse SK. De enige die de
aanvankelijke scepsis de kop heeft kunnen indrukken lijkt
Ruud Krol bij KV Mechelen. En uitgerekend Krol kan de be-
slissing van Lierse om Hulshoff de laan uit te sturen beïnvloe-
den. De wedstrijd van aanstaand weekeinde tussen Lierse en
KV wordt gezien als cruciaal voor de Lierse-toekomst van
Wulshoff.

JimmyConnors
vernedert Edberg

Derwall
De voetbalwereld is Jupp Derwall
nog niet vergeten. De voorganger
van Franz Beckenbauer als bonds-
coach van de Westduitsers kan te-
gen eenjaarsalarisvan bijna zes ton
meteen in dienst treden bij Racing
Strassbourg. Modekoning en voor-
zitter Daniel Hechter ziet in Derwall
de aangewezen autoriteit om de
naar de tweede divisie afgedaalde
club weer op hét hoogste niveau te-
rug te brengen. De beslissing ligtbij
Derwall. Hechter heeft hem tot van-
avond de tijd gegeven om op het
aanbod in te gaan.
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Sponsor Merpati
treft geen schuld
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	" Een man staat eenzaam tussen zeshonderd bedden in een hal in Passau in Zuid-Duitsland. De Westduitse regering heeft er vanwege het slechte weer vanaf gezien de verwachte stroom Oostduitse vluchtelingen in tentenkampen onder te brengen. Het is echter onzeker wanneer Hongarije de duizenden DDR-burgers in het land naar het Westen zal laten vertrekken.
	" Onder toeziend oog van bondscoach Thijs Libregts vechten Hendrie Krüzen (links) en Graeme Rutjes om de bal tijdens een oefenpartijtje in het Olympisch Stadion, waar Oranje vanavond vriendschappelijk tegen Denemarken speelt.
	" De organisatoren van de Amstel Gold Race hebben de voorbereidingen op de 25e editie van Nederlands enige wielerklassieker reeds gestart. Chris Woerts, Herman Krott en Nieck Wassenaar (vlnr) bestudeerden gisteren in bijzijn van anderen in Meerssen de mogelijkheid om volgend jaar de finish een stuk te verleggen-, uit op verzoek van de NOS-televisie. Foto: WIDDERSHOVEN


