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ZETELVERDELING
TWEEDE KAMER

Zetels/ Zetels Zetels
partijnaam Kamer '89 Kamer '86

Zetels 150 150
CDA 54 54
PvdA 49 52
WD 22 27
D66 12 9
SGP 3 3
Groen Links 6 3
GPV 2 1
RPF ,1 1
Janmaat 1 -

"Ruud Lubbers " Wim Kok

vandaag
w 'Vader' van

Maigret dood
pagina 2

" Stoornis in
hersenen door
oplosmiddelen

pagina 13

" Versnippering
in luchtverkeers-
leiding te groot

pagina 15

verkiezing
# Uitslagen

en commentaren
pagina 21 t.m. 29

Nog nipte meerderheid voor coalitie-PvdA verliest drie zetels

CDA winnaar, dreun voor VVD
I Van onze parlementsredactie

Ê HAAG - Het CDA is bij de gisteren gehouden verkiezin-
i)1 Vo°r de Tweede Kamer duidelijk de grootste partij geble-
I-mkiP6 criristendemocraten onder leiding van premier RuudSobers bleven vijf zetels groter dan de PvdA van Wim Kok,
fe drie zetels verloor. In politiek Den Haag wordt een span-
ende kabinetsformatie verwacht. Nu de CDA en VVD geza-ag "jk slechts.kunnenrekenen op een nipte meerderheid van

/Jf 2etels, lijkt een herstel van hun coalitie moeilijk.

■W? won flink bij de verkiezingenrwijl de VVD het voorspelde om
r'grijke verlies van vijfzetels leec■ <aroen Links een tegenvallendekJ** beleefde.

MwPkpmst bij deverkiezingen wa<-Vi- Vr procent lager dan vorig*
ICoi °oral in het zuiden bleveriliw rTat kiezers thuis. De Cen
iaezi^i; moeraten keren na cc" af
fArli van drie JaarteruS in hel
f/fen ~^nt»De andere partijen heb-
-7 'rniu afschuw gereageerd op de

»n er van de extreem-rechtse
_è J?a*at' diez^n aanhang in vooral

steden zaë groeien.Bij een_ k "JDlJeenkomst van de Centrum"X Craten kwamen gisteravond,
150 tna net bekend worden van de
WL S^ijke terugkeer, bommeldin-
Tn binnen.

De christendemocraten hebben hun
historische winst van vorige keer
vastgehouden, en behouden hun
huidige 54 zetels. De sociaal-demo-
craten van Wim Kok blijven daar
met 49 zetels ver achter. „Het valt
een klein beetje tegen, maar het is
absoluut geen teleurstelling," zei
Kok in een eerste reactie. De PvdA
verloor nauwelijks aan Groen
Links, maar trok verhoudingsge-
wijs weinig jongekiezers.

De Democraten van Hans van Mier-
lo deden het onverwacht goed, en
groeiden van negen naar 12 zetels.
Die winst werd vooral geboekt on-
der de nieuwe kiezers, wat Van
Mierlo de verklaring ontlokte: „wij
zijn de partij van de toekomst." Het
GPV kwam voor het eerst sinds
1972weer op twee zetels uit. De klei-
ne christelijke partijtjes kondigden
gisteravond aan in ruil voor gedoog-
steun aan een centrum-rechtserege-
ring concessies te eisen op het ge-
bied van onder andere de euthana-
sie.

9 Zie verder pagina 22

" Verkiezingskoorts was er gis-
teravond ook volop tijdens de
door het Limburgs Dagblad ge-
houden Stern-In. Vele politici
gaven acte de présence, terwijl
een grote schare belangstellen-
denvia beeldschermen, live-in-
terviews en grote uitslagenbor-
denop de hoogte werden gehou-
den. Tegelijkertijd stond de
avond natuurlijk ook in het te-
ken van de gezelligheid. Op de
foto: PvdA'er Servaas Huys,
tweede van links, en CDA-ka-
merlid Léon Frissen, tweede
van rechts, aan de tand gevoeld
door de Limburgs Dagblad-
verslaggevers Joos Philippens
enHans Toonen.

Foto: DRIES LINSSEN
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Bezinning
Binnen de WD werd nog voor het
bekend worden van de einduitslag
openlijk geroepen om 'ernstige be-
zinning', nu de partij voor de tweede
achterenvolgende keer bij verkie-
zingen dramatisch heeft verloren.
Zelfs in het traditionele bolwerk
Wassenaar werd de VVD geklopt
door het CDA, aan wie de partij in
het hele land veel stemmen verloor.
Veel liberalen menen dat een oppo-
sitierol de enige mogelijkheid is de
partij weer uit het dal te krijgen.

'Gecompliceerd'
De CDA-top hield de deur naar her-
stel van de coalitie gisteravond ech-
ter nadrukkelijk open. Premier
Lub'bers zei „met allepartijen te wil-
len praten." CDA-fractievoorzitter
Bert de Vries noemde een nieuwe
centrum- rechtse coalitie „een ge-
compliceerdezaak," door het sterke
verlies van de liberalen en de.nipte
meerderheid voor zon coalitie. Bij
de PvdA heerste de overtuiging dat
de sociaal-democraten, ondanks het
verlies, aan de regering zullen gaan
deelnemen.
Groen Links behaalde uiteindelijk
niet de grote winst die de afgelopen
weken in de opiniepeilingen was
voorspeld. De combinatie van radi-
calen, pacifisten, communisten en
onafhankelijken leek in de progno-
ses goed voor tien zetels, maar be-
haalde er slechts zes, een winst van
drie.

Na belegering door aanhangers van Aoun
Ambassadepersoneel

VS weg uit Beiroet
Van deredactie buitenland

BEIROET - De VS hebben het per-
soneelvan hun ambassade in Liba-
non gisteren geëvacueerd, nadat het
gebouw belegerd was door aanhan-
gers van de christelijke legerleider
generaal Michel Aoun. Het Libane-
se Front, een coalitie van christelij-
ke partijen en de militie van de Li-
banese Strijdkrachten, wil dat Was-
hington de maatregel terugdraai-
tAmbassadeur John McCarthy en
30 stafleden van de missie werden
naar Cyprus overgevlogen aanboord van drie helikopters.

Washington besloot de diplomaten

weg te halen, nadat de zwaar ver-
sterkte ambassade dinsdag was be-
legerd door zon 400 woedende be-
togers, die hulp van de VS eisten.
De demonstanten dreigden de wa-
tervoorziening af te snijden. De be-
togers, die Washington van mede-
plichtigheid bij de Syrische be-
schietingen op de christelijke encla-
ve beschuldigden, gaven hun actie
gisteren op. „Onze actie is geslaagd.
Het bolwerk van de Amerikanen is
binnen 24 uur gevallen. Het Syri-
sche Paard van Troje in Libanon is
gevlucht," aldus een van de leiders
van de betogers.
VS-woordvoerder Marlin Fitzwater
maakte duidelijk dat het ambassa-

depersoneel „tijdelijk" is terugge-
trokken, maar zal terugkeren „zodra
de Omstandigheden dat toestaan."

Reactie
In een reactie liet het Libanese
Front weten de evacuatie te betreu-
ren en eiste het van Washington.de
maatregein terug te draaien. De coa-
litiegroepering wil dat de VS mee-
werken aan het beëindigen van de
zes maanden geleden door Syrië in-
gestelde zeeblokkade, het bereiken
van een bestand en „het serieus
meehelpen aan de evacuatie van
alle bewoners van Libanees grond-
gebied."

De Amerikanen verdenken Aoun
ervan dat hij achter de anti-Ameri-
kaanse betogingen zit. De christelij-
ke legerleider wil dat de VS ingrij-
pen in Libanon en Syrië onder druk
zetten de beschietingen op het
christelijke deel van Libanon te sta-
ken.
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Bodem Waalwijk
waarschijnlijk
zwaar vervuild

Van onze correspondent
WAALWIJK - De bodem van de ge-
meente Waalwijk is mogelijk voor
het grootste deel met chemicaliën
vervuild. Er zijn vijftig lokaties,
waarvan vermoed wordt dat de
grond sterk verontreinigd is. Op
sommige van deze plekken zijn
complete woonwijken gebouwd.
Het gemeentebestuur sluit risico's
voor de volksgezondheid niet uit en
heeft daarom besloten tot een groot-
scheeps onderzoek.

De vervuiling is waarschijnlijk in de
periode van 1930 tot 1960 veroor-
zaakt door lozingen van de lederver-
werkende industrie en door het op-
hogen van grond met havenslib. In
de bodem van de de wijk Laag-Ein-
dezijnal op diverse plaatsen te hoge
concentraties zware metalen, zoals
kwik, cadmium en lood, aangetrof-
fen.

De gemeente wil alle vijftig lokaties
systematisch gaan onderzoeken.
Volgens de woordvoerder van de
gemeente is er geen reden voor pa-
niek. De bevolking is wel gewaar-
schuwd om contact met de vervuil-
de grind te vermijden, geen ter
plaatse gekweekte bladgroente te
eten en geen gebruik te maken van
opgepompt grondwater.
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Maastricht

Staking tegen
verkiezingen
Zuid-Afrika

van onze correspondent
JOHANNESBURG - Ongeveer
twee miljoen van de drie miljoen
stemgerechtigde blanke Zuidafri-
kanen hebben gisteren een nieuw
parlement gekozen. Deze verkiezin-
gen worden beschouwd als de be-
langrijkste sinds de regerende Na-
tionale Partij in 1948 aan het bewind
kwam. Het zijn naar verwachting
ook de laatste waarvan de zwarte
meerderheid (28 miljoen) is uitge-
sloten.

De verkiezingen vonden plaats te-
gen een achtergrond van een massa-
le staking door miljoenen zwarte
werknemers en onlusten in verschi-
lende zwarte woonoorden, met,
name rond Durban en Kaapstad.

Volgens de Brede Democratische
Beweging (BDB), de bundeling van
zwarte oppositie-organisaties, is de
algemene staking van gisteren de
grootste in de geschiedenis van
Zuid-Afrika. Een zwart woonoord
in Kaapstad leek volgens verslagge-
vers op een slagveld. Honderden
jongeren hadden barricades opge-
worpen van brandende autoban-
den, huisraad en telefoonpalen. Ook
elders in het land trad de politie
hard op. Verschillende mensen
raakten gewond. De politie verricht-
te 47 arrestaties.

Bij het sluiten van deze editie waren
nog geen uitslagen bekend en was
er evenmin een computervoorspel-
ling beschikbaar. Niettemin is de"
verwachting dat de regerende Na-
tionale Partij flink zal verliezen
maar de absolute meerderheid in de
166 zetels tellende blanke Volks-
raad zal behouden.
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Delfzijl
De eerste 'Maigret' verscheen even-
eens in '31, il was die al in '29 in

Delfzijl geschreven, waar Simenon
in de haven lag. aan boord van zijn
zeiljacht de 'Ostrogoth'. In dit prille
werk met de titel 'Pietr-le-Letton' is
Maigret 45 jaar, gehuwd en kinder-
loos en kinderloos zal hij blijven.
Simenon zelf had drie tumultueuse
huwelijken en kreeg vier kinderen.
In een gesprek over Casanova met
Charles Chaplin, zittend onder de
boom zijn zijn tuin in Lausanne,
vertelde Simenon eens zonder op-
snijderij dat hij in zijn leven meer

dan duizend vriendinnen had ge-
had. Uit zijn gedicteerde memoires
blijkt echter hoezeer Simenons
eigen leven van spanningen, onze-
kerheid en angst aan elkaar gehan-
gen had.
In een weinig bekend essay over de
roman schreefSimenon in '45: „Het
eerste gevoel dat een menselijk dier
net als alleandere beesten in zijn le-
ven ondervindt en dat misschien
wel de basisvormt van al zijn ande-
re gevoelens is de angst". Het is de

eenzaamheid die de hoofdrol speelt
in een onvergetelijke roman als
'Trois Chambres a Manhattan'. De
eenzaamheid was ook Simenons
eigenverborgen lijdensweg.De voor
de oorlog beroemde Franse schrij-
ver André Gide noemde Simenon
'de enige echte romanschrijver in de
Franse taal. Maar net als Gide nu
nog maar bij een kleine kring van
ingewijden voortleeft, is het de
vraag hoe het met het oeuvre van Si-
menon zal aflopen. De realistisch,
maar met mededogen, beschreven
uitzichtloosheid van de kleine man
is een 'genre' dat geen opgeld meer
doet. De bijna hinderlijk aandoende

'nabijheid' van de succesloze pers
nages zowel in de 'Maigrets' als ■
deromans heeft een hallucineren]
aantrekkingskracht, maar hij rui
tegelijkertijd naar een uit de nwD
geraakt parfum. KfeDe 'Presses de la Cité', die al sinfi
jaren Simenon publiceren, zjfli
sinds enige tijd bezig met het uiw(
ven van zijn volledigwerk in vijft'Jtferme reuzenpockets, waarvan Jleerste vijf zijn verschenen.En dfo
zijn er de nog steeds populaire ïfl
gret-tv-films.ln '66 poseerde Sin*
non in Delfzijl voor het beeld 4
Maigret dat er toen onthuld werd ja
tegenwoordigheid van een inteflfïtionaal gezelschap Maigret-intsj
preten. Voor ons land staat JanTeG
ling op die foto. Simenon had z^
den een goed woord voor de fiW
commissarissen over. Zijn films zji
hij nooit, de boeken die hij schröf
las hij nimmer. Hij stierf na jar*
van zwijgen en een ernstige operaty
in '86 als een der meest gefortune^T
de schrijvers van de wereld. To<i
merkte hij eens bitter op: „De eerst
woorden die ik als baby nog hoor<Jwaren: 'geld, geld, geld". En na e?
leven als een spektakel gingen A ■laatste jaren in Lausanne vol kle'
gelukheen, tesamen met de voor'1'
buitenwereld onzichtbaar gebleve|
Térésa.

" George Simenon

Het Vervolg en Intro werken samen in muziekdrama

In 'Dulcinea's Don Quichot'
staat de vrouw centraal

MAASTRICHT - 'Dulcinea's Don
Quichot' is een muziekdramatische
produktie van de Stichting Intro en
Theater-ensemble Het Vervolg. Ze
gaat 15 september in het Vervolg-
theater in het Generaalshuis, Vrijt-
hof, in première. De gemeente
Maastricht stelde hiervoor 23.000
gulden beschikbaar. Don Quichot,
de dolende ridder, de fantast die
het tegen windmolens opneemt, en
zijn metgezel Sancho Panza, zijn
tegenpolen. Deze figuren vormen
de grondslag waarop toneelschrijf-
ster Carina Meydam uit Amster-
dam haar stuk bouwde. Ze maakte
gebruik van de personnages uit het
verhaal en voegde er drie nieuwe fi-
guren aan toe. Eerder schreef de
auteur, die dramaturgie studeerde,
voor het Handke-Weiss-gezelschap
'Het lijden van de jongeW', een be-
werking van Goethe's 'Das leiden
des jungen Werther' en 'Bloed,
geen woord van liefde.

In Don Quichot staat de vrouw Dil-
cinea centraal. Ze wordt zelfs door
twee actrices vertolkt. Volgens re-
gisseur Hans Trentelman is het ef-

fect daarvan dat de figuur van Dul-
cinea veel duidelijker als een alle-
gorie, een zinnebeeld, wordt gepre-
senteerd. Dulcinea droomt van 'de
ridder op het paard', die al haar
problemen zal oplossen. Ze krijgt
bezoek van twee zwervers, in wie
ze Don Quichot en Sancho Panza
meent te herkennen. Op geraffi-
neerder wijze weet ze de twee man-
nen in haar spel te betrekken.
Hans Trentelman greep naar Don
Quichot, niet vanwege het verhaal,
maar omdat de thematiek hem
boeit. „Een ideaal dat je je stelt, de
zin die je ergens aan geeft, dat is
een archetypisch gegeven. Carina
Meydam was net aan haar stuk be-
zig, toen ik bij haar binnenliep met
Cervantes in mijn zak", zegt Tren-
telman. „Ze schiep een situatie
waarin ze haar thematiek kwijt
kon. Precies waarnaar ik op zoek
was".

Dulcinea is in deze versie niet de
ene vrouw, met dat bepaalde ka-
rakter. Andere vrouwen houden
zich met hetzelfde thema bezig.. De
'zetting' is een toneelgezelschap,

dat Don Quichot opvoert. Toneel
op toneel dus. De 'repetitie' loopt
echter uit de hand. Sommige tek-
sten van Ccervantes zijn op muziek
gezet, eigen muziekteksten werden
toegevoegd. Muziek is een wezen-
lijk bestanddeel van de voorstel-
ling. Drie cellisten en vier vocalis-
ten vertolken de moderne compo-
sitiesvan Bert Vermeys, de Spaan-
se en Portugese renaissance-mu-
ziek vormt daarmee een schril con-
trast. De costumering is Spaans
georiënteerd. Een climax is er niet.
De fantasie van de toeschouwers
op te wekken is het uitgangspunt
van toneelschrijfster en regisseur.
De rollen worden ingevuld door
Mieneke Bakker, Juul Vrijdag,
Hans van Leipsig, Egidius Pluy-
men, Anne-Mieke Ruyten en Mar-
tin de Smet. Na de première, om
20.30 uur, wordt het stuk in deze lo-
catie nog twaalf maal opgevoerd.
In de loop van het seizoen ook in
Eindhoven, Amsterdam, Nijme-
gen, Venlo, Kerkrade, Amsterdam,
Nijmegen, Den Haag, Weert, Heer-
len, Amersfoort, Den Bosch, Rot-
terdam, Sittard, Roermond, Gro-
ningen, Venray en Utrecht.

"Repetitiefoto van Dulcinea's Don Quichot doorHet Vervolg Foto: WIDDERSHOVEN

Dissertaties
Dat men in de kringen van de stich-
ting Maaslandse Monografieën, die
met zijn uitgaven het wetenschap-
pelijk onderzoek probeert te stimu-
leren, de produktie wil opvoeren
heeft volgens Ir. D.J. van Waes,
sinds drie jaar voorzitter van de
stichting, te maken met het groot
aanbodvan zeer goede dissertaties -
de zgn. Aso's (Assisten in Oplei-
ding) hebben de verplichting om
binnen 4 jaar te promoveren - maar
ook met de toenemende belangstel-
ling voor de historie. Probleem
daarbij blijft de financiële dekking
van dezeplannen. De Stichting is fi-
nancieel onafhankelijk, maar heeft
een groep van zon 1400 contribuan-
ten, die tegen betaling (30 gulden
voor LGOG-Jeden, 40 gulden voor
SHC-leden) ieder jaar een premie-
deel gratis krijgen en tot 20 % kor-
ting op de andere delen in de reeks.
Om de plannen in de toekomst te
verwezenlijken is een toename van
het aantal contribuanten met 50 %
echter noodzakelijk, schat de voor-
zitter.

Winstgevend
In zijn 25-jarig bestaan heeft de
stichting Maaslandse Monografieën

55 boeken uitgegeven en zon
100.000 boeken verkocht. Een suc-
ces, vindt ook het bestuur, dat ver-
der onder meer bestaat uit professor
J. Janssen, directeur van het So-
ciaal Historisch Centrum (secreta-
ris) en van drs. J. Huyben van het
LGOG (penningmeester). Deson-
danks is het voor de stichting eên
probleem de dissertaties, vaak zwa-
re en taaie kost, aan de man te bren-
gen. Dissertaties, die echter van
hoge wetenschappelijke waarde
zijn, zoals het onlangs verschenen
boek van Th. Engelen: 'Fertiliteit in
Limburg', waarvoor de schijver de
Erasmus-prijs voor jonge weten-
schappers kreeg. Om de financiële
eindjes toch aan elkaar te kunnen
knopen geeft de stichting van tijd
tot tijd wel winstgevende boeken
uit, zoals 'De geschiedenis van het
Limburgs Landschap' en boeken
over de Tweede Wereldoorlog en de
mijnen. Overigens werken zowel
bestuur en redactieraad, maar ook
de schrijvers onbetaald aan deze
uitgaven.

recept

Escargots in
heerlijke saus
Benodigdheden: 1 blikje niet al te
grote escargots, 1 stukje prei, 1
teentje knoflook, 25 g gekookte
ham in plakjes, 2 el boter of mar-
garine, 1 el bloem, 2 dl pittige kip-
pebouillon, 2 el crème fraïche, pe-
per en zout, bladselderij.
Maak de prei schoon en pel de

knoflook.
Snipper alleenhet witvan deprei.
Pers het teentje knoflook uit.
Snijd de ham in dunne sliertjes.
Laat boter heet worden en bak
hierin een paar minuten prei,
knoflook en ham.
Strooi er dan de bloem over en
roer er onder goed roeren de
bouillon door. Laat de saus even
pruttelen.

Giet het blikje slakken leeg en
halveer ze eventueel.
Roer de slakken door de saus en
breng op smaak met zout en peper
en de fijngehakte bladselderij.
TIP: Serveer deze saus bij wit-
vlees zoals kip, parelhoen of kal-
koenfilet.

hub meijer

kunst
'Vader van Maigret' had een leven als een spektakel

George Simenon in
Lausanne overleden

HEERLEN - De Belgisch-Franse
schrijver Georges Simenon is op 86-
-jarige leeftijd in Lausanne overle-
den. Simenon was de 'vader' van
commissaris Maigret, die op zijn
beurt in '31 ter wereld kwam. Sime-
non verwierf een wereldnaam met
76 politieromans waarin Maigret het
rotsvaste middelpunt vormt.

Commissaris Maigret opereert daar-
in altijd vol mededogen in een we-
reld van kleine burgers die meestal
om kleinmenselijke redenen op het
verkeerde pad zijn geraakt. Voor de
ware Simenon-adepten zijn er dan
ook nog zijn 117 romans, waarin het
leven als een lijdensweg vol melan-

cholische somberheid wordt uitge-
beeld. Simenon had in '71 zijn on-
waarschijnlijke literaire productie
stopgezet en zich in Zwitserland te-
ruggetrokken in een bescheiden
huis in Lausanne, aan de zijde van
Térésa, zijn laatste en trouwe vrien-
din. Hij dicteerde er op een bandre-
corder zijn wijdlopige memoires,
die aan zijn roem niet hebben bijge-
dragen en leed er in stilte aan de
zelfmoord van zijn dochter arie-Jo,
die aan het beeld van haar vader als
een onbereikbare minnaar was be-
zweken.
Simenon werd in 1903 als de zoon
van een verzekeringsagent in Luik
geboren. In 1916 al besloot Georges

dat hij journalist wilde worden. In
'19 ging hij naar Parijs, waar hij on-
der zeventien pseudoniemen in de
jaren '20 ontelbare romannetjes
schreef. Beroemd uit die dagen is de
goederaad die Colette hem gaf om
de grootste emoties in zo min moge-
lijk woorden uit te drukken. Onder
eigen naam publiceerde Simenon
voor het eerst in '31. 'Le relais dAls-ace werd een politieroman met
alle melancholie die Simenons han-
delsmerk werd.

Verhoogde produktie van
Maaslandse Monografieën

door jos frusch
HEERLEN - Het aantal uitgaven
per jaar vergroten van twee tot
vier. Dat is het doel dat de stich-
ting Maaslandse Monografieën
zich heeft gesteld voor de toe-
komst. De stichting, die in het le-
ven werd geroepen door het So-
ciaal Historisch Centrum (SHC)
en het Limburgs Geschied- en
Oudheidkundig Genootschap
(LGOG), viert deze dagen zijn 25-
-jarig bestaan. In de Statenzaal van
het Gouvernement in Maastricht
is morgenmiddag een jubileum-
bijeenkomst, waarop ook het
veertig jarig bestaanvan het SHC
wordt gevierd. Tijdens deze bij-
eenkomst zullen twee nieuwe uit-
gaven worden aangeboden aan de
heren Vandermeulen en kremers,
gouverneur van respectievelijk
Belgisch en NederlandsLimburg:
'Eenheid en Scheiding van de bei-
de Limburgen' en 'de Gouver-
neurs van beide Limburgen 1815-
-1989. Tevens zal de expositie 'De
vlag dekt de lading' worden ge-
opend, een tentoonstelling, inge-
richt door het SHC, die een beeld
geeft van de rol van vlaggen en
vaandels in de geschiedenis.

Wetenschappelijk
Uit de proefschriften over de ge-
schiedenis van het Maasland, die
jaarlijks verschijnen, zoeken be-
stuur en redactieraad (onder voor-
zitterschap van professor Van de
Woude van de landbouwuniversi-
teit te Wageningen) naar exempla-
ren met bijzondere wetenschappe-
lijk waarde. Het niveau op peil hou-
den is volgens Van de Woude zeer
belangrijk. „Het is geen populaire
reeks", aldus de voorzitter van de
redactieraad, „wat niet wil zeggen
dat het altijd zware kost is. Overi-
gens wil ik nogmaals beklemtonen
dat deze regionale reeks uniek is in
Nederland en België. Het is een
kostbaar cultureel bezit, Limburg is
wat dit betreft een voortrekker en
voorbeeld." Tijdens een informele
bijeenkomst met de pers benadruk-
te hij de grote waarde van de reeks
voor Limburg, maar ook voor de
auteurs en de wetenschap.
Secretaris Janssen gaf een overicht
van de vele publicaties, die op kor-
tere of langere termijn in de Maas-
landse Monografieën-reeks zullen
verschijnen. Speciale aandacht
vroeg hij voor de geschiedenis van
het verzet, een 1000 pagina's tellend
boek over met name het humanitai-
re verzet in Limburg, een boek van
Hans van Dijk over Limburgse
componisten en een studie over de
Toponomie in Nederlands Limburg
sinds de negentiende eeuw.

De boeken zullen in de toekomst

een facelift ondergaan. „Een eigen-
tijdse presentatie", vertelt directeur
Roberti van uitgeverij IJsma, die
sinds kort de monografieën uitgeeft
en van plan is zich in Limburg te
gaan vestigen. Daardoor worden de
boeken beter verkoopbaar. Het
wordt niet alleen kleurrijker, ook
het binnenwerk wordt anders. De
letter wordt vergroot en de blad-
spiegel aangepast. Voor de middel-
bare en oudere lezer wordt het een
leesbaarder geheel."
Wie belangstelling heeft voor de ac-
tiviteiten van de Stichting Maas-
landse Monografieën kan contact
opnemen met het Sociaal Histo-

risch Centrum (S 043-250141) of H&
Limburgs Geschied- en Oudhe^k
kundig Genootschap (Su4'

212586). I,
v,

Oplossing van gisteren:
Horizontaal: 1. aanhanger; 4. rijles; 6-*£
bastine; 7. ingetogen; 11. sanel; 12. *"£keyman k

Verticaal: 1. aanmatigend; 2. atlas; 3. rJtitermegen; 4. rob; 5. ski; 8. gas; 9. tafl'6k
10. gul. d

Horizontaal:
1. putemmertje; 5. stad in Egypte; 9. tij-
ding; 10. tegensteling van maxi; 11. voor-
muur; 13. voorzetsel; 15. zaadkorrel in een
vrucht; 16. heen en terug (afk. Latijn); 17.
hofpersoon in vroegere jaren; 19. vlakte-
maat; 20. morsdoekje; 21. Frans modeont-
werper; 22. lidwoord; 24. belemmering
(fig.); 25. bijbeldeel (afk.); 26. zeevis; 28.
persoonlijk vnw.; 29 gevleugeld dier; 31.
watergewas; 33. spijskaart; 35. onvriende-
lijk; 36: waterkering.

Verticaal:
1. platte spiraalvormige schelp van de '^siele inktvis; 2. walkant; 3. in hoge mate:,
lang smal stuk; 5. vlek; 6. nachtrooW
7. voegwoord; 8. vogel; 12. orgaan »3
vis; 14. ovaalvormig verfplankje; 16- ny.laat; 18. knaagdier; 19. aanmatigende W
ding; 23. dik en plomp; 26. ruwe stee'
massa; 27. klipgeit; 29. afgelegen; ’,Oosteuropeaan; 32. in oprichting (a'K
34. tegenwoordig.
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Planvergt 18 miljard —Bush gebrek aan moed verweten

:VS bestrijden drugs op
vier fronten tegelijk

Van onze correspondent

WASHINGTON - De Amerikaanse president Bush heeft een
"^ngrijk aantal maatregelen voorgesteld, waarmee hij het

!jdP .*k van verdovende middelen wil bestrijden. Het plan
K°st in het eerste jaar 7,9 miljard dollar (18 miljard gulden).

vniuen dlrect tot het Amerikaanse
gerichte tv-rede, zijn eersten''as ,hU in het Witte Huis kwam,

i; brui? Bush dinsdagavond het ge-
neni jan drues "de grootste bin-
air„ e crisis die we hebben.

ifinEen Verzwakken ons als land."
cra?i,Za je van het cocaïne-produkt
k e]p ,m zun hand houdend dat en-■ vlat vagen eerder door de politie

rd'troff 1J het Witte Huis was aange-
"'Waf?' ei de President: „Als we dit

der'i *
een verenigd land bestrij-

Jvni l ?n ls dit niets dan een handje--4 01 nutteloze chemicaliën."
Strategie

Plan dat Bush dinsdag presen-__ ae' ëaat ervan uit dat de strijd

tegen drugs in een overkoepelende
strategie op vier fronten tegelijk
moet worden bevochten.
De Amerikaanse regering wil in de
eerste plaats meer geld uitgeven aan
opsporing en vervolging van ge-
bruikers van en handelaars in
drugs. Aan meer rechters, meer po-
litie, meer officieren van justitie en
meer gevangenissenwil Bush in to-
taal 1,5 miljard dollar extra uitge-
ven.

In de tweede plaats zullen de Zuida-
merikaanse landen waar cocaïne
vandaan komt, met name Colombia,
Bolivia en Peru, op substantiële
Amerikaanse hulp kunnen rekenen.
Bush wildie drie landen het komen-
de jaar 261 miljoen dollarhulp, des-
gewenst ook in de vorm van militai-
re bijstand, geven. Over een periode
van vijf jaar mag het om twee mil-
jard dollar gaan, aldus de president.CFO doet mee

aan acties
bejaardenzorg

UTRECHT - De kaderleden van de
* u hebben het bod van de werk-

(7o SS voor de CAO-beJaardenzorg
werknemers) afgewezen.

e:et bod komt niet tegemoet aan de, s van vijf procent loonruimte engt bovendien nu al beslag op geldoor verbetering van de arbeids-
voorwaarden in 1990. De CFO zal na
et verstrijken van een ultimatum, n de werkgevers zijn leden in de
ejaardenzorg volgende week op-ePen om acties te voeren., »t heeft CFO-bestuurder T. Hok-

b-V? gisteren meegedeeld. De Abva-Kabo heeft het bod maandag direct
als onvoldoende' van de hand ge-

De FNV-bond raadpleegt
mende maandag de actiecomité's6^55 de te voeren strategie. Evenals

z r d't jaar in het ziekenhuiswe-
WrT tZUUen in de bejaardenzorg
di/ hrekingen en zondags-ensten worden gehouden.

Scheepsramp
in Oostzee

w °CKHOLM - De Zweedse kust-
het 1

eft in de lo°P van gisteren
een z°eken naar overlevenden van
gest S°iheepsongeluk in de Oostzee
lg"taakt. Naar verwachting zijn alle
jet °emanningsleden van een Sov-
na 'u?sisch vissersschip, dat in de
*>arm Van dinsdag op woensdag
oÜb? ,aren Werd door een Finsetanker, omgekomen.

dcii gezonken Sovjet-schip maakte
sch Ult Van een vlootvan 15 vissers-te^611 die in de internationale wa-
ejun,ln de buurt van het Zweedse
ton Gotland v°er. Toen de 6.000
be" metende Finse olietanker pro-
Sch Ult te wiJken voor éénvan de
faawf6n' Werd een ander schip ge-
SuT Z0 verklaarde de Finse rederij
oj^enPetrol detoedracht van het
2vf a De zoekactie van de
atiH kustwacht leverde niets,vers op dan enkele lege reddings-
öe t Wrakstukken en een olievlek.
Zo 1

emPeratuur van het zeewater is
de u g' dat aangenomen wordt dat
(W , ovenge bemanningsleden ver-bonken zijn.

Verslaafden
Het derde front waarop deregering-
Bush drugs wil bevechten, is dat
van de behandeling van verslaaf-
den. Nu wordt hooguit 40 procent
van de verslaafden die bij behande-
ling gebaat zijn, bereikt. Met 320
miljoen dollar extra hoopt het Witte
Huis dat percentage fors te kunnen
verhogen. Tenslotte wil de Ameri-
kaanse regering meer aandacht be-
steden aan onderwijs over drugs
aan kinderen. Bush wil daarvoor
250 miljoen dollar extra vrijmaken.

In februari, bij de indiening van zijn
federale begroting voor belasting-
jaar 1990, vroeg Bush al om 750 mil-
joen dollar extra voor drugsbestrij-
ding. Het gisteren gepresenteerde
plan kost nog eens 1,5 miljard extra.
Dat betekent, dat de regering ko-
mend jaar in totaal 7,9 miljard aan
drugsbestrijding wil uitgeven.

Bush zei in zijn tv-rede niet, waar
het extra geld vandaan moet ko-
men, alleen dat het niet nodig zal
zijn om de belastingen te verhogen.
Dat leverde hen direct kritiek van
Democratische Congresleden op,
die de president „gebrek aan moed"
verweten.

Joseph Biden, de Democratische
voorzitter van de Senaatscommissie
voor juridische zaken, zei gisteren
in een antwoord-rede bovendien dat
de plannenvan de president niet ver
genoeg gaan. Biden wil driekeer zo-
veel extra geld aan opsporing en
vervolging uitgeven als Bush, en
ook veel meer aan behandeling van
verslaafden en onderwijs. De sena-
tor zei ook voorstander te zijn van
een „internationaal optredende ge-
vechtsmacht" die drugsbazenvangt
waar ze maar te vinden zijn.

Aanslagen
Nog geen half uur na de uitzending
van een televisietoespraak van
Bush, ontploften bij twee banken in
de Colombiaanse stad Medellin
bommen. Daarbij vielen zeven ge-
wonden. In de hoofdstad Bogota
geldt sinds dinsdag een verbod op
demonstraties en openbare bijeen-
komsten, uit voorzorg tegen moge-
lijke aanvallen van de drugskartels.

Warm onthaal
voor Walesa
in Roergebied

Lech Walesa die momenteel een
meerdaags bezoek aan West-
Duitsland brengt, heeft gisteren
in het Roergebied van de Poolse
gemeenschap aldaar een helden-
ontvangst gekregen. Na op uit-
nodiging van kardinaal Franz
Hengsbach een mis te hebben
bijgewoond in de dom van Es-
sen, kon de Poolse vakbondslei-
der zich met moeite een weg ba-
nen door de enthousiaste menig-
te (zie foto). Overal waren Poolse
vlaggen en spandoeken met 'So-

lidariteit' te zien. Walesa bracht
onder meer een bezoek aan de
Krupp-fabrieken. Daarvoor had

hij in Düsseldorf een vergade-
ring van het hoofdbestuurvan de
Westduitse vakcentrale DGB bij-
gewoond. Tijdens die bijeen-
komst riep werknemersvoorzit-
ter Ernst Breit de westerse in-
dustrielanden op tot een gecoör-
dineerde hulpactie voor Polen.
Een complete verrassing voor
Walesa was het cadeau dat hem
van de zijde van Mercedes-Benz
werd aangeboden: een witte be-
stelwagen ter waarde van omge-
rekend 33.000 gulden.

Regisseur
weigert
prijs

AMSTERDAM - De regisseur
Jan Joris Lamers voelt zich
'zeer vereerd' dat het bestuur
van het Amsterdams Fonds
voor de Kunst hem de Albert
van Dalsumprijs voor het to-
neelseizoen 1988/89 heeft toege-
kend, maar weigert deze in ont-
vangst te nemen. In de brief

waarin hij dat meedeelt staat
geen nadere toelichting op deze
weigering.

Lamers was gisteren onbereik-
baar voor commentaar. Zijn
weigering van de Albert van
Dalsumprijs komt echter niet
overwacht. De artistiek leider
van de groepMaatschappij Dis-
cordia is een verklaard tegen-
stander van wat hij als de 'Top
10-koorts' binnen het- Neder-
landse toneel beschouwd. La-
mers zou de prijs van 10.000
gulden krijgen voor zijn regie
van 'Kras' van Judith Herzberg
bij Maatschappij Discordia.

StichtingKrant in de Klas na enquête:

Scholieren lezen de
krant vaker en beter

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Middelbare scholie-
ren lezen steeds vaker en beter de
krant. Dat zegt de stichtingKrant in
de Klas op basis van een enquête
onder leraren in het voortgezet on-
derwijs. Het onderzoek bevestigt de
eigen indrukvan de stichting dat bij
docenten en scholieren een toene-
mend enthousiasme ontstaat voor
het project 'Nieuwskwis uit de

Krant.
De 'Nieuwskwis' startte vorig jaar
met als doel scholierenregelmatiger
de krant te laten lezen. Bijna 80.000
leerlingen in de leeftijd van 14 tot 15
jaar kregen vorig schooljaar vijf
keer eenreeks vragen over deactua-
liteit voorgelegd. De scholen heb-
ben nu gevraagd de frequentie van
de quiz te verhogen tot acht keer per
iaar Naar vprwachtinp znllpn kn-

mende maanden 100.000 scholieren
meedoen.

Directeur Peter Fiedeldij Dop van
de stichting is z,eer ingenomen met
het succes van de 'nieuwskwis'.
„Scholieren lezen de krant vaak
niet, omdat ze er niet vertrouwd
mee zijn. Velen zien er ook het nut
niet van in. Maar nu worden ze ge-
prikkeld door de quiz. Het stimu-
leert hen om de krant goed te lezen.
Ze krijgen er ook meer plezier in".

Hij onderstreept dat het goed lezen
van de krant aangeleerd moet wor-
den. De quiz is volgens hem een
goede methode om daartoeeen aan-
zet te geven. De leerlingen krijgen
telkens twaalfvragen te beantwoor-
denover de inhoud van de krant. De
antwoorden worden in de klas be-
sproken.

binnen/buitenland
Brits dagblad meldt 700 doden

Militair complex
in Irak ontploft

i: Van onze correspondent
*EN HAAG- Een geheime militai-re installatie, op 60 kilometer ten
ntR vn van de Iraakse hoofdstad
iy

aghdad is op 17 augustus geëxplo-
>iftnn Blihet ongeluk zouden zeker
■iiK, mensen om het leven zijn geko-
Vnn'TDat heeft het Britse dagblad
m IndePcndent' gisteren geschre-

«en Egyptische militaire woord-
fe?rder heeft het bericht van de
ï'Wfing gisteren bevestigd. Ook
tfaru Woordvoerder van het Egypti-
'7? if ministerie van Buitenlandse
ztoi ■n heeft erkend dat er een ex"
,„y'osie heeft plaatsgevonden, zonderXe Plaats of de tijd van het ongeval

* ?oemen- Irak heeft niet op het be-
r«Bs !i gereaêeerd- Diplomaten in9 aSdad bevestigden dat er een ont-

ploffing is geweest, maar hechtten
geen waarde aan de omvang van de
schade en het aantal slachtoffers die
'The Independent' weergeeft.
De krant, die bronnen in het Mid-
den-Oosten en Amerikaanse diplo-
maten als bron noemde, schreef dat
de explosie tot in Bagdad te horen
was. In het complex in Al Hillah

worden vermoedelijk lange af-
standsraketten geproduceerd met
hulp van Egypte, aldus The Inde-
pendant. Onder de slachtoffers zou-
den ook Egyptische militairen en
technici zijn. De meeste doden wa-
ren Iraakse arbeiders. Het duurde
een week voordat de brand, die het
complex voor een groot deel heeft

verwoest, geblust was.
De krant citeert bronnen in Cairo
diezeggen op 18 augustus lijkkisten
te hebben gezien op een militair
vliegveld; de kisten zouden uit Irak
gekomenzijn. Over de oorzaken van
de ontploffing heerst onduidelijk-
heid. Er is mogelijk sprake geweest
van oververhitting.

In het complex werkt een Iraaks-
Egyptische team sindstwee jaaraan
het verdubbelen van het bereik van
de bestaande Iraakse raketten. In
1988 slaagde het team er in het be-
reik te verhogen tot 750 kilometer.
Ook werd de Badr-2000 ontwikkeld,
een verbeterde versie van de Argen-
tijnse Condor-2 raket. Israël zou in
1987 al foto's hebben gemaakt van
de raket toen deze werd vervoerd
van Egypte naar Irak.

Heffing op uitstoot kooldioxide bepleit

Milieuplan volgens
raad ontoereikend

DEN HAAG - De Centrale Raad
voor de Milieuhygiëne (CRMH), het
adviesorgaan van minister Nijpels
van Milieubeheer, vindt het Natio-
naal Milieubeleids Plan (NMP) van
de regering een belangrijke stap
voorwaarts, maar ontoereikend om
de noodzakelijke milieuverbeterin-
gen te bewerkstelligen. Deraad zegt
dit in een ontwerpadvies.

De raad betreurt dat de lange ter-
mijndoelstellingen, met name wat
betreft de terugdringing van de uit-
stoot van kooldioxide, de verzuring
en geluidhinder, minder ver gaan
dan voor een duurzame samenle-
ving nodig is. Het advieslichaam
vindt dat de maatregelenvan de re-
gering onvoldoende zijn om de uit-
stoot van kooldioxide (CO2) te ver-
minderen.

Reductie
De raad komt tot een jaarlijksere-
ductie van meer dan één procent.
Om dit te bereiken zal de nadruk
niet eenzijdig op energiebesparing
voor ruimteverwarming gelegd
moeten worden, maar is een geza-
menlijke verantwoordelijkheid van

alle vervuilers van CO2 dringend
nodig. De raad beveelt dan ook aan
een CO2-heffing in te stellen op het
gebruik van fossiele brandstoffen
door de huishoudens, industrie,
landbouw en veeteelt en het
autoverkeer.

Het NMP biedt voor 60 tot 75 pro-
cent van het bosareaal geen zeker-
heid van bescherming. Daarom is
de raad van mening dat de verzu-
ring harder moet worden aange-
pakt.
Om het evenwicht te herstellen tus-
sen de toevoer en afvoer van fosfa-
ten en stikstof is vermindering van
de uitstootvan 70 tot 90 procentvan
vermestende stoffen nodig. Deraad
stelt daarom voor extra financiële
middelen in te zetten om vrijko-
mende mestquota en bedrijven zon-
der opvolging op te kopen. Verder-
gaande maatregelen zijn deson-
danks nodig.
De raad vindt dat aanmerkelijk
meer moet worden gedaan om af-
valstoffen te voorkomen. De raad
adviseert verder een verbod op de
produktie van milieuschadelijke
stoffen ofprodukten serieuste over-
wegen. Voorts zullen in het open-
baar vervoer extra investeringen

Imoeten worden gedaan.

Vervuiling van
invloed op

dood zeehonden
GRONINGEN - De aanwezigheid
van gechloreerde koolwaterstoffen,
waarvan onder meer bij Delfzijl een
grote hoeveelheid wordt geloosd,
heeft vorig jaarindirect geleid tot de
grote sterfte onder de zeehondenpo-
pulatie in de Waddenzee. Dat is vol-
gens drP. Reijnders van het Rijks-
instituut voor Natuurbescherming
op Texel gebleken tijdens een inter-
nationaal onderzoek. De negatieve
invloed was al eerder vermoed,
maar nog niet aangetoond.
Volgens Reijnders heeft het zeehon-
denvirus sneller in de Waddenzee
kunnen toeslaan dan in de schone
kustwateren bij IJsland en Noorwe-
gen. Zeehonden vertonen in de
Waddenzee onder meer een gebrek
aan vitamine A en schildklierhor-
monen. Over het ontstaan van het
virus zelf tasten de experts nog in
het duister.
Er zijn vorig jaar ongeveer 8500 zee-
honden gestorven op een totaal van
naar schatting 12.000. Tot verras-
sing van de onderzoekers zijn er dit
jaar veel (670) jonge zeehonden ge-
boren.

Drank uit
handel na
dreigement

HELSINKI - Het Finse staats-
bedrijf Alko, dateen monopolie
op de verkoop van alcohol
heeft, heeft gisteren alle flessen
Gin Long Drink uit zijn zelfbe-
dieningswinkels verwijderd
nadat een anonieme afperser
had gezegd dat twee flessen
vergiftigd waren. Hij deelde de
fabrikant over de telefoon mee
dat hij de flessen op een plank
in een zelfbedieningswinkel
had gezet en ze er zou weghalen
in ruil voor een niet bekend ge-
maakt bedrag.

Boek Rushdie
goed verkocht

DEN HAAG - Boekhandels door
het hele land melden een enorme
belangstelling voor de tweede druk
van de Nederlandse vertaling van
'De Duivelsverzen' van Salman
Rushdie. De eerste druk was zater-
dag vrijwel overal al uitverkocht.
De tweede editie verschijnt op 12
september. Geen van de onder-
vraagde boekhandels of boekhan-
delketens heeft nog problemen met
het publiek gehad over de verkoop
van De Duivelsverzen.

Recordvangst
heroïne in
Hongkong

SINGAPORE - De Hongkongse po-
litie heeft dinsdag de grootste heroï-
nevangst aller tijden gedaan. Bij een
inval in een appartement bij een
filmstudio in de New Territories,
vond zij 420 kilo pure heroïne ter
waarde van meer dan 800 miljoen
gulden. De pakjes heroïne waren
verstopt in dertig reistassen en zou-
den bestemd zijn voor de VS en
Australië. Zeven personen, onder
wie twee vrouwen, zijn gearres-
teerd. Zij komen allen uit Hong-
kong. Volgens de politie zijn de ar-
restanten niet de grote bazen.
Hongkong is sinds enige tijd een be-
langrijk distributiecentrum van he-
roïne naar Europa, deVS en Austra-
lië. De heroïne is afkomstig van de
papavervelden in de bergen van de
Gouden Driehoek, het gebied waar
de grenzen van Thailand, Burma en
Laos bijelkaar komen.
De politie gelooft dat het spil via
Thailand, in vissersjonken naar de
kust van Hongkong is gevaren,
waar het vervolgens in speedboten
aan land is gebracht.

punt
uit

Cholera
Een cholera-epidemie heeft in
het Westchinese gebied Xin-
jiangaan zeker zes mensen het
leven gekost, zo meldde het of-
ficiële dagblad China Daily.

Reclame
Bayer Nederland BV mag het
bestrijdingsmiddel pyrethrum
vloeibaar niet aanduiden als
milieuvriendelijk. Ook mag het
bedrijf het produkt niet te mid-
denvan appels en peren afbeel-
den en mag niet vermeld wor-
den dat het middel 'een geringe
giftigheid' heeft of 'nuttige in-
sekten als bijen spaart. Dat
heeft de Reclame Code Com-
missie bepaald na een klacht
van de Stichting Natuurverrij-
kihg uit Lekkerkerk.

Uitgeweken
Een Chinese piloot is gisteren
met een MiG-19 gevechtsvlieg-
tuig uitgeweken naar Taiwan.
Het is de 14ekeer sinds 1960 dat
een Chinese luchtmachtpiloot
met toestel en al uitwijkt naar
het Nationalistische Taiwan,
dat door China als een opstan-
dige provincie wordt be-
schouwd.

Kernafval
De verwerkingsfabriek van
kernafval in Sellafield, in het
noordoosten van Groot-Brit-
tannië, heeft een 'iets grotere
hoeveelheid kernafval dan nor-
maal' geloosd in de lerse Zee.
Dit heeft het Britse bedrijf Bri-
tish Nuclear Fuels Ltd. gisteren
bekendgemaakt. Dit bedrijf
heeft direct na het 'incident'
metingen verricht, waaruit zou
blijken dat er geen gevaar voor
mens en milieu is opgetreden.

Bijna-botsing
Een vliegtuig van de Ameri-
kaanse luchtvaartmaatschappij
TWA met 151 passagiers aan
boord heeft dinsdag een plotse-
linge duik moeten maken om
een botsing met een ander
vliegtuig te vermijden. Het in-
cident vond plaats op ruim 10
kilometer hoogte en vijfpassa-
giers raakten gewond, aldus
een woordvoerder van de
luchtvaartmaatschappij.

Nederlands
Marokkaanse jongens en meis-
jes in Nederland kunnen zich
doorgaans beter in het Neder-
lands uitdrukken dan in hun
moedertaal. Met zinsbouw en
woordvolgorde hebben zij wei-
nig moeite. Het grootste strui-
kelblok vormt hun gebrekkige
woordenschat. Dat blijkt uit-
een onderzoek van de Utrecht-
se arabist A. deRuiter, die daar-
op volgende week promoveert
aan de Rijksuniversiteit
Utrecht.

Noodweer
De oostelijke provincies van
Spanje zijn dinsdag getroffen
door hevig noodweer. In het
kustgebied over een lengte van
400 kilometer viel in een paar
uur tijd meer dan 25 centimeter
regen. Door de regen traden ri-
vieren buiten hun oevers en
werden oogsten vernietigd, een
persoon werd gedood, drie
worden er vermist. Duizenden
huishoudens werden getroffen
door een stroomstoring. Hui-
zen en gebouwen raakten door
het noodweer zwaar bescha-
digd.

Benzine
Morgen zullen de prijzen van
alle benzines en diesel met één
cent omhoog gaan. Ook aan de
witte pompen zullen de prijzen
van benzines en diesel stijgen.
Super plus gaat nu 166 cent per
liter kosten, euro loodvrij 162
en super (met lood) 169 centper
liter. Een liter diesel gaat 92,4
cent kosten.

Botsing
Een treinbotsing in Spanje
heeft gisteren aan zes mensen
het leven gekost, onder wie de
machinist. Zeker 50 mensen
raakten gewond. De sneltrein
Madrid-Gijon ramde gistermid-
dagkort na 12 uur een stilstaan-
de goederentrein bij het station
in Arevalo. De goederentrein
was op een zijspoor gezet, om
de passagierstrein doorgang te
verlenen. De sneltrein kwam
om onduidelijke redenen het
station over het zijspoor bin-
nen. De trein vervoerde 120
passagiers.

Overuren
De ruim zestig arts-assistenten
van het Haagse Leyenburg-zie-
kenhuis moeten al hun overu-
ren betaald krijgen. Dat heeft
de vice-president van de recht-
bank in Den Haag, mr R. Por-
theine, gisteren bepaald. De
uitspraak kost het ziekenhuis 1
miljoen gulden per jaar. De
arts-assistenten hadden een
kort geding tegen de directie
van het Leyenburg aangespan-
nen, omdat dit de eerste tien
overuren niet uitbetaalt.
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(ADVERTENTIE)

Goedemorgen dames,
AFSLANKEN kan leiden tot

hetkostbaarste bezit: GELUK
en GEZONDHEID.

Voorwaarde daarbij is dat u kiest
voor een goede en veilige

methode. Als zodanig is onze
unieke Zwitserse TFM-methode

gekwalificeerd middels een
wetenschappelijk onderzoek van de

Rijksuniversiteit Limburg
(persberichten liggen bij ons ter

inzage).
U kunt nu op natuurlijke wijze

afslanken op die plaatsen waar dat
nodig is, waarbij het niet uitmaakt

of uw figuurprobieem groot of klein
is.

Bel daarom nu met mevr. Extra en
maak met haar een afspraak voor
een gratis en vrijblijvend consult.

Wacht niet, want het aantal nieuwe
cliëntes is beperkt.

La Belle Helene
TFM-figuurcorrectie-instituut
045-311490 232996

< (ADVERTENTIE)
rJZH__ 1 'TOTALE LEEGVERKOOP
>^__^ OwniLUCnlJCIi

_!_ f ■" "prhuur van ons winkelpand verkopen wij onze
~W^P^ kollektie

iac>^W tlné^ _^:llQriien geheel uit.
Daarom \^g l_i_r_i

Overtuig ÜZ^,.* IrVf»f* y
Kunsthandel Herman van LeeuvvS*

Stationsstraat 11, Heerlen, tel. 045-715902
*" ' i i ii — ii J *

(ADVERTENTIE)

l/oorofemooiste baotk&tnors,
c/emooiste Mie/eke*itens&n .

(/aMotoOly BCJi/i&: touffle'

iil Hl W _F

:..■ : Heerlen, Breukerweg3.Industt-ieterrßin li^S^^!^***lrt Db GriHiiof" -fel 04S-71970G »■■«»» 0?:38-17.QQ«ir,inueuamor w 045-719700. iw 2100 uur.
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Vogelzang Heerlen gaat verbouwen. Op al onze kwaliteitsapparatuur van
En niet zon klein beetje. Ons hele ". alle grote merken geven we echt onge- ,
interieur wordt vervangen. Onze Ii lofelijke kortingen. Op deze pagina ge- !
winkel wordt daardoor nog over- . 4ven wij u slechts enkele voorbeelden, |
zichtelijker, zodat wij onze maar in onze winkel is veel en ;
klanten steeds beter kunnen veel meer
adviseren. Maar eerst gaan J i
we opruimen. En hoe! De aanbiedingen liggen
Want de bouwploeg __ werkelijk voor het op-
heeft alle ruimte no- _^______L 4__^ .......Ik, *

scheppen. Maar., wie
dig. De lage prijzen _B^H het eerst komt, die
van Vogelzang . het eerst maalt
kent u al. Maar j W V '^^M Dus mc^ niet te
wat er nu

____________________^
ï_E ____________________________________ 'an9' want °'3

ren slaat Tot straks,
werkelijk

Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 Voorbeeld 3 Voorbeeld 4 Voorbeeld 5 Voorbeeld 6□ NORDMENDE RP 300 (= JVC GR-A 30) den, LED display voor tijd- of nummerindi- super harde permalloy opname/weer- |l SÏIL
VHS-C VIDEOCAMERA katie, tiptoetsbediening. Aansluiting voor gavekop. SONY Dl5O DISCMAN ,r-^Ss_illiiii__-_S___k
Beeldchip met 420.000 pixels voor een hoog hoofdtelefoon. VOGELZANGPRIJS Superkompakte discman, speelt op eigen 1'
oplossend vermogen en scherp gestoken VOGELZANGPRIJS _ batterijen, en weegt kompleet slechts 490 \glmmi^m

GRUNDIG T55-340 CTI TXT KLEUREN- beeld. Vliegende wiskop voor perfekte beeld- AAP gf ■_■■■ gr. Alle funkties van een normale CD speler. TULIP PC COMPACT 2HD
TELEVISIE MET CTI EN TELETEKST overgangen. Zeer precieze autofocus, high AQfir -S?SJ^ 000- #f^ Plus Random Music Search onthoudt 21 Standaard 640 Kb intern geheugen (zero
55 cm (51 cm effektief) flat square beeld- speed sluiter en 6x motorzoom. Macro-in- -____! %ér\J%ér JWff ■!■________: muziekstukken, repeat funkties, search ook waite state), 5 lange slots waarvan er 4 be-
buis, 39 voorkeurzenders en 1 AV-kanaal, stelling. Hoge gevoeligheidvan 10Lux. Band op index. Na een te grote schok keert de schikbaar zijn. 20 Mb hard disk (origineel)-
CTI-schakeling waardoor messcherpe tijd indikatie. Datum- en tijdopname mogelijk. ""' """j openingstijden DiT/MVRO93oiBoouufI.DONDERDAGKooPAvoNOTOT2ioouuR.zATERDAGVANO93oi7oouuH speler automatisch terug naar waar hij ge- Real time clock/kalender, microsoft compa-
kleurscheiding, synthesizer afstemming. Zeer handzaam model en weegt slechts 1,1 g| \ sf SSSS="""""" bleven was en speelt gewoon verder. tiblemouse interface, seriële poort, parallele
Teletekst voor gratisinfo. Inklusief draadloze kg. Ingebouwde microfoon en viewfinder. m. \/M l__%__"_P*ll flflßSflflflyAflim VOGELZANGPRIJS poort, GW-Basic, MS-DOS, flat screen mo-
afstandsbediening. Inklusief accessoires. mk W m II II ___E I M I !_■ nitor, kompleet met voet.
VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS ik \Jj m#l IU LJ H VOGELZANGPRIJS
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Databank
Het is verder de bedoeling dat de
groep bladen een databank opricht
met gegevens over het bedrijfsle-
ven. Daarvoor is de hulp ingeroepen
van de Amerikaanse Dow Jones
and Company, dieal een belang van
vijftien procent in Expansion heeft
en in Eurexpansion zal gaan deelne-
men. De achttien bladen hebben
met elkaarvierhonderd journalisten
in dienst en een oplage van 550.000
stuks.

Het gaat om de Belgische bladen
Echo de la Bourse enEuropolitique,
Cinco Dias, Mercado en Rapport uit
Spanje, de Franse La Tribune, Age-
fi, La Vie Francaise, La Lettre de
L'Expansion, L'Expansion, L'En-
treprise en Haute Finance. Verder
doen MF en Milano Finanza uit Ita-
lië, Agefi, Bilan en La Lettre Suisse
des Investisseurs uit Zwitserland en
deBritse Financial Weekly mee.

Flink meer
winst Stork

SuVl EN ~De nettowinst van het
ork-concern bedroeg in de eerste
weken van dit jaarf 27,9 miljoen.

2j \ Was 31 procent meer dan de f

"* miljoen van dezelfde perioden 1988.De winst per aandeel steegan f 1,02 tot f 1,30.

gin estuur verwacht dat het stij-
-o

v"gsPercentage"gsPercentage van het resultaat
het v, eerste nelft van 1989 ook in
2o^ele jaarzal worden gehaald. Dit
tien er de mvloed van de voorgeno-
Km oVerneming van de Nolte-
1988' an de in de tweede nelft van
fep. V'tgevoerde acquisitie van de
to Cnine- en Roestvrij staalindustrie
en ord-Oost Nederland (62 procent)
öe «an de Australische Norris.
ste ?mzet var» Stork nam in het eer-
f 94n aar toe van fBn milJ°en tot
Va„ ,"luJoen. In de eerste 32 weken
OnH 89 is voor f 1811 miljoen aan

ontvangen tegen f 1439
OMo en m net voorgaande jaar. De«erportefeuille steeg met f 450
Het°en °f met ruim 30 Procent-
-17 ;,,aa.ntal personeelsleden was op
den' H 917, waarvan 7637 in Ne-
hT^nd (op i januari 7503).

beurs-
overzicht
Veel vraag

- Philips was giste-en op de Amsterdamse effecten-
-1 e.Urs en op de optiebeurs de abso-

le favoriet van de beleggers. Op
4? °Ptiebeurs werden maar liefst'i.OOO contracten in dit fonds afge-
zien. Nog nooit eerder in de elfja-
jSe geschiedeneis van de optie-
enI*^ werc'en m ééri fonds zoveel
co iraeten verhandeld. Vorige re-11ft^S ateren uit de zomer van
,°ö<, toen in Konklijke Olie en ook
t<fn in Philips zon 30.000 contrac-n Per dag werden verhandeld.

PhT °P **e effectenbeurs prijkte
vérh S bovenaan de lijst van meest
af nandelde fondsen meteen forse
Q stand tot nummer 2, Koninlijke
lv le- Een gunstige beleggingsana-
'anri Cn veel vraag uit net buiten-
VarT werden genoemd als oorzaken
elpl* belangstelling voor het
lipt nicafonds> dat de markt ver-et 0p f44 80 een winst yan f 130
f45 ailoo2B4* dagnotering was

'"Ps profiteerde ook, evenals de
Van

SkC overige aandelenfondsen,
be goede sentiment op de, urs. De meeste handelaren en

voelden zich gesterkt
ni

Qr de uitslag van de laatste opi-
ePeilingen, die gunstig warenoor het CDA. Men is op de beurs6al huiverig voor een kabinet

2oi v!n de PvdA wat substantieelsu «ebben in te brengen.

ovp alf vier sloeg de stemming
Van

lgens n°Sal om onder invloed
2e» winstnemingen en door de
Qer zwakke start van Wall Street.
te ; f|emene stemmingsindex zak-
q ?

ln net laatste uur van de handeltöóifUnt naar 193-7- wat overigensen nog I>6 punt boven de slotin.
a»^Van dinsdag was. De omzet in
Jarrt £n was fors: ruim f1 '1 mil-
een '-e obügatie-omzet bleef bijn Pnjshoudende stemming voor
m staatsleningen beperkt tot f385""ijoen.
DeAhoiIUnstlge halfjaarcijfers die
blio de dag tevoren nabeurs pu-

ieeerde maakten weinig indruk,
top kruideniersfonds stond af en
(hLWel op een bescheiden winst,
bpiar verliet de markt twee dub-evpies lager °P f 143'30- Stork, die
buit s S°ede halfjaarcijfers naar
f4O 7n h*acht> sloot f 1.10hoger op
de ' .Hoogovens, waarin ook op
nv, ,°Ptiebeurs druk werd gehan-
bii k' Üpte aan f 100'20' maar werd
dpi"et sluitenvan de beurs verhan-dnilop f98'60- wat slechst tweeuDDelt jes winst Detekende Vagt
cc* d was Hunter Douglas met
fll a Vo°ruitgang van f3,50 opi14,50.

K?C Caland, die de problemen te
van." Üjkt te zijn' werd in de lo°P(jpV.de dag ruim f 2 hoger verhan-
vp! maar noteerde aan het slot on-

f32.30.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 112,30 111,60
Ahold 134,50 134,30
Akzo 144,90 144,80
A.B.N. 43,40 43,50
Alrenta 164,10 164,30
Amev 56,50 56,80
Amro-Bank 86,00 86,30
Bols 152,30 152,50
Borsumij W. 122,80 123,00
Bührm.Tet. 71,80 72,20
C.S.M.eert 69,30 69,50
DAF 56,40 56,20
Dordtsche P. 268,50 270,50
DSM 127,00 126,70
Elsevier 80,10 80,50
Fokker eert. 46,90 47,80
Gist-Broc. c. 33,40 33,90
Heineken 136,20 137,00
Hoogovens 98,40 98,60
Hunter Dougl. 111,00 114,50
InlMüller 96,80 98,00
KBB eert. 84,60 86,50
KLM 54,40 55,20
Kon.Ned.Pap. 54,70 55,20
Kon. Olie 148,40 148,30
Nat. Nederl. 70,80 71,50
N.M.B. 274,40 274,50
Nedlloyd 90,40 91,00
Nnv. Cate 100,00 101,00
Océ-v.d.Gn 303,00 306,00
Pakhoed Hold. 142,20 142,50
Philips 43,50 44,80
Robeco 113,50 113,40
Rodamco 162,40 162,40'
Rolinco 113,80 113,80
Rorento 62,10 62,10
Stork VMF 39,60 40,70
Unilever 161,00 159,70
Ver.Bezit VNU 107,00 108,50
VOC 35,70 36,00
Wessanen 87,20 88,20
Wolters-Kluwer 48,20 48,50
Binneni. aandelen
Aalberts Ind 56,20 57,50
ACF-Holding 48,80 48,00
Ahrend Gr. c 288,00 288,00
Alg.Bank.Ned 44,20 44,30
AsdOpt.Tr. . 20,70 20,70
Asd Rubber 7,20 7,10
Ant.Verff. 330,00
Atag Hold c 99,00 98,50
Aut.lnd.R'dam 89,00 89,00
BAM-Holding 535,00b 542,00
Batenburg 89,00 89,00
Beers 146,80 144,00
Begemann 111,00 112,00
Belindo 372,00 372,00
Berkei's P. 5,85 6,25
Blyd.-Will. 28,20 29,00
Boer De, Kon. 411,00 421,00
de Boer Winkelbedr. 63,50 64,30
Boskalis W. 13,80 14,10
Boskalis pr 12,40 13,10
Braatßouw 1028,00 1020,00
Breevast 28,70 28,70
Breevast eert. 26,00 25,70
Burgman-H. 3000,00 3000,00

Calvé-Delft c 1047,00 1048,00
Calvépref.c 5800,00 5825,00
Center Parcs 69,00 68,70
Centr.Suiker 68,50 68,80
Chamotte Unie 10,50 10,40
Cindu-Key 135,50 136,50
Claimindo 356,00 357,50
Content Beheer 23,60 23,50
Cred.LßN 80,50 80,50
Crown v.G.c 105,50 105,50
Desseaux 244,00 243,00
Dordtsche pr. 267,50 269,50
Dorp-Groep 45,00 45,50
Econosto 322,00 329,50
EMBA 139,50 139,50
Enraf-N.c. 53,50 55,50
Erikshold. 431,00 b 435,50
Flexovit Int 81,90 85,00
Frans Maas c. 97,00 99,00
Furness 140,00 140,50
Gamma Holding 83,00 87,00
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 29,30 29,60
Geveke 42,10 43,00
Giessen-de N. 330,00 328,00
Goudsmit Ed. 420,00 420,00
Grasso's Kon. 111,20 110,00a
Grolsch . 141,00 142,00
GTI-Holding 191,00 192,00
Hagemeyer 115,50 120,00
HAL Trust B 16,50 16,50
HALTrust Unit 16,50 16,40
H.B.G. 237,00 241,00
HCS Techn 18,60 18,90
Hein Hold 117,50 119,80
Hoek's Mach. 203,00 204,00
Holec 37,00 37,00
Heineken Hld 117,50 119,80
Holl.Sea S. 1,31 1,33
Holl. Kloos 555,00 560,00
Hoop Eff.bk. 9,80 10,40
Hunter D.pr. 5,80 5,95
ICA Holding 18,60 18,60
IGB Holding 64,00
IGB Hold (aang)
IHC Caland 32,30 35,50
Industr. My 237,00 237,00
Ing.Bur.Kondor 567,00 570,00
Kas-Ass. 48,50 49,70
Kempen Holding 15,80 15,90
Kiene's Suik. 1410,00 1410,00
KBB 85,00 86,00
Kon.Sphinx 125,00 127,00
Koppelpoort H. 337,00 339,00
Krasnapolsky 226,00 227,00
Landré & Gl. 57,00 57,50
Macintosh 50,80 50,50
Maxwell Petr. 685,00 690,00
Medicopharma' 75,00 75,50
Melia Int. 6,80 6,80
MHVAmsterdam 20,50 20,50
Moeara Enim 1215,00 1230,00
M.Enim 08-cert 16100,00 16020,00
Moolen en Co 31,50 32,00
Mulder Bosk. 78,50 78,50
Multihouse , 10,40 10,40
Mynbouwk. W. 428,00 428,00
Naeff 250,00
NAGRON 49,90 49,80
NIB 605,00 610,00

NBM-Amstelland 20,60 20,80
NEDAP 385,00 382,00
NKF Hold.cert. 350,00 350,00
Ned.Part.Mij 39,80 40,30
Ned.Springst. 10900,00 10950,00
Nont 950,00 950,00
Nutricia gb 71,50 73,00
Nutriciavb 77,50 77,50
Oldelft Groep c 183,00a 180,00
Omnium Europe 16,00 16,00
Orco Bank c. 74,90 71,00 d
OTRA 153,50 153,00
Palthe 85,00 85,80
Pirelli Tyre 48,60 48,60
Polynorm 117,00 117,00
Porcel.Fles 167,00b 170,50'
Ravast 50,10 50,10
Reesink 78,00 77,80
Riva 58,70 58,70
Riva (eert.) 58,70 58,70
Samas Groep 71,00 73,20
Sanders Beh. 114,00 114,00
Sarakreek , 31,30 31,90
Schuitema 1570,00 1580,00
Schuttersv. 163,00 167,50
Smit Intern. 49,50 54,50
Stßankiers c. 24,10 24,70
Stad Rotterdam 174,00 174,00
Telegraaf De 463,00 456,00
Text.Twenthe 322,00 325,00b
Tulip Comp. 55,20 54,80
Tw.Kabel Hold 156,00 156,00
Übbink 105,00 105,00
Union Fiets. 18,00 18,60
Ver.Glasfabr. 353,00 354,00
Verto 65,00 65,50
Volker Stev. 65,50 f 65,00
Volmac Softw. 56,50 57,90
Vredestein 16,50 16,80
VRG-Groep 68,50 68,80
Wegener Tyl 196,00 194,00
West Invest 28,20 28,40
Wolters Kluwer 192,00 192,00
Wyers 48,50 48,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,50 38,00
ABN Aand.f. 79,20 79,50
ABN Beleg.f. 59,70 60,60
ALBEFO 54,00 54,00
Aldollar BF $ 21,40 21,40
Alg.Fondsenb. 247,00 249,00
Alliance Fd 13,60 13,60
Amba 51,00
America Fund 350,00 348,50
Amro A.in F. 93,30 93,30
Amro Neth.F. 79,30 81,50
Amro Eur.F. 77,00 78,00
AmroObl.Gr. 154,40 154,40
Amvabel 97,70 97,70
AsianTigersFd 63,00 63,50
Bemco Austr. 68,30 69,00
Berendaal 126,00 126,00
Bever Belegg. 26,80 26,80
BOGAMIJ 112,00 112,50
Buizerdlaan 42,80 42,80
Delta Lloyd 43,70 44,20
DPAm.Gr.F. 25,50 25,40
Dp Energy.Res. 41,10

Eng-H011.8.T.i 9,8Ü 9,80
EMF rentefonds 66,70 66,70
EurinvestU) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 7,90 7,90
EOE DuStlnF. 324,00 330,00
EurGrFund 62,80 63,10"
Hend.Eur.Gr.F. 220,70 222,00
Henderson Spirit 76,70 77,30
Holland Fund 79,00 79,50
Holl.Obl.Fonds 123,50 124,00
Holl.Pac.F. 117,50 117,80
Interbonds 564,00 564,00
InterelT.soo 44,20 45,40
Intereff.Warr. 338,00 340,00
JapanFund 36,50 37,50
MX Int.Vent. 60,00 60,00
Nat.Res.Fund 1650,00 1650,00
NMB Dutch Fund 39,10 39,40
NMB Obhg.F. 35,20 35,20
NMBRente F. 104,10 104,10
NMBVast Goed 38,50 38,50
Obam, Belegg. 234,50 235,40
OAMFRentef. 14,20 14,20a
Orcur.Ned.p. 49,80 49,80
Pac.Prop.Secf. 48,60 48,70
Pierson Rente 101,00f 101,00
Rabo Obünv.f. 76,20 76,20
Rabo Obl.div.f. 51,20 51,20
Rentalent Bel. 137,60 137,80
Rentotaal NV 31,60 31,60
Rolinco cum.p 101,50 101,50
Sci/Tech 18,50 18,35
TechnologyF. 21,60 21,50
Tokyo Pac. H. 254,50 258,00
Trans Eur.F. 84,00 84,40
Transpac.F. . 545,00 557,00
Uni-lnvest 112,30 112,30
Unico Inv.F. 86,80 86,80
Unifonds 32,90 33,20
VWN 58,30 58,30
Vast Ned 122,10 122,10
Venture F.N. 45,70 45,50
VIBNV 89,00 '89,00
WBO Int. 79,80 80,20
Wereldhave NV 214,50 214,50

Buitenlandse obligaties
m EEGB4II) 102,80 102,80
3\t EngWarL 35,80 35,70
53A EIB 65 99,00 99,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 40,00 40,00
Amer. Brands 79,00 79,50
Amer. Expres 37,10 37,20
Am.Tel.& Tel. 40,10 39,70
Ameritech 63,20 62,20
Amprovest Cap. 115,00 115,00
Amprovest Ine. 225,00
ASARCO Ine. 34,50 34,20
Atl. Richf. 104,50 105,00
BAT Industr. 8,15 8,20
Bell Atlantic 98,70 98,30
BellCanEnterpr 42,00 41,30
Bell Res.Adlr 0,85 0,85
Bell South 51,80 51,10
BET Public 3,00
Bethl. Steel 22,50 22,50

Boeing Comp. 56.U0 56,60
Chevron Corp. 54,25 d. -Chrysler 27,00 26,75
Citicorp. 32,70 32,10
Colgate-Palm. 58,80 58,80
Comm. Edison 38,60 37,50
Comp.Gen.El. 460,00
Control Data 18,80 18,80
Dai-IchiYen 3500,00 3490,00
Dow Chemieal 104,20 103,75
Du Pont 119,20
Eastman Kodak 48,30 47,80
Elders IXL 2,50
Euroact.Zw.fr. 190,00
Exxon Corp. 44,00 43,60
First Paclnt 0,60
Fluor Corp. 33,80
Ford Motor 54,20 53,50
Gen. Electric 58,10 57,90
Gen. Motors 49,90 49,80
Gillette 45,00 46,10
Goodyear 53,50 53,50
Grace&Co. 35,35 37,40
Honeywell 89,00 87,75
Int.Bus.Mach. 117,40 117,20 a
Intern.Flavor 66,75
Intern. Paper 58,60
ITT Corp. 63,30 63,10
K.Benson® 4930,00 4930,00
Lutton Ind. 91,00 94,75
Lockheed 51,25 51,10
IMinnesota Mining 78,50 78,00
Mobil Oil 55,00 55,50
News Corp Auss 16,80 16,90
Nynex 81,00 80,50
Occ.Petr.Corp 29,00 d 29,30
Pac. Telesis 47,00 46,80
P.& O. © 7,00 7,00
Pepsico 58,50 57,50
Philip Morris C. 164,20 166,80
PhiU. Petr. 28,10 28,00
Polaroid 46,70 46,70
PrivatbDkr 297,80 296.50
QuakerOats 63,50
StGobin Ffr 702,00
Saralee 59,00
Schlumberger 44,00 <" 44,80
Sears Roebuck 45,00 45,30
Sony(yen) 32,30 35,50
Southw. Bell 54,50 54,30
Suzuki (yen) 915,00
Tandy Corp. 46,10 46,00
Texaco 50,90 50,90
Texas Instr. 40,60 40,00
T.I.P Eur. 1,82
ToshibaCorp. 1270,00 1250,00
Union Carbide 30,60
Union Pacific 79,50 79,30
Unisys 21,60 22,10
USX Corp 35,10 34,60
US West 72,10 71,60
Warner Lamb. 109,40
Westinghouse 68,75 68,70
Woolworth 69,10 68,80
Xerox Corp. 67,50 67,60

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 61,00 61,00
Am. Home Prod. 220,00 220,50
ATT Nedam 88,00 89,00

ASARCO Ine. 68,50
Atl. Richf. 232,00 232,50
Boeing Corp. 121,50 123,00
Can. Pacific 50,50 50,00
Chevron Corp. 120,00
Chrysler 57,00 57,00
Citicorp. 71,60 70,00
Colgate-Palm. 131,50 131,00
Control Data 37,00 37,00
Dow Chemical 229,30 227,50
Eastman Kodak 106,50 105,90
Exxon Corp. 97,00 97,00
Fluor Corp. 77,50
Gen. Electric 127,50 125,00
Gen. Motors 110,00 109,50
Gillette 99,00 102,00
Goodyear 118,50 118,00
Inco 80,50 79,30
1.8.M. 259,00 261,00
Int. Flavors 147,50
ITT Corp. 138,50 139,50
Kroger 40,00 39,00
Lockheed 112,00 112,00
Merck & Co. 163,10 163,00
Minn. Min. 173,00 171,00
Pepsi Co. 128.50 126,00
Phiüp MorrisC. 370,00 368,50
PhiU. Petr. 62,50 59,50
Polaroid 97,00 96,50
Procter & G. 281,00
Quaker Oats 136,50
Schlumberger 97,80 98,50
Sears Roebuck 99,00 98,50
Shell Canada 77,50 76,00
TandyCorp. 101,80 100,30
Texas Instr. 88,50 87,00
Union Pacific 176,00 174,00
Unisys Corp 46,50 47,00
USX Corp 76,50 75,50
Varity Corp 3,95
Westinghouse 154,00 152,50
Woolworth 152,50 152,00
Xerox Corp. 142,00 144,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 684,00 685,00
Dresdner B. 359,00 359,00
Hitachi (500) 1600.00
Hoechst 301,50 303,06
Mits.El.(soo) 1250,00
Nestlé 8780,00 8780,00
Siemens 600,00 603,00

Warrants
Akzo 36,80 37,20
AMRO warr. 1,55 1,56
Bogamü 7,70 7,70
Falcons Sec. 22,70 23,00
Honda motorco. 1910,00 1910,00
K.L.M. 85-92 255,00 265,50
Philips 85-89 8,30 8,80
Stßankiers a 0,79 0,76
Stßankiers b 2,20 2,20

Euro-obligaties & conv.
10/4Aegon 85 102,00 102,00

Aegon warr 12,20 12,20
10V2 ABN 87 97,25 96,50

13Amev 85 97,75 97,75
13Amev 85 96,25 96,25
10Amev85 102,00 102,00
HAmevB6 96,25 96,25
14'/iAmroB7 97,35 97,35
13 Amro-BankB2 100,50 100,50
W/2 Amro 86 96.50
10Amro 87 97,50 96,35
5% Amro 86 96,75 96,75
AmroBank wr 40,30 42,60
Amrozw 86 70,25 70,50
9 BMH ecu 85-92 100,30 100,30
7BMH 87 96,50 96,50
lO'/aEEG-ecu 84 100,25 100,25
9%E18-ecu 85 102,70 102,70
12/2 HIAirl.F 92,50 92,50
12 NIB(B) 85-90 101,00 101,00
11'/4NGUB3 101,75 101,75
10NGU 83 100,50 100,50
2/4 NMB 86 82,80 82,50
NMB warrants 94,00 96,50
8% Phil. 86 100,00 100,00
63A Phil.B3 98,25 98,25
11 Rabo 83 102,75 102,75
9Rabo 85 ' 402,00 102,00
7Rabo 84 103,50 103,50

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 20,30 21,00
Bredero eert. 18,80 20,00
11 Bredero 19,00 20,00

LTVCorp. 1,90 1,90
5 Nederh. 68-78 25,00 25,00
RSV. eert 1,31 1,31
7Va RSV 69 84,50 84,50 a
Parallelmarkt
Alanheri 24,70 24,50
Berghuizer 51,50 e 51,00 e
Besouw Van c. 54,90 54,90
Comm.Obl.F.l 101,30 101,30
Comm.Obl.F.2 101,40 101,30
Comm.Obl.F.3 101,50 101,50
De Drie Electr. 37,00 35,50
Dieo Intern. 123,00 124,00
DOCdata 25,00 25,00
Ehco-KLM KI. 32,50 33,00
E&L Belegg. 1 77,80 78,50
E&L Belegg.2 76,90 77,40
E&L Belegg.3 76,60 76,90
Geld.Pap.c. 73,10 e 73,00
Gouda Vuurv c 107,00 106,50
Groenendijk 36,60 36,70
Grontmn' e. 195,00 199,00
Hes Beheer 253,00 251,50
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 4,10 4,10
Infotheek Gr 29,60 29,90
Interview Eur. 9,00 9,00 e
Inv. Mij Ned. 58,10 58,10
Kuehne+Heitz 36,00 35,90
LCI Comp.Gr. 62,00 62,00
Melle 273,20 273,20
Nedschroef 119,80 121,00
Neways Elec. 12,70 12,70
NOG Bel.fonds 31,10

P'e Med. 13,00 13,00
Poolgarant 10,55 10,55
SimacTech. 19,50 19,50
Text Lite 6,30 6,20
VerkadeKon. 265,00 270 20
VHS Onr. Goed 19,50 f 19 40Weweler 124,00 127,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c okt 45,00 1195 1,00 1,00 j
akzo c okt 150,00 596 2,50 2,40 .
akzo c jan 160,00 539 2,40 2,50
akzo p apr 140,00 501 5,00 5,30 ;
coc c scp 310,00 880 8,50 9,50 I
coc c scp 315,00 1146 5,20 6.20
coc c scp 320,00 1480 3,20 3,40 'coc c scp 325,00 1647 1,60 1,90 I
coc c okt 320,00 481 6,80 7,10
coc c okt 325,00 554 4.60 4,90
KW p scp 305,00 596 1,90 1.40
coc p scp 310,00 920 3,00 2,70
coc p scp 315,00 1343 4,70 4,40
e«e p okt 315,00 554 7,50 a 7,20 j
hoog c okt 90,00 1070 11,00a 11,00 i
hoog c okt 100,00 1770 5,00 a 5,10
hoog c okt 105,00 488 3,30 3,00 I
hoog c okt 110,00 524 2,30 2,00
hoog c okt 125,00 523 0,80 0,90
kim c okt 50,00 516 5,30 5,90
kim c okt 55,00 1080 1,90 2,20b
kim c jan 55,00 515 3,70 a 4,00
ned c okt 88,00 656 6,00 6,50a■nedl c okt 94,00 701 2,90 2,60 "natn c okt 65,00 676 6,50 7,30
natn c okt 70,00 1880 2,60 3,10 -natn c okt 75,00 630 0,90 1,00
natn c jan 70,00 718 4,70 5,80 'natn c apr 80,00 527 2,00 2,60
natn p okt 65,00 870 0,40 0,40
natn p apr 70,00 500 3,30 2,80
phil c okt 35,00 861 8,70 10.00
phil c okt 40,00 5073 4,30 5,10
phil c okt 50,00 6038 0.30 0.50
phil c jan 40,00 2607 5.40 6,30
phil c jan 45,00 2509 2,50 a 3,20 a
phil c jan 50,00 700 1,00 1,40
phil c apr 50,00 1204 1,90 2,50
phil c 091 55,00 497 4,00 4,50 j
phil c 092 55,00 1784 5,60 6,20 I
phil c 093 30,00 2159 18,40 19,20 :
phil p okt 40,00 558 0,50 0,30 fphil p okt 45,00 724 2,40 a 1,70 :
olie c okt 140,00 1017 8,40 8,50 i
oüe c okt 150,00 1301 2,60 2,30 [
olie c jan 150,00 581 5,80 5,60
unil c jan 180,00 503 1,70 1,70 ;
unil p jan 160.00 579 5,40 5,70 i
wes c jan 95,00 513 2,50 3,00 :; I
a=laten g=bieden+ex-div.
b=bieden h=laten+ex-di».
c=ex-claim k=gedaan+h
d=ex-dividend l=gedaan+g
e=gedaan+tiieden vk=slotkoers vorige dag
f=gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

r~ v '-

Rotterdam bruggehoofd
Koreaanse ondernemingen

Van onze redactie economie
ROTTERDAM - Zuidkorea heeft
gisteren in Rotterdam zijn eerste
handels- en distributiecentrum in
Europa geopend. Zeven Koreaan-
se bedrijven maken gebruik van
het Korean Trade and Distribu-
tion Center, maar dat aantal zal
binnen korte tijd met tientallen
moeten groeien.

Met de opening van het centrum
kan Rotterdam zich sinds gisteren
het bruggehoofd van middelgrote
en kleine Koreaanse ondernemin-
gen in Europa noemen. Naast de
distributievan uit het Verre Oos-
ten aangevoerde goederen wordt
vanuit Rotterdam ook de marke-
ting ter hand genomen, waarvoor
de Koreanen de samenwerking
met deAnthony Veder-groep heb-
ben gezocht. Deze groep stond
ook borg voor de financiering en
de bouw van het centrum, dat in
nauw overleg met het Rotterdam-
se gemeentebestuur tot stand
kwam. Drie keer is burgemeester

Peper in Korea op bezoek ge-
weest en vorig jaar april werd in
principe tot de bouw van het cen-
trum besloten.
Korea staat inmiddels nummer
tien op de lijst van handelsnaties
in de wereld. Volgens directeur

Schot van de Anthony Veder-
groep komt de helft van de export
vanuitKorea naar Europa in Rot-
terdam aan land.De import groei-
de in het vorige jaar met 14 per-
cent en de export naar Korea
groeide spectaculair: met 71 per-
cent.

economie
In afwachting van vrijere EG-markt

Netwerk financiële
bladen in Europa

BRUSSEL - De Franse mediagroep Expansion wil in Europa
£en netwerk vormen van achttien gespecialiseerde bladen op
!*et gebied van financiën en economie. In het netwerk wordt de
Internationale nieuwsgaring van zes dagbladen, acht weekbla-
den en vier periodieken in België, Spanje, Frankrijk, Groot-
ürittannië, Italië en Zwitserland gebundeld.
oor het netwerk wordt een houd-
termaatschappij opgericht ondere naam Eurexpansion, waarin Ex-
Pansion een meerderheidsbelangr'Jgt. Volgens Servan Schreiber ise samenwerking een reactie op de
woning van de vrije EG-markt na
»»2, waarvan een verbetering van
? kwaliteit van de nieuwsvoorzie-jj'ng valt te verwachten. De betrok-
etl hoofdredacteuren zullen regel-

matig vergaderen, er zullen artike-

len en correspondentenworden uit-
gewisseld en dekosten van interna-
tionale correspondenten zullen
worden gedeeld.

" Een explosie gevolgd dooreen brand heeft de produktie in een raffinaderij van Shell OU
in het Amerikaanse plaatsje Martinez sterk verminderd. Normaal produceert de raffina-derij, 55 kilometer ten noordoosten van San Francisco, 130.000 vaten (van 159 liter) auto-
en vliegtuigbrandstof. Bij het ongeluk raakten twee werknemers gewond.

Sterke groei
van economie

West-Duitsland
WIESBADEN - In de eerste
helft van dit jaar is het bruto na-
tionaal produkt van de Bondsre-
publiek Duitsland reëel 4,6 pro-
cent groter geweest dan in de
eerste helft yan dit jaar. Het is de
sterkste toeneming van de afge-
lopen dertien jaar.
In het eerste kwartaal was het
bnp 4,4 procent groter dan in het
eerste kwartaal van 1998 en in
het tweede kwartaal bedroeg
het verschil 4,9 procent. Dat

laatste percentage is sinds het
eerste kwartaal van 1980 niet
meer bereikt. Het bureau voor
de statistiek heeft enkele oorza-
ken voor de sterke groei ge-
noemd.
Zo blijft de vraag vanuit het bui-
tenland groot en blijven de in-
vesteringen op een hoog peil
staan. Het zachte weer aan het
begin van dit jaar zorgde voor
een ongewone activiteit in de
bouw, die in het tweede kwar-
taal aanhield.
De Westduitse regering raamt
de groei voor heel 1989 op drieë-
neenhalf procent. De centrale
bank van de Bondsrepubliek
gaat uit van vier procent. Vorig
jaar bedroeg de groei van de
economie 3,4 procent.

Peru mogelijk
uit IMF gezet

WASHINGTON - Het Internationa-
le Monetaire Fonds (IMF) heeft ge-
dreigd Peru het lidmaatschap op te
zeggen als dat land zijn betalings-
achterstand niet inloopt, zo is ver-
nomen in monetaire kringen in
Washington. Peru heeft een schuld
van 750 miljoen dollar bij het IMF.
IMF-directeur Michel Camdessus
zou een brief hebben geschreven
aan president Alan Garcia van Peru
waarin staat dat het bestuur van het
fonds „een verklaring betreffende
het niet nakomen van verplichtin-
gen" zou kunnen goedkeuren. Zou
Peru daar niet op reageren dan zou
het land kunnen worden gedwon-
gen zich terug te trekken. „Nie-
mand weet wat er moet worden ge-
daan." Deze situatie is nieuw, zo
werd gezegd. Het wringt ook bij het
IMF dat de betalingen van Peru
zeer beperkt waren, terwijl het land
voldoende middelen had.
De verhouding met het IMF wordt
een van de kernvraagstukken in de
verkiezingen van april volgend jaar
in Peru. De zittende president ris-
keert de moeilijkheden met het
IMF, terwijl zijn tegenspeler, de
schrijver Mario Vargas Llosa, vrede
wil sluiten met het fonds.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 06-09-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 25.580-/ 26.080'vorige ’ 25.600-/26.100; bewerkt ver-
koop ’ 27.680; vorige ’ 27.7001aten.
Zilver: onbewerkt ’ 330-/400 vorige

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

Advieskoersen
Amer.dollar 2,17 2,29
Brits pond 3,38 3,57
Can. dollar 1,83 1,95
Duitse mark(lOO) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,64 1,76
Jap. yen (10.000) 149,50 154,50
Hal. lire. (10.000) 15,00 16,40
Belg. frank (100) 5,22 5,52
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 32,10 34,60
Zwits. Fr (100) 128,25 132,75
Zweedse kr. (100) 31,85 34,35
Noorse kr. (100) 29,65 32,15
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill.(100) 15,70 16,30
Spaanse pes.(lOO) 1,73 1,88
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 48.25 51,25
Joeg. dinar (100) 0,005 0,020

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,22925-23175
Brits pond 3,4510-4560
Duitse mark 112,705-755
Franse franc 33,420-470
Belg. franc 5,3865-3915
Zwits. franc 130,675-725
Japanse yen 152,21-152,31
Hal. lire 15,710-760
Zweedse kroon 33,435-33,485
Deense kroon 29,010-29,060
Noorse kroon 30,950-31,000
Canad. dollar 1,88925-89175
Oost. schill 16,0070-0170
lers pond 3,0030-3,0130
Spaanse pes 1,8030-8130
Gr. drachme 1,2600-3600
Austr.dollar 1,6910-7010
Hongk.dollar 28,55-28,80
Nieuwz.dollar 1,3085-3185
Antill.gulden 1,2350-2650
Surin. gulden 1,2350-2750
Saudische rial 59,30-59,55
Ecu gulden 2,3365-3415

INDEXAmsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 206,00 206,70
id excl.kon.olie 200.30 201,40
internationals 207,70 207,80
lokale ondernem. 206,10 207,50
id financieel 151,90 152,40
id niet-financ. 260.Q0 262,20
CBS-Herbeleggingsindex (1983= 100)

algemeen 265,80 266,70
id excl.kon.olie 248,10 249,50
internationals 275,60 275,80
lokale ondernem. 254,70 256,40
id financieel 197,70 198,50
id niet-financ. 310,40 313,00
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 192,10 193,70
internation 198,10 198,90
lokaal 191,10 192,80
fin.instell 161,60 162,00
alg. banken 157,10 157,40
verzekering 165,10 165,60
niet-financ 200,70 202.80
industrie 190,80 193,10
transp/opsl 232,10 233,90

Chinese arbeiders
kopen verplicht
staatsobligaties

PEKING - De rege-
ring van China is van
plan alle arbeidersin
staatsbedrijven te
verplichten staatso-
bligaties te kopen.
Dat zou gebeuren
door later dit jaar
iedereen een maand
loon in obligaties uit
te betalen. De men-
sen op het Chinese
platteland, waar
tachtig procent van
de bevolking woont,
blijven buiten de
maatregel, zo is
woensdag in Peking
vernomen. De Chi-'

nese regering heeft
een groot liquidi-
teitstekort. De belas-
tingopbrengsten en
de. winsten van de
staatsbedrijven zijn
dit jaar laag en het
publiek houdt zijn
geld vast. Vorig jaar
haalden Chinese
burgers massaal hun

geld van de bank
omdat zij geen ver-
trouwen hadden in
de economische si-
tuatie. De regering
heeft aangekondigd
voor het einde van
dit jaar 1,2 miljard
yuan (660 miljoen
gulden) nodig te
hebben.

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeerkwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 144,80 (144,80)
Kon. Olie 147,60-148,50 (148,30)
Philips 44,70-45,00 (44,80)
Unilever 159,60-160,20 (159,70)
KLM 55,20 (55,20)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2740.88 1525.43 217.05 1104.30
Hoogst 2752.09 1526.67 217.43 1107.30Laagst' 2697.95 1495.91 214.35 1086.14
Slot 2719.79 1508.71 214.91 1094.32
Winst/
verlies -24.89 -23.30 -2.33 -12.48

(ADVERTENTIE)

OPEN HUIS BIJ AHREND MAASTRICHT
Ahrend nu officieel IBM-dealer. "r^y Prachti9 voorde snelle beslissen

|t ■ JpJ—| Wie nog in september bij het Ahrend Projekt Centrum Maastricht
Ter gelegenheid daarvan houden wij van maandag 4 t/m vrijdag 11.l ïift overgaat tot de aanschaf van een IBM-systeem, ontvangt GRATIS
8 september a.s. Open Huis. U bent er van harte welkom omken- ; een waardevolle, echt lederen attachékoffer.

ißM^s^mer^6963"3"^6'06'^"0109150^00'33"5133"06 j Dagelijks geopend van 09.00 tot 17.00 uur
Met IBM kan Ahrend u nu de totale oplossing in office-automation Euauaj fmmyk^ fmmmm *wm I
bieden. Waarbij Ahrend staat voor betrouwbaarheid in advies en T^^^^^^^ I mdegelijkheid en IBM voor top-kwaliteit. Personal Va 11 If «■*■! IWJ

*Voorelke bezoeker hebben wijeen aardigeattentie! I ompu ers | Mensen werken met Ahrend.
Ahrend Verkoopmaatschappij Nederland bv, Vrijthof 31,6211 LE MAASTRICHT. Tel. 043 - 29 5656.
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10Huisvrouwentesten
LagePrijzenJVtarathon

Hetzelfde Honig zelfrijzend bakmeel(soo gr) bij JanLinders \J^£ Dezelfde Resi frituurvet (1 kg) bij Jan Linders / Dezelfde Conimexketjap manis (250 ml.)bij Jan Linders I
(Mevrouw W. van Wees-Muller, Nijmegen) X V-J (Mevrouw J. van den Dries-Groeneveld, Cuijk) Ami " (Mevrouw A. Parren-Veggelers, Venray) _!_"

Dezelfde Hollandpatat frites (1 kg) bij Jan Linders VJVJ Dezelfde Iglo vissticks (10 st)bij JanLinders / Dezelfde Campinaverse volle vanillevla (11.) bij JanLinders I
(Mevrouw A. Herenkes-Broeken, Venlo) X X (Marijke Gerrits, Grave) Jm^% (Mevrouw E; Coersen-Vermeulen, Venray) _!_"

199 ; I^^^^^ 169 129Dezelfde Nutroma halfvolle koffiemelk('/21.) bij Jan Linders Dezelfde Campina schenkroom('AI.) bij JanLinders I
" (Mevr. H. Brouwers, Westerbeek en mevr. W. Merkelbach,Rijkevoort) _!_" (Mevrouw M. Wientjes-Coopmans, Bergen) _!_"

Jekunt dan weleen Lage Prijzen Marathon op 100eersteklas artikelen garanderen... /^^^gjl Bona margarine 176 Goldberg kabeljauwfilets 069 Melfri halfvolle 159 Fijne, magere varkenslende
Maar hoe controleer jeof jemet die 100 merken inderdaad voordeliger bent? Want u pil^^#f kuip a 500 gram-4V82" J.» (diepvries) Paka 400 gram 259 Ld» chocolademelk literpak nu JL« uitsluitendvan geselecteerde
weeft... Onlangs heeft JanLinders de aanval geopend op te hoge prijzen. Hij vond dat m£mmmmm~^ _~ . . v r\r>>. Am lu n c -j.i i »^->^ varkenskarbonade. Aan het stuk of in lapjes
uvooreengiootaantalbekendekw^^ * «il Campina Dubbelvla Koopmans OQ Monahalfvollefruitkwark geSneden.
talen. Die aanval had groot succes. Na soms ke.hardeonderhandelingen gingen veel be- vani e-chocolade of 189 zdfrnzend bakmeel >00 gram Ü7 beker 450 gram2^nu , m i^fc'liÉkkende merkfabrikanten akkoord met nieuwe prijsafspraken. Zodat unu voor debeste vanille-aardbei.Liter 2£?nu J-. Héél Gilde tarwebrood 177 Monavolle fruityoghurt /TQ |s^^
merken nogvoordeliger uit bent. Om dubbel zeker te zijn heeft Jan Linders aan tien Knorr vleesbouillon 189 gesneden J_, bekertje a 150 ml. -B?nu vly QOO t!g7iy|^' ?tEIS^G§L
huisvrouwen gevraagd zijn lage prijzen op waarheid te testen en deverschillen met de voor6liter2rr4nu _L« 10 Grote witte puntbroodjes 189 Nieuwe oogst! x» "^ÊmSÊ. " k^^Slb»concurrentiete noteren. U leest hier hun bevindingen en daar is geenwoord Frans bij... Koffie HaaClassiauesnelfilter of 2r29nu 1, Hollandse aardappelen *>99 I*^Bij Jan Linders bent u voordeliger uit dan bij 'n ander. Roblend snelfilter IAfJO 3x 2 Broodjes van JanLinders topklasse! Gewassen, nu 5 kilo Z. Malse filet-rollade 910
Royco Cup-a-Soup Van: Voor: Herschi cassis 139 Pak a 250 gram 3.53 nu 2voor JAJ. 2 wittebollen, 2 tarwebollen, "I 59 Verse zuurkool"Krautboy" [TQ 500 Sram '"keuze uit 17 smaken. 139 literfles nu 1. Hecorundvlees in bouillon 189 2 rozi 'nenbollen4^"nu *-" verpakt per 500 gram S 7Mooie magere speklapjes 545
Per pakje ±0t 1, Sabatassopizza4Stagioni 099 glas a 340 ml. 1. Grote Zwitserseroomvlaai 050 Verseprei 179 WIL met zwoerd, 500 gram J*
Hakbruine bonen 1 69 (diepvries) 400 gram 2rB?nu Zt. Herschi limonadesiroop 027cm.ft45"nu O» 1 helekilo voor X« iQggpr »j"ki -
groot glas a 720 ml. >8T 1. Johma salades:kip-kerrie öf *} 39 sinaasappel, frambozen of 198 Advokaat-ster C5O Triomphe de Vienne: 198 +150 er sïïk Nu 1kilo O»Yovol yoghurtdrink 145 ei-salade. 200 gram2#Bnu Z* reine claude. Literfles.2rr9 nu _L» ±425 gram-S^nu heerlijke handperen 1 kilo X» Ookpefsfük verknlgbaar2-of 3 vruchten. Literfles^fT _L# 1 „ ..
d k ull /~v/-\ _ Zwanpahngworst 190Ravensbergen gevulde koeken QQ mmm «■ nu 150 gram voor 1.pak a 6 stuks «MT 7 7 M&sm ■:' 1.« 6. , 1

r2ooÏam ßraad
AiT- 45 V^ZBYR VVWB Üfl |ftt i^^gj^ NuSCmvoor 1.
"^ I Éfflfgj IJI MÉfe, Akties gelden van donderdag7 september tot enrhet

Begin volgende week komt de nieuwe uitgave van V^ woensdag B september 1989.De vers-akties geldenvan
het JanLinders magazine "Boodschappen" uit. IWMS MM Bft *. BMI Mml nlHl StVMM» ?J1 Bk «ÜMjl W donderdag? september tot en met zaterdag 9 septem-
riet ligt gratis voor u Ki33r in onze winKcis. mmmmh shbwmhshr snhmmmmhw her 1989 P.lke miiijndciËsdverteert lun l.indersrnet vers*
(Zolang de voorraad strekt.) ||| akties in dedagbladen.

'tAllerbeste voor nvriendelijke prijs



Donderdag 7 september 1989 "7Limburgs Dagblad

"vJ LimburgsDagblad

*>piccolo's
045-719966

'n de Cramer 37, HeerlenPostbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364
Piccolo's en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch wordenopgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaandadres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van8-30-1 7.00 uur.: Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de'egel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voorvierdag).: Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de
°ag vóór plaatsing.via de balie van onze kantoren geldteen sluitingstijdstipvan 10.00 uur vóór de dag van plaatsing en voor dekrant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd éénj woord in hoofdletters. Prijs ’1,15 per mifiimeter hoogte,nubneken 'Proficiat' en 'Vermist/gevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte,nubriek 'bedrijven/transakties' ’ 1,50 per millimeterhoogte.
Reuze-Piccoio's worden geplaatst over 1 of 2Kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen metminimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo'sen illustraties zijn mogelijk.nls / 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.t Advertenties voor de rubrieken 'Proficiat',
Vermist/Gevonden', 'Mededelingen', 'Woningruil',hamers aangeb.-gevr.', 'Kontakten/Klubs',
Huwelijk/Kennismaking', 'Braderieën/Markten' en
Bingo/Kienen' worden UITSLUITEND tegen kontanteetaling of vooruitbetaling via bovenstaand postgiro- ofoanknummer geaccepteerd, waarbij tevens voor de"■wieken 'Proficiat', 'Huwelijk/Kennismaking' enK°ntakten/Klubs' legitimatie VERPLICHT is.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 perPlaatsing.
oewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Al|e prijzen zijn exclusief B.T.W.

*»Ü kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaardenoor schadevan welke aard dan ook, ontstaan door'et, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties,
outen in telefonisch opgegeven advertenties of fouten

orv?,aan door ondu'del'iK handschrift van de"drachtgever behoeven door ons niet te wordengecompenseerd. Correcties en/of vervalorders wordennoer voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

Het Limburgs Dagblad wordtdagelijks gelezen door 261.000
Personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 156599. Mededelingen

Ristorante-Pizzeria
LO SCIVOLO

Geopend va. 5 september jl.
Pizzeria openvan 11.00-23.00 uur.

Ristorante open van 17.00-23.00 uur.
Dautzenbergstf. 28A Heerlen. Tel. 045-711775.

Pizza's ook om af te halen.

,^_ Personeel aangeboden
2péLRESTAURATIE, 045--qf 00- SPec- gevelreini-
«nn renov- kelderafdich-

" '9, voegw., vochtwering 10
Van rrft- 9arantie. Stralen
w meu°els, autoplaat-
-^_yj[gen, chassis etc.

Gordijnen-NAAI-
"'fcR vrgt. thuiswerk Br.o.■L~8"1922 L.D. Postbus

6401 DP Heerlen.

Dame zkt. WERK in de huis-
h. v. 1 morgen en 1 middag
p.w. Tel. 045-319438.
SCHILDER kan nog werk
aannemen, tel. 045-414425.
Ik ben 27 jr. en zoek werk in
WINKEL, wie geeft mij de
kans? Regio Heerlen. Tel.
045-719553.
Leerling KAPSTER zoekt
werk. Tel. 045-215228.

v ___ Personeel gevraagd
v°or 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

Ervaren tegelzetters
9evraagd. Vaste baan. Joma Tegelzettersbedrijf.

--—___yeldkuilstr. 43, Kerkrade. Tel. 045-462450.

Mode Promotion Nederland
start binnenkort weer met professionele cursussen

Fotomodel. in de modebranchen9ens en meisjes tussen 15-35 jr. met uitstraling kunnen--■"■---J^ioljjvend bellen met 04490-56063. Lage kosten!
Wij vragen

verkoopster versvlees
ep 'ceswaren voor 24 uur per week, ervaring gewenst.

~—^ftß Supermarkt, Spauwen Nuth. Tel. 045-241731.
Autoschade Hanneman Kerkrade. Tel. 045-452666

zoekt op korte termijn ervaren
Autospuiter

~- . Aanmelden na tel, overleg.

Bloemenhandel zoekt:
Voor filialen Beek en Sittard enkele

enthousiaste hulp verkoper(sters)
Leeftijd 16 tot 20 jaar.

Enkoi Voor ma9az'in Maastricht:
divpr scholieren (hij voorkeur Biologische school) voore>se werkzaamheden, een of meerdere middagen per
Enkoi (event- 00k zaterdags), leeftijd min. 15 jaar.*»ie oproepkrachten (voor onze boekettenploeg) voor

Wo i .-"
een of meerdere avonden per week.)den van 1800 tot 2300 UUf. leeft. min. 18 jaar.«wies aan: Hendriks Bloemen t.a.v. Dhr. C. van Deijnen

Event,, ,Heerderdwarsstr. 24, 6224 LT Maastricht.c"tuele telefonische reacties uitsluitend tussen 1700 en19.00 uur op 043-631756.
Limburgs Steigerbouw Bedrijf BV

vraagt met spoed

Steigerbouwers
Ervaring vereist
Chauffeur

Voor containerwagen met kraan, ervaring vereist**"—^ognseykerstraat 26 Geleen. Tel. 04490-42410.
Gevraagd ervaren

Kipperchauffeur
Fa^Eggen, landgraaf. Tel. 045-310320.

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.

AKB Hulsberg BV
vraagt colonnes betontimmerlieden, ook enkele beton-
timmerlieden voor aanvulling van bestaande colonnes,

voor projecten in Aken, Keulen en Dusseldorf.
Werk direct aanvaardbaar of voor later.

Wij bieden prestatie gerichte betaling, zonder vakkennis
onnodig te solliciteren, zelfstandig werken vereist.

Tel. 045-230045 b.g.g. 04405-1236 of v.a. vrijdagavond
04499-4479.

Wegens drukte in ons res-
taurant vragen wij een KOK
(plm. 30 uur) en een Assis-
tent-Kok. Tel. 04492-2752.
HORECAMEDEWERKERS
gevraagd, voor na- en win-
terseizoen. Tel. melden
04492-4743.

Wilt u vast en zeker aan de
slag? Na drie maanden al?
Wordt dan rij-instructeur
(M/V), rij-schoolhouder
(M/V). Meer dan 250vacatu-
res. Uitstekende toekomst-
mogelijkheden. In septem-
ber starten nieuwe opleidin-
gen bij het Nationaal Oplei-
dingsinstituut voor de Rij-
schoolwereld in Best en
Utrecht. Bel (ook 's avonds)
voor gratis STUDIEGIDS de
Kaderschool: 04998-99425.
PCM heeft werk voor PIJP-
MONTEURS, bankwerkers.
Ervaring vereist. Tel. 043-
-474828.
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.

Nette vrouwelijke FRI-
TUREHULP gevr., moet be-
slist zelfst. kunnen werken.
Na tel, afspr. 04498-54750.
Leuk sympathiek MEISJE
gevr. voor Bar Madame But-
terfly, Hommert 24 Vaes-
rade.Tel. 04492-1934.
MEISJES gevr. v. goedlo-
pende club, garantie

’ 1.250,-p.w., 04499-3828.

Gemotiveerde beton- en af-
timmerlieden. Korr. soc.
voorz. Bouwb. REUL, Els-
loo. Tel. 04490-76450.

Gevraagd WERKSTER voor
7 dg p. Wk, plm. 2 uur p.dg.
Aanmeld.: Beekstr. 2, Ren-
nemig-Hrl, na 16.00 uur.
Voor projecten in Limburg
zoeken wij: Pijpfitters, bank-
werkers, elec. monteurs,
lassers. Wij bieden hoog
loon en goede arbeidsom-
standigheden. Soll. na tel.
afspraak, Arno DOHMEN
Techniek BV. 04490-78870.

dienstverlenendbureau
zoekt een

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

reau op franschisebasis. In-
vestering noodzaak. Info

045-210627

OG te koop

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 6,9%.
Spaarhyp. va. 7,7%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775. 'VOCHTIGE

MUREN
Vraagt gratis het boekje
WEGWIJZER VOOR

VOCHTPROBLEMEN.

h Jmr\& * ,i\\i«i,iti\M»Éiér^' .A...

Door Nico Lardenoije
Beëd. vochtdeskundige

Postbus' 3115 Maastricht
Tel. 043-436162.

Te k. halfvr. st. WOONH.
met voor- zij- en achtertuin,
garage dubb. beg. 3 slpkrs,
prov. keld. ben. mcl. gasge-
velverw., vele extra's aanv.
na overl.Kooppr.’ 109.000,-
-k.k. Venweg 116, Brunssum
Tel. 045-272248.
LANDHUIS te k. 4 slpk. tuin
1200 m2. Trichterweg, vr.pr.

’ 275.000,-. 045-724690
HEERLEN-N. t.k. karakte-
ristiek landhuis op 1220 m2
grond, bwj.'Bs. 045-222933.
HEERLEN. Kievietstraat 8,
goed onderhoduen tusen-
woning, woonkamer, eiken
keuken, badkamer met lig-
bad, 4 slpks. Het pand is
voorzien van kunststof kozij-
nen met dubbel glas. Vr.pr.
’99.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.

zitweer in demaand! m^J^^^^^^H
en </e Razendkomplete RenauU2iHatchbackv.a.f.2B.7so,-* K >pj I y I
Renault 5 Cosmopolitan.Rake aanbiedingen,kleurrijke wand- L-1 I

„ «"ilïLC^- voor eenprpefrit en een wedstrijd / j\jj 11

*Prijzenzijn inklBTWen exd. a/leveringskosten. "^^^ k 1Épf

KERKRADE-WEST, Hei-
veldplein 10, Hoekwoning
met grote tuin. Perceelop^
pervlakte ca 333 m2, 3 slpks
badkamer, vaste trap naar
zolder. Vr.pr. ’109.000,- kk
Wijman & Partners Vast-
goed. Tel. 045-728671.
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.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
SCHAESBERG. Geleg. na-
bij centr., ruime halfvrijst.,
woning met tuin, garage, 3
slpk.'s, zolder (vaste tr.),
kelder. CV, witte kunsst. ko-
zijnen/dubb.gl. Koopje!
’99.000,- k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.
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.

Woningruil
Wie wil eengez. won. in
R'mond ruilen voor gelijke
won. in omgev. Brunssum,
Heerlen, Meezenbroek. Tel.
04750-40041.

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

Kamers aangeboden/gevraagd
Te huur mooie gemeubi-
leerde kamers met CV gebr.
van tel. keuken en douche te
Kerkrade Tel. 045-443380.
Gem. kamer op goede stand
te HEERLEN-NOORD, info
045-221832 na 18.00 uur.
Te huur ZIT/SLPK. te
Hoensbroek na 14.00 uur.
Tel. 045-229654.
Vrouw zoekt Kamer in
KERKRADE-W. Br.o.nr. B-
-1907, L.D., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

2 gemeub. doorgaande ka-
mers 5 x 5 en 5 x 4 mtr als
woon- en/of slaapkamer
voor 2 a 3 pers. Tevens af-
stelruimte en binnenhof met
tuin, in mooie omgev. te
Chèvremont, 100 mtr v.a.
station, ’ 625,- all-in p. mnd
Inl. 045-453818 na 14.00 u.
Student zoekt KAMER in
omgeving Brunssum. Tel.
01143-330.
KAMER te huur bij Centrum
Kerkrade. Tel. 045-461870
of 452269.

Bouwmaterialen

ABC Beton
levert ook zaterdags

betonmortel en betonpomp
Tel. 04490-55555

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

'Tel. 045-352727.
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.

Landbouw
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.

Proficiat Abraham Proficiat

vanuit Gran Canaria
Frank, Wiel, Hen, Hub, Wat VERKOPEN? Adver-

Leonie en Tiny | teer via: 045-719966.

Te k. gevr. alle merken AU-
TO'S, ook sloop- en
schade-auto's. Tev. cara-
vans. 045-751446/753723.

Autotelefoon
lease v.a. ’ 99,- p.m. compl.
ingeb. met nummer binnen 1

dag
Autronic
04492-3888

off. PTT-hoofddealer.

Omega 2.0 i CD
Caravan

ABS, airco, niv.reg., in st.v.
nw., 32.000 km., bwj. '88,
Autobedrijf Ad van Neer,
Zandweg 160, Heerlen.

Tel. 045-416023.
Lease en financ. mog.

Wij geven het meeste voor
Uw AUTO. U belt, wij komen
045-422610 ook 's avonds.
Tek. A.R. ALFETTA 2000, i.
g.st. APK. Vr.pr. ’1.500,-.
Inr. Golf mog. Tel. 04754-
-86826.
BMW 316 okt. '84, 5-versn.
68.000 km gelopen, veel
ace. aanw. Pr.n.o.t.k. Tel.
04406-13195.
Zeer exclusieve BMW 520i,
bwj. '82, nw. mod. autom.
airco. Alpina velgen enz.
’9.250,-. 04490-14427.
Te k. CITROEN Visa II club
Pallas, bwj. '81, kl. wit, APK
tot 6-'9O. Vr.pr. ’2.500,-.
Tel. 045-740581, b.g.g.
045-717318.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
Sloop. Tel. 045-720200

Geldzaken

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

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

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

over kontant geld kunt beschikken. Indien gewenstbrengt
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 mogelijkhedenvoor 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 geldvanaf 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

Auto's
Mercedes 280Sle eig. groenABS 5 ba lgB3 r 2o 500-
Volvo 240GL, LPG, groen 1983 ’ 1o!250i-V01v0240 GL, LPG, rood, model 1982 ’ 5.500,-
Ford Sierra 2.0 GL combi, blauw 1983 ’ 10.000,-
Ford Sierra 2.0L, 6 cil., champagne 1983 ’ 8.900,-
Ford Sierra 1.6 L, blauw 1983 ’ 8.750,-
Ford Orion 1.6 GL, blauw 1983 ’ 8.250,-
Lada Samara 1.3, bruin 1986 ’ 6.750-Skoda 105 L, 20.000km, rood 1985 ’ 4.000,-
Fiat Panda 35.000km, rood 1982 ’ 4.500,-
Opel Ascona 1.6 D, grijs 1983 ’ 6.750-
Saab 900 GLS, wit 1983 ’ 5 750-
8MW315, wit 1983 ’ 7.750,-
Saab9o,le eig., wit 1984 ’ 9.750,-- 04492-3234

BEZORG(ST)ER gevr. v.
ochtendblad in wijk Eygels-
hoven-Chevremont. Alge-
meen Dagblad, 045-316209

. OPPAS voor 25 uur per wk.

" gevr. Br.o.nr. B-1924, L.D.

" Postbus 3100, 6401 DPHeerlen.
Tempo-Team Uitzendbureau

heeft per direkt werk voor:

Bakkerijmedewerkers m/v
voor een bedrijf in Brunssum. De kandidaten zijn voor een

of meerdere dag-, middag-, of nachtdiensten per week
beschikbaar. Wilt U een goed betaalde baan,

dan kunt u direct aan de slag.

Hulpkracht m/v
voor het inpakken van vleeswaren bij een vleesverwerkend
bedrijf in Nuth. Deze baan met doorgroeimogelijkheden is

voor langere tijd.
Voor informatie:

045-71 83 66, Wilma Smaling, Heerlen, OP DE NOBEL 1.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft direct werk voor:

Produktie-medewerkers m/v
voor een bedrijf in Brunssum. Het werk is in dag- en/of
ploegendiensten. Kandidaten die op zoek zijn naar een

full-time baan en kandidaten die alleen de weekenden of
enkele dagen per week beschikbaar zijn, kunnen reageren.

U bent in bezit van eigen vervoer. ' -Voor informatie:
045 - 71 83 66, Anita Dolk, Heerlen, OP DE NOBEL 1.

RIJINSTRUCTEUR gevr.
autorijschool Wischmann en

1 Zn, 045-321721.

Te huur gevraagd
Arts zoekt i.v.m. werk woon-
ruimte in MAASTRICHT
voor 2 pers. Sannie Stroink.
Tel. 043-250668
Soc. werkster zoekt op korte
termijn gemeub. kl. APPAR-
TEMENT te Brunssum.
Huur ’750,-. 045-262934
*"ssen 8.00-16.30 uur.

ÜBACH OVER WORMS,
Europaweg Noord, rianl
landhuistype, goed gelegen
met cv en tuin. Ind.: o.m. hal,
woonk. 55 m2, kantoorr.
compl. keuk. (eiken), bijkeuk
4 slpkrs, 2 badk. met douche
ligb. toilet, 2 kelderr., ruime
garage, berging. Pand verk.
i.pr.st. van onderh. Pr.
’358.000,- k.k. Tel. 045-
-325049.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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
HEERLEN: te huur Sittar-
derweg/Grasbroekerweg,
appartement. Ind. woonka-
mer, keuken, balkon, badk.,
2 slaapk., berging. Inl. tel.
04490-43275.
v.a. 15-09 gr. app. te h. bij
centrum KERKRADE met
alle comfort, en evt. met
huursubs. Inl. 045-461870
of 452269

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

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

Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS va. ’9,50
per m2. Stenen va. ’ 0,35 p.
st. Het meeste uit voorraad
leverbaar. Frepa, Staringstr.
123-125, Heerlen-Molen-
berg (achter Philips fabriek).
Tel. 045-423641.
AKOUTHERM systeem-
bouw ** Dakbedekkingen **
Dakisolatieplaten ** Zink,
lood daktrimmen ** Div. sys-
teemplafonds **.Div. sys-
teemwanden. Industriestr.
7C, Nuth.,.Tel. 045-245028.
Levering gratis aan huis.

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

Te koop gebruikte KANTEL-
POORTEN, tel. 045-243333
Te k. SNELBOUWSTEIGER
L. 2,5 mtr., H. 4 mtr., ’ 250,-
-045-422491, na 17.00 uur.

Transacties
Te k. 2000 exclusieve ster-
vormige KERST/ NIEUW-
JAARSKAARTEN, mcl. en
veloppen. Tel. 04493-3006.

Stationcars
Opel Omega 2.0 iCD met

veel extra's '88; Kadett 1.6 D
GL, 5-drs., '85; Kadett 1.3
GLS, 5-drs '86; Kadett 1.3

LS 5-drs. '85; Kadett 5-drs.
'81; Rekord 2.0 5-drs., 86;
Mitsub. Galant 2.0 LPG '80.
Inruil mogelijk en garantie

Autobedrijf
Ad van Neer,

Zandweg 160, Heerlen.
Tel. 045-416023.
Te koop gevraagd

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

04765-1338/04740-1925.
Te k. CX 20 dcc. '82, veel
extra's i.g.st., ANWB-keur.
toegest. pr. ’5.000,-, na
18.00 uur. 045-415548.
Te k. Ford Siërra 2.0.i.5., d.
blauw metal. alle opties '87,
Opel Kadett Caravan 1.3 LS
ivoor, '87; Opel Kadett 5-drs
1.3 GLS, antr. '85; Opel Ka-
dett 1.3 SR, i.z.g.st., wit, '82;
Opel Kadett 1.2 S, bl. met.,
'80; VW Polo CL, 1.3 beige
met., '85, ED LEMMENS
automobielen, Koningsweg
37. Kerkrade. 045-455432.

Te k. MERCEDES dies. 300
bwj. '81, ’ 8.500,-. Tel. 045-
-312801.
Te koop MERCEDES 200
pers.w.' aut., bwj. '83. Tel.
045-318708.
Te k. MITSUBISHI Colt GL
bwj. '81, APK '90, i.pr.st.
Heulenderstr. 38, Brunssum
Te k. Nissan CHERRY 1.3
GL bwj.'B6, 5 bak, km.st.
plm. 45.000, antr. grijs, sunr.
nw.st., vr.pr. ’ 12.000,-. Tel.
045-751611
Zéér zuinige Opel KADETT
City 1200, APK 4-'9O, 100%
vr.pr. ’ 1.675,- 045-323830.
OPEL Ascona 19 S, sportw.,
LPG install., bwj. '81,
’2.750,-, als nw., zo mooi,
APK 6-7-'9O. 045-323178.
Te k. Opel KADETT HB 12
N, einde '80, APK, auto in z.
g.st. Tel. 04490-36860
Opel ASCONA 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.

AUTOBEDRIJF E. Custers,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek. 04492-5261.
Biedt te k. aan: Ford Escort
1.6 GL t'B3, ’8.900,-; Pon-
tiac Sunbird t'Bl, ’5.900,-;
Volvo 244 GLE nw m. '81
’5.900,-; Opel Ascona 1.6
S, 4 drs., t'B4 ’9.000,-;
BMW 320 it'B4, ’17.000,-;
Ford Sierra 1.6 GL, LPG t.
'83, ’7.900,-; Bueck Sky-
lark 2.5 L, 4 cil. t.'B2, in nw.
st. ’4.900,-. Mazda 323 3
drs., t.'B2, ’4.900,-; Mitsu-
bishi Colt t.'Bl, ’3.200,-.
Mini Spcial t.'Bo, schuifd.,
’1.900,-. Mini t.'B4,
’4.500,-; Saab 900 coupe
turbo t.'B2, parelmoer wit
uitgeb. ’ 7.900,-; Ford Fiës-
ta XR2 t.'B3, ’ 5.750,-; Ford
Fiësta 1100 L t.'Bo,
’2.900,-; Weekaanbieding:
Simca Horizon 1500 GL t.
'84, in nw.st. ’3900,-; Mit-
subishi Saporro t,.80,
’2.900,-; .Renault 5 au-
tom., t.'B2, ’3.500,-; Ford
Taunus 1.6 L, LPG, t.'Bl,
’2.200,-; Mazda 323 au-
tom. t.'79 ’2.100,-; Cabrio-
let Daihatsu Charade bwj
.'B5, ’ 7.000,-; Opel Ascona
16 S t.'B3, ’6.200,-. BMW
320, 6 cil., t.'Bo, ’4.500,-.
Lada Jeep bwj '79 uitg.
’3.500,-; Ford Taunus 1.6
L t.'Bl ’ 2.400,-. Toyota Co-
rolla bwj.'79 ’1.700,-. 2x
Opel Ascona 16 Nl 9 S au-
tom., '77, '78 v. a. ’ 1.000,-;
Renault 5 Rally Monte Carlo
t'79, ’ 1.500,-; Audi 80 CL t
'81 ’3.900,-; BMW 520 t
'80, ’ 3.200,-; Simca bestel
'82, ’2.900,-; Lada 2105
'84, ’3.500,-; Opel Record
2.0 S, LPG t '82, ’4.500,-;
Mitsubishi Galant LPG, t'B2
’3.900,-; Opel Ascona '79,
’2.700,-; 2x Ford Taunus
'79, '80 v.a. ’1.700,-; Maz-
da 626 t'Bo, ’2.900,-. Su-
zuki busje t'B4, ’2.900,-;
Talbot Sunbeam 1,6 Tl t'Bl,
’1.500,-; Alfa Sud t'79,
’1.400,-; Mazda 323 t'7B,

’ 1.200,-; Fiat Ritmo t '80,
’1.600,-; Golf t '79,

’ 1.400,-; Toyota Celica '75,
’1.900,-; Diverse goedko-
pe inruilers, alle auto's met
nieuwe APK. Geopend van
ma t/m vrij van 10 tot 19 uur.
Zat. tot 17 uur. Inr. fin. gar.
mog.
Zuinige Ford FIËSTA 1100
bwj. '81, APK '90 ’4.250,-.
Tel. 045-259809.

Te k. Opel ASCONA 16N op
LPG 4-drs. kl. wit bwj. '85 vr.
pr. ’ 11.000,-; Opel Ascona
HB 16S4-drs. roodmet. bwj.
'84 vr.pr. ’9.500,-. Tel.
045-259654. Schievelberg-
str.4, Brunssum.
Öpëi KADETT HB '82^
’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
MAZDA 323 HB 5-drs. bwj.
'81, wit, APK 9-'9O, vr.pr.

’ 3.250,-. Tel. 045-319328.
MERCEDES Diesel 240Dte
koop. 04406-12875.
Te k. Ford ESCORT 1.1 L,
bwj. '82, i.z.g.st., APK 4-'9O,

’ 7.250,-. Tel. 045-225570.
Ford Fiësta 1300 Ghia; Ford
Fiësta 1100 L, deze sportie-
ve, zuinige auto's voor
slechts ’3.950,- per stuk.
Garage CENTRAL Geleen,
Rijksweg Centrum 97.
Ford CAPRI bwj. '78, pr.
’600,-. Tel. 045-317179.
Weg. omstandigh. t.e.a.b. te
koop Ford ESCORT 1.1 La-
ser, bwj. '84. 04406-12577.
Mazda 626 GLX 1.8 Sedan
LPG '88; Mazda 626 2.0 GT
Sedan '87; Mazda 626 GLX
2.0 Sedan '83; Mazda 626
1.6 LX Sedan '84 en '85;
Madza 626 1.6 DX Sedan
'83 autom.; Mazda 626 1.6
SDX Sedan '81; Mazda 626
2.0 SDX coupé '82; Mazda
626 1.6 HB LX '83; Mazda
626 2.0 GLX coupé autom.,
p.s. '84; Mazda 323 1.6 iGLX Sedan '87; Mazda 323
1.5 GLX Sedan '86 en '88;
Mazda 323 1.3 DX Sedan
'85 en '82; Mazda 323 1.3
LX Sedan '86; Mazda 323
1.5 HB GLX autom. '87;
Mazda 323 1.3 HB GLX '85;
Mazda 323 1.5 HB GT '84;
Mazda 323 1.3 HB DX s-
drs. '85; Mazda 323 SN 3,
1.3 '81; Ford Escort 1.4 HB
CL, ABS '87; Ford Escort
1.3 HB CL '86; Ford Escort
1.6 HB GL 5-drs. '84; Ford
Fairmont 4,2 autom. '80;
Opel Rekord 2.0 S 4-drs.
'80; Nissan Micra 1.0 HB GL
autom. '84; Nissan Micra 1.0
HB '83; Nissan Cherry 1.5
HB GL '84; Mitsubishi Colt
1.2 HB EL '84; Honda Ac-
cord 1.6 Sedan GL autom.
'81; VW Golf 55 kw 1.6 '84;
VW Jetta 1.6 2-drs. '87; Vol-
vo 240 Van Diesel Estate
'85. Occasions met Mazda-
Kroongarantie. Autobedrijf
LEYMBORGH J3V, Bomer-
weg 2-8 Limbricht. Tel.
04490-15838.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 9
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Ije koop Opel KADETT bwj.'84, D-model, rood, km.st.
51.000, met alarminstal. i.z.'

|9-st. vr.pr. ’8.000,-. Tel.
04454-2646. t
Opel KADETT 1.2 grijsme-jallic 1984, ’7.900,-. VolvoKlijn, De Koumen 7, Hoens-
gioek. 045-220055.
Opel KADETT 1.2 LS 3-drs,
rood, 1986, ’ 14.950,-. Vol-vo Klijn, De Koumen 7,
jUgensbroek. 045-220055.
Je k. Opel ASCONA 16 S,0wj.77, APK '90, trekh., 4örs., zeer goed lopend, vr.

tEL/ 800,-. Tel. 045-224601
Mooie Opel KADETT 5-drs.Berlina, '80, APK 7-'9O, pr.
/3j50.-- Tel. 045-457145.
Opel KADETT bwj. '79, APK°4-90, pr. ’1.850,-. Tel.OJS-415528. .
PEUGEOT 305 SR break,°W|- '81, LPG install.,
/2.750,-, APK 10-8-'9O.Igjjj4s-323178.
PEUGEOT 305, bwj. '81,i.g.

2.950,-. Te.. 045-- PORSCHE 924 S, z.g.anw. Bereikb. na 19.00 uur.1ei045-452064.
RENAULT R 4 L '83,
UJiïOr. 045-211071
Jek RENAULT 11 TL bwj.°-°4, m perf. st. Bellen na! i°Jjo4s-7 12653
&ULT 5 Tl- 5-drs, wit,

’ 10.950,-. Volvo Klijn;"e Koumen 7, Hoensbroek.PiSj^Oöj^RENAULT 18 GTL, blauw-■ m«allic 1985, ’8.950,-.Volvo Kii jni De K oUmen 7,Jgj^broeli 045-220055.£H
AULT 4 Combi ver-

APk '.bw- eind '82. met
a** 4 2itP'- en ramen 'i.z.£n!'' vrpr- /2.400,-. Heer-g*g97B Voerendaal.i Nieuw model ROVER 2600
st'au h '83 met Vialle gasin-?ia"- kl- bronsmet., Pullman
«" o.a. electr. ramen, get.9^. stuurbekr. centr. deur-

oekr" .electr- verw- spie-
f7<ic^ te- met APK. Pr.
rarfa t*; Ber9str- iB. Kerk--sggJgL_Q4s-458666.
ronn oBIZA 1-2 L, 10-'B5,
ein 'A drs- 49-000 km, 1e58^750.-. 045-751453»A 120 L nw.pr.
f io„/£■"■ aktieprijs|J2;°°0l; all in. Uit voorr.SS*:. Skoda coupé metv25 oJe motor; Skoda Fa-i aar lx- Uw Skoda, dealer1 j§nfekArets' Randwe9
Te k. Suzuki ALTOGL, bwj.
?25802m- 6-500- Tel' °45"

£sU2ÜKT sclOOGxde!90 VoB ""at. APK 9"
045-319328.

Bwïotli C°ROLLA Special
10-6-'9o >ZP- sU ApK-gek.0j&1V2350'- TeL

P°LO bwi' 'B°.
a-'cin00,'"', iz-BSt.. APK 18-SlgP^Tel. 045-323178^T.ekoop GOLFGTI, bwj. '82£;zwart. Te bevr. v.a. 18.30'ot 20.00 uur. Vlekkenkamp: ||' Landgraaf, auto heeft

; vW GOLF S bwj. '79, APK,
Jta-st. 65.000, i.z.g.st.
-^ds^;. 045-720951.% polo bwj. '79, APK tot| yO, i.z.g.st., ’1.100,-, mr.
46336 4el-045456756 b-99-

-se.- zwarte VW GOLF Die-
6° " ,82, 3-drs, APK, veel
a ?i ras o.a. rad-cass., dubb.
a^aak. ’5.850,- 045--r^glgjTa 19.00 uur.
m« 90LP 1-6 Avance, grijs-
D,etaHic, 1987. Volvo Klijn,
(w^men 7, Hoensbroek.ï^i^ooss^
8-^SaROCCO GT, APK
kpriTV /2.250,-. Heems-

to6rr,koop vOLVO 343 DL au-'naat, bwj. '77, APK 7-'9O,
045-213792.

Bwikv„VOLVO 343 automaticto7- 81- ’3.500,-, APK-gek
s 'juni 'go. Neerbraak 3,

\^^sberg. 045-311116.

to's
SEAT Fura 5 versn. '84
’6.250,-; Dacia 1200 '86
(Renault 12) ’6.250,-;
Skoda 120 L '85 ’4.750,-;
Skoda 105 Sunshine '85
’4.250,-; Lada 210783 1.5
’3.250,-; Mitsubishi Galant
Turbo dieseL '81 ’2.250,-;
Lada 1600 GL '82 ’ 2.000,-;
Citroen G special Break '79
’900,-; Lada 1200 '81

’ 500,-. Nu de F.S.O. SLX
Dolina voor ’ 12.749,- excl.
afleveringskosten. F.S.O.
Dealer Schloesser, Indu-
striestr. 9, 6433 JW Hoens-
broek.Tel. 045-210345.
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.

■Opel Corsa 13 S GL '87 5
versn.; Mitsubishi Colt GL
'84; Fiësta 1100 de luxe '83.en '84; Escort 1400 CL '85,
'86 en '87; Toyota Corolla

■ 1300 EX 4-drs. '87; Ford
1Siërra 1800 '85 en '86; Opel
Kadett 1300 S 5-drs. '85;
Mazda 323 de luxe '88. Ga-

i rantie, financ., APK en inruil.
Autobedrijf P. VEENSTRA,
Rotterdamstr. 98 Heerlen.| Tel. 045-725806, na 18.00
uur. Tel. 045-312059.
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. Honda PRELUDE 1.8.

'.EX, autom. 12 valve, goud
Imetal. '85, o.a. stuurbekr. e-

' lectr. schuifd. ’21.500,-.
'. 045-727168 na 17.00 uur.

Zeer mooie VOLVO 345 DL,
i trekh., APK '90, bwj.'Bo, vr.. pr. ’ 1.850,-, 045-224601
i VOLVO 360 GL '86. (5-drs,

2 Itr.) In st.v.nw., slechts
’14.250,-. Tel. 04490-
-12138.
Te k. witte VOLVO 343 aut.
bwj '78, APK 3-'9O, i.z. g.st.,
vr.pr. ’ 1.400,-. 045-425820

; Te koop gevraagd AUTO'S1vanaf 1979. Garage. Schaepkens. 04405-2896.
; INKOOP goede auto's, cont.

' geld. Joosten, Schamerweg
:3, Maastricht. Tel. 043--[ 634978 Of 06.52980787.

■ In- en export Ankiewicz vrgt.
I 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.

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

!ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.
Sloop- en SCHADEAUTO'S.
Oud ijzer en metalen. 045--272216/272516'savonds
Te k. gevr. sloop- en SCHA-DEAUTO'S van ’lOO,- tot

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

I — _
Bedrijfswagens

BEDRIJFSAUTO'S en bus-sen. Steeds voorradig diver-
se bestellers, bussen minibussen, open laadbakken.
Alle typen bestelauto's. Ook
diverse luxe auto's in alle ty-; pen en prijsklassen. Donny

'Klassen bv. In- en verkoop.
Meerssenerweg 219, Maas-■ tricht. Tel. 043-635222 of■043-634915.

Hobby/D.h.2.
; WIJNBEREIDEN ook bier

' en kaas N.P.I. Heigank 110■ Nieuwenhagen wo-do-vrij-
dag 13-17.30 u.za 10-16 u.

>^____Auto onderdelen en accessoires

Koni Schokdempers
"de allerbeste"

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

KißP B v
In de Cramer 31, Heerlen

'v-—. Tel. 045-716951

Bosch auto electroMet de modernste Bosch machines en testapparatuur
Vo o Reparatiewerkplaats:startmotoren en dynamo's onder vakkundige leiding.
EW , ■ Erkend inbouwstation:bCn alarmsystemen met TBBS verzekeringscertificaat.Blaupunkt autoradio's HiFi. Grote voorraad

~>^^_ Inde Cramer 31. Tel. 045-716951.
DRö*e en nieuwe ON- ~"~——~

ONDELEN v. jonge scha- Motoren
Te k. HONDA CB 500 bj.'7s

QO/" kuip en koffers, vp. ’ 1.200,-
Oeien 9ebruikte onder- 045-444130 na 18 uur.
3l|e v°or alle types van
1%-r^ 1̂- ROBBY'S - (Brom)fietsen

045-224123. v 'MOUNTAINBIKE met spat-p 4 ATS VELGEN en borden en verlichting, ideaalVr- TH 185/60 R-13 Te be" voor school, aanbieding nu
l8 Q 'el- 04490-49537 na ’449,-. Tweewielers Math1 u u^r. Salden, Limbricht.

Div. gebr. VESPA'S CIAO,
ook gebr. onderdelen, inruil
mogel. H. Kruisstr. 65, Gre-
venbicht. Tel. 04498-57844.
KINDERFIETSJES ’ 25,-p.
st.Opa-Oma-dames-heren-
fiets v.a. ’ 65,-, 045-257371
Te koop of te ruil tegen fiets
BROMMER Batavus Com-
forte plm. 25 jr. oud. Tel.
045-422491, na 17.00 uur.
Te k. HONDA MT 5, bwj. '87
115 CC, Malossi, nw. blok.
Tel. 04490-16110.
Te koop YAMAHA DT, pr.n.
o.t.k. Tel. 045-227631 tus-
sen 17.00en 18.00 uur.
Te koop Puch MAXI bwj. '88
m. sterwiel. en verz. Kas-
teellaan 2A, Meezenbroek-
Heerlen.

Vakantie
Donderdag REKREATIE
koopavond. Na seizoens-
voordeel van oa. caravan
voortenten geheel katoen
va. ’595,-; seizoens voor-
tenten geheel PVC en dra-
lon doek va. ’895,-; be-
perkte voorraad. Nu op
schuif en dakluifels 25%
voordeel, op is op. Verder
alle onderdelen en acces-
soires in onze uitgebreide
camping shop. Tevens extra
voordeel op onze show en
verhuur 1989 modellen Wilk,
Beyerland caravans en Wal-
ker vouwwagens. Voor ser-
vice en kwaliteit naar De Ol-
de Caravan, Langs de Hey
7, Ind. park nrd. Sittard. Tel.
04490-13634.— . . , —V ■; ' ...,,,

Caravans/Kamperen
Grote INTRODUCTIE show
André - Jamet vouwwagens
modellen 1990. Profiteer nu
van onze najaars aktie.
Dealer voor geheelLimburg.
Tentenhuis Hans Stassar,
Heisterberg 78, Hoensbroek
Tel. 045-224200.

STACARAVANS te koop
keus uit dan 40 st., in alle
prijskl. Inl. 04492-2044.

STACARAVANS te koop
gevraagd. Inl. 04492-2044.

STACARAVAN te koop 10
mtr lang nw.pr. ’35.000,-,
nu voor ’22.000,-. Inl.
04492-2044

Te k. gevr. TOURCARA-
i VANS en vouwwagens, ook
schadewagens. Tel. 045-
-323178.
Te koop 5-pers CARAVAN,
merk Hobby Prestige, 1980,: i.z.g.st. 045-325544/311925
Te k. CARAVAN Tabbert ty-
pe Comtesse de lux, 5.30
mtr., 1981, airco., ringverw.,
wastafel en toilet, gr. voort.,

’ 12.500,-. Tel. 045-463211
1Heren handelaren, camper-
en caravanbezitters. Moeten
u kussens of stoelen nieuw
gestoft, of nieuw op maat
gemaakt worden. MEUBEL-
HAL Meerssen, 043-644172
ook interieurverzorging.

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naareen

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Babbellijn

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

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

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

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

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

Gezellig flirten met zn tienen.

Flirtbox 06-320.330.01
Privéhuis MicheUe

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

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

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

Privéhuis Diana
tel. 045-213142 met leuke meisjes voor u te verwennenKom eens kijken Trichterweg 126, Brunssum v. ma. t/m vrijv.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 vrijdagvan 14.00 tot 02.00 uur.
Pr. Hendriklaan 312tBrunssum. 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.

1. Groot Versierfeest
Flirt-Box 06-320.330.01 (50 c.p.m.)

llona's live-box
Luister naar de spannendste
(live opgenomen) gesprek-
ken tussen llona en haai
bloedhete bellers. 50 c/m
06-320.330.60

Hardsex
lekker hard 50 c p.m. 06-

-320*325*35
320*325*35

Escort service all-in
045-326191
Durf je?
Bel me dan maar

50 cpm 06-

-320*327*27
Haar waanzin grijpt je naar

de keel!
SM Maniac

06-320.324.12. Soms is ze
streng, soms vernederend.Maar schokkend is ze altijd'Luister zelf! 50 c/m
meTsjes"
DROMEN

06-320.329.93 / 50 cpm
LIVE-LIVE-LIVE 50 ct.p.m.

Sex-Box
06-320.325.06

Gezellig
flirten met zn tienen doe je

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

Grieks Intiem
Marcha

50 et/min. 06-

-320.325.55
Flirten, versieren, afspreken

en dan... 06-320.330.77
't Flirtcafé
Homo!!

Michael luistert met open
mond

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

sex-contact
Sex contactlijn

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

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

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

naar

Chantal's
sex-intervieuws.

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

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

lekkere meid. Bel de
Tippelbox

06-320.326.66 - 50 et p/m

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06-

-320*325*25

Sex Oproeplijn
Direct snel sex-contact

06-320.320.55 - 50 et p/m

Homo
Zoek jij 'n lekkere boy??

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

Tippellijn
06-320.330.66

Tieners zoeken sex-contact!
50 et p/m

LIVE-LIVE-LIVE 50ct/min.
S.M. Box

06-320.330.70
Talk.Prod.

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleèn
Tel. 04490-45814

Tev. meisje gevraagd.

Pervers
Boxie

06-320.325.36
50 c. p/m.

Met de telefoon in je ene
hand, en....wie weet, vind zij

het ook lekker?!
Lokvogelbox

06-320.325.14-50 c.p/m.

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

-320,324.06
Speciaal inbel no. voor hete

DAMES tegen laag tarief
010-4951959.

Meisjes die dom kletsen..
dat zegt niks!! daar draait 't

toch niet om!!
Sexpraatjesbox
06-320.325.34 - 50 c.p.m.

Tieners
DOEN HET VAKER

50ct/min. 06-

-320.320.10
GRATIS PORNO PAKKET

Hardlesbi
Rijpe Sex

Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*323*24
*"* 06-320.321.03 **

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m
Mindy's

Masturbatielijn
06-320.320.66 ( 50 et. p.m.).

Satisfaction
06-320.323.43 (50 C.p.m)

Mike
belt jou terug

06-320.331.63 (50 c.p.m,)

Teenage
sex

06-320.331.73 (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
Wellustige

meiden
op oorlogspad. Pas op.

06-320.322.38 - 50 et p/m
Diep in....

Lady Öizar
50 ct.pm. 06*

320*324*68
Porno Chicks

Harder (dan staal)
06-320.323.90 - 50 et p/m

lesbi hard porno
06-320.321.99

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

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

Homo. Mannen die weten
wat mannen voor elkaar

kunnen betekenen. Ook in
de langste nacht bellen...
Box Olympus

06-320.326.37 (50 c.p.m.)

Gay-oproep
Marcel & Andre zitten van-
daag van 13-18 klaar om

naar jouw heetse sexerva-
ring te luisteren. Bel 020-
-204998... en wie weet via
06-329.320.21 pm 50 et.

Anita
Privé met escort ook zat.

tel. 045-352543.

Video Club
v.a. ’ 20,-. meisje aanwez.'
Tel. 045-718067. Ass. gevr.
Parallelweg 71 A, Heerlen.

Nieuwe films aanwezig

Volslanke
vrouw ontv. thuis van 12 tot

20 uur. 04406-41916.
Privé bij

Roger
evt. ook escort. 045-727709

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.

Sexy Blondy
en Brunette, v.a 10.00 uur.

Tel. 045-721759.

Een meesteres
om voor te knielen. In zwart

leer maakt ze jebevend
bang en gelijk....gelukkig???
06-320.330.17 (50 ct.p.m.)
Homo. De late trein gemist,
en 't giet. Dan krijgt Frank
onderdak van een aardige

man, tegen
Wederdienst??

06-320.323.86 ( 50 ct.p.m.)
Haar adem stokt. Ze wordt

gevolgd. Toch gaat ze
langzaam verder het bos in

om het weer te
Beleven

06-320.323.84 (50 ct.p.m.)
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.)
Via de advert. ontmoet ze in
dat eenzame huis de zwij-
gende dame die haar naar

de Meester
brengt

06-320.330.61 (50 c.p.m.)
Grote kerels kruipen in hun

| schulp als Aisha comman-
deert. Ze neemt je onder; handen zonder genade....
Rosie zweeplijn
06-320.330.51 (50 c.p.m.)

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.

Jezebelle
Het beste SM-huis met de
gekende meesteressen:

Alexis en Dominique.
Tevens lustslavin aanwezig.

Info tel. 04902-45749.

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

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

Meisjes gevr.
De betere escort

Service
Escort Exclusief. Steeds
jonge charmante meisjes

aanwezig. Bel 045-422685.

Contactburo
Lucie, voor bemiddeling v.

adressen. Bel Geleen:
04490-50921.

Madame
Butterfly

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

Open va. 18.00 uur.
Hommert 24, Vaesrade.

VEERTIEN
Natte dromen

06-320.324.36 50 c.p.m.

GRATIS
SPELEN MET JUDITH

06-320.324.34 / 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
H EBO V

06-320.329.92 / 50 c.p.m.
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.)

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

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

Tev. meisjes gevr.

Vera
Privé,.tel. 04754-85818.

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

len. 045-225237

Ik werd gek toen
zn riem niet los

wilde!
üErotifoonü
06-320.320.12

50 c/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.)

Op de Bisexbox
vinden eerlijke mensen el-
kaar die weten dat er meer
te koop is dan mannetje-

vrouwtje...
06-320.328.38 (50 c.p.m.)

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

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

010-429.11.33
Nee nog heter kan niet denk

je als je ze op de
orgiebox

zo bezig hoort., en toch...
Op de Sexbox? Vooral die

meisjes. Je twijfelt wie 't
heetstzijn. nDe Orgiebox op
06-320.324.40? ofDe 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.)
Natuurlijk wil de
psychiater

helpen alsAnky op de divan
ligt. Maar eh.. moet dat echt
zo? 06-320.326.93 (50 cpm)
Aan haar gordel rinkelen de
sleutels. Zwartleren attribu-
ten aan de wand. Olga de

buitenlandse.
Meesteres

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

het sexleven. Op de
40 plus box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten

06-320.327.28 (50 cpm)
Homo. Andre en Fons

beginnen al achter in de taxi.
Als de chauffeur ook mee-

doet krijg je een file...
06-320.326.91 (50 c.p.m.)

Homo. 2 knullen na de sport
onder de douche. Als het

stukje zeep valt begint het..
Onverwacht

06-320.321.33 (50 c.p.m.)
Haar vriend is niet jaloers en

speelt het spel mee, als
Joyce 2 heren
Verwent

maar daarna....
06-320.321.30 (50 c.p.m.)

Lifesex Lesbi
2 spontane vrouwtjes.

We lieten ze alleen voor de
studio-opname... en ja hoor.

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

Mevrouw checkt stal en
keuken. Ze wordt woest als

het personeel haar zo
Wild

aanpakt, maar even later....
06-320.330.09 (50 c.p.m.)

Geen nepstory van 'n
blaadje maar een volwassen

Sexhoorspel
Opwindend en veel pikanter

06-320.326.90

Rosdie-lesbilijn
Lifeopnamen die er niet om

liegen. Zo gaat het dus
in werkelijkheid..

06-320.330.52 (50 c.p.m.)
Judy aarzelt en treuzelt als

ze haar 1e
Lifesex

komt doen, totdat ze in bikini
met 2 heren "danst"

06-320.321.32 (50 c.p.m.)
Frea is 18. In 'n
Portiek

ontdekt ze hoe fijn sex is.
Maar wat moet die man die
plots achter haar staat??
06-320.326.72 (50 c.p.m.)

Voor Lifesex
ontmoet een zongebruinde

dame 2 heren. Zo te zien
alle 3 van 't naakstrand.

Geen plekje wit.
06-320.326.71 (50 c.p.m.)

Haar wieg stond aan
de evenaar.

Gloeiend
heet van buiten en van bin-
nen. Tropica is alles anders
06-320.327.70 (50 c.p.m.)

De Triobox
Nee, superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en

vriendinnen zoekt op num-
mer 06-320.327.37 / 50cp
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)

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

Sittard. Tegenover Fortuna
Stadion. 04490-23203.

Attentie Attentie
Privé Yvonne

Deze week nog eens "extra"
onze duurkope aanb. Heer-
lijk eerlijken dat onze 9 lieve
meisjes 100% safe sex doen
Nieuwe meisjes aanv. Kerk-

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

-za. 11-24 u.

Sex buiten, extra spannend.
Ellie's man keek toe. Rijpe

dame met leerling
Bisexuele
vrouwen samen.

06-320.326.73 (50 c.p.m.)

(Huls)dieren
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te k. jongeMechelse HER-
DERTJES 6 weken vader,
moeder eert. lof. Burg. Cus-
tersln 13, Nieuwenhagen.
045-310767.
Te k. YORKSHIRE terriërs,
puppies. Tel. 04498-54002.
Te koop middenslag
SCHNAUZERS, zwart, 5
mnd. oud, met stamb. inge-
ent en ontw. 01626-6069.
Te koop BERNORSENNEN
hond 3 jr. oud, reu. Tel. 045-
-258151.

Te k. DWERGPOEDEL, 3
mnd. oud, abrikooskl., lief v.
kinderen. Tel. 045-244878.
Hondekapsalon Charèl knipt
en TRIMT alle rassen, ook
Bouviers. Kerkrade 423400.
Te koop KANARIES, 8
mannen, 8 poppen, samen
f 120,-. Tiendstr. 25, Nuth.

In/om de tuin
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

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.

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

ROCK & ROLL CLUB Ge-
leen start op zondag 24
sept. weer met cursussen
Rock & Roll en Boogie Woo-
gie voor beginners en ge-
vorderden. Inschrijven kan
op woensd. 20 en donderd.
21 sept. tussen 19.00 en
21.00 uur in Eldorado, Bon-
gerd 5 te Spaubeek. Voor
verdere ml. 04490-41790.

Huwelijk/Kennismaking
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 25 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.
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
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

"PARTNERS-TRUST",
huw.-relatieburo. Info: 045-
-210627.

Mode Totaal
Prachtige najaars-collecties

o.a.
Heidemann

Tuzzi
bij ons grootste keuze en

leuke prijzen.
Mode Haan

Hoogstr. 98, Landgraaf-
Nieuwenhagen (200 mtr.

nabij winkelcentrum).

Bel de Vakman
Verstopte afvoer ofriolering

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

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht
Districtskantoor Limburg:

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.
Voor Piccolo's zie verder pagina 36

THUIS IN ALLE WENSEN
VOOR UW HUIS:

Ilüüf
DE MEEST COMPLETE PRAXIS VAN NEDERLAND
MET EEN SPECIALE KASTENSHOP, ALLES OP HET
GEBIED VAN SANITAIR EN VERLICHTING, HOUT,
DOE-HET- ZELFMATERIALEN, GEREEDSCHAP.^^EEN GORDIJNENSHOP, EEN RUIME

T
, i

AFDELING TAPIJTEN, VLOER- EN (^ JjiggSI
WANDBEKLEDING EN j^**^
EEN TUINCENTRUM ! hz^SÊÊKÊ

DSM-straat 5(S^^S^ R
koopavond rrr it^hi h^j r -| ~-^Sggsrs. /r \ GELEEN

ELKE KLUS BEGINT f^—T^—^ -ypy 1
BIJ PRAXIS BEEK ' "EEBaEEK^' I

z
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stadsschouwburg heerlen
Openingstijden: ma. t/m vr. 10.00 -15.00 uur, za. 10.00 -12.00 uur, één uur voor aanvang. Tel.: 045-716607.

'THE ROCKY HORROR Koninklijk Ballet van
SHOW" ’ 39- - ’ 36- - Vlaanderen "EVITA" musical.

’ 33,-; jongeren t/m 25 jr. ’ 48- - ’ 45- - ’ 42,-; Pasp.
’25,-. ’ 33,-; JTP-Tip ’ 12,50.

Klëinfl zssl
HERMAN VERBEECK L'"b.u'9*.^ÏP,h°ri?>ork!,St
"Kaa." solotoneel, ’ 13,50; . »GRA" "*"'"■ °£rette
na«:n f 10- van Kalman, ’ 33,-- ’ 30--My' ' ' ' ’ 27,-; pasp. ’ 23,-.

Bailettkompanie Danza Vlva BMmËmmÈÈÊÈmÊU^^aÈmmm

"EIN SOMMERNACHTS- Kleine zaal.
TRAUM" (i.p.v. "Amaterasu") 7.°"** vereniging

f 24- -’2l - - ’ 18,-;pasp. Triekeltrak. "EEN
/16-;JTP-iip/12,5Ó.P MOO^.FN^ 'N DE ,„' v i < GROEP", ’ll,-; pasp. ’ 8,-.

DE KASSA T.B.V. KAARTVERKOOP IS GEOPEND VANAF
MAANDAG 21 AUGUSTUS!
.

INFODAGEN 1989
9-10 SEPTEMBER 11.00 - 17.00
GRATIS TOEGANG
Op deze dagen informeren een 20-tal
verenigingen/instellingen u over de programma's in
hetkomende seizoen.
Deelnemende verenigingen/instellingen:
Stadsschouwburg Sittard, Kreatief Centrum
Born/Geleen/Stein/Sittard, Openb. Bibliotheek Sittard,
Sirkel Theater Sittard, Heemkunde Ver. „De
Lemborgh", Philharmonie Sittard, Revuuj «emissie
Sittard, Galerie Zabawa, Inst. v. Natuureducatie
Sittard, Filatelisten Ver. Sittard e.0., Oratorium Ver.
Sittard, Limburgs Volkskundig Centrum, Open
Leercentr./Volksunivers. Geleen, Kantklosclub „De
Baenje", Werkgr. Geestel. Welzijn, Jongerengr.
Sound 70, Nonnevotte Club Sittard, Limb. Gesch. en
Oudh. Kundig Genootsch. Kring Sittard, St.
Michielskoor Sittard, Ziekenh. Omroep, VVV Sittard
Programma's tijdens de Info-Dagen
Grote zaal: zaterdag 9 sept. -14.00 uur Revuuj
Kemissie Sittard; 15.00 uur Jongerengr. Sound 70
Grote zaal: zondag 10 sept. -12.00 uur Jubil.
Concert Harmonie St.-Joseph Sittard door St.
-Michael/Thorn; 15.00 uur Oratorium Ver. Sittard;
16.00 uur Kreatief Centr. Poppentheater
Foyer: zondag 10 sept. -11.00 uur Drumband
Philharmonie Sittard; 14.00 uur St.-Michielskoor
Sittard

BREAKPOINT
theater, muziek & dans
O.L. Vrouwewal, Maasboulevard, Maastricht
Aanvang 20.30 uur, toegang gratis
vervolg programma:
donderdag LES FUNAMBULES7 Sept. produktie „Skidding"

na de pauze Caribische klanken met
LOS CHAMACOS

vrijdag dansavond met HET GROOT
8 sept NIET TE VERMIJDEN

DANS SHOWORKEST
dansdemonstraties door o.a. de
tangovereniging en dansstudio Smith

zaterdag DANS COMPAGNIE UMBURG
9 sept. produktie: Bruiloftsmaal

om 22.00 uur wereldmuziek uit Senegal
THIONE SECK & LE RAAM DAAN

zondag promsconcert
10 sept LIMBURGS SYMPHONIE

ORKEST
o.a. werken van de Beatles

wijzigingen voorbehouden
infolijn 06-52117753

x' " l

Pt ZOMER
*

onder auspiciën van de Gemeente Maastricht, met steunvan de Provincie
Limburg, productie Buro Pinkpop.

234970

De betoverende kleuren van de herfst
vindt u terug in de

adembenemend-mooie najaarsmode
bij Schunck.

Topmerken van de mooiste mode!
Voor haar: jasje 659.-; rok 289.-; blouse 329.-. Voor hem: kostuum 498.-; vest 79.-.

De bijpassende schoenen en accessoires vindt u in Heerlen op de le etage en de parterre. Damesmode ook in onze speciaalzaak in Geleen.

Bk /jÉP : ü ÉÜyll «I

daar winkel je voor je plezier !

1 ' . ■ "

. j,
1

De Vereniging voor
Beroepsonderwijs te Heerlen ,

vraagt voor de onder haar beheer staande Lagere
Technische School Heerlen »
Burg. de Hesselleplein 31
6411 CH HEERLEN T
met spoed voor vervanging:

LERAAR M/V =algemene techniek: 14 leseenheden

LERAAR M/V
wiskunde/natuurkunde: 10 leseenheden

Inlichtingen worden verstrekt door de direkteur H.M.
J. Schreurs,
tel.nr. school 045-713687
tel.nr. privé 04756-5664
Sollicitaties binnen 8 dagen na het verschijnen van
dit blad te richten aan bovenstaand adres. 234920 *-

BELONING j
U kunt rekenen op een aantrekkelijke beloning wan- t
neer u inlichtingen kunt verstrekken die leiden tot het jbekend worden van de oorzaak van de

BRAND lwelke plaatsvond in de nacht van vrijdag op zaterdag 2 ij
september 1989 in café „Het Wapen van Hoensbroek* k
aan de Hoofdstraat nr. 432 te Hoensbroek. \T

Inlichtingen schriftelijk of telefonisch aan: s
SCHADEBUREAU BOSCHMAN
Antwoordnummer 2013 f 16710 VA EDE
tel. 08380-19130 «

(Uw informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk rbehandeld.) 23495J111
,!

c

I Goed I
nieuws

over
kanker. \

40 jaargeledenwaskanker zo h
goed als ongeneeslijk. Nu is dat ll

anders. Bijvoorbeeld:
Vankinderen metleukemie k

geneest nu al zon 70%.

Blijfdus geven.
IIQBJj NEDERLANDSE'
mjÊ& KANKERBESTRIJDING!

I 40 I'AAR I KONINGIN WILHELMINA FOND*!
Sophialaan 8,1075 BR Amsterdam. Tel.;020-6640991- "

Giro: 26.000.Bank; 70.70.70.007
De landelijkecollectevoor dekankerbestrijding

loopt van 28augustus tot9 september.

v:

Alcohol en verf eer datkunje niet maken.
Dat vindt bijna iedereen. Tüch zijn er nog val* 1
die mensen dievinden datzij zelfwel zullell |
uitmaken ofze met een slok op gaan rijden- L

En wie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daarbemoei jejetoch niet
mee. Maar door dat soort automobilisten h
wordener wel jaarlijksbijna 500 mensen *doodgereden. *
Daar moet wat aan veranderen. *
ZEGER EENS WAT VAN VOORZE E
INSTAPPEN want n.
ALCOHOL EN VERKEERDATKUNJE \
NIET MAKEN o

aM.WmnaMÊÊms//fw \ WËÊÊtVeili§ Verkeer Nederlar**

t J\

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

VOORUW TOEKOMST EROF HOBBY! Wilt u een café, disco, coffeeshop, cafetaria, bistro, restaurant, hotel of
een gemeenschapshuis beheren ofzelfstandig uitoefenen of in de horeca gaan werken?
Begin september starten de morgen-, middag- en avondcursussen weer in GELEEN (restaurant
Van de Wall, HEERLEN (HKB-gebouw), MAASTRICHT (Maaspaviljoen), SITTARrJ (Hotel de
Limbourg) en ROERMOND (Cafetaria Het Plein)..

pTTI I VAKBEKWAAMHEID CAFÉBEDRIJF
iOf HANDELSKENNIS HORECABEDRIJF

W^3jsjÈ Erkende opleidingen, examens 4 januari 1990, rijkserkende diploma's.
Mp® Vraag vrijblijvend een gratis prospectus aan bij het:

INSTITUUT VAKONDERWIJS, SAGITTALAAN 24, 5632 AL EINDHOVEN,
telefoon 040-425526 (ook 's avonds), of Roermond 04750-15440.
De cursussen kunnen ookthuis schriftelijk worden gevolgd.
Wij verzorgen eveneens de cursus vakbekwaamheid restaurantbedrijf. 220797
Eikend door de minister van onderwijs en wetenschappen op grond van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen.

F»]i f\ i\wj f^j^ wj»Jaf^*JH■! l^OLimik I *J I H"J Ik LtIH k I I (

SST' ■■■SLHS"" t
buitjes. AL ONZE LAATSTEchepe BADSTOF FLANEL

polyester dk m »"«- ZOMERCOUPONSvele bloemdessins -f,^. Q
, J »" 1 I 1 ■ -^1 1(-n .mhrüDf) fcUlf IkllUUUf UIIU 9

90 cm breed 150 cm breed gA 4*' 1 150 cm breed

Nu Ii" NuÜi' Sfeli§!iMA2lir% Nu O■ ■ - I ■

FSl^ H IrliZfliM l lTiTi^l l ZfliTjr#l 11 Zfl I^l miIATAI ?J■ 113 l iCwj3 llan3 tfj fawai'Sm lh

BEDRUKTE GROOT ASSORTIMENT < snC^^^^^vx DIVERSE pracht u
KINDER- rCRRCinC QTncccij > ARD > Voorstka 17 1Q ✓ SOORTEN COLLECTIE
KATfiFM uEßßtlüt STOFFEN < ■-— u,/9 \ TWEED wolpolyester
KAIUtN 100% acryl <T f in wolpolyester RUITEN
140 cm breed 150 cm breed > Ookan*r \ 150 cm breed 150 cm breed ?

b - fi . l^sS^^ l in. in. \NuU-"
M II- 1 V^A/VVA^l\ Nu lui" Nu lUi" 5' Nu MW m per mtr. * 7 ïper mtr. I*^ per mtr. per mtr. E

Limburgs Dagblad



Van onze verslaggever "
HEERLEN - Een oriënterende stu-
die van de Biologiewinkel aan de
Rijksuniversiteit Utrecht, naar
schadelijkheid van gewassen door
bodemverontreining, heeft aange-
toond dat er weinig tot niets aan de
hand is met groenten die geteeld,
worden op de mijnsteenbodem van
de Heerlense wijk Zeswegen. Het
onderzoek werd verricht in op-
dracht van bewonersvereniging
'Het Fundament', die voornamelijk
duidelijkheidwou verschaffen voor
talloze volkstuinierders uit de dicht-
bevolkte woonbuurt.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Liefst 140 kinderen prezen gistermiddag luidruchtig

■ hun 'koopwaar' aan bij de vele honderden bezoekers aan de kinder-
markt in het centrum van Heerlen. Van alle kanten werd de argeloze

» marktbezoeker toegeschreeuwd waar hij de beste oude boeken, het
sterkste speelgoed en de lekkerste zelfgebakken koeken kon kopen.

Een 8-jarig meisje hield bij een .prima 'verkoopweer' een reclame-
bord omhoog met de tekst 'Wij vrolijke 'meisjes hebben zonnige-
prijsjes'. Bij een andere stand werd handig ingespeeld op de verkie-
zingen met de leus 'kies vandaag de beste party, dus koop bij mij.

Tegen vijf uur reikte wethouder Bos de prijzen uit aan de beste
standwerkers-in-spé. Winnaar van een fraaie bokaal werd Claudia
Haanraets uit de Heerlense wyk Eikenderveld. Maar er waren ook
bekers voor 'nummer 2' Dana van der Schoot (Voerendaal) en 'num-
mer 3' Luc Hekkens (Heerlen).

" De 12-jarige Luc Hekkens uit Heerlen presenteerde
zijn koopwaar als een volleerde standwerker. Zijn
verkooppraatje werd beloond met de derde prijs.

Foto: FRANS RADE

De Biologiewinkel onderzocht ge-
wassen, die voorkwamen op - zoals
eerdere onderzoeken hebben aan-
getoond - verontreinigde gronden.
Geen enkele analyse toonde echter
een overschrijding van de normen
aan. De winkel wijst naast de 'niets-
aan-de-handconclusie' echter ook
ook op het feit dater nogweinig be-
kend is over de opname van veront-
reinigde stoffen door teeltgewassen.

Tenslotte adviseren de onderzoe-
kers om alle in de wijk geteelde
groenten vóór consumptie goed te
wassen, zodat risico's tot een mini-
mum worden beperkt.

Opzienbarende verschuivingen blijven uit bij verkiezingen

"e yideo-afdeling van hetwtiviteitscentrum Heerlen
l/T, morgenmiddag voorge-

-2 ho ■ voor de bosisoplei-

<" ihtVl(^eo voor uitkeringsge-
tn n

Cn die volSende week■ De voorgesprekken zijn

is voor deze cursus enwiet, omdat er geen verdere
"opleiding voor nodig is.I cwrsus bestaat uit veertig~ daarin de basisbeginse-

ls iMttn mde° behandeld zullen
,75 i(Ten' Theorie en praktijk

ti n steeds gekoppeld wor-
-" " "e cyrsus kost 120 gulden.
■^ JOanisatie hoopt dat vooral

tt£en zich zullen aanmei_■noudt u van video? Krijgt
B^ Wkering? Bent u een
'4d wordt u morgen-

°-9 met open armen ont-JTd m het Kreativiteitscen-i*"* 3, S 045-718072. Geen echte winnaar in
Oostelijke Mijnstreek

Bijstand stopgezet
door samenwoning

" Er bestaat veel
animo voor het
afgeven van
verboden wapens.
Zeker in Heerlen,
waar binnen een
tijdsbestek van een
dikke week een
kleine honderd
wapens werden
ingeleverd.

Foto: FRANS RADE

Kindermarkt
L?jyry die gistermiddag op

de jonge stand-
>nrii, m°est beoordelen,
ora (zoals altijd eigenlijk)een moeilijke keuze. Hier
lon/ Waren tussen de jongepwut ook wat ouders geslo-
IhntV etten er niet alleen op
har ,T00S wel aoed handelde,
taen en zelf driftia mee en
tj;„ , 2°doende de prijzen on-
fet -n

00Q OP' »En dClt WCIS UU
h tei debedoeling. Het moet
tep^fktfeest- blijven", aldusr r'Maatbuül Keppels.

Landelijk gezien is de VVD tot de
grote verliezer van de verkiezingen
bestempeld. Helaas voor de libera-
len uit de Oostelijke Mijnstreek is
ook hier verloren: Meestal niet zo-
veel als elders in den lande. Maar in
Heerlen bijvoorbeeld verloren de li-
beralen toch ook nog zon twintig
procent van hun aanhang ten op-
zichtevan 1986 (van 9.6 naar 7.6 pro-
cent)

Van onze verslaggever
HEERLEN - De winnaar van de verkiezingen van gisteren, het
CDA, heeft het in de grote plaatsen van de Oostelijke Mijn-
streek juist niet zo goed gedaan. In Heerlen, Kerkrade en
Landgraaf moesten de Christen-Democraten zelfs een, overi-
gens klein, stapje terug doen. In Brunssum bleef het CDA op
hetzelfde percentage steken als driejaar geleden. Echt juichen
kon eigenlijk alleen de afdeling Voerendaal van de volgelingen
van Lubbers. Het CDA won daar bijna zes procent. In Simpel-
veld, Nuth en Onderbanken bleven de Christen-Democraten
ongeveer gelijk.Opwarmer

Van onze correspondent
DEN HAAG/KLIMMEN - De socia-
le dienst heeft bij een vrouw in deze
plaats terecht geconstateerd dat zy
met een man in een gezinsverband
leefde. Dit heeft de afdeling voor de
geschillenvan bestuur van de Raad
van State uitgesproken. Daarom is
de bijstandsuitkering van de Klim-
mense stopgezet.

Devrouw uitKlimmen had een kast
van haar vriend in de woonkamer
staan. Bovendien had de vriend de
binnenkant van haar huis opge-
knapt. De vrouw had ter verdedi-
ging aangevoerd dat de man bij haar
in de kost was en een eigen kamer
had. De geschillenafdeling vond dit
niet aannemelijk omdat de vrouw
niet aan de sociale dienst had opge-
geven dat zij een kostganger had.

Smokkelaars
aangehouden

Van onze verslaggever
KERKRADE - Aan de Locht in
Kerkrade heeft de douane gister-
morgen drieDuitsers aangehouden,
die eerder een plastic zak uit het
raam van hun auto hadden gegooid.
In de zak bleek een flinke hoeveel-
heid drugs te zitten.
De drie verdachten zijn aan de poli-
tie van Kerkrade overgeleverd.

Aken viert
renovatie

binnenstad

Promotie
Brunssumse

Verschillen
Grotere verschillen zijn er in dit ge-
bied te vinden in de waardering
voor de Socialistische Party. In
Heerlen, waar de SP al jaren in de
raad vertegenwoordigd is, kreeg
deze partij 2,6 procent van de stem-
men. Veel meer dan het landelijk
gemiddelde.

Konden de CDA-ers in de Oostelij-
ke Mijnstreek ondanks de goede
landelijke uitslagen niet helemaal
tevreden zijn, de PvdA-aanhangers
in dit gebied konden in de plaatse-
lijke uitslagen juist' enige balsem
vinden voor de teleurstellende gang
van zakenvan gisteren. In Kerkrade
wonnen de socialisten 0,9 procent
en behaalden daarmee zelfs, zij het
nipt, een absolute meerderheid.

of min. Uit de niet echt verrassende
uitslag van gisteren wordt wel dui-
delijk dat de PvdA in de Oostelijke
Mijnstreek er in geslaagd is de grote
winsten, die zij driejaar geleden ten
opzichte van 1982 wist te boeken -toen ook al tegen de trend in - vast
hebben weten te houden. In de
Oostelijke Mijnstreek blijft dePvdA
dus de grootste partij. In Kerkrade daarentegen bleven de

socialisten op 1.2 procent steken.
Misschien is de veel omstreden
plakactie in de Klankstad daar wel
debet aan. Dat neemt niet weg dat
de SP van de 'splinters' het in de
Oostelijke Mijnstreek het veruit het
best heeft gedaan.

Ook in Landgraaf won de PvdA en
in Heerlen en Brunssum verloren
de socialisten minder dan zij lande-
lijk doen. In dekleinere plaatsen als
Nuth, Voerendaal en Onderbanken
won de PvdA of bleef zy" ongeveer
gelyk.

D66
Misschien de enige landelijke win-
naar van gisteren D66 deed het in
Heerlen en omstreken ook goed. In
alle acht gemeenten wist zij duide-
lijk meerkiezers aan zich te binden.

In Heerlen zelf bijvoorbeeld van 4,3
naar 5,5 procent. Een percentage
dat de Democraten, behalve dan in
Kerkrade waar zij niet verder kwa-
men dan 3,6 procent, ook ongeveer
in deandere plaatsen haalden.

Groen Links mag je daar natuurlijk
niet onder rekenen. Deze partij
haalde in de acht gemeenten twee of
drie procent. Niet slecht natuurlijk,
maar net als landelijk toch niet
spectaculair veel beter dan de af-
zonderlijke partijen die nu Groen
Links vormen drie jaar geleden by-
elkaar wisten te sprokkelen.

Marginaal
Overigens gaat het hierbij over het
algemeen om marginale verschillen
van een tot anderhalf procent plus

De Centrum-Democraten van Jan-
maat tenslotte behaaldennergens in
de Oostelyke Mijnstreek één pro-
cent van de stemmen. In Heerlen
haalden zy 457 stemmen of 0,9 pro-
cent. Niet erg veel, hoewel voor veel
mensen iedere stem op deze party
er eentje te veel is.

Lr takkebossen liggen al
ber "’n het recept kent de
h-, maalse bakker Lei Dec-f van buiten.
*nfl!?c'lten is nu °P zondag.
t bia(?-n wordt in het 'Bakkes'
n d

erbrood ouderwets aebafc-
iti, 5- ~ uiteraard belegd met
\h% ~ aan snee komt tij-, «e Lindelaufer Bakfees-

NtUUr^eesf' dat bijeen ge-
'9on -671 dezongen wordt door»vn ator Wim Göbbels,

'/ zv tot zeker tien uur
iJ de en wordt gehouden
)iiru .Parkeerplaats van boer-titL lndelauf in Voerendaal.

n k Vri]-
i»n iperf rooden andere spijzen

> lr. ,leen met een 'Lindelau-aP betalen.

Volop animo voor
inleveren wapens

'Ondanks lauwe campagne overheid'
Opkomst
De opkomst tenslotte bleef traditie-
getrouw in deOostelijke Mijnstreek
onder het Limburgse gemiddelde.
Heerlen had met 71,7 procent stem-
mers de minste aantal kiezers, maar
Kerkrade zat daar maar tweetiende
procent boven. Het best werd ge-
stemd in Nuth die deze fraaie ere-
plaats van Simpelveld overnam,
"waar drie jaar geleden de meeste
mensen de weg naar de stembus
wisten te vinden.

Park 1
sttTn staan momen-

tyUtt oPfc*iapplanneTi ron d het
ticfjf eï?Park volop in de aan-
tfau\ iet alleen is in de oud-
M rkerswijk Schutters-
t'sta naast het park, onrust[9«taïni

rond Pannen om het
Kn n

de> maar vertrouwde
b "nningsoord via de aan-
Sari? een Brondstoffen-the-
T"c Z f

UU het slop te halen,
8n tal van raadsleden

"l tQ
eer Waar zij nu eigenlijk

*elcoftf Zlïn> voor wat betreft de
V /an het park m -fe ara - hun rol in de even-K y-esluitvorming daarom-
Rt L, l sto-at in ieder geval
*W Park snel onder handen
fr^J 1 moet worden, vooral-k ti poutwurmen de zaak de-
Po/v oen instorten. Burgers

fo o, 1 a zi3n het daar geluk-"er eens.

'Grootste tegenvaller'

Winst Janmaat
schokt Van Zeil

Van onze verslaggever
HEERLEN - De 0,8 procent die de
Centrum Democraten van Jan-
maat in Heerlen behaalde, bete-
kende voor Piet van Zeil de groot-
ste tegenvaller van zijn eerste ver-
kiezingsavond als burgemeester.
„Toch verschrikkelijk dat in myn
gemeente zon groep een flinke
winst behaalt".
Ten opzichte van de Centrum De-
mocraten kent hy geen pardon.

„Wat ik doe als ze in de raad van
Heerlen komen? Ik zal zeer goed
onderzoeken wat we kunnen doen
om hun eventuele functioneren in
de raad te bemoeilijken. Binnen de
wettelijke mogelijkheden natuur-
lijk."

De burgemeester verscheen ge-
heel alleen tijdens de Stern-In. „Al-
le anderen zijn naar hun eigen poli?
tieke groep toe, ik moet nu tussen
de partyen staan". Een vreemde
gewaarwording voor een man die
in 1986 nog midden in de verkie-
zingsdrukte stond als landelijk po-
liticus en staatssecretaris. „Mor-
fenvroeg bel ik mijn goede vriend

■übbers op om hem te feliciteren.
Ik weet dat hy altijd om half acht
wakker is."

Van onze verslaggever
AKEN - De bevolking van Aken
gaat zaterdag de realisatie van de
eerste fase van het omvangrijke re-
novatieproject voor de binnenstad
op gepaste wijze vieren. Op de
Markt vindt een groot inwijdings-
feest plaats dat hoogstwaarschijn-
lijk tot in de late uurtjes zal duren.

De herinrichting van het centrum
van Aken heeft in totaal bijna twee
jaar geduurd en had vooral ten doel
om het leefmilieu voor de bewoners
van de binnenstad, waar relatief
veel mensen wonen, te veraangena-
men.

In totaal werden niet minder dan
veertig projecten gerealiseerd. Het
doorgangsverkeer wordt voortaan
via een ring om de binnenstad ge-
leid. Op tal van plaatsen zijn straten
en pleinen ten behoeve van de voet-
gangers aangepast, waarbij veel ge-
bruik is' gemaakt van groenaan-
plant.

De totale kosten van de werkzaam-
heden hebben ongeveer twintig mil-
joen mark bedragen. De deelstaat
Noordrijn-Westfalen en de federale
regering droegen daarvan zeventig
procent bij. Het resterende bedrag
nam de gemeente Aken voor haar
rekening.

Heerlen dreigt
terecht met sloop
pand Looierstraat

HEERLEN - De politie in de Ooste-
lijkMijnstreek is meer dan tevreden
over het animo onder de burgerij,
aangaande het inleveren van verbo-
den wapentuigen munitie. Na meer
dan een week 'general pardon' zijn
by de verschillende korpsen in de
regio hónderden wapens binnenge-
komen, waaronder voornamelijk
kleinere handwapens als messen,
boksbeugels en ploertendoders.
Maar ook nog bruikbare vuurwa-
pens als pistolen, luchtbuksen, ge-
weren en zelfs mitrailleurs, worden
met regelmaat aan de politiebalies
afgegeven.

In Heerlen loopt de inleveractie vol-
gens een woordvoerder van de afde-
ling Bijzonder Wetten 'buiten ver-
wachting goed. Kritiek is er alleen
op het ministerievan justitie.
„De overheid had meer aandacht
moeten schenken aan de actie, zo-
dat meer mensen van het straffeloos
inleveren hadden afgeweten. Nu
zyn er nog teveel mensen die wel
weten dater iets gaat veranderen in
de wetgeving, maar die niet zomaar
met hun kromzwaard naar het bu-
reau durven komen, omdat ze den-

Van onze verslaggever
HEERLEN - Bestuurlijk Heer-
len dreigt terecht met het (laten)
slopen van de al jarenlang leeg-
staande en inmiddels levensge-
vaarlijke ex-garage Sondagh aan
de Looierstraat in Heerlen.
Tot deze uitspraak komt de com-
missie van beroepschriften, by
wie de eigenaren van het pand,
wegenbouwer VanDoorn en we-
duwe W. IJsselstijn-Flinterman,
beiden uit Vaals, onlangs aan-
klopten om te protesteren tegen
de sommatie. Het ongegrond Omdat het pand vooral bezocht

Besmettelijk

verklaren van het beroep van
beide eigenaren, die in hun ver-
zet overigens stevig gesteund
worden door de Simpelveldse
projectontwikkelaar Meijers,
wordt door de onafhankelijke
commissie ondersteund door
een waslijst van (levensgevaar-
lijke mankementen van het be-
tonnen karkas. Luiken ontbre-
ken, leuningen zijn verrot. Kort-
om, een verraderlijke valkuil.

Park 2
de mvulling van die

H(pp eun>' daar schuilt het
«et üe De oud-kompelbuurt
'9e „Uer ket parfc in zijn hui-
e7-o„°rm opgeknapt, tenoijl
1 een meer heü ontdekt heeft
'c cen radicale verandering,
eier ? stwfc moderner énrenda-
fctlct- )f- Maar hoe het ook uit-

p park zal er °P vooruit,reM datop zich al schut-

wordt door drugsverslaafden en
stadsnomaden is het gebouw
ook een gevaar voor de volksge-
zondheid. Uit een rapport van de
BGD blijkt dat er niet alleen be-
smettingsgevaar is vanwege de
weggeworpen spuiten (geel-
zucht), ookvan de door menselij-
ke uitwerpselen vervuilde hoe-
ken en matrassen kan men ern-
stig ziek worden.
Overigens blijven de eigenaren
en projectontwikkelaar Meijers
volhouden dathet verval van het
pand niet aan hen, maar aan jun-
kies te wijten is. En aan de ge-
meente, waarmee het drietal niet
tot een, ook en vooral financieel
akkoord zegt te kunnen komen.
Tégen het ongegrond verklaren
van hun protest kunnen de eige-
naren in beroep gaan bij de
AROB-rechter. Mochten zij
schorsing van het raadsbesluit
eisen, dan is hierover binnen
twee tot drie weken uitspraak te
verwachten. Pas dan weet de ge-
meente Heerlen of het karkas ge-
sloopt mag worden.

Rutte studeerde psychologie en ver-
richtte haar promotieonderzoek by'
de vakgroep sociale en organisatie
psychologie van de Rijksuniversi-
teit in Groningen.

GRONINGEN — De 32-jarige C.G.
Rutte uit Brunssum promoveert
vrijdag aan de Rijksuniversiteit in
Groningen.

ken meteen een fikse boete te krij-
gen. In Heerlen hebben we vanuit
Den Haag slechts een paar posters
gekregen en wat foldermateriaal.

Meer niet. De talloze telefoontjes
van mensen die informatie over de
actie aanvragen getuigen van de ge-
brekkigheid, waarmee de overheid
het inleveren van de wapens onder
de aandacht heeft gebracht. Een
paar Postbus 51-spotjes op teevee
hadden in dit kader zeker niet mis-
staan," aldus een politiewoordvoer-
der.
De inleveractie duurt overigens nog
tot 1 oktober. De nieuwe Wapenwet,
die eigenly'k al vanaf begin septem-
ber in werking is, zal dan door de
politie worden toegepast. Dat bete-
kent dat er na 1 oktober geen par-
don meer is voor verboden wapen-
bezit. Nu staan er nog vergoedingen
van enkele guldens tegenover het
inleveren van verboden wapens. Na
1 oktober kunnen de boetes voor
het in het bezit hebben van pakweg
een knipmes, stilleto, wapenstok of
werpster oplopen tot tienduizend
gulden."
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Tot onze grote droefenis overleed toch nog onver-
wacht, vredig in de Heer, onze vader en opa

Henricus Petrus Maria
Trienekens

weduwnaar sinds 9 augustus 1987 van

Maria Johanna Antonia
Hauser

Hij overleed in de leeftijd van 87 jaar.
Wij bevelen de overledene in uw gebedaan.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

Kerkrade, 6 september 1989
Corr.adres: Peter Schunckstraat 432, 6418 XN
Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op maandag 11 september a.s. om 14.00 uur in de
parochiekerk van de H. Andreas, Palestinastraat
326 te Heerlen, waarna aansluitend de crematie-
plechtigheid volgt.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
condoleren vanaf 13.45 uur.
Zaterdagavond om 17.30 uur wordt voor zijn ziele-
rust een eucharistieviering gehouden in de kapel
van Huize Firenschat, Schaesbergerstraat 25 te
Terwinselen.

Met droefheid hebben wij kennisgenomenvan het
overlijden van ons erebestuurslid, de heer

H. Trienekens
Jarenlang heeft hij ons fonds met zijn grote be-
stuurlijke gaven geleid.
Wij verliezen in hem een wijze en dierbare vriend.

Bestuur R.K. Begrafenisfonds
Treebeek

September 1989

t
Zoiets Groots als een mens
moet voorbestemd zijn
voor iets dat van een andere, hogere
orde is dan het leven op aarde
Kijk naar de mens en zie het wonder.

Toon
Tot ons groot verdriet moesten wij toch nogvrij on-
verwacht afscheid nemen van mijn inniggeliefde
man, onze vader, schoonvader, schoonzoon, broer,
zwager, oom en neef

Arnold Petrus
Leentjens

echtgenoot van

Maria Johanna van Nunen
Hij overleed op de leeftijd van 64 jaar.

Heerlen: M.J. Leentjens- van Nunen
Albert
Bart enLisette
Rosine
Familie Leentjens
Familie van Nunen

6 september 1989
Oude Kerkstraat 84, 6412 XX Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal plaatsvinden op zater-
dag 9 september 1989 om 11.30 uur in de dekenale
kerk St.-Pancratius te Heerlen, waarna aansluitend
begrafenis op de algemene begraafplaats aan de
Akerstraat.
Voor aanvang van de plechtigheid is er gelegen-
heid tot schriftelijke condoleance vanaf 11.10 uur.
Avondmis, vrijdag 8 september om 18.30 uur, in
voornoemde kerk.
Pap is opgebaard in de rouwkamer van het Uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen. Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar,
dagelijks van 17.30-18.00 uur.
Liever geen bezoek aan huis.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

In verband met het overlijden van pap delen wij u
mede dat het huwelijk van

Bart Leentjens
en

Lisette Gommans
dat zou plaatsvinden op 16 september as. tot NA-
DER BERICHT IS UITGESTELD.

t
Hand in hand zijn wij gegaan
tot aan de drempel.
Moegestreden, maar omringd door onze
liefde ben jemoedig en dapper
van ons heengegaan.

Na een leven dat getekend werd door eenvoud,
goedheid, behulpzaamheid en inzet, is heden van
ons heengegaan,gesterkt door het h. sacrament der
zieken, in de leeftijd van 56 jaar, mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader, allerliefste opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Frans Maassen
echtgenoot van

Tiny Croonen
Sittard: Tiny Maassen-Croonen

Kerkrade: Corry Schmitz-Maassen
Wiel Schmitz
Dennis, Diana, Dave

Sittard: Margoth de Hoogh-Maassen
Karel de Hoogh
Ellen, Ankie

Sittard: Henny Caddeo-Maassen
Ton Caddeo
Diëgo

Sittard: Astrid Maassen
Josef Orru

Geleen: Carina Maassen
HansWouters
Familie Maassen
Familie Croonen

6135 GK Sittard, 5 september 1989
Korenstraat 27
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
denop vrijdag8 september om 10.30 uur in deparo-
chiekerk van St.-Paulus te Sittard-Limbrichter-
veld, waarna de begrafenis plaats zal vinden op de
r.k. begraafplaats Munstergeleen. Bijeenkomst in
de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk con-
doleren vanaf 10.00 uur.
Het rozenkransgebed, gevolgd door de avondmis,
zal gehouden worden hedenavond, donderdag 7
september om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Er is gelegenheid tot afscheidnemen in derouwka-
pel van het Maaslandziekenhuis te Sittard, dage-
lijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Groot is de leegte en het verdriet
Mooi zijn de herinneringen
die jeachterliet

Omringd door iedereen die haar lief had is heden
geheel onverwacht van ons heengegaan, mijn lieve
moeder, schoonmoederen oma

Mia Kohnen
weduwe van

Jac Huveneers
Voorzien van het h. sacrament der zieken overleed
zij op 77-jaYige leeftijd.

Stem: Marjo Hoogstede-Huveneers
Rob Hoogstede
Vivian, Mark
Familie Kohnen
Familie Huveneers

Geleen, 5 september 1989
Antoniusstraat 13
Corr.adres: Van Cloudtstraat 13, 6171 NS Stem
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
zaterdag 9 september a.s. om 10.30 uur in de paro-
chiekerkvan deH.H. Marcellinus enPetrus te Oud-
Geleen, waarna aansluitend de crematie in het cre-
matorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in dekerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragen vrijdag 8 sep-
tember om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Sittard, alwaar gelegenheid
tot bezoek alleen heden donderdag van 17.30 tot
19.00 uur.

j
Intens verdrietig en dankbaar voor het vele goeds
dat hij ons heeft gegeven,berichten wij u dat heden
is overleden, voorzien van de h. sacramenten der
zieken, mijn allerliefste man, onze goede en zorgza-
me vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef

Joep Schwarz
echtgenoot van

Clara Lampret
Brunssum: CA. Schwarz-Lampret
Brunssum: Marie-Therèse Schwarz
Brunssum: Jos Schwarz en MoniqueErmers
Brunssum: René en Annie Schwarz-de Jong

Christel, Noel
Brunssum: Marlou Schwarz en

Rene Kockelkorn
Familie Schwarz
Familie Lampret
Familie Videc

6442 XP Brunssum, 6 september 1989
De Ruyterstraat 25
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen, dagelijks in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum, van 17.30tot 18.30 uur.
Avondwake, vrijdag om 19.00 uur in de hierna te
noemen kerk.
In de St. Josephkerk op de Egge te Brunssum zal
de plechtige uitvaartdienst gehouden worden op
zaterdag 9 september om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.k.
kerkhof te Rumpen.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Bedroefd maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat heden na
een geduldig gedragen ziekte van ons is heenge-
gaan, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zus,
tante en nicht

Theresia Kastl
Zij overleed op de leeftijd van 72 jaar..

Heerlen: Kurt en Finy
Patrick en Ilona

Landgraaf: Fé en Marion
Heerlen: Lilian

Kurt en Ramona
Heerlen: Karel en Silvia

Familie Kastl
Familie Housen

Heerlen, 6 september 1989
Meezenbroekerweg 13, 6415 SC Heerlen
Corr.adres: A gen Giesen 58, 6418 BH Heerlen
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zater-
dag 9 september 1989 om 14.30 uur in het cremato-
rium te Imstenrade-Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 17.30
tot 18.00 uur in derouwkamer van het Uitvaartcen-
trum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30 te Heerlen
(ingang St. Antoniusweg).
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danigte willen beschouwen.

t
Wat aanvankelijk leek op een onschuldig griepje
groeidein zeer korte tijd uit tot een slopende ziekte
en daarmee tot een nachtmerrievoor allen diehaar
hebben gekend

Henriëtte van
Kauuwen-Willems

overleed op 5 september 1989om 0.05 uur op de in-
tensive care-afdeling van het Academisch-zieken-
huis te Leiden, alwaar zij met het medische team
gedurende48 uren een verbeten strijd voerde tegen
een bacteriologische vijand die te sterk bleek te
zijn.
Henriëtte leeft niet meer, maar de gedachte aan
haar zal voortdurend in ons blijven voortleven.
Zij werd 35 jaar.

Leiderdorp: Theo van Kauuwen
Frédérique
Mare
Fleur
Mevrouw M. Willems-den Teuling
Familie Willems
Familie van Kauuwen

2352 EC Leiderdorp
Gansstraat 1
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 9 september as. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van Maria Hulp der Christenen te Nieu-
wenhagen, waarna aansluitend de crematieplech-
tigheid zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijksvan 18.15 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Bedroefd geven wij u kennis dat door een tragisch
ongeval uit ons midden werd weggenomen, onze
lieve en zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Willems

Hij werd 73 jaar.
Heerlen: Theo en Karin

Marie-Louise, Pascal
Houthem: Wies en Wil

Nicole, Chantalle
Heerlen: Hilly en Mike

Hoofddorp: Amara en Leo
en verdere familie

5 september 1989
Gasthuisstraat 6 Heerlen
Corr.adres: Nic. Beetsstraat 84, 6416 W Heerlen
Geen bezoek aan huis - geen condoleances.
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
zaterdag 9 september a.s. om 10.00 uur in de kapel
van het St. Joseph-rustoord te Heerlen, waarna
aansluitend begrafenis op het kerkhof aan de
Kampstraat te Heerlerheide.
Pap is opgebaard in de rouwkamer van het Uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen, ingang St. Antoniusweg.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, heden don-
derdag en vrijdag van 18.30-19.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat hij
voor ons geweest is, delen wij u mede dat toch nog
onverwacht van ons is heengegaan, onze dierbare
zoon, broer, zwager, oom en neef

Boy Vlieger
Hij overleed op de leeftijd van 45 jaar, in het St.-
Gregoriusziekenhuis te Brunssum.

Schaesberg: 1.M.0. Vlieger-Gregoire
Heerlen: Odilia en Ger Haan-Vlieger

Jolanda en Erik
Nieuwenhagen: Magda enRuud Klaas-Vlieger

Marco, Barry, Sandra
Nieuwenhagen: Lily en Frans Heynen-Vlieger

Randy, Linda
Heerlen: Ria Vlieger
Heerlen: Els en Rob Langenberg-Vlieger

Bianca, Boyke
Schaesberg: Alko Kruger

6372 GK Landgraaf, 6 september 1989
Prickenleenstraat 40
Liever geen bezoek aan huis.
De crematieplechtigheid zl plaatsvinden op maan-
dag 11 september as. om 10.30 uur in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cremato-
rium om 10.15 uur.
Boy is opgebaard in de rouwkapel van het St.-Gre-
goriusziekenhuis te Brunssum.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur. -
Na een leven dat getekend werd door eenvoud,
goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde is,
voorzien van het h. sacrament der zieken, van ons
heengegaan, in de leeftijd van 75 jaar

Oskar Albrecht
van der Heijden

Familie Ruleaux
Familie Lemmerling

Maastricht, 4 september 1989
Verpleegkliniek Zeven Bronnen
Corr.adres: Bemelerweg 9, 6267 AI Cadier en Keer
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
zaterdag 9 september a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Kruisverheffing te Cadier en
Keer, gevolgd door de begrafenis op het r.k. kerk-
hof aldaar.
Geen condoleren.
De avondmis ter intentie van de overledene zal
worden opgedragen vrijdag a.s. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in het Uitvaartcen-
trum Sassen, St. Maartenslaan 44-48, Wyck-Maas-
tricht. Bezoek dagelijks van 17.00 tot 18.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van me-
deleven die wij mochten ontvangen bij het
overlijden en de begrafenis van onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma en overgroot-
moeder

Juliana Catharina
van Haaf-Raes

betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin-
den op zondag 10 september a.s. om 10.00uur
in de parochiekerk van de H. Gregorius te
Brunssum.

Dankbetuiging
Voor uw blijken van deelneming, ontvangen na het heengaan van mijn -echtgenote, moeder, schoonmoeder en oma

Maria Hubertina
Josephina Goossens

echtgenote van

Herman Hubert Bruis
betuigen wij langs deze weg aan allen onze hartelijke dank.
Uw medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen tot
uiting gebracht, was voor ons een grote troost en zal een dankbare herin-
nering blijven.

H. Bruis
kinderen en kleinkinderen

Genhout-Beek, september 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben op zondag 10 september
om 10.45 uur in de St. Hubertuskerk te Genhout-Beek.

Wie durft de pen te hanteren
die onze liefde beschrijft...
Je werd ons ontnomen,
de herinnering blijft.

Bedroefd om zijn heengaan, dankbaar voor zijn
werkzaam en voorbeeldig leven geven wij ukennis
dat heden na een kortstondige ziekte vrij plotseling
van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten, mijn lieve man, onze goede en zorgzame
vader, schoonvader en opa

Harrie Philips
weduwnaar van

Toos Dirks
echtgenoot van. Annie Munten

op de leeftijd van 73 jaar.
In dankbareherinnering:
Annie Philips-Munten
kinderen en kleinkinderen

6 september 1989
Zandbergweg 5, 6361 HM Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsheben op za-
terdag 9 september om 11.00 uur in de St. Serva-
tiuskerk te Vaesrade-Nuth, gevolgd door de begra-
fenis op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in dekerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Heden donderdag om 19.00 uur avondwake in
voornoemde kerk.
U kunt afscheidnemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100 Hoensbroek. Be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00-15.00 uur en
van 19.00-20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I t
De beste manier om de gedachtenis
te eren van iemand die jebewondert,
is niet huilendaan zijn graf te blijven
zitten, maar op weg te gaan om zijn
idealen te verwerkelijken.

Dankbaar voor alle liefde en blijdschap die zij ons
geschonken heeft, geven wij u met droefheid ken-
nis dat van ons is heengegaan, voorzien van het h.
sacrament der zieken, in de leeftijd van 91 jaar,
onze dierbare tante en oud-tante

Barbara Anna Maria
(Barb) Aldenhoff

echtgenote van wijlen

Hubertus Johannes Groven
J. Dautzenberg
J. Dautzenberg-Ortmans
Al haar neven en nichten

Euverum 10, Gulpen, 5 september 1989
Corr.adres: Tuinstraat 1, 6321 EJ Wijlre
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 9 septem-
ber a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.
Petrus te Gulpen.
Er is geen condoleren.
Vrijdag om 18.45 uur rozenkransgebed met aan-
sluitend de avondmis in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel "Sja-
lom", Hilleshagerweg 11 te Mechelen.
Bezoek dagelijks van 11.00-12.00 uur en van 17.00
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

tSjeng Beenen, 74 jaar. Corr.adres: Wienkeskoel
48, 6074 HG Melick. De plechtige uitvaartdienst

zal worden gehoudenvrijdag 8 september om 14.00
uur in de basiliek van de H.H. Wiro Plechemus en
Otgerus te St.-Odiliënberg.

t Willem Withoot, 75 jaar, echtgenoot van Maria
Joosten, Bredeweg 368, 6043 GJ Roermond. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden za-
terdag 9 september om 11.00 uur in de parochie-
kerk O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te
Roermond.

Hartelijk danken wij ü Voor uw medeleven en be-
langstelling bij het overlijden en de begrafenis van
onze zorgzame moeder, schoonmoederen oma

Maria Sibilla Laumen
weduwe van

Jan Reinders
Kinderen en kleinkinderen

Sittard, september 1989
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zondag 10 septembera.s. om 9.45 uur in de paro-
chiekerk van de H. Antonius van Padua te Opho-
ven-Sittard.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eeniederpersoonlijk te
bedankenvoor het medeleven, ons betoond bij het
overlijden en de crematie van mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader en opa

Rene Goyerde
willen wij u langs deze weg hartelijk danken.

Mevrouw Goverde
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, september 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 9 september a.s. om 19.00 uur, in de paro-
chiekerk van Christus Koning te Hoensbroek.

Daar het onmogelijk is iedereen persoonli
te bedankenvoor devele blijken van medel [_
ven ons betoond bij het overlijden en de 1"
grafenis van mijn lieve vrouw, moeder «
grootmoeder

Trautje
Gülickers-Pötgens

betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.
Dhr. J.J. Gulickers
J. Gulickers-Romgens
en kleinkinderen

Kerkrade, september 1989
De zeswekendienst zal gehouden worden o
zondag 10 septemberom 11.30 uur in de paf
chiekerk van de H. Antonius van Padua'
Bleyerheide.

I 'Voor uw blijken van medeleven en belatu
stelling, door u betoond bij het overlijden{
de crematie van

Hub Vranken\betuigen wij u onze oprechte dank. *
Familie Vranken :

Heerlen, september 1989 o
Grasbroek 12

XDe zeswekendienstwordt gehouden op zatft
dag 9 september om 1.8.30 uur in de parochiv
kerk Heilige Martelaren van Gorcum aan dt
Sittarderweg te Heerlen. }

Zaterdag 9 september 1989 zullen wij haard'ï
ons zo dierbaar was gedenken °
Truus Frehen-HaaneÈi

De eerste jaardiensten tevens jaardienstvo&
Guus Frehen

wordt gehouden in de parochiekerk St-Jo^te Übach over Worms om 19.00 uur.
Uw aanwezigheid zullen wij bijzonder v/aK
deren. „

Kinderen Frehen

Voor uw oprechte deelneming in welke vorm d 8ook, ons betoond tijdens de ziekte, het overlijd*!
en de begrafenis van onze lieve moeder, schoofmoeder, groot- en overgrootmoeder ;
Sophie Bosch-Beckefj

betuigen wij u onze oprechte dank. ]
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Kerkrade, september 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden 4
zaterdag 9 september a.s. om 19.00 uur in de pa^l
chiekerk van de Blijde Boodschap te KerkraflT
Rolduckerveld.

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van de4
neming ons betoond bij het overlijden en %
crematie van mijn lieve echtgenote, onze H
ve moeder en oma I

Bertha Lemmen-Mullef-
betuigen wij u hierbij onze oprechte dank-

M.H. Lemmen
Kinderen en kleinkindcr£l

Kerkrade,, september 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsv^
den op zaterdag 9 september a.s. om 18.00 tfH
in de O.L. Vrouwvan AltijddurendeBijstan"'
kerk te Heilust.

Voor de vele blijken van medeleven die wij m°c\ten ontvangen bij het overlijden en de begrafep
van

Dorus van Zundert
willen wij u op deze wijze bedanken.
Uw oprechte deelneming was voor ons een gr°
steun.

Mevr. M. van Zundert-Monti*
kinderen en kleinkind

Landgraaf, september 1989
De zeswekendienst zal gehouden worden op l°\
dag 10 september om 11.00 uur in de parochie^'
van de H. Michaël, Schaesberg-Eikske.

Al ben jever van ons vandd0,

we noemen elke dag jenaart-
Het is nu een jaar geleden, dat wij afscheid nafl16
van hem, die ons zo lief was

Sjeng Dohmen
Wij gedenkenzijn heengaan in de eerste jaardie?,,
op zaterdag 9 septembera.s. om 19.00 uur in de ?
Eligiuskerk te Schinveld.

In dankbare herinnering:
M.E. Dohmen-Palmen
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn lje^
man, onze goedevader, schoonvader en Üe
opa

Jozef Schings
zal gehouden worden op zaterdag 9 septel,J
ber a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk va
St.-Lambertus te Kerkrade-C.

Mevr. K. Schins-Goerge»*
Kinderen en kleinkindei* e

Kerkrade, september 1989

Hij die wij zo lief hadden en verloren
is niet meer waar hij was,
maar is altijd waar wij zijn.

Het is eenjaar geleden datwij afscheid moesten nemenvan hem dieons z°
dierbaar was, mijn onvergetelijkeman, onze goede vader, schoonvaderen
opa

Wiel Snackers
Nog bedroefd om zijn heengaan en de leegte die is ontstaan, herdenken
wy hem in de plechtige eerste jaardienst,.die wordt gehouden op zondag
10 september 1989om 11.00uur in deparochiekerk van deHeiligeFamilie
te Schaesberg. . .

Lies Snackers-Dejalle
Elies - Rob en Björn
Petra en Olaf

Schaesberg, september 1989
Wachtendonckstraat 19
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Vijf jaar geëist voor
doodslag in flatkelder

Van onze correspondent

MAASTRICHT - De gezamenlijke provincies twij-
felen aan de uitvoerbaarheid van het Nationaal Mi-
lieubeleidsplan (NMP) van minister Nijpels. Waar-
schijnlijk is er te weinig geld om de doelstellingenepan het NMP te verwezenlijken. Ook zijn er nog te
Jjreinig wettelijke middelen om de milieuverontrei-
niging tegen te gaan, zo staat in een ontwerp-advies
tet het IPO, het Interprovinciaal Overleg.

4
far advies circuleertnu in de twaalf
on°rnciehuizen en zal binnenkortrP het bureau van milieuminister
h ypels belanden. De provincies zijn

i £ÜJ dat het NMP er is en zeggen de
'Lewindsman alle medewerking toe.
iWVifaag is alletin of het rijk ook wil
dp voor de extra taken die °PIPnr°Vlncies afkomen- Volgens hetu moet het rijk zich toeleggen op

plip ng en net opstellen van mi-wormen- en het uitvoerende
k aan gemeenten en provinciesjfoverlaten.
IPQ herinnert Nijpels eraan dat

de provincies het milieubeleid al in
1985 gemiddeld voor de helft uit
eigen zak betaalden. De laatste ja-
ren zijn er taken bijgekomen, zon-
der dat het rijk daarvoor extra geld
op tafel heeft gelegd. Dat mag dus
met het NMP niet gebeuren: het
verwezenlijken van het NMP „staat
of valt met de beschikbaarheid van
financiële middelen".

Actiepunten
De provincies zijn betrokken bij de
uitvoeringvan 157 van de 220 'actie-
punten' in het NMP. Maar in feite is
het NMP in financieel opzicht zo lek
als een mandje. De extra kosten er-
van worden geschat op f6,6 miljard.
Daarvan is nog maar f 1 miljard ge-
dekt. Voor de twaalf provincies is
voorlopig maar f 15 miljoen extra
uitgetrokken.

" Minister Nijpels, te weinig geld.

Fokveedag
Valkenburg
Aa ~ In Valkenburgn de Geul wordt morgen voor de

telu keer de Centrale Fokveedag
fnd°Uden' °m 10 uur beginnen de
bot due*e keuringen van zwart-
Züil Vee' Volgens de organisatoren
Li i? de beste zwartbonten uit

aanwezig zijn. Om 12.30
f / ls er een demonstratie van de

i geroepValentin, om 13.00 uur ko-
-1 Onf,^ bedrijfscollecties in de ring.
eka .-00 uur wijst de jury de driemPl°enen van deze dagaan.

Examen
VenT doctoraal examen Alge-
f^an d w- en Literatuurwetenschap
bant t atnoaeke Universiteit Bra-

Jfncu Tilburg slaagdePatricia De-*sche uit Heerlen.

'Maatschappelijk
wrakhout nemen we

op de koop toe...'

De provincies dringen verder bij
Nijpels aan op een veel nauwere sa-
menwerking tussen rijk, provincies
en gemeenten. De provincies ach-
ten zich verantwoordelijk voor de
afvalverwijdering, het stopzetten
van de verzuring en de vermesting,
het tegengaan van bestrijdingsmid-
delen en zware metalen en bescher-
ming van bodem en grondwater.
Het IPO dringt aan op een strengere
milieuwetgeving, maar wil ook
overeenkomsten met vervuilers
sluiten. Extra voorlichting is niet
genoeg, aldus het IPO. De vervui-
lers moeten ook direct worden aan-
gepakt.

deze omstandigheden en voorne-
mens rekening houdend, wilde offi-
cier Laumen in zijn eis niet verder
gaan dan twee jaar gevangenisstraf.
„Lieden als deze verdachte zijn
slachtoffer geworden van ons eigen
maatschappelijk falen", constateer-
de hij.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - „Als we de ver-
koop van drugs vrijgeven, raken we
wel enkele grote dealers kwijt en
kunnen we misschien met een ge-
ruster hart onze cassetterecorder in
de auto achterlaten, maar een hoe-
veelheid maatschappelijk wrakhout
nemen we dan op de koop toe. Ik
kan me overigens niet voorstellen
dat een overheid die het goed met
haar burgers meent een groot deel
van haar jeugd slachtoffer wil laten
worden van geest-ruïnerende en li-
chaam-dodende middelen".
Officier van justitie mr J. Laumen
steldedit gisteren vast in een felle ti-
rade die hij onverwacht inlaste in
zijn requisitoir tegen een 27-jarige
Kerkradenaar. Deze was ervan be-
schuldigd een mislukte roofoverval
te hebben gepleegd.

Ten tijde van dat feit was de jonge-
man verslaafd aan hard drugs, maar
sinds zijn opname in het Huis van
Bewaring heeft hij daarmee gekapt
als voorbereiding, naar hijzelf be-
weerde, op terugkeer in de maat-
schappij als normaal burger. Met

„We zijn niet in staat een deugdelijk
antwoord te geven op deze proble-
matiek". Met stemverheffing liethij
daarop volgen: „Je hoort dan zeg-
gen dat het dweilen is met de kraan
open, maar in werkelijkheid gebrui-
ken we dweilendie teveel gatenver-
tonen om nog voldoende water te
kunnen opnemen. Ik kan niet be-
grijpen dat er nog mensen zijn die
ervoor pleiten dat gevaarlijk spul op
straat te brengen".
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Te weinig geld voor ideeën Nijpels

Twijfel provincies
over milieuplannen

i » Van onze verslaggever

JJ^STRICHT- Jarenlang werken
fen matene waarin chemische stof-

iDenr°als tolueen, wasbenzine, ter-
Vlop 11!3 en aanverwante organische
<W t ?ffen ziJn opgelost, kan lei-
k'ot stoornissen in de hersenen.
s'es als misselijkheid, depres-
§e ' verminderde concentratie, ver-
gen tlgheid> kunnen samenhan-
cber?et onmerkbare invloedenvan
Het i

e en fysica °P de hersenen.
iher, Waarschijnlijk dat duizenden
Var, kampen met de gevolgen
béi-rs Wat men een nieuw ontdektel°epsziekte kan noem^M.
Het ■■ huisschilders, autospuiters,
dust "sen werkers in de verfin-
Naar uie "sicogroepen vormen,tüot scnatting hebben momenteelin^n de 20.000 en 30.000 mensen
Sifti " d met deze vorm van ver-
Hiir?S te maken. „De gevallen die

' °eKend zijn vormen waarschijn-

lijk het topje van de ijsberg," aldus
neuropsycholoog dr P.Ganzevles,
verbonden aan deRijksuniversiteit
Limburg en het psychomedisch
streekcentrum Vijverdal in Maas-
tricht. Hij is een van deweinige we-
tenschappers in Nederland die zich
met deze medische problematiek
bezig houden.

Er is nog maar amper erkenning
voor deze 'beroepsziekte. Dat komt
volgens dr Ganzevles, omdat de we-
tenschappers het er nog niet 'over
eens zijn of er sprake is van een syn-
droom. Er wordt in dit verband wel
al gesproken van een organisch-
psycho-syndroom (OPS). Of er in-
derdaad van een syndroom sprake
is, zal nader onderzoek moeten uit-
wijzen. Bij dat onderzoek wordt ook
de zogenoemde MAC-waarde be-
trokken, dat wil zeggen de maxi-
maal toelaatbare concentratie waar-
aan werknemers blootgesteld mo- " Dr P.Ganzevles: 'onderschatte beroepsziekte'

gen worden, een norm die al in de
jaren '60 werd gesteld en die even-
eens discutabel is.

Moeilijk
Het blijft vooralsnog een moeilijk te
kwalificeren ziekte, reden waarom
er bij instanties op het gebied van
veiligheids- en arbeidsinspecties,
verzekeringsmaatschappijen en bij
het bedrijfsleven in het algemeen
maar weinig erkenning bestaat voor
de cognitieve (verstandelijke) stoor-
nissen waar de slachtoffers mee te
kampen hebben. De erkenningvan
het bestaan van de 'ontdekte' be-
roepsziekte, heeft bovendien gigan-
tische economische consequenties.

Dr Ganzevles wijst erop dat in het
verleden al vaker beroepsziekten te
laatzijn onderkend. Hij noemt voor-
beelden als stoflongen en astbest-
ziekten, en nu dreigt opnieuw een te
late erkenning van de psychische

problemen ten gevolge van intoxi^
catie.

Dr P.Ganzevles komt in 'Vijverdal'
geregeld gevallen tegen die te ma-
ken hebben met cognitieve stoor-
nissen. Hij werkt daarin nauw sa-
men met de zenuwarts dr F.Verheij
jr., die eveneens verbonden is aan
deRL. Ganzevles is ervan overtuigd
dat er relatie bestaat tussen de in-
geademde gassen van oplosmidde-
len en de psychische problemen
van bepaalde patiënten. „Daar kan
men niet onderuit. Het wachten is
op de resultaten van wetenschappe-
lijke onderzoeksprojecten zoals
door het Biomedisch Centrum bij
het ziekenhuis Maastricht, en het
TNO in Leiden zijn aangesneden.
„Merkwaardig dat men in de Scan-
dinavische landen al een heel stuk
verder is op dit specifieke terrein.
Nederland moet nu snel volgen,"
meent dr Ganzevles.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Niet één tip is er in
deze afgelopen dagen binnen geko-
men die de Heerlense politie verder
helpt in het oplossen van de koel-
bloedige moord op Louis Schnei-
der, afgelopen vrijdagavond voor
een café in Heerlen. Ook het horen
van familieleden, onderwie Schnei-
der sr., levert niets op. „Men zwijgt
ofweet niets over de handel en wan-
del van het slachtoffer,"verzucht de
politievoorlichter.
Zelfs van het deel van een mitrail-
leur, dat afgelopen maandag langs
de weg in Hoensbroek is gevonden,
weet de politie niet zeker of dit het
wapen is waarmee met de in drugs
handelende Heerlenaar is afgere-
kend.
Uit piëteit met de nabestaanden- Louis Schneider is de derde zoon
die door kogels om het leven is ge-
komen - heeft de politie tot op he-
den verzwegen dat het slachtoffer
een pistool bij zich droeg. Of daaruit
mag worden afgeleid dat hij zich
vanuit 'het milieu' bedreigd voelde,
is een conclusie die de politie voor-
alsnog niet deelt.

Erens-prijs
naar Koolhaas

MAASTRICHT- Aan de in Amster-
dam wonende schrijver Anton
Koolhaas is dit jaar de Frans Erens-
prijs toegekend. De bekroning geldt
het gehele literaire werk. De Frans
Erens-prijs is een in 1986 ingestelde
literatuurprijs, genoemd naam de
'Limburgse Tachtiger' die leefde
van 1857 tot 1935. De prijs, groot

’ 10.000, wordt op 9 december in het
gouvernement uitgereikt.

Het stichtingsbestuur van de Frans
Erens-prijs, die een keer in driejaar
kenning aan Koolhaas op unanieme
voordracht van de jury. In haar rap-
port wijst de jury op de uniciteit van
de 'dierverhalen' van Koolhaas, die
de juryleden beschouwen als een
uitbreiding van de literatuur en dat
niet alleen in Nederland.

De jury prijst Koolhaas verder voor
zijn taalscheppend vermogen en
voor 'de ingenieuzewijze waarop hij
de traditionele romanvorm heeft
weten te doorbreken.

Aan het einde van zijn gespierd be-
toog begaf mr Laumen zich in een
ander crimineel circuit. „Het lijkt
erop alsof huurmoordenaars in dit
arrondissement vrij spel gaan krij-
gen. Het komt nog zover datwij ons
alleen in leven kunnen houden met
geblindeerde ramen en kogelvrije
vesten"

Nog weinig erkenning voor 'nieuwe' beroepsziekte

Psychische klachten door
oplosmiddelen onderschat

(ADVERTENTIE)

Rrrreusachtig
Rmwnoer!

ER IS VAN
ALLES TE DOEN

BIJ ATRO HEERLEN,
WANT DE

IS WEER IN DE MAAND!

Belg schiet op
ex-werkgever

Raadsman mr G. Coenen uit Maas-
tricht voerde in zijn pleidooi tal van
gronden aan waarop naar zijn me-
ning sprake kan zijn geweest van
noodweer danwei noodweerexces.
Volgens hem heeft het D. ontbro-
ken aan opzet de ander te doden of
ook maar zwaar lichamelijk letsel
toe te brengen. Mr Coenen vroeg
ook aandacht voor de verminderde
toerekeningsvatbaarheid die psy-
chiaters aan zijn cliënt hebben toe-
geschreven. Het pleidooi resulteer-
de in een verzoek tot vrijspraak dan-
wel een aanzienlijk lagere straf dan
geëist. Over veertien dagen volgt de
uitspraak van de rechtbank. "

onomstotelijk vast. Op advies van
psychiaters zag hij ervan af terbe-
schikkingstelling van de overheid
te eisen. Vijf jaar gevangenisstraf
luidde tenslotte zijn eis.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Hetgeen offi-
cier van justitie mr M. Kolkert
in zijn dagvaarding primair
had omschreven als doodslag,
wenste de 37-jarige verdachte
J. D. gistermiddag „gewoon
een ongeluk" te noemen. De
gebeurtenissen hadden zich
afgespeeld op maandag 24
april van dit jaar in de kelder
van een flatcomplex aan de
Henri Hermanslaan in Geleen.

Een reeds langer bestaande vete
tussen twee bewoners leidde daar
tot een gewelddadig treffen tussen
beiden. Eén van hen, de 48-jarige
Math Westhovens, liep daarbij zoda-
nige verwondingen op aan schedel
en hersenen dat hij enkeleuren later
in het ziekenhuis te Heerlen over-
leed. De ander, reeds genoemde D.,
hoorde gisteren in de Maastrichtse
rechtszaal wegens doodslag vijfjaar
gevangenisstraf tegen zich eisen.

anderen lieten hen links liggen".

Op 24 april liepen beide gezinshoof-
den elkaar in het trappenhuis van
de flat tegen het lijf toen D. terug-
keerde van een wandelingen de an-
der nog vóór het journaal van acht
uur zijn hond wilde uitlaten. Op een
gegeven moment stond de hond on-
aangelijnd buiten en beide mannen
dreigend tegenover elkaar in de kel-
der. De eerste klappen die daar vie-
len, werden toegebracht met de
honderiem. Toen die later overging
in handen van D., greep diens te-
genstander naar een tegen de muur
staande, aan D. toebehorende, roer-
schop. Zich daarmee verdedigend,
kwam hij uiteindelijk met de rug te-
gen de muur en vervolgens te val-
len. Daarop kwam de schop in han-
den van D., die er zijn tegenstander
mee tegen het hoofd sloeg. „Ik heb
maar één keer tegen zijn hoofd ge-
stoten", beweerde verdachte gister-
middag. „Wel vier-vijf keer heeft hij
met kracht geslagen", stelde de ge-
tuige daar tegenover. „Met de zij-
kant van de spade sloeg hij als een
houthakker op Math in".

In zijn requisitoir hield officier van
justitie mr Kolkert verdachte voor
dat hij in het verleden herhaalde
malen de waarschuwing had gekre-
gen geen geweld te gebruiken. Niet-
temin had hij de later zo dramatisch
gehanteerde roerschop steeds on-
der handbereik gehouden, wist de
officier. Voor hem stond doodslag

WaarschuwingenDe sfeer in het flatcomplex was
reeds geruime tijd ernstig verziekt.
„De hele flat leefde in spanning",
verzekerde gisteren een getuige. Hij
zette uiteen dat vooral hij, zijn moe-
deren haarvriend Westhovens vaak
in de clinch lagen met D. en diens
63-jarige vriendin. „Dat kwam om-
dat wij wel eens iets terugzeiden als
er werd gescholden of gedreigd. De

Roersehop

Na moord op Schneider

Politie stuit
op stilzwijgen

Van onze verslaggever
SITTARD - Omdat hij het met zijn
ex-werkgever niet eens kon worden
over een salarisconflict, schoot de
32-jarige J.L. uit Maasmechelen met
een buks op de direkteur van een
Sittards bedrijf.

De Belg stapte dinsdagmiddag om
17.30 uur het kantoor van het be-
drijfspand aan de Industrieweg in
Sittard op. Hij wilde bij zijn ex-
werkgever verhaal halen over een
niet juist uitbetaald salaris.. J.L.
bleek niet tevreden over het bereik-
te resultaat.
Op een gegeven moment haalde hij
een 'Long Rifle' type Ml6tevoor-
schijn en schoot vijfkeer in de rich-
ting van de baas. Deze werd niet ge-
raakt, omdat hij net op tijd onder
zijn bureau dook. Vervolgens sloeg
de schutter op de vlucht.
De politie van Sittard begon direkt
met het onderzoek en stelde de
Rijkswacht in Maasmechelen op de
hoogte. De Belgische politie kon L.
bij de grensovergang in Stem aan-
houden en sloot hem op het politie-
bureau in Maasmechelen.

(ADVERTENTIE)

Madkeen
proefrit in de

rrrrazend
hompleteRenault 5

Cosmopolitan!

Atro HeerlenB.V.
Beersdalweg97, 6412 PE Heerlen. Telefoon (045) 724200.
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Van onze verslaggever Moordzaak
Veldwezelt bij

gerechtshof

beschuldigde. Deze was aanvan-
kelijk als getuige opgeroepen, al
eens als verdachte medeplichti-
ge vastgezet maar later op vrije
voeten gesteld.

MAASTRICHT - Twee veroor-
deelden voor de moord op een
voormalige croupier in het Belgi-
sche Veldwezelt (Lanaken), ge-
pleegd in maart 1988, zijn in ho-
ger beroep gegaan tegen de uit-
spraak van de rechtbank in
Maastricht. Die legde in januari
van dit jaar de 45-jarige M.S. in
Rekem een gevangenisstraf van
tien jaar op, omdat ze de moord
had uitgelokt. Haar zoon uit een
eerder huwelijk, W.H., kreeg zes
jaar cel. Hij werd samen met zijn
vriend aangewezen als de daders
van de moordaanslag.

In de uitspraak liet de rechtbank
in Maastricht in het midden wie
van de twee het fatale schot had
gelost. Door dat vonnis bestem-
pelde de rechtbank P.S. automa-
tisch tot (mede-)dader, overigens
zonder zich daarover uit te spre-
ken. S. werd na de uitspraak op-
nieuw opgepakt, maar door de
rechtbank toch weer in vrijheid
gesteld.

De hoger beroepszaak dient vol-
gende maand bij het gerechtshof
in Den Bosch. 'De behandeling in
Maastricht baarde nogal opzien,
nadat W.H. - stiefzoon van de
vermoorde croupier "- zijn beken-
tenis herriep en zijn vriend, P.S.
uit Maastricht, van de aanslag

f limburgs dagblad j provincie
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Mama,
bestaan er
nog echte

neushoorns?

GEEF OM DE TOEKOMST.
Word voorf 27,50donateurvan het

Wereld Natuur Fonds.Giro25,Zeist. &
WWF

V : *■

Goed
nieuws

over
kanker.

40 jaargeledenwaskanker zo
goedals ongeneeslijk. Nu is dat

anders. Bijvoorbeeld:
van de patiënten met de ziektevan
Hodgkin geneest nu al zon 75%.

Blijfdus geven.
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.Cfla>, NEDERLANDSE
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I 40 |'AAR I KONINGIN WILHELMINA FONDS

SophialaanB,lo7s BR Amsterdam. Tel.: 020-6640991.
Giro: 26.000. Bank: 70.70.70.007

De landelijkecollectevoor dekankerbestrijding
looptvan 28augustus tot 9 september.
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geveer twee derde van hen dat
niet wist en dat maar een vijfde
er ook voor werd behandeld met
adviezen voor andere voedings-
gewoonten (vooral minderverza-
digd vet) of medicijnen.

MAASTRICHT - Voor ongeveer
50 procent van alle hart- en vaat-
ziekten is geen verklaring aan te
wijzen. Het zogeheten peilsta-
tionprojekt hart- en vaatziekten
1987-1991 onder leiding van het
Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne
(RIVM) onderzoekt daarom ook
andere factoren dan een te hoge
bloeddruk, teveel cholesterol en
roken, dieeen rol kunnen spelen
bij het krijgen van hart- en vaat-
ziekten.

Hoge bloeddruk is vastgesteld
bij 6 procent van de deelnemers
en een sterk verhoogde bij 4 pro-
cent. Het percentage rokers was
40, terwijl 16 procent meer dan 20
sigaretten per dag rookte.

Maastricht- in het jaar 2000zalvan elke drie dan levende Europea-nen er een ooit in zijn leven kanker
krijgen, althans wanneer de huidige
groei van het aantal gevallen van
«anker doorgaat. Dat is het uit-
gangspunt van een congres dat van
*' tot en met 20 september in het
MECC in Maastricht wordt gehou-
den door de International Associa-«on of Cancer Registries.

Congres over
registratie
van kanker

In MECC Maastricht

Het onderzoek wordt uitgevoerd
door de basisgezondheidsdien-
sten in Maastricht, Amsterdam
en Doetinchem. In 1987 zijn 6.300
mensen van- 20 tot 60 jaar onder-
zocht op risicofactoren voor hart-

en vaatziekten, in 1988 ruim
8.200. Hun bloed wordt bewaard
voor eventueel later onderzoek
en ze moeten ook vragen beant-
woorden op psychosociaal ge-
bied en over hun geneesmidde-
lengebruik.

Op een persconferentie van het
RIVM zijn maandag de eerste re-
sultaten bekendgemaakt. Zes-
tien procent van de onderzoch-
ten had een verhoogd en 2,5 pro-
cent een sterk verhoogd choles-
terolgehalte. Opvallend is dat on-

stateerde daar dat jongeren slecht
op de hoogte zijn van hun plichten
en rechten. Er wordt vaak zwart ge-
werkt en de lonen lopen uiteen van
een paar gulden tot 15 gulden per
uur. Een loonstrook kregen de va-
kantiekrachten zelden onder ogen.

Bij minder dan de helft van de
deelnemers is geen van de drie
risicofactoren vastgesteld, bij
een op de negen twee en bij één
procent alledrie.

HEERLEN - Jongeren die vakan-
tiewerk doen in de zomermaanden
weten vaak niet wat hun rechten en
plichten zijn. Regelmatig krijgt de
CNV- jongerenorganisatieLimburg
op het kantoor in Heerlen dan ook
vragen binnen als 'Wat is mijn mini-
mumloon?' of 'Waarom krijg ik
geen arbeidscontract?'. Veel jonge-
ren werken in de zomermaanden
zelfs onverzekerd en komen bij een
ongeluk op hun werkplek vaak in
grote problemen.ABP komt met

pensioen voor
weduwnaars

**et congres zal worden geopendoor de directeur-generaal van het""nisterie van WVC, J. van Londen,
gezingen worden gehouden over de
Pogende onderwerpen: welkevoor-leningen zijn in 2000nodig om kan-
erpatiënten te verplegen en welke

en h
e °estaat er tussen het beroepn Het ontstaan van kanker. Diverse

specten van registratie van geval-
AnHVan kanker komen aan de orde.naere onderwerpen zijn kanker-Patiënten diebehandeling weigeren
t zelfmoord onder kankerpatiën-

, 1990 zal het congres, het dertien-
" worden gehouden in Hamburg.

DEN HAAG/HEERLEN - Het ambtenarenpensioenfonds
ABP kent met ingang van 1 september weduwnaars pensioen
toe. Dat heeft het ABP bekendgemaakt. Nadat de Centrale
Raad van Beroep eind vorig jaar uitsprak dat weduwnaars
recht op een weduwnaarspensioen krachtens deAWW hebben,
liet het ABP weten hiertoe ook over te zullen gaan.

Een ander groot probleem is vol-
gens Jacqueline Hanssen het wer-
ken over de grens. Jongeren wor-
den per bus naar België of West-
Duitsland vervoerd om daar op het
land of in een fabriek te werken.
Vaak krijgen ze te maken met kop-
pelbazen die slecht of helemaal niet
uitbetalen. Bovendien blijkt regel-
matig dat vakantiekrachten bij een
ongeluk onverzekerd zijn en zelf op-
draaien voor de kosten.

MAASTRICHT - De directeur van
het Conservatorium Maastricht, H.
Besselink (58), is met ingang van
deze maand eervol ontslag ver-
leend. Volgens voorzitter mr J. Gij-
sen van het college van bestuur van
de Rijkshogeschool Maastricht,
waarvan het conservatorium een
onderdeel is, vertrekt Besselink om
louter medischeredenen.

Eervol ontslag
voor directeur

conservatorium Vijfjaar geledenbegon de CNV-jon-
gerenorganisatie een landelijke ac-
tie onder het motto 'Vakantiewerk,
Gekkenwerk?'. De meest voorko-
mende vragen onder vakantiewer-
kende jongeren werden verwerkt in
een folder die op aanvraag werd toe-
gestuurd of uitgedeeld in bedrijven.
Maar de vragen nemen elk jaar toe
en bovendien komen er steeds nieu-
we problemen bij waar de CNV nog
moeilijk op kan inspelen.

Jacqueline Hanssen van de CNV-
jongerenorganisatie ging afgelopen
zomer zelf een kijkje nemen op de
verschillende aspergestekerijen in
Oost-Brabant en Limburg. Ze con-

Hij is voor zijn functie afgekeurd.
De- conservatorium-directeur was
reeds geruimetijd ziek. Besselink is
bijna twintig jaar aan het Maas-
trichtse conservatorium verbonden
geweest, waarvan tien jaar als direc-
teur.

Om nu vakantiewerkers volgende
zomer goed te kunnen wijzen op
hunrechten en verantwoordelijkhe-
den gaat de CNV landelijk een on-
derzoek houden onder alle jongeren
die de folder 'Vakantiewerk, Gek-
kenwerk?' hebben aangevraagd.
Daarmee hoopt de jongerenorgani-
satievolgend jaarbeter in te kunnen
springen op specifieke problemer}
van vakantiewerkers. Het CNV ver-
wacht volgende maand, in samen-
werking met de universiteit van
Utrecht, met het onderzoek te kun-
nen beginnen.

Armoede
thema van
studiedag

1 van onze redactie economie

ÜMv
EoHT " De chauffeurs biJ

land mPina en bij andere Neder-
bed SBu zuivel°ndernemingen zijn
typrt voor Plannen van hun
bpit §evers om het transport uit te

Behalve DMV-Campina
"Unip

n °ok Noord-Nederland, Melk-
uitbVt 1 Coberco het RMO-transport
besn den om op de loonkosten te:het o 6̂u' Bij RMO-transport gaatom het ophalen van de melk bij

" hepft^houders. DMV Campina
ch= Lln Llmburg zon 20 RMO-«auffeurs die bij de kwestie be_
lr°kken zijn.

;ri .P een bijeenkomst van de Voe-j^gsbond FNV hebben gisterenO|J zuivelchauffeurs van de grote
j^dernemingen afgesproken éénJn te trekken als een van de con-
Uitk S net transport daadwerkelijk
Q«besteedt. Deze maand zal daar-: sj

er bij Noord-Nederland de beslis-
re°g vallen. Chauffeurs van de ande-
teisoncems zullen zonodig solidari-
WprifCtles voeren en §een besmet
'Jk verrichten, zo heeft eenbr?^dv°erster van de Voedings-rad meegedeeld.

ölVrv6 plannen van de directie van
de , Campina doorgaan kan een
bij^ Van de chauffeurs hun functie
chafn uitoefenen. De overige
re ,u"eurs kunnen intern een ande-
stanH3n kriJëen of elders of als zelf-
ver? a C transPorteurs gaan wer-
g 6 'Als reden voor de veranderin-

-5a
n
t
n°emt DMV de afname van het

t>aci
a. veehouders en de grotere ca-

gen eit van nieuwe melktankwa-

Zuivelrijders
bang voor

uitbesteding

" Het veilen van champignons.
Overigens bestond tot nu toe bij het
ABP al een beperkte mogelijkheid
van een weduwnaarspensioen. Als

De uitspraak van de Centrale Raad
van Beroep eind december 1988, die
oordeelde dat weduwnaars even-
veel recht op een uitkering hebben
als weduwen, heeft gezorgd voor
een run op de AWW-uitkering voor
mannen. In enkele maanden tij ds
hebben weduwnaars in groten geta-
le het weduwnaarspensioen aange-
vraagd, waarop zij sinds vorig jaar
recht hebben. Op grond van de Al-
gemene Weduwen- en Wezenwet
(AWW) kunnen zij een uitkering
claimen die varieert van 1100 tot
1500 gulden per maand.

Run

Aangezien er nog geen interim-wet
is blrjft het ABP uitgaanvan de con-
cept-interimwet van Van Dijk. De
pensioenen die nu worden toege-
kend zijn voorlopig en moeten later
worden getoetst aan de definitieve
regeling, aldus een woordvoerder
van ABP. De interimwet dient als
voorbereiding op een wijziging van
deAWW, die thans in voorbereiding
is. Dan vervalt de interim-wet en
komt er een definitieve regeling van
het op de AWW geënte ABP-nabe-
staandenpensioen.

Als belangrijkste eis geldt nu dat de
(ex)echtgenote na 5 april 1986 een
betrekking had als ambtenaar. In-
dien ook aan verdere wettelijke
voorwaarden is voldaan, ontstaat
recht op een weduwnaarspensioen
gelijk aan 5/7 deel van het ABP-
ouderdomspensioen (dat afhangt
van salaris en dienstjaren). Er geldt
een terugwerkende kracht van
maximaal een jaar voor indiening
van de aanvraag.

voorziet weliswaar in een weduw-
naarspensioen op voet van het hui-
dige weduwenpensioen, maar de
groep van belanghebbenden is aan-
merkelijk beperkter. Het regelt
slechts een recht op pensioen voor
die weduwnaars van wie de overle-
den echtgenote op ofna 6 april 1986
actief dienend ambtenaar was.

een man voor de helft of meer inva-
lide was en zijn echtgenote tenmin-
ste de helft van het gezinsinkomen
verdiende, kon hij na haar overlij-
den in aanmerking komen voor een
pensioen. De nieuweregeling is dus
in feite een verruiming van deze
voorwaarde.

Minister VanDijk en de vier ambte-
narencentrales konden het gisteren
overigens niet eens worden over de
interimwet die het weduwnaars-
pensioen van het ABP moet rege-
len. De ambtenarencentrales willen
een verruiming van de voorstellen
die minister Van Dijk op tafel heeft
gelegd. Het voorstel van Van Dijk

Humanisten over
leven en dood

REUVER - In het gemeenschaps-
huis de Schakel in Reuver wordt za-
terdag 9 september een studiedag
gehouden met als thema 'Over ar-
moede gesproken. De bijeenkomst
wordt georganiseerd door de Werk-
groep Armoede (WOZON) en het
Provinciaal Samenwerkingsver-
band Uitkeringsgerechtigden Lim-
burg (PSUL).
De dag is een vervolg op de vorig
jaar gehouden themadag 'De arme
kant van Limburg. Die dag werd
bijgewoond door vertegenwoordi-
gers van vakbeweging, kerk en so-
ciaal werk in Limburg. Er werden
afspraken gemaakt om wat te doen
aan de armoedeproblematiek in de
provincie Limburg. Op de studie-
dag in Reuver wordt gesproken
over wat er afgelopen jaar zoal ge-
daan is aan het oplossen van de pro-
blemen.
Er zijn zes werkgroepen waarvan de
deelnemers er twee kunnen volgen.
De studiedag is bedoeld voor ieder-
een die actief met problemen rond-
om armoede aan de slag wil, organi-
saties van uitkeringsgerechtigden,
mensen die actief zijn in kerkelijk
verband en deelnemers aan de con-
ferentie 'De arme kant van Lim-
burg. De dag begint om 09.00 uur
en eindigt om 16.30 uur. Deelname-
formulieren zijn te verkrijgen bij de
WOZON (tel. 04490- 13912) of bij het
PSUL (tel. 043- 643737). Deelname
aan de studiedag is kosteloos. Een
tegemoetkoming in de reiskosten
kan in overleg met de organisatie
worden verkregen.

Champignons
veilen per

beeldscherm

Veldhoven, Breda, Bemmel en
Zaltbommel. Vervolgens werden
de partijen op die veilingen ver-
laden door de afnemers. Vanaf 25
september kunnen augurken en
champignons van de vijf ge-

" noemde veilingenin de afmijnza-
len van Grubbenvorst, Veldho-
ven en Breda worden gekocht.
Later moet het ook in Bemmel
en Zaltbommel mogelijk worden
produkten via de televeiling te
kopen.

Tot nu toe kwamen champig-
nons via eéh afmijnzaal (in Grub-
benvorst) op de veilingen in

GRUBBENVORST — Vanaf
maandag 25 september kunnen
vanaf de CAC (Champignon Af-
zet Centrale) in Grubbenvorst
ook champinons via het zoge-
naamde 'televeilen' worden ver-
kocht. Met gebruikvan een groot
televisiescherm kan worden ge-
boden op champignons die,op
een veiling elders zijn aangele-
verd. Augurken worden op de
veilingenreeds geteleveild.

De Sociale Verzekeringsbank
schatte het aantal weduwnaars dat
voor de uitkering in aanmerking
zou kunnen komen, op 37.000. In-
middels hebben ruim 23.000 man-
nen een aanvraag ingediend. Aan
meer dan 18.000 is de uitkering al
toegekend. De uitkeringen worden
verstrekt met een maximale terug-
werkende kracht van ten hoogste
een jaar.

SITTARD - Het Humanistisch Ver-
bond afdeling Zuid-Limburg orga-
niseert in oktober een lezingency-
clus met als thema 'Leven en Dood.
De lezingen worden op drie achter-
eenvolgende zondagmiddagen in
oktober gehouden in Hotel Oranje
in Sittard.

Vliegtickets kunnen
10 procent goedkoper

Gebrekkige luchtverkeersleiding kost 9 miljardDe lezingen zijn gratis toegankelijk
voor leden en niet-leden en begin-
nen telkens om 14.00 uur. Op zon-
dag 15 oktober spreken twee leden
van Amnesty International over de
doodstraf.

CAO
gen r? edingsbondFNV is verder te-
riernre Plannen van de zuivelonder-
beid gen °m bovendien de ar-
cbauff°°rwaarden voor de zuivel"

meer in overeenstem-
-BUn t*e brengen met de minder
<terè ge CAO voor het beroepsgoe-
chai fYervoer- De overgang zou een
brut eur gemiddeld 350 gulden
dj'0 Per maand schelen. Boven-
lag ls de bond bang dat ook de ar-
tetl Sornstandigheden verslechte-

Een week later spreekt humanis-
tisch raadsvrouw Token Bartman
over euthanasie. Token Bartman is
tevens medewerkster van de Neder-
landse Vereniging voor Vrijwillige
Euthanasie. De laatste lezing, op 29oktober, gaat over genetische mani-
pulatie en ethiek. Aan het woordkomt Guido de Wirt, ethicusen me-dewerker van het Instituut voor ge-
zondheidsethiek.

Van onze correspondent
BRUSSEL - Vliegtickets zoudenzon tien procent goedkoper kun-
nen worden, als een eind wordt ge-
maakt aan de versnippering van de
luchtverkeersleiding boven Euro-
pa. Bovendien zouden veel van de
vertragingen in het vliegverkeer
voorkomen kunnen worden.
In 1988 leidde het gebrek aan sa-
menwerking bij de verkeersleiding
in de lucht tot extra kosten van min-
stens negen miljard gulden voor de
21 Europese luchtvaartmaatschap-
pijen en omdat die in de tickets wor-
den doorberekend ook voor hun
passagiers.
De luchtvaartmaatschappijen no-

Tussen de bedrijven door zal de
Surinaamse schrijfster en actrice
Astrid Roemer enkele gedichten
voordragen.

#Astrid Roemer draagt en-
kele gedichten voor tijdens
de themamiddag.

ROERMOND - De Stichting Lan-
delijke Federatie Surinaamse
Vrouwenzaken, de Stichting Pro-
greso en de Limburgse Immigra-
tie Stichting houden op 9 septem-
bervan 13.30 tot 17.00 uur een po-
litiek café met als thema 'Emanci-
patie, wat betekent dat voor mi-
grantenvrouwen?'. De middag
wordt gehouden in wijkhuis de
Eksterkamp, Prins Bernhard-
straat 16 in Roermond.
Tijdens het politieke café zullen
drie spreeksters, te weten Tara
Oedajraisingh Varma, gemeente-
raadslid uit Amsterdam, Mary Ri-
chardson, arts en Vera van Gug-
tens, kaderlid van deWD een in-
leiding houden. Na de inleidingen
vindt er een forumdiscussie
plaats.
Het politiek café is bedoeld voor
migrantenvrouwen, beleidsma-
kers, politici, mensen die in hun
werk te makenkrijgen met vrou-
wen uit migrantengroepen en alle
belangstellenden.

Migrantenvrouwen
en emancipatie

EERST OPRUIMEN, DAARNA VERBOUWEN]
"'"■'w__ '1. v*, ? / Van 24 augustus t/m 16 september ruimt Strauss De Ruiter op. De winkel moet leeg,:y....rraag- ;' voorclat onze binnenhuisarchitect aan de slag kan.
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teerden vorig jaar samen . 330.000
uur vertraging. Gemiddeld' lopen
alle vluchten in Europa een kwar-
tier vertraging op. Maar in juni en
julivan dit jaar beliepen die vertra-
gingen zelfs 30 procent van de vlieg-
tijd.
Dat staat in een gisteren in Brussel
gepresenteerd rapport van de Asso-
ciation of European Airlines (AEA),
die 21 maatschappijen verenigt,
waaronder de Nederlandse KLM.
De AEA luidt nu de noodklok over
deze situatie.
Hoofdoorzaak is de versnippering
van de verkeersleiding. In Europa
bestaan 22 nationale luchtverkeers-
leidingsorganisaties die samen 42
controle-eentra hebben elk met
vaak andere apparatuur, andere
technische normen en niet gelijk
opgeleid personeel.
De AEA wil dat er een Europese
luchtverkeersleidingsorganisatie
komt. Er zouden uiteindelijk niet
meer dan een zestal grote verkeers-
leidingscentra moeten komen. Dat
kan de luchtvaartwereld in Europa
miljarden aan besparingen opleve-
ren.
Eurocontrol, de Europese instelling
die nu de luchtverkeersleiding bo-
ven Nederland, België, Luxemburg
en een deel van Duitsland verzorgt,
zou daarbij moeten worden omge-
vormd tot de overkoepelende orga-
nisatie van de Europese landen.
Eurocontrol is enkele decennia ge-

leden opgezet met exact hetzelfde
doel: het coördineren van de lucht-
verkeersleiding. Maar daarvan is
weinig terechtgekomen, omdat de
Europese landen hun nationale be-
voegdheden niet uit handen wilden
geven.
Eurocontrol moet in de AEA-visie
straks alleen nog maar de Europese
landen op politiek niveau bijeen-
brengen en de normen en regels
voor de luchtverkeersleiding vast-
stellen. De uitvoering daarvan moet
in handen komen van een nieuwe
multinationale onderneming.
Die 'Central Holding Company'
moet de verkeersleidingscentra be-
heren. Voorlopig zouden de Euro-
pese landen hun nationale centra
kunnen behouden, maar die zouden
uiteindelijk moeten worden samen-
gevoegd tot zes grote verkeerslei-
dingsposten.
De kosten voor deze hele organisa-
tie moeten niet langer door de rege-
ringen worden gedragen, maar door
de luchtvaartmaatschappijen. Daar-
doorzijn de bijdragen ook niet meer
gevoelig voor nationale bezuini-
gingsmaatregelen, aldus de AEA.
De organisatie wil dat de Europese
landen op korte termijn al over dit
voorstel gaan onderhandelen, bij-
voorbeeld op initiatiefvan de Euro-
pese Commissie. Besluiten zouden
al eind 1991 genomen moeten wor-
den. De uitvoering ervan zal zeker
tien jaar duren.

Aldens het congres zal een eersteaanzet worden gegeven voor de op-
neming van een nieuwe Europese
organisatie die moet bewerkstelli-gen dat de Europese kankerregi-
stratie op een hoger peil komt. In

wordt de kankerregistra-
Lle momenteel verzorgd door de In-
tegrale Kankercentra; het IKL in
/Maastricht is ook mede-organisatoran het congres, waaraan zal wor-den deelgenomen door 300 deskun-

uit 27 landen.

_ (ADVERTENTIE) '
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CNV onderzoekt
problematiek
vakantiewerk

Onderzoek van basisgezondheidsdienst

Helft hartziekten
is onverklaarbaar

Limburgs dagblad provincie
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Interessant, maar
helaas kritiekloos

Dit is nog vergeeflijk, maar wat
één aspect betreft is het boek
zelfs hypocriet. „Verdere onder-
zoeken wezen uit dat een deel
van het Emmaterrein waarop de
voormalige cokesfabriek had ge-
staan, verontreinigd was. Daar-
om besloot het SSO het totale
terrein niet aan tekopen."

oostelijke mijnstreek
Donderdag 7 september 1989 "17

" Door de afgraving van desteenbergen ontstond er letterlijk een ander zicht op Oostelij
Zuid-Limburg (archieffoto)

Het boek lijktnu op een door het
Streekgewest uitgegeven recla-
me-uiting van Hoefnagels' bu-
reau. En dat kan een overheid

Afscheid

" Dokter Wim Loyson, huisarts
te Nieuwenhagen, neemt dins-
dag 12 september afscheid van
zijn patiënten. Ook zijn assisten-
te mej. M.J.W. Hanssen, die vijf-
tien jaar lang 'zaken' voor de
dokter regelde, gaat weg.

Dokter Loyson vestigde zich in
1954 in Nieuwenhagen. Zijn eer-
ste patiënt was zijn overbuur-
man. Spoedig kwamen er meer
'klanten' en thans kan de art een
zeer grote praktijk overdragen
aan zijn opvolger dokter J. van
Hooren.

Het afscheid van arts en assisten-
te en de 65ste verjaardag van
dokter Loyson worden dinsdag
gevierd in de harmoniezaal van
het Dorpscentrum op het Sun-
plein te Nieuwenhagen. De re-
ceptie vindt plaats tussen 18 en
20 uur.

Jubilarissen
" De heer J. van de Warenburg
uit Landgraaf is zaterdag 25 jaar
werkzaam in het onderwijs. Hij
geeft al 21 jaar les op de Mgr
Hanssenschool te Hoensbroek.

" Johan Trijbels uit Landgraaf
maakt zaterdag veertig jaar deel
uit van de redactie van de kerk-
klok Nieuwenhagerheide. Om 16
uur is er een mis in de H. Hart-
kerk te Nieuwenhagerheide. De
receptie vindt van 18.30 tot 20
uur plaats aan de Dorpsstraat 77,
Nieuwenhagen.

" Tijdens de marswedstrijden
van het WMC behaalde het fluit-
en tamboerkorps 'Prinses Marij-
ke' Heerlerbaan een eerste prijs.
Zondag houdt het korps van
19.30 tot 21 uur receptie in De
Caumerbron, Corisbergweg 197
te Heerlerbaan.

Receptie

Geslaagd
" Aan de Universiteit te Am-
sterdam behaalde J. Vijgen uit
Übach over Worms zijn docto-
raal examen politieke weten-
schappen.

" Fred Claessens uit Landgraaf
slaagde aan de Rijksuniversiteit
Utrecht voor het doctoraal exa-
men farmacie.

klein journaal
redactie volkenburg telm04406-15045

Bravo SSO, zou je zeggen. Ware
het niet dat in het boek met geen
woord wordt gerept over de ver-
vuilingsproblemen in Zeswegen
en op het Lauraterrein in Eygels-
hoven. Zeswegenwordt met hele
series foto's gekenschetst als een
heerlijke woonwijk, waar kin-
dertjes ongedwongen in de zand-
bak spelen.

Aanvankelijk uitsluitend be-
QoeM als relatiegeschenk is het
boek 'Het nieuwe aanzienvan de
oude mijnstreek' nu toch in deboekwinkel beland. In deze uit-gave van het Streekgewest
Uostelijke Mijnstreek wordt een
Schets gegeven van de immense
operatie, waarbij 750 hectare
"ujnterrein werd omgetoverd in
Woonwijken, recreatiegebiedenen industrieterreinen. Dit alles in
Precies tien jaar tijd, te beginnen
in 1975.

tientallen uitsluitend kleurenfo-
to's, die uitstekend aangeven hoe
ingrijpend het aanzicht van deze
regio is veranderd dankzij 'diep-
gravende' maatregelen.

Centraal in het boek staat de ver-
antwoordelijke instantie, het Sa-
menwerkingsverband Sanering
mijnterreinen Oostelijk Mijnge-
bied (SSO), die speciaal hiervoor
werd opgericht. Dit SSO stelde
de. dagelijkse leiding echter in
handen van een particulier bu-
reau, Hoefnagels Projectpromo-
tie, dat elke week rapporteerde
wat het gedaan had en van plan
was te gaan doen.

Geen woord over de tientallen
mihoenen vergende operatie die
nodig zal zijn om het Laurater-
rein opnieuw te saneren. Geen
woord ook over het onderzoek
dat de provincie onderneemt
naar de mogelijk schadelijke ge-
volgen van wonen op de talrijke
voormalige mijnterreinen, die
naar later bleek door het SSO on-
voldoende van giftige stoffen
zijn ontdaan. Daar had minstens
kort naar verwezen moeten wor-
den.

Erg aardige hoofdstukken zijn
die waarin dehoofdrolspelers uit
die tijd aan het woord komen,
omdat de anecdotes een aardig
inzicht geven in de dagelijkse
gang van zaken en redeneringen.

fiet betreft hier de operatie van
zwart naar groen. De zwartesteenbergen zijn afgegraven of
omgetoverd in groene bulten,
Waar je lekker kunt wandelen,
totale kosten: 1 mijjard gulden,
daarvan een groot deel ten goe-üe kwam aan Limburgse bedrij-en die deze opdrachten na de

heel erg goed kon-aen gebruiken.

van het SSO: „We zijn in de loop
van de jaren meer aandacht aan
het milieu gaan besteden." Ver-
volgens wordt daar met geen let-
ter op ingegaan. Zo zegt Hoefna-
gels: „Alles wat in honderd jaar
fout kon gaan, is in die periode
fout gegaan." Vervolgens komt
tientallen pagina's verderop één
voorbeeldje: bij een slagregen
werden de omliggende huizen
bij een steenberg roetzwart.
Ër wordt vermeld dat in 1985
staatssecretaris Brokcx 'volgens
planning de immense operatie in
financieel opzicht met succes
kon afsluiten. Geen woord over
de kritiek van de Rekenkamer
die in 1987 oordeelde dat het mi-
nisterie van VROM onvoldoende
controle had uitgeoefend op de
doelmatigheid en de eindafreke-
ning van de sanering.

Het boek vermeldt ook niet ex-
pliciet dat de taakopdracht SSO
nog steeds bestaat en dat de sa-
nering van bijvoorbeeld de

Ook het mijnsteenverbrandings-
bedrijf Wiso Split, dat ruim een
jaar lang de gezondheid en het
humeur van hele Kerkraadse

Verdenking
In dit verband is het handig te
weten dat één van de eindredac-
teuren, Rob van de Kraats, de
huidige directeur is van het bu-
reau Hoefnagels Projectpromo-
tie. En dat coördineerde zoals ge-
zegd de hele saneringsoperatie.

Deze formule is zoiets alsof je de
directeur van DSM een geschied-
schrijving van zijn eigen bedrijf
laat opstellen. Je laadt daarmee
bjjvoorbaat een te zware verden-
king op je, ook al is debetrokke-
ne misschien volstrekt oprecht
bezig geweest.

wijken bedierf, wordt slechts als
prachtvoorbeeld van recycling
opgevoerd.

Wezenlijk
Het boek kent echter één groot
en zeer wezenlijk gebrek. Het is
volstrekt kritiekloos. Zo zegt
toenmalig voorzitter J. Smeets

Centraal
Interessante lectuur, dit door
Journalist Kick Schröder ge-
schreven boek. Gelardeerd met

exposities Aanbevelingpastoraal werk Brunssum na vijfjaar onderzoek:

" Pater Franciscaan Chris van
Deelen (60), pastoor te Vaesrade,
viert morgen zijn veertigjarig
priesterfeest. Op 8 september
1949 ging hij in noviciaat bij de
Franciscanen St. Ludwig in Vlo-
drop. In 1956 werd hij door mgr
Lemmens tot priester gewijd. Hij
was werkzaam als godsdienstle-
raar, bedrijfspastor, kapelaan en
aalmoezenier. Sinds 30 mei 1986
is hij pastoor van de St. Serva-
tiusparochie Vaesrade.
Hetrobijnen feest van pater Van
Deélen wordt morgen om 19 uur
gevierd met een mis in de paro-
chiekerk. Van 20.15 tot 21.15 uur
vindt de receptie plaats in 't
Pomphuuske. ledereen is wel-
kom.

Robijnen
priester

per persoon

Meer aandacht voor
randgroep jongeren

HEERLEN
y ,*re Signe, Litho's van Bram van
B=we. T/m io/9. Werk van Marion Leianc en Hans Lemmen Van 9/9 Vm

'U, open wo t/m zo 14-17 uur. Ther-«erunuseum, Coriovallumstraat 9.nerrnen en badgebruiken in de Ro-
'emse tijd. T/m 1/10, open di t/m vr 10-

-», uur, za en zo 14-17 uur. De Spiegel,
"^erstraat 88. Staal/textielplastieken en
o„"uder«en van Doré Peulen. T/m 19/9,
Wpu vrij t/m di 20-01 uur. Welterhof.
~7*Marlies Nieskens en Thea Pa-
Uur' Van 11/9 t/m 3/10, open dag. 9-21
S .' Limburgse Volkssterrenwacht,
rui

naaPskooiweg 95. Van vuurpijl tot
zo im , hiP- Vanaf3/9, open di t/m vr enKai. uur' di en vr ook 19-30-22 uur.
npirr8 Ter Worm. Werk van Jacqueli-
unrt nkers enRu de Vries. Za 23 (14-19ur> en zo 24/9 (10-19 uur).

HOENSBROEK
SiSh.: Hoensbroek. Werk van Alfonswariouders. Gedurende de zomerda-
Potn'° Pen daS- 10"17 uur. ABN Bank,
ma tiVanG»s van Gent-T/m 13/9.°Pen
van MVr 9"16 uur- Bibliotheek, Foto's
rij ,"argreet Berkhout. T/m 14/9. Gale-
frert i?"al' Kerkberg 2. Werk van Man-
ZaL rllmann- T/m 24/9. «Pen wo, do,
"* er» zo 13-17 uur, vr 13-20uur.

VOERENDAAL
gemeentehuis. Werk van Jos Weijmer.
yfn 30/9, open werkdag. 8.30 -12.30 en di°°k 13.30-16.30uur.

bioscopen

VALKENBURG
f^steel Oost, Oosterweg 36. TendancesYtternationaal. Van 9/9 t/m 21/9, opendaS- H-17 uur.

Van onze verslaggever

BRUNSSUM/HEERLEN -
Zowel de kerken als de lo-
kale overheden in de Ooste-
lijke Mijnstreek moeten
zich meer gaan bezighou-
den met de begeleiding van
kansarme jongeren. Kerken
zouden hun stem moeten
verheffen, zodat de samen-
leving blijft zorgdragen
voor jongeren, die in moei-
lijke situaties verkeren. De
politiek dient daarnaast een
prioriteitenbeleid te ont-
wikkelen, waarmee ener-
zijds kansarme jongeren
mogelijkheden moeten krij-
gen om zich te ontplooien
en waarmee anderzijds
voorkomen moet worden
dat jongeren in kansarme
posities terechtkomen.

# Burgemeester Van Zeil ontvangt het Imago-boekje van LD-hoofdredacteur Ron Brown
en Hans Toonen, editie-chef van de redactie Oostelijk Zuid-Limburg onder wiens leiding
de serie is geschreven. Foto: FRANSRADE

Van onze verslaggever

Bovenstaande aanbevelingen wor-
den gedaan in de nota 'Vertel ons
verhaal' van het pastoraal jongeren-
werk in Brunssum (stichting 'Open
Deur'). De nota werd gistermiddag
door pastoraal werker Aloys de
Haan uit Brunssum aan burgemee-
ter Piet van Zeil in Heerlen over-
handigd.

Van Zeil krijgt
eerste exemplaar

van Imago-boekje

Hoofdredacteur Brown
wees op de overeen-
komst op dit punt tus-
sen de gemeente Heer-
len en zijn krant. „De
benaderingvan het pro-
bleem mag dan anders
zhn, maar het uitgangs-
punt is hetzelfde. Want
het imago van deze re-
gio gaat ons beider aan
het hart."

Het Imago-boekje is
vanaf komende maan-
dag op de LD-(bij)kan-
toren te koop voor vijf
gulden.

gebundeld

Monumentendag:
bestorming

Schelmentoren
HEERLEN -Als hoogtepunt van de
Monumentendag wordt zaterdag op
het middaguur de Schelmentoren
bestormd door stadsschutterij
St. Sebastianus.

Van 10.00 tot 17.00 uur zijn gratis te
bezichtigen: de St.-Pancratiuskerk,
de Schelmentoren, huize Savels-
berg, de oliemolen, de Schiffeler-
hof, de tuinen van huize de Doom,
het schachtgebouw van de,Oranje
Nassau I met een diaklankbeeld en
het Thermenmuseum met de video-
presentatie 'Heerlen vroeger.
Verder is er een auto/fietsroute sa-

mengesteld van twintig en 42 kilo-
meter langs vele monumenten in en
rond Heerlen. De routebeschrijving
is verkrijgbaar bij het Thermenmu-
seum, het VVV-kantoor en zaterdag
ook in het centrale informatiepunt
in de Schelmentoren! Prijs: ’7,50.

Om 14 uur start zaterdag een specia-
le stadswandelingdie twee uur gaat
duren. Hiervoor moet men zich op-
geven bij de Heerlense VVV. Voor
informatie de Open Monumenten-
dag: gemeente Heerlen afdeling cul-
tuur, S 764530 of het VYV-kantoor:
® 716200.

den van de ex-mijnwer-
kers. Maar op een gege-
ven moment moet je
toch overgaan tot een
aanduiding die meer
aansluit bij heden en
vooral toekomst."
Deze hartekreet uitte
burgemeester Van Zeil
gisteren toen hij uit

handen van hoofdre-
dacteur Ron Brown van
het Limburgs Dagblad
het eerste exemplaar
ontving van het Imago-
boekje, waarin de in
deze krant verschenen
serie over het omstre-
den aanzien van de
Oostelijke Mijnstreek is

HEERLEN - Als burge-
meester Van Zeil zijn
zin krijgt, wordt er vol-
gend jaar een dikke
punt gezet achter de
aanduiding Oostelijke
Mijnstreek. „Volgend
jaar is het precies 25 jaar
geleden dat de toenma-
lige minister Den Uyl
de sluiting van de mij-
nen afkondigde. Dat
lijkt me een uitstekende
gelegenheid om over te
gaan tot de aanduiding
Oostelijk Zuid-Lim-
burg. Uiteraard heb ik
begrip voor het verle-

Voerendaal

In samenwerking met een vijf man
sterke begeleidingsgroep heeft
Aloys de Haan zich vijfjaar lang be-
ziggehouden met onderzoek naar de
levensinvulling en -verwachting
van zowel werkende als werkloze
jongeren. Het spreekt vanzelf dat in
de lijvige nota voornamelijk de jon-
geren, die als verliezers te boek
staan, aan het woord komen. Het op
papier zetten van hun ervaringen
moet voor kerken en lokale overhe-
denin de regio een handleiding vor-
men om het beleid in de komende
jaren meer toe te spitsen op begelei-
dingvan deze zogehetenrandgroep-
jongeren.

Handleiding

HEERLEN, oyal: The adventures ofBaron Münch-JUsen, dag. 15 18.15 en 21 uur. Rivoli:
Uu,6»5* to km- daS- 1430 17-30 en 20.30
joV-Maxim: The naked gun, dag. 15.30
da» ,en 20-30 uur- H5:Lethal Weapon 2,
laf. 14-30 19 en 21.15 uur. K-9, dag. 14
la'dsen 20-45 uur- Wilde harten, dag. 14
14 iü en 20-45 uur. Roadhouse, dag.

<} a *5 19 en 21.15 uur. Three Fugitives,
da=' ]°-^ uur, do ook 14 uur. Rainman,
jes 45 uur- Platvoet en zijn vriend-

MAASTRICHT
hau The adventures ofBaron Münch-
t/m j6n'do 21 uur. The naked gun, man" uo 21.30 uur. Scandal, dag. 21.30uur.
C»nse tokiU' d° 21.15 uur. Cinema-Pa-
-2l ?n Letnal Weapon 2, dag. 18.30 en
21 "?n Uur' Wilde harte", dag. 18.30 en
j£?u uur. Roadhouse, dag. 21.30 uur.
j^mman, ma t/mdo 18.30 uur.Lumière:
De Tiiode korenveld, dag. 20 en 22 uur.

Wusionist, do 21 uur.
GELEEN
Stmr Roadhouse, vr t/m wo 20.30 uur.
vJ,, '° Anders: Three fugitives, vr t/mu «0.30 uur.

SITTARD
20^nm: lethal Weapon 2, ma t/m do
2rj'in uur- License to kiU, ma t/m do
tj. °"uur. Filmhuis Sirkel: The name of

* r°se, do 20.30 uur.

ECHT
t/£yil"Microßoyal: License to kiU, vr
dj ,°',20.30 uur.TheKarate Kid 3, vrt/m

'«■oo uur.

ROERMOND
H0va :.Lethal Weapon 2, dag. 20.30 uur.
U ür i'ne: The Karate Kid 3, dag. 19.30

" Ahe Accused, dag. 21.30 uur.

Brunssum

Beleid

Regioredactie
°°stelijk Zuid-Limburg

Voorklachten
over bezorging
S 045-739881

Kantoor HeerlenJ 045-739284
Wim Dragstra* 045-710317l^'le HollmanJ045-422345JlfnsRooijakkers
** 045-714876tlarts Toonen, chef
J045-425335gehard Willems

Kantoor Kerkrade* 045-455506jjoos Philippensk^°4455-2161

stapgroep. Op donderdag 21 sep-
tember is er om 19.30 uur een infor-
matie-avond over de VIDO-groep.
Voor inüchtingen S 253040,
woensdagmorgen van 9 tot 11.30
uur.

" De Square Darice Club 'The Af-
cent Towners' verzorgt zondag van-
af 18.30 uur een dansdemonstratie
in zaal 't Höfke, Heufkestraat 3.

" Het Muziekkollektief Voeren-
daal houdt morgen vanaf 21.30 uur
een muzieksessie in café De poat va
Voelender, gelegen naast het sta-
tion. Wie mee wil doen mag zijn of
haar eigen instrument meenemen.

uur een dagtocht naar de Belgische
Kempen. Deelname kost 45 gulden.
Men kan zich aanmelden bij me-
vrouw L. Falize, S 321429 of me-
vrouw G. Waarts, S 311583.

Landgraaf

Beschamend
Opvallend overigens is de kritiek
van de onderzoekers op de rol van
de kerk in met name het bieden van
houvast aan jongeren. Letterlijk
staat in de nota: „Het is beschamend
dat kerken nauwelijks contacten
hebben met de kansarme jongeren.
Kerken zouden vaker maatschappe-
lijke problemen als jeugdwerkloos-
heid ter discussie moeten stellen.

Heerlen
De bijbelse aandacht voor jonge
mensen zou bovendien meer en
meer omgezet moeten worden in
concrete daden, die soelaas bieden
aan jongeren die de kans lopen aan
de rand van de samenlevingterecht
te komen. Hieromtrent dient de
kerk een beleid te ontwikkelen. En
daar is geld, ruimte en deskundig-
heid voor aanwezig."

" Gitaarliefhebbers kunnen mor-
gen hun hart ophalen in het Grand
Theater aan de Kerkberg 4 te Wau-
bach. Vanaf 21.30 uur treedt de for-
matie Berendsen van der Heyden
op in het Café Chantant. De entree
is vrij.

" Met ingang van 20 september
kan men 's woensdags om 18.30 uur
in de gymzaal van het SVN-sport-
complex terecht voor ski-gymles-
sen. Voor informatie: S 254758. »

" De Vrouwenwijzer maakt op
dinsdag 26 september vanaf 8.30

" De Muziekschool start vandaag
om 19 uur met een nieuwe luister-
cursus. ledereen mag vrijblijvend
komen luisteren.

" In de gymzaal van de LTS wor-
den met ingang van 20 september
's woensdags om 20 en om 21 uur
ski-gymlessen gegeven. Voor infor-
matie: E? 254758.

" Het activiteitenpakket van de
Vrouwen Initiatief Groep ziet er als
volgt uit: 's maandags van 19.30 tot
22 uur cursus 'Opkomen voor je-
zelf. Op dinsdag vanaf 19.30 uur In-

straat gaan weer allerlei activiteiten
voor vrouwen van start. Op het pro-
gramma staan naai-, gym-, bloem-
schik- en verdedigingslessen. Voor
informatie kan men bellen naar len
Kleikers, S 727257.

" De Federatie Welzijn Ouderen is
in de diverse lokaties weer gestart
met activiteiten zoals yoga, gym,
handwerkenen volksdansen. Ook is
er weer spreekuur door een functio-
naris ouderenwerk. Voor informatiekan men terecht bij de Federatie,
Odiliastraat 1 Heerlen, S 227523.

" Zowel mannen als vrouwen kun-
nen lid worden van de wandelclub-
van 't Leiehoes in Schaesberger-
veld. De eerste wandeling gaat op
dinsdag 26 september om 13.45 uur
van start. Dan maakt men een
tochtje van 2/2uur naar de Schaaps-
kooi op Schrieversheide. Voor aan-
melding: mevrouw R. van de Berg,
S 720144.

Merkelbeek

" In samenwerking met buurtcen-
trum 't Heitje houdt de Federatie
Welzijn Ouderen vandaag om 10.30
uur een informatiebijeenkomst over
een nieuwe activiteit voor vrouwen
vanaf vijftig jaar. De bijeenkomst
vindt plaats in 't Heitje aan de Ver-
dragstraat 3.

Steeds meer
mensen met
huurschuld

NUTH - De raadsleden Hamers
(CDA), Kockelkoren (PvdA) en
Zurstrassen (Groot Nuth) maak-
ten zich dinsdagavond tijdens de
raadsvergadering in Nuth onge-
rust over het stijgend aantal
huurders met een betalingsach-
terstand van twee tot vier maan-
den. Zij vroegen het college flin-
ke druk uit te oefenen op het Wo-
ningbedrijf Nuth om de beta-
lingsprocedures nog verder aan
te scherpen.
Burgemeester Coenen stelde de
raadsleden gerust met de mede-
deling dat het Woningbedrijf
Nuth reeds na een huurachter-
stand van één maand via een
schriftelijke aanmaning optreedt
tegen wanbetalers en dat er ook
betalingsregelingen worden ge-
troffen." De RKDFC haalt morgen vanaf

17 uur oud papier op." In 't Leiehoes aan de Limburgia-

nieuws [ 1analyse

mm~-~^^^^^^ J in

limburgs dagblad

steenberg van de Laura en van
het Juliaterrein nog niet is afge-
rond.

Boek over 'Het nieuwe aanzien van de oude mijnstreek'

zich eigenlijk niet permitteren.

joos philippens

'Het nieuwe aanzien van de oude
mijnstreek', eindredactie Wil
Houben, Rob van de Kraats en
Lei Pennings.
Uitgave van Streekgewest
Oostelijke Mijnstreek 1989.
ISBN 90-9002679-7 Prijs: 29 gul-
den.
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Van delaars van Italië tot dekop van Overijssel- Een toerenteller. Speciale witte wielsierdeksels carrosserie-garantie. Bovendien kunt üuw

de Ford Escort kom je overal tegen. Niet voor en brede 175/70 banden. Allemaal standaard. garantie tot maximaal 4 jaar uitbreiden met de
niets is het één van de meest verkochte auto's +* ** Motorkap open: de Escort/Orion speciale Ford Garantie Extra.

"*■"*■in Europa. Daarom heeft Ford de Escort Bravo *^ ** Europa is - ook al standaard - uitge- "** ** U heeft een Escort Europa al vanaf
en de Orion Bravo nu omgedoopt tot Escort voerd met een pittige 1.6 liter motor terwijl u *■*+■$ f24.480,-. En een Orion Europa van-

Europa en Orion Europa. En dan mogen we betaaltvoor een 1.4 liter.Ukunt hemook in een af f 25.350,-.

gerust spreken van een Europa met alle voor- nog pittiger uitvoering bestellen, of met een ** ** De FordDealeris uwEuropaspecialist,
zieningen. Loopt u even met ons mee. dieselmotor.U heeft dekeus uit 14uitvoeringen **,*,** Bij hemkunt u terechtvoor een proef-

**' ** Groen getint glas rondom. Twee van (waarvan drie met automaat: Continu Variabele rit. En hij kan u uitgebreid informeren over de
**"*.★*" binnenuit verstelbare buitenspiegels in Transmissie) die vrijwel allemaal voldoen aan manier waarop uuw Europa precies kunt aan-

de carrosseriekleur. Fraaierode biezen opflank- zeer strenge milieu-eisen. Motorkap dicht. passen aan uw specifieke wensen. Want Ford's
beschermstrippen en bumpers. Een wis/was- ** ** U krijgt standaard een levenslange Europa erkent één ko- 'Hg^-ffi»... , ... a r\- \' ■\■ ' £ s ■ ■ t^jjii FORDESCORT/ORIONinstallatie op de achterruit (niet op de Orion).

*■*-* garantie op reparaties en een 6-jarige ning. En dat is de klant. Europa

ledere Ford is 6 jaar gegarandeerd tegen doorroesten van binnenuit.Over de gunstige Ford Creditfinanciering, de levenslange garantie opreparaties en Garantie Extra zal de dealer u graaginformeren. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief f 410,-afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden.

VanHaaLn KONINGSB.V. Automobielbedrijf M^i^JEli Automobielbedrijf AVanHaaren JOS BOGMAN B.V. Sj„a,d "v JOS BOGMAN B.V. chari.esHeerlen BV %iaarJ sittard b.v. feuts b.v.
Wethouder Sangersstraat 7 Rijksweg-Zuid 90-100 Hamstraat 70 Beatrixhaven

Schandelerboord 25 Heerlerbaan 66 Mor. Vranckenstraat 20 BEEK „ITT,n„ KPRKR&nP UkACTDirUT6415 AA Heerlen 6418 CH Heerlen ern-ADn SITTARD *. „?ADE MAASTRICHT
tel. 045-721152 tel. 045-410155 „ , .SITT"I^ Telefoon 04490-75353 Telefoon 04490-15200 Telefoon 045-423030 Korvetweg 20-22

Telefoon 04490-16046 " Telefoon 043-632555

GUNSTIGE LENINGEN

(f HUISBEZITTERS; M PERSOONLIJKE LENINGEN ■ DOORLOPEND %
EXTRA LAGE LASTEN 1.ü.1.TJ.1JJ.1.M.1.M^.M1.l KREDIET
16, ZQ Gfl OÖ nYrU I n. Persoonlijk* leningenzonder ondereind

zonder taxatie-kosten I *"^"^m*«&* i *«■»

SSBS" ÏÏBSSS" lüSSh" 72x 54, 42. 5.000,- 100,- 0,98% 70
M!* 2240 f 2ißoxYP'|| 3000- - 75- 91- I 11-°°°i- 220'" °'97% 69

IftflOO,- "tÏ,- 106,- 117,- I 6.000'," 124,- 143,- 175,- I■ |SoOO,I SS'! ng££ Iq
15.000- 109,- 160,- 175,- II 12.000,- 225,- 280,- 343,- I |o*OOo'- 800 093% 6825.000,- 182,- 266,- 292,- II 18.000,- 338,- 419,- 514,- [ 4000°' W°' o'93X>0'93X> W
40.000,- 291,- 426,- 467,- II 24.000,- 450,- 559,- 685,- ■iBHHMHHHMHH75.000|- 545,- 800,- 876,- II 36.000,- 674,- 839,- 1028,- I FINANCIERINGSKANTOOR
Ander» bedragen/ looptijden óók mogelijk. 936,- 1165,- 1427,- I |T\/71^^^^r\nrprV0"1"^ |^ "«&ÏSÏ&"- [O^^lßlÊlNl

V^VBHHpBBH| Ischarnerweg 108 Maastricht
r/iimVvT'L Eiï'M T [* rM te1.043-636200

■^VW^HMVkÉHWMHÉI I Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek
MmkjMjmm^m^^J^K Tel. 045-225000 van 11.00- 20.00 uur

GALLERY IRAN
WEGENS VERBOUWING
van onze zaak Gallery Iran gaan wij onze oude

voorraad tapijten totaal uitverkopen tegen bodemprijzen
Enkele voorbeelden:
Bidjar 200x300 ’4950,- nu ’ 875.—
Kashan 170x240 /2850,- nu ’ 590.'—
Heratie ± 150x200 ’1775,- nu ’ 425.—
Teveel om op te noemen. Kom en overtuig uzelf

HAAST U OP = OP
De verkoop duurt nog 5 dagen t/m 11 september 1989.
Wij zijn elke dag geopend vanaf 9.00 uur. Donderdags koopavond.

Gallery Iran
Rijksweg C33d (naast Musica) Geleen tel. 04490-55003
Let op het juiste adres. Hartelijk welkom Entree vrij

__GALLERY IRAN
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I roUc I
B__TIECHNISCHEO^

Vanaf 28 september worden in ruim 50 plaatsen, o.a. Eindhoven,
Geleen, Roermond en Weert devolgendekursussen verzorgd:

H Algemene Techniek fl
Een (pittige) introduktiekursus voor LBO'ers (waaronder
LTS'ers) en diegenen (MAVO, HAVO, MEAO) die de techniek
in willen öf een funktie vervullen waarin techniek een be-
langrijkerol speelt.

|H Industriële Automatisering I
Noodzakelijke basiskursus voor iedereen die maar iets met
de automatisering te maken heeft (o.a. monteurs, operators,
technisch adviseurs) en die de aansluiting met de moderne
automatisering (pneumatiek, relais- en IC-techniek) niet wil
missen.

fl Hydrauliek en Pneumatiek I
Praktijkgerichte basiskursus voor LTS'ers, MTS'ers en over-
eenkomstig niveau. Centraal staan schemalezen, kennis van
apparatuur en storingzoeken.

H Hydraulische Systeemtechniek® H
Vervolgkursus voor technici met basiskennis hydrauliek (en
eventueel HTS'ers). Centraal staan gekompliceerde en pro-
portionele (regel)systemen, pomp- en motorregelingen, car-
tridges, meettechniek en ontwerpen van systemen.

■ Mechanische Aandrijftechniek H
Kursus die grote mogelijkheden biedt aan onderhoudstech-
nici, (aankomende) konstrukteurs en anderen op MTS-ni-
veau. Centraal staat het bepalen en/of berekenen van me-
chanische aandrijvingen.■ Elektrisch Schakelen® flKursus die bij uitstek geschikt is voor LTS'ers (ook Elektra)
en MTS'ers Werktuigbouwkunde. Centraal staan de relais-
en motorschakeltechniek, de meet- en schematechniek en

I apparatenkennis.

fl Toegepaste Elektronika I
Praktische basiskursus voor niet-elektronici op LTS- en
MTS-niveau die beschikken over basiskennis elektrotech-I niek. Met praktikumset voor het thuis bouwen en doormeten
van schakelingen.

H Industriële Elektronika I
Vervolg op de kursus Toegepaste Elektronika en ook uiter-
mate geschikt voor MTS'ers Elektronika. Centraal staan
elektronisch analoog en digitaal geïntegreerdeschakelingen. . I

I Meet- en Regeltechniek I
Kursus voor LTS'ers en MTS'ers die regelmatig met meet-
en regelproblemen gekonfronteerd worden of gaan worden.
Centraal staan schemalezen, kennis van apparatuur, regel-
systemen en storingzoeken.

fl Schakel- en Besturingstechniek 1 H
Praktijkgerichte kursus voor MTS'ers en HTS'ers die te
maken hebben of krijgen met automatiseringsvraagstukken
(ontwerpen en storingen). Geeft door het leren denken in
systemen en funkties een totaal inzicht in de relaistechniek,
pneumatiek en de elektronika (IC-techniek, PLC, etc).

fl Industriële Computerbesturingen fl
(voorheen Industriële Microprocessors)
Kursus voor technici op MTS-niveau, die te maken hebben
of krijgen met computerbesturingen, zoals deze op machi-
nes of installaties worden toegepast.

B Micro-computer Systeemtechniek fl
Vervolgkursus voor MTS'ers en HTS'ers met goede kennis

■ van industriële computerbesturingen. Centraal staat het
ontwikkelen en programmeren van computergestuurde sys-. temen op technische installaties.

B Dieselmotoren fl
Praktijkgerichte kursus voor monteurs, operators en andere
geïnteresseerden op LTS/MTS-niveau. Centraal staan mo-
derne stationair of mobiel opgestelde snellopende diesel-
motoren.

fl Koeltechniek I
Kursus bestemd voor monteurs, onderhouds- en storings-
technici e.a. op LTS/MTS-niveau. Centraal staan de werking
van koel- en vriesinstallaties, storingzoeken en de funkties
van systemen en komponenten.

fl Bedrijfsvoering fl
Noodzakelijke basiskursus voor iedereen op MBO/HAVO-ni-
veau die in een bedrijf of andere organisatie betrokken
wordt bij de leiding van een afdeling of de bedrijfsleiding
zonder hiervoor tezijn opgeleid. Centraal staan de organisa-
tie van de onderneming, het funktioneren van de mens
daarin en bedrijfs- en algemene ekonomische aspekten.

Heeft u belangstelling'?
Deze bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan: — I
ROVC - Antwoordnummer 85 - 6710 VB Ede, of bel 08380-32514 Irr fSM

■ Gaarne ontvang ik uitgebreide informatie over de kursus:

I ■ Naam: I
I ■ Straat: I I

Postcode: Plaats:

i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii"
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«V Kinder basket sportschoenen Echt lederen herenschoenen
■■■■>:Jm My~' a,I

É
" «.-■■ geen 59.50 nu QQ geen 89,50 nu QQ 7C

Fantastisch mooie Wat een kollektie dameSJaCkS ■ ■■I^Be^eT^eleleTÉf JtkVMh.herenkostuums Kinderpantalons widterjacks vanaf MSIWKIK9 fjflflL
■"'.siafsï """ M'7s =2 79,50 TEXTIEL j^Bi
Pantalon CO EH m div. modekieuren 4n aa "#2l■mI HEERLEN, SCHELSBERG 88, tel. 045-721124. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond. "K"N

ai jg,ü(J vanaf I 9,911 ■ J w-^^ SITTARD, BRUGSTRAAT 1, tel. 04490-15656. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond. | gratisi WÊ ÊÊ m}

t~~ i i

OPEN DAG " DAC
■MHeJefHPPvyVpH

&e afdelingen van de ZOL-bedrijven DAC zijn:
JiS -^ " GRAFISCHE AFDELINGEN
f//| " ADMINISTRATIEKANTOOR
*lkj^Ê^3%L^''' " COMPUTERSERVICE
'ÏÏ~~~~^^""^mvÉk " MICROVERFILMING

" ARCHIEFVERZORGING
eö^>^= " DATAVASTLEGGING

"r^X Zo komt u bij DAC .
evens tonen wij u op deze dag onze diverse nieuwe apparatuur en de
t'i'volle verbouwingen en uitbreidingen.

j^gJLgr is veel meer izoL-beanjveni

over ons bedrijf IW% WLIJ*■^Sgnstraties door onze medewerkers ’ wJ/Ê'%\4-^opvana met kleurwedstrijd en tekenfilms Crutserveldweg 6an ontspanning en informatie geen gebrek Heerlen
arkeren geen probleem tel. (045) 71 06 15

ELECTROLUX '' jjjj ..«/)*.
als de beste getest adviesprijs unUfi' ~féÈ*4*en3jaargarant*

_^ Q tjgj. &\<J
NILFISK £&T ' W nlM*>populaire uitvoering JS & adviesprijs \§o\ ÉMU^t*metalen buizen «a^É _._ ïïfl»r
3 jaargarantie 549.- W' f '
MIELE &)
1100Watt-stofzuiger adviesprijs upjsf mUHIA*oprolsnoer-metatenbuizen ... mm &*V.'¥:] 3 jaargarantie 449,- "*»»"
HOLLAND ELECTRO m MlÜÉ Luxe draaitopmodel - »& adviesprijs unUN- n*MM *llilk metalen buizen - .f^M^" "tm,- &&D*[haar garantie- W | 349,- WW- *~*~*'

1 A.E.G. Luxe model -^*^, &Ym *k^k§

"Oprolsnoer «***' ,«Qlg^ I*4 jï\
" Microfilter W 1

| " Metalen zuigbuizen adviesprijs379,- Tjjp

P^HANDYMANI6777)6777) ONDERDELENSHOP
hij CC/Jy LuUs HeerlenSaroleastraat 1
\ 045-710100 y
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I Bezorgt het
milieu ukoude rillingen?

R||
I alle? &wsSséijÊkii,

Ofuw CV-ketel?
«

Hoe ouder uw CV-ketel, hoe meer gebruiksrendement van minstens omdat elders een warm water /IHlW^\ Pnni Ank 11Wenergie hij verbruikt en hoe hoger 83,4% (b.w.)* wordt behaald. kraan wordt opengedraaid? En frL HrW I UUIY UW
de reparatiekosten. Als uw gas- Voor een besparing van honderden moet u minuten lang wachten op ËJSnl. j^j OlldC CV-kctClverslindende CV-ketel uw huis nog guldens per jaar.De Radson ketels warm water? Dan is het hoog tijd X~yiwé^3 *fwarm stookt bezorgt zn gas- zonder waakvlam besparen nog voor een Radson NOX'COMBI. <SK3^^^ Cnilt.
rekening vin ieder geval koude eens extra ca. 200 m3gas per jaar. Deze nieuwe gaswandkombi bezit ■ crillingen. Radson kan val dat Radson is ook de pionier van de naast alle in de praktijk bewezen Stuur miJ informatie over Radson
ongemak besparen. Met de serie écht milieuvriendelijke ketels met voordelen van de ER NOxTRONIC CV-ketels, boilers en kombi's,
Radson ER CV-ketels haalt u super- de unieke en gepatenteerde een uitgekiende warmwatervoor- radiatoren. LD i
zuinige CV-ketels in huis. Uitgerust ER NOxTRONIC. Met 80% minder ziening die aan de hoogste
met de beproefde aluminium- NOX-uitstoot (stikstofoxyde) in de komfort-wensen voldoet. I Naam:
silicium warmtewisselaars voor 4 x rookgassen, wordt het 'zure regen Met de NOXTOMBI aan de wand
snellere warmte-geleiding dan giet- probleem' positief aangepakt. " beschikt u direkt over warm water. I Adres:
ijzer. Waardoor een blijvend hoog Zo draagt u samen met Radson uw Uit al uw tappunten tegelijk. Uw

Q^^
steentje bij aan een schoner milieu, ligbad is zo vol. Postkode:

|^ super" wiemen?" van dele De^mfortabele voorsprong van I piaats.
stookkosten per jaar in vergelijking Met de NOXTOMBI heeft u het Telefoon:'
tot uw oude ketel. Jaar in jaar uit. toestel van de toekomst aan de

INieilW. UQ IMUX LUMpI 't snelst met een grote hoeveelheid (In open envelop aan Radson,
wandketel! Superzuinig en .warm water. Bovendien 't zuinigst Antwoordnr 67, _.
OVeral direktwarm Water. met energie en 't vriendelijkst voor 5960 WJ l^^ii*^^^

uw komfortwensen voldoet. Ofvul de bon in. Voor de passende Bi ,QCAMKrijgt u tijdens het douchen een oplossing van CV, warm water én fC#%fcef eWWeHei

Nox-coMBi — plens koud water over u heen radiatoren.. 92J%(0w) „ 9?1% (ow) ■ Spaart Uenergie

lIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
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I ,#r/t:ff^ ;# HÜte- MBËIlli- -
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B I Aanbieding geldig t/m za. 16 sept.of zolang de voorraad strekt.

■T3 t'irl.l.l.'.fel.lrH^H.'^L'l-J

Wenmeekers Op Niveau.
Niveau bij Wenmeekers meubelen betekent kwaliteit in het betere klassieke genre.

Wenmeekers heeft onlangs een ruimte ingericht met exclusieve stijlmeubelen, waaronder
tientallen bankstellen in alle uitvoeringen, in stof en leder.Dit geldt ookvoor de rustieke

eiken kasten-kollektie in vele modellen en prijsklassen. Al met al een kollektie op
niveau. En als U eens van plan bent om meubelen met niveau aan te schaffen, dan

verzoeken wij U beleefd om onze kollektie stijlmeubelen te komen bewonderen.En voor
diegene, die Wenmeekers nog nietkent: Wenmeekers meubelen hanteert altijd de

WENMEJliniü^Mg

Aanbieding geldig t/m za. 16 sept. 1989 of zolang de vporraad strekt. _k. V X^ Jk i I^^jJ J 1 ~~^ Vif— 1 k k.

I ER IS JAAARÉÉN MANIER OMKWALITEIT
lil I II 111 J |%|mf|IH| II H^lke sponu beoefent, hei plezier in uwP

,_ . Uell'iti^f Hl VI MM VIILII vILII* spon en de resultaien die u voor uzelfbehaalt
/" ■■■ ■■■■ ■ ■■e^ ■ ■ e^ ■ Ml,■ ■" staan ofvallen met de kwaliteit van uwsporl-
/ \ et>A ""V" y/^ÊÉÊÊk WL ï -'' sP*n'Op dal bunnen ookvoor u nieuwe tijden
\ t fcK^rnngefttims s*lélÉ&. \&W*iAÊx»\ ÉÊL W^> " "■

aanbreken als u kiest voor Imerspon. Wam Iraersport
/ NU 189*'"^"""'«eleSß^— iJf^nJSrÊÈËÈï- m Wp\ biedt u ruimekeuze en topkwaliteit, deskundig advies,

' V 8 JOH $¥% #Se« tVldldUmid ■!!!(?;:,

Professionele sporttas m ihermo- fjrjfll Böß B I rar 'l^"^..**^|| I** bijvoorbeeld. Uw Interspon- ïj(

IpMatt*» \&io*t*> . \&Eo*to\ ladidas^l

Vi^VOORWIEHETBKÏÏWIL!
" HEERLEN, Intersport Schunck, Promenade 12.

"KERKRADE, Smash Sport, Theaterpassage 122.

>É__ f

laat zeleren
voor één tientje
per maand!

UITSLAG D-trekking 4e klasse 85e loterij
*JJ_>(| Een service vooronze . —* _
XV"Tt Nederlandse Klanten. ____—_—_—«——«■■——-———m^-—-—"—■—■—_■—«■■——_"——"——_———_—^^

Wik Neemvoormeernfo matleof DM 1.000.000.-OP lOtlir. 162574■hl4^l toezending van de volledige DM 60.000,-oplotnr. 449737 PM 50.000.-op lotnrs. 354898 643677 S-
trekkingslijstkontaktopmet: DM 40.000i. op iptnrs. 519763 701275 _^

DM 25.000.-OP IQtnrS. 066849 699735 782941 -PM 10.000.-OP lotnrs 088594 108981 110112 136912 191473 204971 206113 241555 318895 364702 __^
393706 399904 453522-476651 482143 541528 560789 683059 689908 697141 -^~ 759125 801964 824528 857616 894113 ___^"„lantfin "„ OM 5.000,- oplotnummers eindigend op 21325 45359 46658 94185 94780 __-^Afaeiing Klantenservice dm 3.000,- op lotnurpmers eindigend op 2954 dm 1.500,- oplotnummers eindigend op343 __-*;

C_^L ||V||^| a^% dm 576.- op lotnummers eindigend op 26 (onder vooroeng^

;o,sr
9
i6o2520i?6626Di- 6900He,ae,8erai Süddeutsche Klassenlotterié

" , ■ Sf \

I YOIK BODY 1

EXCLUSIEVE LINGERIE, EXOTISCHE BADMODE
EN BEENBEKLEDING

VINDT U IN HET HEERLENSE GLASPALEIS
AJLS U WILT WETEN WIE WIJ ZIJN,

LAAT ONS DAN OOK WETEN WIE U BENT.

WIJ HOUDEN U OP DE HOOGTE VAN DE NIEUWSTE
ONTWIKKELINGENOP MODEGEBIED, LOOP EEN DEZER DAGEN

BIJ ONS BINNEN EN U ONTVANGT
ONS EIGEN MODETIJDSCHRIFT GEHEEL GRATIS.

J YOUK. T^TAJWIE " I
I ADRES —PLAATS
■ ■TEMFQM.T---»eMe--



De eerste conclusie die aan
de uitslag van de Tweede
Kamerverkiezingen verbon-
den kan worden, is dat de
Nederlandse kiezer een be-
leid steunt dat gericht is op
bescherming van het milieu
en ook bereid is daarvoor te
betalen. Dat mag je afleiden
uit de gunstige resultaten
voor het CDA, D66 en

Groen Links enerzijds en het verlies van de WD anderzijds. Ons
land wordt blijkbaar wat 'groener.

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - CDA en WD
hebben gisteravond in het
midden gelaten of ze zullen
aansturen op herstel van hun
coalitie, hoewel die na de ver-
kiezingen op nog maar 76 ze-
tels kan rekenen. CDA-leider
Ruud Lubbers wil met zowel
de aangeslagen VVD als met
PvdA en D66 over de vorming
van een kabinet gaan praten.
WD-leider Voorhoeve noem-
de de nipte meerderheid 'niet
te klein. De linkse partijen
(PvdA, D66 en Groen Links)
vinden dat de liberalen na hun
tweede zware verkiezingsne-
derlaag niet in het kabinet te-
rug moeten keren.

De tweede conclusie: genoemde resultaten hebben het CDA voor
een groot politiek dilemma geplaatst. Wil deze partij haar thans
met stabiliteitbeloonde beleid van de afgelopen zeven jaar nage-
noeg onveranderd voortzetten, dan zal zij voor de verliezende VVD
moeten kiezen en de oude coalitie met een zeer krappe meerder-
heid voort moeten zetten.
Democratisch gezien is dat niet zon elegante oplossing. Dan zou
het zuiverder zijn om met PvdA (en eventueel D'66) tot een akkoord
te komen, want zo worden de wensen van het grootste aantal kie-
zers gehonoreerd.
Het doen vallen van het kabinet door de VVD en de 'stammenoor-
log' binnen die partij, is immers zwaar bestraft. En hoewel de PvdA
ookverloren heeft — in tegenstelling tot D66 — blijft zij nog altijd de
tweede partij van het land.

Een CDA dat doorgaat met de VVD en een minieme meerderheid,
roept weer hoogst onbevredigende beelden op van 'gedoog-
steun' door de kleine rechtse partijen, zoals in de tijd van Wiegel-
/Van Agt. En dat is toch wel een wat geforceerd gebruik van de de-
mocratische mogelijkheden.
Ruud Lubbers heeft voorlopig nóch VVD, nóch PvdA uitgesloten.
Hij heeft zelfs gedurende zijn campagne het begrip samenwerking
soms sterker benadrukt dan politieke tegenstellingen.

Veel zal daarom afhangen van de bereidheid van de PvdA om
toch wat genuanceerde programmatische concessies te doen aan
het CDA, zonder haar geloofwaardigheid teveel geweld aan te
doen.
De VVD kan geen eisen meer stellen en is, zo zij nog wil regeren,
geheel van christen-democratische liefdadigheid afhankelijk.

Daarmee is dan meteen de monumentale politieke taxatiefout be-
licht die de liberalen ertoe bracht om de coalitie eerder dit jaar te
verbreken. Het leidde niet tot betere profilering maar tot een cata-
strofe en het zal dan ook interessant zijn om te zien wie daar zijn
conclusies uit zal trekken. RB

PvdA en D66 eisenplaats op in nieuw kabinet

CDA bindt zich niet
Dilemma

De fracties in de Tweede Kamer ko-
men vandaag aan het eind van de
ochtend voor het eerst bijeen om
zich te beraden op hun inzet bij de
formatie. Koning Beatrix ontvangt
vanmiddag haar belangrijkste advi-
seurs, de voorzitters van Eerste en
Tweede Kamer, en de fractievoor-
zitters. Het is niet zeker of het
Staatshoofd vanavond nog een in-
formateur zal benoemen.

| HAAG - Premier Lubbers
j iziJn laatste periode als premier
er i"

enS een discussie met de an~P e lijsttrekkers zei de premier gis-
J.^n .dat hij na de komende vierr niet meer terug zal keren.

iitteen waag van interviewer Paul'«eman zei de premier: „Ik heb
g^gd dat ik blijf zolang het aantal
iiri uZetels Sroter is dan mijn leef-
[^' We hebben 54 zetels en ik ben
.„ "£ Jaar geworden". Op de vraag
lit H teman of dat betekende dat
kr* S e laatste periode van Lub-s Wordt zei de premier: „Dat magdaaruit afleiden ja".

Terugkeer Janmaat
0e - Zonder zijn naam te
rot men hebben de leiders van de
HY ®°^ieke partijen met teleur-
ïnrf S S.ereageerd op de terugkeer
kt van de Centrumdemo-
L-5 11' H. Janmaat, in de Tweede
j^"ner. CDA-leider Lubbers nóem-
(i»i.i " e echte tegenvaller van deerk«ezingen.

noemde het een opdracht voor
ten andereKamerleden te wer-
m

awn et wegnemen van de voe-
gsbodem voor racisme.

{pERLEN — Ruim 3.100 voor-KeUrstemmen zrjn er in HeerlenUltgebracht op het PvdA-ka-
Rein Hummel. Hoeveel

stern.men de PvdA-er in de rest
Van- Limburg heeft behaald,

as gisteren nog niet bekend,
j]"* de afgelopen week heeft
hummel in een persoonlijkecampagne alles in het werk ge-
steld om vanaf een onverkies-
bare post toch terug te keren inac Tweede Kamer.

In Heerlen
3100stemmen

voor Hummel

Lubbers voor
het laatst

eerste minister

Tevreden
CDA-lijsttrekker en premier Lub-
bers toonde zich gisteravond 'tevre-
den' met het behoud van de 54 ze-
tels voor zijn CDA. „Als we meer
hadden gehaald had het risico van
te weinig bescheidenheid erin geze-
ten", aldus Lubbers. Hij noemde
het verlies voor de VVD 'zuur.

WD-leider Voorhoeve weigerde
gisteravond vooruit te lopen op de
strategie die zijn partij vandaag
voor de formatie zal uitzetten. De
nipte meerderheid van 76 zetels
waar CDA en VVD opkunnen reke-
nen is, aldus Voorhoeve, „klein
maar niet te klein, maar ik moet ook
denken aan depositie van mijn frac-
tie in zon coalitie". Voorhoeve stelt
zich vandaag, tijdens de eerste frac-
tievergadering van de liberalen, op-
nieuw kandidaat voor het fractie-
voorzitterschap.

D66-lijsttrekker Hans van Mierlo
sprak gisteravond een onomwon-
den voorkeur uit voor een kabinet
van CDA, PvdA en D66. Van Mierlo
herhaalde zijn bekende standpunt
dat deelnamevan zijn partij aan een
CDA-CVD-kabinet „niet voor de
hand ligt".

Voorhoeve betwijfelde openlijk of
PvdA en CDA gezamenlijk töt een
geloofwaardige oplossing voor het
vraagstuk van de euthanasie kun-
nen komen. Er was al een compro-
mis tussen CDA en VVDin de vorm
van een wetsontwerp. De PvdA
vindt echter dat het een vrije kwes-
tie moet worden, hetgeen weer een
gruwel is voor het CDA.Feest van de triomf zat

er voor de PvdA niet in
Volgens Wim Kok (PvdA) hebben
de verkiezingen een „wezenlijk an-
der beeld dan in 1986", opgeleverd,
toen het verlies van de WD door
winstvan het CDA werd gecompen-
seerd. Nu zijn CDA en WD geza-
menlijk van 81 naar 76 zetels ge-
daald, aldus Kok, die dat een 'niet
mis te verstaan signaal' noemde. De
PvdA claimt op basis daarvan een
plaats in het nieuwe kabinet.

Geen hotel
voor partij

van Janmaat
j?EN HAAG - Hotel Des Indes

ko n **aaS heeft een bijeen-
ftist die de Centrumdemo-

'jtten daar hadden willen hou-aeri. afgezegd.

jegenshoteldirecteurB. Felix
Seh anma-ts medewerkster

"Uurman er een zaaltje ge-
vj Urd om er 'haar verjaardag te
ïWen'" '^0^ gistermiddag wist
dat*:volgens eigen zeggen niet
Va * om een kÜeer*k°mst.n de Centrumdemocraten
*"*g- „Anders had ik wellicht
seh

geze1;en"- Hij werd gewaar-
nuwd door een meldpunt te-sen racisme uit Amsterdam.

, 0rt daarop kwamen ook be-
d Reende telefoontjes van der-
be 1m Des Indes binnen. Felix

sloot daarop „met het oog op
W.yeiligheid van de hotelgas-
8en de biJeenkomst af te ze§-

De tegenstanders van herstel van de
centrum-rechtse coalitie menen dat
zon kabinet niet stabiel kan zijn,
vanwege het grote verlies van de
WD en de nipte meerderheid.
De leiders van de partijen verwach-
ten een korte formatie: Kok en
Beckers denken dat er binnen zes
weken een nieuw kabinet kan aan-
treden, Voorhoeve en Van Mierlo
denken dat de formatie in acht we-
ken rond kan zijn.

Een bemoedigende stomp met de
vuist wordt uitgewisseld. Later op
de avond wordt de muziek onder-
broken voor een gunstige uitslag in
Hoorn. De spreekstalmeester pro-
beert de zaal op te zwepen tot een
applaus, maar dat blijft helemaal
uit.

Wöltgens mag op televisie zeggen
hoe het allemaal komt. Het is dan
even voor achten en het PvdA-Ka-
merlidvindt het nog wat vroeg voor
eenreactie. Wel wijst hij op het forse
verlies van de VVD. Het PvdA-ver-
lies valt binnen de marges van mo-
gelijke vergissingen, maar de libera-
len hebben in twee verkiezingen
maar liefst 15 zetels verloren. Ook
partijvoorzitter Sint berijdt dat
stokpaardje; de VVD verliest en
kan, ook niet door het CDA, als een

stabiele coalitiepartner worden ge-
zien.

De VVD als bliksemafleider. Naar-
mate de avond vordert, kijkt de
PvdA-aanhang meer naar het ver-
lies van de WD dan naar het eigen
saldo.Kamerlid Van Traa: „De VVD
is bezig door de bodem te zakken."
In de zalen en tuin van Artis stelt
men zich aan elkaar voor. Een ver-
ontschuldiging: „Ik heb geen hoge
functie hoor." Over het zetelaantal:
„Erg weinig." „Ja, valt een beetje te-
gen , hé.". Daarna onmiddellijk over
de ook al tegenvallende consump-
tieprijzen, f 2,50 voor een pilsje.
Graaiend in de portemonnee: „Geen
echt socialistische prijzen."

Sint mag de boel oppeppen. In de
loop van de avond schommelt de
aanhang van de coalitie CDA-VVD.
Op het dieptepuntroept Sint uit dat
beide partijen niet samen verder
kunnen. De PvdA kan bh' het CDA
aanschuiven, maar zal dat niet zo-
maar doen, waarschuwt Sint.
De VVD mag verliezen, het CDA
stabiliseert zich, waardoor de meer-
derheid blijft. De PvdA kan daar
niets aan doen, meent Sint. De
winst van het CDA is te wijten aan
het verlies van de WD. De opkomst
is Sint zeer tegengevallen. Ook een
reden voor het PvdA-verlies, meent
ze.
Lijsttrekker Kok treedt iets later op;
omstuwt door fotografen baant hij-
zich een weg naar het spreekge-
stoelte. Mannen met dopjes in het
oor begeleiden hem. De stemming
lijkt om te slaan tijdens zijn speech.
Kok is en blijft optimistisch. Hij
heeft het over winnaars en verlie-
zers, die er altijd zijn. Hij feliciteert
het CDA.

Van onze parlementsredactie
ARTIS - Geen grote somberheid,
eerder berusting stralen de PvdA-
aanhangers uit. Het feest van de
overwinning zat er van begin af aan
niet in. Zetelverlies en de vermale-
dijde CDA en VVD houdenzelfs een
meerderheid in de Kamer. Twee
doffe klappen.
Om half acht al ziet een met PvdA-
roos getooide dame wat er komen
gaat. Duidelijkheid over de einduit-
slag is er op dat moment allerminst,
maar zij bekijkt het zalencomplex
in Artis met enig misprijzen en ver-
zucht: „Het wordt niks vanavond."

Als de uitslag van Westerhoven
(Noord-Brabant) op de televisie-
schermen verschijnt: het CDA ver-
liest daar een beetje en de socialis-
ten winnen, flikkert de hoop op.

beweging bereid is tot een matiging van de lonen.
Stekelenburg meent echter dat een CDA/PvdA-
coalitie meer kans maakt op een groot maatschap-
pelijk draagvlak dan een voortgezette combinatie
van CDA en WD.

Voorzitter Hofstede van het Christelijk Nationaal
Vakverbond (CNV) is zeer tevreden over de verkie-
zingsuitslag. Volgens hem kan er heel snel 'een ka-
binet van winnaars' worden gevormd: CDA, PvdA
en D66. Hij erkent dat de PvdA geen echte winnaar
is, maar het verlies van de socialisten vindt de
CNV-voorzitter marginaal.

Werkgevers niet
tegen kabinet

van CDA en PvdA

Aanpassing
De voorzitter van de christelijke werkgeversorga-
nisatie NCW, Andriessen, wees een kabinet van
CDA en WD ook niet dadelijk af. „Het beste voor
de ondernemers is een voortzetting van het tot dus-
ver gevoerde beleid. Maar door de verschuiving in
de markt is er misschien wat aanpassing nodig".
De ondernemers zijn daar echter ookklaar voor, zo
liet hij weten.

Van onze redactie economie
DEN. HAAG - De grote ondernemingsorganisaties
VNO en NCW wijzen een kabinet van CDA en
PvdA niet op voorhand af. Wat het VNO betreft is
de kwaliteit van de toekomstige ministersploeg be-
langrijker dan de partijen waaruit zij afkomstig
zijn.
De topman van de grootste werknemersorganisa-
tie, FNV-voorzitter Johan Stekelenburg, bepleitte
na het bekend worden van de verkiezingsuitslag de
totstandkoming van een CDA/PvdA-kabinet. Het
zal echter niet onvoorwaardelijk de steun van de
vakbeweging krijgen. De FNV verlangt een inven-
tieve aanpak van de werkloosheidsbestrijding en
van een 'rechtvaardige inkomensverdeling.

Het beleid van het nieuwe kabinet, ook wanneer
het bestaat uit CDA en PvdA, zal bepalen of de vak-

Amsterdammer
vindt 500
stembiljetten

- Een Amster-
on h

6r heeft dinsdagavond
stan Weteringcircuit in de
in , enkele pakketjes met daar-
in nfhonderd blanco stembil-öi Sev°nden.
w Pakjes waren, zo bleek later,
strlit611 niet S°ed afgesloten be-
w«iDUsje gevallen dat op weg»s naar een geneim adres
av ar de biljetten aan de voor-
We^ van de verkiezingen
öe K^ n °Pgeslagen.
w biljetten zijn volgens een
te t

rc»voerster van de gemeen-
teruggebracht naar het stem-

w reau waar ze thuishoren. Er
v rQt, zo verklaarde de woord-

erster, geen enkel biljet ver-

" Voordat hij zijn eigen stem uit bracht schoot Wim Kok gistermorgen
een damete hulp die procedure-moeilijkhedenhadmet de machtiging
van haar hoogbejaarde moeder. Kok bracht gisteren zijn stem uit in
het stembureau in het verzorgingstehuis De Drie Hoven in Amster-
dam.

Voorwaarde is volgens Andriessen wel dat de be-
lastingmaatregelen volgens het plan-Oort niet in
gevaar komen. De PvdA heeft eerder aangekon-
digd daar mogelijk alsnog aan te willen sleutelen.
Met de WD zou dït gevaar niet ontstaan.
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Ook in Limburg taande de aanhang
onder de WD. Kregen de liberalen
in 1986 nog 11,3 procent van de kie-
zers aan hunzijde, nu blijkt het elec-
toraat voor de VVD inLimburg niet
groter dan 9,1 procent. In elf van de
twaalf Limburgse steden verloor de
WD. Alleen in Roermond, dethuis-
haven van de op een onverkiesbare
plaats gezette Jos van Rey, wist de
WD op 16,2 procent uit te komen:
een piepkleine winst van 0,2 pro-
cent.

En op wie
stemden zij?In de Oostelijke Mijnstreek is er

geen sprake van echte winst voor
het CDA. In Kerkrade verloor de
partij zelfs 1,2 procent, waarmee een
trend werd voortgezet die reeds bij
de vorige Kamerverkiezingen was
ingezet. Weliswaar een veel minder
sterk verlies dan in 1982, maar nog
steeds het grootste voor de christen-
democraten in de Oostelijke Mijn-
streek. In Landgraaf kwam het ver-
lies voor het CDA neer op één pro-
cent.

burgse parlementariërs door hufl
partij op een onverkiesbare
plaats zijn gezet moesten ze oV
eigenkracht eenKamerzetel pr°'
beren te verdienen. Van één
stem zijn ze allebei in ieder geval
al zeker. Hummel en Van Rey
maakten er gisteren geen geheifl1

van dat ze op zichzelf hebben ge'
stemd.

HEERLEN -Voor Rein Hummel
(PvdA) en Jos van Rey (VVD)
komt pas in de loop van vandaag
een einde aan een periode van
slopende onzekerheid. Gister-
avond laat wisten ze allebei nog
niet of ze genoeg voorkeurstem-
men hebben gehaald om ook de
komende vier jaar deLimburgse
belangen in Den Haag te mogen
behartigen. Omdat de twee Lim-

In het spotlicht, voor de nietsontzie-
nende camera houdt hij zich ge-
deisd. „Het is moeilijk, maar mis-
schien kan het. Lukt het niet, dan
heb ik nog verschillende andere
mogelijkheden. Nee, daar laat ik me
liever niet over uit. In dezeregio kan
ik op veel sympathie rekenen, mijn
actiecomité is fantastisch."

#Rein Hummel, strijdend voor zijn kamerzetel, bekijkt met de jarige Europarlementariër Ria Oomen hoe zijn kansen ervoor
staan- Foto: FRANS RADE

Geslaagde verkiezingsshow in Heerlense schouwburg

Stern-In, sfeervolle
politieke barometer

Venlo

de Stern-In in 2-2, en iedere aanwe-
zige heeft zo zijn eigen interpretatie
van de voorlopige verkiezingsuit-
slag. Jezou er jepilsje bijna bij ver-
geten...

Elders in Limburg was er een opval-
lende winst voor het CDA in met
name Venlo en Venray. In Venlo
groeide de aanhang onder het CDA
met 3,1 procent. Meer dan de helft
van de kiesgerechtigde Venlonaren
(50,8 procent) stemde lijst 1. In Ven-
ray steeg dewinst zelfs van 55,4 pro-
cent naar 57,2 procent.

»De PvdA blijft de sterkste partij in
de vier steden die de Oostelijke
Mijnstreek telt. Ten opzichte van de
TweedeKamerverkiezingen in 1986
boekte de PvdA in Kerkrade en
Landgraaf een kleine winstvan res-
pectievelijk 0,9 procent en 0,4 pro-
cent. In Heerlen en Brunssum daar-
entegen verloor de PvdA 0,7 pro-
cent, terwijl er in die eerste plaats
dit jaar van een klein verlies voor
het CDA sprake was.

HEERLEN - Dat een bijeen-
komst als de Stern-In in de
Heerlense Stadsschouwburg
een prima politieke barometer
is, blijkt al snel. Léon Frissen,
CDA-Tweede Kamerlid vult
kort na zevenen op een spe-
ciaal voorspelling-briefje in
dat zijn partij 58 zetels gaat
binnenhalen.

tatór Jack Schiffelers komt op toe-
ren als de uitslagen van de Lim-
burgse gemeenten via een datalijn
binnenstromen. De beide presenta-
toren duiken steeds weer in de me-
nigte en trekken naar believen ge-
sprekspartners los van hun glaasje
pils of fris. Via diverse tv-toestellen
en een groot beeldscherm wordt ge-
probeerd de interviews a la Den
Haag Vandaag op de beeldbuis te
krijgen.

In de anonimiteit van het publiek
komt hij even later los: „Overal
word ik tegengewerkt. Met name
doorvan dietypes uit het gewestbe-
stuur. Mijn helpers hebben gebeld
of ik naar een bijeenkomst in Am-
sterdam kon gaan. Nee, nergens
hadden ze me nodig. Ik word gesa-
boteerd en heb niet de financiële
mogelijkheden van een Van Rey of
Van der Linden." De advertentie-
campagne 'PvdHummeP heeft hij
uit eigen zak betaald, zegt hij. Hij
moet dan snel naar het Hoensbroek-
se café 't Stegelke, waar zijn getrou-
wen bijeen zijn.

Hij baseert dat op de razendsnel be-
kend geworden uitslagvan de piep-
kleine gemeenteKatwoude. „Ik heb
zelf 15 jaar opiniepeilingen gedaan
en ken nu zo ongeveer de landelijke
uitslag".

Geschokt
Ondanks partijbijeenkomsten el-
ders in Limburg zijn diverse cory-
feeën naar de schouwburg getogen.
PvdA'er Servaas Huys toont zich
nogal geschokt door de uitslag.
Peinst hoofdschuddend: „We moe-
ten wel stemmen aan het CDA ver-
loren hebben, want Groen Links
heeft nauwelijks gewonnen". Beseft
dat zelfs de vier zetels die zijn partij
de vorige keer in Limburg heeft ge-
wonnen, gevaar lopen. „Tjonge, als
ik Venlo hoor, schrik ik wel even".
Zelf staat hij derde op de lijst...

Léon Frissen herinnert eraan dat
Voorhoeve heeft gezegd bij minder
dan 23 zetels in de oppositiete gaan.
Ook bij hem onduidelijkheid over
wie de volgende regeerpartner
wordt.

Rein Hummel arriveert. Met een es-
corte van vijfman, dat hem door dik
en dun steunt. Hummel is de opval-
lendste Limburger van de afgelo-
pen dagen. Huurde stukjes voorpa-
gina af, liet zijn naam opPvdA-pos-
ters plakken. Ook wel nodig, want
zijn eigen PvdA-streekbestuur be-
zorgde hem een onverkiesbare
plaats. Hij voert een ware Don Qui-
chotte-tocht tegen de vrijwel on-
haalbare grens van 30.000 voorkeur-
stemmen.

Een dik uur later, nu open en bloot
voor de microfoon, is Frissen al
voorzichtiger en houdt hij het op 56
zetels. Geen slechte zet, zo blijkt de
daarop volgende uren.

D66
In Maastricht is er een verlies te zien
voor de PvdA van 3 procent (van
45,6 naar 42,6 procent). Daarentegen
groeide de aanhang onder D66 met
2,1 procent naar 7,0. Voor Groen
Links was er in de studentenstad
een winst van 3,0 naar 4,9 procent:
In de provinciehoofdstad stemden
overigens nog steeds de meeste
kiesgerechtigden op de PvdA. 34,5
procent, één procent méér dan in
1986, koos daar voor de christende-
mocraten.

We spreken af dat het Limburgs
Dagblad hem daar per taxi laat afha-
len, mocht in de loop van de avond
blijken dat hij zijn grote triomf be-
leeft. Met Ria Oomen, jarige Job op
deze zesde september, loopt hij nog
even de meest recente uitslagen
door. En dan gaat hij, op zoek naar
de genoegdoening waarvan hij nu
alleen in dat Hoensbroekse café he-
lemaal zekerkan zijn. Waar anderen
zich vanwege hun hernieuwde ka-
merzetel bijna achteloos laten felici-
teren, laat Hummel het feest het
feest. En strijdt elders dapper ver-
der...

Frans Eppink, kandidaat voor De
Groenen, kan zo zijn klacht uiten
over de geringe aandacht die de
kleine partijen van de media krij-
gen. Harrie Wintraecken, campag-
neleiderLimburg van Groen Links,
wil niks weten van een tegenvallen-
de winst voor zijn partij. De echtge-
notes van de politici Paulis en Fris-
sen vertellen hoe het is om met een
aan verkiezingskoorts leidende man
opgescheept te zitten. Een toe-
schouwster in de zal verzucht:
„Tjee, wat de vrouwen van politici
vinden, interesseert me geen malle-
moer". Maar het parool luidt deze
avond: voor elk wat wils.

en Van Rey in Roermond.
Foto: PAUL KUI?

De vroegkomers naar de Stern-In
willenveelal even een glimp opvan-
gen van het spektakel. Heerlenaar
Jack Kerff heeft gehoord dat het
een gezellig spektakelmoet zijn, ter-
wijl mevrouw Krautscheidt hele-
maal in dr eentje is gekomen om de
verslaggevers van Radio Limburg
'in het echt' te zien. Dat valt tegen,
want Leo Hauben loopt microfoon-
loos kris-kras door de zaal voorbe-
reidingen te treffen voor het och-
tendprogramma van de volgende
dag.

Ook zonder hem gaat de show door.
De uitslag krijgt een steeds defini-
tievere gestalte, allepartijen hebben
rond half elf hun zegje gedaan. De
muziek krijgt langzaam de over-
hand op het gesproken woord op
het podium. Maar in de rest van de
zaal valt er nog heel wat te bespre-
ken. 21 maart 1990, gemeenteraads-
verkiezingen alweer. De democrati-
sche molen dendert onweerhoud-
baar verder.

joos philippens
Zo tegen negenen begint de foyer
aardig vol te raken. En ook presen-

Orkest
De gebeurtenissen volgen elkaar in
recordtempo op. Het orkest The
Swinging Swallows speelt, de lijst-
trekkers van de grote partijen ko-
men via het beeldscherm de
schouwburg binnen, het regent uit-
slagen, de gemeente Heerlen levert
per fax zelfs tussentellingen, de
wedstrijd Nederland-Denemarken
eindigt ook op het reuzescherm van

Stein
Het stemgedrag in de Westelijke
Mijnstreek week niet erg veel af van
dat van 1986. In Sittard en Geleen
won het CDA een beetje en verloor
de PvdA een beetje. Voor Stem,
waar overigens het hoogste op-
komstpercentage van de twaalf
grootste gemeentes werd genoteerd
(79,6 procent), geldt net het tegen-
overgestelde. In alle drie de ge-
meentes is het CDA overigens nog
steeds de grootste partij.

Acht Limburgers
zeker van zetel

Ook Maria van der Hoeven en
Monique Quint maken nog kans

Tevredenheid bij CDA en ook PvdA

VVD-Limburg likt wonden
als het wel lukt, gaat het lang du-
ren".

Volgens voorzitter Kuiper van de
PvdA-Limburg moet die langdurige
kabinetsformatie dan maarvoor lief
worden genomen. „Het CDA kan
niet meer om- ons heen. Een coalitie
tussen CDA en WD is een veel te
wankele basis. Niet alleen omdat de
meerderheid erg krap is, maar ook
omdat het tussen CDAen VVD niet
echt meer botert. Dat de tegenstel-
lingen tussen CDA en PvdA onover-
komelijk zijn, weiger ik te geloven.
Ik denk bijvoorbeeld dat er met het
CDA best te praten valt over een bij-
stellingvan het plan-Oort. Euthana-
sie lijkt me dan een groter pro-
bleem.

VoorzitterEric vanKeulen van D6-
6 bezondigde zich niet aan
speculaties, Hij genoot met volle
teugenvan het succes van zijn partij
die klom van negen naar twaalf ze-
tels. „We laten de formatie gewoon
op ons af komen. We horen het wel
als ze ons nodig hebben. In principe
willen we overal aan meewerken,
behalve aan een CDA/WD/D66-ka-
binet", aldus Van Keulen.

Van onze verslaggever
HEERLEN - „We hebben een forse
dreun gekregen". Voorzitter Frans
Breukers van de WD-Limburg gaf
het gisteravond eerlijk toe. Zijn par-
tij is de grote verliezer geworden
van de TweedeKamerverkiezingen.
Van 27 zetels in 1986 naar 22 nu.
„Zon forse terugval had ik niet ver-
wacht. Ondanks alle sombere prog-
noses had ik op minstens 24 zetels
gerekend. Ik kan niet anders dan
toegeven dat ook de Limburgse kie-
zers ons in de steek hebben gelaten.
Ruim twee procent minder stem-
men dan in 1986, dat is niet mis".
Ook de PvdA (van 52 naar 49) moest
terrein prijsgeven. Maar voorzitter
Kuiper van het Gewestbestuur Lim-
burg maakte allerminst een aange-

slagen indruk. „Landelijk gezien
valt het resultaat tegen, maar in
Limburg hebben we niet slecht ge-
boerd en dat geeft de burger moed.

We hebben in deze provincie een
trouwe achterban." Voor het CDA
dat 54 zetels haalde bleef alles bij
het oude. Voorzitter Magielsen van
het CDA-Limburg kon daar vrede
mee hebben, hoewel het er aan het
begin van de avond naar uitzag dat
de christen-democraten een forse
winst zouden boeken. Volgens de
eerste prognoses zou het CDA zelfs
afstevenen op ongeveer 57 zetels.

„Helaas is het zover niet gekomen,
maar we zijn in ieder geval de groot-
ste partij gebleven", aldus Magiel-
sen.

Gisteravond werd al meteen druk
gespeculeerd over de aanstaande
coalitievorming. Nogal wat Lim-
burgse politici verwachten dat de
WD de komende vier jaar voor de
oppositie zal kiezen. Eén van hen is
Breukers. Volgens hem is de kans
dat 'zijn' VVD opnieuw regerings-
partij zal worden slechts veertig
procent. Breukers: „Het zou denkik
wel eens goed zijn om in de opposi-
tiebanken terecht te komen. Samen
met het CDA hebben we nog wel
een meerderheid, maar ik denk dat
deWD als coalitiepartner een hoge
prijs moet gaan betalen. In de afge-
lopen kabinetsperiode heeft het
CDA ons alvaak niet volwaardig be-
handeld. Nu we nog kleiner zijn ge-
worden, kan dat alleen maar erger
worden", aldus Breukers.

Binnen het CDA-Limburg waren de
meningen over de toekomst van de
WD verdeeld. CDA-Kamerlid
Leon Frissen zei in een eerste reac-
tie ook tè verwachten dat de libera-
len niet meer voor een coalitie te
porren zijn. „Die hebben zon af-
straffing gehad, dat ze waarschijn-
lijk voor vier jaar de luwte opzoe-
ken". Zijn collega Paulis denkt ech-
ter dat het zon vaart niet zal lopen.
„Voor mij is en blijft de VVD de
ideale partner. De tegenstellingen
tussen CDA en PvdA zijn erg groot.
Het feit dat de PvdA het plan-Oort
voor de helft wil terugdraaien, lijkt
me een bijna onoverkomelijk strui-
kelblok. En dan ligt er ook nog een
gevoelig thema als euthanasie. Ik
denk dat het heel moeilijk wordt om
tot eenregeerakkoord te komen. En

HEERLEN - Acht Limburgers A
sinds gisteren in elk gevalzeker <
een Tweede Kamerzetel. Narfl |
het CDA zijn dat René van der 'fdenuit Nuth, Frans Wolters uit v
10, Walter Paulis uit Melick-HerK^.Bosch en Leon Frissen uit P" p
Schinnen. De PvdA zal voor °l f
provincie in Den Haag worden 'A
tegenwoordigd door Thijs Wöltó J|
uit Kerkrade, Jan Pronk uit Mf s
tricht, Servaes Huys uit GrubD^ivorst en Marianne Ruigrok .^
Weert. Op Ruigrok na zijn het a ;;
maal bekende gezichten. De ka*\,^
groot dat er bij dat achttal nogt^bij komen. Het gaat om Mariai ,
der Hoeven uit Maastricht (CVW^
Monique Quint (PvdA) uit Me^fsen-Geulle. Vereiste is wel dat J 1
partij in de coalitie terecht komt'"René van der Linden
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PvdA iets minder in trek; CDA wint licht

Kiesgedrag Limburgers
niet opvallend anders

Van onze verslaggever

HEERLEN - Bijna 47 procent
van de kiesgerechtigde Lim-
burgers heeft gisteren op het
CDA gestemd. Dat is 0,9 pro-
cent meer dan bij de laatstge-
houden Tweede Kamerverkie-
zingen van 1986.
Bijna 34 procent van de Lim-
burgse kiezers maakte daaren-
tegen het hokje van de PvdA
rood en dat is 0,6 procent min-
der dan bij diezelfde verkie-
zingen van vier jaargeleden.

" Hummel bracht zijn stem uit in Hoensbroek
FotorDRIES LINSSEN

D66 mag zich in deze provincie ver-
heugen in een aanhang van 5,5 pro-
cent. 1,1 procent meer dan bij de
laatstgehouden Kamerverkiezin-
gen. Groen Links groeide met 0,8
procent jiaar 3,0.
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Liberalen willen gevoelige tegenslag waardig incasseren

Ginjaar:'VVD350.000
kiezers kwijtgeraakt'

Varende kaderleden
zetten PvdA op winst
in Vara-uitzending

der' kaderleden van de
PvdA, die zich op en
neer lieten varen om op
die manier de peiling in
het voordeel van hun
partij te laten uitvallen.

Volgens eindredacteur
Robert Leenheers zijn
de kaderleden daarop
met zachte hand verwij-
derd. Vanaf dat mo-
ment kwam de uitslag
van de peiling meer
overeen met de werke-
lijkheid.

Van onze
correspondent

HILVERSUM - De
PvdA leek gisteroch-
tend bij een door de
Vara gehouden opinie-
peiling plotseling af te
stevenen op een wel
heel grote verkiezings-
winst. In het onderdeel
'De pont over het IJ'
van het- radioprogram-
ma Woensdageditie
deed verslaggever Jan
van Loenen.een onder-
zoek naar het stenige-

drag van de mensen die
zich per pont over het
Amsterdamse IJ lieten
vervoeren. Het was de
bedoeling dat deze pei-
ling representatief was
voor de uitslag van de
verkiezingen.

Toen echter bleek dat
de PvdA ineens met
kop en schouders bo-
ven de andere partijen
uitstak, ging Van Loe-
nen op onderzoek uit.
Hij 'ontmaskerde' ter
plekke een 'heel eska-

Van deredactie binnenland
PEN HAAG - Joris Voorhoeve was veel te vroeg. Al om tien
Voor zeven liep hij wat verdwaald rond in het nog nagenoeg
Jegerestaurant 't Gouden Hooft in het hart van de Haagse bin-
nenstad. Veel handen had hij niet te schudden; zn campagne-
leider, zn voorlichters en een uitgebreide ploeg NOS-technici
bevolkten het verder maagdelijke restaurant. „Er was mij ge-
daagd om in het 7-uur-journaal een reactie te geven," verklaar-de Voorhoeve zn veel te vroege komst. Het was een slecht
Voorteken.
Van meet af aan ging het fout. Om
liiVen Tuur'r' veei te vroeg, gaf de eer-y*e Joris toe dat de VVD een fors. «nies had geleden. Maar de stem-
wi?S-en waren op dat moment nau-
had S gesl°ten. Alleen Katwoude
l, ,de stemmen geteld en daarde WD zelfs een winst van
tC nalfprocent te hebben behaald.
ffZ!in glunderde het gezicht van de

lijsttrekker, maar wel°°r de laatstekeer die avond.

Om kwart voor acht kwam Intomart
met de eerste prognose: zes zetels
verlies voor de WD. Manmoedig
verklaarde Voorhoeve in het 8-uur-
journaal dat de stemming in het
zaaltje in de Haagse binnenstad
„niet best was". Maar dat viel mee.
De binnenstromendeWD'ers wek-
ten niet de indruk ernstig te zijn
aangeslagen. „Als we samen met het
CDA maar de meerderheid behou-
den," was de algemene opinie. En
zolang die meerderheid zich bleef
aftekenen, maakten de WD'ers
zich niet echt druk om de uitslag.

Stemmachine in
Nuenen laat
het afweten

NUENEN - Een stemmachine in
het Brabantse Nuenen heeft het gis-
teren laten afweten. Dat bleek pas
na het sluiten van het stembureau in
het kerkdorp Nederwetten. Daar
hadden 600 kiezers hun stem uitger
bracht volgens de telling op het
stembureau van het aantal ingele-
verde oproepkaarten. De machine
gaf echter aan dat er 900 mensen
hadden gestemd.

Volgens een zegsman is het waar-
schijnlijk niet mogelijk om te ach-
terhalen wat er precies is fout ge^
gaan. Dat betekent dat de uitslag
van een van de elf stembureaus ii)
Nuenen niet bekend is. En dat hield
volgens de woordvoerder weer irj
dat de einduitslag van Nuenen gis-
teren niet kon worden gegeven.

Elders hebben van de ruim elfhon-
derd stemmachines nog twee ande-
re tijdelijk de dienst geweigerd. In
Breda en in Nieuwegein functio-
neerde de stemmachine volgens een
woordvoerder van de Kiesraad eni-
ge tijd niet. Tot onoverkomelijke
problemen leidde dat evenwel niet.

In Nieuwegein kon niet vanaf gis-
terochtend acht uur worden ge-
stemd. Het stembureau ging een
half uurtje te laat open omdat de
voorzitter van het bureau zich had
verslapen.

Vrouwenpartij
houdt moed
na nederlaag

" Met het plaatsen van een affiche in de tuin van zijn woning in Noordwijk wensen plaatselijke VVD-aanhangers Joris Voor-
hoeve succes met de uitslag van de verkiezingen. Het zou anders komen.

'Verdrietig'

Bewondering voor voorbeelden Le Pen en Schönhuber

Janmaat door gebrek aan
tegenstand in de Kamer

Katwoude als
eerste met
de uitslag

ÖEN HAAG - Het Noordhol-'andse Katwoude, de kleinste
=emeente in Nederland, wasgisteravond de eerste gemeentewaar de stemmen waren geteld.
[-Tn 19.08 uur, acht minuten na
i*'Sluiten van de stemlokalen,'olden de uitslagen van hetWaatsje uit de computer.

1J de vorige Kamerverkiezin-gen m 1986 was Renswoude de
felste om 19.11 uur. Katwoude
"erd toen tweede. Renswoude2fas dit jaar tweede.e, opkomst in Katwoude was
rrj hoog: 90,8 procent, maartoch minder dan in 1986 toen
0,0 procent kwam opdagen.

is daar de geringe
"inst van 0,6 procent van de

V' waarvan landelijk eenrlles wordt voorspeld.

Zure verwijten
JOVD aan VVD

Dat deed wel de éérste VVDer in
het kabinet, vice-premier De Korte.
„Een hele verdrietige uitslag. Je
houdt rekening met verlies, maar
als het dan gebeurt, valt het altijd te-
gen. We hebben er met zn allen zo
hard aan gewerkt." Maar geen
kwaad woord over lijsttrekker
Voorhoeve.
„De positie van Joris," zo sprak De
Korte ineens weer met verve, „staat
niet ter discussie. Als 't aan mij ligt,
is hij straks opnieuw fractieleider."
Ook milieu-minister Nijpels liet
daar geen misverstand over be-
staan: „Morgen wordt Joris herko-
zen."

Niettemin bleef de discussieover de
positie van Voorhoeve de gemoede-
ren in de zaal bezighouden. „Ze had-
den Robin Linschoten moeten ne-
men," wist een wat oudere WD'er
met zekerheid te melden. „Een jong
gezicht, dat oogt lekker." Partij-
voorzitter Ginjaar gooide olie op het
vuur door te zeggen „dat iedereen
binnen de VVD zich zal moeten be-
zinnen op dit ernstige verlies." Hij
kondigde aan dat het hoofdbestuur,
de kamercentrales en de fractie over
dit verlies uitvoerig zullen praten.'
,„De VVD is 350.000 kiezers kwijtge-
raakt."

" HANS JANMAAT
drie procent in Amsterdam.

EN HAAG - Bittere woorden
°°gstte de VVD gisteravond na de
t.erkiezingen van de JOVD. De par-~ eeft de verwarde kiezer niet dui-
eirük kunnen maken waarom zij

het CDA/VVD-kabinete« laten vallen en anderzijds nae verkiezingen de betreurenswaar-
-1 ge wens uitte liefst verder te wil-Tr^egeren met het CDA, aldus hetJ°VD-bestuur.

daar wel folders, maar de lijsttrek-
ker hield zich vooral bezig met het
opsporen van bij de NOS 'zoekge-
raakte' banden voor radio- en televi-
sie-uitzendingen. Desondanks kre-
gen de Centrum Democraten veel
publiciteit als gevolgvan het inmid-
dels gebruikelijke gerommel met
handtekeningen voor de kandida-
tenlijsten. Dat vond Janmaat al
mooi genoeg: 'Ik denk niet dat cam-
pagne-voeren iets uithaalt.' In zijn
hart was hij ook te bang dat anti-fas-
cisten zijn propaganda-acties zou-
den verstoren.

Formatie
Maar liever spraken de WD'ers
over dat andere hete hangijzer, de
formatie van een nieuw kabinet.
Voorhoeve: „Bij een formatie zijn
twee punten yan belang: dekrachts-
verhouding en het regeerakkoord.
Onze kracht is een stuk kleiner ge-
worden en dat betekent dat we har-
dere afspraken over de inhoud van
het regeerakkoord moeten maken.
En dat zijn dan harde afspraken
over de economie, de media en de
euthanasie." Instemmend geknik
van De Korte, maarrealistisch: „Als
we tenminste aan de onderhande-
lingstafel komen."

J°VD zegt het te betreuren dat
ba tijdens de verkiezingscam-
rjjl^e al haar voorkeur voor een
ke heeft uitgespro-
y n> »,want programmatisch gezien
W een coalitie PvdA/D66/VVD ze-, tot de mogelijkheden hebbenuehoord".

DEN HAAG- Hoewel de Vrouwen-
partij geen zetel in de Tweede Ka-
mer krijgt gaat zij door als politieke
partij, aldus lijsttrekster Nel Rogge-
band. We zijn er volgend jaarbij de
gemeenteraadsverkiezingen en ook
over vier jaar bij de Kamerverkie-
zingen weer bij, zo zei zij.

Roggeband wijt het magere verkie-
zingsresultaat aan het feit dat de
partij niet voldoende tijd heeft ge-
had om campagne te voeren. Zij
ontkent dat er op het punt van de
emancipatie te weinig verschil is
tussen de Vrouwenpartij en de an-
dere partijen. Bij ons is de emanci-
patie het partijbelang, bij andere
partijen is emancipatie onderge-
schikt aan het partijbelang, aldus
Roggeband.

De lijsttrekkers van de splinter-
linkse groeperingen Socialistische
Partij SP, Socialistische Arbeiders-
partij SAP en Verbond van Com-
munisten in Nederland VCN weer-
spreken dat hun geluid niet bij de
kiezer is aangeslagen. Marijnissen
(SP) zegt dat zijn partij 'sympathie
heeft voor vijf zetels' maar dat de
'machten van de media ons parten
hebben gespeeld.

Voor zijn verkiezing heeft Janmaat
zelf nauwelijks campagne gevoerd.
Aanhangers verspreidden hier en

, Van de redactie binnenland -'DEN HAAG - Het is voor de Cen-
trum Democraten niet zo moeilijk
geweest om een zetel in de Tweede
Kamer te bemachtigen. Hans Jan-
maat heeft tijdens deze verkiezin-
gen vrijwel geen concurrentie ge-
had van andere ultra rechtse partij-
en. Ook bleven dit keer groteruzies
uit rond zijn persoon. Verdeeldheid
binnen extreem-rechts was driejaar
geleden de belangrijkste oorzaak
van het verlies van zijn kamerzetel,
tn 1982 werd Janmaat in de Tweede
Kamer gekozen als vertegenwoordi-
ger van de Centrumpartij. Al snel
daarna ontstond binnen zijn groepe-
ring grote heibel, waardoor Jan-
maat halverwege de zittingsperiode
de partij werd uitgegooid. Hij ging
verder als onafhankelijk Kamerlid,
en richtte intussen de Centrum De-
mocraten op.

Janmaat maakte wel volledig ge-
bruik gemaakt van de aan hem toe-bedeelde zendtijd voor politieke
partijen. Op sluwewijze speelde hijin op de buitenlanders-vijandige ge-
voelens onder de bevolking, zonder
daarop juridisch te kunnen worden
aangepakt. Hij drukte zich steeds
voorzichtig uit, waarmee hij zijn
werkelijke aard verhulde. Hij voelt
zich juist zeer verwant aan de kei-

harde extreem-rechtse Franse poli-
ticus Le Pen en de oud-SS'er
Schönhubervan de Duitse Republi-
kaner, die beiden in het Europese
Parlement zitten. Janmaat, op een
haar na zelfEuroparlementariër, no-
digde zijn twee grote voorbeelden
diverse malen uit om in ons land op
te treden, maar hij kreeg nul op het
rekest. Le Pen en Schönhuber ne-
men hun Nederlandse collega niet
serieus.

In zijn eerste termijn in de Tweede
Kamer heeft Janmaat zich ook niet
laten kennen als een geducht politi-
cus. In het begin roerde hij zich nog
wel eens bij individuele verzoeken
tot naturalisatie. Normaal waren dat
hamerstukken, maar de Centrum-
partij ging van sommige aanvragers
de achtergronden na en bracht die
ter discussie. Maar dat haalde niets
uit en was ook snelover.
Janmaat mengde zich nauwelijks in
de parlementaire debatten. Hij had
het al snel te druk met de interne

schermutselingen en schreeuwpar-
tijen. Mede daardoor stelde hij zich
zelfs tijdens de discussies over de
Minderhedennota tamelijk terug-
houdend op.

Het is niet te verwachten dat Jan-
maat er de komende tijd in zal sla-
gen veel voor elkaar te krijgen. De
Anne-Frankstichting en andere
anti-fascistische groepen zien het
gevaar van de verkiezing van Jan-
maat op een ander vlak liggen. De
Centrum Democraten krijgen vaste
zendtijd op radio en televisie, waar-
mee ze rassenhaat kunnen aanwak-
keren. En het kamerlidmaatschap
geeft de partij een betere financiële
basis, waardoor meer activiteiten
kunnen worden ontplooid.

Maar Voorhoeve bleef optimistisch:
„We hebben een gevoelige tegen-
slag te incasseren en we zullen dat
waardig moeten doen. Maar als ik
kijk naar het enthousiasme, zoals op
de slotavond in Bleiswijk, geloof ik
dat we over een hecht fundament
beschikken voor herstel. We wor-
den weer groter."

yin zei niet onder de indruk te
He 7-an de gevoerde WD-campag-
cW y.was niet origineel en veel te
°UrfnSie^" bovendien werden alleH.,!r,e,stokPaardjes weer van stal ge-aaald, aldus de JOVD. Voor D66 is de komende tijd een opmerkelijke rol weggelegd

CDA moet tegen wil en dank
met PvdA een poging wagen

Het lijkt een lange, kille winter
te worden. De uitslag van de
verkiezingen veroordeelt CDA
en PvdA tot elkaar, tenminste
om een eerste formatiepoging
te wagen. Die zal in het teken
staan van het feit dat het CDA
verreweg de grootste partij is,
en, misschien nog wel belang-
rijker, samen met de VVD
toch net over een meerderheid
beschikt. Daar zal Ruud Lub-
bers de PvdA tijdens de for-
matie nog weleens aan herin-
neren.

De formatiepoging van een kabinet
van CDA en PvdA, eventueel aange-
vuld met D66, wordt een moeizame.
In de CDA-harten leeft een voor-
keur voor verdergaan met de VVD.
Maar Lubbers heeft steeds gezegd,
dat dat met een meerderheid van
slechts één of twee zetels eigenlijk
niet kan. Hij heeft die deur echter
nooit helemaal in het slot gegooid.

Behalve de psychologische barrière

baar met die in 1986, op touw te zet-
ten.
Maar, om de vergelijking met 1986
door te zetten, ook toen duurde het
enige weken voordat Ed Nijpels als-
nog werd gewipt en minister in de
luwte van het milieu werd. Zijn op-
volger Joris Voorhoeve wist in kor-
te tijd derust in de partij te herstel-
len, maar dat heeft niet erg lang mo-
gen duren. De kabinetscrisis, die
door Voorhoeve niet gewild, maar
hem door de fractie opgedrongen
werd, gooide krachtig roet in het
eten.

die er ligt tussen de sociaal- en
christen-democraten, is er ook pro-
grammatisch nog wel het een en an-
der te verhapstukken. Het felle
strijdpunt van de belastingverla-
ging per 1 januari is misschien nog
wel op te lossen, als een deel daar-
van voor het milieu wordt gebruikt.
Het is overigens heel goed denkbaar
dat de PvdA, juist door aan de por-
temonnee van de kiezer te komen,
een paar zetels heeft verloren.
Achter dit mogelijke struikelblok
ligt de grote hobbel van de euthana-
sie. De PvdA wil hiervan een vrije
kwestie maken: alle kamerleden
moeten zonder fractie- of coalitie-
dwang kunnen bepalen hoe zij
stemmen over dit gevoelige onder-
werp. Het CDA voelt daar echter
niets voor: het wetsontwerp van het
oude kabinet moet worden aange-
nomen.

Op beide strijdpunten kan het CDA
vermoedelijk veel beter zaken doen
met de VVD, zeker nu deze veel
kleiner is geworden en dus nog min-
der in te brengen zou hebben in on-
derhandelingen met het CDA. Dat
is meteen ook de reden, waarom de
VVD er vermoedelijk weinig voor

zal voelen meteen aan zon kabi-
netsformatie mee te doen. Als Voor-
hoeveverstandig is, laat hij CDA en
PvdA het eerst maar eens proberen.
Als dat niet lukt, komt het CDA mis-
schien nog bij Voorhoeve terug en
dan is zijn positie een stuk sterker.

Dramatisch
Het geeft de VVD bovendien gele-
genheid om de wonden te likken na
de tweede dramatische nederlaag in
een rij. De discussie over de interne
liberale ruzies is >in juni weliswaar
bezworen, uitgewoed was en is deze
allerminst. En zeker nu de VVD een
gevoelige nederlaag heeft geleden,
kan de discussie weer in volle he-
vigheid losbarsten. Vooral de mach-
tige voorzitters van de kamercentra-
les, zullen zich aanstaande zaterdag,
als ze in Utrecht bijeenkomen,
krachtig roeren.

De positie van Voorhoeve als frac-
tievoorzitter lijkt, vooral bij gebrek
aan een alternatief, vooralsnog niet
op het spel te staan. Hij is de enige
kandidaat vandaag bij de verkiezing
en de fractie zal wel uitkijken nu al
direct een 'bijltjesdag', vergelijk-

van D66 zich vooral als bruggen-
bouwer tussen de kijvende partijen.
Daar komt nog bij datVan Mierlo en
Lubbers persoonlijk uitstekend met
elkaar overweg kunnen.

Maar als die formatiepoging mis-
lukt, uiteraard pas na maandenlang
'gezeur' om komma's en poppetjes,
is het niet helemaal uitgesloten dat
D66 zich gaat bemoeien met een ka-
binet CDA-VVD. Dat kan overigens
pas als Van Mierlo voor zichzelf een
overtuigend verhaal kan houden
dat de starheid van de PvdA een
coalitie met het CDA onmogelijk
maakt.
Maar als dat gebeurt, zou Van Mier-
lo de deur naar zon kabinet, die hij
tot nu toe steeds op een heel klein
kiertje heeft gehouden, verder kun-
nen openduwen. Dat mes snijdt
voor hem aan twee kanten. Hij kan
programmatisch flinke eisen stellen
voor D66-steun aan Lubbers/Voor-
hoeve. Bovendien zou het hem de
definitieve doorbraak naar de VVD-
kiezers kunnen opleveren. Het zijn
gevaarlijke speculaties, maar hele-
maal uitgesloten is het niet.

De politiek wordt kortom op twee
punten interessant. De kabinetsfor-
matie zal krachtig beleid voorlopig
niet mogelijk maken. De meest
waarschijnlijke kabinetsinforma-
teur, Jan deKoning, zal het moeilij-
ker krijgen dan drie jaar geleden,
toen hij toch ook nog bijna acht we-
ken nodig had om het tweede kabi-
net-Lubbers in elkaar te zetten. Dat

.geeft de WD ruim de tijd om een
nog sluimerende ruzie te beslech-
ten. Misschien, héélmisschien, kun-
nen de liberalen uiteindelijk toch
nog weer aan de regering deelne-
men.

henri kruithof

Perspectief
De geschiedenis heeft geleerd dat
de VVD in de oppositie altijd een
veel betere stembusuitslag maakt,
dan na een periode in de regering.
Aan dat perspectief kunnen de libe-
ralen zich de komende tijd vast-
klampen. Hans Wiegel kan in elk ge-
val zo lang in Leeuwarden blijven.
VoorD66 is de komende tijd een op-
merkelijke rol weggelegd. Aan de
ene kant heeft de PvdA steeds ge-
zegd dat Hans van Mierlo deel zou
moeten nemen aan een centrum-
links kabinet. Zelf ziet de oude rot

|^-_^____ (ADVERTENTIE)
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WERK VAN CULTUUR

8 september, THE AMERICANtu-oo uur
langs de Maas WATERWAYS WINDn Ven,° ORCHESTRA

gratis toegang

aoo?9 12september' BALLETTKOMPANIE
Stadsschouwburg DANZA VIVA
Meerlen (Badisches Staatstheater Karlsruhe)
Woensdag 13 september, »Ein Sommernachtstraum"
?POO uur toegangsprijzen:

MaasDOOrt Venlo Stadsschouwburg Heerlen (tel. 045-716607)
’24,--’21,--’ 18,-; pasp. ’ 16-
De Maaspoort Venlo (tel. 077-517000)

«^ ’ 21,-; pasp. ’l6-

Jsdag 19 september, BALLET DE TOURScu-uo uur
»De Stadsschouwburg" "t de balletten
Sittard "Le Jardm' Jeux damour"

20 september, »Le Sacre du Plïntemps"
"00 uur toegangsprijzen:, tadsschouwbura "De Stadsschouwburg" Sittard (tel. 04490-10616)Maastricht ’ 15,50; pasp. ’l2--donderHo~ ii . 1 Stadsschouwburg Maastricht (tel. 043-293828)

20 00 mfr9 1 sePtember' f 15,-:kortingspassen zijn geldig
[_ n . De Oranjerie Roermond (tel. 04750-34724)K« Oranjerie ’ 15,-;pasp. ’ 11,25
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ARCEN EN VELDEN 8710 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 84,5 5419 89,1 5423
CDA 62,1 3365 61,0 3310
PvdA 18,9 1023 17,7 957
WD 9,6 520 13,5 730
D66 5,5 300 4,6 247
SGP 0,1 3 0,0 1
Groen Links 2,7 149 2,5 136
GPV 0,1 4 0,0 2
RPF 0,1 5 0,1 7
Overige 0,9 50 0,6 33
Specificatie Overige:
VCN 0,1 3 0,0 1
SP 0,4 19 0,1 7
RN 0,0 1 -AWP -BC 0,1 6 -VP 0,1 6 -
Janmaat 0,1 7 - -De Groenen 0,1 8 0,2 9
VMP -SAP - - -Overige 1986 - - 0,3 16

BAEXEM 2445 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 84,4 1546 90,8 1547
CDA 62,6 967 65,8 1018
PvdA 19,4 300 15,7 243
WD 9,3 144 12,5 193
D66 5,3 81 3,9 61
SGP 0,5 7
Groen Links 2,2 34 1,0 16
GPV 0,4 6 -
RPF 0,1 2 0,1 1
Overige 0,7 12 0,5 8
Specificatie Overige:
VCN -SP - - 0,1 2
RN 0,1 1 - -AWP -BC 0,1 2 -VP 0,1 2 - -

" Janmaat 0,3 5 -De Groenen 0,1 2 0,1 2
VMP -SAP -Overige 1986 - - 0,3 4

BEEGDEN 1769 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 85,3 1147 88,7 1157CDA 49,2 564 52,4 606
PvdA 31,3 359 29,6 343WD 10,7 123 10,6 123D66 5,6 65 4,6 53
SGP -Groen Links 2,5 29 2,2 25GPV 0,2 2 -RPF - _
Overige 0,5 5 0,6 7
Specificatie Overige:
VCN 0,1 1
SP -RN -AWP -BC - - -VP -Janmaat 0,2 2 , - -De Groenen 0,2 2 -VMP -SAP -Overige 1986 0,6 7

BEEK 16477 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 81,7 10434 86,3 10588
CDA 48,9 5098 46,5 4922
PvdA 29,4 3066 29,4 3115
WD 11,1 1163 14,8 1572
D66 6,3 653 5,3 558
SGP 0,0 3 0,0 5
Groen Links 2,9 304 2,1 221
GPV 0,1 11 0,1 5
RPF 0,1 7 0,2 19
Overige 1,2 129 1,6 171
Specificatie Overige:
VCN 0,0 2
SP 0,2 25 0,1 10
RN 0,0 4 -
AWP -BC 0,2 18
VP 0,2 16
Janmaat 0,4 41
De Groenen 0,2 16 0,2 17
VMP 0,0 5 -SAP 0,0 2 0,0 2
Overige 1986 - - 1,3 142

BEESEL 12548INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen .
Opkomst 73,7 6880 83,4 7323
CDA 54,7 3766 53,0 3885
PvdA 28,4 1956 29,6 2165
WD 7,9 541 9,9 727
D66 4,9 337 4,4 321
SGP 0,1 4 0,0 1
Groen Links 2,5 173 1,6 118
GPV 0,1 8 0,1 5
RPF 0,0 3 0,1 4
Overige 1,4 92 1,3 97
Specificatie Overige:
VCN 0,1 4
SP 0,1 7 0,1 6
RN -AWP 0,0 1 -BC 0,2 11
VP 0,2 11
Janmaat 0,5 37 -
De Groenen 0,3 17 0,1 11VMP 0,0 1 -SAP 0,0 3 0,0 2
Overige 1986 - - 1,1 78

BELFELD 5174 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 77,8 2999 83,6 3013
CDA 54,4 1632 55,4 1671
PvdA 27,5 823 26,6 801
WD 8,9 267 10,2 307
D66 5,9 178 4,9 147
SGP -Groen Links 2,0 60 1,9 57
GPV 0,1 2
RPF 0,0 1 0,0 1
Overige 1,3 38 0,9 27
Specificatie Overige:
VCN -SP 0,2 6 0,1 2
RN 0,1 2 -AWP 0,1 2 -BC 0,1 2 -VP 0,1 3 -Janmaat 0,5 15 - -
De Groenen 0,2 7 0,0 1VMP _
SAP 0,0 1 -Overige 1986 - - 0,8 24

BERGEN 129071NW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 80,7 7890 85,4 8114
CDA 59,1 4664 57,6 4671
PvdA 26,3 2072 26,7 2164
WD 7,3 578 9,9 804
D66 4,3 339 3,9 313
SGP 0,0 2 0,1 5
Groen Links 1,9 147 1,3 108
GPV 0,2 13 0,0 - 4
RPF 0,0 3 0,0 2
Overige 0,9 72 0,5 43
Specificatie Overige:
VCN 0,0 2
SP 0,1 9 0,0 2
RN 0,1 5 -
AWP 0,0 1 0,0 1
BC 0,1 6 -
VP 0,1 4 -
Janmaat 0,3 25 -
De Groenen 0,2 15 0,1 7
VMP 0,0 2 -
SAP 0,0 3 0,0 2
Overige 1986 - - 0A 31

BORN , 13890 INW.
Kamer'B9 Kamer'B9 Kamer'B6 Kamer'B6

% stemmen % stemmen
Opkomst 84,0 8832 88,3 8828
CDA 53,3 4703 51,3 4525
PvdA 29,4 2598 . 30,1 2661
VVD 8,3 729 10,3 908
D66 5,0 444 4,4 386
SGP 0,1 12 0,0 3
Groen Links 2,3 207 1,9 169
GPV 0,1 8 0,0 5
RPF 0,2 16 0,2 15
Overige 1,3 115 1,8 156
Specificatie Overige:
VCN 0,1 8 0,1 6
SP 0,2 19 0,0 5
RN 0,0 3 -AWP 0,1 8 0,0 1
BC 0,1 7 -VP 0,1 11
Janmaat 0,4 36 -De Groenen 0,2 16 0,2 15
VMP 0,1 4 -
SAP 0,0 3 -Overige 1986 - - 1,5 129
1

BROEKHUIZEN 1829 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 86,5 1186 89,8 1159
CDA 63,6 754 62,0 719
PvdA 17,5 208 18,0 209
WD 9,8 117 13,2 153
D66 4,7 56 3,3 38
SGP -Groen Links 3,2 38 2,1 24
GPV 0,2 2
RPF 0,1 1 0,2 2
Overige 0,9 10 1,2 14
Specificatie Overige:
VCN -SP 0,1 1 0,2 2
RN -AWP 0,1 1 - -BC -VP 0,2 2 - -Janmaat 0,3 4 -
De Groenen 0,1 1 0,1 1
VMP -SAP 0,1 1 0,1 1
Overige 1986 - - 0,8 10

ECHT 16927 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 75,5 10429 85,1 11142
CDA 47,7 4972 46,7 5203
PvdA 35,8 3733 36,6 4079
WD 8,6 899 9,5 1055
D66 4,0 416 3,3 368
SGP 0,1 9 0,0 1
Groen Links 2,6 277 2,0 227
GPV 0,2 20 0,1 9
RPF 0,1 6 0,1 10
Overige 0,9 97 1,7 190
Specificatie Overige:
VCN 0,0 4 0,0 2
SP 0,0 5 0,1 6
RN 0,1 6 -
AWP 0,0 5 -BC 0,1 9 -VP 0,1 9 -
Janmaat 0,3 31 - -De Groenen 0,2 19 0,1 14
VMP 0,0 1
SAP 0,1 8 0,0 4
Overige 1986 - - 1,5 164

EIJSDEN 11074 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen " % stemmen
Opkomst 81,2 6897 86,8 7082
CDA 50,5 3484 49,2 3484
PvdA 28,7 1979 28,3 2006
WD 11,9 819 15,2 1073
D66 5,3 364 3,9 276
SGP 0,1 5 0,0 2
Groen Links 2,8 194 1,8 130
GPV 0,2 13 0,1 9
RPF ,0,1 6 0,1 6
Overige 0,4 33 1,4 96
Specificatie Overige:
VCN 0,0 3 -
SP - , - 0,0 2
RN - -
AWP 0,0 1
BC 0,0 1
VP 0,1 5 -
Janmaat 0,1 9
De Groenen 0,2 14 0,2 14
VMP 0,0 1 -SAP 0,1 3
Overige 1986 - - ' 1,1 76

GENNEP 16250 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst ~^ 75,2 9248 80,1 9343
CDA 48,6 4493 48,1 4490
PvdA 28,4 2625 28,9 2701
WD 9,5 881 11,1 1033
D66 8,6 800 8,0 745
SGP 0,1 5 0,0 2
Groen Links 3,6 334 2,7 254
GPV 0,1 10 0,2 14
RPF 0,1 9 0,1 9
Overige 1,0 91 0,9 95
Specificatie Overige:
VCN 0,1 7 - ' - .
SP 0,1 10 0,2 23
RN 0,0 4 - ' -
AWP 0,0 3
BC 0,1 5 -VP 0,1 6 -
Janmaat 0,3 28
De Groenen 0,3 24 0,1 10
VMP 0,0 1 -
SAP 0,0 3 0,0 3
Overige 1986 - - 0,6 59

GRATHEM 2895 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 81,6 1779 87,0 1818
CDA 64,8 1153 63,8 1159
PvdA 18,2 324 17,2 313
WD 9,5 169 12,2 221
D66 4,8 86 4,2 77
SGP 0,1 1 0,1 1
GroenLinks 1,1 20 1,3 24
GPV 0,3 5 0,1 2
RPF 0,1 2 -
Overige 1,1 19 1,1 21
Specificatie Overige:
VCN - _....-
SP 0,1 1 0,1 2
RN _',_-
AWP - ■ -
BC — — — —
VP 0,2 4 -
Janmaat 0,5 9 - -
De Groenen 0,2 4 0,2 4
VMP 0,1 1 -
SAP — — — —
Overige 1986 - - Ofi 15

GRUBBENVORST 6718 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 82,4 4190 87,8 4188
CDA 61,9 2595 57,2 2395
PvdA 19,3 808 20,1 842
WD 10,9 455 16,4 688
D66 5,2 217 4,2 174
SGP 0,1 3 0,0 2
Groen Links 1,6 67 1,2 51
GPV 0,3 14 0,1 3
RPF 0,0 1 -Overige 0,7 30 0,8 33
Specificatie Overige:
VCN 0,0 1 -SP 0,1 3 0,2 7
RN 0,0 1 - -
AWP 0,0 2
BC 0,0 2 -VP 0,2 8 -Janmaat 0,2 7 -De Groenen 0,2 7 0,1 3
VMP 0,0 1
SAP
Overige 1986 - - 0,5 21

GULPEN 7261 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 83,1 4731 89,3 4766
CDA 48,9 2313 48,4 2305
PvdA 34,0 1608 33,5 1597
WD 8,0 378 10,9 518
D66 4,7 321 3,6 173
SGP 0,1 6 0,0 1
Groen Links 2,5 117 1,8 86
GPV 0,2 11 0,1 3
RPF 0,3 15 0,3 12
Overige 1,3 62 1,4 71
Specificatie Overige:
VCN 0,0 1 0,0 1
SP 0,3 12
RN 0,0 1 -
AWP -
BC 0,1 3 -
VP 0,2 10
Janmaat 0,4 18 - -
De Groenen 0,3 15 0,2 11
VMP 0,0 2
SAP — —' — —
Overige 1986 - - 1,2 59

HAELEN 5894 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst " 81,9 3743 85,7 3749
CDA 57,1 2138 59,4 2226
PvdA 22,6 844 20,1 755
WD 10,7 401 11,9 447
D66 5,7 214 5,0 187
SGP 0,1 3 0,1 3
Groen Links 2,6 97 1,7 65
GPV 0,3 10 0,2 9
RPF 0,2 9 0,2 8
Overige 0,7 27 1,4 49
Specificatie Overige:
VCN - - -'.''-
SP - - 0,1 2
RN -AWP
BC 0,1 3 -VP 0,1 4 -Janmaat 0,3 11 - -
De Groenen 0,2 7 0,3 11
VMP 0,0 1
SAP 0,0 1 -
Overige 1986 - - 1,0 36

HEEL EN PANHEEL 4321 INW.
Kamer'B9 Kamer'B9 Kamer'B6 Kamer'B6

% stemmen % stemmen
Opkomst 68,1 2194 73,1 2340
CDA 51,9 1139 55,3 1294
PvdA 24,7 541 23,2 542
VVD 12,9 284 12,6 294
D66 6,9 152 4,8 113
SGP 0,1 2
Groen Links 2,6 56 2,6 61
GPV 0,0 1 0,1 2
RPF 0,0 1 -
Overige 0,9 18 1,4 34
Specificatie Overige:
VCN - - - -
SP 0,0 1 0,0 1
RN 0,0 1
AWP 0,1 1 -BC - 0,1 1
VP - - - -
Janmaat 0,4 8 - _
De Groenen 0,2 5 0,2 5
VMP - - -SAP 0,1 1 -
Overige 1986 - - 1,2 28

HELDEN 17645 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 78,6 10254 83,1 10195
CDA 64,6 6621 63,9 6516
PvdA 19,4 1988 19,0 1939
WD 7,8 797 9,5 971
D66 4,8 493 4,4 452
SGP 0,0 4 0,0 1
Groen Links 2,3 237 1,9 195
GPV 0,1 11 0,1 5
RPF 0,1 9 0,1 6
Overige 0,9 94 1,1 110
Specificatie Overige:
VCN 0,0 1 0,0 3
SP 0,1 13 0,1 13
RN 0,0 1 -
AWP 0,0 1
BC 0,1 10
VP 0,1 13
Janmaat 0,3 25
De Groenen 0,3 29 0,2 14
VMP -SAP 0,0 2 0,1 7
Overige 1986 - - 0,7 72

HERTEN » 3465 INf
Kamer'B9 Kamer'B9 Xamer'B6 Kamer \\[\

% stemmen % stemmer—Opkomst 82,8 2287 87,6 2316 j
CDA 52,6 . 1203 53,0 1228 b-r
PvdA 24,3 555 21,6 500 pP"
WD 12,3 282 16,6 384 fc uj
D66 6,4 147 5,2 121 Ef°
SGP 0,2 4 -HlGroenLinks 3,0 68 2,0 47- GPV 0,1 2 0,2 5 S,UI

RPF - - 0,1 2 K°
Overige 1,1 26 1,3 29 g*.
Specificatie Overige: „ ov j
VCN - - - - Sp(
SP 0,2 4 0,0 1 y*
RN - - - -&AWP - - . - -tX.
BC 0,2 5 - -"*
VP 0,2 4 - - g"
Janmaat 0,5 11 - " Vd
De Groenen 0,0 1 0,3 7 'fVMP 0,0 1 - ï.ar
SAP - - 0,1 1 &
Overige 1986 - - 0$ 20^
HEYTHUYSEN 5867 !NjT~

Kamer'B9 Kamer'B9 Kamer'B6 Kamer 'B<Mj
% stemmen % stemmgj,

Opkomst 80,9 3603 85,0 3640
__

CDA 60,0 2163 59,9 2179 On
PvdA 20,6 743 20,0 728 CE
VVD 10,1 362 12,3 447 Pv
D66 6,0 215 4,7 173 V\
SGP 0,2 6 0,1 2 bg
Groen Links 2,3 83 1,8 66 Sc
GPV 0,1 5 - - Gr
RPF 0,1 5 0,1 5 Gl
Overige 0,6 21 1,1 40 Rj;
Specificatie Overige: 0\
VCN - - - - Sj
SP 0,0 1 0,1 3 V(
RN 0,0 1 - Si
AWP 0,0 1 ■ - HiBC 0,1 3 - - Al
VP 0,1 3 - - B(
Janmaat 0,2 5 - - V]
De Groenen 0,1 4 0,1 2 Ja
VMP 0,0 1 - - D,
SAP 0,1 2 0,0 1 V]
Overige 1986 - - 0,9 34 Sj

' : -^t>
HORN 3824 INjgh

Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86|/|
% stemmen % stemmejj/^

Opkomst 77,3 2240 81,8 2312
CDA 52,4 1173 55,9 1292 -■
PvdA 24,0 537 20,5 473 ")

-. WD 14,3 320 15,1 349
D66 5,2 117 5,2 121 fj
SGP 0,1 2 - - \ï
Groen Links 3,2 72 2,0 47 «
GPV 0,0 1 0,0 1 £(
RPF 0,1 3 0,1 2 £
Overige 0,7 15 1,2 27
Specificatie Overige: r>
VCN - - 0,1 1 s
SP 0,0 1 - ' J
RN 0,0 1 - - l.
AWP 0,1 1 - - £
BC 0,1 2 - - ?
VP 0,1 2 - £Janmaat 0,3 6 - - °De Groenen 0,1 2 0,1 3 *
VMP - - - - I&SAP — — - - i
Overige 1986 - - 1,0 23ĵo
HORST 176141NVT

Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '$ ï
% stemmen % stemmg^

Opkomst 82^4 11105 86,9 11118 s
CDA 65,5 7278 63,5 7057 0
PvdA 19,5 2170 19,8 2204 C
VVD 7,1 789 10,8 1196 f>
D66 4,3 473 3,4 373 V
SGP 0,1 11 0,1 7 E
Groen Links 1,9 214 1,5 172 S
GPV '0,2 20 0,1 14 C
RPF 0,1 8 0,0 6 C
Overige 1,3 142 0,8 89 fi
Specificatie Overige:
VCN - - 0,0 1 S
SP 0,7 74 0,3 30 |\
RN 0,0 3 - 'S
AWP 0,0 3 0,0 II
BC 0,1 5 - - i{
VP 0,1 13 - - I
Janmaat 0,3 28 - -. 'De Groenen 0,1 13 0,1 9 J
VMP 0,0 1 - - 'SAP 0,0 2
Overige 1986 - - 0,4 48 i

HUNSEL 5471 lfol
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '8" *% stemmen % stemrnejy

Opkomst 82,2 3401 86,3 3383 (
CDA 63,8 2169 62,6 2117 (
PvdA 20,2 685 20,9 706 )
VVD 7,9 270 10,3 348 \\
D66 4,4 149 3,1 106 |
SGP 0,0 1 - ' \\
Groen Links 2,3 79 1,5 51 (
GPV 0,0 1 0,1 2 (
RPF - 0,0 1 ]
Overige 1,4 47 1,5 52 (
Specificatie Overige: !
VCN - 0,0 1 'SP 0,3 9 0,3 1° !
RN - - 1]
AWP - - - - .
BC - -VP 0,2 7 -.
Janmaat 0,6 21 - '
De Groenen 0,3 10 0,2 8
VMP
SAP - - - '
Overige 1986 - - 1,0 33

KESSEL 38431j#
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '8Ö

% stemmen % stemrng^
Opkomst 84,6 2485 8777 2428
CDA 62,7 1558 62,2 1509
PvdA 21,8 541 21,0 511
VVD 8,1 201 11,1 269
D66 5,0 125 3,8 92
SGP 0,0 1 0,1 2
Groen Links 1,7 41 0,9 23
GPV 0,3 7
RPF 0,1 2 0,1 2
Overige 0,3 9 0,8 20
Specificatie Overige:
VCN -SP - 0,0 ï
RN - -AWP 0,0 1 -BC -VP -Janmaat 0,2 5 -
De Groenen 0,1 3 0 1 3
VMP _
SAP -Overige 1986 - - 0,7 l 6

kamerverkiezingen '89f limburgs dagblad



;)dNNJ 3835 INW.
[^ Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86
23 ■ % stemmen % stemmen
)0 82,0 2450 86,8 2518
34 £DA 49,2 1205 53,2 1340 .
21 \^A 30,9 758 26,7- 671-HP 11,7 286 13,8 347
17 t£6 47 115 3)9 99
5 r** p 0,1 2 0,0 1
2 £[°en Links 2,3 56 1,4 34

>9 ££V 0,3 7 0,1 2£PF 0,1 2 0,0 1uvenge 0,7 19 0,9 23, PPecificatie Overige:- VCN _ _
-SP- RN 01 2 -P S ï
;vp °'° 1
1 , P 0,2 4 -- primaat 0,4 11 -1 J£Groenen - - - -

__.-'"■-Overige 1986 - - 0,9 23
jtf^ >

sfMAASBRACHT 8135 INW.■enr' Kamer'B9 Kamer'B9 Kamer'B6 Kamer'B6
|j h-^___ % stemmen % stemmen
3 pRkA°mst 74,8 4756 83,0 5014
7 pUj\ 52,1 2476 52,5 2633
3 $$A 28,0 1331 27,8 1392
l fw 9,9 «2 12,7 * 637
5 ooi 5,3 253 3,6 180
- o?P 0,1 6 0,0 1
5 Links 2,1 98 1,5 76
) RpT 0,2 9 0,2 7

r£F. 0,8 37 0;5 25
1,5 74 1,2 63

\ JPecificatieOverige:

: In W '- mL 0,0 2 -. ffp o:o i 0,0 i

" Vp 0,2 11 -! L; 0,2 10. _fj?aat 0,7 34vL^oenen 0,2 7 0,2 11
Sao .0,0 1 ->O^P- 00 1- - 1,0 51

11751 INW.
Kamer'B9 Kamer'B9 Kamer'B6 Kamer'B6

pr % stemmen % stemmen
cPkomst 81,2 6942 86,8 6984p"HA. 65,6 4551 62,7 4380
Wn 15>7 1091 15-1 1°54
ÖRR 9,6 665 14,1 985
Sop 5.3 370 5,0 346Gr,f t 0,1 4 0,1 4
GP°vnLlnks 2,6 182 2,1 150
ftpy 0,2 13 0,0 1
Overig W 3 °'° 2
<:

nge 0,8 63 0,9 62Wicatie Overige:
SP - -
RN 0,1 6 0,1 4
AWP 0,0 1 -
BC 0,0 2
Vp 0,1 6 -
Jan,~ O'l 6 - -
k? groenen 0,2 16 0,1 9

HSap ' °'° 1
o^. 0,0 2 0,0 2Werige 1986 - _

0/7 47

* Margraten 13330 inw.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

> ' % stemmen % stemmen
cPkomst 859 8624 900 8840{."A " 53,9 4647 53,4 4721Wl? 25,4 2192 24,7 2186
örru 10,0 862 13,9 1226
Sp D 6,3 547 ' 4,1 361
Grn» T "-1 5 0,0 3<3pvnLlnks 3° 260 1,9 168
Hpp 0,4 32 0,1 10
0VI; °-1 5 0.1 10venge 0,8 74 1,8 155JPecificatie Overige:
SpN -
Hn o'l 8 0,0 2
Atyp 0,0 3 -
fic -
Vp 0,1 8 -
ijnniaat H 17 I IvL^oenen o^2 21 0,3 27sap 0,0 i -,„ 0,1 7 0,1 3<^!Ü£B6 - _ 1,4 123

Ij, ' ; —
7042 INW.

Kamer'B9 Kamer '89 Kamer'B6 Kamer '86
Q~-r- % stemmen % stemmen
CöA°mst 82,0 4278. 88,1 4391
Adl fi5.2 2787 63,6 2791
Vvr? 19,1 818 18,7 819
E>6fi 7-4 315 10,7 470
SGp 5,3 227 4,0 177
Groen t- O-0 1
Gpv Llnks 2,3 97 2,3 101Hpjf 0,1 6 0,1 5
Vri»* ~ - 0,0 1
Speof °'6 28 °'6 26VrS lcatie Overige:
SpN
HN 0,0 1 0,2 8
%p 0,1 3
&C 0,1 2Vp 0,0 1

feaat' m 6 : :
V^roenen 0,3 11 0,1 5
Sap - - --^1986 : : ij ti

; MgERSSEN 20462 INW.
Kamer'B9 Kamer'B9 Kamer'B6 Kamer'B6—- % stemmen % stemmen

cPkomst 80,9 13013 86,5 13514
{vf. 48,6 6322 47,1 6366 .Wn 29,4 3825 29,3 3955
Dep 11'3 1474 " 14,7 1990
SGp 6,2 803 4,9 659
Grol T 0,1 10 0,0 1
Gpï;n Lmks 3,0 388 2,1 285
Hpv 0,2 26 0,2 28

jerige I>2 162 lfi 212
Peciflcatie overige:

SpN . 0,0 2 " 0,0 1
ftN " °'2 22 0,1 8
AWp 0,0 5
Bc - - 0,0 2
Vp o.i ii
Jan^ °'2 26
Qe>t 0,5 60groenen 0,2 33 0,3 37
Sap 0,0 2 -
Ow- °'° 1 0,0 1Uvengel9B6 - _ i^ 163

MELICK EN HERKENBOSCH 7535 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 81,3 4676 87,0 4753
CDA 50,0 2340 49,1 2335
PvdA 27,3 1279 26,3 1251
WD 12,9 602 16,5 783
D66 6,3 297 5,2 249
SGP 0,1 3 0,0 1
Groen Links 2,4 110 1,5 69
GPV 0,1 4 0,0 1
RPF 0,1 4 0,2 7
Overige 0,8 37 1,2 57
Specificatie Overige:
VCN 0,1 3 0,0 1
SP - - - -
RN 0,0 2 -
AWP 0,0 2 - -
BC _,_■"-
-VP 0,3 12 -
Janmaat 0,3 12
De Groenen 0,1 5 0,3 14
VMP - " -SAP 0,0 1
Overige 1986 - - 0,9 42

MEIJEL 5294 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

_% stemmen % stemmen
Opkomst 79,5 3196 84,6 3281
CDA 66,6 2128 66,6 2186
PvdA 20,3 649 18,1 592
WD 7,1 226 9,5 310
D66 3,7 118 3,6 119
SGP
Groen Links 1,8 58 1,1 37
GPV - ' - 0,1 4
RPF 0,1 3 0,2 5
Overige 0,4 14 0,8 28
Specificatie Overige:
VCN -SP . - - 0,1 3
RN 0,0 1
AWP 0,0 1 -BC 0,1 3 -
VP 0,0 1 -Janmaat 0,2 5 -De Groenen 0,1 3 0,1 4
VMP -SAP - - 0,0 1
Overige 1986 - - 0,6 20

MONTFORT 3109 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 78,8 1881 833 1869
CDA 56,5 1063 53,3 996
PvdA 26,9 506 29,1 544
WD * 10,2 192 12,0 224
D66 3,9 74 2,5 47
SGP 0,1 2
Groen Links 1,6 31 1,3 24
GPV 0,1 2 0,1 2
RPF 0,1 2
Overige 0,7 11 1,6 30
Specificatie Overige:
VCN - - 0,0 1
SP 0,1 1 -RN 0,1 1 -AWP - - 0,1 1
BC -VP 0,1 2 - -
Janmaat 0,3 6 - -De Groenen 0,1 1 0,3 5
VMP
SAP — — — —_ Overige 1986 - 1,2 23

MOOK EN MIDDELAAR 7192 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 83,6 4491 90,3 4377CDA 42,8 1924 42,7 1870
PvdA 25,2 1131 25,0 1095
WD 16,4 737 20,6 902
D66 10,0 448 6,8 297
SGP 0,1 5 0,0 1GroenLinks 4,0 179 3,3 143
GPV 0,3 12 0,1 4
RPF 0,1 3 0,0 1
Overige 1,1 52 1,5 64
Specificatie Overige:
VCN 0,0 1 0,0 1
SP 0,4 17 0,4 15
RN 0,0 1 -
AWP
BC 0,1 6 -VP 0,1 4
Janmaat 0,3 12
De Groenen 0,2 11 0,3 13
VMP
SAP -
Overige 1986 _ _ 0,8 35

NEDERWEERT 15081 INW.
Kamer'B9 Kamer'B9 Kamer'B6 Kamer'B6

% stemmen. % stemmen
Opkomst 80,5 9290 85,6 9471
CDA 60,7 5640 61,0 5774
PvdA 26,0 2418 23,5 2225
WD 7,6 703 9,7 914
D66 3,5 321 2,9 279
SGP 0,0 2 0,0 1
Groen Links 1,4 132 1,3 118
GPV 0,1 9 0,1 12
RPF 0,1 5 0,1 13
Overige 0,6 60 1,4 135
Specificatie Overige:
VCN 0,0 1 -SP 0,1 8 0,1 6
RN - - .AWP 0,0 1
BC 0,0 3
VP .0,1 11
Janmaat 0,3 26 -De Groenen 0,1 10 0,2 23
VMP - - -SAP 0,0 1
Overige 1986 -. - 1,1 105

NEER 3395 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 77,3 2031 83,3 2196
CDA 60,1 1221 61,7 1354
PvdA 22,6 460 22,2 487
WD 8,0 163 9,6 210
D66 3,5 71 3,1 69
SGP 0,0 1 -
Groen Links 4,6 94 2,5 55
GPV . 0,2 4
RPF 0,1 1 0,0 1
Overige 0,9 16 0,9 20
Specificatie Overige:
VCN 0,1 1 - -SP 0,1 1 -RN -AWP - - -
BC - _■■~_
VP 0,1 2 -Janmaat 0,4 8 -
De Groenen 0,1 3 0,2 4
VMP - - -SAP 0,1 1 -
Overige 1986 - 0,7 16

NUTH 16910 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 85,5 11252 89,1 11514
CDA 50,7 5711 50,4 5803
PvdA 31,2 3514 30,9 3554
WD 8,0 896 9,9 1135
D 66 5,3 595 4,3 495
SGP 0,0 5 0,0 2
Groen Links 3,1 345 3,0 348
GPV 0,3 29 0,1 12
RPF 0,1 9 0,1 " 12
Overige 1,3 148 1,3 L53
Specificatie Overige:
VCN 0,0 4 0,0 6
SP 0,3 35 0,1 8
RN 0,0 3 -AWP 0,1 9 -
BC 0,1 7 -VP 0,3 30
Janmaat 0,3 35 - -De Groenen 0,2 21 0,3 32
VMP 0,0 3 -SAP 0,0 1 0,0 3
Overige 1986 - ' 0,9 104

OHE EN LAAK 865 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 84,8 558 85,6 553
CDA 63,6 355 67,6 374
PvdA 17,9 100 16,3 90
WD 12,4 69 11,7 65
D66 3,0 17 1,8 10
SGP 0,3 2 - -Groen Links 1,6 9 1,4 8
GPV -RPF 0,4 2 0,4 2
Overige 0,8 4. 0,8 4
Specificatie Overige:
VCN -SP "_ . -
RN -AWP -BC 0,2 1 -VP 0,2 1 -Janmaat - - - -
De Groenen 0,2 1 0,4 2
VMP -SAP 0,2 1 -
Overige 1986 - - 0,4 2

ONDERBANKEN 8034 INW.
Kamer'B9 Kamer'B9 Kamer'B6 Kamer'B6■ % stemmen % stemmen

Opkomst 82,4 5138 88,1 5267
CDA 48,5 2493 48,1 2533
PvdA 35,5 1825 36,7 1933
WD 5,8 298 7,1 374
D66 4,5 231 3,4 179
SGP 0,2 10 0,0 2
Groen Links 2,7 138 2,1 110
GPV 0,2 12 0,1 4
RPF 0,2 11 0,0 3
Overige 2,4 120 2,5 129
Specificatie Overige:
VCN 0,1 3 0,0 2
SP 0,4 23 0,3 14
RN 0,1 5
AWP 0,1 3 - -
BC 0,2 13
VP 0,2 8 -Janmaat 0,7 35 -De Groenen 0,5 26 0,3 15
VMP -SAP 0,1 4 -Overige 1986 - - 1,9 98

POSTERHOLT 4277 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen _% stemmen
Opkomst 75,6 2478 84,3 2661
CDA 45,7 1132 47,7 1268
PvdA 36,3 899 35,1 935
WD 8,6 ' 214 9,8 260
D66 4,4 109 3,9 105
SGP 0,2 6 0,0 1
Groen Links 2,9 73 1,8 48
GPV 0,3 7 0,0 1
RPF 0,1 3 0,2 4
Overige 1,5 35 1,5 39
Specificatie Overige:
VCN 0,1 2 -
SP 0,1 2 " -
RN - - - -
AWP 0,1 3 0,1 2
BC 0,3 7 -
VP 0,2 4 - -
Janmaat 0,5 12 -
De Groenen 0,2 5 0,1 3
VMP -SAP — — — -Overige 1986 - - 1,3 34

ROGGEL 4450 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 81,5 2672 86,9 2730
CDA 63,7 1701 62,2 1698
PvdA 18,9 504 18,9 516
WD 9,3 249 12,1 330
D66 4,1 111 3,7 102 .
SGP 0,1 3 0,0 1
Groen Links 3,3 88 2,1 58
GPV 0,1 2 0,0 1
RPF 0,0 1 -Overige 0,5 13 1,0 24
Specificatie Overige:
VCN - -SP 0,1 2 0,2 4
RN - - -
AWP - - - -BC 0,1 2 -VP 0,1 2 -
Janmaat 0,2 6 - -De Groenen 0,0 1 0,1 2
VMP -SAP — — — —
Overige 1986 - - 0,7 18

SCHINNEN 13405 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 86,0 8919 90,1 8880
CDA 50,7 4522 49,9 4433
PvdA 30,1 2685 30,1 2671
WD 9,2 820 ' 11,9 1054
D66 5,7 510 4,4 387
SGP 0,0 3 0,0 1
GroenLinks 2,7 238 2,1 187
GPV 0,2 16 0,1 7
RPF 0,1 11 0,1 10
Overige 1,3 114 1,4 130
Specificatie Overige:
VCN 0,0 1 0,0 2
SP 0,4 33 0,1 8
RN 0,1 6 -AWP 0,0 1 0,0 1
BC 0,2 16
VP 0,1 11
Janmaat 0,3 24
De Groenen 0,2 20 0,4 34
VMP 0,0 2 -SAP — — — —Overige 1986 - 0,9 85

SEVENUM 6810 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86 .

% stemmen % stemmen
Opkomst 83^ 4296 88,8 4354
CDA 69,3 2978 69,0 3002
PvdA 14,0 602 14,1 615
WD 7,9 338 9,9 433
D66 5,2 224 4,4 190
SGP 0,1 4
Groen Links 1,9 83 1,8 80
GPV 0,3 14 0,1 3
RPF 0,0 1 0,1 3
Overige 1,3 52 0,6 28
Specificatie Overige:
VCN 0,1 3 -
SP 0,7 28 0,1 6
RN - - - -
AWP 0,0 1
BC 0,1 4 -
VP 0,1 3 -
Janmaat 0,1 5 -
De Groenen 0,2 7 0,2 7
VMP - - - -
SAP 0,0 1 0,0 1
Overige 1986 - - 0,3 14

1

SIMPELVELD 11862 INW.
Kamer '89 Kamer'B9 Kamer'B6 Kamer'B6

% stemmen %_ stemmen
Opkomst 82,6 7411 90,3 7938 .
CDA 47,8 3541 47,8 3792
PvdA 37,1 2750 36,9 2931
WD 6,8 501 8,3 662
D66 4,3 318 3,6 284
SGP 0,1 10 0,0 1 ;
Groen Links 1,7 124 1,1 88 .
GPV 0,2 16 0,1 5
RPF 0,2 12 0,1 11
Overige 1,8 139 2,1 164
Specificatie Overige:
VCN 0,1 9 0,0 1
SP 0,3 19 0,2 14
RN 0,0 4 -
AWP 0,0 4 0,0 2
BC 0,3 20
VP 0,2 16
Janmaat 0,4 28
De Groenen 0,5 36 0,4 31 "
VMP 0,0 1 -SAP 0,0 2 0,1 4
Overige 1986 - - 1,4 112

STODILIENBERG 3532 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 79,2 2171 85,1 2222
CDA 51,3 1114 51,7 1148
PvdA 26,2 569 25,6 569
WD 12,5 272 14,5 322

" D66 6,0 130 4,9 108
SGP 0,0 1 0,0 1
Groen Links 2,4 53 1,9 43
GPV 0,3 7 0,0 1
RPF - 0,1 2 .
Overige 1,3 25 1,3 28
Specificatie Overige:
VCN 0,1 2 0,1 2
SP 0,1 2 -
RN 0,1 1 -AWP 0,1 1 0,1 1
BC 0,1 3 -VP 0,2 5 -Janmaat 0,4 9 - -De Groenen 0,1 1 0,1 3
VMP -SAP 0,1 1 -
Overige 1986 - - 1,0 22

STEVENSWEERT 1531 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 83,4 1057 88,6 1101
CDA 56,3 595 59,0 650
PvdA 28,0 296 25,7 283
WD 9,8 104 10,5 115
D66 3,9 41 3,3 36
SGP
Groen Links 1,2 13 0,8 9
GPV - - -
RPF - - -
Overige 0,8 8 0,7 8 'Specificatie Overige:
VCN - - - -
SP - - .
RN _■_-■-

AWP - - -
BC — — — —VP 0,3 3
Janmaat 0,4 4 -
De Groenen - - - - 1
VMP 0,1 1
SAP — - - _
Overige 1986 - 0,7 8

STRAMPROY 4862 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 82,7 3020 88,5 3083
CDA 61,0 1843 61,7 1901
PvdA 23,5 710 22,8 702
WD 7,6 230 9,1 279
D66 4,2 126 3,8 118
SGP 0,0 1 -Groen Links 2,4 71 1,6 49 '.
GPV 0,1 2 0,0 1 .*
RPF 0,1 4 - - '.
Overige 1,1 33 1,0 33
Specificatie Overige:
VCN '- o^o 1
SP 0,1 4 0,3 10 -.
RN _ _ - - .
AWP 0,0 1 - - '.
BC - - ■"VP 0,2 5 -
Janmaat 0,6 17
De Groenen 0,1 4 0,2 6 .
VMP 0,1 2 - - .'
SAP -
Overige 1986 - - 0,5 16

SUSTEREN 12919 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 80,3 8031 87,1 8404
CDA 51,3 4119 50,8 4267
PvdA 31,6 2536 32,5 2731
WD 8,8 707 9,2 770
D66 4,4 351 4,1 340
SGP 0,2 17 0,0 2
Groen Links 2,3 187 2,0 169
GPV 0,2 17 0,0 2
RPF 0,1 6 0,1 9
Overige 1,1 91 1,3 114
Specificatie Overige:
VCN 0,1 5 0,0 3
SP 0,1 11 0,1 4
RN 0,1 4
AWP 0,1 6 0,0 1
BC 0,1 10
VP 0,1 6 -
Janmaat 0,3 27 -De Groenen 0,2 18 0,1 10
VMP 0,0 1
SAP 0,0 3 0,0 1
Overige 1986 - - 1,1 95
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Heelt ueen
vuurtjevoorme?

Het kan gebeuren dat iemand even niet in de gaten heeft
dat zijn sigaar al brandt. Een onschuldige verstrooidheid?
Dat is heel goed mogelijk. Maar bij oudere mensen zou het ook
om iets ernstigere kunnen gaan. Misschien een eerste teken
van beginnende dementie. Zeker wanneer zulke dingenregel-
matig voorkomen.

Het verloop van dementie is zo geleidelijk, dat vaak pas
laat duidelijkwordt wat eraan de hand is. Als iemand echtrare
dingen doet. De greep op de werkelijkheid kwijtraakt. En het
dagelijks leven niet meer aankan.

Zon patiënt zou beter geholpen zijn wanneer de ziekte
eerder wasonderkend. In een derde van de gevallen zijn
de verschijnselen in een vroeg stadium met succes te behan-
delen. Voor de overige gevallen bestaat op dit moment nog
geen genezing, maar door de juisteverzorging is er toch grote
verbetering mogelijk.

Vergeetachtigheidof gekke vergssingenzoudenbij oude-
ren wel eens op dementie kunnen wijzen. Wees er alert op
in uw omgeving. Durf erover te praten. En waarschuw in elk
geval de huisarts.

Dementie is een verraderlijk ziekteproces dat veel ver-
warring brengt. Maar als we de verschijnselen eerder herken-
nen, zijn we beter in staat om te helpen.

I Gratis boekte over dementie.
IMeer over dementieleest u in een gratis boekje dat wij utoe-

zenden wanneer u dezebon in een gefrankeerde enveloppe -
I stuurt naar SIRE, p/a Postbus 1, 3417 ZG Montfoort. Wilt u

f 1,75 extra aan postzegels plakken voor de verzendkosten?

INaam: Leeftijd:
Adres:
Postcode:
Woonplaats: _Ml__

Publikatie aangeboden door dit blad in samenwerking mei de Stichting Ideële Reclame.
m

t

Voor uweigen milieuplan ■

hoeft u niet op een
nieuw kabinet te wachten. 1

o

1

r "'""" ik c
dljfllfllil. m F_^B_BB^^^"^^^^"^wHH__ ■:'\vSs§!t* »1 ;_: *; !

All. Het sterkste 1 J 1

natuurlijk ook in milieu- ■Éfl^^HHH
vriendelijk navulpak. H^^V^T Êm

__. _lwl§_illl

IDE VLEKKEN WEG ?tf■_-_*. WB
DE KLEUREN ECHT W^

iiii

. f .MSv é \ _^^tf K_tV___ len nieuwe kleuren-TV of videorecorder? Of beide? , j ~~ f"fft SM tfS' "^P^SfrV^B^ ***TIUjJ C fvY\\\ _____ _T^ Ga dan naar het Skala-filiaal bij vin de buurt en ~"-~»«_il _Wlrw4W- *i»«««»_»"««»*»*: Wil lo" _l__J¥S__r -'"*'i jv'vj __^B _K< __ _P 11 profiteer van deze fantastische aanbieding: een _Rl'l il__ \' f J> '^MÉÉÈ P^
J f Sony kleuren-TV en een Sony-videorecorder. Als u deze ï*||§ — ;_;;■— ft Nïi^pß^T "■".-.■ - —..^ ''/« JS^Ï& ''''_*€

" _^^fl —T^^-^^-T WÊ twee apparaten samen huurt ontvangt ude kassette- 'K, : """"" /.'v*"-*^ MMMIWIIiIIMIIIIIII i /¥^ '

___É _^^^ 1_ _T °^ bellen, wij komen dan zo snel mogelijk bij u thuis. jf! *.. el^la: *^^^' Si*/ ' i ■ LU—- ~ ''"*' IM A _^^fl Huren bij Skala kan per dag, per week, voor een K "" j w / -- 1_|_r __^0% __ midweek of een weekend. Gaat u een paar dagen naar jÉË V^f<o? wi H ' j'""» /- ïiÜS^^^Qk^ I_f^ _. WllillllllllliH fiww—^—^a»__M^—_ **" vakantiepark? Neem dan een Skala-kamera mee. f~"fl ■ lA4_3' ' ! / W^^J^^r fA _^^B Ook feesten en partijen kunt u met bewegende beelden ffi f" JfI „ öIW ' ' ' V. f|_ ■'«Wf%öfe - ■ / Nèu> È
■__ ___ [WpwiiWfflMfrarYilfliill^^ vastleggen. Met de handige draagbare kleuren-tv en '»*_, V f 111 Y^l!7s'«!'E'JTÏ?«_T[_L» I ' E!H!^IT_TO?'3I^M_I / «wh*" fvideoplayer, die u ook voor een korte periode kunt ____________# I 3* __________k^^_ _~..--' KÉi_________HÉt_H ’ g.^ °pgraK, ~^*^'«h^, I

huren, kunt u hetresultaat meteen bekijken. rTOJfffCTMt*^- -* Wasautomaat Magnetronoven / £>«.;£'!?>;" *~. o,? «?«»."». IbP^uxJl l_fc_M_l_É_«_«_É_M_B_aï__i_Ml Voorlader, met aqua-bespaar- Bakken, grillen en koken, inhoud / kSJi^""'m"n> rtl^- l
m&m msmmsmm Dubbeldeurs koelautomaat systeem, interval-centrifugeren met 36 liter, quartz grill, 1000 W L_^_""v*rboni'c'o«" on?'n»'« /

TP Sa iM^kMali—a kastmodel, netto inhoud koelruimte 1000 of 800 omwentelingen per "»■■■ ' , ""**' f
fQjÊ llpp '§|I 240 Itr, 4-sterren vriesvak 67 Itr, minuut, kapaciteit skg wasgoed xmmmvm^w^Z^"**^

/Ii $ös<éto Ppgi^B*^^ \\lk"^^e' I Draaabare ktv/videoplayer Kleurentelevisie Kleurentelevisie Kleurentelevisie Kleurentelevisie
_____^^ j iVf 4? W~P*-~fV*~f-f-__ J '*f "__ 36cm beeldbuis en 30 voor- 63cm flat & square beeldbuis, 55cm flat & square beeldbuis, ó3cm flat & square beeldbuis, 70cm Black Linytron beeldbuis,

_^ __. ____ keurzenders, afstandsbediening 40 voorkeurzenders, teletekst en stereo, teletekst, afstandsbediening stereo, teletekst, afstandsbediening stereo, teletekst, afstandsbediening,
VH^Videore^rder^ kleurentelevisie I voor tv en videoplayer afstandsbediening sleeptimer
HQ-sysleem met 4 koppen, inklusief 54cm Hol & square Black Trinilron ~___-..::^»' "—'t_-r«Mi iiiiy_„iirT__

Wanneer u deze twee apparaten samen huurt ontvangt u een Sony s^9 [BgülF __SS__l.Ssl'*'-^<' '^"'Z, wmap m*T^~? _^i^ __^^^___^^^_"|7^ f..
kassettespeler TCM-4000, kompleet met mikrofoon, uit de suksesserie ■ WÊÈEBII I 50* ''Vc _L fI 1 -^ I B 4 '^È^l _f /li 'Skala verhuurt uitsluitendtopmerken ■ _f^ m^J^^yj| _b_is. ___| HQ VHS-videorecorder met N^J_j>*****^ HQ slimline, met afstands- \T Digitaal slimlme VHS-systeem,
■ Geen betaling ineens ■ Vaste huurprijzen ■ Recht van koop __T__^ Audio midi-set -^mm^ afstandsbediening, kompleet met bediening, 4 programma's tot iiil' 8 programma's 365 dagen vooruit
■ Onbeperkte service en gorantie «Gratis thuisbezorgd en ■■ Tuner/versterker, dubbel kasettedeck, platen- leespen voor eenvoudige programmering 31 dagen vooruit te programmeren te programmeren
geïnstalleerd■ Omruilgarantie voor tv en videorecorder. IHI speler, cd-speleo boxen en afstandsbediening K^^^^..^vVaM^."s^<m^.hKm^^nju^

_
eindhoven hooghuisstraat 11,040-450365 Maastricht spilstraat 16, 043-214943 Veeleisende mensen huren bij Skala.
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[GALMEN 8423 INW.
Kamer '89 Kamer '89 lamer '86 71amer '86U—__ % stemmen % stemmenOpkomst 74,8 4841 79,6 5010fcvAuA 47,6 2306 46,4 2327Q,£ 36,0 1740 35,9 1801

\HP 8,1 392 10,7 538SrvL 4,4 214 3,8 188P>GP _ _ 0 0 2K£>en Links 2,8 136 1,9 93S M l 0,1 6
Pverige 0,9 46 lil 52Specificatie Overige:
«£N 0,0 2 0,1 3

$<" S:J I : :
JVp 0,2 9 -L .0,1 5 -janmaat 0,3 16

0,1 4 0,2 9
sap l'l \ : :Overige 1986 '- - 0,8 40

ÏIGELEN 18991 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86k % stemmen % stemmen

Cnlomst '4-1 "91 81,4 10666p"A
A 49,2 4914 47,5 5064

Vvn 33-3 3331 34-4 3672
Ürr 8.1 808 10,2 1085
Spd 55 551 4,7 507Gr£ r. °'0 4 0,0 2op°en Links 2,1 209 1,5 156Rp^ 0,3 28 0,4 39
Overi_ o>l 10 0-1 »verige ■ 1,4 136 12 130specificatie Overige:
Sp 0,0 5 0,0 1
RN 0,2 17 0,1 12
MtfP 0.1 5
fin 0,0 1 0,0 1
Vp 0,1 7 -iL 0.1 12 - -feaat 0,7 67groenen 0,2 18 0,1 8
Sap ~ - ~
Ovpt O-0 4 0,0 2Uvengel9B6 - - 1,0 . 106

THORN 2686 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86__ % stemmen % stemmen

Opkomst 81,0 1785 89,6 1804
CDA 52,4 935 55,4 1000
PvdA 31,7 566 29,2 527
VVD 8,6 153 8,6 156
D66 4,4 79 4,2 75
SGP 0,0 1 0,1 1
Groen Links 2,0 35 1,6 29
GPV 0,0 1
RPF
Overige 0,9 15 0,9 16
Specificatie Overige:
VCN 0,1 1
SP 0,1 1 . -
RN 0,1 2
AWP
BC 0,1 2 -VP 0,1 1 -Janmaat 0,3 6 - -
De Groenen 0,1 2 0,3 6 .
VMP _

" -
SAP 0,1 1 -
Overige 1986 - - 0,5 9

VAALS 10639 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

_% stemmen % stemmen
Opkomst 80,4 5306 82,8 5439
CDA 40,7 2159 38,6 2097
PvdA 40,1 2127 43,6 2374
WD 10,1 535 11,6 629
D66 4,0 214 2,6 142
SGP 0,3 , > 15 0,1, 5
Groen Links 2,6 139 1,4 78
GPV 0,7 40 0,3 19 'RPF 0,0 3 0,1 4
Overige 1,5 74 1,7 91
Specificatie Overige:
VCN 0,0 2 0,0 1
SP 0,1 3 0,1 6
RN 0,1 4 -AWP 0,1 3 ■ 0,1 3
BC 0,3 14 -VP 0,1 7 -
Janmaat 0,3 14
De Groenen 0,4 22 0,5 26
VMP 0,1 3 -SAP 0,0 2 -Overige 1986 - - 1,0 55

VALKENBURG A/D GEUL 17684 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 8M 11819 89,0 12041
CDA 51,4 6078 50,8 6113
PvdA 28,3 3349 27,8 3344
VVD 11,3 1336 14,1 1703
D66 4,9 580 4,0 476
SGP 0,1 11 0,1 7
GroenLinks 2,2 261 1,4 164
GPV 0,2 21 0,1 17
RPF 0,2 22 0,1 13
Overige 1,4 161 1,6 204
Specificatie Overige:
VCN 0,0 4 0,0 1
SP 0,2 20 0,1 14
RN 0,0 4
AWP i -BC 0,2 18
VP 0,2 23
Janmaat 0,5 58 - -
De Groenen 0,2 28 0,2 26
VMP 0,1 5 -
SAP 0,0 1 0,0 2
Overige 1986 - - 1,3 161

VLODROP 2531 INW.
Kamer '89 Kamer'B9 Kamer'B6 Kamer'B6

% stemmen % stemmen
Opkomst 81,0 1414 84,9 1417
CDA 52,8 747 53,8 762
PvdA 28,5 403 25,4 360
WD 10,8 153 13,5 191
D66 4,1 58 4,1 58
SGP -Groen Links 1,8 26 1,9 27
GPV 0,2 3 0,1 2
RPF 0,1 2 _ " . _
Overige 1,7 22 1,2 17
Specificatie Overige:
VCN -SP 0,2 3 0,2 3
RN -AWP
BC 0,3 4 -VP 0,1 1 -Janmaat 0,5 7 - - ■De Groenen 0,4 5 0,3 4
VMP 0,1 1 -SAP 0,1 1 -Overige 1986 - - 0,7 10

VOERENDAAL 13258 INW.
Kamer *89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 84,9 8749 88,0 8782
CDA 52,2 4567 46,7 4097
PvdA 27,2 2383 27,2 2388
WD 11,4 995 17,5 1539
D66 5,1 443 4,8 417
SGP 0,1 5 0,1 11
Groen Links 2,2 196 1,9 169
GPV 0,2 18 0,1 9
RPF 0,1 11 0,1 12
Overige 1,5 131 1,6 140
Specificatie Overige:
VCN 0,1 5 0,0 3
SP 0,2 19 0,2 17
RN 0,1 7 -AWP - _ " _ _ ,
BC 0,1 13
VP 0,3 25
Janmaat 0,3 27 - -De Groenen 0,3 26 0,3 29
VMP 0,0 2 -
SAP 0,1 7 0,1 5
Overige 1986 - - 1,0 86

WESSEM 2170 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 74,3 1261 80,9 1328
CDA 56,1 707 55,0 730
PvdA 27,2 343 27,5 365
WD 9,0 113 11,2 149
D66 4,0 50 3,2 43
SGP ,0,2 3 - -
Groen Links 2,0 25 1,5 20
GPV 0,3 4 0,1 1
RPF
Overige 1,2 16 1,5 20
Specificatie Overige:
VCN - - -
SP 0,1 2 .
RN 0,1 1 -
AWP
BC 0,4 5 -
VP 0,1 2 - -
Janmaat 0,2 2 -
De Groenen 0,2 3 0,3 4
VMP 0,1 1 -
SAP — — — —
Overige 1986 - 1,2 16

WITTEM 7715 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 94,3 5599 96,0 5502
CDA 51,6 2887 53,2 2927
PvdA 31,1 1744 28,9 1591
WD 7,9 440 9,9 542
D66 5,1 284 3,9 216
SGP 0,1 8 0,0 2
Groen Links 2,6 144 2,2 119
GPV 0,2 11 0,2 10 -
RPF 0,1 6 0,1 4 .
Overige 1,3 75 1,6 91 "-

Specificatie Overige:
VCN 0,0 3 0,0 1
SP 0,2 12 0,1 3
RN 0,1 5 -
AWP 0,0 1
BC 0,1 5 -
VP 0,1 7
Janmaat 0,4 20
De Groenen 0,4 21 0,3 17
VMP 0,0 2
SAP 0,0 1
Overige 1986 - - 1,2 68

Van onze parlementsredactie

Opgelucht D66
viert feest

Maar de afgang van Terlouw
is nog niet vergeten

'Ik zat te janken,toen ik
het op de radio hoorde'

Ria Beckers: zes zetels een enorme prestatie
"De kopstukken van
Groen Links volgen
in Utrecht de
verkiezings-
uitslagen: v.1.n.r.:
Andree van Es, Paul
Rosenmöller, Ria
Beckers, Pieter
Lankhorst, Ina
Brouwer en Bert
Willems.

Ook de milieuman van de Demo-
craten, het kamerlid Dick Tom-
mei, was er even 'bang voor dat
Groen Links er met het milieu-
item vandoor zou gaan. „Mij be-
kroop het gevoel dat het niet eer-
lijk zou zijn geweest. Zeven jaar
lang hadden we ons er de benen
voor uit het lijf gelopen, terwijl de
kleine linkse partijen zich bij heel
wat debatten over het milieu niet
eens liet zien. Dan steekt het toch
wel wanneer Groen Links goede
sier dreigt te gaan maken met het
milieu."

Van onze Haagse redactie
AMSTERDAM - D66 is opge-
togen en opgelucht. De intie-
me binnenplaats van het West-
Indisch Huis in Amsterdam is
dan ook al vroeg in de avond te
klein voor alle opgetogen D66-
-aanhangers die het feest van
de verkiezingswinst willen
meevieren. Als een breed
glimlachende lijstaanvoerder
Hans van Mierlo op het bordes
verschijnt voor de 'zege-
speech' wordt hij als een held
toegejuicht.

„Het is ons gelukt. We hebben ons
bestaansrecht verzilverd. De kie-
zers hebben ons zien zitten tussen
de race naar het Catshuis en de il-
lusies van Groen Links," aldus
Van Mierlo. Hij besluit met de toe-
passelijke woorden: „En nu gaan
we feesten."

UTRECHT - In het havelozen klamme Utrechtse grach-
leek het gisteravondven of Groen Links al in zijnerde levensmaand de gena-

eslag had gekregen. „Zes ze-els," stond in ieders ver-
tw te ogen te lezen- ..Geen

4 a!vualf' geen tien- °ok geen
Il 1

maar zes" De GroenW j-inkse kandidaten kregen bijulnnenkomst alvast de ver-
waarheid door

t
e campagneleiding ingefluis-ra. Geknakte carrières, on-

U?u°°f en onDegriP en nauwe-Jks verholen verbijstering.
''lk zat te janken, toen ik het ope autoradio hoorde," bekent*en actief PPR-lid.

Van grotendeels verlaten en ver-
t„ len zaaltje is alle hoop gericht op
Slimi rouwer die met een bevroren
Ut t onder de televisielampen
va

e wachten. „Een verdubbeling
bli? zetelaantal," probeert zem°edig. „Dat kan niet elke partij
°ftr e[!' a^us Brouwer diezich ten
9lti'H° e' naar za* later blijken, nog
Va .^ aan een zetelaantal van zeven
hai-ri mPk Haar woorden worden

ravochtig weerkaatst door kale
\v»r!on' *^e weinige toeschouwers
w zich af- Het zou nog ruim
cju e Uur, tot negen uur 's avonds,
de *} voordat GroenLinks zich vanschok zou hebben hersteld. De Democraten constateren dan

ook met grote tevredenheid dat
de kiezers op tijd hebben ingezien
dat veel van de ideeën van Groen
Links niet altijd even reëel zijn.

Voor de toekomst hebben de De-
mocraten zich voorgenomen niet
opnieuw te laten vermalen in een
kabinet. Het trauma van de af-
gang van Terlouw is nog steeds
niet geheel en al vergeten.De vrees van de democratenom te

worden gedegradeerd tot vijfde
partij en daarmee een onbeteke-
nende politieke splinter is geen
werkelijkheid geworden.

Kamerlid Doeke Eisma laat weten
dat D66 in een kabinet, bij voor-
keur in een combinatie met CDA
en PvdA, geen genadebrood
wenst te eten." Geen bijwagenrol
dus.

„Ik denk dat we in zon kabinet
wel wat te melden zouden heb-
ben," aldus Wolffensperger. Vol-
gens hem zou D66 in een combi-
natie van PvdA en CDA kunnen
gaan fungeren als „katalysator
van de besluitvorming".

'Katalysator'
Milieu
De tweede man van de Democra-
ten, Gerrit-Jan Wolffensperger
wil best toegeven enkele weken
geleden beoorlijk in de rats te
hebben gezeten, toen de peilingen
aangaven dat D66 zou verliezen
en kleiner dan Groen Links zou
worden. „In de loop van de cam-
pagne is dat gevoel vrij snel ver-
dwenen. We merkten dat we in-
houdelijk goed overkwamen. Dat
heeft kennelijk toch gewerkt. De
uitslag bevestigt dat we een sta-
biele vierde partij zijn," aldus
Wolffensperger.

Over een ding is vrijwel iedereen
het eens: deelname aan een CDA-
VVD-kabinet achten de democra-
ten zonder uitzondering uiterst
onwaarschijnlijk." HANS VAN MIERLO

...en nu gaan wefeesten...

ei-v
ga ervan uit, tenminste ik ging

*ou £ Uit dat ik in deTweedeKamer
goïr, ,men>"aldus een heftig kauw-
num kauwende Bram van Ojik,
Unw er zeven op de lijstvan Groen
'k wS' "Nee> nu niet meer nee. Maar
Qari 6r al bang voor' ik was er al

' ierjpg Voor' In mijn omgeving zag ik
vonrre.en °P net laatste momentor de PvdA zwichten, want men
arg een ander beleid. En dat is een
Ook "ent waar we niets maar dan
aldi niets tegen kunnen inbrengen,"ka"! een moeilijk slikkende PPR-
sen, -l ,* die ongelovignaar de tus-
ö "uitslagen kijkt, want het
ma„utC,h studenten Salonorkest
On^T luisteren zo nu en dan schier'^ogelijk. De huilerige zigeuner-

'l gint waarmee het orkest van start
ste°H

gaan meedogenloos over in
Wekt vroliJker wijsjes die opge-Kter worden naarmate het zetel-daalt.

Ook al gaat het om tienden van pro-
centen, het alsmaar toestromende
publiek wordt immer opgetogener.
„Een verdubbeling van de zetels,
wie doet ons dat na," klinkt de
boodschap. Men beklopt en aait en
zoent elkaar tevreden. Blijkbaar is
het juist verdriet dat verbroedert.

stoorbare Van Es. Bij elke tussen-
uitslag, hoe onbetekenend ook,
wordt gejoeld, geklapt en gejuicht
als er winst is voor Groen Links en
verlies voor de VVD.

„,We zijn vermalen in de strijd om
de regeringsmacht," constateert de
CPN'er Marius Ernsting, nummer
acht op de Groen Linkse lijst. „We
zijn geslachtofferd in de strijd tus-
sen CDA en PvdA," aldus Ernsting,
die niettemin in de Groen Linkse
samenwerking blijft geloven. „An-
ders was klein links vermalen ge-
weest," aldus Ernsting.

CDA en VVD zijn niet of nauwelijks
van hun meerderheid beroofd, de
natuurlijke bondgenoot (de PvdA)
is verzwakt in plaats gesterkt uit de
strijd gekomen en Groen Links is
nog altijd klein links. „Maar daar staat tegenover, als we

niet hadden samengewerkt, waren
we absoluut versplinterd tot twee
zetels of misschien wel minder. De
uitslag van vanavond bewijst dat.
Maar wat me het allermeest teleur-
stelt is dat rechts het grootste blijft.
Drie zetels winst voor D66 kun je
wegstrepen tegen drie zetels verlies
voor de PvdA. De drie extra zetels
voor ons, dat betekent drie zetels
winst in totaal voor de linkse partij-
en dat is echt marginaal," aldus Van
Es.

nuchtere commentaar. „Maar ik
moet eerlijk toegeven als we slechts
5 in plaats van 6 zetels halen dan
ben ik echt teleurgesteld, dat is
waar."

'Vermalen'
t'>es Eeu Uitslag kan zeker consequen-
kin »ebben voor de samenwer-

sombert Van Ojik. „Veel
«niJi ?n zullen toch denken: het issiukt! Eerlijk gezegd denk ik dat11 ook."

Verbazing
Met de komst van Ria Beckers te-
gen half tien is de stemming haast
euforisch. „We hebben ons een
beetje gek laten maken door de opi-
niepeilers," aldus Beckers. „Ria,
Ria, Ria," scanderen de Groen
Linksen als de lijsttrekker zes zetels
een 'enorme prestatie' noemt. Tot
haar grote verbazing klinkt als af-
scheid van de voorvrouwen harts-
tochtelijk de Internationale. De een-
ling die daarna 'We are the cham-
pions' inzet,krijgt echter weinigbij-
val.

Hen ' maar dan ook niets is gewon-". dringt het tot iedereen door.

Haar woorden hebben effect. Tegen
negenen, na vele schouderklopjes,
zoenen en andere tekenenvan gene-
genheid slaat de sfeer om. „Jaren-
lang kalfden de linkse partijen af.
Die teneur hebben we niet alleen tot
staan gebracht, maar omgezet in
winst, pure winst," aldus een onver-

Effect

Koelbloedig
Pas als Andrée van Es zich koel-
bloedig voor de camera's posteert,
lijkt het tij zich te keren. „Ik heb
nooit geloofd in tien of twaalf ze-
tels," aldus Van Es. „Veranderingen
in Nederland breng je niet zo snel
teweeg, dat is gewoon ondenkbaar.
Maar met zes mensen in de Tweede
Kamer die dezelfderichting op wer-
ken en hetzelfde doel nastreven, dat
vind ik al heel wat," aldus haar

Limburg stemde voor de Tweede Kamer
Limburgs dagblad i kamerverkiezingen '89
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Een belangrijke vraag is in welke
mate Lubbers zal kiezen voor een
krachtig en royaal milieubeleid en
voor een zodanig sociaal-econo-
misch beleid dat een beheerste in-
komensontwikkeling in een econo-
misch gunstige periode gemakkelij-
ker wordt aanvaard. In het alge-
meen gesproken gesproken lijkt
een coalitie van CDA en PvdA op
deze punten betere uitzichten te
bieden. Het spreekt - gezien de uit-
slag - vanzelf dat D66 daarbij hoort.
Dit stelt deVolkskrant in het hoofd-
commentaar. Een coalitiepoging
van CDA, PvdA en D66 ligt als be-
gin van de formatie voor de hand.
Die vergt van Lubbers een zekere
constructieve terughoudendheid,
terwijl aan de andere kant PvdA en
D66 zullen beseffen niet in de posi-
tie te zijn om een hoge toon aan te
slaan. De kiezers hebben de PvdA
nu eenmaal geen gelijkwaardige po-
sitie gegund.

Dit betekent niet dat met alles maar
genoegen moet worden, hoe groot
ookhet verlangen zal zijnom van de
oppositiebanken te worden verlost.
Een imposante beleidsverschuiving
zit er niet in, maar het gaat ook niet
aan om dienstboden en tuinlieden
te leveren voor een in hoofdzaak

Volkskrant: gemeenschappelijke bedding kun-
nen vinden".
En wat de WD betreft: „Een partij
die (voor de tweede achtereenvol-
gende maal) zo grondig door de kie-
zers is afgedroogd als deWD nu is
overkomen, dient eigenlijk buiten
de regering te blijven".
Maar de beste reden voor herstel
van de samenwerking tussen CDA
en PvdA is volgens het NHD van
politiek-inhoudelijkeaard. „Er staat
nogal wat op de „agenda voor de
toekomst": dringende problemen
(milieu, werkloosheid, onmiskenba-'
re tekorten in diverse zorgsectoren),
waarvan de oplossing vergt dat de
vruchten van de weer op gang geko-
men economische groei nog voor
lengte van jaren goeddeels aan de
consumptie worden onttrokken.
Een kabinet van CDA en PvdA met
eventueel D66 schept daar onge-
twijfeld de beste voorwaarden
voor".

voortgezet Lubbers-beleid. De so-
ciaal-democraten moeten om hun
zelfrespect denken en om hun be-
trouwbaarheid als belangrijkste
progressieve kracht in de Neder-
landse samenleving.
Het wordt voor alle betrokkenen
een moeilijke formatie, wellicht het
meest voor Lubbers. Want het is ge-
makkelijker om stemmen te ver-
werven dan om vertrouwen - hoe
dan ook bereikt - waar te maken.

" Speciaal voor het pas getrouwde stel Marie José Schellekens (28) en Ton Bouwmeester (30) werd
te Wassenaar gisterochtend nog even een oude stembus van stal gehaald. Eerst werd gestemd en
toen pas getrouwd. Normaal stemt men in Wassenaar tegenwoordig elektronisch

De Telegraaf:
De uitslag van de Tweede Kamer-
verkiezingen wijst erop dat de
meerderheid van de kiezers een
voortzetting van het huidige beleid
wil. De kleine verschuiving die zich
naar links heeft voorgedaan is voor-
al bij D66 terecht gekomen die wat
de hoofdpunten van het financieel-
economisch beleid en de buiten-
landse politiek betreft dicht bij het
CDA staat, aldus de Telegraaf in het
hoofdartikel.
De kiezers hebbenvolgens dekrant
de duidelijke oproep van de PvdA
voor een ander beleid terzijde ge-
legd. Deze partij is vooral door haar
voorstellen tot belastingverhoging
en een fikse uitgavevermeerdering
in de ogen van de Nederlandse be-
volking nog steeds niet geschikt om
politiek leiding aan ons land te ge-
ven.
Gezien de wens tot voortzetting van
het kabinetsbeleid sluit een voort-
zetting van de huidige coalitie al of
niet aangevuld met D66 het beste
aan op de verkiezingsuitslag. Te-
meer omdat de nederlaag van de
WD meer met te overwinnen inter-
ne problemen van deze partij van
doen heeft dan met het mede door
haar gevoerde beleid.

Het CDA handhaaft zich met glans
als de grootste partij, maar voor een
herstel van de coalitie met de WD
is de parlementaire meerderheid
wel erg krap geworden. De PvdA
heeft een duidelijke nederlaag gele-
den, maar maakt desondanks een
goede kans om in de regering te ko-
men. Dat concludeert het Reforma-
torisch Dagblad (RD) in een com-
mentaar op de verkiezingen.

Reformatorisch
Dagblad:

De verschillen tussen mannen en
vrouwen zijn het grootst bij de aan-
hangers van het CDA en de kleine
rechtse partijen. Vrouwelijke kie-
zers op deze partijen nemen vaker
een progressief standpunt in dan
mannelijke kiezers.

energie zijn en tegen het gebruik
van kernwapens. Er is geen ver-
schil tussen mannen en vrouwen
wanneer het gaat om legalisering
van abortus of euthanasie.

Breda eerste
grote stad

met uitslag
DEN HAAG - Als eerste gemeen' <
met meer dan honderdduizend jj 5
woners werd de verkiezingsuitslJi "\
in Breda (ruim 120.000 inwone? S
bekend. Ondanks de problemen °f I
Breda gistermorgen had met h' 1
uitvallen van een stemmachine c j
een uitgebreide telefoonstoring, tfi
ren de stemmen in Breda even r '
acht uur geteld. ,
De opkomst in Breda viel iets tege,

} |
Van de ruim 94.000 stemgerecht'" Jden kwam 72,1 procent naar *stembus, ruim 8 procent min#j,
dan by de Kamerverkiezingen va'
1986.

Grootste partij in Breda bleef *PvdA met 33,6 procent van de ste?
men, 2,3 procent minder dan J "
1986. HetCDAbleef maar net achfbij de PvdA met 33,3 procent, &
procent meer dan bij devorige W
merverkiezingen. De WD leveï',
in Breda 2,7 procent in, D66 won *>
procent. Ook Groen Links boek'
winst: 1,2 procent.

Vrouw stemt vaker
op CDA dan man

Volgens proefschrift Monique Leijenaar
Officieuze
einduitslag

half 1 bekend

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Vrouwen stemmen
vaker op het CDA dan mannen. De
grotere voorkeur voor het CDA
wordt vooral veroorzaakt door
vrouwen onder de 60 jaar en vrou-
wen die niet buitenshuis werken.
Voor hen speelt religie een grotere
rol bij het uitbrengen van de stem.
Voor de meeste andere politieke
partijen verschillen mannen en
vrouwen niet in hun voorkeur.
Het ontbreken van grote verschil-
len in stemgedrag tussen mannen
en vrouwen wil niet zeggen dat
mannelijke en vrouwelijke kiezers

niet van mening verschillen over
politieke zaken. Dit blijkt uit het
proefschrift over politiek gedrag
van vrouwen en mannen in Neder-
land, waarop Monique Leyenaar
vandaag aan de Leidse Universiteit
promoveert.

Nivellering
Uit het onderzoek, waarin gege-
vens zijn gebruikt van zes verkie-
zingsjaren, wordt verder duidelijk
dat vrouwen een grotere voorstan-
der zijn van inkomensnivellering,
vaker tegen uitbreiding van kern-

De onderzoekster komt verder tot
de conclusie dat het geslacht van
de kandidaat een overweging is die
voor steeds meer burgers bij de
sternbepaling telt. In 1986 schom-
melde het percentage voorkeur-
stemmen voor de meeste partijen
tussen tien en vijftien. Ongeveer
een derde van alle voorkeurstem-
men wordt uitgebracht op vrouwe-
lijke kandidaten, terwijl het aan-
deel van vrouwen op de kandida-
tenlijsten ongeveer een vijfde be-
draagt.

Geslacht

Naar verhouding de meeste stem-
mers bleven weg in de provincies
Limburg (opkomst 76,6 procent) en
Noord- en Zuid-Holland met in bei-
de provincies een opkomst van 77,8
procent. Friesland en Drenthe no-
teerden de grootste opkomst: 86,7
en 86,6 procent.

DEN HAAG- De officieuze einduit-
slag van de Tweede Kamerverkie-
zingen op 6 september was 's nachts
om vijfover half een bekend. Bij de
vorige Kamerverkiezingen was de
einduitslag bekend om achttien mi-
nuten na middernacht. De gemeen-
te Den Haag was ditmaal hekkeslui-
ter bij het tellen en doorgeven van
de stemmen aan de centrale verkie-
zingsdienst van het ANP.

Door de uitkomst van deKamerver-
kiezingen bestaat er „een goede
kans dat confessionelen en sociaal-
democraten weer gaan samenwer-
ken zonder door de kiezers tot el-!
kaar veroordeeld te zijn". Dit
schrijft het Noordhollands Dagblad
in het hoofdartikel.
„Alleen al uit politiek-democratisch
oogpunt zou dat een positieve ont-
wikkeling zijn. Kwesties van schuld
buiten beschouwing latend: het is
niet goed als de twee hoofdstromen
in de vaderlandse politiek duur-
zaam en min of meer a priori geen

Noordhollands Dagblad

Het dagblad voegt daar aan toe dat
D66 vermoedelijk.ook deel zal wil-
len uitmaken van een centrum-
linkse coalitie. Dat betekent wel dat
het CDA in het nieuwe kabinet in
een minderheidspositie terecht
komt. Op sociaal-economisch ge-
bied staat D66 meestal tussen CDA
en PvdA in, maar als het gaat om
ethische kwesties staat Van Mierlo
heel duidelijkaan de kant van de so-
cialisten. Dat geeft te denken voor
de toekomst, meent het RD.

Ook bij een coalitie met de PvdA
kan Lubbers premier blijven. Daar-
bij moet volgens het RD de vraag
gesteld worden hoe lang een derge-
lijke coalitie het zal uithouden.
Combinaties van christen-democra-
ten en socialistenzijn de laatste der-
tig jaar niet alleen vrij zeldzaam,
maar ook weinig stabiel geweest, al-
dus het Reformatorisch Dagblad.

Twaalf grote gemeenten van Limburg
MAASTRICHT 116385 INW.

Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86
% stemmen % stemmen

Opkomst 71,7 66295 78,7 70606
CDA 34,5 22881 33,5 23674
PvdA 42,6 28217 45,6 32162
WD . 8,8 5822 10,9 7711
D66 7,0 4630 4,9 3452
SGP 0,1 84 0,0 30
Groen Links 4,9 3270 3,0 2089
GPV 0,3 167 0,1 96
RPF 0,1 65 0,1 82
Overige 1,7 1159 1,9 1310
Specificatie Overige:
VCN 0,0 28 0,0 9
SP 0,3 181 0,3 191
RN 0,0 24
AWP 0,0 13 0,0 7
BC 0,2 110
VP 0,2 130
Janmaat 0,6 404
De Groenen 0,4 230 0,3 182
VMP 0,0 9 -SAP 0,0 30 0,0 18
Overige 1986 - - 1,3 903

HEERLEN 94146 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 71,7 52172 79,1 56710
CDA 36,2 18889 36,8 20848
PvdA 41,9 21846 42,6 24184
WD 7,6 3982 9,6 5451D66 5,5 2857 4,3 2463 »
SGP 0,1 68 0,1 46
Groen Links 3,4 1750 2,6 1477GPV 0,4 205 0,2 99
RPF 0,2 115 0,2 117
Overige 4,7 2460 3,6 2025
Specificatie Overige:
VCN 0,1 57 0,1 39
SP 2,6 1336 1,4 788
RN 0,1 51
AWP 0,0 25 . 0,0 13
BC 0,4 192
VP 0,2 117 ■ -Janmaat 0,9 457
De Groenen 0,3 . 174 0,6 339
VMP 0,0 18
SAP 0,1 33 0,0 24
Overige 1986 - - 1,5 822

VENLO 63607 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 70,3 33235 77,9 36541
CDA 50,8 16887 47,6 17393
PvdA 27,0 8987 29,1 10642
WD 11,0 3638 14,4 5263
D66 6,1 2009 4,9 1790
SGP 0,1 32 0,1 16
Groen Links 2,9 978 2,4 878
GPV 0,3 100 0,1 32
RPF 0,2 62 0,2 60
Overige 1,6 542 1,2 467
Specificatie Overige:
VCN 0,0 14 0,0 11
SP 0,5 150 ' 0,2 85
"RN 0,0 3 -AWP 0,0 5 0,0 6
BC 0,1 29
VP 0,1 46
Janmaat 0,5 169 — - .
De Groenen 0,3 99 0,1 43
VMP 0,0 8 -SAP 0,1 19 0,0 6
Overige 1986 - - 0,9 316

KERKRADE 52993 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 71,9 28661 79,4 31274
CDA 34,8 9982 36,0 11257
PvdA 50,2 14386 49,3 15412
WD 6,0 1723 7,0 . 2199
D66 3,6 1020 3,1 971
SGP 0,1 25 0,1 17
Groen Links 2,2 636 1,8 568
GPV 0,3 82 0,2 53
RPF 0,1 18 0,1 28
Overige 2,7 789 2,4 769
Specificatie Overige:
VCN 0,1 16 0,1 17
SP 1,2 342 o,ff 191
RN 0,1 17
AWP 0,0 15 0,0 3
BC 0,3 93 - -
VP 0,2 56 -
Janmaat 0,5 149
De Groenen 0,2 71 0,3 106
VMP 0,0 8 -
SAP 0,1- 22 0,0 7
Overige 1986 - - 1,4 445

SITTARD '44895 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 75,4 26186 80,9 26970
CDA 43,0 11260 42,4 11434
PvdA 35,7 9344 36,1 9733
WD 9,4 2469 11,8 3181
D66 5,6 1469 4,4 1183
SGP 0,1 20 0,1 11
Groen Links 4,4 1141 3,2 864
GPV 0,2 62 0,1 27
RPF 0,1 29 0,2 49
Overige 1,5 392 1,7 488
Specificatie Overige:
VCN 0,1 13 0,0 3
SP 0,4 97 0,2 53
RN 0,1 21
AWP 0,0 3 0,0 5
BC 0,1 35
VP 0,1 34 - -Janmaat 0,4 109
De Groenen 0,3 66 0,2 59
VMP 0,0 6 -
SAP 0,0 8 0,0 8
Overige 1986 - - 1,3 360

LANDGRAAF 40128 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 76,6 23286 81,9 24548
CDA 34,8 8109 35,8 8781
PvdA 46,1 10743 45,7 11220
WD 7,7 1787 8,9 2181
D66 5,3 1232 4,7 1145
SGP 0,1 18 0,0 13
Groen Links 2,4 567 1,8 439
GPV 0,2 50 0,1 27
RPF 0,2 34 0,1 26
Overige 3,2 746 2,9 716
Specificatie Overige:
VCN 0,1 23 0,1 14
SP 1,2 290 0,8 204
RN 0,0 1 -AWP 0,1 16 0,0 2
BC 0,3 73
VP 0,3 59
Janmaat 0,8 193
De Groenen 0,3 63 0,5 ' 119
VMP 0,0 8 -
SAP 0,1 20 0,0 9
Overige 1986 - - 1,5 368

WEERT 40068 INW.
Kamer'B9 Kamer '89 Kamer'B6 Kamer'B6

% stemmen % stemmen
Opkomst 77^ 23262 81,2 23791
CDA 46,9 10908 46,0 10947
PvdA 33,2 7718 31,5 7499
WD 10,6 2469 14,2 3381
D66 5,0 1165 4,8 1139
SGP 0,1 14 0,1 17
Groen Links 2,1 497 1,5 362
GPV 0,1 22 0,1 20
RPF 0,2 41 0,1 27
Overige 1,8 428 1,7 399
Specificatie Overige:
VCN 0,0 7 0,0 3
SP 0,6 128 0,2 54 ,
RN 0,0 8 -
AWP 0,0 7 0,0 3
BC 0,1 23
VP 0,2 36
Janmaat 0,7 154 -
De Groenen 0,2 50 0,2 35
VMP 0,0 8 -
SAP 0,0 7 0,0 6
Overige 1986 - - 1,3 298

ROERMOND 38600 INW.
Kamer'B9 Kamer'B9 Kamer'B6 Kamer'B6

% stemmen % stemmen
Opkomst 69,4 19538 77,0 21436
CDA 39,5 7717 39,6 8495
PvdA 32,3 6316 35,1 7522
WD 16,2 3160 16,0 3423
D66 5,8 1133 4,9 1057
SGP 0,1 11 0,1 13
Groen Links 3,7 719 2,6 547
GPV 0,4 79 0,1 29
RPF 0,2 38 0,2 47
Overige 1,8 365 1,4 303
Specificatie Overige:
VCN 0,0 8 0,0 4
SP 0,2 39 0,1 15
RN 0,0 4 -AWP 0,0 4 0,0 1
BC 0,2 36
VP 0,1 24 -Janmaat 0,8 163
De Groenen 0,3 61 0,2 40
VMP- 0,1 17
SAP 0,1 9 0,0 4
Overige 1986 - - 1,1 239

GELEEN 33756 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 74,0 19471 81,8 21533
CDA 43,2 8414 41,2 8866
PvdA 39,1 7610 39,5 8508
WD 7,6 1478 9,9 2128
D66 4,9 956 4,0 860
SGP 0,1 21 0,0 8
Groen Links 3,4 654 2,5 537
GPV 0,2 41 0,1 31
RPF 0,2 27 0,2 32
Overige , 1,3 270 2,6 563
Specificatie Overige:
VCN 0,0 6 0,0 3
SP 0,3 48 0,2 51
RN 0,0 7 -AWP 0,0 7 0,0 6
BC 0,2 34 -VP 0,1 20 - -
Janmaat 0,6 113
De Groenen 0,1 23 0,2 32
VMP 0,0 6 -
SAP 0,0 6 0,0 1
Overige 1986 - - 2,2 470

VENRAY 341721N^
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '$

% stemmen % stemrngn^
Opkomst 73,7 18566 82,1 19897
CDA , 57,2 10619 55,4 11013
PvdA 23,4 4338 25,2 5023
WD 8,5 1572 10,9 2170
D66 6,0 1109 4,5 892
SGP 0,1 ■ 17 0,0 8
Groen Links 3,2 592 2,5 494
GPV 0,2 33 0,1 20
RPF 0,0 7 0,1 12
Overige 1,4 279 1,3 265
Specificatie Overige:
VCN 0,0 5 0,0 8
SP 0,5 92 0,4 81
RN 0,1 8 -
AWP 0,0 1 0,0 4
BC 0,1 19
VP 0,2 41
Janmaat ' 0,3 62 -
De Groenen 0,2 41 0,1 26
VMP 0,0 3 - -
SAP 0,0 7 0,1 16
Overige 1986 - - 0,7 130

BRUNSSUM 29790 ll#
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '8e

% stemmen % stemmgj3^
Opkomst 75,2 17565 82,6 18967
CDA 38,2 6709 38,2 7235
PvdA 44,5 7813 44,9 8524
WD 6,2 1092 7,6 1446
D66 4,9 857 4,3 820
SGP 0,1 < 14 0,1 12
GroenLinks 2,4 417 1,9 354
GPV 0,7 132 0,5 103
RPF 0,2 42 0,3 50
Overige 2,8 489 2,2 423
Specificatie Overige:
VCN 0,2 36 0,1 ■ 19
SP 1,2 204 0,6 112
RN 0,1 12
AWP 0,0 6 0,0 3
BC 0,3 48 -,
VP 0,2 27
Janmaat 0,6 114 - -
De Groenen 0,2 31 0,2 44
VMP 0,0 4 - -SAP 0,0 7 0,0 7
Overige 1986 - - 1,3 238

STEIN 26569 Ijj^
Kamer '89 Kamer'B9 Kamer'B6 Kamer'B 6

% stemmen % stemrng*V
Opkomst 79,6 16395 86,0 17071
CDA 45,8 7508 46,5 7933
PvdA 34,9 5718 34,2 5841
WD 8,1 1324 10,0 1700
D66 6,6 1083 5,3 912
SGP 0,1 9 0,0 7
Groen Links 3,0 490 2,1 368
GPV 0,1 22 0,1 11
RPF 0,1 18 0,1 1°
Overige 1,3 223 1,7 289
Specificatie Overige:
VCN 0,0 5 0,0
SP 0,2 34 0,1 ■ 1'
RN 0,0 6 - '
AWP 0,0 7 0,0 1
BC 0,1 13
VP 0,2 30
Janmaat 0,4 62 - ■ ~
De Groenen 0,3 56 0,2 30
VMP 0,0 2 ~
SAP 0,1 8 0,0 2
Overige 1986 - -1,4 237

De commentaren in
de ochtendbladen

Eerst stemmen, dan trouwen Partijen moeter
eigen affiches
verwijderen
Van onze correspondent (

GRONINGEN - Burgemeester JJ \Staatsen van Groningen wil dat j;politieke partijen die de stad m\ben volgeplakt met verkiezingsafl
ches deze zelf weghalen. Doen ' ]
dat niet, dan verwijdert de gemefl j
te de propaganda-uitingen zelf ]
kostenvan de betrokken partijen \
„Ik heb er vertrouwen in dat we1
geenrekening hoeven te sturen", * 'dus Staatsen.
De Groningse burgemeester hooi
dat de partijen voor de gemeen'
raadsverkiezingen in maart mmd
affiches plakken. Tegelijkerti
heeft hij aangekondigd in het vo«
jaar ter compensatie meer verki
zingsborden te laten plaats^
Staatsen heeft de indruk dat er &
deze verkiezingen meer is geplal
dan driejaar geleden. „Groningen
getroffen door een plak-explosi'
Hopelijk kunnen we dat verschil,'
sel in maart voorkomen", zei hij §
teren.

f limburgs dagblad kamerverkiezingen '89
Donderdag 7 september 1989 " 28



BRIEFSTEMMERS INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 74,8 15002 72,0 29466
yJA 32,2 4829 29,0 8559*|VYdA 15,1 2262 15,8 4670XVD 29,6 4442 39,6 11657

8,5 1269 5,3 1559
£GP 1,0 148 1,5 429

Links 5,9 881 2,9 859UPV 1,1 170 1,3 382JPF 0,9 143 1,0 284Uverige 5,7 858 3,6 1067
Specificatie Overige:

0,1 17 0,0 12
0,2 30 0,2 50££ 0,0 8 0,0 13MDP 2000+ -PDS _
01 13 - -êF o|o 4 0,0 1

Vp " °'2 34 - -

?MP 0,0 4 -Janmaat 0,5 71 0,4 103Ue Groenen 3,4 507 1,8 542?£° o'l 10 - -
SA? °'3 52

0,1 8 0,1 24
'-"AP _ _
SP
Overige 1986 - - 1,1 322

PLATTELANDSGEMEENTEN 2022978 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86— % stemmen % stemmen

Opkomst 85,8 1283592 90,2 1289833pUA 43,8 561907 43,0 554012Vrrr^ 26'4 338921 26,7 343781
fJ„ D 14,4 184398 17,2 222358~°k 6,0 77351 4,8 61539pup 2,9 37166 2,8 35608

Links 2,6 33722 2,3 29242r£ v 1,6 20869 1,3 17334£FF 1,2 15189 1,1 14556uverige I,_ 14069 0,8 11403Specificatie Overige:YCN 0,1 783 0,0 320
££ 0,1 1628 0,1 1487

0,0 9 0,0 22MOP 2000+ -
aSt, 0.1 976
£"p 0,0 259 0,0 52
VP o'l 441 -sSp 0,1 1355 - -
Janmaat o|4 4889 0,1 728Groenen 0,2 2960 0,1 1767S ' S iS : :
q^P 0,0 421 0,0 288
SF " " Z ~

Overige 1986 - - 0,5 6739

STEDELIJKPLATTELAND 3410836 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 83,0 2100307 88,0 2105827
CDA 43,6 915943 43,3 911253
PvdA 29,0 608165 29,4 619428
WD 12,2 256889 14,5 306422
D66 6,1 127022 4,8 101207
SGP 2,6 55073 2,4 51505
Groen Links 2,6 54786 2,2 45852
GPV 1,3 26364 1,0 20869
RPF 1,2 25709 1,2 24454
Overige 1,4 30356 1,2 24837
Specificatie Overige:
VCN 0,1 1279 0,0 623
SP 0,4 8012 0,3 5337
HP 0,0 1 0,0 18
MDP2OOO+ -PDS
RN 0,1 1233
AWP 0,0 514 0,0 182
BC 0,0 916
VP 0,1 2426
SMP 0,0 11
Janmaat 0,5 9470 0,1 1091
De Groenen 0,2 4827 0,1 3087
PPO 0,0 311
VMP 0,0 367
SAP 0,0 989 0,0 666.
GAP - _ _
SF -Overige 1986 - - 0,7 13833

FORENSENGEMEENTEN 2182175 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 82,6 1359653 88,1 1380882
CDA 34,9 474031 33,7 465116
PvdA 24,9 338275 25,8 355859
WD 21,4 290491 25,3 349317
D66 9,8 133400 7,5 104118
SGP 1,9 26145 1,8 25240
Groen Links 3,4 45712 2,8 39140
GPV 1,2 15693 0,9 12008
RPF 0,8 11080 0,8 10719
Overige 1,7 24826 1,4 19365
Specificatie Overige:
VCN 0,0 569 0,0 344
SP 0,3 4182 0,3 3420
HP 0,0 44 0,0 62
MDP 2000+ -PDS 0,0 18
RN 0,1 879
AWP 0,0 278 0,0 44BC 0,1 1379
VP 0,1 1778 - - .
SMP 0,0 66
Janmaat 0,8 10138 0,1 1641
De Groenen 0,3 4636 0,2 3028
PPO 0,0 178
VMP 0,0 215
SAP 0,0 466 0,0 416
GAP -SF -Overige 1986 - - 0,8 10410

STEDEN 3646436 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 79,1 2165704 84,9 2242182
CDA 32,4 701386 32,0 717485
PvdA 35,5 769330 36,8 825188
WD 13,6 295179 16,3 364422
D66 8,0 172969 6,3 140635
SGP 1,7 36270 1,6 35101
Groen Links 4,1 88368 3,3 74926
GPV 1,3 28657 1,0 22847
RPF 1,1 23677 1,0 23284
Overige 2,3 49868 1,7 38294
Specificatie Overige:
VCN 0,1 1538 0,1 1022
SP 0,7 14718 0,5 10862
HP 0,0 16 0,0 57
MDP2OOO+ -PDS 0,0 18
RN 0,1 1455
AWP 0,0 570 0,0 .136
BC 0,1 2219
VP 0,1 2876
SMP 0,0 55
Janmaat 0,8 17422 0,1 2540
De Groenen 0,3 6949 0,2 4680
PPO 0,0 526
VMP 0,0 413

' SAP 0,1 1093 0,0 937
GAP -SF . -
Overige 1986 - - 0,8 18060

GROTE STEDEN 3542784 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 73,6 1967250 79,9 2123969
CDA 24,6 . 483061 24,3 516493
PvdA 39,5 776313 42,5 902752
WD 13,5 264650 16,1 342815
D66 9,6 188852 7,2 153408
SGP 0,6 11860 0,6 11857
Groen Links 7,0 137805 5,4 115211
GPV 0,9 17817 0,7 14941
RPF 0,5 9427 0,5 10285
Overige . 3,8 77465 2,7 56207
Specificatie Overige:
VCN 0,2 3544 0,1 2297
SP 0,5 10219 0,5 10988
HP 0,0 442 0,0 291
MDP2OOO+ 0,0 140
PDS 0,0 453
RN 0,1 1494
AWP 0,0 568 0,0 145
BC 0,1 2949
VP 0,2 3560
SMP 0,0 319
Janmaat 2,0 39225 0,3 6174
De Groenen 0,6 11308 0,3 5537
PPO 0,0 957
VMP 0,0 851
SAP 0,1 1328 0,1 1303
GAP 0,0 75
SF 0,0 33 -
Overige 1986 - - 1,4 29472

OVERZICHT OPKOMST
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86L

% stemmen % stemmen
Nederland 804 8891508 85,5 9172159
Groningen 83,6 360034 87,6 371653
Friesland 86,7 387835 90,3 391956
Drenthe 86,8 289442 90,3 288569
Overijssel 85,4 640665 89,7 645411
Gelderland 82,6 1112847 87,7 1133923
Utrecht 81,2 607556 86,9 617957
Noord-Holland 77,8 1378649 83,5 1442461
Zuid-Holland 77,8 1849474 83,7 1932609
Zeeland 81,2 215444 86,3 223872
Noord-Brabant 78,4 1278897 84,6 1317057
Limburg 76,6 642947 82,8 674220
Flevoland 79,9 112716 86,3 103005
Briefstemmers 74,8 15002 72,0 29466

NEDERLAND 14805209INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

_%_ stemmen % ■ stemmen
Opkomst 80,1 8891508 85,5 9172159
CDA 35,3 3141157 34,6 3172918
PvdA 31,9 2833266 33,3 3051678
WD 14,6 1296049 17,4 1596991
D66 7,9 700863 6,1 562466
SGP 1,9 166662 1,7 159740
GroenLinks 4,1 361274 3,3 305230
GPV 1,2 109570 1,0 88381
RPF 1,0 85225 0,9 83582
Overige 2,1 197442 1,7 151173
Specificatie Overige:
VCN 0,1 . 7730 0,1 4618 .
SP 0,4 38789 0,4 32144
HP 0,0 520 0,0 463
MDP2OOO+ 0,0 140
PDS 0,0 491
RN 0,1 6050
AWP 0,0 2193 0,0 560
BC 0,1 7938
VP 0,1 12095
SMP 0,0 464
Janmaat 0,9 81215 0,1 12277
De Groenen 0,4 31187 0,2 18641
PPO 0,0 2166
VMP 0,0 2051
SAP 0,0 4305 0,0 3634
GAP 0,0 75
SF 0,0 33
Overige 1986 - - 0,9 78836

Zo werd gestemd in de provincies
I KONINGEN 555470 INW.

Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86
—■—. % stemmen % stemmen
Opkomst 83,6 360034 87,6 371653pUA 23,4 84147 22,9 85295
f.Y dA 45,4 163655 46,9 174157

/ fjO 11,6 41669 13,5 50029
V 6 7,0 25089 5,4 19988
i up 0,2 743 0,1 593I Jeroen Links 5,4 19319 4,9 18315

4,2 15135 3,9 14468?PF 1,1 3994 1,1 4176Uverige 1,7 6283 1,3 4632Specificatie Overige:
ygN 0,3 1060 0,1 325
rP 0,4 1336 0,5 1733»L 0,3 1002Vp^ 0,0 99
j
p 0,1 461 -janmaat 0,3 1093 0,1 . 244

0,3 1004 0,1 450
Sap ü'° o» - -
n, . 0,0 « 166 0,0 129- - 0£ 1751

FRIESLAND 599203 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

>— % stemmen % stemmen

'" CnkA°mst 86'7 387835 90,3 391956
p„A 34(6 134174 34,8 136512, v(m 39>5 153206 39,5 154669
nfiß 11,0 42666 13,0 50972
Sp D 6,4 24925 5,2 20189
G^ 0,6 2437 0,6 2390

'Oen Links 3,5 13384 3,0 11587Rp^ 2,0 7769 1,6 6387
(V ■ M 5522 1,4 5570verige 1,0 3752 0,9 3680specificatie Overige:
SpN 0,1 379 0,1 307R^ 0,1 422 0,2 628
AWP o'l 326
Vp 0,0 87 - -
JaV, 0,1 412anrnaat 0,2 927 0,0 152
Vwroenen 0,3 1001 0,1 418
SAP O'o 42 - -: rv . 0,1 156 0,0 115UVenge 1986 - _ 0,5 2060

, 439114 INW.
Kamer '89 Kamer'B9 Kamer'B6 Kamer'B6

>-— % stemmen % stemmen
pPkomst 86,8 289442 90,3 . 288569
Pvri a 27>5 '9492 27,0 77797
Vvn 43-6 126137 43,5 125651
Tjfiß 15,2 44121 17,8 51466
Sop 6,5 18896 5,2 14995
Grn r. O'3743 0,2 611roen Links 2,8 8234 2,5 7190
ftpp 2,0 5852 1,8 5088
Ow Il 3038 L 13124

1,0 2929 0,9 2647Pecificatie Overige:
SpN 0,1 157 0,0 94
R.N 0,2 550 0,2 - 661
AWP °A 424VpP 0,0 48
Janrv, °'1 230anmaat 0,3 839 0,2 443
Wp oenen O'2571 0,1 368
Sap O'o 33 - -
Ow °'0 77 0.0 84Uvengel9B6 - _ 0,4 997

OVERIJSSEL 1014886 INW.
Kamer'B9 Kamer'B9 Kamer'B6 Kamer'B6

■ % stemmen % stemmen
Opkomst 85,4 640665 89,7 645411
CDA 42,1 269522 41,1 265452
PvdA 30,6 195917 31,2 201293
WD 10,7 68201 13,3 85607
D66 6,1 38880 4,8 31052
SGP 2,4 15077 2,2 14107
Groen Links 2,8 18223 2,5 16127
GPV 2,6 16781 2,3 14599
RPF 1,7 11154 1,7 10982
Overige 1,0 6910 0,9 6192
Specificatie Overige:
VCN 0,1 298 0,0 156
SP 0,2 1359 0,3 1882
RN 0,0 230
AWP 0,0 124 0,0 60
BC 0,0 286
VP 0,1 521
Janmaat 0,3 2134 0,1 316
De Groenen 0,2 1131 0,1 725
PPO 0,1 543 - -
VMP 0,0 .71
SAP 0,0 213 0,0 214
Overige 1986 - - 0,4 2839

GELDERLAND 1794668 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86. % stemmen % stemmen

Opkomst 82,6 1112847 87,7 1133923
CDA 38,2 425257 37,5 424923
PvdA 30,6 339982 31,5 357278
WD 13,5 149693 16,4 . 186245
D66 7,0 77919 5,4 61038
SGP 3,3 36363 3,0 34317
Groen Links 3,7 41002 3,1 35048
GPV 1,0 11421 0,7 7918
RPF 1,4 15594 1,3 14849
Overige 1,3 15616 1,1 12307
Specificatie Overige:
VCN 0,0 429 0,0 191
SP 0,3 3541 0,3 3095
RN 0,1 558
AWP 0,0 297 0,0 149
BC 0,0 405
VP 0,1 1198
Janmaat 0,4 4914 0,1- 677
De Groenen 0,3 3145 0,2 1812
PPO 0,0 357
VMP 0,0 181
SAP 0,1 591 0,0 316
Overige 1986_ - o^s 6067

UTRECHT 1004492 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 81,2 607556 86,9 617957
CDA 34,4 208652 34,0 210147
PvdA 25,1 152711 26,5 163506
WD 18,1 109686 21,5 133109
D66 9,2 56011 7,0 43052
SGP 2,7 16327 2,5 15620
GroenLinks 5,1 30910 4,2 25890
GPV 2,0 12037 1,6 9706
RPF 1,3 7970 1,2 7242
Overige 2,1 13252 1,5 9685
Specificatie Overige:
VCN 0,1 260 0,0 148
SP 0,4 2220 0,4 2223
HP 0,0 111 0,0 163
PDS 0,0 89
RN 0,0 254
AWP 0,0 90 0,0 56
BC 0,1 473
VP 0,1 720 ■ -SMP 0,0 93
Janmaat 1,1 6669 0,1 816
De Groenen 0,3 2010 0,2 1461
VMP 0,0 84
SAP 0,0 179 0,0 153
Overige 1986 - - 0,8 4665

NOORD-HOLLAND 2365005 INW.
Kamer'B9 Kamer'B9 Kamer'B6 Kamer'B6

% stemmen % stemmen
Opkomst 77,8 1378649 83,5 1442461
CDA 28,2 388876 27,7 399781
PvdA 32,2 443601 34,5 497617
WD 18,9 260210 21,5 310174
D66 9,9 137044 7,7 111377
SGP 0,4 5418 0,4 4925
Groen Links 6,2 85437 5,2 74394
GPV 0,6 7928 0,4 5866
RPF 0,6 7949 0,5 7725
Overige 3,0 42186 2,1 30602
Specificatie Overige:
VCN 0,2 2769 0,1 1847
SP 0,2 2849 0,2 2998
HP 0,0 401 0,0 180
PDS 0,0 90
RN 0,1 860
AWP 0,0 403 - - -.
BC 0,1 1978 - - 'VP 0,2 2377
SMP 0,0 159
Janmaat 1,4 - 19023 0,3 3724
De Groenen 0,7 9112 0,3 4692
PPO 0,1 1089
VMP 0,0 262
SAP 0,0 739 0,1 750
GAP 0,0 75
Overige 1986 - - 1,1 16411

ZUID-HOLLAND 3202129 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 77,8 1849474 83,7 1932609
CDA 30,4 562767 29,3 566983
PvdA 31,1 574857 33,8 653359
WD 16,8 311619 19,7 381009
D66 9,1 168632 7,0 135901
SGP 3,3 61723 3,1 60410
Groen Links 3,9 71556 3,0 58487
GPV 1,1 20728 0,8 15658

.RPF 1,1 19886 1,1 20081
Overige 3,2 57706 2,2 40721
Specificatie Overige:
VCN 0,1 1365 0,1 800
SP 0,5 8763 0,4 7481
MDP2OOO+ 0,0 140
PDS 0,0 312
RN 0,1 1232
AWP 0,0 461
BC 0,2 2995
VP 0,1 2686
SMP 0,0 208
Janmaat 1,7 31048 0,2 4304
De Groenen 0,4 6589 0,2 3765
PPO 0,0 167
VMP 0,0 735
SAP 0,1 972 0,1 v 949
SF 0,0 33'Overige 1986 - - 1,2 23422

ZEELAND 355536 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 81,2 215444 86,3 223872
CDA 33,9 72989 32,9 73688
PvdA 29,6 63691 29,6 66325
WD 14,1 30374 « 17,8 39887
D66 6,7 14345 5,5 12351
SGP 8,3 . 17828 7,9 17621
GroenLinks 2,8 6059 2,2 4983
GPV 1,7 3757 1,4 3193
RPF 1,6 3404 1,5 3251
Overige 1,3 2997 1,2 2573
Specificatie Overige:
VCN 0,0 84 0,0 59
SP 0,2 333 0,1 278
RN 0,1 159 - - .:
AWP 0,0 53
VP 0,1 318
Janmaat 0,7 1433 0,1 275
De Groenen 0,2 533 0,2 298
VMP 0,0 24
SAP 0,0 60 0,1 95
Overige 1986 - - 0,7 . 1568

NOORD-BRABANT 2172395 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 7M 1278897 84,6 1317057
CDA 45,1 576712 44,2 582675
PvdA '28,7 . 367270 29,6 389457
WD 12,1 155246 15,4 202723
D66 7,2 92459 5,6 73081
SGP 0,5 ' 6315 0,4 5740
Groen Links 3,3 42734 2,6 34458
GPV 0,3 4030 0,2 2552
RPF 0,3 3489 0,3 3478
Overige 2,5 30642 1,7 22893
Specificatie Overige:
VCN 0,0 457 0,0 421
SP 1,1 13672 0,7 8714
RN 0,1 600
AWP 0,0 301 0,0 215
BC 0,1 751
VP 0,1 1826
Janmaat 0,7 8280 0,1 1132
De Groenen 0,3 3591 0,2 2229 .
VMP 0,0 324 - - -
SAP 0,1 840 0,0 584
Overige 1986 - - 0,7 9598

LIMBURG 1099642INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen
Opkomst 76,6 642947 82,8 674220
CDA 46,9 301556 46,0 310389
PvdA 33,4 214556 34,0 229047 -WD 9,1 58325 11,3 76373
D66 5,5 35042 4,4 29717
SGP 0,1 567 0,1 301 'Groen Links 3,0 19086 2,2 14662
GPV . 0,2 1559 0,1 865 "'RPF 0,1 792 0,1 847
Overige 1,7 11464 1,8 12019 ;'
Specificatie Overige:
VCN 0,1 '313 0,0 180
SP 0,5 3472 0,3 2148
RN 0,0 270 - -
AWP 0,0 179 0,-0 79
BC i , 0,2 1016 - - "
VP 0,2 1033 - - ■"-Janmaat 0,5 3182
De Groenen 0,2 1596 0,3 1662
VMP 0,0 152
SAP 0,0 251 0,0 162
Overige 1986 - - 1,2 7788

FLEVOLAND 202669 INW.
Kamer '89 Kamer '89 Kamer '86 Kamer '86

% stemmen % stemmen'
Opkomst 79,9 112716 86,3 103005
CDA 28,6 32184 29,8 30717
PvdA 31,4 35421 33,6 34649
WD 17,6 19797 17,2 17740
D66 9,2 10352 7,9 . 8166 -SGP 2,6 2973 2,6 2676Groen Links 4,0 4449 3,1 3230
GPV 2,1 2403 1,7 1699
RPF 2,0 2290 1,9 1973
Overige 2,5 2847 2,2 2155
Specificatie Overige:
VCN 0,1 142 0,1 78
SP 0,2 242 0,3 253 ■RN 0,1 122
AWP 0,0 47
VP 0,2 213
Janmaat 1,4 1602 0,1 91
De Groenen . 0,4 397 0,2 219VMP 0,0 29
SAP 0,1 53 0,1 59
Overige 1986 - - 1,4 1455
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"Enkele punten uit mijn
verkiezingsprogramma

van deze week"
_____________ s]l ""-s"' - , .
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na|aa/isfcrfftfcte £ijri farm
VOOR HAAR: Zapa, Trixi Schober, 4*k w ( |*N VOOR HEM: Louis Feraud,
Jobis, Alexander, Daks, Scarabaus, ~ Bert Brenton, Polo by Ralph
Flick Aktuell, Gardeur, Bardehle, "*" | Lauren, Paul & Shark,
Pringle, Danielle Dumar, Truc, Marz, £■-' * 1 f Jacques Britt, Daks,
Sergio d'Andrea, Celine. £ Pringle, Marz, Jassö

1 Atelier, Celine, Bonsoir,

t f\ 11 PeloPilz
/>"~_k\ I f fl fl ffo\lA\i mn&]r\c\{\f\ il I I ■i —'1 W*- II 11/ IVI^V vJIL/ /l /■ A\ /*! _n_T\ Doublesse Modes
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Brand geeft n té eek
spelletje kapo!

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

U kunt dit spannend spelletje
thuis met uw familie spelen. Of in i(f-^uw stamcafé. En het zou ons »niets verbazen, als dit gekke J^ i
spelletje razend populair " n ,
gaat worden in Limburg!

Hoe vin het bezit kunt /f» , I Jkomen van dit spel? Heel / jf(j*\
eenvoudig: een krat (T /jr^l
Brand Pilsener 24 X3O cl \JÏÏof 18 X5O cl kopen! Wel %jk^__iy*'sN^

die kratten vliegen \ V3^ /C*/)iY
de deur uit! En alvast \ jTn\ C*_^/y I gratis L
veel plezier met dit /C^^l /^J^ dobbelspel I
gekke spelletje! tO^H-l^ ' kompleet met:

xV\§£jP \\ / " dobbelstenen
f l " beker " scoreblok M '

1 — — ; j

Niet alleen deze disk-drive is deze week zo voordelig. We hebben altijd zoveel in de aanbieding dat u 't hele jaardoorvan de lage Dixons-prijzen kunt profiteren.
Dus kom naar Dixons. Ookal is uw computer maar één keer perjaar jarig...

Goedkoop hè?Dixons natuurlijk!
£"*"* COmmOClOre 1541 Diskdrive inclusiefGeos software(grafisch 'Ê Ai HoflaJldSwÊÊÈË%*Stef «Bg :il.r Z"'"-. "' Ui georiënteerdsysteem) en muis. Werkt met W^wmtrWMÊËÈi _)_- I _.__

Tr\l/ C IQfi I** \mm Tfc--■■ § s.2sinch diskettes.Opslagcapaciteit 170K jÉ ''^^HRïi WÈ -ODZ II D6ST.L/lx E. IOU IÉP" s^ie^~—!■"*' "X°*9ÈÈ ü' Hf geformatteerd, oB_, __flk__flk Hf jÉ_il_Bl* I 0,/

"J L. JI ËP «I a^Z^T^^nc «L wfl* 144files oer 9 -■ Hl H 3 Verzamel CD smet hits van
* ar ■ _■__ — — __■_ — ——■ _aj — —-- ys£i££. '+'4&%yoxaK& __B_MB& JB3SS -'S HBSjßli SSSSor HH 1I1CZ) UCI .__H *____. .___■ 398319 Bfflg ; ?-S_Ha"KIJ ii iiiv ideobanden flp «■ ■&:^ §—«» diskette

H j_§^_r^_F__T 11 *IMI eigen bodem' meto-a-Henk3^ureVH"deoban_en ■ _IL~~~I-. »* fS? ...,J|#'">>l£ " H -,Ki I||^Pl Wijngaard, Vrybuiters. Vader

2095 ( 1 :|«„ '^ÉÊ^Lmmm^ flpTI -JBflP Drukwerk. |y| Qfl*

m i i v.^ I*SftlS_Sfjliifi ü !IL, ------;*-»;»-:' H 1
HOORT T _RPPB I -u<Sflflfll r?É_ </-" P ITtlWi*» 1

Instruments '^mmw x->-^ ..,.-- \ -_fO*4«\ i-.»nu^ I

lncfi«iimanfc MMIÊÊÈÈÈMmmm^ÉÊÊÊ — ~ ff""1 'MW*'^ \ C_|^i§cfc\ )BxZ7
; Hï :,,:;i-lt.,Tirttfttftr^ \ n <c i^J nu T__-_____J_--^^^^^
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Ii n_3 Plin m I Prima4tot4opna-
K <t%^§È&HMBmM W |y|^faÉÉ I men in één keer

i)#| HIP twee cassettedecks(voor high speed dubbing en continuousplay), f -__L^f M B_P^ ■3-bands equalizer en afneembare2-weg luidsprekerboxen. __b^_r^# --^,I^^y_j,i^^^--_- _fc_lßsr§

jekomt ogen
A;, »>., k^BM|É_ÉflHß_flfll é^H AIPV^H Lé^KOI^E- U vindtDixons in:

zolang de voorraad strekt. flflflflflflflflflflflflflflMflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfll I Wl I ivIUTI «" Heerlen Promenade

I
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Een geheel ander renovatiesys-
teem dan bij deuren. Het ou"*
front (kastdeurtjes, werkblade" |
enz.) wordt verwijderd Volgensu*
keuze maken wij de nieuwe del6
op maat. Het voordelige alternatie' |
voor een nieuwe keuken. . I

voor <A

i
Wij geven uw woning binnen 6e
dag een nieuwaanzien.

Van Wel b.v.
Hoekerweg 4 '"Gi
Bunde 043-647833 $J

Neues Haar wira mit dom eigenen "■£term- und typgerecht elngewebt; o"
lang|anrige Vertrage. Schlitón. »»un!J<lduschen, Sport treiben lür Damen u
Herren. Alle Frisurenwünache we"^*"^füllt. Reparaturen aller An. AulJerden1*.8e Auawahl an Toupeta und Parücxen
Synthetik und Echthaar.
Unverbindlicne kostenloee Beratunorji
Dlenstag bis Samstag im Studio. "*"Friaurenberalung per Bildschrrm. „d



pelijke pot tegen de noorder-
lingen was met name voor de
23-jarige verdediger belang-
rijk. Hij, en in mindere mate
collega-debutant Bryan Roy
werden gisteravond gewogen
met het oog op de aanstaande
kwalificatie-ontmoetingen te-
gen Wales en Finland. Gewo-
gen en zeker niet te licht be-
vonden, was de mening van
het duo.

Fraser en Roy
solliciteren

naar basisplaats

'Ik hoop zeker van departij tezijn tegen Wales

voetbal mans 1-0, 59. Van der Linden 2-0, 68
Van der Linden 3-0. Scheidsrechter;
Spirin (Sov). Toeschouwers: .36.000
Gele kaart: Sobrinho (Portugal).

WK kwalificatie:
Groep 2:
Zweden - Engeland 0-0. Scheidsrechter
Forstinger. Toeschouwers: 38.588 (uit-
verkocht).

Stand groep 7:
België 6 4 2 0 10 12- 2
Tsjechoslowakije 5 3 11 7 8-2
Portugal 4 2 115 5-5
Zwitserland 4 10 3 2 5-6
Luxemburg 50 0 5 0 1-16

Stand groep 2:
Engeland 5 3 2 0 8 10-0
Zweden 4 2 2 0 6 4-2
Polen 310 2 2 2-5
Albanië 4 0 0 4 0 0-8
Resterend programma: 8/10 Zweden -Albanië, 11/10 Polen - Engeland, 25/10
Polen - Zweden, 15/11 Albanië - Polen.

Resterend programma: 20/9 Zwitser-
land - Portugal; 6/10 Tsjechoslowakije -Portugal; 11/10 Luxemburg - Portugal
en Zwitserland - België; 25/10 Tsjecho-
slowakije - Zwitserland en België - Lu-
xemburg; 15/11 Portugal - Tsjechoslo-
wakije en Zwitserland - Luxemburg.

Groep 3:
Oostenrijk - Sovjetunie 0-0. Scheids-
rechter: Hackett (GBr). Toeschouwers:
60.000. Gele kaart: Zavarov en Tsjidia-
toelin (Sov).
IJsland - DDR 0-3 (0-0). 55. Sammer 0-1,
63. Ernst 0-2, 65. Doll 0-3. Scheidsrech-
ter: Cooper (Wal). Toeschouwers: 5350. Stand: Mapoli 3-5 Inter Milan 3-5 Juven-

tus 3-5 AC Milan 3-4 Bari 3-4 AS Roma
3-4 Lazio Roma 3-3 Sampdoria 3-3 Ge-
noa 3-3 Bologna 3-3 Cesena 3-3 Ascoli
3-3 Fiorentina 3-2 Atalanta 3-2 Lecce 3-2
Udinese 3-2 Cremonese 3-1 Verona 3-0.

Buitenlands voetbal, competitie: Ita-
liaanse Serie A, derde speeldag: Ascoli ■Sampdoria 2-1, Atalanta - AC Milan 0-1
Bari - Verona 2-1, Cesena - Napoli 0-0
Genoa - AS Roma 0-2, Inter - Lecce 2-1
Juventus - Fiorentina 3-1, Lazio - Cre-
monese 1-1, Udinese - Bologna 1-1.

tennis g

„Na.deze wedstrijdhoop ikzeker
van de partij te zijn tegen Wales",
keek Henk Fraser reeds vooruit.
„Voor mezelf vind ik dat ik dat van-
avond heb afgedwongen. Ondanks
dat ik best moeite had met die Lau-
drup. In de Nederlandse competitie
kom je dergelijke spelers amper te-
gen. Hij is snel met de bal aan de
voet; een type speler waarmee ik
moeite heb. Het spel dat bijvoor-
beeld Wales speelt ligt me daarente-
gen veel beter. Ik hou wel van de
lange hoge ballen voor de pot". België

naar WK

Gullit prijst
Henk Fräser

AMSTERDAM - Als een ware
aanvoerder meldde Ruud Gullit
zich na Nederland -Denemarken
by zijn ploeg in dë kleedkamer*
om positieve woorden te spre-
ken. „Ik heb leuke dingen ge-
zien", sprak de spelervan AC Mi-
lan, door de medische staf voor-
lopig op rust gezet. „Natuurlijk
was er sprakevan mindere perio-
des. Dat is niet zo belangrijk. Er
waren veel positieve punten."
Als voorbeeld noemde Gullit
Henk Fraser. „Hij heeft het erg
goed gedaan. Geconcentreerd en
byna foutloos gespeeld. Verder
vond ik dat in de eerste helft al
het gevaarvan rechts kwam. Dat
is duseen complimentaan Van 't
Schip. Bovendien bood het de-
buut van Roy perspectief."

Veel fitter oogde daarentegen
Bryan Roy. De vleugelspits straalde
van oor tot oor toen hij vernam dat

minder dan zijn ploeggenoten het
gevoel dat het gebeuren in het
Olympisch Stadion een vriend-
schappelijk oefenpartijtje betrof.
„Ik weet nu wat men bedoelt met
haridelingssnelheid en spelen op dit
niveau. Ik weet ook waarom Michel
Boerebach het zo moeilijk heeft bij
PSV. Ik heb het gevoel dat ik ge-
sloopt ben".

Zenuwachtig was de Roda JC'er en-
kel in de bus naar het stadionen tij-
dens de wedstrijdbespreking. „En",
voegde hy eraan toe, „toen ik het
volkslied hoorde. Het was voor mij
de eerste keer". Fraser had ook veel

Volkslied

bondscoach Thijs Libregts hem tij-
dens de persconferentie een aai
over de bol had gegeven. Libregts:
„We hebben nu in elk geval kunnen
zien dat we meer dan elf spelers
hebben die in het Nederlands elftal
uit de voeten komen. Ik vond dat
Roy een sterke partij speelde op
links". Veel meer had de Ajacied
niet nodig om meteen af te rekenen
met zijn povere seizoenstart in De
Meer. „Ik ben eindelijk weer in
vorm. Sneu voor Ajax dat ik die
vorm te pakken kreeg met het Ne-
derlands elftal, maar ik hoop de op-
gaande lijn nu door te trekken voor
mijn club".Gedreven Oranje bij vlagen zelfs redelijk uit de verf
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Wouters en Koeman
geven goede voorbeeld

Verdedigend verliepen de activitei-
ten van de negentienjarige minder
voorspoedig. Zijn directe tegen-
stander John Sivebaek liet hem re-
gelmatig de hielen zien en toen Roy
besloot verdedigend te assisteren,
veroorzaakte hij een penalty. „De
afspraak tussen Hendrie Kruzen en
my was dat hij Sivebaek zou opvan-
gen als hij aanvallend zou worden.
Die penalty tegen ons, was terecht.
Laudrup dreigde een voorzet zo
maarin tekoppen. Ik kwam er abso-
luut niet meer bij, dus heb ik hem
maar een duwtje gegeven".

Vanaf dat moment was Oranje, al-
thans verdedigend het spoorbijster.
„We verloren de grote lijn", vond
Henk Fraser, „op het moment dat
Jan Wouters werd gewisseld. Hij or-
ganiseerde goed en is verdedigend
in de middenlinie heel belangrijk".

De Zweedse politie arresteerde
woensdag 102 Engelse voetbalsup-
porters. Zij maakten deel uit van
een groep van een kleine duizend
'hooligans' die enkele uren voor de
wedstrijd tussen Zweden en Enge-
land een spoor van vernielingen
trok door de Zweedse hoofdstad.

STOCKHOLM - In sportief opzicht
heeft het Engelse elftal door de 0-0
tegen en in Zweden bijna de eind-
ronde van het toernooi om het we-
reldkampioenschap in 1990 in Italië
bereikt. Vanuit maatschappelijk
oogpunt nog lang niet. De uitspat-
tingen van Engelse vandalen in
Stockholm kan de Engelse ploeg de
voet nog wel eens dwars zetten.

Hooligans

BRUSSEL - Voor de derde maal in
successie gaat België voetballen in
het eindtoernooi om de wereltitel.
Aan dat gegeventwijfelt na gisteren
niemand meer. De ploeg van de
nieuwe bondscoach Walter Meeuws
versloeg in het Heizel-stadion Por-
tugal met 3-0. Met de thuiswedstrijd
tegen Luxemburg en het uitduel te-
gen Zwitserland voor de boeg, kan
eigenlijk niets meer fout gaan voor
de Rode Duivels, die uit zes duels al
tien punten vergaarden.

Nederland - Denemarken 2-2 (1-0). 33.
Koeman 1-0, 57. Wouters 2-0, 64. Bar-
tram (strafschop) 2-1, 66. Heintze 2-2.
Scheidsrechter: Lo Bello (Ita), toe-
schouwers: 12.000.

Nederland: Hiele (46. Menzo); Winter,
Koeman, Rutjes en Fraser; Van, 't
Schip, Wouters (64. Reekers), Bosman
en Krüzen; Kieft (77. Van Loen) en
Roy.

Denemarken: Schmeichel; Sivebaek,
Olsen, Ivan Nielsen en Kent Nielsen;
Helt,- Bartram, Michael Laudrup en
Heintze; Povlsen (75. Frimann) en
Brian Laudrup.

Van onze verslaggever

-De vaste supporters van het Nederlands elftal
Mv n gisteravond met een redelijk voldaan gevoel het
'on r? ISch Stadion- Waar menigeen vooraf geen stuiver gafor dekansen van de tweede Oranje-keus bleef het elftal ver-
L Send overeind tegen Denemarken (2-2). Belangrijker danr l resultaat was echter de omstandigheid dat Oranje een ge-
tvfVen mdruk maakte en bij vlagen zelfs redelijk uit de verflVvam. Daartoe waren de Denen pas in de tweede helft in staat.

f tweederangs ploeg die Thijs Li-
ra vf gisteravond in het veld
S cht, trok zich vooral op aan Jan
[°uters en Ronald Koeman, de
je

ee overblijvers uit het EK-elftal.
.Pas op de dag van de wedstrijd
i neergestreken vedet-: an Barcelona voelde zich kerine-
t»o JllOl^6! verplicht het goede
j^beeld te geven. Met medewer-. S van Lo Bello, die de buiten-
w1Positievan Kieft over het hoofd
wa ..racnt Koeman Oranje een
Pro voor rust ook op voor-

"Ronald Koeman wordt onderuit gehaald door JanHeintze. De aanvoerder van hetNederlands
elftal bracht Oranje in de 33e minuut op voorsprong.

Stand groep 3:
Sovjetunie 6 3 3 0 9 8-2
Oostenrijk 6 2 3 17 6-6
Turkije 5 2 12 5 8-6
DDR 6 2 13 5 7-9
IJsland 7 0 4 3 4 4-10

Resterend programma: 20/9 IJsland -Turkije; 8/10 DDR - Sovjetunie; 25/10
Turkije - Oostenrijk; 8/11 Sovjetunie -
Turkije; 15/11 Oostenrijk - DDR.Finland bewijst

Oranje 'n dienst

wezen vervanger is van de geschor-
ste Van Tiggelen, zal het Neder-
lands elftal in de strijd om een WK-
ticket echter op heel wat meer te-
genstand stuiten dan gisteravond.
Zeker in de eerste helft maakten de
Denen een ongeïnspireerde indruk
en toonden zij zo weinig bezieling
en agressie dat Oranje zelden of
nooit in de problemen kwam. Met
het afscheid van Morten Olsen heeft
bondscoach Sepp Piontek het roer
meteen drastisch omgegooid. Het
avontuurlijke elftal van weleer is
door de Duitser getransformeerd in
een counterploeg.

Na de tweede Oranje-treffer, kort na
de rust, gaf Piontek geen stuiver
meer voor de kansen van Denemar-
ken*. Dat doelpunt was de beloning
van Jan Wouters, die op aangeven
van Koeman de bal met gevoel over
doelman Schmeichel in " het doel
wipte. „Wouters was een excellente
schakel in de ploeg", prees Libregts
naderhand de inbreng van de nog
steeds niet helemaal fitte Ajacied.
Positief noemde debondscoachook
het heroptreden van Hendrie Krü-
zen, die in Amsterdam bij vlagen
het bewys leverde dat de overgang
van PSV 2 naar KV Kortrijk hem
zichtbaar goed heeft gedaan.

Groentje
„. die treffer ging een geslaagde
6

levoorafvan Bryan Roy. Het was
L e^ste van het AmsterdamseIi» ntJe> die daarvoor wat onwen-
'et !Vtr net veld lieP- Daardoor kon
6 °°k gebeuren, dat de Denen via

!Qorh erkant regelmatig konden
jatl,öreken. Libregts was deson-
LjKs niet ontevreden over de Aja-
L(j',dle de bondscoach ook nadien
L '°etrapt op een paar goede mo-
e ri u' over Henk Fraser, de twee-
TOtid

6
' was Libregts kort en

!m^'S- „Hij heeft het naar behoren
liep en zeker niet gefaald. Hij zalen wat meer lefmoetenkrijgen".

er . Xler weken in Wales, waar dei^aediger van Roda JC de aange-

Groep 4:
Finland - Wales 1-0 (0-0). 50. Lipponen
1-0. Scheidsrechter: Kirschen (DDR).
Toeschouwers:' 7480.

Stand groep 4:
Nederland 4 2 2 0 6 3-1
Bondsrepubliek 4 13 0 5 5-1
Finland 4 112 3 3-7
Wales 4 0 2 2 2 2-4

Resterend programma: 4-10 Bondsrepu-
bliek - Finland, 11-10 Wales - Nederland,
15-11, Bondsrepubliek - Wales en Neder-
land - Finland.

HELSINKI- Mikka Lipponen heeft
het land van zijn broodheer een
dienst bewezen. De spits van FC
Twente zorgde in Helsinki voor de
enige treffer in het duel met Wales.
De Britten, op 11 oktober tegenstan-
der van .Nederland, zijn daarmee
vrijwel kansloos voor de eindronde
in Italië. Omdat de Finnen dat al wa-
ren, is het nagenoeg zeker dat Oran-
je op de eerste of tweede plaats in
groep 4 eindigt. De tweede plaats is
mogelijk genoeg voor plaatsing.

De klad
Met die comfortabele voorsprong
kwam er echter meteen de klad in
Oranje. „Na dat doelpunt", opperde
Libregts, „kreeg bij ons de hoog-
moed en het enthousiasme de over-
hand. De organisatie klopte niet
meer". De Denen konden daardoor
naar hartelust counteren en deden
dat vooral via de snelle Bartram en
de geslepen Michael Laudrup, die

de ene voortreffelijke pass na de an-
dere verstuurde.
Vanaf zn'n schoen vertrok ook de
bal naar zn broer Brian. Net op het
moment dat hij wilde uithalen trok
Roy hem aan het shirt. Vanafelfme-
ter passeerde Jan Bartram de voor
Hiele ingevallen Stanley Menzo
kansloos. Het op dat moment chao-
tisch verdedigende Oranje was de
schrik amper teboven, toen num-
mer twee al achter Menzo in het
doel lag. Opnieuw stond Michael
Laudrup aan het begin van de aan-
voerlijn en maakte Jan Heintze het
werk van de Barcelona-speler knap
af; 2-2.

Tevreden
Tevreden met het resultaat en het

niveau van de wedstrijd blijft er
voor Libregts desondanks nog ge-
noeg werk aan de winkel om het
WK-duel in Wales zonder kleer-
scheuren door te komen. De bonds-
coach mag dan van mening zijn, dat
een aantal spelers dat gisteravond
in actie kwam ingezet kan worden
'als de nood aan de man komt', in
werkelijkheid zit Nederland uiterst
krap in zn topspelers. Waar de En-
gelse bondscoach Bobby Robson
bijvoorbeeld kan putten uit een ar-
senaal van 20 tot 30 bijna gelijk-
waardige internationals, is Thijs Li-
bregts sterk afhankelijk van de in-
breng van spelers als Gullit, Van
Basten, Koeman en Wouters. Het
verschil was in het kille Olympisch
stadion duidelijk zichtbaar.

Open Amerikaanse kampioenschap-
pen, New Vork: vrouwen enkelspel:
kwartfinales: Navratilova - Manuela Ma-
leeva 6-0 6-0; Graf - Sukova 6-1, 6-1; Sa-
batini - Sanchez-Vicario 3-6, 6-4, 6-1.
Mannen enkelspel: kwartfinales: Krick-
stein - Berger 3-6 6-4 6-2 1-0. Berger trekt
zich terug wegens kramp.
Mannen dubbelspel: kwartfinales:
Flach/Seguso - Layendecker/Reneberg
6-0 6-0 6-3.
Halve finales: John McEnroe/Woodfor-
de - Annacone/Van Rensburg 6-3, 3-6,
6-3, 6-3.
Vrouwen dubbelspel: kwartfinales:
Graf/Sabatini - Gigi Fernandez/Robin
White 7-5 6-2, Mary Jo Fernandez/Shri-
ver - Jordan/Nagelsen 7-6 (7-4) 6-4; Na-
vratilova/Mandlikova (VSt/Aus) - Byr-
ne/Thompson (Aus) 6-1 6-3. ■Gemengddubbel, halve finales:
McGrath/Leach - Bollegraf/Nijssen' 6-7
7-5 6-4; Robin White/Cannon - Reina-
ch/Aldrich 6-4, 7-6.

Groep5:
Joegoslavië - Schotland 3-1 (0-1). 37. Du-
rie 0-1, 54. Katanec 1-1, 59. Nicol 2-1
(eigen doel), 60. Gillespie 3-1 (eigen
doel). Scheidsrechter: Van Langenhove
(Bel). Toeschouwers: 45.000.

Twintigste keer
Graf-Sabatini

Nijssen/Bollegraf uitgeschakeld Stand groep 5:

Huijbregts: 'We
bilden absoluut

quitte spelen'
- Omdat de

«iVB dacht 25.000 toeschou-
t 6 i? naar het Olympisch stadion

Unnen lokken, bestonden er
ccnVankelijk geen plannen voordgßechtstreekse uitzendingvan
£. 'nterland tegen Denemarken.
W^.^eigend financieel debacle
klant dat voornemen, zo ver-
avr. j Jan Huijbregts gister-
Cd; „Zonder de 300.000 gul-n televisierechten zou dit ons
aldi Sn2 ak geld gekost hebben",
bal secretaris betaald voet-
sPel" »

wilden absoluut quitte

drie kwartier klaar. Helena Sukova
werd simpel afgeserveerd (6-1, 6-1)
door de titelverdedigster in New
Vork. Alleen Martina Navratilova
ging nog overtuigender te werk met
slechts negen verloren spellen in
vijf partijen; met name haar laatste
slachtoffer Manuela Maleeva was
niet te benijden (6-0, 6-0).

Joegoslavië 6 4 2 0 10 13- 5
Schotland 6 4 11 9 11- 8
Noorwegen 6 2 13 5 9-7
Frankrijk 6 13 2 5 5-7
Cyprus 6 0 15 1 5-16

Resterend programma: 11/10 Joegosla-
vië-Noorwegen, Frankrijk-Schotland,
28/10 Cyprus-Joegoslavië, 15/11 Schot-
land-Noorwegen, 18/11 Frankrijk-Cy-
prus.

volleybal

Groep 6:
Noordierland - Hongarije 1-2 (0-2). 13.
KKovacs 0-1, 44. Bognar 0-2, 89. White-
side 1-2. Scheidsrechter: Fredriksson
(Zwe). Toeschouwers: 8000.

zaalvoetbal

Europese titelstrijd vrouwen, vierde
speeldag: Groep I (Hamburg): Sovjet-
unie - Finland 3-0 (15-3 15-1 15-7); Joego-
slavië - Turkije 3-0 (15-5 16-14 15-12);
Bondsrepubliek - Roemenië 2-3 (13-15
15-8 13-15 15-13 14-16) Stand: 1. Sovjet-
unie 4-8 (12-0), 2. Bondsrepubliek 4-6
(11-3), 3. Roemenië 4-6 (9-5), 4. Joegosla-
vië 4-2 (3-9), 5. Turkije 4-2 (3-10), 6. Fin-
land 4-0 (1-12). DDR naar halve finales.
Groep II (Karslruhe): Polen - Bulgarije
1-3 (3-15 16-14 13-15 10-15); Italië - DDR
0-3 (11-15 13-15 4-15); Tsjechoslowakije -Frankrijk 3-1 (15-9 13-15 15-4 15-10)
Stand: 1. DDR 4-8 (12-1), 2. Italië 4-6 (9-
-4), 3. Tsjechoslowakije 4-6 (9-6), 4. Bulga-
rije 4-4 (7-8), 5. Frankrijk 4-0 (4-12), 6. Po-
len 4-0 (2-12). DDR naar halve finales.

Stand groep 6:
Spanje 6 5 0 1 10 14- 1
lerland 6 3 2 1 8 5-2
Hongarije- 6 2 3 1 7 6-6
Noordierland 7 2 14 5 6-9
Malta 7 0 2 5 2 3-16
Resterend programma: 11/10 Hongarije-
Spanje, lerland-Noordierland, 15/11
Spanje-Hongarije, Malta-lerland.
Groep 7:
België - Portugal 3-0 (1-0). 34. Ceule

Om Limburgse beker:Keelkampers-At
lantic3-l.

Bondsrepubliek
gelijk in lerland

de t> N- De nationale ploeg van
!chatond.spubliek heeft de vriend-
en"Peüjke interland tegen ler-
% f" 1 Dublin gelijk gespeeld: 1-1.
°noi am van Franz Beckenbauer,
Wal rrent van Nederland in WK-nee" tlcatiegroep 4, maakte daar-
W„ n eind aan de lerse reeks van

I] gewonnenthuiswedstrijden.

WINGENE - Eijsdenaar Ad Wij-
nands heeft gisteren in het Belgi-
sche Wingene een profwielerwed-
strijd over 192 kilometer gewonnen
in 4 uur en 31 minuten. De Belg-Ed-
wig van Hooydonckwerd tweede in
dezelfde tijd. De derde plaats ging
naar Michel Cornelisse, die 21 se-
conden achterstand had.
In Wellen won Leon Boelhouwers
uit Meerssen een amateurwedstrijd
óver 113 kilometer in 2 uur en 42 mi-
nuten.

Wijnands wint
profkoers Wingene

Met twee punten staat Wales nu
laatste. Alleen in theorie kan de
ploeg nog in punten gelijk komen
met leider Nederland. Wales moet
dan wel de thuiswedstrijd tegen
Oranje en het uitduel tegen de
Bondsrepubliek winnen. Neder-
land dient dan ook nog thuis tegen
Finland te verliezen. Een schier on-
mogelijk scenario.

Het lijdt dan ook bijna geen twijfel
dat de US Open bij de dames zater-
dag een herhaling van de Wimble-
don-finale oplevert. Zina Garrison
mag geen probleem zijn voor Navra-
tilova, die 24 van de 25 duels met de
bedwingstervan Chris Evert wist te
winnen. Bovendien zint de in Praag
geboren Amerikaanse op revanche
voor die ene pijnlijke nederlaag, vo-
rig jaar in de kwartfinales op Flus-
hing Meadow. Graf hoefde Sabatini
op Grand-Slamniveau nog nooit te
feliciteren; behalve dan als ze sa-
men aan dezelfde kant van het net
stonden. En ook de onderlinge ba-
lans slaat duidelijk in het voordeel
van de Westduitse uit: 16-3.

Van onze verslaggever
NEW VORK - Gabriela Sabatini
mag zichzelf nog steeds graag be-
schouwen als een serieuze -bedrei-
ging voor Steffi Graf, hoewel de
praktijk toch anders uitwijst. De ne-
gentienjarige Argentijnse beschikt
weliswaar óver zeker zo veel talent
als haar oppermachtige dubbelspel-
partner ep misschien zelfs wel
meer, maar blijft qua succes een
straatlengte achter bij Graf. Op
Flushing Meadow, waar Limburger
Torn Nijssen en zijn partner Bolle-

graf in de halve finales van het ge-
mengddubbel met 6-7; 7-5 en 6-4
door het tandem McGrath/Leach
werd uitgeschakeld, komt het in de
halve finales tot de twintigste ont-
moeting tussen de twee aartsrivales,
waarbij de Westduitse op alle fron-
ten in het voordeel is.

Had Sabatini gisteren na een grilli-
ge partij twee uur en zestien minu-
ten nodig om zich te ontdoen van de
Spaanse Arantxa Sanchez-Vicario
(3-6, 6-4, 6-1), Graf was weer eens in

" Henk Fraser (midden) maakte gisteravond een uitstekend debuut in Oranje. Onder toeziend

oog van Johnny van 't Schip (lïnks) dueleert deRoda JC'erbij deze actie met deDeen Povlsen om
de bal.

door fred sochacki
AMSTERDAM - Uitgerekend
met Brian Laudrup, de beste
aanvaller die Sepp Piontek
gisteravond in de gelederen
had, kreeg debutant Henk Fra-
ser te maken. De vriendschap-Limburgs sportDagblad

sport in cijfers
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Genezen kanKniet. Helpen w^X
Elke dag zijn er meer dan .
honderdduizend mensen in ons ianö
die snakken naar lucht. Mensen die
last hebben van CARA, zoals astma of
longemfyseem.
Een ziekte die zo levensbedreigend j
kan zijn, dat deze bijna viermaal t
zoveel dodelijke slachtoffers eist dan ,
het verkeer. 'CARA is één van de meest J
onderschatte handicaps in ons land ,
waarvoor nog geen afdoende
behandeling is gevonden.
i

Geeftiet Astma Fonds de
mogelijkheid om te helpen.uw steun is onmisbaar. Geef gul!

Astma Fonds

Giro55055
NATIONALE ASTMA KOLLEKTE 8-14M^
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panorama

Zitting
ZURICH - De wereldvoetbalfe-
deratieFIFA komt zondag in een
speciale zitting in Zürich bijeen
om het staken van de wedstrijd
Brazilië - Chili, afgelopen zondag
in Rio de Janeiro, te bespreken.
Het beslissende duel in groep 3
van de Zuidamerikaanse zone
voor deelneming aan de eindron-
de van de strijd om de wereld-
titel, werd na 69 minuten ge-
staakt door de Argentijnse arbi-
ter Lostau.

KV Mechelen een rode kaart.
Blind werd geschorst voor vier
wedstrijden. Omdat Ajax vorig
seizoen al in de eerste ronde
werd uitgeschakeld, door Spor-
ting Lissabon, staat hij nog twee
duels langs de kant. Austria
Wien, volgende week de tegen-
stander van Ajax, moet in beide
duels Erich Overmayer missen
vanwege een schorsing.

Van Rooij
ANTWERPEN - Frans van Roorj
is door de tuchtcommissie van
de Belgische voetbalbond voor
drie duels geschorst. De Neder-
landse spelverdeler van FC Ant-
werp kreeg op de openingsdag
van de competitie, in het duel te-
gen Lokeren, de rode kaart. De
straf van Van Rooij, die vroeger
voor PSV speelde, gaat 15 sep-
tember in. Hij mist de wedstrij-
den tegen Beerschot, Standard
Luik en KV Kortrijk.

Keur ziek
ROTTERDAM - Piet Keur heeft
zich gisteren ziek gemeld bij
Feyenoord. Zn absentie staat los
van zn huidige situatie bij de sta-
dionclub. Zondag werd de cen-
trumspits door trainer Pim Ver-
beek naar dereservebank verwe-
zen. „Piet is mentaal niet hele-
maal fit en is met ziekteverlof.
Verder doe ik er geen mededelin-
gen over", verklaarde technisch
coördinator Cor van der Gijp.

Nadat een 'zevenklapper' Chi-
leense doelman Rojas zou heb-
ben geraakt, weigerden deChile-
nen, ook na een pauzevan 25 mi-
nuten, verder te spelen. Lostau,
die inmiddels met de Brazilianen
het veld weer had betreden, floot
toen maar af. Brazilië stond op
dat moment met 1-0 voor. Een
gelijkspel was voor de gastheren
genoeg voor kwalificatie.
Een woordvoerder van de FIFA
verklaarde dat er gewacht wordt,
op foto's van het incident. De
rapporten van de scheidsrechter,
een vertegenwoordiger van de
FIFA en van een neutrale waar-
nemer, de Spanjaard Domin-
guez, zijn inmiddels binnen.

Verlies voor
volleyballers

HOORN - Het Nederlandse man-
nen volleybalteam heeft de tweede
wedstrijd uit de serie van drie tegen
Italië verloren: 0-3. In Hoorn namen
de Italianen revanche voor dè ne-
derlaag, die zij een dag tevoren in
Franeker met dezelfde cijfers had-
den geleden. De setstanden in
Hoorn waren: 15-7, 15-8, 15-11.

DEN HAAG - Danny Blind
komt in het toernooi om de
UEFA-beker pas in actie, als
Ajax de tweede ronde haalt. De
rechtsback kreeg anderhalf jaar
geleden in de finale van het toer-
nooi om de Europa Cup 2 tegen

Schorsing Blind

Ronde van Catalonië: vijfde etappe
Manresa - Port del Comte: 1.Claveyrolat
169km in 4.50.58 uur, 2. Delgado 0.02, 3.
Lejarreta 0.05, 4. Pino 0.11, 5. Mujika
0.14, 6. Cubino 0.20, 7. Mejias 0.46, 8. Ro-
minger z.t., 9. Camargo z.t., 10.Corredor1.03, 11. Alcala 1.28, 12. Indurain z.t., 13.
Hernandez 1.30, 14. Aja 1.37, 15. Marti-nez 2.22, 24. Breukink 5.48, 40. Van denAkker 11.56, 62. Van Vliet 17.11,79. VanPoppel 24.51, 83. Suykerbuyk z.t., 90
Nijboer z.t., 100. Vos z.t., 102. Talen z.t.,
103. De Rooy z.t. Uitgevallen: Theunis-

se, Rooks, Beuker.
Algemeen klassement: 1. Lejarreta
19.28.29, 2. Delgado 0.03, 3. Mujika 0.09,

4. Pino 0.24, 5. Claveyrolat z.t., 6. Cubino
0.33, 7. Rominger 0.35, 8. Alcala 1.05, 9.Camargo z.t., 10. Corredor 1.22, 11. Indu-
rain 1.29, 12. Mejia 1.53, 13. Hernandez2.19, 14. Martinez 2.59, 15. Fuerte 3.18,22. Breukink 5.41, 24. Van Orsouw 6.51,51. van Vliet 18.30, 66. Van den Akker
25.14, 67. Suykerbuyk 25.28, 97. VanPoppel 39.41, 104. De Rooy 41.17, 106Talen 42.08, 107. Nijboer 44.59, 110 en
laatste Vos 56.22.

hockey

WK Bied: Herkansingen Vrouwen:
Twee zonder stuurvrouw: 1. Verenigde
Staten 7.25,49, 2. Bulgarije 7.27,90, 3. Po-
len 7.33,64, 4. Nederland (Okeanos/Ne-
reus) 7.33,96. Nummers een en twee
naar finale Mannen: Dubbeltwee: 1. Ne-
derland (Die Leythe/Okeanos) 6.25,03, 2.
Zwitserland 6.29,33, 3. Griekenland
6.39,49. Skif: 1. Handle (BRD) 6.56,28, 2.
ZwoUe (Ned) 6.57,35, 3. Powell (Aus)
6.58,85, 4. Levai (Hon) 7.02,43, 5. Mar-
land (Can) 7.11,62. Nummers een en
twee naar halve finales Mannen: Vier
zonder stuurman: 1. Tsjechoslowakije
6.03,02, 2. Nederland (RIC/Laga/Spaar-
ne) 6.03,33, 3. Finland 6.05,23, 4. Italië
6.05,87, 5. Bondsrepubliek Duitsland
6.06,68, 6. Turkije 6.30,84. Lichte dub-
beltwee: 1. Nederland (Okeanos/Triton)
6.44,66, 2. Verenigde Staten 6.46,91, 3.
Joegoslavië 6.50,04, 4. Canada 6.51,23, 5.
Frankrijk 7.02,83. Nummers een, twee
en drie naar halve finales.

AKEN - De clubleiding van Alemannia Aachen heeft trainer"tolf Grünther (38) gisteren op staande voet ontslagen. De re-
ultaten van de club uit de tweede Bundesliga waren deze jaar-gang ronduit bedroevend en met drie punten uit zeven duels.

winst en een keer gelijkspel) bezet Alemannia op dit
jttomenteen troosteloze laatste plaats. De thuiswedstrijdtegen
reiburg, afgelopen weekeinde, was voor het 'Prasidium' de

die de emmer deed overlopen. Alemannia verloor het
pel voor slechts 2.800 toeschouwers, met 1-0. Het publiek pik-e het niet langer, tracteerde het elftal op een hels fluitconcertJ 1wilde zelfs trainer Rolf Grünther te lijf gaan. De coach

onder politiebegeleiding naar de kleedkamers worden
§ebracht.

door frans dreissen

Grünther, oud-speler van Aachen,
begon op 10 april van dit jaar zijn
werkzaamheden in Aken. Hij was
de opvolger van Peter Neurohrer
die, nadat hij vernomen had dat zijn
contract niet verlengd zou worden,
koos voor een lucratieve aanbieding
van Schalke. Onder Neurohrer ste-
vende Alemannia Aachen recht-
streeks af op promotie. Onder Grün-
ther stortte het imperium in elkaar.

Fricties tussen spelers en trainer,
met als gevolg competitienederla-
gen, resulteerden uiteindelijk in een
teleurstellende zesde plaats op de
competitieladder.

Grünther hield vervolgens oprui-
ming. Hij wierp de notoire dwarslig-
gers uit de selectie, maar verzuimde
aan de andere kant waardige ver-
vangers aan te trekken. Het kostte
hem gisteren zijn kop.

- Carl Lewis is
:lej een-twee-drie de nieuwe we-
pdrecordhouder op de 100 me-
,?r- Hoewel de Amerikaan na,en Johnson met 9,92 secondene snelste tijd ooit liep op de
Prmt, wil de vakbond van atle-
etl tijdens het congres van de
wereldfederatie (lAAF) in Barce-

actie voeren het wereldre-
cord op naam van Calvin Smith* schrijven.,e vakbond van atleten verga-
arde dinsdag drie uur over de"Vulling van de naam van de
leuwe wereldrecordhouder. De
°mmissie gaf unaniem haar

Pteun aan Calvin Smith, die op 3jum 1983 in Colorado Springs de
*Pnnt voltooide in 9,93 secon--- Lewis werd gepasseerd om-
..fj- hij niet op eigen kracht zijn
'Jd verwezenlijkte. De vakbond
gvan mening dat hij tijdens zijn

ympiscne race werd gegang-
aakt door de snellere Johnson.

Atleten willen
Wereldrecord
voor Smith

De clubleiding van Alemannia
maakt inmiddels haast met de op-
volgingvan Grünther. De club is ge-
charmeerd van Mastafa Denizli, een
voormalig (vijftigvoudig) Turks in-
ternational en verafgod in zijn eigen
land. Denizli heeft ook het Turks
nationaal elftal onder zijn hoede ge-
had en is thans in dienst bij Galata-
saray. Vorig jaarloodste hij als tech-
nisch directeur Galatasaray naar de
halve finales in de Europacup. De
onderhandelingen tussen Aken en
Denizli kwamen tot stand via be-
middeling van Jupp Derwall.

Armand Custers
consolideert plaats
op wereldranglijst

Rooks en Theunisse
weer 'geblesseerd'

PDM-duo haakt afin.Ronde van Catalonië

Met Denizli zou Alemannia Aachen
een goede slag slaan. Denizli heeft
immers aangekondigd dat hij de
koers in Aken resoluut wil wijzigen,
dat hij daarvoor veel geld nodig
heeft en dat hij daarom enkele
Turkse sponsors mee naar Duits-
land wil nemen. Ook zou de selectie
volgens hem dringend behoefte
hebben aan aanvulling. Denizli
heeft daarom al de Turkse interna-
tional Metin Tekin (aanvaller) ge-
polst. Tekin zit momenteel door een
controverse met zijn trainer op de
bank. De 'Blonde Blitz' zoals de
Akense clubleiding hem noemt van-
wege zijn blonde haardos, heeft in-
middels te kennen gegeven graag
aan de slag te willen in Duitsland.

De komst van trainer Denizli en
aanvaller Tekin is derhalve slechts
een kwestie van tijd.

ters zes ATP-punten
gekregen zodat hij nu
rond de 700-ste plaats
zal komen te staan.

In de loop van de vol-
gende week vertrekt
Custers met zijn vaste
partner Warmenho-
ven' naar het Zuid-
franse Bagnères om
aan een satellitecir-
cuit mee te doen. Hij
verwacht niet direct
tot het hoofdtoernooi
toegelaten te worden.
„Het prijzengeld is
52.500 dollar. Het zal
dus wel sterk bezet'
zijn, zodat ik aan kwa-
lificaties zal moeten
meedoen". Mocht hij
zich voor de masters
in het Noordfranse
Duinkerken plaatsen
dan zou dat beteke-
nen dat hij een stap
omhoog doet op de
wereldranglijst.

de plaats op de rang-
lijst blijf staan".
Custers is in het dub-
belspel eindelijk op
de ranglijst versche-
nen. „Omdat ik in
Wells samen met Ro-
ger Warmenhoven de
halve finale heb be-
reikt, we verloren van
Johan Vekemans en
Johnny Goudenboer,
zijn wij ook in de Mas-
ters doorgedrongen.
Hierin verloren wij in
de kwartfinale van de
sterke Zweden Walg-
ren en Nillson met
6-3; 6-2". Door deze
resultaten heeft Cus-

Van onze
tennismedewerker

HOENSBROEK - Ar-
mand Custers uit
Hoensbroek is weer
even thuis voor een
kort verblijf. De afge-
lopen vier weken
heeft hij in Oostenrijk
een satellitetoernooi
afgewerkt waarover
hij zeer tevreden is.
„Ik heb in Oostenrijk
in het enkelspel drie
ATP-punten ver-
diend. Over een paar
weken raak ik echter
weer drie punten van
vorig jaar kwijt, zodat
ik ongeveer op dezelf-

Hockeyteam niet beloond

Jan Gisbers schoof na het uitvallen
van Theunisse en Rooks de Mexi-
caan Alcala naar voren. De Zuida-
merikaan kon de Spaanse klimgei-
ten lang volgen, maar bezweek bij
het offensief op de laatste helling.
„Hij werd er gewoon afgereden
door alle tempoversnellingen", zei
Gisbers, die de Mexicaan een be-
langrijkerol in de Ronde had toege-
dicht.
Carlos Hernandez en Edgar Corre-
dor moesten op het laatste steile
stuk hun inspanningen van daar-
voor bekopen en werden na een lan-
ge vlucht ingelopen. Onder aanvoe-
ring van Laudelino Cubino werd de
achtervolgende groep uit elkaar ge-
trokken. Delgado, Lejarreta, Pino
en de Fransman Claveyrolat kon-
den volgen.
Claveyrolat, tijdens de strijd om het
wereldkampioenschap in eigen
land al sterk op dreef, verstoorde
een tweede Spaanse feestje. De
Fransman ging met Delgado in de
slotkilometer weg en besliste het
duel in de laatste meter, tot groot
verdriet van de Spaanse media. Le-
jarreta kon het tweetal niet volgen,
'maar hield de schade voldoende be-
perkt om de leiderstrui te mogen
aantrekken. Het eerste succes van
de routinier, die dit seizoen de drie
grote internationale etappekoersen
uitreed.

Eric Breukink bleef daardoor als
enige Nederlandse kanshebber
over. Derit, over twee zware bergen
met aankomst op Port de Comte op
1770 meter hoogte, was echter te

Breukink was als kopman aangewe-
zen voor de lastige Spaanse ronde.
De strijd om de wereldtitel in
Chambéry had hem, na een misluk-
te Tour, weer enig vertrouwen gege-
ven. In de Spaanse bergen consta-
teerde hij, dat de regelmaat nog
steeds ontbreekt. „Een dag gaat nog
wel. Maar als ik meerdere dagen
achter elkaar omhoog moet, mis ik
de kracht. Ik herstel heel moeilijk."

veel voor de kopman van Walter
Planckaert. Breukink moest zich op
de eerste forse berg forceren om in
het voorste gelid te blijven. Op de
lange klim naar de streep moest de
import-Brabander de ontketende
Spanjaarden laten gaan. Bijna zes
minuten na winnaar Thierry Cla-
veyrolat bereikte hij het hoogste
punt van het uitgestorven winter-
sportplaatsje.

PONT DE COMTE - Jan Gisbers
heeft alleen de Mexicaan Raul Alca-
la nog over voor de strijd om de
eindzege van de Ronde van Catalo-
nië. De Brabander zag gisteren zijn
toppers Theunisse en Rooks weer
rustig naar Nederland vertrekken.
Het PDM-duo, dat voor de vijfde
etappe nog de plaatsen twee en drie
in het algemeen klassement bezette
en eerder de leiderstrui droeg, haak-
te 'geblesseerd' af. Theunisse had
last van van irritatie tussen de liezen
en ging 's morgens niet meer van
start. Rooks klaagde over een heup-
blessure, die hem al eerder in de
Tour de France parten speelde.

wielrennen roeien

sport in cijfers

FRANKFURT - Met de constatering, dat de Nederlandse vrouwenhoc-
keyselectie na drie wedstrijd met één punt laatste is in het toernooi om de
Champions Trophy is niets mis. De conclusie, dat de titelverdediger dus
wel niets meer voor zal stellen, is verkeerd. De nederlaag van 0-2 tegen
Zuidkorea, dat nog zes winnaressen van Olympisch zilver het kunstgras
van Frankfurt opstuurde, was een fikse onderbetaling van het geleverde
werk en het vertoonde spel. Dat was zonder meer goed. Alleen een doel-
punt bleef hardnekkig uit. Tien riante mogelijkheden, tien strafhoeksla-
gen, nul treffers.

Fouten kosten
honkballers zege

SARCELLES - De Nederlandse
honkballers hadden Paolo Ceccaro-
li in de touwen, maar konden de
beste Italiaanse werper niet defini-
tief op de knieën krijgen. Manager
Jim Stoeckel hanteerde bokster-
men om de nederlaag van 4-5 tegen
de Azzurri te omschrijven. Vooral
door fouten werd een voorsprong
van 4-0 verspeeld. „Zes fouten, zo
veel hebben we er het hele seizoen
nog niet gemaakt", foeterde de
Amerikaan.

Tulp coach
HCCHeerlen

kevSLEN ~ Het eerste herenhoc-<*Z „mJan HCC Heerlen heeft
°Ud es?hlkte coach gevonden in
heeft ockev'er Niek TvlP- Tulp
draaLJarenlang in het team meege-
8e p ' 'T133- moest stoppen vanwe-
*ïeeri kmeblessure. Hij gaat het
Hierii lise team zowel taktisch alsbegeleiden.

midlotto

' Reservegetal: 27. Trekking B:««rvene^ g
oe„tallen: 1-7-19-21-33-34. Re-vegetal: 27. Spel 77: 2184516.

Lambrichs 12e
WK karting
PioH,M°Uc - Bij de wereldkam-
chn-i SChaPPen in Olumouc (Tsje-
Vior ?kije) behaalde karter Sil-
de ,ambnchs uit Meers een twaalf-
de tr- Stem de klasse 125 cc. „Bij
sHekfmmgen was ik steeds bij de
ik d^

le vijfrijders. In de finalekreeg
blerrLZeStlende startplaats door pro-
ste £„, met miJn motor. Na de eer-

wam ik in achtste positie
*?aar door een botsing met

<loor Voor mij reed' werd ik
W een aantal coureurs meteen
§en n

lngehaald en moest ik genoe-
gt em,e,n met de twaalfde plek in
Vat ,klassement'Valdus een iet-

Urgestelde Lambrichs. De,der John van Daalen ein--8«e als vierde bij dit WK

Velis wint
op Duindigt

- Trainer-pikeur
ter!?.ens uit Schaesberg won gis-
(jraj?lddag de tweede koers op de
tipt Üan 'Duindigt' in Wassenaar
re ~[. het paard Everytranss. Velis

Seerde met de J°nëe draver inl" koers over 1609 meter de snelle
ö«ornetertijd van 1.17.4.
Vrj uidlirnburgse jockey Adrie de
Qva Won de zevendekoers, eenren
luti 900 meter. Met het paard Sa-
con r eef de talentvolle jockey de
ha;,CUrrenten Ninnes Star en Nasibaaik voor.

tti^P ~ Nico Rienks en Ronald Flo-Jn hebben zich via de herkansin-P? 1 moeiteloos geplaatst voor deaive finales van de dubbeltweeën?n de strijd om de wereldkam-
pioenschappen roeien in Bied. ZeRoesten in een race ven drie boten
t tweede worden om over
jj Saan. De wedstrijd waarin naast
> y^ympische kampioenen ook de

Ueli Bodenmann en Beat
winnaars van het zil-

dühKn uidkorea' en de Griekse"beltwee startten, was weinig
i^er dan een formaliteit. Van de elf
hehK Chreven Nederlandse botenH»,ben zich er negen geplaatstvoore nalve finales.

Nederland met
negen boten in
halve finales

Denizli genoemd als opvolger van Grünther

Trainer Alemannia op
staande voet ontslagen

in het Franse stadje
Franconville won de
Fagorrenner Francis
Moreau gisteren de proloog
van de Ronde van de
Europese Gemeenschap, de
vroegere Tour de VAvenir.
Moreau, die volgend seizoen
met zijn kopman Stephen
Roche naar de Historploeg
verhuist, legde de 4,5
kilometer in de straten van
Franconville afin 4 minuten
en 30,39 seconden. TVM'er
Peter Pieters was met de 17e
prijs Nederlands beste
vertegenwoordiger.

NAPELS - Diego Maradona gaat
weer aan het werk. Daarmee
komt een eind aan de verbale
oorlog tussen de vedette en zijn
club Napoli, die meer dan een
maand duurde. De Argentijn ver-
klaarde zich gisteren, na een ge-
sprek met voorzitter Corrado
Ferlaino, bereid zich weer voor
de houder van de UEFA-beker te.
willen inzetten. Volgens bronnen
uit de club verliep het onder-
houd in „zeer hartelijke" sfeer.
Na het gesprekvan veertig minu-
ten met Ferlaino, vertelde hij
zich zo snelmogelijk bij de selec-
tie van trainer Alberto Bigon te
voegen.

voetbal

Maradona weer
aan het werk

FIFA buigt zich zondag over Brazilië-Chili

Ronde van de Europese Gemeenschap:
proloog, 4,5 kilometer in Franconville:
1. Moreau 4 minuten en 30,39 seconden,
2. Stumpf 0,38 sec, 3. Lance op 4 sec, 4.
Pelier z.t, 5. Ledanois op 5, 6. Laurent
z.t., 7. Riis op 6, 8. Moncassin op 7, 9.
Walton z.t., 10. Bruyneel z.t., 17. Pieters
op 8 sec. softbal

Champions Trophy: Canada - Groot
Brittannië 2-2 (0-2); Nederland - Zuidko
rea 0-2 (0-1). Stand: 1. Zuidkorea 3-5 (6
3), 2. Australië 2-3 (6-5), 3. Groot-Brittan
nië 3-3 (7-7,)4. Bondsrepubliek Duits
land 2-2 (3-1), 5. Canada 3-2 (2-5), 6. Ne-
derland 3-1 (2-5).

Intercontinentale cup vrouwen in Ver-
ona: Taiwan - Nederland 5-0, Australië -Puerto Rico 0-1 (12 innings), Verenigde
Staten - Australië 4-1.

Alt-Hoeselt, nieuwelingen: 1.Remkens
55km in 1.30 uur, 11. Rudy Meijers (Sit-
tard), 17. Davy Loenes (Bunde).

. (ADVERTENTIE)
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BUT IT WOULD BE.NOTHING WITHOUT A WOMAN...

GEDISTINGEERD GEDESSINEERD. PERFEKTE SHIRTS MET LANGE MOUW. IN DIVERSE Ml IIMKyfl»! ■»! I JE
MODIEUZE DESSINS EN KLEUREN. KUNNEN ZOWEL BIJ SPORTIEF ALS GEKLEED. ■■■■■■■■mHBbJI
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SPROOKTES WORDEN WERKELIIKHEID BIT TAPITTLAND ■

Op iedere vloerbedekking moet geleefd kunnen worden. Gezinstapijt k\ ' *j| GOYdIiILGII ©Il VitïcLCf6 / Tr^^^tylktt
\ * (V3^ m moet aan 'eders eisen voldoen. Luxe bieden, warmte, sfeer. EL / A *«W
\ tl\!Ö^ % Daarnaast is eenvoudig onderhoud een dagelijkse noodzaak. Fe _ Bij een nieuwe vloerbedekking behoren al gauw nieuwe ) Xöfli lijf\ aC\C\ % Praktische mogelijkheden, die passen binnen uw budget en bij uw IkV""" *^ gordijnen en/of vitrages. Daarom hebben wij in onze ’ Qaf . * ilQ^» |
\ or&* % wensen, leveren wij met vijf tot zeven jaar garantie. X^v^^ vestiging te Heerlen een gigantisch assortiment gordijn- / /^- /s ***lf I
\ n<\^ m J^ J^ ■en vitragestoffen. In de meest uiteenlopende / 9ehe/ b'J'°ns u n̂'ek. I\ So° . % O fJI ,' l^ïi^ " u**^L ' > J^* kleurstellingen en dessins. Dat biedt het voordeel, dat u / f^or jJk°Mektii /\ \9XfSfc \ A.W W Pl*"'iaMf '' * é^^^ ter plekke zelf kunt uitzoeken en eindeloos combineren. j SrHjcte ®^Pijt en Uw f\ VOV * 4kmm\Ümm\ J\i\mmm _« Im- W"*- ' ms^ ><*

Alles wordt voor uop de gewenste maat gemaakt. / öo0r v het On f\ W éWm W Et * 'V >*«^'Bi / me>at e 9e^en I\-^^ ■■■ ■■^ W WÊk mÈL I%^m / fraZ^oT<t I
ÉH
__

wim vM_ Ree Riek vM. Berg HB "3s'* VSJ^ / kleurl Dustn?^r ’IBBR9 I VX / Ceös^e£y</* /
ÉkW imium Ék\\ iiiim I I **-' k l u>eur ast IlAill Xli h\\ lil i^^^tf N uw 1PU I y DUI % Oranje Nassaustraat 23a, Heerlen^^^^J

HEERLEN
ih^ L_jHHBIHP_J Telefoon 045-740754
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faarl9B9. " over 3 jaarmet 0% rente.* En datterwijl de Uno er al is . lS
Kortom: een autofeest vol fantastische ontdekkingen dat u ook _ „ _^

_ .. ~., „ . „ ~ FIAT TIPO, AUTO VAN HET JAAR 1989.
nog de kans op een heerlijke reis naar Rome geeft. Kom en ontdek.

._, MJ , , * De Tipo, niet voor niets de Auto van het Jaar 1989. Want dit doet
PANDA DANCE LE. MET F 1.000,- GRATISEXTRA'S. " "" ~ ,~. ~—;—7T. ~ . ,

geen auto in zijn klasse de Tipo na: karakteristieke wigvorm, ongekende
Een absolute ster in puur rijplezier. Nu extra luxueus met f 1.400,- binnenruimte en deuren-die tot bijna 90° opengaan.

aan extra's, 0.a.: exclusieve bekleding, verstelbare stoelen' met hoofdsteu- Unieke bescherming door 100% verzinking van carrosseriedelen
nen, Philips stereo radio-cassetterecorder, luxe wielplaten en wisser/ waar het er op aankomt. Standaard vijfdeurs en vijf versnellingen. Met

sproeier op de achterruit. U betaalt slechts f 400,-. Uw voordeel f 1.000,-. schone benzine-injectiemotoren of als diesel of turbo diesel. En toch
Urijdt dus al Panda Dance met standaard injectiemotor, elektroni- maar v.a. f 24.450,-.

! sche ontsteking en ge^gejd^drie^gk^talysator plus vijfversnellingsbak y yQOR N^R RQME?
voor maar f 13.650,-. _

„^^„ „ „„„ Bij elke Fiat dealer ligt een Ticket to the Stars voor u klaar. Daar-
FIATUNOI.E.METINRUILBONUSTOTF3.OOO,-. , *, " r T . , .

mee kunt u een prima verzorgde reis naar Rome winnen als u een slagzin

De meest complete, de meest verkochte in zijn klasse in Europa. afmaakt. En als u na een proefrit in één van de Fiat sterren ons enquête- i

Voölrop in techniek, veiligheid, ruimte en uitrusting. Met een pittige formulier invult maakt u ook nog kans op een Philips CD-speler. m
dieselmotor. En natuurlijk met benzine-injectiemotor, elektronische ont- Langskomen dus. Tot en met maandag 11 september a.s. bij de Jm
stdang, geregelde driewegkatalysator Fiat dealer.
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Fiat. Eén brok temperament.

| Kom tot en met maandag 11 september a.s. naar de Fiat dealer.
'Aanbiedingen voor aanschafvanauto's ondervw>rwaarden van uitgestelde betaling voert Fiat Auto Nederland B.V. uit in samenwerking met Fiat Credit Nederland. De te financieren bedragen zijn minimaalf5.000,- en

maximaalf 10.000,-. Een aanbetaling van minimaal25% van decataloguswaarde van dèaante schaffen auto isvereist. Dit bedrag zal doorgaans gedekt worden door de inruilvanuw huidige auto, zodat u voor detijd van de
overeenkomstgeen kosten van belang maakt. Bij deze vorm van huurkoopovereenkomstgelden de gebruikelijke voorwaarden van FiatCredit Nederland.

BRUNSSUM: AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 -2506 75 ECHT: AUTO ECHT, RIJKSWEG ZUID 18, TEL. 04754 -13 24 EYSDEN: AUTOBEDRIJF JEAN BROUWERS
8.V., IR. ROCOURSTRAAT 1, TEL 04409 -14 33 HEERLEN: AUTOMOBIELBEDRIJF CREUSEN 8.V., SPOORSINGEL 50, TEL. 045 -7241 40 KERKRADE: AUTOBEDRIJF KLANKSTAD B.V,

KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045 - 41 39 16 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., DR. BAKSTRAAT 82, TEL. 043 - 47 02 00 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V.,
MOLENSINGEL 5, TEL. 043 -6173 73 SITTARD: SITTYCAR 8.V., PRES. KENNEDYSINGEL 8-12, TEL. 04490 -1 75 44
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1 Pleegouder zijn is niet altijd makkelijk. Het boekje met de verschillende vormen van Pleegzorg helpt ute |
| beoordelen of het iets vooru is. U kunt het gratis boekje aanvragen met dezecoupon.

1 Naam . M/V Straat —-' Postcode Plaats (Prov.) Tel _- II I
l Opsturen naarAktie Pleegzorg". Antwoordnummer 9880, 3500 ZJ Utrecht (een postzegel is niet nodig).
I ___--^

Advertentie aangeboden door ditblad in samenwerking met deStichting Ideële Reclame §l£E
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De zeehondencrèche in Pieterburen geeft

zieke zeehonden een kans op overleven. En dat

is van vitaal belang voor ons totale milieu.

Zolang er nog steeds mensen afval storten

in hun leefgebied zullen wij om een storting

op ons gironummer blijven smeken.

Geef de zeehonden die laatste kans. Word

donateur van de Zeehondencrèche Pieterburen.

r -i
■ Ja, ik red een zeehondeleven! Maak mij donateur ■

en stuur een acceptgiro ter waarde van f.
I INaam .
I I

Adres
. Postcode I
■ Plaats ■
■ Zonder postzegel opsturen naar: Stichting Zeehondencrèche. i
■ Antwoordnummer 950,9950 WL Pieterburen. Giro 8020 . 'U I

zeehondencrèchep i etc rb ure n



Adjunct directeur-hoofdredac-
teur Aize Bouma zal de functie
van Ramaker by Radio Noord
waarnemen tot er een definitieve
opvolger is benoemd.

HEERLEN - De Riek Nolov-
band treedt op de vrijdagen 8 en
15 september op in de Heerlense
Raetskelder (voorheen Castel-
lum). Eddy en Torn, de twee uit-
baters die binnenkort het eenja-
rig bestaan vieren van hun eta-
blissement, proberen zich 'muzi-
kaal' te profileren in de Heerlen-
se horeca. Eddy Jurg: „Er is in
deze regio behoefte aan life-mu-
ziek. De optredens van Nolov is
één, want elke donderdag heb-
ben wij, tijdens het mosselsei-
zoen, ook nog de pianist/accor-
deonistEwald Meijer in huis. Wij
hebben inmiddels ook afspraken
gemaakt met andere groepen die
de komende maanden optredens
zullen verzorgen".

omdat ik afgeleerd heb om mij
daarvoor te generen."

Van onze showpagina-redactie
MAASTRICHT - Adelheid
Roosen zien en niet lachen.Die droom was een halfjaar
geledenvoor een nachtmer-rie versleten. Het solo-pro-gramma 'Van top tot teen te
trillen', 'waarmee ze onder
anderen op 3 novembernaar de stadsschouwburgvan Maastricht komt, gunt
£en volledige visie op Adel-
heid Roosen, die niet zozeergrappen- als wel theater-
maakster blijkt te zijn. 'Vantop tot teen te trillen' is haar
aangrijpende en veeleisen-
de theater-solo op basis van
de novelle 'Het uur van dester' van de Braziliaanse
schrijfster Clarice Lispec-
tor.

„Dat heeft waarschijnlijk te ma-
ken met het feit dat ik in therapie
ben gegaan. Op dat verschijnsel
wordt verschillend gereageerd.
Je hebt een groep mensen die
doet het gewoon. Dan heb je
mensen die denken dat je niet
echt iemand bent als je in thera-
pie bent, omdat je dan niet zelf
iets kunt. En dan zijn er nog de
mensen die hun therapie ver-
zwijgen omdat ze zich generen,
omdat ze hun problematiek te in-
tiem vinden. Ik vind therapie zo
normaal dat ik het gebruik van
het woord 'normaal' bijna al
weer abnormaal vind. Een paar
jaargeleden heb ik aleens in een
interview geroepen, dat er wat
mij betreft op elke hoek van de
straat een masseur zou moeten
wonen. Omdat mensen veel te
weinig worden aangeraakt. Het
verschraalt op dit moment alle-
maal heel erg in de samenleving.
Het is toch prachtig als jeiemand
tégen betaling exclusief je ver-
haal kunt doen, zonder jerelatie,
jevrienden of je collega's ermee
lastig te vallen. Het verschaft mij
een ongelooflijke hoeveelheid
helderheid over wie ik ben. En
het enige wat ik interessant aan
het leven vind is uit te zoeken
wie ik ben, opdat ik hopelijk,
voor ik dood ga, werkelijk kan
zijn wie ik ben."

Therapie

van top tot teen te trillen' is nietmaar een voorstelling die
■edelheid Roosen van haar toe-
vallige andere kant laat zien. EruJkt een persoonlijke gebeurte-
nis aan tezijn voorafgegaan. Of is«at het raffinement van de thea-termaakster?Adelheid Roosen: „Nee, er is iets
gebeurd. Alleen, als ik een komi-
Scne sketche doe, vraagt nie-
mand ofdat soms deavond tevo-
J*n echt gebeurd is. Maar zienpensen iets dramatisch of ex-
treem emotioneels, dan denken
*e plotseling: 'Wat is er ge-
beurd?' Ik maak dingen die dichtoy mijzelf liggen. Ik probeer in
*nnn werk en in mijn zijn telkensweer bij de oorsprong terecht te
Komen. En dat is bij deze voor-
stelhng goed gelukt."
Regisseuse Marcelle Meulemanvan voorheen Theater Persona
gooideooit het boek 'Het uur vanac ster' van Clarice Lispector bij
felheid door de brievenbus,
vlet de vraag of ze wilde terug-uen als ze het een mooi boek
v°nd. Adelheid belde terug en erwam een mooie voorstelling
"an. Maar wat vond Adelheid ernou zo mooi aan?

"Adelheid Roosen (op dezefoto met Jack Spijkerman, Bavo Galama en Tiel Groenestege)
roept het graag van de daken: ,fiet enige wat ik nodig heb is de openbaarheid, de straat,
de krant of het theater".

dat ze dood zou gaan. Ze is toen
op zoek gegaan naar wat in haar
het meest schrale was. Zij heeft
voor ze dood ging het meest in-
tieme, maar ook het meest pijn-
lijke in zich naar boven laten bor-
relen en dat beschreven. Wat zij
in het boek doet, komt overeen
met de levensstijl die ik hanteer.
Dat was mijn herkenning met dit
boek. Er zwerft in mij een paria
rond die ik kan negeren tot ik
dood ga. Ik denk dat iedereen
pijnlijke plekken in zich heeft.
Dingen waarvan jezegt: 'Au, dit
heb ik. Een pijngevoel bij be-
paalde opmerkingen van men-
sen of bij bepaalde gedragingen
van jezelf. Lispector noemt dat
de schraalheid. Ik denk dat het
beter is om zowel met jetalenten
als met je schraalheid in verbin-
ding te staan, omdat je dan volle-
diger wordt. Omdat schraalheid
dan niet meer iets is waarvoor je
je geneert, of waarvoor je op je
bek gaat, maar iets dat je kunt
koesteren."
Een boel mensen hebben 'Van
top tot teen te trillen' inmiddels
gezien. Mensen die anders met
geen stok naar Lispector te
knuppelen waren geweest. Heeft
Adelheid zich dat gerealiseerd?
„Ja, daarom blijf ik ook altijd na
afloop van de voorstelling in de
foyer hangen. Ik doe aan nazorg,
zal ik maar zeggen. In Enschede
was een meisje oprij één blijven
zitten. Na 20 minuten kwam ik
terug uit de kleedkamer om wat
spullen te pakken. Ze kwam he-
lemaal trillend het podium op en
ze ging voor me staan met van
dienatte ogen. Ze zegt: 'Mag ik je
even omhelzen?' Ik pak haarvast
en ze begint helemaal te schok-
ken. Ik zeg: 'Ga maar even mee
naar dekleedkamer. Daar heb ik
haar op een stoel gezet en ik heb
een Spaatje voor dr gehaald. We
hebben wat zitten kletsen en na
een halfuurtje ging het wel weer.
Toen kon ze wel naar huis. Als je
in de voorstelling herkent dat in
ieder mens die schraalheid zit,
krijg je een goeie trap in je
maag."
Adelheid Roosen zegt vaak dat
ze geen beroep heeft. „Het enige
wat ik nodig heb is de openbaar-
heid: de straat, de krant, of het
theater. Om dingen te roepen
waarvan anderen kunnen zeg-
gen: 'Roosen is gek', of: 'Ik ben
het met haar eens', of: 'Wat heer-
lijk dat ze dat doet, want dat durf
ik zelf niet."

Weer de bedenktijd. Dan het ant-woord. „Ja, daar kan ik wel ietsover zeggen. Wat ik aan die
schrijfster zo intrigerend vond is
net volgende. Ik ben heel erg op
2oek naar wat aan mij niet deugt, „Lispector had kanker. Ze wist

„Toen ik het boek van Lispector
las had ik natuurlijk net een
vriend dieaan het doodgaanwas.
Ik zeg niet voor niks in de voor-
stelling: „Volgens mij is sterven
het meest glorieuze moment van
je leven, omdat je dan pas sa-
menvalt met degene die je wer-
kelijk bent. Alles wordt ons ge-i
leerd, behalve sterven. Dat is het
moeilijkste wat wij te doen heb-
ben en je hoeft hetniemand te le-
ren, want je gaat. Wat ik jammer
vind, is dat we elkaar, op school
en in de maatschappij, veel te
weinig spirituele dingen leren. Ik
zou veel meer over de dood wil-
len leren, ik zou veel meer over
oosterse culturen willen weten.
Maar dan in een andere sfeer dan
waarin er nu over wordt gespro-
ken. Want dan is het plotseling
iets bijzonders."

'Van top tot teen te trillen' aangrijpend theater

Adelheid Roosen vindt
inspiratie in de dood

Joan Collins
ster in 'Sins'

" Scène uit 'Sins' met Joan
}~ollins, vanaf zaterdag bij
Veronica op het scherm.

UüT-,Tyan onze rtv-redactieHEERLEN - Joan Collins, sterJirt Dynasty', zal ook schitteren
dr' nieuwe tv-serie 'Sins'. In
"jrie delen brengt Veronica die

uit 1985 daterendefnini-serie vanaf aanstaande za-ierdagavond (Nederland 2, 21.50"ur) op het scherm. 'Sins' is ge-baseerd op de gelijknamige ro-jnan van Judith Gould en Joan
neemt daarin de hoofdrolvoor haar rekening als Helene
Die heeft zichzelf vanuiten armoedig bestaan opgewerktoteen welvarend óndernemerin„arns. Heiene's onderneming

«oreert. Ze is machtig,rijk en bo-
enal een mooie vrouw. Haar

"»acht stelt haar in staat een<-°ektocht op touw te zetten en
wraak te nemen op de man dieverantwoordelijk is voor de doodhaar familie tijdens de Nazi-
oezetting in Frankrijk. Op wegnaar de top heeft Helene veel te-
genslagen moeten verwerken,
jnaarze volhardde in haar strijd,
r'oor haar zucht naar succesneeft ze zich door de jaren heen
omringd met mensen uit haarverleden diehaarvrjandig gezind
*yn. Ze misgunnen Helene haarsucces. Als haviken wachten zijnet geschikte moment af om"aar voorgoed onderuit te halen,
waardoor het Junot-imperiumais een kaartenhuis in elkaarzakt.

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - Na ruim zestien
jaar heeft Hans Emans (44) de
VARA verruild voor Veronica.
Hij is nu eindredacteur van de
actualiteitenrubriek Nieuwslijn
als opvolger van Joop Daalmeij-

er. Bij de VARA werkte Emans
voor de informatieve radiopro-
gramma's Dingen van de Dag en2.1. Daarna was hij lange tijd re-
dacteur en een gedurende een
jaar eindredacteur van Achter
het Nieuws.Emans' onvrede met
de 'verpolitiekte' VARA groeide.

Het aanbod van Daalmeijer (van
oud VARA-collega opgeklom-
men tot tv-directeur van Veroni-
ca) kwam dan ook op het goede
moment. „Als ik neen had ge-
zegd, had ik tot m'n vut moeten
werken met al die mensen, die
mij ontzettend veel irritatie ople-

verden en op wie ik steeds ben
stukgelopen."

Hij had zich vast voorgenomen
om zich niet te laten verleiden tot
negatieve uitlatingen over zijn
vroegere werkgever, de VARA:
„Bij Veronica wordt niet nage-
trapt naar andere omroepen."
Maar wanneer het gesprek, on-
vermijdelijk, toch uitkomt op de
VARA en in het bijzonder op het
hoofd informatieve tv-program-
ma's Jan Nagel, verdwijnen de
goede voornemens als sneeuw
voor dezon. Wat Emans eigenlijk
het diepsteraakt is dat 'zijn' Ach-
ter het Nieuws door JanNagel en
consorten na zijn vertrek naar
buiten toe is afgeschilderd als
'een rubriek waar geen hond
naar keek.
Hans Emans ging. Paul Witte-
man, de nieuwe eindredacteur
van Achter het Nieuws, kwam,
zag en overwon in de ogen van
Nagel en VARA-directeur Mar-
cel van Dam.

kunnen voegen aan het Jour-
naal."
„Mijn kritiek op de actualiteiten-
rubrieken is dat het voor de hand
liggende te snel wordt gekozen.
Ik zeg: dat kunnen we altijd nog
doen. Laten we eerst 'ns kijken
hoe we het op een originele ma-
nier kunnen aanpakken. Het
Journaal, en straks Veroniqueen
TV 10: ze raggen allemaal met
straalzenders door het land om
snel de 'headlines' te brengen.
Het is nou juistvoor ons dekunst
om 's avonds iets aan dat nieuws
toe te voegen. Dat is ook onze
enige overlevingskans."

Ondanks alle gemopper op de
VARA benadrukt Hans Emans
tijdens het gesprek vele keren
dat zijn overstap naar Veronica
een positief karakter heeft. „Het
ging mij er niet om weg te gaan
bij de VARA, maar ik wilde naar
Veronica. Ik vond Nieuwslijn al-
tijd aleen van de beste, zo niet de
beste actualiteitenrubriek.» .Wer-
ken hier is een verademing: een
jong, modern bedrijf. Geen ge-
brek aan creativiteit. Wat me ook
opvalt is dat er bij Veronica niet
wordt gesproken over omroep-
politiek. Dat is bij de VARA het
gesprek van de dag: hoe overle-
ven we? Halen we de dag van
morgen nog wel? Het hele be-
drijf is trouwens erg verpolitiekt.

Personeelsvergaderingen zijn
een soort bijeenkomsten van de
Tweede Kamer. Compleet met
lobbyen, moties en woordvoer-
ders. In een dergelijk bedrrjf is
het heel moeilijk om tot de nood-
zakelijke creatieve processen te
komen."

„Nagel wil de journalistiek in
dienst stellen van wat het pu-
bliek graag ziet. Ik heb me daar
altijd erg tegen verzet; ik kom uit
een journalistieke traditie. Jan
Nagel niet.Die is van huis uit po-
liticus. Nagel gaat ervan uit dat
televisie moet amuseren en hij
kent ongekend grote waarde toe
aan hoge kijkcijfers. Maar... ik
verdom het om een rubriek te
maken die als enige doel heeft
om te scoren en de krant van de
volgende dag te halen. En dat is
iets wat Jan Nagel nou juist fan-
tastisch vindt. Dan concludeert
hij dat er een prima uitzending
gemaakt is. Dat zijn ónjournalis-
tieke afwegingen. En die hoge
kijkcijfers van Achter het
Nieuws? Ach, die geven 'n verte-
kend beeld. Óp de hele zondag-
avond is er verder toch niks te
beleven op televisie? Nou ja, de
VPRO voor jouen mij..."

Traditie

Straalzenders
En die zijn, zeker wat de actuali-
teitenrubrieken betreft, drin-
gend nodig volgens Emans.
„Vroeger toen het Journaal al-
leen aandacht besteedde aan de
opening van de Keukenhof, was
het niet moeilijk om een actuali-
teitenrubriek te maken. Het
Journaal brengt nu naast het
nieuws ook de achtergronden en
dat betekent dat wij nieuwe in-
gangen, andere invalshoeken
moeten zoeken om iets toe te

Geweten
De keus voor Veronica's Nieuws-
lijn betekent volgens Hans
Emans niet dathij daarmee auto-
matisch alle programma's van
Veronica goed vindt. „Er zijn Ve-
ronica-uitzendingen waarnaar ik
niet zo nodig hoef te kijken:
sportgala's, motorraces op het
strand, de Pin Up Club. Ik hoef
die programma's helemaal niet
goed te vinden; als ze maar niet
tegen m'n geweten indruisen.
Maar bij de VARA zijn er ook
veel programma's waar ik niks
aan vind. In mijn afscheidstoe-
spraak bij deVARA heb ik voor-
speld dat omroepjournalisten in
toenemende mate niet meer zul-
len kiezen voor een bedrijf als to-
taliteit. Ik zie Veronica als een
soort uitgeverij, die verschillen-
de programma's uitgeeft voor
verschillende doelgroepen. En
mijn verantwoordelijkheid is de
het brengen van actualiteiten."

Hans Emans, het nieuwe
gezicht van 'Nieuwslijn5

'Het is de kunst om's avonds iets aan het nieuws toe te voegen'

Limburgs dagblad J

(ADVERTENTIE)

ZIJ EN BORDUUR

ZIJ VOLGT DE MODE OP DE VOET. EN OP DE KRAAG, OP DE MANCHETTEN EN j [iSJ^iiSi
OP HET VOORPAND. WANT BIJ ZY HANGEN NU DE MOOISTE GEBORDUURDE j |»||
blouses. Zoals deze, van 100%katoen. Bij Zy in chiquewit, TT1'TTQ | V/Mm
MAAR OOK IN WARM OKER. WANT ZIJ MAG HET ZEGGEN. BIJ ZY. I 1 Z/f -■■■_11-ïïï

" Hans Emans: ,JBij Veronica wordt niet nagetrapt naar
andere omroepen'
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Wim Ramaker
weg bij

Radio Noord
Van onze rtv-redactie

GRONINGEN - Directeur-
hoofredacteur Wim Rama-
ker van Radio Noord gaat
dezeregionale omroep per 1
oktober verlaten. Hij gaat
een landelijk cultureel pro-
ject opzetten, maar zegt
daarover nog geen nadere
mededelingen te kunnen
doen.

Wim Ramaker (46) heeft vier jaar
bij Radio Noord als directeur-
hoofdredacteur gefuctioneerd.
In de beginperiode stuitte zijn
beleid op grote weerstand bij een
deelvan het personeel en de luis-
teraars. Het ontslaan van enkele
medewerkers en het opheffen
van een paar programma's waren
aanleiding tot protestacties in
Groningen.

Ramaker zegt dat zijn vertrek
niet te maken heeft met proble-
men bij Radio Noord. „Ik ben
nooit ergens langer dan een jaar
of vier gebleven. Bij Radio
Noord staan dezaken nu goed op
derails. We zijn er kwalitatief op
vooruit gegaan. Ik heb met veel
plezier bij Radio Noord gewerkt.
Die moeilijkheden? Dat waren
problemen van anderen, niet die
van mij, al had ik er natuurlijk
wel mee te maken. Ik ben er niet
onder gebukt gegaan. Zo zit ik
niet in elkaar en ik denk nog
steeds dat ik toen de juiste weg
bewandeld heb."

Riek Nolov
treedt op in
Raetskelder

show



Bel de Vakman—
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 vakkundige DAK-
WERKZAAMHEDEN met
garantie en gratis advies.
Bel dakdekkersbedrijf M.
Haas 045-451862.
Te k. verschillende soorten
afrasteringen en poorten,
montage mogelijk. Bel voor
ml. ABC HEKWERK, gebr.
Veenstra Tel. 045-316238.
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.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr.-
install. defect? Garantie op
de reparatie, geen voorrij-
kosten en korting op onder-
delen. Bel direct 045-
-726206. "TOP-DAK voor reparaties,
renovaties en nieuwbouw.
Tel. 041-321065 Landgraaf.

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

Wonen Totaal

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effe kleu-

ren, compl. set 10 stuks mcl. vulling v.a. ’ 395,-. Rundlede-
ren kussens in div. kleuren v.a. ’ 998,-. Rundlederen kuip-
kussens, rug en zit uit een stuk, dus geen geschuif meer,

’ 395,- p. stuk. Fuhren Discount, Ganzeweide 84, Heer-
len-noord (Heerlerheide). Tel. 045-222622.

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26, Heerlen, bij tennishal.

Opruiming showroommodellen manou en pitriet meubels.
Maandag en dinsdag gesloten.
20 - 50% korting.

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan

de halve prijs.
In ons centraal keukenma-
gazijn in Echt worden alle
showmodellen keukens ver-
zameld uit de Hom keuken-
supers, in alle afmeting voor
ongekend lage

prijzen
Kom geheel vrijblijvend kij-
ken, er is vast een keuken
voor u bij!

Hom keuken-
magazijnen Lo-
pen/veg 8 , Echt

Tel. 04754-86188 Geopend
maandag t/m zaterdag.

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Prachtig zwaar eiken
BANKSTEL, vpr. ’ 975,-;
massief eiken salontafel vpr.

’ 375.-. 045-323830.

Voor een complete kollectie:
Bedden - matrassen - spira-
len - lattenbodems - water-
bedden - watermatrassen
en slaapkamers. HOWA
beddenspecialist M.Snijders
Nieuwstraat 12-14, Hoens-
broek. Tel. 045-212900.
Zondag 10 september AN-
TIEKSHOW van 12 tot 20
uur. Koopzondag bij Pierre
Coumans, Heerstr. Nrd. 144
en Industrieweg 15, Stem
(L) richting haven. Show-
opp. 1600 m2.
GASFORN. ’ 95,-; dubb.
drs. ijskast ’ 175,-; gasplaat

’ 85,-; wasautomaar AEG

’ 250,-. 045-725595.
Ant. eik. slaapkamer (frans)
nw. ’4.750,- nu ’ 1.250,-;
grote marm. kl. slaapkamer
nw. ’ 5.500,-nu ’ 750,-;
BANKSTEL eik. ’ 275,-.
Kouvenderstr. 208 H'broek.
LEREN bankstel te koop
f500,-, weg is weg! Tel.
045-229675.
Te k. compl. TIENERKA-
MER. Tel. 045-456302.
Ronde eiken EETHOEK met
4 stoelen. Tel. 045-320368.
Te koop al. ROLLUIK merk
Heroal GK-5 E, afm. 2,50
breed en 2,25 m. hoog,
’650,-. Tel. 04490-11334.
Te k. GRENEN slaapkamer
compl., 3 jr. oud, lits-
jumeaux, 2X2 mtr., met
kasten omb. 3 mtr. br.,
kleerk. met spiegel en
schuifd. 2.60 mtr. br., pr.n.o.
t k Tel. 045-250424.

Radio en Afsp

Top Hi-fi

ëgiMsii__yrSjol

Denon
JVC
Dual

Yamaha
Revox

Als het echt héél goed moet
zijn. Kom dan paar speciaal-

zaak.

Jo Kreutz
Kerkplein 39 Schaesberg

Tel. 045-313815.

leelapparatuur
Te k. ARMSTRONG ver-
sterker 2 X 50 Watt ’ 75,-
-idem turner. 045-219757.

Muziek
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.

Vossen Sound Beek, ver-
huur professional geluidsin-
stallatie TANNOY. 04490-
-70004 bgg 04405-2551.

ORGELS vanaf ’ 500,- mei
garantie, geschikt v.d. mu-
ziekschool. Muziekhuis Willy
Dera, Baanstr. 127,
Schaesberg. 045-310291.

Te k. MENGPANEEL 8 kan.
per kan. regelbaar met inge-
b. echo. 045-215821.
KAWAI digitale piano, nieuw
met gar. Pr. ’ 3.890,-nu
voor ’3.100,-. 045-713751.

Zonnebanken Zonnehemels

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

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

Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.
Uitgaanswegwijzer

Speciale aanbieding
Zaterdagavond bowlen van 23.00 uur tot 01.00 uur.Normale prijs ’ 60,-, uw prijs ’ 44,- (alleen in septemberen alleen tussen 23.00 en 01.00 uur op zaterdag).

Bowling & Partycentrum De Aar
Welterlaan 45, 6419 CN Heerlen.

Telefoon 045-714432.

Computers
Te koop gevr. defecte COM-MODORE 64 of 1541 driveTel. 045-215068.

TV/Video
KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
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.

— ! ——■ ! r I
Kachels/Verwarming r1 i, i—___ r

Kachejs, nieuw en gerevi- sseerd, grote keus. De tKACHELSMID, de beste en 2
de goedkoopste. Walem 21, cKlimmen. Tel. 04459-1638. ]
Hete zomer... strenge winter
bestel tijdig Uw STOOK- iHOUT Houthandel Land- (
graaf, 045-318518 <
UITKNIPPEN! te k. antra- <cietkolen no. 3,4. Beperkte !
voorraad. 045-319784.

Kunst en Antiek
Onze kwaliteit bewijst zich 'zelf met de jaren. Antiek <-SIMONS Dorpstr. 45A, Nuth .
(t/o ingang kerk, naast chin. I
rest.). Donderdag koop- (
avond. Tel. 045-243437. (

TOYOTA 25 JAAR /lifel IN NEDERLAND =

Toyota viert dezuinigheid a* ?!
van Óè Starlet j

Vijfentwintig jaargeledenzette de eerste Toyota zijn wielen jgÉ|| yj| 1% \
op Nederlandse bodem. Nu heeft de vijfhonderdduizendste , Éj. jK ]*
Toyota in Nederland al een eigenaar gevonden, nu juicht de IéÈÊL ll

internationale autopers over de knappe techniek en bewijst elk BPs lÉ!»^ *
onderzoek weer dat Toyota's vrijwel alleen de garage zien jj »| *P» 18

s
voor een onderhoudsbeurt. Mm ■§ $; |

Daar zijn we een beetje trots op en dat willen we dus " 1 (

ook vieren. En omdat we dat maar één keer ::"r'~~~~~~~~ I^^^^ i

.w^^^. „„„,...,.....„.,... ..,.. m .-Bi 1

1

I ,
of Speciaal of Gratis onderhoud.

/V^iQïf/t^Zl^'fï^f/Yf^QO^ff|/l/f Twee jaar of de eerste 40.000 km (wat het eerst wordt bereikt) gratis
_LM-MMI&mM.\sJL _J_L _L_T_L*|^3^_-^__r_L\J\J%M~* onderhoud. Het geruststellende idee dat u in een nieuwe Toyota Starlet,

Als uuw nieuwe Toyota Starlet, Corolla, Carina II of Camry laat Carina II ofCamry rijdt en de onderhoudsbeurten (zoals door het i
financieren via uw Toyota-dealer, neemt Toyota een fors deel van de rente fabneksschema aangegeven) voorlopig met hoeft te betalen. U kn,gt het .
voor zijn rekening. U betaalt niet meer dan £4% (effectieve) rente over van T°y°ta i-clusief de onderhoudsmatenalen.
een looptijd van 36 maanden. Uw aanbetaling ofinruilwaarde moet dan wel _l " _f "minimaal 25% van het aankoopbedrag zijn. Ons cadeau voor u kan dan gYp /\%È ~ÊI l^^3-i_^'^B^^P IV*variëren tot f2.538- bij een looptijd van 36 maanden. (Financiering in %Jm. /^m\CmrMM^M*\J\JmJmjM\ WL'MmA.M. _✓"

samenwerking met de Finata Bank N.V.). jjkunt ook gewoon een rond bedrag in mindering op de aankoop-
m 0 prijs krijgen. Dat is niet weinig.

g^Jf f -f^^MT-ft? ,_r*_^CTC__^i_r^#_ai _* f 700> (mcl. Btw) bij aankoop van een nieuwe Starlet, f9OO,- (mcl. Btw) bij

"*~ VJf_L C_-_-_Lül €M*±>%, _*-_P_J IX_-_L \^i3* aankoop van een nieuwe Corolla, f 1.200,- (mcl. Btw) bij aankoop van een
Tot een maximaal bedrag mag u gratis kiezen. Van trekhaak tot nieuwe Carina II en f 1.500,-(incl.btw) bij aankoop van een nieuwe Camry.

grilleset, van kofferset tot radiocassettespeler. Ukrijgt accessoires, inclusief En uw Toyota-dealer heeft nog een extra cadeautje voor u als u
inbouw en btw, tot f 1.000,- (maximaal) bij een nieuwe Starlet, tot f 1.250,- inruilt: een inruilprijs die gegarandeerd ver boven de richtprijs van de
(maximaal) bij een nieuwe Corolla, tot f 1.750,- (maximaal) bij een nieuwe ANWB/BOVAG inruilkoerslijst ligt. ||
Carina II en tot f2.000- (maximaal) bij een nieuwe Camry. (Uw dealer NB Toyota deelt deze cae/eaus uitt alsuje/„ de actiegenoemde modellenkoopt tusseni september
heeft een speciale jubileumlijst van alle accessoires waar U uit kunt kiezen.) 1989en 30 november 1989.En de aflevering/registratie uiterlijkplaatsvindt op 15 december 1989.I [_J.

IMPORTEUR: LOUWMAN & PARQUI 8.V., STEURWEG 8, 4941 VR RAAMSDONKSVEER. TEL 01621-85900. ALLE TOYOTA'S HEBBEN 3 JAAR GARANTIE EN 6 JAARCARROSSERIE- L _V_ _ Ik\ lARPN RFTFR'__»illTWffH^_- GARANTIE CONFORM ONZE BEPALINGEN. VRAAG UW DEALER/AGENT. PRIJZEN INCL BTW. EXCL AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN IN PRIJS EN UITVOERING VOORBEHOUDEN. I _WJ —" F— 1 JnIXLII DL M^x, , ,
HEYTHUYSEN -AUTOBEDRIJF GIELEN-AARTS B.V. - Stationsstraat 31 -Tel. 04749-1728. OIRSBEEK-AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. - Provincialeweg Zuid 91 -
Tel. 04492-1814 " POSTERHOLT - AUTOBEDRIJF JAN BAKKES B.V. -Roermondseweg 16A -Tel. 04742-2444 . LANDGRAAF - AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. -
Baanstraat 129 - Tel. 045-318888 " MAASTRICHT - AUTO PETIT MAASTRICHT B.V. - Molensingel 11 - Tel. 043-616900 . SCHIN OP GEUL - 'GARAGE WIERTZ -
Valkenburgerweg 133 - Tel. 04459-1258 " SITTARD - AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. - Rijksweg Zuid 212 - Tel. 04490-21000" SUSTEREN - 'AUTOM.BEDRIJF
SWENTIBOLD B.V. -Rijksweg Noord 54 -Tel. 04499-3300" ULESTRATEN - AUTOM.BEDRIJF LOUIS PETIT B.V. -Langs de Gewannen 8 - Tel. 043-642703.

*Off. Agent 40 /,

Wijshoff ANTIQUES biedt u
naast de collectie gerestau-
reerd antiek nu ook onge-
restaureerd antiek tegen
messcherpe prijzen. Am-
stenraderweg 9, Hoens-
broek-Centrum. Tel. 045-
-211976. Geopend: Donder-
dag, vrijdag en zaterdag. 'Zondag 10 september AN-
TIEKSHOW van 12 tot 20
uur. Koopzondag bij Pierre
Coumans, Heerstr. Nrd. 144
en Industrieweg 15, Stem
(L) richting haven. Show-
opp. 1600 m2.

Te koop gevr. "Te k. gevr. ROMNEY-
LOODSEN, Nissenhutten
en direktieketen. tel. 01891-
-15603 Of 18368.
KLEUREN TV's en video's
defect geen bezwaar. Tel.
045-728130.

GOUD, zilv., munt, postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109 (verl. naar
stat. Lutterade) Geleen.
Wij komen OVERAL drin-
gend gevr. damespockets,
stuiverromans, flodderboek-
jes, sexbladen en porno-
boekjes. 09-3287786810.
Oude ivoren BILJARTBAL-
LEN, hoge prijs! Tel. 045-
-725762.
Te k. gevr. VAATWASSER.
Tel. 045-463387.
CROSSMOTOR 125 of 250
CC. Tel. 045-320185. —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.
BLOEMKOOL t.k. vers van 't
land. Vanaf 50 et. Na 13.00
uur Hamers, Houtstr. 26,
Merkelbeek. Tel. 04492-
-1742.
De massage van VERO-
NIQUE is meer dan uniek!!
045-228481. "

Te k. PRUIMEN v.a. ’1,25,
honing en appels. Open na
14.00 uur. Tel. 04405-2152.
Ruytersweg 13, Aalbeek.
OPENHAARDHOUT te k.
droog en gekloofd, gratis
thuis bezorgd. 04406-15562
Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE m. leuk gesprek en (fris)
drankje. Eens geweest, U
bliiftkomen. 045-353489.

Te k. POPULIERENTOP-
PEN, omgev. Amby, Maas-
tricht. Houthandel P.G. Ver-
wey.Tel. 08818-2006.
Schmincken voor KINDER-
FEESTJES. Tel. 045-
-711592.
Te koop DAKLEER met lin-
nen 10 mtr. rollen. Tel.
04490-27465.
Te k. AQUARIUM 80x40x40
m. toebeh. en vissen ’ 150,-
-045-444130, na 18 u.
Te k. JUKEBOX, flipperkast,
3 gokkasten, body-bulid.
mach., motor Suzuki GT 500'
045-255510, na 19.00 uur.
Met een PICCOLO in hel
Limburgs Dagblad raakt i
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

InDE DRUKWERKINDUSTRIE. i

Ju||l| in. ul> Je gaat één dag in de week naar I QIK WEI K sth°ol en |e krijgt vijf" dagen r-=^ZZZ U__=MfvL__J«Tl
betaald. Het werk is afwisselend, / -
zodat je je niet zult vervelen. niP""-^lni''tl ïj' |Sf\ e^^'i A

flj flj W% IQ Bovendien werk je met de modern- _Jllir^^^T?s j^—E&^W^"^ ' I K;
Cl Cl I |C ste apparatuur, aan produkten die je ■J^j^^^V^'ïjl riM f\

dagelijks ziet. Je doet een hoop Ifi fff j
J | I vakkennis op en! je leert vooreen ' '^fc^o^ivjf^ ~^^mïïl\iM^^ktIP X I ITI S I erkend e" wd'udevol d'P'°"- Jj^__f_S^l^Fjlv W / ThmW/IUWIIUIIIOI je toekomst is dan verzekerd. Want Isgsf^PMt^^V»' JTX_7 / jaff/7

het gaat goed in DE DRUKWERK- i^sS^gjjJl fmw'i V \N_F/ / ' / /INDUSTRIE en vaklieden worden _^^I^S3^3>^l^f f,4 X^K L j'
goed betaald! Als je meerwilt *^M\ _^» «\ n^U'Werken, leren, leuk verdienen wetell| bd dan het speciale info. n/Z J
nummer: 020-66107 16.Jekrijgt 1
dan defolder thuisgestuurd. V-^]cs<^^
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België/TV 1

TV5

" Scène uit 'Terug naar Oegstgeest'. (Nederland 2 - 22.03
uur.)

NOS
''3.00-13.05 Nieuws voor doven en; slechthorenden.VARA
16.01 Uit een duister verleden. En-

gelse jeugdfilm uit 1985. Na aankoop
van een leuk huisje in Zuid-Engeland
maakt de familie Neill vreemde din-gen mee. Men zegt dat het er spookt.

''■01 Neighbours. Australische serie.
Lucy wordt aangeraden naar de oog-
arts te gaan.

J7.30 Journaal.
17.46 VARA's kindermenu. De avon-

turen van Teddy Ruxpin. Tekenfilm-
serie. Afl.: De dag dat Teddy Grubby
ontmoette. Herh.'8.08 Het kind van de sterren. Duitse
science-fictionfilm voor de jeugd.Een
elfjarig jongetje gaat met de lift naarhet dak van het hoogste gebouw van
de stad.

'8.23 De Smurfen. Tekenfilmserie.
Afl.: Slaap Smurfje, slaap. Herh.

'8.36 Boes. Tekenfilmserie. Afl.: Larry
maakt nooit herrie.

18.47 Kwik en Flupke. Vlaamse te-
kenfilmserie.

19.00 Journaal.
VARA
19.20 »»De baas in huis? Ameri-

kaanse comedyserie. Afl.: De lieve-
ling van de leraar. Samantha's vriend
Mason gaat als lector werken bij de
universiteit. Ook Tony moet zijn colle-
ges volgen.

19.44 Labyrinth. Spelprogramma ge-
presenteerd door Peter Jan Rens.

20.07 Stadsgeneugten. Humoristi-
sche Engelse tekenfilmserie over het
leven in een grote moderne stad. Afl.:
De wasseretteblues.

20.20 Onder de vulcaan. Amerikaan-
se speelfilm uit 1984van John Huston
naar de roman van Malcolm Lowry,
met Albert Finney, Jacqueline Bisset,
Anthony Andrews e.a. Geoffrey Fir-
min, vroeger Brits consul in Mexico, is
door zijn vrouw verlaten. Hij raakt
daardoor aan de drank. Zijn vrouw
keert terug en wil de relatie herstellen.

22.08 Tommy Cooper. Hoogtepunten
uit zijn shows.

22.30 Journaal.
22.40-23.30 Impact. Thema: China.

Presentatie: Paul Witteman.

13.15 Playbus.
13.35 Neighbours. Serie.
14.00 News and weather.
14.25 Take the high road.
14.50 What's my line.
15.15 Home and away.
15.40 Connections. Met Simon Pot-

ter.
16.00 Children's SSVC. Let's Pre-

tend.
14.20 Simon and the witch.
14.40 The Smurfs.
17.00 Move it.
17.25 All clued up.
17.50 The Planets.
18.15 Emmerdale farm. Serie.
18.40 News and weather.
18.55 Scène here.
19.15 Wild Life Showcase.
19.50 The Labours of Erica.
20.15 Voyager.
20.40 The Bill. Afl.:Make my day.
21.05 Chelworth.
22.00 News and weather report.
22.30 Families at war. (Nieuwe serie.)
23.20-23.45 First exposure. Nieuwe

serie met muziek en comedy.

Sky Channel

NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
16.05 (TT)De stille kracht. Serie met

Pleunie Touw, Bob de Lange, Willem
Nijholt, e.a. Afl. 2 (slot). Herh.

17.25 C-starrace. Verslag van deze
sólo-zeiltocht van het Engelse Ply-
mouth naar het Amerikaanse New-
port. Herh.

18.20 _De zwartkijkers. 4-delige se-
rie over het medium Televisie: Deel 1:
Eerste tandjes. Herh.

18.40 ""David, de kabouter. Teken-
filmserie naar het boek De Kabouter
van Rien Poortvliet en Wil Huygen.
Afl. 24: De vergiftigde wolf. Herh.

19.05 Music masters. Muziekquiz ge-
presenteerd door Ad Visser.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Growing pains. Amerikaanse

comedyserie. Afl. 15: Slice of life. Hui-
ze Seaver staat op zn kop wanneer
Maggie plotseling een baby wil van
Jason die hier niets voor voelt.

20.55 Survival of the fittest. Verslag
van dit evenement in het Canadese
Nationale Park Banff. Presentatie:
Jack van der Voorn.

21.50 Voorlichting. AVRO bridge cur-
sus.

22.03 (TT)Terug naar Oegstgeest.
Nederlandse speelfilm uit 1987 van
Theo van Gogh, met Casper de Boer,
Cas Enklaar, Torn Jansen, e.a. Jan
Wolkers keert terug naar Oegstgeest
om zijn stervende vader op te zoeken.
Tijdens ditproces komen de herinne-
ringen boven.

23.33 " «Ontdek je plekje. Utrecht.
Herh.

23.48-23.53 Journaal.

06.00 Hallo Europa - Guten Morgen
Deutschland. Ontbijtshow.

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

10.00 Der Preis ist heiß. Spelshow.
(herh.).

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

11.00 Die zwei mit dem Dreh. Ameri-
kaanse serie. (herh.).

11.45 Staranwalte, Tricks, Prozess -
L.A. Law, Amerikaanse serie. (herh.).

12.30 Klassik am Mittag. Met het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns. Aansl.: Inspek-
tor Gadget, Franse tekenfilmserie.
Afl.: Die Zeitmaschine.

13.25 California Clan. Amerikaanse
serie. (herh.).

14.15 Kampfstern Galactica. Sf-se-
rie, (herh.).

15.00 Zahn urn Zahn. Oostduitse se-
rie. Afl.: Wetterwenderisches. (herh.).

15.45 Netto. Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.50 Reich und Schön. serie.
17.15 Der Preis ist heiß. Spelshow

met Harry Wijnvoord.
17.45 Radsport aktuell.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Die Zeugin.
18.45 RTL aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Pulaski. Engelse serie. Afl.:

Harte Burschen blinzeln nicht.
20.15 Die Sieben-Millionen-Dollar-

Frau. Amerikaanse serie. Afl.: Ein be-
drohlicher Fund.

21.10 Herzen im Fieber. Amerikaan-
se speelfilm uit 1953 van Charles
Walters, met Joan Crawford, Michael
Wilding, Gig Young e.a.

22.40 RTL aktuell.
22.50 Ein Fressen für Django. Ita-

liaanse western van Edoardo Mular-
gia, met Anthony Steffen, Stello Can-
delli, Glauco Onorato e.a.

00.10 Sketchotel.
00.35-00.40 Betthupferl.

07.00 The DJ Kat Show. Kinderpro-
gramma met tekenfilms en een afle-
vering uit de serie 'Seven Little
Australians'.

09.30 Panel Pot Pourri.Spelprogram-
ma's

11.00 The Sullivans. Australische se-
rie over een familie aan de vooravond
van de Tweede Wereldoorlog.

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

drama-serie.
13.55 General Hospital.
14.50 As The World Turrls.
15.45 Loving.
16.15 Young Doctors. Serie.
17.00-18.00 Countdown. Poppro-

gramma.
18.30 Surfen vanuit Hawaï.
19.00 Women's European Volleyball

Championships.
20.00 World Polo Championships.
21.00 World Cup Badminton.
22.00 Indy Car World Series.
23.00 Australian Rules Football.
01.00-01.30 Wielrennen.
06.30 European Business Channel.

Super Channel

ge militante dichter in Soweto, dat in
Zuid-Afrika gezien werd als een le-
vende muurkrant als vervanging van
de zwijgende pers.

HUM.VERBOND
22.05 Kwartslag. Dubbelleven, serie

gesprekken met 4 mensen over het
mogelijke ontstaan van een nieuwe
wereldcultuur, als gevolg van migra-
tie, reizen en media. Vandaag: Idrissa
Ouedraogo, cineast uit Burkina Faso.

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag vandaag.
TELEAC
22.55 Voorlichtingsprogramma.

Over de cursus Por favor, Spaans
voor beginners.

23.10-23.15 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 1

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

lOS
18.05 Waar wij vandaan komen-

Voorlichting over een serie informa-
tieve programma's over de herkomst-
landen van de in Nederland woon-
achtige Moslims.

18.20 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

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

gramma.
19.10 Buddy. 5-delige Engelse jeugd-

serie. Afl. 2: Crying, waiting, hoping.
19.35 Vogels kijken. Afl. 5: De putten
20.00 Journaal.
20.29 Oog in oog. Ischa Meijer in ge

sprek met Johan Polak.
RVU
21.15 Philippides...toestel 89. Serie

over hedendaagse communicatievor-
men. Afl. 2: Politici, de media en voor-
lichters.

21.40 Segopotso. Aandenken. Het to-
neelstuk Township Boy, over een jon-

film uit 1933 van Michael Curtiz. Na
10 jaar heropent Ivan Igor zijn wassen
beelden-museum, dat destijds door
brand werd verwoest.

21.15 Filmtip. Ariel van Aki Kaurisma-
ki.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Menschen-Lander-Abenteuer.

Die Orang-Laut, Menschen des Mee-
res, documentaire over het leven van
de zeenomaden-stam Orang-Laout.

22.30 Auf Wiedersehen in Kairo.
7-delige Engelse serie van James
Cellan Jones. Afl. 3.

23.27 Femseh-Schatze. Brot und
Steine, documentaire over het leven
van de dorpsbewoners van Wester-
wald. (herh.).

00.27-00.32 Laatste nieuws.

kaanse serie. Afl.: Club der armen
Unternehmer (1). Aansl.: Mode
höchst-persönlich.

18.20 Ein Engel auf Erden. Afl.: Club
der armen Unternehmer (2).

18.56 Programmaoverzicht.
19.00 Heute.
19.30 Aus Wien: Was ware wenn...?

Spelprogramma, gepresenteerd door
Hans-Jürgen Baumler.

21.00 Von Krebs geheilt- Erlebnisse
und Erfahrungen aus Europa, do-
cumentaire over de strijd tegen
kanker in Europa.

21.45 Heute-journal.
22.10 ""Live. Talkshow met Amelie

Fried en Harry Valérien.
23.40 Das kleine Femsehspiel. Emp-

fanger unbekannt, Duitse tv-film van
Sohrab Shanid Saless. Een vrouw
verlaat haar man, die nog slechts met
de mond de idealen van mei 68-be-
weging belijdt.

01.00-01.05 Heute.

NOS
09.00 Nieuws voor dovenen slecht-

horenden.
■Albert Finney, Jacqueline Bisset en Anthony Andrews in
Under the volcano'. (Nederland L- 20.20 uur.)

23.00 ARD-Sport extra. EK Volleybal
voor dames. West-Duitsland - Sovjet
Unie, samenvatting van vanavond;
Hockey om de Champions Trophy
voor dames te Frankfurt: Australië -
West-Duitsland, samenvatting.

23.30 Tatort. Misdaadserie., Afl.:
Freunde. (herh.). Schimanski ver-
moedt dat zijn oude vriend* Frieder
aan het hoofd van een bende staat
om met andermans geld de droom,
die zij vroeger deelden, te kunnen
verwezenlijken.

01.00 Tagesschau.
01.05-01.10 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
Duitsland 3 SWF

07.00 Daybreak.
08.00 The Mix.
15.30 The Rock of Europe.
16.30 On the air.
18.30 Nino Firetto.
19.30 The Lloyd Bridges Show.
20.00 Wagon Master. Amerikaanse

speelfilm uit 1929 van Harry Joe
Brown, met Ken Maynard, Edith Ro-
bert, Frederick Dana, e.a. Acteur Ken
Maynard moet het opnemen tegen
twee schurken die proberen een be-
voorradingsstrack tegen te houden.

21.50 World News and Goodyear
Weather.

22.00 Mrs. R's Daughter. Amerikaan-
se speelfilm uit 1979 van Dan Curtis,
met Cloris Leachman, Season Hu-
bley, Donald Moffat e.a. Een moeder
is vastberaden om de verkrachter van
haar dochter voor het gerecht te sle-
pen.

23.45 Look Out Europe.
00.15 World News and Goodyear

Weather.
00.25 The Mix.
02.00-06.00 Italiaanse programma's

van Rete Mia.

Duitsland 3 West

ZDF-info Arbeit und Beruf.s_Heute-"o3 Vom Morgenland ms Reich
J?er Sonnengöttin. Wohnen exo-
iisch. 4. Leven in Japan. (herh.).

'u-50 EK Volleybal voor dames."Vest-Duitsland - Roemenië; Nabe-
fonouwing Voetbal-Interland lerland -
,v£st-Duitsland; overzicht Voetbal. wK-kwalificaties.2-J2 Studio 1.'■55 Persoverzicht.Hl Heute-

ic„° ""Teletekstoverzicht.3.05 Die Campbells. Serie. Afl. 20:
isi £mehr 2urück-
*f° Lebenswege. Die Heimat ist so
tenmd 9eworden- Hu|p voor emigrar|-

16i* ?[eTrickfilmschau.
" ? 'nomas & Senior. Nederland-

A
e Jeugdserie met o.a. Lex Goudsmit.

16_ 9eklaute Taschenuhr.0-45 Achtung Klappe! Kinderen ma-*en een reportage. Vandaag: De zes-daagse van Bremen.
-,"15 Tagesschau
'■25 Thunderbirds. Serie. Afl.: DasJagende Gefangnis.
°.26 Tagesschau.""30 Hier und Heute. Actualiteiten.

'8.52 Die Wiesingers. Serie. Afl.: Der
Verlorene Sohn.

sft« Programma-overzicht.
20?2 CTDTagesschau.

"'5 Veto. Verachtet und verheizt -'e Polizei wehrt sich, discussiepro-,9ramma.* 00 Der 7. Sinn.
■03 ""Scheibenwischer. Een ca-

oaretprogramma van en met Dieterj^debrandt.
w*? M'terlebt. Wenn die Medien

29 Sa sfest ,eiern-
'"3o Tagesthemen.

09.45 ZDF-info. Arbeit und Beruf.
10.00-12.45 Feestuitzending. Ter ere

van de 40ste verjaardag van het in-
stellen van de Duitse Bundesdag en
Bundesraad. Commentaar: Karl-Otto
Gerhard.

12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.15 ZDF-info Arbeit und Beruf.

(Herh.).
13.30 Warm ist das Boot voll? - Asyl

in Europa. Documentaire over asiel-
zoekers in Europa, (herh.).

15.25 ""Teletekstoverzicht.
15.45 Programmaoverzicht.
15.55 Heute.
15.58 Indian River. Canadese jeugd-

serie, met Graydon Gould, Michael
Zenon, Ralph Endersby e.a. Afl.:
Schabernack.

16.20 Logo. Jeugdjournaal.
16.30 Logo in Togo. Scholieren uit

Bonn lopen voor Afrika.
16.55 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

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

17.45 Der Engel auf Erden. Ameri-

MTV Europe

-08.55 Gymnastik im Alltag. afl.6.
09.40 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 27. (herh.).
10.10-12.10 Schooltelevisie.
15.05 Teletekstoverzicht.
15.30 Sport im Westen extra. Cham-

pions-Trophy Hockey voor dames
vanuit Frankfurt: Australië - West-
Duitsland.

17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 1.
18.30 Die Sendung mit der Maus.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws. (19.40-19.55
Raamprogramma van de Reg. stu-
dio's.).

20.00 Das Geheimnis des Wachsfi-
gurenkabinetts. Amerikaanse speel-

RADIONederland 2: 31, 33. 35, 49, 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32, 34, 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9. 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40. 55 en 56
België/TV 1: 10 en 44
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 satelliet
Sat 1: 27 en satelliet
MTVEurope: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet.
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

Radio 1: 95.3 en 100.3mHz: 747KHz (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: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM,22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4:93!9en 91.9 mHz

1982 van Burt Reynolds, met Burt Rey- j
nolds, Victori Gassman, Rachel Ward ■e.a. Wanneer Sergeant Sharky be- ■schuldigd wordt van twee moorden, be- i
sluit hij met behulp van twee vriendeni
achter de indentiteitvan de echte moor- j
denaar te komen. Deze houdt zich op in ide kringen van een callgirlorganisatie. j
22.35 Spécial cinéma. 10 kleinere re- j
portages over de wereld van de film- j
fantasie. 23.20 Uitslagen Nationale Lo- j
terij. 23.45 Laatste nieuws. 23.55 Bour- |
se, beursmagazine. 00.05-00.15 Re- i
flets du liberalisme. Politieke uitzen-i
ding. i

08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 4.
08.30 Physik im Telekolleg. Cursus

natuurkunde. Les 1.
09.00 Bodenseeimpressionen.
09.15-10.40 Schooltelevisie.
14.55 The cake. Aflevering uit de serie

Play Time.
15.10 Das Armband Afl. uit de serie
Frans Die Viererbande.

15.30 Sport im Driften extra. Hockey
voor dames om de Champions Trop-
hy in Frankfurt: Australië - West-
Duitsland.

17.00 Rendez-vous in Französi-
scher Sprache. Informatief program-
ma in het Frans over de fiets.

17.30 Physik im Telekolleg 11. Cursus
natuurkunde. Afl. 1.

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.28 Ferdy. Tekenfilmserie. Afl.: Die

Rauber. (herh.).
18.52 Philipp. Kinderserie. Afl.: Scho-

ne Aussichten. (herh.).
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Gustav Adolfs Page. Duit-

s/Oostenrijkse speelfilm uit 1960 van
Rolf Hansen.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
Neun.

21.16 Perspektiven. Informatief pro-
gramma over het bedrijfsleven in
Rheinland-Pfalz.

21.45 Sport unter der Lupe. Sport-
magazine.

22.30 Miami Vice. Amerikaanse poli-
tie.serie met Don Johnson, Philip Mi-
chael Thomas e.a. Afl.: Der King.

23.15 Ohne Filter extra. Michael Ruff
& Band. Presentatie: Felix Parbs.

00:15-00.20 Laatste nieuws.

leder heel uur nws. 7.04 AVRO's
radiojournaal (7.30 Nws.). 9.06 Ar-
beidsvitaminen. 10.50 Leuterkoek
en zandgebak. 11.06 Arbeidsvita-
minen (vervolg). 12.06 De Burge-
meester is jarig! 12.55Meded. voor
land- en tuinbouw. 13.09 AVRO
Radiojournaal. 14.06 Koperen Ko
en Nikkelen Nelis. 16.06 Echo-ma-
gazine. 18.35 Man en paard. 19.04
Onder tafel. 19.53 Column. 20.04
Voor wie niet kijken wil. 23.05 Met
het oog op morgen. 0.02 VPRO's
nachtleven, met om 0.02 Midnight
hour. 1.02 Reisverslag Brazilië.
3.02 After Wee Wee. 5.02-7.00
Q,Q,IeQ.

Radio 1

" De cast van de Japanse se-
rie 'Rin'. (België/TV2- 18.45
uur.)

21.45-22.45 Container. Praatpro-
gramma over beschaving. Thema: de
figuur van Don Juan. Presentatie: Lie-
ven De Cauter en Bart Verschaffel.

België/Telé 21
19.00 Reflets du liberalisme. Politieke
uitzending. 19.30-20.00 Journaal met
simultaanvertaling in gebarentaal en
weerbericht.

België/TV 2

trouwen of anders... Maar zijn vrouw
Marthe wil niet van hem scheiden...

20.15 Intermezzo.
22.25 Kunstzaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Première. Filmmagazine met Jo

Röpcke.
23.15-23.20 Coda. Playera, van P. de

Sarasate, uitgevoerd door Ezequiel
Larrea, viool en Dana Protopopscu,
piano.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Het le-
vende woord. 7.11 Vandaag...don-
derdag. 8.04 Hier en nu. 8.53 Ont-
moeting. 9.04 Wie weet waar Wil-,
lem Wever woont? 10.04 Plein pu-
bliek. 11.04 Onvoltooid verleden
tijd. 12.04 't blijft Hollands. 12.40
Middagpauzedienst. 13.04 Hier en
nu. 13.20Skip Voogd presenteert...
14.04 De tafel van vier. 15.04 Cou-
pe soleil. 16.04 De Familieshow.
17.04 Hollandse hits. 19.02 NOS
Jazz-platform. 20.00-07.00 Zie Ra-
dio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.02 De ha-
vermoutshow. 9.04 TROS gouden
uren. 12.04 50 Pop of eenenvelop.
14.04 De nationale hitparade top
100. 18.04 Driespoor. 19.04 TROS
dancetrax. 21.04 De CD show.
23.04 - 24.00 Sesjun.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treff nach
elf. 12.00 RTL-Themen. 12:15 Ist
ja 'n Ding! 14.00 Viva. 16.00Enten-
jagd. 17.00 RTL-themen. 17.15
RTL-Musikduell. 19.00Neunzehn -Vierundzwanzig. 00.00-01.00
Traumtanzer.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, Consument, Agenda
en Muziek. 13.05, 14.02, 15.02 en
16.02 Kort nieuws. 17.02 Reg-
.weerber. 17.05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek. 17.25 Anno
toen: geschiedenissen uit Limburg.
17.55 Kort nieuws. 18.05-18.07
Aankondigingen.

BRT 2
6.00Nieuws. 6.05 De eerste ronde.
(6.30, 7.00 Nieuws. 7.30 Nieuws en
R.V.A.-ber.) 8.00 Nieuws. 8.10 Bi-
stro & Co. 10.00 Nieuws. 10.03
Parkeerschijf (10.30 In het spion-
netje). 11.55 Mediatips. 12.00 Lim-
burg Vandaag. 13.00 Nieuws
13.10 Het schurend scharniertje.

Belg.Rundfunk
6.35Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 8.3Q Besinnliche Worte. 9.10
Musikexpress. 10.00-12.00 Gut
aufgelegt. 12.00 Veranstaltungska-
lender. Musik bei Tisch. 12.15 Ver-
anstaltungskalender. 13.00 Fri-
schauf. 14.05 Musikzeit heute :
Country & Western. 15.00 Nach-
mittagsstudio. 16.05 Spotlight.
17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF-Ak-

tuell. 18.40 Jazz. 20.05 Nachrich-
ten/Sendeschluss.

13.15 Roddelradio. 14.00 Hitbox.
17.00 Limburg Vandaag. 18.00
Nieuws. 18.10 Over stuur. 20.00
Het orgeltje van Yesterday. 22.00
Nieuws. 22.05 Boem boem. 23.30-
-6.00 Nachtradio. (5.00 en 5.30
Nieuws.)

radioRadio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming.
(8.00 Nws.). 9.00 Veronica's mees-
terwerken I: Holland Festival van
de oude Muziek te Utrecht.
Utrechts Barok Consort met contra-
bas en orgel. Kerkmuziek: Sextet
met twee violen Symfonie nr. 90 in
C, Haydn. 10.30 Muziek voor mil- ,
joenen. 12.00 Veronica's meester-
werken II: Holland Festival van de
Oude Muziek te Utrecht. Musica
Antigua Koln met sopraan en bas.
13.00 Nws. 13.02 Nederland mu-
ziekland klassiek. Gesprek met Lex
van Delden jr. over zijn vader, de
componist van de maand: Lex van
Delden. 14.00 Metronomium in
„konsert". 15.30 Zeggen en schrij-
ven. 16.00 Solisten. 16.30-20.00
De Beweging: 16.30 Han Reiziger
ontvangt violiste Theodora Ge-
raets;lB.oo Vervolg De Beweging:
18.00 Nws; 18.02 War Requiem,
van Britten. Radio Symfonie Or-
kest, Artis Ensemble met koren en
sol. 20.00 Nws. 20.02-24.00 Het
Podium: 20.02 De wandelende tak.
De Servische blehmuzika van Sve-
tozar Lazovic; 21.00 Voorland. He-
dendaagse muziek voor cello en
piano: 22.00 Downbeat; 23.00
Audio Art, elektronische en elektro-
acoustische muziek. 0.00-1.00 Het
ISCM-Festival Journaal. Tijdens de
Internatinale Gaudeamus Muzie-
kweek 89 vinden tevens de ISCM-
Wereldmuziekdagen plaats. Com-
ponist Otto Ketting geeft commen-
taar op vandaag uitgevoerde mu-
ziek.

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 Geen vakan-

tic, toch op reis. 10.00 De zonne-
bloem. 11.00 50+. 12.00 Nws.
12.05 Kruispunt, 12.20 Tussen de
regels. 12.30 Volwassenen kate-
chese: Om u te dienen. 12.53 In ge-
sprek met de bisschop. 13.00 Nws.
13.10 Derde Wereld. 13.40 Da
Capo. 14.00 Klasse. 15.00 Vogel-
bescherming. 16.00 NOS Cultuur.
17.25 Marktberichten. 17.35 Post-
bus 51 Radiomagazine. 17.55 Me-
ded. en schippersberichten. 18.00
Nws. 18.10 KRO-literair: Lezen
voor de lijst. 18.40 Turks progr.
19.00 Progr. voor buitenl. werkne-
mers. 20.30 Schrijvers van denieu-
we tijd. 21.00-21.30 Effectief om-
gaan met conflicten.

België/RTBF

Nederland 1 Nederland 2
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' VAN DEZE WEEK)

'■■Mm 't.' ~:>:-■■■:ss&," '■"my-'M-'-4' ■■ ■#»

MADONNA "Likeaprayer" Haar
nieuwste CD. met de nieuwe hitsingle
"Cherish" 0Q95
NU SLECHTS _-_».

GLORIA ESTEFANXutsboth
ways" Nieuwste CD.

OZL9SDEZE WEEK o*t«

SOUL II SOUL "Club classics Vol. I"
M.0„.: "Back to life" en "Keep on
moving". Q095
DEZE WEEK W__>

-1uocEiznnc
Daarkun Jeniet omheen
AKERSTRAAT 19 HEERLEN

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 Das Gold der Ma-
j donna. Amerikaanse speelfilm uit 1970
jvan Earl Bellamy, met Ricardo Montal-
[ ban, Slim Pickens, Rooselvelt Grier
■ e.a. Met aansl.: tekenfilm. 12.50 IFA-: News 13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr Ho-
■ roskop. Aansl.: Programma-overzicht.
■ 14.05 General Hospital. Amerikaanse
■ serie met Chris Robinson, Anthony: Gëary, Genie Francis e.a. Afl. Besuch
jfürAlex 14.50Teletip Koehen. Tips und
5 Tricks der groöenKüche. 15.00 SAT.I
jSPORT. 16.35 Bonanza. Amerikaanse: westernserie, met Lome Greene, Per-: nell Roberts, Dan Blocker, Michael
■ Landon e.a. Afl.: Hilfe für Harry. 17.25
E Teletip Auto. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45
E Programma-overzicht. 17.50 Das land
E des Feuerbaums. Amerikaanse avön-
E turenserie uit 1981 van Ron Wardyba-
E ker, met Hayley Milis, David Robb, Hol-: ly Aird, Paul Onsongo, Nicholas Jones
E e.a. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 Glücks-
E rad. Quiz-Show. 19.30 SAT.I Wetter.
: 19.35 SAT.I SPORT live. 21.30 Der
; Bayerische Protectulus. Komedie van
E Peter Landstofer, met Peter Steiner
E Sen., Erna Waßrner, Gerda Steiner-
ï Schönberger, Franz Huber, Regine
E Hacketal, e.a. 22.10 SAT.I Wetterblick.
E 22.15 Der Bayerische Protectulus. Ver-
E volg. 23.10 SAT 1 Bliek. 23.20 TopicsE live. 23.50 Die Profis. 00.40 SAT.I
s SPORT. Aansl. Programma-overzicht.
5 l.v.m. live-uitzendingen van tenniswed-
s. strijden met Boris Becker en Steffi Graf

E zijn wijzigingen in het programma-over-
E zicht mogelijk.

Alle programma's in stereo.
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control.
12.30 VJ Kristiane Backer.
15.00 Yo Mix.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola Report.
17.15 3 Robert Palmer, Clips.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV.
19.00 MTV at the Movies.
19.30 Remote Control.
20.00 The Video Music Awards.
22.30 VJ Kristiane Backer.
22.45 The Coca-Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 Yo!.
00.30 Your Scène - Funk Mix.
01.00 Club MTV.
01.30-07.00 Night Videos.

Irw ,s,nla Mosa. Braziliaanse serie■ , ''et Lucelia Santos. Afl. 4.
lBnn Nieuws.
IBnc likIik Tak- Animatieserie. Afl. 10.

v'oq | ns> AfL plons en de Prieel_
18 In u

Afl ,^un9 Fu- Amerikaanse serie.
u ' SJ: De belegering, een kanon"°r de poort, met David Carradine,

19oneu,uke' PhiljP Ahn ca-
i::" Waar is Pierre? Canadese
liefH van Jim Purdy- Als zijn ge-
VpriT oudere broer Pierre door een«rKeersongeluk om het leven is ge-

-1 wen' moet Chad Proberen met dit
19|r''es verder te leven.
ovf Mededelingen en programma-

-19 ,„2icr|L
20nn Nieuws-

18r B^rßn- Australische serie. Afl.
Wrirn. üchaam van een jongen
de r ürt de rivier °P9evist. Dit brengt

Jqoc c ons nog in Grotere ellende.
i tw» elice! Quizprogramma waarin

lev ■ s sPelen °P vierentwintig te-V|sieschermen. Het winnende kop-
£=' speelt in de finale om de auto!

20 !-cSentatie: Felice Damiano.
?1 *n Pan°rama.

rio t Verrassende vertellingen. Se-c fantastische verhalen. Afl.: Tijd om
vp! en' van Paul Annett naar een
vin o ' van Aüeen Wheeler, met Dai-■ ° Suchet, Nina van Pallandt e.a. De
tm e ma'tresse van de Franse elec-'°nische Yves stelt een ultimatum:

18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 4.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 823. David ontdekt dat
oude liefde niet roest. Caroline wil
nog steeds Wayne kelderen. Andy's
wereld stort in elkaar en dat heeft
eigenaardige gevolgen voor David.

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

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Mijn ooms nalatenschap. Joe-

goslavische speelfilm uit 1988 van
Krsto Papic, met Davor Janjic, Alma
Prica e.a. (Originele versie met Ne-
derlandse ondertiteling). Martin, een
wat oudere schrijver, krijgt bezoek
van zijn oude, zieke oom Stefan, ooit
een vooraanstaand communist. Deze
verzoekt hem nadrukkelijk zijn laatste
wens te vervullen: een kerkelijke be-
grafenis.

16.50 Schooltelevisie. 18.00 Vacature-
bank. 18.10 La boïte aux images. Kin-
derprogramma met Edouard et ses
amis, Smurfen en Mystêre et bulle de
gomme. 19.00 Journaal. 19.03 Ce soir.
19.30 Journaal en weerbericht. 20.00
Autant savoir. Consumentenmagazine.
Vandaag: Train grande vitesse. 20.25
L'anti-gang. Amerikaanse speelfilm uit

16.05 Les artistes naïfs suises. 16.55
JAzz In. 17.20 Echo. 18.05 Brèves et
Météo Européenne. 18.10 Récréation.
18.30 L'imagination au Galop. 19.00
Des Chiffres et des Lettres. 19.30 His-
toires Naturelles. 20.00 Ciné-club.
21.30 Papier Glacé. 22.00 Journal Té-
lévisé. 22.25 Météo Européenne. 22.30
Apostrophes. 23.45-00.45 Édition Spé-
ciale.

WDR4
Melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.07.
Gut Aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzert.
16.05 Heimatmelodie. Musik-Ex-
press. 20.05 Zwischen Broadway
und Kudamm. 21.00 Musik zum
Traurnen. 22.30 Nachtexpress.
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GEMEENTE ECHT
OPENBARE BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van
Echt brengen ingevolge het bepaal-
de in artikel 12 tweede lid van de
Wegenwet ter openbare kennis, dat
de Gedeputeerde Staten van Lim-
burg op 18 juli 1989 onder no. Bs
50843 goedkeuring hebben verleend
aan het raadsbesluit van 26 januari
1989, waarbij werd besloten aan het
openbaar verkeer te onttrekken de
Seaffelderstraat, zulks vanaf de
berm langs het fietspad bezijden de
weg Pey-Koningsbosch in alge-
meen zuidelijke richting over een
lengte van circa 340 meter.
Het goedgekeurde besluit met de
daarbij behorende tekening ligt ter
gemeentesecretarie, kamer 2.07 (bo-
venverdieping) ingaande 8 septem-
ber 1989 gedurende veertien dagen
voor eenieder ter inzage.
Ingevolge het bepaalde in artikel
11a van de Wegenwet jo. art. 1 van
de Tijdelijke wet Kroongeschillen
staat voor iedere belanghebbende

van de beslissing van Gedeputeerde
Staten van Limburg beroep open op
de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State, en
wel uiterlijk tot op de dertigste dag
na deze aankondiging. Eventuele
beroepschriften dienen aan de Af-
deling voor de geschillen van be-.
stuur gericht te zijn, en dienen in
tweevoud bij deze Afdeling (Post-
bus 20019, 2500 EA 's Gravenhage)
te worden ingediend.
Een eventueel verzoek om schor-
sing van het besluit, dat onderwerp
van het door de Afdeling te beslis-
sen geschil uitmaakt, en/of een ver-
zoek tot het treffen van een voorlo-
pige voorziening, dient te worden
gericht tot devoorzitter van deze af-
deling.
Echt, 7 september 1989
Burgemeester en wethouders van
Echt
De secretaris
J.A.M, de Jong
De burgemeester
Mr. L.H.F.M. Janssen

GEMEENTE ECHT
VOORBEREIDINGSBESLUIT

De burgemeester van de gemeente
Echt maakt ingevolge artikel 22 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening
bekend, dat deRaad der gemeente
in zijn openbare vergadering van 24
augustus 1989 besloten heeft te ver-
klaren, dat een partiele herziening
wordt voorbereid van het bestem-
mingsplan "Buitengebied" voor wat
betreft het perceel kadastraal be-
kend als sektie R nrs. 322 en 324 ge-
legen aan hoek Liestersteeg/2e Hei-
weg een en ander ten behoeve van
de uitbreiding van een paddestoel-
kwekerij.

Het betreffende voorbereidingsbe-
sluit treedt in werking op 8 septem-
ber 1989 en ligt met bijbehorende
overzichtstekening vanaf laatstge-
noemde datum voor eenieder ter in-
zage op kamer 2.09 van het Stads-
kantoor, Nieuwe Markt 55 te Echt.

Echt, 7 september 1989
De burgemeester voornoemd,
Mr. L.H.F.M. Janssen

GEMEENTE BORN
OPENBARE BEKENDMAKING

Voorbereidingsbesluit
De burgemeester van Bom maakt
overeenkomstig het bepaalde in ar-
tikel 22 van deWet op de Ruimtelij-
ke Ordening bekend dat de gemeen-
teraad in zijn vergadering van 28
augustus 1989 besloten heeft te ver-
klaren dat in voorbereiding is:
- een partiële herziening van het

bestemmingsplan Kern Buchten
voor het perceel kadastraal be-
kend gemeente Bom, sectie H nr.
668, plaatselijk bekend als Oude
Baan.

Voorts is bepaald dat vorenom-
schreven voorbereidingsbesluit
met ingang van 8 september 1989 in
werking treedt.
Het besluit met bijbehorende teke-
ningen ligt vanaf vermelde datum
"ter gemeentesecretarie, kamer 13
(Meester Speestraat 1 te Greven-
bicht) voor eenieder ter inzage.

Bom, 7 september 1989
De burgemeester voornoemd,
P.L.H. Creemers

KOMEN UW KINDEREN
IN AANMERKING VOOR
EEN TEGEMOETKOMING

IN STUDIEKOSTEN?
Of het nu om voortgezet of hoger Een tegemoetkoming in studiekosten hangt

onderwijs gaat, studerende kinderen kosten afvan het inkomen envermogenvan de ouders
geld. Geld voor boeken, geld voor reiskosten, en het aantal financieel afhankelijke kinderen,

lesgeld, collegegeld en - in sommige gevallen- Wilt ü voor dezeregeling in aanmer-
geld voor huisvesting, als de kinderen niet kingkomen, dan is hetzaak nual een aanvraag-
meer thuiswonen. formulier in te sturen

Het aardige is dat er ««^—__». | (tenzij u datal gedaan
een regeling bestaat die u tege- STUDIEKOSTEN 1989/1990 1 heeft> uiteraard)-
moet kan komen in dit soort DEFINITIEVE NORMEN I Na 31 de-
studiekosten. Niet verwonder- cember 1989 is het
lijk heet deze regeling "Tege- niet meer mogelijk
moetkoming Studiekosten". JfL de Tegemoetkoming

Ze is er voor leerlin- ■■*-* '~^^mï^"> I Studiekosten 1989-
-gen van 17 jaar of jonger in aan te vra£en-
m.a.v.o., h.a.v.0., v.w.0., Lb.o., m^m^~~^m\ Het aan-
m.b.o.,Lb.o. en w.o. :. ■ WiJWlWM|||^^^^ vraagformulier en 'n

Leerlingen in het ■^■^■■■■■■■i^HHBHHHBMHi uitgebreidebrochure
speciaal onderwijs of het voortgezet speciaal kunt u krijgen bij de scholen, kantoren van
onderwijs kunnen alleen in aanmerkingkomen de Rabobank en alle regionale Steunpunten
voor een tegemoetkoming in het lesgeld. Studiefinanciering.

MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN
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Giro
55055
Astma Fonds

■

NAIIUNAAL mn 9490'v n« lnA. B^^b! I■*_..'■■ ■. ° '"JkW-■:.''-. Pak7soml

DISTRIBUTIE Ski Ij" I Fijne verse braadworst M 4 De echte Wasaknackebrod
CONGRES '89 §1 135ÖR^O 3>059 VerS V/nineSKeuzeuit: üniekaas extra Wegen, Boeren- TIG 489 voST AfflJlT*'
EN DE7AII >*■

Per kilo J«-.« W« éw» kaas jongbelegen, Maaslander, Maasdammer en Texelaar. Jfr' !" Pak 250 gram v.ajrv^ !"
| BbMbCbl DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG - VOORDEEL Aanb.ed.ngen geld,B urn9 sept. of zolang devoorraad strekt. N,et verkrijgbaar <n Kerkrade ""

Voorbeeldenvan een Persoonlijke Lening Voorbeelden van een Doorlopend Krediet"
U leent 12 mnd. 36mnd. 60 mnd. Rente % Kredietlimiet R „ . Maandelijkse

f 3.000,- f 266,- f 99,- f 66,- \ïï~ "«x.f30.000,- aflossin8
f6.000- f530- f196- fl3O,- 11,4 f3.000- 9,9 f60,-
-fB.OOO- f7Ol,- f256- fl6B,- 9,9 f5.000- 9,9 f 100,-
-flO.OOO- f 877,- f320- f2lO,- 9,9 flO.OOO,- 9,9 f200,-
-f 18.000,- | f1578- | f576- | f378- 9,9 f30.000- 9,9 f600-
,-' De rente per jaarop basis van samengestelde interest.

" Hetrentepercentage per maand is 0,7917%. De theoretische looptijd(het aantal maanden dat uaflost alsu het
gehelebedrag opneemt, bij de huidige tarieven zonderextra aflossingen en opnamen) bedraagt 64 maanden.

Kantoren Pancratiusbank: Hoofdkantoor: Geerstraat 22, Heerlen, Telefoon 045-716441.
Overige kantoren te Heerlen (6), Hoensbroek, Geleen (2), Brunssum, Schaesberg enKerkrade (2).

: Jt

DE ALLERNIEUWSTE MODELLEN KEUKENS EN KEUKEN- INBOUWAPPARATEN ZIJN NU BIJ MODELLEN KEUKENS- EN KEUKENINBOUWAPPARAT^
HORN OPGESTELD. DEZE MODELLEN WORDEN U NU AANGEBODEN ONTVANGT ELKE KEUKENKOPER

LUXE MODERNE KEUKEN [GRATIS ïlMUrlt I IWI^J
~1" j uitgevoerd in gemakkelijk te onderhouden kunststof, r-^s^Ê^ i^* «fc 1waarbij de deuren zijn voorzien van handige beugel- rT*B :||:;:: grepen. Afmeting: 270 cm. | \ Mi

*""* ' lOOKANDEReI ■ IGO LTR. -TpHILIPSI I—LM' v'Éi wsi'u." geïntegreerde 'S^aT .JmrnM MÈ * IJ§| AS^ §M| _EN AFMETING «BIJPASSEND KOELKAST «GEÏNTEGREERDE OMW: "*<*\ mWÈ,tM | MOGELIJK! j WERKBLAD ■ feHIUPSI AFZUIGKAP " " I
f i;'»É im"%i».i ■ RONDE SPOELBAK INBOUW-OVEN I ■

mast -vwjijiij H HB: V.

I van AAAA " 11 o^4wd^-— ~- m "ïooßi ■■990* n^KsSslhelft van ac «mme (199.-1 '* ""f —■

FRAAIE EIGENTIJDSE HOEKKEUKEN geïntegreerde <&& o gas- „
"*■■ -s -—^ AFZUIGKAP iß3S\s&\ S3l IMRfIP

gg""~~"> i waarbij de deuren zijn voorzien van houtkleurlge biezen. -^jtrtuiuiuir hgjgffifo LSSAJ IN»»»_ Ij praktisch afgewerkt met houtkleurige grepen en mh ~-w s^'^y KOOKPLAA'

jPBÉmSPi^I **¥^'WllllM[ hm| ■ RONDE SPOELBAK [jJJfjovEN [^JAFZUIGKAP |
H|S»>'''~~*W?!HH"rs""*^^ i -~\ ■ Ï2Ü!ÏÏS.LM.EL ■met °.root afzuigvermogen ■ voorzien «an energiezuinig*

P-jPII | i h^^^KtV^ \ DRABIPUTEAU s ■ met ingebouwde verlichting branders ■ tweedelige pan.n£iv
jSßjll lgj| U^« G°* «niA umi JBBI iAjjjjjjjjjV «fat ■ vrijwel geruisloze werking. drager.

Hl _tMÉNi^\«^^ VAN fIDIID
«HHhh voor HKO9O. 248.- s 278*
PRACHTIGE EIKEN HOEKKEUKEN IN LANDHUISSTIJL HEES 1. KKl&«INBOÜWOVEN GEÏNTEGREERDE _

B Degelijk uitgevoerd met lades op rollagers, metalen r^—; ;—, 1fin ijp KOFLUASIscharnieren en bijpassende houtkleurige zijwanden. ® k <$ iw u*. »«»

i^^oA VAN W* m\H£^Ê%k "thermostaat B ovenverlichting. tZ^
i*-* i4*nr- ShMX ■ Z- CQQ SU- eafivoob <IV<7Ut SE JJO.- ST DjO;

HBiMÉI'HI 20 keukensuners o^M^Auart Immmèuma .■ ■_^fc_Mfcrflfc i?i'iiiMiiflSBiSiLI I M r^B^ A I BI ■ |ECHT LOPERWEG 8 04754-861881111111lI bTB bW I MAASTRICHT SCHARNERWEG 66-70 045-623365llllilll W ROERMOND J. NICOLASSTR. 17-31 04750-33051
keukensupers IN: ANTWERPENIB), ARNHEM, ■ W W I HEERLEN HEERLERBAAN 273 045-4199°0

I^M^^hS^Zm I W \Wm\\ VENLO ROERMONDSESTRAAT 7 077-518613
SITTARD, TILBURG, UTRECHT, VENLO ■■■ ■ 1H Jj'1 . =>j



derd directe promotione-
le activiteiten zoals ad-
vertentiecampagnes, bro-
chures en studiereizen.
Het resterende deel van
het budget bestaat uit or-
ganisatiekosten. Waar
het gaat om puur promo-
tionele activiteiten is
1990 vooral het Van
Gogh-jaar belangrijk en
geeft het NBT het start-
sein voor een driejarige
campagne Nederland-
Waterland.

NBT: eigen land nog te onbekend

1990 Europees
jaar toerisme

Het Nederlands Bureau
voor Toerisme (NBT)
heeft volgend jaar ruim
68 miljoen gulden be-
schikbaar voor de toeris-
tische promotie van Ne-
derland in binnen- en
buitenland. Dit jaar
wordt 66 miljoen aan
promotie besteed, tegen
62 miljoen vorig jaar. De
groei van het budget is
voor het overgrote deel af-
komstig van het toeristi-
sche bedrijfsleven (hotels,

'Holland
Promotion':
68 miljoen

touroperators, VVV's).
Van het totale budget ge-
bruikt het NBT bijna 45
miljoen voor definancie-
ring van ruim vierhon-

»,Kent u Nederland eigenlijk wel goed?", vraagt, met een
lichte stemverheffing, de woordvoerster van het Neder-
lands Bureau voor Toerisme (NBT). Ze vindt datNederlan-
ders maar slecht op de hoogte zijn van toeristische attraties
in eigen land. „Veel mensen zijn verbaasd als ze horen dat
je op heel wat kastelen in ons land kunt logeren of dat je
een weekeindje kunt boeken om een ballonvaart te ma-
ken".
De vakanties zijn net achter de rug en in menig huishou-
den dienen de foto's nog te worden ingeplakt. Niet bepaald
het moment om al na te denken over de vakantie voor vol-
gend jaar. Voor de attractieparken, de touroperators, de
horeca en de spoorwegen, ligt dat even anders. Zij berei-
den zich nu al voor op het nieuwe seizoen. De bedrijfstak
die het voornamelijk hebben moet van het toerisme, is niet
van plan 1990 - het Europees jaarvoor het Toerisme - onbe-
nut te laten. Alle zeilen worden bijgezet om het volgend
jaar nog meer toeristen te trekken, binnen- én buitenland-

Afgelopen dagen stelde de NBT
lri Noordwijk de aangesloten or-
ganisaties op de hoogte van de
activiteiten die zij zich getroost
°m Nederland als vakantielandaan de man te brengen. Twee da-
gen achter elkaar kwamen zon
vierhonderd mensen uit de bran-
chebij elkaarom zich te informe-ren over de nieuwste ontwikke-
lingen, over de wensen en ver-langens van de klant van mor-gen. De NBT legde uit hoe het
Nederland elders in de wereld
wil verkopen. Niet alle buiten-
landen zijn hetzelfde en daar
ftioet bij het werven van toeris-
ten rekening mee worden gehou-
den. Duitse toeristen hebben be-
langstelling voor cultuur, maar
trekken bij voorkeur met hun ge-
2in naar de kust, huren daar eenbungalow of installeren zich op
een camping. Het ligt daardoor
Voor de hand.dat de Nederlandsekust een belangrijke rol speelt in
°e campagnes die de NBT in
West-Duitsland voert. Anders
ngt dat in Frankrijk, waar aan deNederlandse stranden weing
aandacht wordt geschonken. De
n.aüruk ligt daar op de culturele
riJkdommen van Nederland: mu-
s^a en interessante stadskernen
a!s die van Zutphen, Maastrichten ook Amsterdam natuurlijk.
2^actieparken als de Efteling=n deBeeks Bergen doen het ook
goed bij het Franse publiek. „Die
nebben ze zelf nauwelijks", licht-
je de NBT-woordvoerder toe...Terecht zien de Fransen Neder-land als kind-vriendelijk".De be-langstelling van het steeds
groeiend aantal Italianen voor
Nederland wordt vooral gewekt
door culturele doelen. Het Van
Goghmuseum scoort hoog en
ook het Kröller-Müllermuseumkan zich verheugen in de warme
belangstelling van de Italiaansetoerist.
Met de verblijfduur van de toe-tsten in Nederland moet terdegerekening worden gehouden om-°at die sterk uiteen loopt. Duit-sers en Britten brengen er graag
enkele weken door, maar defransen tillen er niet aan om

Voor derde maal landelijke Open Monumentendag

ZATERDAG 9 SEPTEMBER:

SCHINNEN: WSV Crescendo-
wandeling. Afstanden: 5, 10, 15,
20 en 42 km. Startplaats: café 't
Schöpke (Nagelbeek 4). Voor 42
km-lopers tussen 8.00 en 10.00
uur, voor overigen tussen 8.00 en
14.00 uur.
BRUNSSUM: Muzikale happe-
ning in Casino.
HEERLEN: Postzegel- en raun-
tenbeurs in Volkshuis Passart
van 13.30 tot 16.30 uur.
Feestmarkt, 144 jaren groente-
en fruitmarkt vanaf 9.30 uur.
Muziekstraatdag vanaf 11.00 uur.
Bestorming Schelmentoren van-
af 11.00 uur.
MAASTRICHT: Antiek en
vlooienmarkt in de Stations-
straat van 10.00 tot 16.00 uur.
Kunstmarkt op het O.L.Vrouwe-
plein van 12.00 tot 18.00 uur.

ZONDAG 10 SEPTEMBER:

VAALS: Wandeltocht schutterij
St. Paulus onder motto 'Urn jen
dree schting'. Afstanden: 6,10,15
en 20 km. Start: tussen 7.00 en
14.00 uur vanaf schuttersweide
aan de Vier Grenzenweg (rich-
ting Drielandenpunt). Met 'dree
schting' worden in Vaalser
volksmond de drie grenspalen
op het Drielandenpunt bedoeld.
BORN/HOLTUM: IVN (afd.
Bom) - middagwandeling omge-
ving kasteel Wolfrath. Vertrek
14.00 uur vanaf de Markt in Hol-
turn.
MAASTRICHT: IVN (afd.
Brunssum) - middagwandeling
omgeving Maastricht. Vertrek
14.00 uur vanaf de parkeerplaats
bij Chateau Neercanne.
Kunstmarkt op het O.L.Vrouwe-
plein van 12.00 tot 18.00 uur.
EIJSDEN: IVN (afd. Eijsden) -ochtendwandeling over Bruns-
summerheide. Vertrek 9.00 uur
vanaf noordzijde gemeentehuis.

ELSLOO: IVN (afd. Elsloo) -
middagwandeling langs de
Maas. Vertrek 14.00 uur bij de
kerk in Meers.

HEERLEN/SCHAESBERG:
Wandeling vanaf Lichtenberg-
straat. Start tussen 9.00 en 14.00
uur.
HEERLEN: IVN (afd. Meerssen)- middagwandeling omgeving
Heerlen. Vertrek 14.00 uur vanaf
parkeerplaats bij ziekenhuis.
SITTARD: IVN (afd. Sittard) -
fietstocht door de Selfkant. Start
tussen 13.00 en 14.00 uur vanaf
de parkeerplaats bij vormings-
centrum Wormdael, Sportcen-
trumlaan 36 in Sittard.

STEIN: IVN (afd. Stem) - gezins-
oriëntatietocht rond Dn Obser-
vant (Maastricht). Vertrek 14.00
uur vanaf gemeentehuis Stem.
HEERLEN/SCHAESBERG:
Wandeling vanaf Lichtenberg-
straat. Start tussen 9.00 en 14.00
uur.

VOERENDAAL: Bierbrood bak-
ken, naar receptuur van Lei Dec-
kers, in het 'Bakkes. Vanaf 14.00
uur op parkeerplaats boerderij
Lindelauf (Hendrik van Velde-
kestraat) bierbrood happen met
'huidvleisj' en 'auw sjionk' an-
nex volop amusement met de
'Jeeteberger Highlander'. Toe-
gang gratis. HASSELT (B):
Sportwagen- en Old Timers-
beurs in Grenslandhallen. Info:
09-32-11-225775.

waarvan vele in particulier
eigendom. In het akder van de
speciale dag wordt om 12.00 uur,
op het plein voor de Pancratius-
kerk, door de stadsschutterij St.
Sebastianus een bestorming van
de Schelmentoren uitgevoerd.
Om 14.00 uur start een stadswan-
deling.

" Fort St. Pieter in Maas-
tricht op 'n winterdag

Kijk op rijk bezit

De NBT onderschat ook het be-
lang van het toerisme in eigen
land niet. Samen met de WV's
en het bedrijfsleven geeft de or-
ganisatie het 'Lekker weg in
eigen land-magazine' uit, dat in
een oplage van een miljoen ex-
emplaren gratis wordt verspreid
en speciaal bedoeld is voor ge-
zinnen met kinderen. De vakan-
tieganger kan echter ook ideeën
opdoen op vakantiebeurzen. „Ik
denk dat mensen veel mogelijk-
heden om in eigen land vakantie
te vieren nog niet kennen", moti-
veert een woordvoerster deze ac-
tiviteiten. Voor de kleine beurs
geeft de organisatie het blad
'Lekker op vakantie voor weinig
geld' uit. Gratis. Onder meer is
daarin te vinden waar waterfiet-
sen, kano's en andere boten ge-
huurd kunnen worden. En daar-
voor hoefje-niet altijd naar grote
watersportgebieden.

voor enkele dagen op en neer te
rijden. Bijvoorbeeld om in het
voorjaar een bezoekje te brengen
aan de Keukenhof. Toeristen uit
Skandinavië doen - net als de
trekvogels uit die streken - Ne-
derland slechts voor enkele da-
genaan als ze naar hetzuidenrei-
zen. Grootscheepse promotie-
campagnes zetten in Noorwegen,
Zweden en Denemarken geen
zoden aan de dijk. Met niet veel
meer dan 100.000 Zweedse toe-
risten per jaar wegen de kosten
van dat soort acties niet op tegen
de baten. Uit de andere landen in
die 'regio' trekt Nederland nog
minder mensen. In de Verenigde
Staten gaat het al niet anders.
Reclame maken is er onbetaal-
baar. En daarom probeert de
NBT er de aandacht van de me-
dia op Nederland te richten.
Amerikanen 'doen' Nederland
meestal in een paar dagen als on-
derdeel van een Europese reis.
Dat geldt evenzeer voor de toe-
risten uit het Verre Oosten: Tai-
wan, Korea en Japan. „De groot-
ste groeimarkt op dit moment",
aldus de NBT. De Japanse over-
heid bevordert het toerisme naar
het buitenland sterk om nog wat
evenwicht te creëren in de beta-
lingsbalans.

Niet alleen in Maastricht en in
Heerlen maar in alle plaatsen in
Limburg zijn bij gemeentelijke
voorlichtingsinstanties, bij de
VVV's en bij ANWB-kantoren
uitvoerige informaties verkrijg-
baar. Tevens ook deOpen Monu-
mentenkrant.

PuthoffeestenDe Open Monumentendag wordt
zaterdag voor de derde maal ge-
houden. In Maastricht is de Dag
geplaatst in hetkader van de her-

wen te bekijken die nor-
maal niet toegankelijk zijn.
Ook in Limburg, alwaar de
ANWB als mede-initiatief-
nemer van de Open Monu-
mentendag in Maastricht en
in Weert bovendien infor-
matieborden zal laten plaat-
sen.

Zaterdag 9 september
wordt in heel Nederland de
Open Monumentendag ge-
houden. In ongeveer vier-
honderd gemeenten zijn
van 10.00 tot 17.00 uur onge-
veer drieduizend bekende
en onbekende monumen-
ten gratis voor het publiek
te bezichtigen, van binnen
en van buiten. Op deze ma-
nier bestaat de mogelijk-
heid ook historische gebou-

denking 150 jarenbeide Limbur-
gen. Monumenten in Maastricht,
Kanne en Rekem worden voor
bezichtigiong opengesteld. De
Open Monumentendag 'speelt'
onder meer in circa achtentwin-
tig gemeenten in Limburg. Met
name in Baexem, Brunssum,
Echt, Gennep, Haelen, Heerlen,
Hom, Horst, Kerkrade, Maas-
tricht, Meerssen, Meijel, Mook,
Roermond, Schinnen, St. Odi-
liënberg, Sittard, Stramproy,
Swalmen, Thorn, Vaals, Valken-
burg, Venlo, Venray, Vlodrop,
Voerendaal, Weert en Wittem.

Bijzonderheden
Enkele details van de Open Mo-
numentendag in Limburg.

In het Socio-project (Eygelshoven) vinden komend weekeinde de
tweedaagse Puthoffeesten plaats. Met een aantrekkelijk programma,
met veel muziek uit de jaren zestig en zeventig van The Jaguars en
met Tiroler melodieën van Die Kalkdörfler. De Puthoffeesten zijn
ontstaan uit een samenwerking tussen de Stichting Laura Suppor-
ting en de harmonie St. Cecilia.

Vlaamse week
in Oostkanton

MAASTRICHT: Monumenten-
autobusroute Jekerdal-Kanne.
Per gratis bus kan een bezoek
worden gebracht aan bastion
Waldeck, Fort St. Pieter, de H.
Grafkapel in Kanne, kasteel
Neercanne (gedeeltelijk), Can-
nerbos, grotten Cannerberg, St.
Servaasbron en watermolen
Lombok. Monumenten in Re-
kem. Naast een individueel be-
zoek aan een aantal gebouwen
kan voorts deelgenomen worden
aan rondleidingen door het stad-
je. Een uitvoerig programma-
boekje is verkrijgbaar bij de af-
deling Voorlichting Maastricht
(Stadskantoor) en bij de VVV
(Het Dinghuis, Kleine Staat).

HEERLEN: Speciaal voor de
Open Monumentendag is er een
fiets/autoroute uitgestippeld (20
en 42 km) langs oude gebouwen

Bijna veertig procent van
toeristen in het Oostkanton- het Duitstalig gebied in
België - komt uit Vlaande-
ren. Om de 66.000 bewoners
van het gebied rondom
Eupen en Malmédy nog
meer bekend te maken met
het leven in Vlaanderen,
plant het ministerie van de
Vlaamse gemeenschap in
het Oostkanton een Vlaam-
se week. Morgen gaan de
festiviteiten van start.

'Vlaanderen' brengt van
morgen tot en met volgende
week zondag (17 septem-
ber) een tegenbezoek aan
het Oostkanton en presen-
teert cultuur-voor-iedereen.

Een kleine greep uit het overvol-
le programma dat morgenavond
met een academische zitting en
een receptie officieel van start
gaat: doorlopend een typisch
Vlaamse kermisattractie (in een
tent op de 'Werthplatz' in
Eupen). Vanaf zaterdag loopt in

het Eupense 'Haus Gospert 42'
een tentoonstelling van de
Vlaamse kunstenaar Willy De
Sauter. In het Göhletalmuseum
in Kelmis is een expositie te zien
over Antwerpse lusthoven,
kastelen en buitenplaatsen. Zon-
dag wordt in Kmo Corso in St.
Vith een expo geopend over Bio-
scooparchitectuur. Woensdag 13
september is er een groot scho-
lentreffen. Door de week zijn er
's avonds verder nog verschillen-
de optredens in de Eupense tent,
waar ook informatie kan worden
vergaard over Vlaanderen, het
milieu, kunst, onderwijs en toe-
risme. Maandag a.s. zijn geen ac-
tiviteiten georganiseerd. Vrijdag
15 september wordt in Eupen on-
der meer een literaire ontmoe-
ting met Hubert Lampo gehou-
den, zaterdag zijn volksspelen en
kindertheater in Eupen. Volgen-
de week zondag is een groot
volksfeest opgezet. Met harmo-
nieën, reuzen (35), showbands en
folkloristische gilden.

Voor een volledig programma
kan men zich wenden tot het
'Verkehrsamt der Ostkantone'
(VVV) in Eupen (Mühlenbach-
straat 2). S 09-32-80-227664.

den. Als tastbare erkentelijk-
heid van een grote groep trou-
we gasten". Er staan overigens,
in dit jubileumjaarvan Prin-
ses Juliana, nog aantal bijzon-
dere dagen op het programma.

" Visie van Pierre Delnoy op de Schelmentoren in Heerlen
(ADVERTENTIE)

INTERLANDS RAMEN-DEURENIL», i x u 1 Hommerterweg 35 Hoensbroek!■ DOUW-elementen D.V. Gem. Heerlen tel. 045-213928 I

r
anavond wordt in het jubile-
ertde hotel-restaurant Prinsesuhana (Valkenburg) waarde-lng betuigd. Door honderdtien

ljyuwe tafelaars uit Nederland
uit België. Erkentelijkheid

°°r, tijdens aangename uren,
yenoten spijs en drank. Zij, de'gtelaars, zullen DORIS en
£AUL STEVENS annex chef-£°«: TOINE HERMSEN; kortomhuis zélf een tastbaar be-, l3s van dankbaarheid schen-en- In de vorm van een kunst-
%ejk. Een initiatief van JOHN
U&BETS (Hoensbroek). Eenan die van een goede tafelpudt- t

Hij: ,Als vriend vanrmses Juliana werd ik dit"!y-ar uiteraard geconfronteerd
et het vijfenzeventigjarig be-

VfP-n van dit horecabedrijf.
v l3 mij groeide het idee dat
2
aste gasten het jubileum niet
° maar voorbij mochten laten

°van. Ik besloot een aantalvane regelmatige bezoekers danschrijven met het verzoek om. n geldelijke bijdrage tenein-
°ok van onze kant het vijfen-fventig bestaan duidelijk ine verf te zetten. De respons

|ras groot. Individuelen en be-ri3ven schoven vlug hun bij-
*rage naar me toe. Onder drukan alle spontane reacties,er d een comité in het leven ge-
r7 ePen. EVERT BOEKHOFValkenburg), HUUB GULI-

(Beek), COR ROSBEEK
ïï^th) én BERT VANDE WEIJ-H (Kerkrade) namen zitting

ook nog JO EIJCK (Wijl-,e^ Besloten werd beeldend
HAN VAN WETE-*ING (Maastricht) opdracht teerstrekken tot het vervaardi-en van een passend kunst-erfc. Dit is gebeurd en hetrfc zal vanavond aan de fa-l'ie Stevens worden aangebo-

Geheel corresponderend met de
faam die dit hotel-restaurant
in de loop der jaren in binnen-
en buitenland heeft opgebo-
wud. Het 'huis van Stevens' in
Valkenburg behoort nu een-
maal tot een van de bolwerken
in de Limburgse gastronomi-
sche wereld. Zo is het dan ook
niet verwonderlijk dat 'Allian-
ce', het magazine van de Al-
lianceGastronomique Néerlan-
daise', in het septembernum-
mer de wijnkaart van Prinses
Juliana nader in ogenschouw
neemt. Wijnschrijver GERT
CRUM bekeek de kaart, stelde
vast dat die weliswaar uitge-
breid maar toch hanteerbaar
en verzorgd uitziet. De opbouw
van de kaart vond in Crums
ogen weinig genade. Hij ■ ver-
trouwde aan het papier onder
meer toe: 'Problemenheb ik met
de opbouwvan de kaart. Witte,
rode en mousserende wijnen
staan door elkaar; dessertwij-
nen vinden we op de eerste pa-
gina en champagnes op één
van de laatste. Zit wel iets in.
Persoonlijk heb ik méér proble-
men met wijnkaarten die be-
paald nietfoutloos 'beschreven'
zijn. Dit is in Nederland sche-
ring en inslag. Helaas. Van de
wijnkaart van Prinses Juliana
merkte Gert Crum op: 'Opval-
lend is dat de wijnnamen en
herkomstbenamingen, op klei-
nigheidjes na, correct zijn ge-
schreven. Dit is dan lekker
meegenomen. Net als het kunst-
werk dat vanavond zal worden
aangeboden.

hapje her slokje der
door nino tomadesso

(ADVERTENTIE)

Van uw mooistedia
■■ maken wij een prach-kJ

I tige foto 10x15cm.

I Standaardformaat■■ 9x13 cm. ■■
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jgfKiwifruit, 500 gram 2.99

CU Kersenkruimelvlaai, doos ca. 1000 gram &25 4.99
MM ' °
Cd Sinaasappelsap, pak 1 liter \R% 1.39
& Bron, citron, lemon, orange of grenadine,HL! fles 1 liter Nu 99
CU Zonnebloemolieof slaolie, fles 1 liter Nü 1.49
lus"» '

Goudse lichtbelegen kaas, vers van 't mes Q nn8Q of vacuüm verpakt, kilo H3B 0.9 U
Uit de bedieningsafdeling:
Stegeman cervelaat extra, plockworst 1 „of goudsalami, 100 gram. @®®Nü 1.79
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Summerred sappige,friszure appelen, zak 2kilo 2.99

Oh Amandelspeculaas, pak 400 gram Q£& 1.99
Kips paté light, room, boeren of peper, 1

_
Qbakje 125 gram Nu 1.09

Ouwehand gerookte haringfilet, 0vacuüm verpakt, 200 gram ®@©-2^§ 2.25
Brokjes voor de kat, OQoÜ 'diverse smaken, blik 400 gram ®@©©Ü8- o 9

Libero luiers Ultra, mini 60 stuks,
maxi 39 stuks of super 45 stuks -23^9 19.98
Ü1 Tissue toiletpapier, pak 12 rollen êm 4.99huomert

' .^^^r i^^^B^hk.

WÊÊÈÈÈÊÊk^A^kV
MO

b^^K ' Kb^bV.

■ # Af

Braziliaanse perssinaasappelen, net 2V2 kilo 2.99

Rundergehakt, 500 gram 7^5.99 ■ kilo ©@©© 133910.99
Oh Kipkarbonade, 12 stuks, ca. 2000 gram ®@®® lU
Zomerneiae, coniferen en heesters, P- *meer dan 25 soorten, 3 stuks voor ®® 0>"
Bloemkool, per stuk IX*'
Kiezen met kennis. Een nuttig boekje van Albert Heijn vol
voedings-informatie. Ca. 800 AH huismerk-artikelen bekeken naa'
de hoeveelheid vet, zout en calorieën. 128 pagina's, f 395.
De artikelen in deze advertentie kunt u in alle AH winkels kopen, behalve de artikel
waar kleine cijfertjes bij staan. Die artikelen kunt u alleen kopen in AH winkels waar
één van die cijfers op de deur staat. Reclameprijzen gelden van donderdag 7 t/m
zaterdag 9 september a.s.. * Zolang de voorraad strekt.

MmtMM^. AH Service lijn: 6,

's Lands grootste kruidenier blijft op dekleintjes letten. \X\ ,§« 1
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