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Straling in
N-Noorwegen
door brand

op onderzeeër
Van onze correspondent

KOPENHAGEN - Bij de brand op,e Russische nucleaire onderzee-
r 0°t in juni voor de Noorse kust is
aaioactiefjodium 131 vrijgekomenn verspreid over Noord-Noorwe-
jj£n- Dat blijkt uit metingen van het. estduitse instituut voor fysische

v cnnologie, dat beschikt over ge-
voelige meetapparatuur rond dep°olcirkel.. £t Noorse stralingsinstituut noemte onthulling ernstig, hoewel de
raling beneden het gevaarlijk

lachte niveau ligt. Woordvoerder
vin Ugletveit vreest dat de beman-
ftgsleden van helicopters, vlieg-

lan*en en schepen, die zich uren-
,**g rond het brandende schip van
* Echo 11-klasse hebben opgehou-

-0
n> zware doses straling hebben

se]f pen- Het Saat daarbij naar
glatting om honderd personen.en groot gezondheidsonderzoekaar eventuele gevolgen is dan ook

noodzakelijk, aldus Uglet-

st
et nieuws over het vrijkomen van

Dii v^g heeft de Noorse autoriteiten
«jjnlijk verrast. Ofschoon enkele
SoK6II na de brand een aantal Russi-
Va matrozen met verschijnselen
Z"1 stralingsziekte werden opgeno-men in ziekenhuizen, heeft Oslo ge-
-o^Serd om het Noorse personeel

P eventuele radioactieve besmet-
'nS te controleren.
en aantal waterproeven wezen vol-gens Oslo uit dat er geen straling

r^ s vrijgekomen uit de brandendeactorruimte. De Russische mari-
hebben steeds be-

Sch^r(^ de kernreactor van het
nip Was uitgeschakeld en dat

f Len enkel bemanningslid bij de
| "rand gewond raakte.

tv fens net Noorse stralingsinsti-
! aan hnen de Westduitse metingen
bei-Pil?6 slecht Noorwegen is voor-

I Uffiet 0p een atoomramp. Finn
ëietvf-yt:

MEr is gebrek aan alles
| '" Vr°egtijdig alarm te slaan of te-genmaatregelen te nemen."

het weer

«ONNIG
20iïldaag iS eF °Pnieuw vee-
W en kan de temperatuur op-
Vi-a naar 24 er-den. In de
Uik *SC ochtend Z-Jn er moge-JK in het noorden van de pro-
pje enkele mistbanken. De«Ml is zuidoostelijk,zwak tot«aug en gaat ,ater op de dag

on flen naar een «neer noord-
"ostelijke richting. De komen-« nacht daalt de temperatuur'*ar 13 graden . Tijdens het
to!? inde wordt het koeler"«t meer bewolking,
trpfr actuele informatie be-
kii *

de het weer in Limburg
*U»U u bellen 06-91122346.
VANDAAG:

07.02 onder: 20.11naanop: 16.26 onder: 22.58JïORQEN°"°P* 07.04 onder: 20.09«aan op: 17.20 onder: 22.58

vandaag

" Schlagerfestival
met jongere garde

pagina 9

" Benzineprijzen
'naderen' elkaar

pagina 11

" WV tevreden
over seizoen

pagina 23

Compromis FNV
in conflict

over plan 'Oort'
DEN HAAG - FNV-voorzitter Johan Stekelenburg
ziet weinig heil in een lange kabinetsformatie en
heeft gisteren een compromis voorgesteld voor het
conflict tussen PvdA en CDA over de invoering
van de belastingoperatie 'Oort'. „Laat de belasting-

vereenvoudiging en belastingverlichting nu maar
doorgaan per 1 januari, maarvoer tegelijkertijd een
'bestemmingsheffing' in ten bate van milieumaat-
regelen. Dat alles wel verdeeld naar draagkracht
over de drie belastingschijven die na invoering van
'Oort' overblijven", aldus Stekelenburg.

De grootste vakcentrale constateert dat de basis
voor een voortzetting van de huidige CDA-VVD-
coalitie feitelijk ontbreekt, maar ziet ook enkele
struikelblokken voor coalitievorming tussen CDA
enPvdA. Met een CAÓ-seizoenvoor de boeg - van-
af december moet over een aantal belangrijke CA-
O's opnieuwworden onderhandeld- wil de vakbe-
weging duidelijkheidover het komende overheids-
beleid.

Communisten krijgen vier zetels

Mazowiecki heeft
zijn kabinet rond

WARSCHAU - De Poolse premier
Tadeusz Mazowiecki heeft na twee
weken een coalitieregering ge-
vormd waarin de communisten
maar vier zetels bezetten. Een rege-
ringsfunctionaris, die gisteren de
lijst van ministers bij parlements-
voorzitter Mikolaj Kozakiewicz af-
gaf, zei dat Mazowiecki de formatie
rond had.

Hij wilde niets kwijt over de verde-
ling van de posten en de kandidaat-
ministers. Maar volgens zegslieden
van Solidariteit levert het vakver-
bond acht ministers, de communis-
tische partij vier, de Verenigde Boe-
renpartij ook vier en de Democrati-
sche Partij twee. De vier partijen
krijgen ieder een minister met de
rang van vice-premier.

Volgens een woordvoerder van So-
lidariteit bezet Solidariteit Finan-
ciën, Buitenlandse Zaken, Onder-
wijs, Economische Zaken, Territo-
riaal Zelfbestuur, Cultuur, Arbeid
en Sociale Zaken en Industrie.

De communisten krijgen Binnen-
landse Zaken, Defensie, Transport
en Buitenlandse Zaken.

Als minister van Buitenlandse Za-
ken, een prestigieuze post waarop
zowel Solidariteit als de communis-
ten aasden, koos Mazowiecki voor
Krzysztop Skubiszewski. Skubis-
zewski, lid van de episcopale raad
van kardinaal Glemp, doceert inter-
nationaal recht aan dè universiteit
van Poznan.

Minister van Binnenlandse Zaken
en vice-premier wordt, onder voor-
behoud van parlementaire goed-
keuring, generaal Cseclaw
Kiszczak. Kiszczak werd begin
augustus, na de parlementsverkie-
zingen in juni, tot premier gekozen
maar trad al een paar weken later af
omdat hij geen regering bijelkaar
kreeg. Verder blijftDefensie in han-
den van generaalFlorian Siwicki.

De communisten hebben het voor-
zitterschap van radio en televisie af
moeten staan aan Solidariteit.

Komende dinsdag zal Mazowiecki
in de Sejm zijn regeringsverklaring
afleggen, waarna over de nieuwere-
gering zal worden gestemd.

Bond
De aan de communisten gelieerde
vakcentrale OPZZ heeft gisteren
overigens haar vertrouwen in de
communistische partij opgezegd en
de oprichting van een 'pro-socialis-
tische' beweging aangekondigd.

Volgens het OPZZ-bestuur kan de
leiding van de communisten niet
langer de belangen van de werken-
den garanderen.

Urine tast
kerk aan

WINTERSWIJK - De monu-
mentale Jacobskerk op de
Markt in Winterswijk wordt be-
dreigd doordat de muren van
het 500 jaar oude kerkgebouw
worden gebruikt als urinoir. Bij
een onderhoudsbeurt van het
metselwerk is gebleken dat
vooral de steunberen van de
kerk ernstig te lijden hebben
van al het geplas.

Dat blijkt uit een gisteren gepu-
bliceerde brief van de kerk-
voogdij van de Hervormde
Kerk aan het gemeentebestuur
van Winterswijk. Het kerkbe-
stuur wil dat er zo spoedig mo-
gelijk openbare toiletten op het
marktterrein worden ingericht
om een verdere aantasting van
het kerkgebouw te voorkomen.

Voor nader onderzoek regeerbereidheid partijen

CDA wil 'pre-informateur'
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Het CDA heeft
bij de start van de vorming van
een nieuw kabinet geen voor-
keur uitgesproken voor een
coalitiepartner. Het CDA wil
dat een uit eigen kring afkom-
stige 'pre-informateur' de ko-
mende dagen gaat onderzoe-
ken welke partijen daadwer-
kelijk bereid zijn met hen een
regeringscoalitie te sluiten. De
christendemocraten willen in
het bijzonder opheldering
over de weigering van D66 om
een centrum-rechts kabinet te
versterken, en over de politie-
ke wil bij de VVD om verder te
regeren.
Premier en CDA-leider Ruud Lub-
bers heeft dat gistermiddag aan-ko-
ningin Beatrix voorgesteld. De ko-
ningin ontving gisteren de gebrui-
kelijke politieke adviezen van frac-
tievoorzitters, adviseurs en voorzit-
ters van Eerste en Tweede Kamer.
De benoeming van een informateur
wordt op zn vroegst vandaag ver-
wacht.
Het in de parlementaire geschiede-
nis unieke verzoek om een 'pre-in-
formateur' wordt schoorvoetend
ondersteund door D66. De Demo-
craten vinden, net als de PvdA, dat
het CDA eerst zelf maar eens ant-
woord moet geven op de vraag met
wie ze willen regeren. D66 en PvdA
willen een centrum-links kabinet.
De WD zei gisteren, ondanks haar
zware verkiezingsnederlaag, toch
weer een nieuwe coalitie met het
CDA voor te staan. Volgens Voor-
hoeve kan D66 daar eventueel aan
deelnemen, maar de VVD ziet dat
liever niet.

Wantrouwen
De opstelling van het CDA komt
voort uit een diepgeworteld wan-
trouwen bij een flink deel van die
partij jegens dë PvdA. Het rechter-
deel van het CDA wil het liefst
voortzetting van de coalitie met de
VVD, die nog steeds kan rekenen op
een nipte meerderheidvan 76 zetels.
Door D66bij zonkabinet te betrek-
ken kan alsnog een stabiele meer-
derheid worden bereikt.
Van Mierlo zei gisteren wederom
dat hij prioriteit geeft aan een cen-
trum-links kabinet. Eventuele D66-
-deelneming aan een CDA/VVD-coa-
litie kan pas aan de orde komen als
het tussen christen-democraten en
socialisten echt helemaal niets
wordt.
De PvdA heeft bij monde van Wim
Kok koningin Beatrix voorgesteld
een tweetal informateurs van CDA-
en PvdA-huize te benoemen die de
basis moeten leggen voor een cen-
trum-links kabinet.
Het CDA wil overigens voor een
nieuw te vormen kabinet een re-
geerakkoord op hoofdlijnen. De
christen-democraten zien weinig
meer in zeer gedetailleerde regeer-
akkoorden zoals die ten grondslag
lagen aan de kabinetten-Lubbers.
PvdA en D66 zijn het met Lubbers
eens, maar de VVD eist bij rege-
ringsdeelneming een zeer gedetail-
leerd akkoord.

" Zie ook pagina 5
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Ontslag voor 33 werknemers

Apparatenbouw
Nuth failliet

Van onze redactie economie .
HEERLEN - De machinefabriek
Apparatenbouw Nuth is gisteren
door de rechtbank in Maastricht
failliet verklaard. Voor alle 33 werk-
nemers van het bedrijf zal ontslag
worden aangevraagd. Apparaten-
bouw Nuth maakte veel machines
voor de recycling van kunststoffen,
papier en plastics.

Volgens de curator in het faillisse-
ment, mr F. Thuis, is Apparaten-
bouw Nuth vanwege een te beperk-
te liquiditeit failliet gegaan nadat
het bedrijfer niet in slaagdeeen gro-
te order ter waarde van 1,5 miljoen
gulden op tijd te leveren. Thuis
sprak er gisteren overigens zijn be-
vreemding over uit, dat het bedrijf
al door één mislukte order failliet
kon gaan. Dat toont aan dat de fi-
nanciële basis van Apparatenbouw
Nuth niet al te breed was. Het be-
drijf heeft geen verzoek om uitstel
van betaling ingediend en zelf het
het faillissement aangevraagd.

" Zie verder pagina 19

Disco-muziek
helpt baby’s

bij ademhaling
AMSTERDAM - Een bepaald
soort disco-muziek blijkt heil-
zaam voor te vroeg geboren
kinderen met ademhalingspro-
blemen, zo is gebleken bij een
onderzoek in het Academisch
Medisch Centrum Amsterdam.
In het AMC wordt al langer ge-
ëxperimenteerd met de invloed
van muziek op de ademhalings-
functie van couveusebaby's.
Een plaatje met de harttonen
van de moeder haalde niets uit.
Daarna zijn de onderzoekers
via klassieke muziek bij disco-
muziek met een strak ritme en
een bepaald vplume terecht ge-
komen. De muziek moet niet te
'wild' zijn, want daar worden de
baby's onrustig van.

Dode bij aanslag
UNNA- Bij een aanslag op een auto
met Brits kenteken is gisteren in
Unna-Massen, ten westen van Dort-
mund, een vrouw doodgeschoten.
Volgens voorlopige informatie zou-
den de schoten vanuit een zwarte
auto met Brits kenteken zijn gelost.
Vermoed wordt dat het om een aan-
slag van het lers Republikeins Le-
ger (IRA) gaat.Een gewelddadig tafe-

reel tegen een mistige
achtergrond. De 'mist'
werd overigens veroor-
zaakt door traangas,
gebruikt door de Zuid-
koreaanse politie bij
gevechten met radica-
le studenten die tegen
de regering betoogden.

(ADVERTENTIE)

Elke dag
Limburgs Dagblad lg|
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en u staat
weer midden
in de wereld.

Ja ik wil die komplete krant!

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats: v...
Telefoon (i.v.m.
kontrole bezorging):

Giro/banknr.:
8-9Na de twee weken gratis wil Ik

een kwartaalabonnement ’ 73,80
Een maandabonnement met
automatische betaling ’ 24,60

Deze bon in een open enveloppe
(zonder postzegel) zenden aan

Limburgs Dagblad
Antwoordnummer 46,
6400 VB HEERLEN

Bel gratis 06 " 022 99 11

Limburgs Dagblad
maakt uw

dag kompleet.

Scholieren
lezen krant

vaker en beter (ADVERTENTIE)

*£9 *■—♦——mm m^K(Uwf Exclusieve Herfst- en Wintermodeshow (BW\
L-^ van de negentiger jaren

in Centrum Cocarde te Valkenburg
Aan deze avond werken mee Willy Dobbe en disejockeyAndré.

Mogen wij ook u verwachten op woensdag 20 september, aanvang 20.00
uur.

Entree ’ 17,50 mcl. koffie-complet. Kaarten in onze zaak verkrijgbaar.

-»"""*»

MaisonQnjiu
P_^w mode met meer charme
_^jff\ Dautzenbergstraat 34 Heerlen, tel. 045-714787. /s^_t/

(ADVERTENTIE)

Mensen die werk zoeken en plezierige sfeer oriënteren. 16 september. En wie weet
bedrijven die mensen zoeken Over honderden banen in kunt ude maandag erop al
kunnen elkaarvolgende week de regio en in allerlei aan de slag!
zaterdag ontmoeten op de sectoren zoals: Industrie,
Nationale Banenmarkt. De Techniek, Horeca, Kantoor,
banenmarkt wordt gehouden Gezondheidszorg en ___ __ _fc
op aNc vestigingen van Schoonmaak. Er is ook veel __ "" JMm W ■Tempo-Team Uitzendbureau werk waarvoor geen ■r_£* H H j*.A
en duurtvan 11.00 tot specifieke opleiding of uCIiT^ #lV*B*ft15.00 uur. ervaring vereist is. Bovendien _L_iAH^d"
Net als op een'echte'markt is er informatie over de Vh V ~~
kunt u zich op de Nationale (bijscholings)cursussen die |l\ f —Banenmarkt op een onge- Tempo-Team Uitzendbureau *dwongen manieren ineen organiseert. Tot zaterdag tempo-teamuitzendbureau
Geleen Heerlen Maastricht Roermond Sittard
Rijksweg Zuid 1a Op de Nobel 1/hkAkerstr. Hoenderstraat 3 Wilhelminaplein 10 Rosmolenstraat 4



Id-elpee
Rond de release van het nieuwe
ROLLING STONES-album
STEEL WHEELS stak het ge-
ruchtencircuit weer de kop op.
De schijf werd beter bevonden
dan haar voorganger Dirty Work
en dus werden vergelijkingen
met platen uit het verleden weer
te pas en te onpas uitgekraamd.
Zo refereerde de een aan Beg-
gar's Banquet en Let It Bleed ter-
wijl een ander overeenkomsten
met Exile On Mam Street meen-
de ontdekt te hebben. Onzin, de
Stones zijn niet meer de oude,
ruige, lekker gore maar ook sen-
suele, onovertroffen superband
van weleer. Als er dan toch naar
overeenkomsten met het verle-
den moet worden gezocht, dan
zijn er hier een paar. In Terri-
fying speelt Keith Richards het-
zelfde gitaarloopje als in Cant't
You Hear MeKnocking van Stic-
ky Fingers uit '71, en Blinded by
Love heeftdezelfde sfeerals Wai-
ting On A Friend van Tattoo You
uit '81.
Met heelveel fantasiekun jezelfs
zeggen dat het wat experimente-
lere Continental Drift lijkt op het
materiaal van Their Satanic Ma-
jesties Request uit '67. Maar het
geheelvan Steel Wheels haalt het
gewoon niet bij de oude meester-
werken. Dat lag ook niet in de
lijn der verwachtingen. In de ja-
ren '80 hebben de Stones bij lan-
ge na niet naar vermogen gepres-
teerd. Tattoo You was nog een
aardige plaat maar Undercover
uit '83 en vooral Dirty Work uit
'86 waren benedenmaats om nog
maar te zwijgen over Jagger's so-
loprojecten.
Laten we daarom blij zijn dat
Steel Wheels met een speelduur
van ruim 50 minuten weer een
stap in de goede richting is. Wa-
ren op Dirty Work misschien
drie nummers de moeite waard,
nu is dat minstens de helft van
het uit twaalf nummers bestaan-
de album. Vier tracks steken er
boven uit: Continental Drift met
medewerking van de Marok-
kaanse Master Musicians uit
Joujouka en vooral de ballads
Hearts For Sale, Blinded By
Love en Almost Hear You Sigh,
prachtig in zijn sensualiteit met
de typische Stones-koortjes en
een vocaal op dreef zijnde Jag-
ger. Een ander pluspunt van het
door The Glimmer Twins en
Chris Kimsey geproduceerde
Steel Wheels is dat de plaat
groeit naarmate zij vaker ge-
draaid wordt. In ieder geval is
voorlopig de mond gesnoerd van
alle Beatle-adepten die naar aan-
leiding van Dirty Work en Jag-
ger's solo-lp's niet zonder leed-
vermaak meenden op te moeten
merken dat de Stones afgeschre-
ven waren.

gé backus

agenda
SEPTEMBER

" 8: Fenix Sittard: Little Tony
& Greyhound Levi

" 9: OLV-Wal Maastricht:
Thione Seck & Le Raam
Daan

" 9: Hazendans Wolder:
Fietsefreem

" 9: Bleu Bird Beek: Nosmo
King

" 9: Maribu Sevenum: The
Run

" 9: Lösstheater Maastricht:
o.a. Bon Voyage en
Route'66

" 10: Boerderij Geleen: Mucky
Pup en Darkness

"' 10: Café 1900 Maastricht:
Fietsefreem

" 10: Unitas Baarlo: The Run

" 11: Marcel Heythuysen:
Fietsefreem (13 u)

recept
Zeewolf met venkel

Zeevis is het meest geschikt om te
grilleren. Marineer de vis echter
eerst in witte wijnazijn of citroen-
sap. Diepvries-vis kan in deze mari-
nade ontdooien. Reken op 30 minu-
ten grilleertijdvoor 1 kg vis.
Benodigdheden: 4 vrij grote maar-
niet te dikke moten zeewolf, zout,

versgemalen peper, 6 el olijfolie en
1 venkelknol.
Snijd de zeewolf in brede stukken.
Verwen alle stukken met zout en
peper en wrijf dit goed in de vis.
Bestrijk de vis aan beide kanten
met olijfolie en leg de stukken vis
op het rooster van de barbecue.
Draai de visregelmatig met een pa-
letmes om zodat beide kanten mooi
bruin en gaar worden.
Snijd de venkelknol in plakken,

bestrijk deze eveneens met olijfolie
en leg ze tegelijkertijd met de vis
op het rooster.
Maak als bijgerechten een koude
tomatensaus van ui, knoflook,
vleestomaten en verse kruiden zo-
als dragon of basilicum.
Breng de saus op smaak met een
scheutje Pernod (anijslikeur).

hub meijer

pop

quote
Als ik volgende week nog leef
ian ligt dat zeker niet aan mij"

AXL ROSÉ
(Guns n' Roses)

Drukte van jewelste op
Nederlandse poppodia

Het wordt dringen gebla-
zen, de komende weken
en maanden in Neder-
land. Met als voorlopig
hoogtepunten de vier
concerten die Paul
McCartney geeft in Ahoy
en alle totaal uitverkoch-
te optredens van Gloria
Estefan, kunnen de pop-
liefhebbers zolang de
voorraad strekt kiezen
uit een gevarieerd aan-
bod dat grotendeels bui-
ten Limburg te bewonde-
ren is.

Buro Pinkpop staat met drie acts
op de agenda: The Nits, op zater-
dag 28 oktober in het Staargebouw
in Maastricht, Rory Block op vrij-
dag 3 november in de Geleense Ha-
nenhof (enkel zitplaatsen!) en An-
dreas Vollenweider op dinsdag 12
november in de stadsschouwburg
van Heerlen. Verder treft Jan
Smeets van Pinkpop voorbereidin-
gen voor de komst van de volgende
supergroep naar het Maastrichtse
MECC...

Voor dé bovenstaande en nu vol-
gende concerten zijn, voor zover ze
niet zijn uitverkocht, nog kaarten
te krijgen bij het VVV-kantoor in
Heerlen (_f 045-716200). Van Morri-
son is op 13 september in Vreden-
burg te Utrecht (uitverkocht), 14
september Congresgebouw Den
Haag en op 15 en 16 september in
de Amsterdamse RAI. José Feli-
ciano op 22 september in de Jaap
Edenhal te Amsterdam; Euryth-

mics op 25 en 26 september in
Ahoy' Rotterdam; Wishbone Ash
op 1 oktober in Willem 2 in Den
Bosch; op 5 oktober Stone Roses in
Tivoli Utrecht; Jason & the Scor-
chers op 6 oktober in Paradiso Am-
sterdam; Marillion op 16 en 17 ok-

tober in een uitverkocht Vreden-
burg te Utrecht; Chris Isaak op 26
oktober in Vredenburg; het con-
cert van Joe Jackson op 27 oktober
in Utrecht is afgelast en de optre-
dens van hem op 30 en 31 oktober
en 1 november in Carré zijn uitver-

kocht, een extra concert is gepland
op 4 november in Ahoy'; Aeros-
mith en The Cult zijn op 27 okto-
ber in de Arnhemse Rijnhal; An-
derson, Bruford, Wakeman &
Howe ofte wel Yes op 3 november
in Ahoy'; Neil Diamond is op 5 en 6
november in Ahoy', de voorver-
koop start morgen; op 7, 8 (beide
uitverkocht), 9 en 10 (dit is een ex-
tra concert, de voorverkoop start
vandaag!) november is Paul
McCartney in Ahoy'; Neneh Cher-
ry is op 20 november in Vreden-
burg.

" Gloria Estefan: overweldi-
gende belangstelling. " Annie Lennox van Euryth-

mics.

Hoge geldboete
voor bassist U2

Bassist Adam Clayton van U2moet
een geldboete van 25.000 pond be-
talen omdat hij in het bezit was
drugs. Dit heeft een lerse recht-
bank bepaald. Clayton betaalt de
zeer hoge boete omdat anders de
Australische/Japanse tournee, die
op 21 september begint, in gevaar
komt.
De rechtbank die Clayton veroor-
deelde wil dat de muzikant het geld
stort op de girorekening van het
Women's Aid Centre in Dublin.

Legendarische
video Doors

Een in 1968 opgenomen film van
binnenkort op videocassette uitge-
bracht. Het betreft een 60 minuten
durende show met onder andere de
nummers The Unknown Soldier,
When The Music's Over en Light
My Fire.

En op 6 oktober verschijnt de film
The Doors In Europe. Het is een
verzameling clips en live-fragmen-
ten, opgenomen in Europa. De film
is tot stand gekomen dank zij bij-
dragen van particuliere verzame-
laars.

Weer incident
Guns ’n Roses

De FBI heeft gitarist Izzy Strad-
lin van Guns 'n Roses gearres-
teerd, nadat de man op een lijn-
vlucht van Indianapolis naar
Los Angeles voor de ogen van
vele reizigers had staan urine-
ren. Toen het vliegtuig een tus-
senlanding maakte in Phoenix
werd Stradlin in de kraag gegre-
pen en afgevoerd.
Hij moest twee dagen de cel in
en kreeg 6500 dollar boete. Zijn
commentaar: „Ik moest 'n kwar-
tier wachten omdat het toilet
was bezet en dat werd me te gor-
tig".

Nog niet zo lang geleden kwam
zanger Axl Rosé van Guns 'n
Roses in opspraak, toen hij in
stomdronken toestand een var-
ken overhoop schoot.

Wellicht tweede
elpee Wilburys

De Volume One-elpee van de Tra-
veling Wilburys krijgt wellicht toch
een opvolgster. Toen Roy Orbison
stierf werden alle aktiviteiten
waaronder een serie concerten on-
middellijk afgeblazen, maar de
speculaties over een tweede plaat
worden nu steeds heviger.
Twee gevestigde namen schijnen
goed in de markt te liggen om Orbi-
son op te volgen. Het zijn Del 'Ru-
naway' Shannon en Carl Perkins.
De laatste schijnt de beste papieren
te hebben om de nieuwe 'Wilbury'
te worden.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. pocher; 8. hoofdstad van
Senegal; 9. vóór de middag (afk. Latijn);
11. loopgraaf v.e. mol; 12. rivier in Italië;
13. karakter; 15. wild zwijn; 17. winters
voertuig; 18. cirkelvormig; 19. Amsterdam
peil (afk.); 20. rund; 21. breuk in een ves-
tingsmuur; 23. met gretigheid; 25. vio-
letkleur; 26. dwergbuffel op Celebes; 27.
ondere andere (afk.); 28. vod; 30. let wel
(afk. Latijn); 31. stad in Engeland; 33.
schikking.

Verticaal: 1. een met gas gevulde holte; f
ten bedrage van; 3. planeet; 4. sneeu*'
schaats; 5. mannetjeskat; 6. paardeslee;';
lijn van ineengewerkte draden; 10. infed1",
ziekte; 12. kosthuis; 14. vlaskam; 16. g21. fijn gezift meel; 22. ontvangkamer We'
ouderd); 23. lijfwacht; 24. verzinsel; f„ijzerhoudende grond; 31. muzieknoot; 3/i'soortelijk gewicht (afk.).

op nieuwe elpee

'Dylan weer
in topvorm'

Vol verwachting wordt uitgekek' 31
naar de nieuwe elpee van Bob Bw;
lan, die op maandag 18 septemto^e
verschijnt. De plaat heet Oh Merörie
en de verwachtingen zijn getob]
seerd op uitlatingen van studiopel*i
soneel, dat Dylan met deze elp<"
zijn oude vorm heeft teruggevo'Bi
den. De opnamen voor de plaat to) "*gonnen in januari van dit jaar' 'New Orléans. Het is Dylans 34e e>V:
pee en eraan is meegewerkt do°^
o.a. The Neville Brothers en U^fKnopfler. !
Tien tracks staan op Oh Mercy: PP!
litical World, Tear Drops, Brok^Ring Them Bells, Man In A Lo«°
Black Coat. Most Of The Tin»'£
What Good Am I, Disease Of Co»f.
ceit, What Is It You Wanted «"
Shooting Star. ■ <j

Wereldtournee
van Prince

Prince begint hoogstwaarschijnW
in februari 1990 aan een uitgebreid
wereldtournee die hem naar deW
enigde Staten, Europa en Japj>f
brengt. Dit heeft zijn manager P
bert Magnoli in New Vork mee^
deeld.
De tournee gaat niet vergezeld v*j
een nieuwe elpee. Vooralsnog cos
centreert Prince zich op het schrö .
ven van soundtracks voor vie'speelfilms. (
t

Oplossing van gisteren
aker-suez;
MARE-MIN*!
M - GEVEL -L;
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De beroemde Senegaleseformatie Thione Seck & Le Raam Daan is morgenavond dé at-
tractie van de mede door Buro Pinkpop georganiseerde kunstmanifestatie Breakpoint, die
zich al de hele week onder grote publieke belangstelling afspeelt op de OLV-wal in Maas-
tricht. Thione Seck geniet in West-Europa toenemende bekendheid in het voetspoor van de
ook uit Senegal afkomstige zanger Youssou N'Dour. Samen met zijn broer Mapenda Seck
richtte hij Raam Daan (letterlijk 'kruipen om het doel te bereiken') op. Deze 9-mansforma-
tie speelt een gemoderniseerde versie van de mbalax-muziek van het Wollof-volk. Het op-
treden van Thione Seck & Le Raam Daan begint morgen om 22 uur.

(c) Standaard Uitgeverij n.v. / Antwerpen vertegenwoordigd doorWavery Productions b.v. / 's Gravenhage

sagarmatha panda en de vakantievoerder



Beloning voor
aanhouding

drugbaronnen
een A ~ Colombia heeft gisteren
inf grote beloning uitgeloofd voorniormatie die leidt tot de arrestatie
<Wtwee drugbaronnen van het Me-
r\Uin-kartel. De regering stelde te-j^ujkertijd een militaire burge-
eer^Ster aan in een stad die in het
v trum ligt van de doodseskaders
srw de druëbazen. In een televisie-
don Werd een beloning van 250.000

üar in het vooruitzicht gesteldoor informatie die leidt tot de ar-statievan de drugbaronnen Pablo
en José Gonzalo Rodriguezacha. Zij staan op de lijst van de

d^Vc?ezochte drughandelaren, die. Vb in hun land terecht willen la-tei staan.
artinez Romero, die voor de
ugsmafia geld witwaste, werd

ïüf?Sdag aan de VS uitgeleverd.
J kwam gisteren in Atlanta aan,aar hij voor de rechter zal moetenVerschijnen.

'Studentes
vast op

Filippijnen'
I sti^ HAAG - Twee Nederlandse
l Luaentes, Josévan derLoop (27) en
I °s^ Theunissen (26),, zijn gisteren
I r<? t FiliP*Jnse eiland Samar gear-I j^.steerd door veiligheidstroepen.
| ~*t heeft het persbureau Reuter gis-
| ?ren bekendgemaakt. Het ministe-
| »ie van Buitenlandse Zaken in Den

f^ag kon de arrestatie gisteren niet
I maar een woordvoerder
l , erklaarde dat de Nederlandse am-
i , assade ifi Manila zich wel met de

Gestie bezighoudt.

e twee werkten al een maand in
rph Sebied waar communistische

erg actief zijn en waar eenj^azelen-epidemie was uitgebro-

NAVO niet
eens over
voorstel

gJ?iN HAAG-De NAVO is er niet in
Maagd om gisteren, bij het begin

der 6en n*euwe Weense onderhan-
Van^Sronde over vermindering
in -p e conventionele strijdkrachten
.' Europa (CFE) met een nieuw,

voorstel aan het War-*cnaupact te komen. .
achterdocht jegens Turkije

QS oorzaak dat de NAVO-landen
c n*et voor de volle honderd pro-
vo eens konden worden over een
\\„orstel over de strijdkrachten en

1 materieel die na een akkoord
df>«r verrmndering in Europa zou-
-0

n overblijven. Dit voorstel, waar-
*er men het in de NAVO voor 98

st^nt eens is, heeft ten doel de
aoihteit verder te bevorderen.

Programma
De Europese Commissie heeft en-
kele maanden geleden een ontwerp
voor een 'sociaal handve6t' inge-
diend, dat eind dit jaar door de
twaalf regeringsleiders op hun top-
conferentie besproken moet wor-
den. Daarna zou een actieprogram-
ma moeten worden opgesteld met
concrete punten die kunnen wor-
den uitgevoerd.

Het Europees Parlement vindt het
echter allemaal te langzaam gaan.
Dat komt vooral omdat de regerin-
gen van de twaalf over dit punt zeer
verdeeld zijn. Vooral de Britse pre-
mier Thateher verzet zich hevig te-
gen een door 'Brussel' opgelegd
pakket sociale maatregelen, zoals
de door haar verfoeide medezeggen-
schap in bedrijven.

De socialisten in het Europees Par-
lement vinden dat de 512 verkoze-
nen dit niet langer over hun kant
kunnen laten gaan. „We worden
overstroomd met voorstellen voor
economische en monetaire maatre-
gelen die het parlement dan snel
moet behandelen. We zullen de
Europese Commissie duidelijk
moeten maken dat wij geen voor-
stellen op dat terrein meer zullen
aanvaarden als er niet ook sociale
voorstellen komen", zegt Hedy
d'Ancona (PvdA).

D'Ancona, die voorzitter is van de
sociale commissievan het Europees
Parlement, wil dat er een sociaal ac-
tieprogramma komt, net zoals er
een actieprogramma is voor het
wegnemen voor 1992 van de han-
delsbelemmeringen. Een sociaal
handvest alleen vindt zij lang niet
voldoende.

Kritiek
Het advies zal volgende week door
de SER wordenvastgesteld. Tegelij-
kertijd behandelt de SER dan het
advies over het Nationaal Milieube-
leids Plan. In beide gevallen zal de
SER een aantal kritische kantteke-
ningen plaatsen, waar de effecten
van het ene plan op het andere plan
onduidelijk blijven. Bovendien zal

volgens de SER zowel op het gebied
van het vervoer als op dat van de
grensoverschrijdende milieupro-
blemen een krachtiger internationa-
le politiek moeten worden ontwik-
keld.

binnen/buitenland

Beruchte Belg
zou achter

moord zitten
RUSSEL - De beruchte ex-rijks-wachter Madani Bouhouche wordt

van de moord op eenLiba-nese zakenman in Antwerpen, afge-ven zaterdag. Dat heeft een
«oordvoerder van het parket ingntwerpen gisteren meegedeeld.
°ouhouche is spoorloos verdwe-nen.

«De voormalige rechercheur van deo»"jkswacht wordt beschouwd als
ar, ên sleutelfiguur in vrijwel alle mis-

"aad-affaires die België de afgelo-«Pen jaren hebben geteisterd, van de
e»oioeddorstige rooftochten van de
"jti Van NiJvel tot de raadselach-
i)( .ge ontvoeringvan ex-premierPaul
o» vanden Boeynants begin dit jaar.
e!"e verdenking tegen Bouhouche

seeft nieuw voedsel aan geruchten
at de lange reeks onopgehelderde

in België iets te maken
t\n j

met een 'Libanese connectie'n arugs en wapens.

Nieuwe parlementariër SPD loopt over

Weer meerderheid
CDU in deelstaat

Van onze correspondent
BONN - De CDU-FDP-coalitie in
de Westduitse deelstaat Nedersak-
sen heeft volslagen onverwacht
weer de meerderheid in het parle-
ment. Nog geen 24 uur nadat de
CDU de met de rechts-extremisti-
sche Republikeinen flirtende afge-
vaardigde Vajen uit de partij had ge-
zet, kondigde de SPD-parlementa-
riër Hoch aan als onafhankelijk lid
verder te gaan.

De sociaal-democratische partijtop
in Hannover reageerde verbijsterd
op de stap van Oswald Hoch, die
gisteren als opvolger van een ver-
trokken SPD-afgevaardigde zijn

rentree in het parlement maakte. De
man schreef zijn partij onder meer:
„Na meer dan 25 jaar niet ter kennis
genomen lidmaatschap, verlaat ik
teleurgesteld de SPD". Volgens de
regionale SPD-voorzitter Gerhard

Schröder wilde Hoch de patstelling
in het parlement doorbreken en zal
deze nu de rechts-liberale coalitie
steunen.
Binnen de SPD wordt gesuggereerd

dat het gaat om een lang tevoren be-
raamde actie, waarbij mogelijk ook
de CDU betrokken is. In het verle-
den had de SPD geprobeerd Hoch
te royeren als lid, omdat hij in het
openbaar diverse malen gezin-
speeld had op een overstap naar de
CDU.

Fractieleider Schröder was zicht-
baar aangeslagen door het besluit
van Hoch. Hij riep de CDU en FDP
op nieuwe verkiezingen uit te
schrijven en niet met de hulp van
een 'bedrieger' aan de macht te blij-
ven. Minister-president Ernst Al-
brecht (CDU) wil echter verder re-
geren tot dereguliere verkiezingen
volgend voorjaar.

Europese socialisten dreigen met blokkade besluiten

Onvrede over tempo
sociaal beleid in EG

Van onze correspondent

BRUSSEL - Het Europees
Parlement is zeer verbolgen
over de trage besluitvor-
ming aangaande de verbe-
tering van de sociale om-
standigheden in de Ge-
meenschap. De socialisti-
sche fractie, met 180 leden
de grootste, dreigde giste-
ren zelfs met 'obstructie'
van besluitvorming op an-
dere terreinen.

Volgende week vergadert het Euro-
pees Parlement in Straatsburg over
die zogenoemde 'sociale dimensie'
van de EG. Het gaat daarbij om het
verbeteren van de arbeidsvoorwaar-
den, werkomstandigheden en socia-
le voorzieningen in de lidstaten in
het licht van '1992', het creëren van
de vrije Europese markt.

Algemeen is men het erover eens
dat die vrije markt niet alleen voor-
delen voor het bedrijfsleven mag
opleveren, maar dat ook de werkne-
mers en uitkeringstrekkers er beter
van moeten worden. Maar voorstel-
len voor verbetering van de sociale
omstandigheden liggen nog niet op
tafel.

" Een beeld van de massale demonstratie in Bakoe, waaraan zeker 200.000 mensen en mogelijk zelfs meer dan een half miljoen
inwoners van Azerbajdzjan deelnamen.

'Goede infrastructuur zaak van overheid'

Twijfels SER
over tolheffing

Van onze redactie economie
DEN HAAG - Particuliere financie-
ring van tunnels, zoals het demissio-
naire kabinet voorstaat, is niet de
juiste weg, zo meent de commissie
die voor de Sociaal Economische
Raad een ontwerp-advies heeft op-
gesteld over het Tweede Structuur-
schema Verkeer en Vervoer van de
ministeries van Verkeer en Water-
staat en van Economische Zaken.

De commissie zegt in het unaniem
opgestelde ontwerp-advies dat haar
de voordelen van de particuliere fi-
nanciering ontgaan. De commissie
blijkt ook uiterst terughoudend te
staan tegenover het zogenoemde
'rekening-rijden' (tolheffing in de

spitsuren). De zorg voor een goede
infrastructuur dient primair een
overheidstaak te blijven. Daarvoor
zal de komende jaren dan ook meer
geld uitgetrokken moeten worden
dan het demissionaire kabinet van
plan is, zo staat in het stuk.

Samenhang
De SER bepleit meer samenhang
tussen het economische en het mi-
lieubeleid van de regering. Van be-
lang is dat via een 'meersporenbe-
leid' een weg wordt ingeslagenin de
richting van een zowel uit econo-
misch als ecologisch oogpunt ver-
antwoorde ontwikkeling.

Naast maatregelen ter bevordering
van het openbaar vervoer en het
fietsgebruik, gaat de-commissie met
nadruk in op de mogelijkheden van
goederenvervoer over water en per
spoor. Ook hier zou meer moeten
worden aangesloten op het beleid in
de ons omringende landen, waar
mede om milieuredenen grote in-
vesteringen worden gedaan in het
spoorvervoer. Onze internationale
functie op het gebied van transport
en distributie zou anders in gevaar
kunnen komen, aldus de SER-com-
missie.

Minisier Brinkman schiet gemeenten te hulp

Extra geld rijk voor
opvang asielzoekers

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Het kabinet wil in
1990 35,5 miljoen gulden extra uit-
trekken voor de opvang van asiel-
zoekers. Volgens minister Brink-
man (Welzijn) is dat noodzakelijk
om knelpunten in de Regeling Op-
vang Asielzoekers (ROA) weg te ne-
men. Ook de groeiende stroom
asielzoekers naar ons land en de lan-
ge asielprocedures vergen volgens
de minister een extra financiële in-
jectie.

Brinkman meldt dit in een brief die
gisteren aan deKamer is gezonden.
De minister reageert hierin op de re-
sultaten van een evaluatie van de
ROA, die vijf maanden geleden
werd gepubliceerd.

De ROA mag volgens de evaluatie
'redelijk tot goed' werken, toch

werd een aantal problemen gecon-
stateerd, reden waarom Brinkman
extra geld uittrekt. Zo blijken de ge-
meenten niet uit te komen met de
bijdrage van 645 gulden die het rijk
per asielzoeker verstrekt. Brinkman
wil dat bedrag in 1990 met 75 gulden
per maand verhogen. Ook voor
asielzoekers die vanuit de centrale
asielzoekerscentra (AZC) in een ge-
meente worden ondergebracht,

komt een eenmalige brijdrage van
het rijk (200 gulden) beschikbaar.

Uit de evaluatie bleek dat gemeen-
ten in totaal drie miljoen gulden uit
eigen middelen bijdragen. Brink-
man verwacht dat de financiële pro-
blemen bij de gemeenten nu verle-
den tijd zijn. „Dit impliceert dan
ook dat de gemeenten geen kosten
van welke aard dan ook nog bij mij

kunnen declareren", schrijft hij in
zijn brief aan de Kamer
De duurvan een asielprocedure (ge-
middeld twee jaar) is te lang, meent
Brinkman. Bij de opzet van de ROA
in november 1987 werd ervan uitge-
gaan dat een asielprocedure binnen
negen weken tot en met een eventu-
eel kort geding zou zijn afgehan-
deld. Daarom werd de maximale
verblijfsduur van een asielzoeker in
een AZC op negen weken gesteld.
Daarna zou uitzetting uit Nederland
of huisvesting in een gemeente die-
nen te volgen.

De gemeenten echter achten huis-
vesting van een asielzoeker voor
korte tijd, bij voorbeeld omdat de
kans groot is dat het verzoek om
asiel wordt afgewezen, bezwaarlijk.
Maar Brinkman schrijft dat dergelij-
ke situaties 'niet te vermijden' zijn.

Stakingen
teisteren

Azerbajdzjan
MOSKOU - De stakingen die
maandag in diverse bedrijfs-
takken in de Sovjetrepubliek
Azerbajdzjan zijn begonnen,
hebben zich gisteren uitge-
breid na een massademonstra-
tie in de hoofdstad Bakoe waar-
aan zeker 200.000 en mogelijk
zelfs meer dan een half miljoen
mensen deelnamen. Zij eisen
dat de Armeense enclave Na-
gorny-Karabach, die recht-
streeks door Moskou wordt be-
stuurd, weer onder het gezag
van Azerbajdzjan komt. Vooral
de olie-industrie ondervindt
grote problemen als gevolgvan
een spoorwegstaking.

Volgens de krant Komsomols-
kaja Pravda lag gisteren in vrij-
wel alle grote bedrijven in Ba-
koe de produktie stil door de
stakingen. De verliezen zouden
op de eerste dag alleen al acht
miljoenroebel (zon 27 miljoen
gulden) hebben bedragen. Het
goederenvervoer per trein zou
niet meer functioneren. Verder
zou worden gestaakt in tal van
andere steden waaronder Na-
chitsjevan, Soemgait, Sjeki en
Kirovabad.

Punt uit
Kimstroof

Uit het Millesgarden museum
in de Zweedse , hoofdstad
Stockholm zijn gisteren zes
schilderijen gestolen met een
geschatte gezamenlijke waarde
van zon een miljoen gulden.
De diefstal was volgens een
woordvoerder van het museum
goed voorbereid.

Gedood
Twintig guerrillastrijders zijn
in de jungle ten noordoosten
van Lima gedood door een Pe-
ruaanse narcoticabrigade. De
guerrillastrijders, die behoren
tot de maoïstische guerrilla-or-
ganisatie Het Lichtend Pad,
hadden eerder in de hooglan-
den twee onderwijzers gedood
die militaire training gaven.

Opgerold
Enkele compact-discspelers, 22
casettedecks en honderden
bandjes zijn in beslag genomen
tijdens een inval bij een Rotter-
dams kopieerbedrijf van illega-
le cassettebandjes. Het bedrijf
zou ruim een jaar lang duizen-
den muziekbandjes hebben
verspreid via benzinestations
in het westen van Nederland.
Drie verdachten zijn aangehou-
den.

Keurig
Een uur lang een snelheidscon-
trole houden langs rijksweg
Al 6 en geen enkele automobi-
list kunnen betrappen op te
hard rijden. Dat overkwam de
Zwijndrechtse politie. Op de
rijbaan Rotterdam-Breda werd
op een wegdeel, waar in ver-
band met wegwerkzaamheden
een maximumsnelheid van 70
kilometer per uur gold, gecon-
troleerd. Zon vierhonderd
automobilisten passeerden,
maar niemand reed te hard. En
dat vond de politie opmerke-
lijk.

Massamoord
De Filippijnse communisten
zullen een aantal van hun guer-
rillastrijders 'berechten' we-
gens de moord op 37 personen
in een dorp in het zuiden van
het land afgelopen juni.Het Na-
tionaal Democratisch Front,
een organisatie die wordt ge-
controleerd door de communis-
tische partij, maakte dit giste-
ren bekend.

Werkloosheid
De werkloosheid in de twaalf
landen van de Europese-Ge-
meenschap heeft in juli gemid-
deld 9,3 procent van de be-
roepsbevolking bedragen,
evenveel als in juni.De grootste
werkloosheid werd in lerland
geregistreerd. Daar zakte het
werkloosheidpercentage van
17,3 tot 17,1. In Luxemburg, het
land met de kleinste werkloos-
heid, steeg het percentage van
1,9 tot twee. Voor Nederland
heeft het Europese bureau voor
de statistiek een percentage op-
gegeven van tien tegen 10,2
procent in juni.

Noodweer
Door zondvloedachtige regen
in het zuidwesten van Spanje
bij Valencia en in de provincie
Murcia zijn sinds dinsdag zeker
acht doden gevallen, onder wie
een Brit, een Belg en een West-
duitser.

Pozsgay
De vooraanstaande hervor-
mingsgezinde Hongaarse poli-
ticus en lid van de collectieve
leiding Imre Pozsgay is door de
leden van de Socialistische Ar-
beiderspartij in de stad Debre-
cen niet gekozen als afgevaar-
digde naar een belangrijk par-
tijcongres volgende maand.
Een " partijfunctionaris ver-
klaarde dat de uitslag van de
stemming in Debrecen niet in-
houdt dat Pozsgay definitief af-
wezig is op.het congres. Hij kan
ook in andere plaatsen worden
voorgedragen.

Doden
Zon 1.500 mensen zijn in Irak
omgekomen bij een ontploffing
van een geheime rakettenfa-
briek in al-Hillah ten zuiden
van Baghdad op 17 augustus,
aldus westerse industriële
bronnen gisteren. Het Britse
dagblad 'The Independent' had
woensdag onder aanhaling van
diplomatieke bronnen gemeld
dat er circa 700 mensen bij de
explosie waren omgekomen-
.De Iraakse autoriteiten beves-
tigden gisteren dat er van een
ontploffing sprake is geweest,
maar spraken van 19 doden.

Praten
De rechtse regering van El Sal-
vador heeft ingestemd met een
aanbodvan het linkse Farabun-
do Marti Bevrijdingsfront'
FMLN vredesbesprekingen te
beginnen. De twee partijen zul-
len tussen 10 en 14 september
in Mexico de twee jaar geleden
afgebroken dialoog hervatten.

■ (ADVERTENTIE)

GEEN
GELUK IN DE

LIEFDE?
Koop dan snel een Staatslot en wie weet heeft u allegeluk in het spel.

U heeftnog 3 dagenvoordat de verkoop van deze maand sluit. U vindt de
verkoopadressen in de Gouden Gids. Wacht niet, er is immers geen

mooier lot dan een Staatslot.

-*#<
GELUK IS NOG 3 DAGEN TE KOOR

(ADVERTENTIE)

t (féabunuis van
Sittard

Stadswegske 17, 04490-26851
Limbrichterstr. 45-47, 04490-15218

Groot assortiment baby- en
doorgroeikamers, kinderwagens,
wandelwagens, buggy's, boxen,

stoelen, autostoelen,
campingbedjes en sitters

Uit voorraad leverbaar
openingstijden di, wo, vr 1-6 u

donderdag 1-9 u, zaterdag 1-5 u

' 't Babyhuls van Helden
P Stadswegske 17

Schouwburg O 'Holel da prinsQ I
Celeen Rijksweg Roeraond

" h| ]

]?
e
n
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De nieuwbouw Brandweer en Gemeentewerken te Morgen 9 september van 13.30 tot 17.00 uur i
Beek, werd gerealiseerd door onderstaande ■***»— ik.B w^ Jfe &** I
bedrijven. OREN DAG f

IVf/ feliciteren de gemeente Beek en al haar
Laeven inwoners met de nieuwe huisvesting voor
A Gemeentewerken en Brandweer.

Frederikstraat 5, Postbus 14, 6430 AA Heerlen (Hoensbroek), tel. 045-236236 ;
1 I

*^**^"^^—I f*r**"*****,***T*"!,***rT"T*"'—f*T**^","wTT,^*,^"*""'^^"l 1 I

Ook hier leverden -*J I^JUI
wij wand-en -^ Br&*&9 bude beek
ulrtArfOffolc »fc^ir^*^^ hout en bouwmaterialen

I ' * WmMl^^^u -ai»^^- Stationsstraat 100 - Beek

Het schilderwerk werd
verzorgd door:

A. Nijsten
Irenestraat 41,
6191 AS Beek
Tel. 04490-72954

De bitumineuze dakbedekking en de
dakisolatie
werden ook hier verzorgd door

■ FRANS
SMEETS B.V.
Dakbedekkingsbedrijf
Polychemstraat 10
6191 NL Beek (L)
Tel. 04490-74550

Aangesloten bij:

Ook uw adres voor een RrO \ /LLIIrNA IX
goed dakadvies en de Bil VCDIL/ruX
levering van *Be*n;t»iieximmMt>*ieButc
dakbedekkingsmaterialen.

Het grond-, sloop- en bestratlngswerk werd
uitgevoerd door

TIMMERMANS vof I
MERKELBEEK ' Tel. 045-257888 I

lI IKV Roderland ssrru"3 ■l^V 8,3.11 Luchtbehandeling 24-uurs service3 PIJ siiJ u , Sanitaire techniek J | k̂|^-dede

■■■■ \ WGrKin industriële installaties bieden wij door

3 ' ~J Sprinklerinstallaties TS^e"**R^J nnnvni Steenbergstraat 25 en staalconstructies service organisatie,
gl Qgjg^ggjljjj 6465 AB Kerkrade [Onderhoudswerkzaamheden |

■ ■ ■■■■■ I !-■■ ■■■■■-' I ' ■■ " ■■ - " ' ' ""ll " ' "■■ '

, I .
Ook hier werd het staaldak geleverd en

gemonteerd door: .
>\ fc // Stalen daken
geleen bv.

Gevelbekleding

6163 AJ Geleen, Handelsweg 10, tel. 04490-45245

Aluminium ramen en deuren met glas
zijn geleverd en geplaatst door

Aluminium
I- Cornips
Aluminium ramen en deuren,
plafonds en balkonhekken

Nijverheidsweg 21,6171 AZ Stem, tel. 04490-33887
, , J

l^-^^*****Mff,irTTm"i*!;. j- T^^M'ï/*^^^ -̂_--3^£ss^^l--^Hi;

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

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-259371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave.

jft&CORSTENS-
JBjT VERSCHUREN

mM* Helmond koopt
Zat. 9 sept. vroegbroed manka-
naries lichte kleur 9 popjes alle
kleur 4 rode & rocdzalm man 12
popjes 10 putterbast. man o. kl.
25 pst.d.duiven 10 meeuwen 4
zebras 7 park. 7 valken 17.50
witte etc. 22.50 collis 15 pp.
brengen: SITTARD 10.30-11.30
Putstr. 10 TERBLYT 12.30-1.30
Rijksw. 46 BEEK 2.15-3 Maas-
trichterln. 7. ■

Giro
55055

w
Astma Fonds

GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelleafhandeling.

I 75- 90'-B3000\t36* St 2031
I 50.000\936,-1"»65*" 14^ 1

OVERUJDENSRISICmS
MEESTALMEEVERZEKERD

Andere bedragen en
looptijden zijn óók mogelijk.

FINANCIERINGSKANTOOR

Schamerweg 108 Maastricht

jl
Najaarsmodeshow '89

j^ÉP- , Op maandag 11 september as. presenteert

mmmJË^£&\ Eljo dames- en herenmode en Eljo Young Fashion BBr^^J
m.m.v. Mannequininstituut „Fashion & Style", u de actueelste mode voor het komende

herfst-winterseizoen. Nieuw in ons modeprogramma

ArrOW voor heren en gaurddllT voor dames en heren.

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

Hoofdstraat te Kerkrade-centrum. JjjJQ

fr- *«
Eljo mode Eljo Young Fashion \* %,M Akerstraat 47 Niersprinkstraat 9 Akerstraat 55, Kerkrade-west * *4f|

JSaawß Sr Kerkrade-west Kerkrade-west Tel 045-419790 *^oSSÊr^ Tel. 045-413324 Tel. 045-452893 v>*»j3

Hoe groot kan de rente van een spaarbrief zijn?
DrPSfinpr Rank Wie het liefst op een vaste rente rekent zonder looptijd. U heeft echter ook de mogelijkheid Uw ment. Het beste is dat U een gesprek heeft met een

enig koersrisico, heeft mit een spaarbrief precies gespaard geld steeds ter beschikking te houden. adviseurvan deDresdnerßankom te horen, welKe
F iaa Aachpn de juiste geldbelegging gekozen. Voor een over- Met onze spaarbrief >R< voor een bedrag vanaf soort spaarbrief voor U interessant is.
KapiJZinergraben 12-14 zichtelijke planning van 4 tot 5 jaar met attractieve 5000 Duitse marken. Hij geeft Una 5 jaar een ren- Stand van condities: 31-07-89.
Telefoon : rendementen tot 6,75 % per jaar. Met de aankoop dement van 6,64 % per jaar indien U het ingezette
(19 41/46 79 99 4fi 79 D 4 van een sPaar'Drief kan elke geldbelegger zelf bedrag toten met de overeengekomen termijn van

beslissen voor hoelang hij een bepaalde som geld belegging laat staan. Zou U echter Uw geld eerder Bij de grens windt U ons in de volgend6

van minstens 1000Duitse marken inzet. En hoeveel nodig hebben, kunt U Uw spaarbrief >R< op zijn steden: Alsdorf, Denkmalplatz 9-11, Telefoon■
dienovereenkomstig de rente dan per jaar is. Met vroegst na een looptijd van 6 maanden met een 024 04/2 00 71. Geilenkirchen, Haihover Str. 8-^'
een looptijd van 5 jaar garandeert een spaar- opzeggingstermijn van drie maanden ten allen Telefoon: 02451/67011. Heinsberg, Hochstr. 9^*
brief van de Dresdner Bank Unu 6,75% rente per tijden aan ons teruggeven. Dan ontvangt UUw Telefoon: 02452/3046. Kohlscheid, Markt 10>
jaar. Of jaarlijks 6,5% rente voor een vier jarige^ gestorte geldterug, maar dan meteen lager rende- Telefoon: 0 2407/3046.

■■■■■MM mO
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www

■ia _Jl^?!*!^°**J^- ia^^v' SW^J^1

*^ ~*fc,

«inÉSSSSK !oEp'«t*Sl^SSßSJ*É^j*^ *""*fc^..v. .■:i '■' ■ —^^'^Jrft^ **'^» j""*^Jr^^<^..***"'-»^j#^r^^^J**"**sß*ffi"l**s!Mij- '\>* ..***-— " ■

B» V' M TÈÈÊËm vmmF ffio S*1**I**' :**^',*-3§^!§s§lsaiS BffF^y* ■'v«»^"wjm* «--.-.* ■'nT^Pffmir^B <T~* j~n!*ri**(i0J~^B r ,ypr i sp^Jl Kaßßw* "^>;'-^>-r- 'T «r^: -«SISa SE^HSBöiÈl^'^iPlPs***-^ eines der schönsten Orient-Muster, 3-fadig geknüpft
BL ▼ P 'S i^^^^^^^^i IMSJTOIZIIM' j.JLW'Jt^B B^SpS^i SlÈ^kll^^'S***;*-^ '" /nd/en' ca- 77-000 Knoten/m2, Farben: rot, rost,
tt m^^m mmÈÊÈr*iiïJ?r&& Bgy*j^Wi B^.-j-**M HHÖ&tei^M- sBH§b*£jÉ***wsïfckw beige-braun, ca. 140x70cm - _______

___^ , _»
MA .«ü mmßa^SLié^^^^SmSO^m. BCl.»?gi*J^^-**!3gac3f.-jKïg»g*rt fB B «UMTTHTnyi^rP^liTi ' jggs^*rrs3STS&gftrß Bm&t3H BagSPB *i> *l^ dl aHfc»**^ TB tm

9mjÉ____t__t_ H^^h "^u "ij*°*~'^'L^'^jjffj^S!?SPnraJS 2PG»S"'^^'siEfr ïfisfiSlß^^ * \. Mir la

B L * K'jL^Jk '\ bkv^ ""^■^"^-^^ '■ 'fwKÊÊÊr "7QQ \^^\

w*^ mw j^B KBL^H M^**lffi?^ffiß*S£fflßwP^^' AsxswÊ!r

"irvfpel"' Un'-Veloursclual'tëtaus Schurwolle, Wollsiegelqualitat, Nj I Knoten/m2

ePPÏChboden *\.<^r^ "Ur OSU.m dezent, elegant gemusterte 2/ox7o cm nur f 9o|*
X^TJ"AWACkm!i3i9ei MÉF I —^~ 1 KZtenTmZ' ZVwoTslturwolle, V k k Ai

ÜS )00o/o Sidi (ohne Abbildung) ca. uox/ocm v kA^ \K*\Amm^ !°'yamid, mehrfarbig meliert, strapazierfahige Atelierknüpfung aus Marokko, — -____ Ifcfcßß t'-fl I nTi W^kY —5^6663"5^"0'1'7"9 uni-meliert, mattenecht duren Eulan, Flor reine Si MZ _ 3*VM^ KrWPnWll^400cTbree7 + jm Wk^T* Schurwolle, 90x60 cm jetztnur DM "Tm*W m m L"V*J^ IM-^fgSlSibi
m 2 #4.- !{► ca'iawoó, nar 59." ca. 240x,70 cm nur 348.- _ 3hH«IMini BT TJliÉlJft- QK * "FT" "'eppichboden .--^FTÉÜ^^^F^É^'^^^ . nox/ocm nur 0-9-- ACkfl . jfl L"^fi_"C^>'Pm. ~. V W W « r%i- ca. 300x200 cm nur HF?»"* mf« "«'^B^flPslnßß'' # #>■> ■6 r f T1<* «**>«* nurl2s.- c, 160x90cm nur 258.' MMM MfeW^SaasSSKp^rü- VoriveMf- ca. f on nur f *85.- nUr 745.- ca. ,SD** 2o cm ,Ur 395.' rWW^ZrlT ISBO Feinvelours. ' <^,70ot- „«, 74Ö--Ê ZtmOV Teppichboden <nOA -# oa/i"eiOUrs- der Unip-Stoffvelours m. der v-^^S^^SKT-v ca. 300x200 cm . nur 1 UifUm' ca. 250x150 cm nur 1 OifUm +

ePPlChboden riesigen Farbauswahl, 35 Farben ÉkmWmV'FfWmWÊmWÊk hHPH||kKA, *-f J7O/1 V OA/l '/M„n. „ erfüllen jeden Einrichtungswunsch, W,\l^r4ü> 'A "È*É^*lff^ït^s>w ca. 350x250 cm nur f ZJW." ca. 300x200 cm nur " &€9%Jm*
Oe^ T' hochflauschl9er, 100% Polyamid, Arbeitsbereich, KÉiUUn-mMI aIPR )M■fcg&fe^-v
yezHirnter Velours aus 100% 200,400, gSiliil IKp^j M^

dèzenter Musterung, nu°r DM/'mf Z9a%f%J m&^dÈ^* Kg|g^ ©t^l B "a*3at
Farbvarianten, 400 cm _. . . ■ f%\ klassischer, naturfarbenerBerberteppich, __<<-' "^*l'*^^^

GÏnschlïngen- „Wildcat", Uni-Flauschvelours mit "" BIÉ '*f DM -^f%i0U "ePpichboden besondere, ausdrucksstarke
♦ * *Sfi^| K MO 70 etzt nur 79. * K^ H^BÉtei **

B'le'C8'le'C ' versch. Uni-Farben, 400 u. 500 cm ?HB K ca. 160x90 cm jetzt nur 1 *JOmm WÊmmSSmm^^lm^ 'J^J^S%

Ginvelours- Teppichboden ■ppr ca.300x200 cm jetzt nur o9u.m WM WÊSê^/^ \\\\\\\*
■■L}"ia", Feinveloursqualitat in Naturfarbtönen, 100% reine l**!**^ CS' X cm 'e z nur "
treiler Musterung, mehrere Schurwolle, Wollsiegelqualitat, LT* ca 400x300 cm yetzf nur 1 IÖO.'rJ>rbvarianten stehen zur Auswahl, hoher Gebrauchswert, duren dichte P^ r*ï?r\ mwI°o% Polyamid, 400 u. 500 cm geschlossene Oberflache, 400 u. JmWÊÊkWmm\Uw% ca 150cm o jetzt nur ' 269.m

f% JÊ A/% 500 cm breit J3fft vfOn i^r
nt"-DM/m2 Z4mff%/ nurDM/m2 48a m rf^^ ca. 200 cm o jetztnur ABO.'

"^ise mdm Vergleichbare Angebote in allen Filialen! mr A

r 5110 Alsdorf 5140 Erkelenz 5130 Geilenkirchen 5162 Niederzier-Huchem-Stammeln 5108 Monschau-lmgenbroich j«_ Alte Luisenstrade Paul-Rüttchen-Str. 13-15 Herzog-Wilhelm-Str. 17-27 Rurbenden 10 Industriestraße ®



Preventief
Vrijwel zonder uitzondering komen
lease-auto's precies volgens het in-
structieboekje van de fabrikant
naar de garage voor hun onder-
houdsbeurten. Particulieren mogen
uit financiële overwegingen een
beurt weleens uitstellen of zelfs
overslaan, de lease-bedrijven stellen
zich op het standpunt dat preventief
onderhoud hoge reparatiekosten
voorkomt. Het geeft het autobedrijf
vrij grote zekerheid omtrent de be-
zetting van de onderhoudsafdeling
in zijn garage.

De' lease-maatschappijen gaan in
hun onderhandelingen met de auto-
branche tot de bodem. De Bovag
vindt echter dat al te grote kortin-
gen op de prijzen uiteindelijk ten

koste van de serviceaan de berijder
zullen gaan. De marges in de ver-
koopprijzen van auto'szijn al niet zo
groot, aldus een woordvoerder van
de Bovag. Wat daarvan te veel aan
korting wordt gegeven, zal ergens
anders moeten worden terugver-
diend.
Hier en daar is al geconstateerd dat
de service aan de berijder van een
lease-auto aan het afnemen is als ge-
volg van een te scherpe calculatie
van de kosten. „Dat levert klagende
klanten op, en dat is niet goed voor
het garagebedrijf maar evenmin
voor de lease-maatschappij, waar-
van de automobilist allebei klant
is".
De felle concurrentie tussen de
autoverkopers om zo veel mogelijk
lease-contracten te kunnen sluiten,
heeft overigens nog nergens slacht-
offers gemaakt. Faillissementen zijn
er nog niet uit voortgekomen. „Als
het zo ver zou komen, moet er met
zon bedrijf stellig meer aan de hand
zijn geweest", meent de Bovag-
woordvoerder. „Bovendien is men
er toch altijd zelf bij. Als een con-
tract financieel niet uit kan, moetje
het niet sluiten".

Contraeten
Onder invloed van de concurrentie-
strijd en de harde onderhandelin-
gen van de lease-maatschappijen
zijn veel garagebedrijven overge-
gaan tot eigen lease-mogelijkheden.
Ze bieden klanten die omkijken
naar een nieuwe auto, zelf lease-
contracten aan, al dan niet in sa-
menwerking met andere bedrijven
of een financieringsmaatschappij.
Als gevolg van deze ontwikkelingen
zal het aandeel van de auto-dealers
in de totale lease-markt de komende
jaren dan ook sterk stijgen, zo is de
verwachting.

Ruding bepleit
afschaffing

beursbelasting
DEN HAAG - Handhaving van de
beursbelasting in Nederland kan
een bedreiging vormen voor de po-
sitie van Amsterdam als financieel
centrum. Spoedige actie van het
nieuwe kabinet op dat terrein is
wenselijk, maar „helaas heeft de de-
missionaire status sinds 2 mei het
dit kabinet onmogelijk gemaakt
wetgeving tot afschaffing van de
beursbelasting in te dienen", aldus
minister Ruding van financiën gis-
tren.

Benoeming
HEERLEN - De vice-voorzitter van
ie Raad van Bestuur van DSM ir
R. Selman, is gekozen tot voorzitter
/an de Vereniging van de Neder-
andse Chemische Industrie.

overzicht
Omhoog
AMSTERDAM- De Amsterdamse
beurs heeft een uitstekende dag
achter derug met als opvallendste
fondsen Heineken en Philips. Veel
aandelenkoersen gingen gestaag
omhoog en de stemmingsindex
kon daardoor aantrekken van 193,7
naar 196,3. Dat gebeurde bij een to-
tale omzet van ruim f 1,8 miljard,
waarvan de aandelen f1176 mil-
joenvoor hun rekening namen. Op
de obligatiemarkt veranderde na-
genoeg niets.
De beurs begon heel kalm. Op de
tot tevredenheid stemmende ver-
kiezingsuitslag was woensdag al
een voorschot genomen, maar on-
i danks het lagere Amerika waren
Idirect veel koersen toch al wat be-
ter. In de loopvan de dag liepen de
koersniveaus verder op.

De internationale waarden bleven
vaak redelijk dicht bij huis maar
met een winst van f2,20 voor Kon.
Olie op f 150,50 en van f 1,90 voor
Philips van f46,70 waren deze
fondsen de toppers in deze groep.
Favoriet bleek in de loop van de

| dag Heineken. Het drankenfonds
eindigde de dag op f 142,80 en dat
betekende een winst van f5,80.
Nedlloyd steeg f2,30 naar f93,30,
Pakhoed f 1,80 op f 144,30 en KBB
f 1,50 op fBB. Fokker steeg f2,10
naar f 49,90. Donderdag werd Fok-
ker op de beurs van Frankfurt
geïntroduceerd, als eerste vlieg-
tuigfabrikant op deze markt.

: Het toch meestal goede bedrijfs-
jnieuws viel de beurs vaak weer te-

gen. Zo moest Furness, die in het
eerste halfjaar de winst heeft ver-
dubbeld, f2prijsgeven op f 138,50.
Ook Gamma trof een soortgelijk
lot. Grontmij zakte per saldo f4
weg naar f 195, en ook Vereenigde
Glas raakte wat onder druk.

Belastingdruk
in Nederland
blijft groot

PARIJS - Nederland is een van
de landen met de zwaarste belas-
tingdruk ter wereld. Uit een
overzicht van de OESO (Organi-
satie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling) over
1987 blijkt dat Zweden de mees-
te belastingen kent, gevolgd
door Denemarken en Noorwe-
gen. Nederland staat op de vier-
de plaats, gevolgd door België en
Frankrijk.
De OESO meet de belastingdruk
af aan de ontvangst van belastin-

gen en sociale premies bij de
overheid als percentage van hetbruto nationaal produkt. Voor
Zweden komt op deze wijze een
percentage van 56,7 naar voren.
Voor Nederland is dat 48 pro-
cent. De vijf bovenste landen op
de ranglijst nemen overigens
hun plaats al zeventien jaarvrij-
wel ononderbroken in.
Onderaan de lijst staat Turkije,
dat volgens de berekeningen van
de OESO een belastingdruk van
24,1 procent heeft. Op de op een
na laatste plaats staan de Ver-
enigde Staten met dertig pro-
cent. Pal boven de VS staat Ja-
pan met 30,2 procent.
In vergelijking met 1986 was er-
in 1987 in zestien landen sprake
van eèn toeneming van de belas-
tingdruk en in zeven landen
sprake van een vermindering.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
HOOfdfOndsen v.k. sk
AEGON 11160 11330
Ahold 134*30 134*50 d
Akzo 14480 14480
ABN 4350 44*20
Alrenta 16430 16470
Amev 56*80 5800
Amro-Bank 8630 87 60
Bols 15250 153 00
BorsumiiW 12300 12250
BührmTet 72*20 7220
CS Meert 6950 6990
DAF 5620 56*10
Dordtsche P 270*50 273*50
DSM 126*70 127*40
Elsevier 80*50 81*40
Fokker eert 47*80 49*90
Gist-Broc c 33*90 '-Heineken 137*00 142 80
Hoogovens 98*60 98*70
Hunter Douel 114*50 116*00
Int Muller 98*00 98TO
KBB eert 86*50 88*00
KLM 55*20 5560
KonNedPap 55*20 56*30
Kon Olie 148*30 150*50
Nat Nederl 71*50 73*20
NMB 274*50 275*50Nediloyd 91*00 93^0
Niiv Cate 10100 10200
Océ-vdGr 306*00 308*00
PakhoedHold. 142*50 144*30
Phiüps 44 80 46 70
Robeeo 113 40 113 50'
Rodamco 162 40 62 40
Rolinco 113*80 1400
Rorento 62 10 6210
Stork VMF 40*70 4150
Unilever 159 0 16040
Ver Beat VNU 108 50 110*50
VOC 3600 36 90
Wessanen 88.20 8830
Wolters-Kluwer 48,50 48,40

Binnen., aandoe
Aalbertslnd 57 50 58 50fcFfloZg 'S *AhrendGrc 288,00 284,00
Alg.Bank

T
Ned 44,30 45,30

AsdOptTr. 20,70 20,70 .Asd Rubber 7,10 7,20
AntVerlï. 330,00 -Atag Holde 98,50 98,80
Autlnd.R'dam 89,00 89,00
BAM-Holding 542,00 555,00
Batenburg 89,00 89,00
Beers 144,00 145.00
Begemann 112,00 113,00
Behndo 372,00 372,00
Berkel'sP. 6,25 6,65
Blyd-Will. 29,00 30,80
Boer De, Kon. 421,00 424,00
de Boer Winkelbedr. 64,30 64,70
Boskalis W. 14,10 14,15
Boskaüspr 13,10 13,25
Braatßouw . 1020,00 1020,00
Breevast 28,70 26,20
Breevast eert. 25,70 25,10
Burgman-H. 3000,00 3000,00

Calvé-Delftc 1048,00 1050,00
Calvépref.c 5825.00 5850,00 b
CenterParcs 68,70 68,70
Centr.Suiker 68.80 69,30
Chamotte Unie 10.40 10,50
Cindu-Key 136,50 140,50
Claimindo 357,50 357,50
Content Beheer 23,50 23.50
Cred.LßN 80.50 80,50
Crownv.G.c 105,50 105,50
Desseaux 243,00 246,00
Dordtsche pr. 269,50 272,50
Dorp-Groep 45.50 45,30
Econosto 329,50 327,00
EMBA 139,50 139,50
Enraf-N.c. 55,50 55,20
Eriks hold. 435.50 445,00
Flexovit Int. 85,00 85,20
Frans Maas e. 99,00 102,00
Furness 140,50 138,50
Gamma Holding 87.00 86,50
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 29.60 30,70
Geveke 43,00 43,00
Giessen-de N. 328.00 335,00
Goudsmit Ed. 420,00 420,00
Grasso'sKon. 110,00a 114,00
Grolscn '12,00' 150,50
GTI-Holding 192,00 192,00
Hagemeyer 120,00 121,00
HALTrust B 16,50 16,50
HALTrustUnit' 16,40 16,50
HBG- 241,00 243,00
HCS Techn 18,90 19,10
HeinHold 119,80 125,80
Hoek's Mach. 204.00 204,50
Hole(; 37,00 37,20
Heineken Hld 119,80 125,80
Holl.Sea S. 1.33 1,33
Holl. Kloos 560,00 575,00
Hoop Eff.bk. 10,40 10,30
"uAnïrs'. pr- 595 s'Bo
JgA Holding ,8,60 18,60

"*»£>*
Industr Mv nvm ra'iin
ng.BrKoyndor s*oKal-Ass. 4970 5L50

Kempen Holding " 15,90 16,20
Kiene's Suik. 1410,00 1450,00 b
KBB 86 00* 88 20
Ko„ Sphinx 12,00 l!
Koppelpoort H 339 00 338 00
Krasnapolsky 227 00 22700
Landré &Gl 57*50 57*80
Macintosh 50*50 51*00
Maxwell Petr 690*00 710*00
Medicopharma 75*50 76*20
Melia Int 6*Bo 6*70
MHV Amsterdam 20*50 20*50
Moeara Enim 1230*00 1245*00
M.Enim 08-cert 16020 00 16020*00
MoolenenCo 32 00 32*40
Mulder Bosk 78*50 78*40
Multihouse 10*40 10*50
Mynbouwk. W. 428*00 430,00
Naeff 250 00
NAGRON 49*80 50 00
NIB 610*00 610*00

NBM-Amstelland 20,80 20 80
NEDAP 382,00 38350
NKFHold.cert. 350,00 350,00
Ned.Part.Mij 40.30 40,70
Ned.Spnngst. 10950,00 "-"Norit 950,00 952,00
Nutriciagb 73,00 76,50
Nutricia vb 77,50 80,00
Oldelft Groep c 180,00 178,00
Omnium Europe 16,00 16,00
Orcoßankc. 71,00 d 71,40
OTRA 153,00 153.00
Palthe 85.80 92,50
Pirelli Tyre 48,60 48.90
Polynorm 117,00 117,20
Porcel. Fles 170,50 170,50
Ravast 50,10 50,30
Reesink 77,80 77,80
Riva 58,70 59,80
Riva (eert.) 58,70 59,80
Samas Groep 73,20 74,00
Sanders Beh. 114,00 115,00
Sarakreek 31,90 31,60
Schuitema 1580,00 1580,00
Schuttersv. 167,50 165,50
Smit Intern. 54,50 53,50
St.Bankiers c. 24,70 24,60
Stad Rotterdam 174,00 174,60
Telegraaf De 456,00 462,00
TextTwenthe 325,00b 330,00 b
Tuhp Comp. 54,80 55,00
Tw.Kabel Hold 156,00 156,00
Übbink 105,00 104,00
Union Fiets. 18,60 18,70
Ver.Glasfabr. 354,00 343,00
Verto 65,50 65,50
VolkerStev. 65,00 64,50
Volmac Softw. 57,90 57,80
Vredestein 16,80 16,70
VRG-Groep 68,80 68,70
WegenerTyl 194,00 194,00
West Invest 28,40 28.50
Wohers Kiuwer -,92,00 192,00

" ste||nonBeleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 38,00 38,00
ABN Aand.f 79,50 79,40
ABN Bdeg.f. 60,60 60,90
ALfSp-0 54,00 54,00
AldollarßFs 21,40 21,30
Alg.Fondsenb. 249,00 247 00
Alliance Fd 13,60 13,60
Amba 51,00 50,00
America Fund 348,50 349,50
AmroA.inF. 93,30 93,30
AmroNeth.F. 81,50 80,80
AmroEur.F. 78,00 78.20
AmroObl.Gr. 154,40 154,50
Amvabel 97,70 97,70
AsianTigersFd 63,50 63,90
Bemco Austr. 69,00 69,70
Berendaal 126,00 126,00
Bever Belegg. 26,80 26,80
BOGAMIJ 112,50 112 00
Buizerdlaan 42,80 42,80
Delta Lloyd 44 20 44 00
DPAm. Gr.F. 25^40 25^60Dp Energy.Res. 41,10 -

Eng-H011.8.T.1 9.80 9,80
EMFrentefonds 66,70 66,60
Eurinvestü) 110,00 110,00
Eur.Ass.Tr. 7,90 .8,00
EOE DuStlnF. 330,00 330,00
EurGrFund 63,10 63,20
Hend.Eur.Gr.F. 222,00 223,00
Henderson Spirit 77.30 77,30
Holland Fund 79,50 80,80
Holl.Obl.Fonds 124,00 124,00
Holl.Pac.F. 117,80 117,20
Interbonds 564,00 564,00
Intereff.soo 45,40 45,30
Intereff.Warr. 340,00 340,00
JapanFund 37,50 37,00.
MX Int.Vent. 60,00 59,00
Nat.Res.Fund 1650,00 1640.00
NMB Dutch Fund 39,40 39,60
NMB Oblig.F. 35,20 35,30
NMB Rente F. 104,10 104,30
NMB Vast Goed 38,50 38,50
Obam, Belegg. 235,40 236,00
OAMFRentef. 14,20 a 14,20
Orcur.Ned.p. 49,80 49,80
Pac.Prop.Sec.f. 48.70 48,70
P'erson Rente 101,00 101,00
Rabo Obl.inv.f. 76,20 76,20
Rabo Obl.div.f.. 51,20 51,20
Rentalen! Bel. 137,80 137,70
Rentotaal NV 31,60 31,60
Rolinco cum.p 101,50 101,50
Sci/Tech 18,35 18.35
Technology F. 21,50 21,50
Tokyo Pac. H. 258,00 258,00
Trans Eur.F. 84,40 84,50
Transpac.F. 557,00 550,00
Uni-Invest 112,30 115,50
Unico Inv.F. 86,80 86,80
Unifonds 33,20 33,20
VWN 58,30 -
Vast Ned 122,10 122.10
VentureF.N. 45,50 45,20

800 8900

WereldhaveNV. 2,4,50 210,60 d

Buitenlandse Obligaties
B^EEGB4(I, 102,80 .02,80
3/2 EngWarL 35,70 35.70
5% EIB 65 99,00 99,00

Ofjn n amerik aandelen""9- n.ameriK. aandelen
Allied Signal Ind 40,00 -Amer. Brands 79,50 77,60
Amer. Expres 37,20 37,10
Am.Tel.& Tel. 39,70 38,90
Amentech 62,20 61,30
Amprovest Cap. 115,00 115,00
Amprovest Inc. 225,00 -
ASARCO Inc. 34,20 34.00
Atl. Richf. 105,00 104,25
BAT Industr. 8,20 8,10
Bell Atlantic 98,30 97,70.
BellCanEnterpr 41,30 41,70
Bell Res.Adlr 0,85 0,85
Bell South '51,10 50,70
BET Public 3,00 -Bethl. Steel 22,50 22,20

Boeing Comp. 56,60 55,25
ChevronCorp. 54,25 d -Chrysler 26,75 26,75
Citicorp. 32,10 31,30
Colgate-Palm. 58,80 58,70
Comm. Edison 37,50 37,50
Comp.Gen.El. 460,00 470,00
Control Data. 18,80 18,80
Dai-Ichi Yen 3490,00 3460.00
Dow Chemieal 103,75 103,00
Du Pont 119,20 -Eastman Kodak .47,80 48,50
Elders IXL 2,50 -Euroact.Zw.fr. 190,00 190,00
Exxon Corp. 43,60 43,80
First Paclnt 0,60 -
FluorCorp. 33,80 -
Ford Motor 53,50 52,80
Gen. Electric 57,90 57,30
Gen. Motors 49,80 50,00
Gillette 46,10 45,75
Goodyear 53,50 56,50
Grace&Co. 37,40 -Honeywell 87,75 86,75
Int.Bus.Mach. 117,20a 116,30
Intern.Flavor 66,75 -
Intern. Paper 58,60 -
ITT Corp. 63.10 62.50
K.Benson® 4930,00 4930,00
Litton Ind. 94,75 96,75
Loekheed 51,10 50,25
Minnesota Mining 78,00 76,00
Mobil 0.l 55,50 55,70
News CorpAus* 16,90 16,80b
Nynex 80,50 79.70
Occ.Petr.Corp 29,30 28,80
Pac. Telesis 46,80 45,80
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 57,50 56,90
Philip Morris C. 166,80 166,00
Phill. Petr. 28,00 27,75
Polaroid 46,70 47.00
PrivatbDkr 29650 293,70

StOobin Flr. 702,00 700,00

sSfLprMr f*m MinfatRoe£ «30 -
Sny (yen ! 35,20
Southw. Bell 54,30 53,60
Suzuki (yen) 915,00 -
TandvCoro 46 00 46 50ïexaco 5090 5050

lnstr 40 00 39 50
TIp E" 182 183
Toshiba Com 125000 1230*00
Union Carbide 30*60 '-Union Pacific 79*30 79 00d
Unisvs ,2*lo 21*30
uSXCorp 34*60 34*60
uSWest 71*60 7060
Warner Lamb 109*40 '-Westinghouse' 68*70 67 70
Woolworth 68*80 67*10
Xerox Cora 67*60 67M)Ae,u*"»P- <"'DU """
i-.Drfif:_-»„„ hniionlanriCertificaten buitenland
AMAX Inc. 61,00 61,50
Am.HomeProd. 220,50 -

ATTNedam 89,00 87,00
ASARCO Inc. 68,50 -
Atl. Richf. 232,50 232,00
Boeing Corp. 123,00 120,00
Can. Pacific 50,00 50,00
ChevronCorp. 120,00 -
Chrysler 57,00 57,50
Citicorp. 70,00 69,00
Colgate-Palm. 131,00 131,00
Control Data 37,00 36,50
Dow Chemieal 227,50 227,00
Eastman Kodak 105,90 106,00
Exxon Corp. 97.00 97,00
FluorCorp. 77,50 -
Gen. Electric 125,00 126,00
Gen. Motors- 109.50 110,00
Gillette 102,00 102,00
Goodyear 118,00' 125,00
Inco 79,30 78,00
1.8.M. 261,00 257,00
Int. Flavors 147,50 -ITT Corp. 139,50 138,50
Kroger 39,00 40,00
Loekheed 112,00 111,00
Merck&Co. 163,00 160.00
Minn. Min. 171,00 169,00
Pepsi Co. ■ 126,00 125,50
Philip Morris C. 368,50. 368,00
Phill. Petr. 59,50 59,50
Polaroid 96,50 98,00
Proeter&G. 281,00 -QuakerOats 136,50 -Schlumberger 98,50 97.50
SearsRoebuck 98,50 98,50
Shell Canada 76,00 76,00
Tandy Corp. 100,30 102,70
Texas lnstr. 87,00 86,00
Union Pacific 174,00 176,00
Unisys Corp 47,00 47,00
USX Corp 75,50 76,00
VantyCorp 3,95 -
Westinghouse 152,50 152,50

Wc^lworth 15 00 .4900

Certmcaten buiten ,and
r. .u u («,»»Snerß ' '-hS(SOO, lX -
Hoe hst 303,00 302,00
MitsEl (500) 1250,00 -nAiA 8780 00 8780 00a
Siemens 0 0
M*-,rr--ntcwarran»
Akzo 37,20 37,90
AMRO warr. 1,56 1,50
Bogamij 7,70 7,70
Falcons Sec. 23,00 23,50
Honda motor co. 1910,00 1900,00 a
K.L.M. 85-92 265,50 271,00
PniliPs 85-89 B'Bo8'80 9.00
St.Bankiers a 0,76 0,75 e
St.Bankiers b 2,20' 2,20

Fiirn nhliaatip** A rnniiEurO-ODligaiieS & COnV.
10'AAegon 85 102,00 102,00

Aegon warr 12,20 12,30

10M.ABN87 96,50 96,50
13Amev85. 97,75 97,75
13Amev85 96,25 96,25
10 AmevBs 102,00 102,00
11Amev 86 96,25 96,25
14'/-iAmroB7 97,35 97,35
13 Amro-BankB2 100,50 100,50
10'/2 AmroB6 96,50 96,50
10 Amro 87 96,35 96,35
53AAmro86 96,75 96,75
Amro Bankwr. 42,60 43,50
Amro zw 86 70,50 70,20
9 BMH ecu 85-92 100,30 100,30
7 BMH 87 96,50 96,50
lO'/aEEG-ecu 84 100,25 100,25
SI^EIB-ecu 85 102,70 102,70
12/2 HIAirl.F 92,50 92,50
12 NIB(B) 85-90 101,00 101,00
11'/. NGU 83 101,75 101,75
10 NGU 83 100,50 100,50
2'A NMB 86 82,50 82,50
NMB warrants 96,50 96,25
8% Phil. 86 100,00 100,00
6;, A Phil.B3 98,25 98,25
11 Rabo 83 102,75 102,75
9Rabo 85 102,00 102,00
7 Rabo 84 103,50 103,50

Binnpn|anri inipt nffipipp ,Binnenland (niet Officieel
genoteerd)
Bredero aand 2100 2200b'de o ?ert 200 10„Cteo 00 20 00! TV Cora 190 190
sNedern6B 78 2500 2500r"v eert 131 130
7.//rsv69 8450 84*507/eKSV69 8450 84'süd__
Paralleimarkt
M_ nhm ____ __<__

BesouwVan, H9O H9O
Comm.Obl.F.2 101,30 101,30
Comm.Obl.F.3 101,50 101,50

Drie Electr. 35,50, f
°'c"ln,tem' *£" l?£°Cda a 25.00 25.00
Ehco-KLM Kl. 33,00 36,00
E&LBelegg.l 78,50 78.90
E&L Belegg.2 77,40 77,70
E&LBelegg.3 76,90 77,10
Geld.Pap.c. 73,00 71,10
Gouda Vuurv c 106,50 104,00
Groenendijk 36,70 36,80
Grontmij c. 199,00 195,00
Hes Beheer 251,50 250,00
Highl.Devel. 14,70 -
Homburg eert 4,10 4,10
Motheek Gr 29.90 30,30
Interview Eur. 9,00 e 9,00
Inv. Mij Ned. 58,10 58,10
Kuehne+Heitz 35.90 37,00
LCI Comp.Gr. 62,00 62,80
Melle 273,20 300,00
Nedschroef 121,00 127,00
Neways Elec. 12,70 12,50

NOG Bel fonds 3110
Pie Med. 1300 1270
Poolgarant 10 55
SimacTech. 19 50 19 50
TextLite 6~20 620
Verkade Kon 27020 27000
VHS Onr. Goed 1940 1930
Weweler" 127 00 12850

adticdciibo"UMItHtURS
serie omzet vk s.k. ___

A n

_
JA" 'M iLL fZ o*3oA" ~ £„ «inn " c'Z 5*20u

_
ja" £'* <<° W« »' „

a" c OKI

"^ A_ '"?" ~00"

_
!?[> .AA_\ SS _\'°l 790_Z ~ JZ ~nnn olnn i'in 420__*. _ ~* ""'" fA. ,'„„ Ton.coc c S?P \_,{Z *"i ,'," %__AL >nS wnn vu 4Qft 650"l „ "„„ ~„„ A An n*6o__Z „„„ «n'nn 1 An*°I *f? .AZ '__?, _i__ c'onlA _\ _!_ ifAn J,q ?',,, 4'fiOiu"; n *,A ~„„„ \„ „,„ n*oo\_\ " l°A \_\___i _V. l'Z «50ho" cok mnn Ififi 3on* 290hoog cok 00.00 366 3,002.»u"*f c °* 'W "b 2,00 I,o^

b hoos n„k innnn <M sm 4701°6
r
P t, sn'nn fis *g! 650

km cok nm 8 3 2Mb 25'kZ l?„ «m TA inn 4*50„Z 'm «S "ï tm B*4oÏÏÏÏ ï\ ?n'°n°n \AÏ 1% 4*2a nt n rnk ?Snn fi«fi inn 150nata C okt 5.00 86 ,00 P«
na n c 'an "'" .!__ *Z °Amna n c la" ",00 1219 2,90 3,8"

"^ P » 572 0,40 yP -t 1 1

phi, cokt 50,00 81.2 -0,50 .g
phil cjan 40,00 1729 6.30 7.80
phil e jan 4W 4171 3,20 a 4,2*phil c jan 50,00 23931,40.3p^\ c ag[ »"* ?' lfn Hlphi co 9 55,00 7204,50"b phil c 092 55,0.0 1004 6,20 6,8"
phil c093 30,00 933 19,20 21,
phil pokt 40,00 389 0,30 0,20
phil p okt 45,00 695 1,70 .0,90
phil p jan 45,00 802 3,10 2,20
phil p apr 50,00 809 7,10 »fphil p 093 30,00 365 2,50 2,5"
olie c okt 140,00 956 8,50 10.4"
olie c okt 150,00 1567 2,30 3,3"
olie c jan 150,00 514 5,60 6.40
olie c jan 160,00 405 2,30 V»*.ea=laten g=bieden+ei-dlï.

b=biede*i h=laten+ex-div.
c=ei-claim k=gedaan+h

b d=ex-dividend l=gedaan+g
b e=gedaan+hieden iik=slotkoers vorige dag
| l-gedaan+laten sk^sloikoers gisteren^

economie

Garagebedrijven bijzonder happig op contracten

Concurrentieslag
om lease-auto’s

Van onze redactie economie
DEN HAAG - Onder garagebedrijven woedt een felle concur-
rentiestrijd om de levering van auto's aan lease-maatschappij-
en. De lease-bedrijven profiteren daar gretig van door uiterst
scherpe prijzen te bedingen. Omdat het dikwijls om grote con-
tracten gaat, zijn veel garagebedrijven bereid zo grote kortin-
gen op de aanschafprijs te geven dat het ten koste dreigt te
gaan van de service-verlening aan de gebruiker.

De lease-markt groeit sterk. In Ne-
derland rijden op het ogenblik
200.000 lease-auto's rond. De Bovag,
de organisatie van garagebedrijven,
verwacht dat het aantal in de ko-
mende jaren zal stijgen tot zeker
300.000, en houdt zich daarbij aan de
voorzichtige kant.

De automobielbedrijven hebben
zich tot dusver bijzonder happig ge-
toond op contracten met lease-
maatschappijen. Het zijn doorgaans
grote aantallen auto's die ze in één
klap kunnen verkopen. Omdat het
in het algemeen om nieuwe auto's
gaat, halen de garagebedrijvener te-
gelijkertijd de onderhoudscontrac-
ten voor binnen.

Krasnapolsky
verliest fors

AMSTERDAM - Hotel Krasnapols-
ky heeft dver het eerste halfjaar 1989
voor belasting een verlies geleden
van f720.000, tegenover een winst
voor belasting van f846.000 in de-
zelfde periode vorig jaar. Na belas-
ting is dat verlies dit jaar f400.000
en de winst in 1988f469.000.
De daling van het resultaat, zoals al
in het jaarverslag 1988 werd meege-
deeld, is het gevolg van de uitvoe-
ring van een omvangrijk renovatie-
project met een investering van f35
miljoen. Daardoor zijn in 1989 het
gehele zalencomplex en ruim 20
procent van de hotelkamers buiten
bedrijf.

Groen licht voor
omstreden fusie
Daimler en MBB

BONN - De Westduitse minister
van economische zaken Hauss-
mann zal vandaag het groene licht
geven voor de voorgenomen fusie
tussen de automobielgigant Daim-
ler-Benz (omzet 73,5 miljard mark,

339.000 werknemers) en het lucht-
en ruimtevaartconcern Messersch-
midt-Boelkow-Blohm (omzet 6,2
miljard, personeelsbestand 38.500).

De regering-Kohl negeert met dit
besluit het verbod dat de kartelcom-
missie had uitgesproken. Minister
Haussmann acht het geleidelijk ver-
minderen van de miljardensubsi-
dies voor de mede door MBB ge-
bouwde Airbus-vliegtuigen belang-
rijker dan concurrentienadelen
voor de rest van de industrie. Het
Kartelamt stelde dat Daimler-Benz-
MBB een marktbeheersende positie
zal gaan innemen in de nationale
wapen-, lucht- en ruimtevaartindus-
trie.

De zogenaamde monopoliecommis-
sie had als tussenoplossing een fu-
sie onder voorwaarden voorgesteld.
Haussmann heeft enkele suggesties
overgenomen. Zo zal MBB het aan-
deel van 12,5 procent in de tankfa-
briek Krauss-Maffei dienen te ver-
kopen. Verder moeten het Mün-
chense concern en de Mercedes-
dochter AEG hun marinepoten af-
stoten (omzet in 1988 ene miljard,
2000 werknemers. Meer zat er vol-
gens Hausmann niet in, omdat an-
ders Mercedes de fusie zou hebben
afgeblazen. Naar uit Stuttgart ver-
luidt, gaat Daimler akkoord met
deze voorwaarden, die veel minder
ver gaan dan door de monopolie-
commissie was verlangd.

Reus
De nieuwe reus wordt Duitslands
grootste wapenproducent. Bijna de
helft van de 212 miljard mark die
het ministerie van defensie de ko-
mende jarenaan orders te besteden
heeft en meer dan 50procent van de
researchopdrachten zullen terecht
komen bij Daimler-MBB.
De monsterfusie is zeer omstreden
in de Bondsrepubliek. Jarenlang
gold: wat goed is voor Mercedes, is
ook goed voor het land. Nu klinkt
steeds vak,er: de staat wordt chanta-
bel; een puur militair-industrieel
complex ontstaat. Kortom, de ster
uit Stuttgart begint gevaarlijk, te
stralen, vinden veel politici, vak-
bondsvertegenwoordigers en con-
currerende industriëlen. De sociaal-
democratische parlementariër Roth
zei dat de liberaal Haussmann „een
essentieel element van de vrije-
markteconomie een staatsbegrafe-
nis eerste klas" had gegeven.

Daimler-Benz denkt daar heel an-
ders over. Het bedrijf stelt dat er
ook buitenlandse concurrentie op
de Duitse markt is en blijft.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op - -1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 25.650-/26.150-;
vorige ’ 25.580-/26.080; bewerkt ver-
koop ’ 27.750; vorige ’ 27.680 laten.
Zilver: onbewerkt /'330-f 400 vorige

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

Advieskoersen
Amer.dollar 2,18 2,30
Brits pond 3,32 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) 149,25 154,25
Ital. lire. (10.000) 15,00 16,40
Belg. frank (100) 5,22 5,52
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 32,10 34,60
Zwits. Fr (100) 128,25 132,75
Zweedsekr. (100) 32,00 34,50
Noorse kr. (100) 29,65 32,15
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill.uoo) 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. djnarl 100) 0.005 0,020

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,23125-23375
Brits pond 3,4585-4635
Duitse mark 112,675-725
Franse franc 33,430-480
Belg. franc 5,3865-3915
Zwits. franc 130,480-530
Japanseyen 152,29-152,49
Ital. lire 15,700-750
Zweedse kroon 33,460-33,510
Deense kroon 29,005-29,055
Noorse kroon 30,960-31,010
Canad. dollar 1,88475-89725
Oost. schill 16,0070-0170
lers pond 3,0040-3,0140
Spaanse pes 1,8030-8130
Gr. drachme 1,2600-3600
Austr.dollar 1,7000-7100
Hongk.dollar 28,70-28,95
Nieuwz.dollar 1,3125-3225
Antill.gulden 1,2400-2700
Surin. gulden 1,2400-2800
Saudische rial 59,65-59,90
Ecu gulden 2,3365-3415

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 266,70 270,40
id excl.kon.olie 249,50 252,80
internationals 275,80 279,80
lokale ondemem. 256,40 259,80
id financieel 198,50 201,70
id niet-financ. 313,00 316,50
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 206,70 209,50'
id excl.kon.olie 201,40 204,10
internationals 207,80 210,80
lokale ondernem. 207,50 210,20
id financieel 152,40 154,90
id niet-financ. 262,20 265.1°
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 193,70 196,30
internation 198,90 201,6°
lokaal 192,80 195,40
fin.instell 162,00 164.50
alg. banken 157,40 159,10
verzekering 165,60 168,90
niet-financ 202,80 205,50
industrie 193,10 195,80
transp/opsl 233,90 238,00

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonischavondverkeer kwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van diezelfde dag):
Akzo 144,80(144,80)
Kon. Olie 150,50-151,50 (150,50)
Philips 46,40-46,80 (46,70)
Unilever 160,20-160,90 (160,40)
KLM 55,60(55,60)Emissie Cockerill

LUIK - Het Belgische staalconcern
Cockerill Sambre verwacht dat de
nettowinst dit jaarbijna zal verdub-
belen van 7,2 miljard frank tot 13,5
miljard frank (727 miljoen gulden).
Vorig jaarwerd voor het eerst sinds
1974 een positief resultaat geboekt.
Cockerill begint maandag met een
openbare emissie van 35 miljoen
aandelen, waarmee de deelneming
van het publiek kan toenemen van
bijna twee procent tot twintig pro-
cent. De uitgifteprijs bedraagt 220
frank (11,85 gulden), minder dan de
helft van de huidige beurskoers.

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - Üe beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, I*'
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2726.44 1510.14 215.86 1096-7*
Hoogst 2748.10 1516.54 216.61 1103.»'
Laagst 2692.06 1474.93 214.10 10797»
Slot 2706.88 1480.97 214.66 1084.»'
*£££ -12.91 -27.74 -0.25 -9-5'

De Westduitser Harald
Herrmann claimt Euro-
pa's grootste schaalmodel
van een vrachtauto te heb-
ben gebouwd. Hij stopte er
niet minder dan vijfdui-
zend uren en 19.000 Mark
in. Als beloning voor zijn
noeste ijver zal het drie me-
ter lange model worden
tentoongesteld op de Inter-
nationale Autobeurs van
Frankfurt.

(ADVERTENTIE)

OPEN HUIS BIJ AHREND MAASTRICHT 1
Ahrend nU Officieel IBM-dealer. "P^PF Prachtig cadeau voor de snelle beslisser!

t É. m M m t Wie nog in september bij hetAhrend Projekt Centrum Maastricht
Ter gelegenheid daarvan houden wij van maandag 4 t/m vrijdag |I.| Ltq 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 attachékoffernis te maken met de geavanceerde, technologisch vooraanstaande I ~ ,"", „.
rBM-systemen I Daqeli|ks geopendvan 09.00 tot I/.OQ uur
Met IBM kan Ahrend u nu de totale oplossing in office-automation »!» aMpK-pKfnl
bieden. Waarbij Ahrend staat voor betrouwbaarheid in advies en T^^^^^^^ 1 Ê
degelijkheid en IBM voortop-kwaliteit. Personal W- 11 lf Lal IVJ
*Voor elke bezoeker hebben wij eenaardige attentie! I ompu ers | Mensen werken metAhrend.

Ahrend Verkoopmaatschappij Nederland bv, Vrijthof 31,6211 LE MAASTRICHT. Tel. 043 - 29 56 56.
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Meerderheidbehouden Zeker 12 doden tijdens verkiezingen

Regeringspartij Zuid-Afrika
incasseert zware verliezen

Van de redactie buitenland
JOHANNESBURG - Na een gewelddadige verkiezingsdag
eeft de blanke Nationale Party (NP) van president Frederik

~e Klerk, ondanks een fors verlies van zetels, toch de meerder-
Jd in het blanke Zuidafrikaanse parlement behouden. Dat

P^jk uit de definitieve uitslag van de verkiezingen die gisteren
bekend werd.

De verkiezingen zijn echter niet ge-
ruisloos verlopen. De politie heeft
woensdag zeker 23 mensen gedood
die betrokken waren bij betogingen
tegen de verkiezingen waarbij de
zwarten niet mochten stemmen, zo
maakten de anglicaanse aartsbis-
schop Desmond Tutu en dominee
Allan Boesak bekend. Volgens hen
raakten ruim honderd mensen ge-
wond bij botsingen met de politie.

De kerkleiders voorspelden dat het
grote aantal doden aanleiding zal
zijn voor massale protestacties.

De politie, die de cijfers in eerste in-
stantie 'belachelijk' noemde, gaf in
de loop van de dag toe dat 'onder
nog niet opgehelderde omstandig-
heden' in de Kaapprovincie woens-
dag alleen al 12 mensen bij schiet-
partijen omkwamen.

" Alle drie de leiders
van de Democratische
Partij, onder wie
Wynand Malan, die
een van de meest
liberale
parlementsleden is,
wonnen bij de
verkiezingen; reden
genoeg voor Malans
aanhangers uitgebreid
te feesten.

CDA: Deetman
voorzitter

Tweede Kamer
JfN HAAG - Minister van Onder-
de ü Deetman, maakt een goe-
We t

ns vanaf volgende week zijn
len *n Zoetermeer te verrui-n voor de voorzittersstoel in de
£Weede Kamer. Het CDA ziet in het

mervoorzitterschap wel een
o °oie oplossing om Deetman niet
Pnieuw* in het kabinet te hoeven'°Pnemen.
u n°g is de Pvda-er dr Dick Dol-

me? H°orzitter van de Tweede Ka"
r-art- *is gebruik dat de grootste
bil d voorzitter levert. In 1986,
Cr>a Vorige verkiezingen, werd het
te Jj groter dan de PvdA. De chris-en-democraten vonden het toenCr*ter niet erg om Dolman nog eenPeriode te laten zitten. Daarvoor in?e Plaats claimde het CDA wel en-
j"*ele belangrijke voorzitterschap-

Pen van kamercommissies.

yu het CDA opnieuw de grootste is
wil men de voorzitter-

toel wej opeisen. Opvallend ge-
"°eg wil ook de PvdA zelf van Dol-
"an als kamervoorzitter af. De ka-
mervoorzitter heeft bij de sociaal-
emocraten kwaad bloed gezet door

,Jn optreden tijdens kamerdebat-n- In zijn ijver vooral zijn partij
et te bevoordelen gaat Dolman te
1*- zo wordt in PvdA-kring ge-beend.

Vr PvdA zit vervolgens met de
ten^' Waar Dolman heen zou moe-
°ie 'vpedacnt wordt aan de provin-
f; waar commissa-
*yan de koningin Roel de Wit bin-

DAfzienbare tijd zou vertrekken.
ten u ze^w^ van Seen vertrek we-
abs' i w?rdt in 1992 65 Jaar en is
rje o*uut niet van plan zijn post eer-
ja te verlaten dan in juli van dat

6 j âr bovendien was deze post
Vanü'^lt gereserveerd voor André
6)c oerLouw, de ex-burgemeester,
j£jJ^oorzitter van Rijnmond en ex-
Va ""bons. Het ziet er naar uit dat
Ëi,*1 der Louw na Amsterdam en
We! ven' nu ook Noord-Holland

ei kan vergeten.

dopralsnog wil de PvdA êeen ge-
g Seri nemen met de weigerachti-
Sch dinS van De Wit. Achter de
Uit men wordt grote druk op hem
te geoefend zijn post toch eerder op
iin;g<:Xen- Gedacht wordt dan aan"£ü 1990. Tot die tijd zou Dolman
gewoon' kamerlid kunnen blijven.

Verlies
De NP verloor 30 zetels en behaalde
93 van de 166 verkiesbare zetels van
het blanke parlement. Daarmee
boekte de partij, die sinds 1948 onaf-
gebroken aan de macht is, het
slechtste stembusresultaat sinds
1958. De NP verloor 17 zetels aan de
Conservatieve Partij, die een terug-
keer naar de strikte apartheid be-
pleit. Zij komt daarmee op 39 zetels.
De Democratische partij (DP), die
de apartheid wil afschaffen, won
twaalf zetels van de NP en bezet nu
33 zetels.

„Ik beschouw deze uitslag als een
duidelijk mandaat aan de NP om
haar hervormingsplannen voor de
komende vijf jaar door te voeren",
zo reageerde De Klerk. Hij wees
erop dat de hervormingsgezinde NP
en DP een duidelijke meerderheid
in het parlement hebben. Later
voegde hij daar wel aan toe dat hij
nietvan plan was de „de gevaarlijke
weg" van de Democraten te volgen.

De Klerk werd na Botha's plotselin-
ge aftreden enkele weken geleden
benoemd tot waarnemend presi-
dent. Op 14 september zal hij offi-
cieel beëdigd worden.

Belofte
Tijdens de verkiezingscampagne
van de NP heeft De Klerk de Zuid-
afrikaanse blanken en de westerse
regeringen beloofd dathij een einde
zal maken aan derassendiscrimina-
tie en de blanke overheersing en dat
de zwarten in de toekomst meekun-
nen doen in het democratisch pro-
ces. Hij heeft daar altijd wel bij aan-
getekend dat de rechten van de
blanke minderheid beschermd zul-
len worden.

Politieke waarnemers zijn van me-
ning dat De Klerk, die zichzelf door
zijn recente bezoeken aan Zambia
en Mozambique heeft opgeworpen
als onderhandelaar, zal proberen op
korte termijn veranderingen door te
voeren om de diplomatieke en eco-
nomische druk op Zuid-Afrika te
verminderen. Maar hij zal waar-
schijnlijk niet gaan praten met de
verboden zwarte anti-apartheidsbe-
weging ANC. Het ANC deed giste-
ren een dringend beroep op de De
Klerk 'direct maatregelen te nemen'
om een dialoog met hetANC voor te
bereiden.

"In de kleurlingenwijk Ma-
nenberg bij Kaapstad, waar
een menigte jongeren, mannen
en vrouwen, brandende barri-
cades hadden opgeworpen los-
ten blanke politiemannen sal-
vo's uit jacht- en traangasge-
weren.

Realisering '1992' dreigt achterstand op te lopen

Trage uitvoering Brusselse
besluiten door EG-landen

Van onze correspondent
BRUSSEL - De twaalf EG-lan-
den zijn uiterst traag met het uit-roeren van de Europese beslui-pen die ertoe moeten leiden datue Europese Gemeenschap na
J^92 een echtevrije markt wordt,
"aardoor dreigt het hele '1992'-
Pfoces vertraging op te lopen. Inen nota over de uitvoering vanQe EG-besluiten stelt de Europe-se Commissie dat van 65 tot nog
Joe genomen EG-besluiten die in
nationaal recht moeten wordenomgeZet dat slechts in zeven EG-
*anden is gebeurd.
Nederland doet het overigens
n.i,et slecht: van de 65 besluiten
zijn er bij ons al 51 in nationale
Wetgeving omgezet. Dat is even-
veel als in Denemarken. Alleenfrankrijk doet het met 54 beslui-
ten beter. De andere landen blij-
den daarbij achter. Zo heeft Por-tugal pas 21 EG-besluiten ten uit-
voer gebracht. Ook Italië, Spanje
en Griekenland zijn traag.

Tempo
vatuat probleem zal de komende

twee jaaralleen maar groter wor-
den als de lidstaten niet snel in
actie komen, zo waarschuwt de
Commissie. Het tempo waarin in
Brussel besluiten over de interne
markt worden genomen ligt im-
mers steeds hoger.

Om devrije markteind 1992 voor
elkaar te krijgen moeten de
twaalf ruim 300 besluiten nemen
over zaken als de standaardisatie
van technische normen, regels
op terreinen als het milieuen be-
lastingen en arbeidsomstandig-
heden in de bedrijven.

Tot nog toe zijn totaal meer dan
100 voorstellen afgehandeld,
waarvan tweederde in nationale
wetten moet worden omgezet.
Maar dat en het ook in de prak-
tijk brengen van al die regeltjes
en voorschriften, vooral op het
gebied van het transport en de
technische normen, heeft flinke
achterstand opgelopen.

Vooral Spanje, Portugal en Grie-
kenland doen het slecht. De si-
tuatie is het gunstigst op veteri-
nair gebied en waar het gaat om

regels voor de gezondheidszorg,
het slechtst in de luchtvaart en
bij de technische normen. De re-
gels voor schone uitlaatgassen
van auto's zijn in Italië, België en
Portugal nog steeds niet inge-
voerd.

Laks
Nederland, lerland en Italië zijn
laks bij het uitvoeren van de be-
sluiten over belastingen, de
meeste landen erkennen nog

steeds niet de onderwijsdiplo-
ma's van de andere EG-landen,
hoewel dat volgens de EG-regels
moet.

In ons land, in Italië en Dene-
marken is de markt voor aanko-
pen door de overheden nog
steeds niet vrij. Besluiten daar-
over zijn al meer dan eenjaar ge-
leden genomen. België en Grie-
kenland hebben de regels over
de bescherming van ch.ips nog
steeds niet uitgevoerd. Ook stelt
de Commissie dat,in veel landen
burgers van andere EG-landen
nog altijd als vreemdelingen
worden beschouwd. Daardoor
hebben zij moeilijkheden bij het
verkijgen van een nieuw rijbe-
wijs, bij het vinden van een baan
of vestiging als zelfstandige.

De Europese Commissie wil dat
de lidstaten ernst maken van de
omzetting van de EG-besluiten
in nationale wetgeving en de uit-
voering van die besluiten. Er zal
meer overleg met Brussel moe-
ten plaatsvinden om dat proces
te versnellen.

binnen/buitenland

Hans Wiegel over stemmenverlies liberalen:

'VVD moet eens fiks bij
zichzelf te rade gaan'

Van onze correspondent

GYTSJERK - Wie breekt,"betaalt. Hij heeft
die oude zegswijze vroeger dikwijls gebe-
zigd, en ook nu weer blijkt ze te zijn opge-
gaan. Het is een deel van de verklaring die
commissaris der koningin HanS Wiegel
geeft voor het stemmenverlies van de VVD.
De liberale achterban heeft het niet gewaar-
deerd dat de VVD het tweede kabinet-Lub-bers ten val heeft gebracht en heeft dat gis-
teren ondubbelzinnig duidelijk gemaakt.

Bovendien heeft het interne geruzie na de
breuk in het kabinet, met de schermutse-
lingen rondom milieuminister Nijpels en
de al even populaire Smit-Kroes, het ge-
zicht van de VVD schade berokkend.

Aan de standpunten van de VVD heeft het niet ge-
legen,vindt Wiegel. „De partij moet de komende ja-
ren maar eens fiks bij zichzelf te rade gaan. Niet
met de inhoud, want het was een prima program-
ma. Ook niet met de interne organisatie. Kijk maar

naar de fantastische opkomst in Bleiswijk: aan het
kader ligt het niet, dat is enthousiast. Maar de vraag
is welke weg de VVD moet bewandelen, hoe wij
voor het voetlicht brengen waarvoor wij staan. Dat
is een kwestie van presentatie, dat speelt een enor-

me rol. De partij moet een uitstraling hebben naar
de kiezers toe. Er moet een band zijn tussen de par-
tij en de kiezers."

Volgens Wiegel ligt het nu voor de hand dat de ad-
viezen van de partijen aan de koningin in de rich-
ting zullen wijzen van een CDA/PvdA-coalitie. Een

(

herstel van de CDA/VVD-coalitie versterkt met
D66 is door Hansvan Mierlo immers praktisch uit-
gesloten. Zelf wil hij er niet te veel over zeggen: „Er
is in de campagnes genoeg circus om mij heen ge-
toverd."

De VVDbevindtzich weer op het niveau van 1972 -
terug bij af, dus. Wiegel: „Toen heb ik na de over-
winning waarschuwend gesproken dat de belang-
rijkste verkiezingen altijd de volgende zijn. Dat
geldt wederom, maar nu zeg ik het in opbeurende
zin."

'Koning
Paspoort'
uit Kamer

DEN HAAG - PvdA-Kamerlid
Piet de Visser, door zijn rol in
de paspoortkwestie bekend on-
der de bijnaam Koning Pas-
poort, heeft door de slechte re-
sultaten van de sociaal-demo-
craten in de kieskring Rotter-
damzijn zetel in de TweedeKa-
mer verloren. De Visser be-
hoorde lange tijd tot de minder
opvallende Kamerleden in de
PvdA-fractie. Alleen met radi-
caal linkse uitspraken haalde
hij af en toe de publiciteit. Dat
veranderde drastisch nadat -
vooral door zijn niet aflatende
ijver - de produktie van een
fraudebestendig paspoort een
zaak van politiek groot gewicht
werd.

De perikelen rond het paspoort
waren in 1988 zelfs onderwerp
van een parlementaire enquête,
die leidde tot het aftreden van
twee bewindslieden, waaron-
der de staatssecretaris René
van derLinden.

Binnenkort is verder de benoe-
ming te verwachten van het
voormalig CDA-Tweede-Ka-
merlid Piet van der Sanden in
het Commissariaat voor de Me-
dia. Hij zal daar ing. J. Reinold
opvolgen, die om gezondheids-
redenen vertrekt. Van der San-
den krijgt de portefeuille finan-
ciën en technische zaken.

Legertop Chili
werkt mee aan
reorganisatie

Van onze verslaggever

SANTIAGO— Alle generaals
van het Chileense leger zijn af-
getreden om het president en
legerleider Augusto Pinochet
mogelijk te maken een reorga-
nisatie in de staf van de strijd-
macht door te voeren.

Het verrassende massa-ontslag
volgde na een vergadering van de
Leger Qualificatieraad, die jaarlijks—
de bevorderingen en benoemingen,
in de legertop bespreekt. Verwacht
wordt dat Pinochet, met oog op de'
komende verkiezingen en overgang
naar een burgerbewind, zijn leger-
staf zal inkrimpen.

Onder het militaire regime vervul-
len veel legerofficieren functies in
de regering.

Regering-Bush steunt alternatief defensiesysteem

Quayle levert kritiek
op Reagans 'Star Wars'
LOS ANGELES - De Ameri-
kaanse vice-president Quayle
heeft gezegd dat het door de
regering-Reagan voorgestelde
defensiesysteem 'Star Wars'
nooit realistisch geweest is en
is teruggeschroefd. In plaats
van het systeem, waarvan pre-
sident Reagan beweerde dat
het Amerikaanse steden zou
kunnen beschermen tegen een
nucleaire aanval, steunt de re-
gering-Bush een plan geheten
'Brilliant Pebbles' (Schitteren-
de Steentjes).

Volgens dit plan zouden zwermen
miniraketten aanvliegende atoom-
raketten vernietigen. Quayle wei-
gerde een schattingvan dekosten te
geven maar zei dat het veel minder
zou kosten dan het plan van de vori-
ge regering.

Volgens Quayle 'had Reagan het

over een volledig ondoordringbaar
schild. Ik geloof dat dat in de se-
mantiek van, laten we zeggen poli-
tiek jargon, aanvaardbaarwas, maar
hét overdreef duidelijk de capacitei-
ten van een strategisch defensiesys-
teem.

Het herziene plan zal gerichtzijn op
een Russische aanval van beperkte
aard of op een raketaanval door een
Derde-Wereldland. Het systeem zou
ook gebruikt kunnen worden tegen
een per ongeluk gelanceerderaket.

Nutteloos
Als gedeeltelijk verdedigingssys-
teem zou' 'Star Wars' effectief kun-
nen zijn, maar aanhangersgeven toe

dat het bijna nutteloos zou zijn bij
het verdedigen van een grote stad
omdat een enkele kernkop die er
doorheen breekt immense schade
zou kunnen aanrichten.

De vice-president zei dat 'Brilliarrt
Pebbles' acceptabeler zou kunnen
zijn voor de Russen en een positieve
uitwerking zou kunnen hebben op
de Amerikaans-Russische onder-
handelingen over de vermindering
van strategische raketten. Moskou
houdt vast aan een drastische be-
perking van het Amerikaanse anti-
rakettenprogramma als onderdeel
van een overeenkomst over strategi-
sche wapens. Quayle beschouwt de
Sovjetunie nog steeds als een ge-
vaarlijke tegenstander.

Mobilofoon de grole boosdoener

Motorrijders politie
riskeren gehoorschade

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Motorrijders van de
Algemene Verkeersdienst van de
Rijkspolitie staan bloot aan veel la-
waai en lopen een gerede kans op
beschadiging van hun gehoor. Bij
verscheidene motorsurveillanten is
lichte doofheid geconstateerd. Dit
staat in een rapport van de Rijksbe-
drijfsgezondheids-Bedrijfsveilig-
heidsdienst dat in de loop van de
maand verschijnt.

Motorrijders van de verkeersgroe-
pen van hetKorps Rijkspolitie staat
gemiddeld drie tot vier uur per dag
bloot aan het lawaaivan hun machi-
ne en het overige verkeer. Maar de
mobilofoonoverstemt dat en brengt
het lawaai op een gemiddeld niveau
van 91 decibel. Aan zoveel zoveel
herrie mag iemand volgens de ge-
zondheidsdienst niet langer bloot
staan dan een uur per dag.

Hoe langer een motoragent werkt,
hoe groter de schade. Daardoor zijn
bij de leden van de Algemene Ver-
keersdienst (ADV) de meeste pro-
blemen geconstateerd. Zij staan ge-

middeld vijf uur per dag bloot aan
97 decibel, terwijl hun gehoor al in
het geding is bij meer dan 82 deci-
bel.

Tot nu toe is de schade beperkt om-
dat de meeste motoragenten nog
jong zijn en kort in het vak zitten.
Maar, zo waarschuwt de gezond-
heidsdienst, als de lawaaioverlast
niet drastisch wordt teruggedron-
gen, blijft gehoorverlies niet uit.
Zelfs kan een motoragent dan moei-
te krijgen om een gesprek op nor-
maal volume te volgen.

De oorzaak van de problemen moet
vooral gezocht worden in het lawaai
dat het gevolg isvan de hoge snelhe-
den waarmee de motorrijders zich
verplaatsen. Het aanpassen van
maskers en helmen, kan het lawaai
verminderen en de problemen te-
rugdringen. Het gaat daarbij niet zo-
zeer om de airodynamische vormge-
ving van de helm, alswel om het ge-
bruik van de mobilofoon, die im-
mers boven het lawaai van motor en
wind uitkomt. Maar minder uren rij-
den is eveneens een oplossing.
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Duitsland 1
10.00 Heute.
10.03 Appétit Paul Bocuse. Recep-
ten van deze meesterkok, (herh.).
(twee kanalen).

10.30 Was ware wenn...?
12.00 Urnschau.
12.10 Von Krebs Geheilt.
12.55 Persoverzicht.
13.00-13.15 Tagesschau.
13.15 Deutschlandbilder. Meine

Ehre heisst Treue. Documentaire.
14.00 Hallo Spencer. Kinderserie.

Afl.: Elvis wird heut' nicht gebraucht.
14.30 Kein Glück mitFrauen. Tv-spel

van Norbert Ehry.
15.30 Tagesschau.
15.35 Papi, was machts Du eigent-

lich den ganzen Tag? Vandaag hel
beroep: ontwerper van foto-appara-
tuur en muziektherapeute.

15.50 Der Tonbandfreak. Tsjechi-
sche speelfilm uit 1986.

17.05 FoxL.Der vielgeliebte Plüsch-
hund.

17.15-17.25 Tagesschau.
17.25 Das Buschkrankenhaus. Se-

rie. Afl.: Franks Seitensprung.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und heute.
18.52 WWF-Club.
19.58 Programmaoverzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Vater sein dagegen sehr. Duit-

se speelfilm uit 1957 van Kurt Meisel,
met Heinz Rühmann, Marianne Koch

'ie.a. Lutz Ventura zorgt na de dood
van zijn zuster voor de twee kinderen
die zij achterliet.

21.45 Plusminus. Economisch maga-
zine.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten
met Bericht aus Bonn.

23.00 Sportschau. Met: WK-atletiek
te Barcelona, samenvatting. Com-
mentaar: Dieter Adler en Gerd Ru-

benbauer.
00.00 Blch beichtte. Amerikaanse

speelfilm uit 1952 van Alfred Hitch-
cock. Een jonge priester staat voor
een moeilijk probleem wanneer de
koster van zijn parochie tijdens de
biecht bekent een inbreker te hebben
vermoord.

01.30 Tagesschau.
01.35-01.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

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

■ = zwart wit programma

" " = stereo geluidsweergave
bo = tweetalig bij stereo-app.
TT = teletekst ondertiteling

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

Nederland2:31, 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
BelgiêTV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3 en 8
België Tele 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26, 36, 46 en satelliet
Sat 1: 27 en satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet.
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
17.30 Sinja Mosa. Braziliaanse serie

met Lucelia Santos. Afl. 5.
17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Afl. 1 1.
18.05 Mik, Mak en Mon. Kinderserie.E Afl. 1: De gezanten van Galacton, met

Stef Danhieux, Goelë Derick, Daisy
Haegeman e.a.

18.15 Speel op sport. Serie jeugdprc-
~ gramma's waarin op speelse wijze

een bepaalde takvan sport wordt toe-
gelicht. Vandaag: Turnen. Presenta-
tie: Gert Verhulst en Wilfried Mos-
tinckx.

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

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische serie.

Af1.187. Clive en Shane zijn nu part-
ners en gaan tuinieren bij Beth Tra-
vers, met nare gevolgen.

20.25 Op jacht naar de groene dia-
mant. Amerikaanse speelfilm uit
1984 van Robert Zemeckis, met Mi-
chael Douglas, Kathleen Turner,
Danny DeVito e.a. (Originele versie
met Nederlandse ondertiteling). De
succesvolle schrijfster Joan Wilder
krijgt een landkaart opgestuurd met
daarop de vindplaats van een schat.
Kort daaropwordt haar zus in Colom-
bia ontvoerd. De kidnappers eisen als
losgeld de kaart op.

22.05 Intermezzo.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Weerbericht. Aansl.: Paarden-

koersen.
22.50 Filmspot. Achtergrondinforma-

tie bij de filmactualiteit.
23.20 Citadel, 10-deligeEngelse serie

naar het boek van A.J. Cronin. Afl. 7,
met Ben Cross, Gareth Thomas, Ga-
re Higgins e.a. Andrew krijgt een pa-
tiënte die in een sjieke kledingszaak
werkt. De dame is zo tevreden over

zijn behandeling dat ze hem aanprijst
bij haar kollega's en klanten. De wel-
gestelde klanten stromen toe.

00.10-00.15 Coda. Landschap, van
Rudolf van dePerre.,

" Michael Douglas en Kath-
leen Turner in 'Romancing
the stone'. (Belgiè/TV 1 - 20.25
uur.)

Duitsland 2
10.00 Gezamenlijk ochtendpro-
gramma ARD/ZDF.

13.15 Zu Besuch bei Arnaldo Porno-

doro. Filmportret van deze Italiaanse
beeldhouwer, (twee kanalen).

13.45 Der eiserne Weg. Die aben-
teuerliche Geschichte des Veit Kolb.
Duitse serie. Afl. 1: Anna geht auf
Amerika.

14.45 Der eiserne Weg. Die aben-
teuerliche Geschichte des Veit Kolb.
Duitse serie. Afl. 2: Mit Johannes zur
Eisenbahn.

15.45 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
16.00 Mach Dir ein Bild. Familienfo-
tos Innen und Aussen. Foto-magazi-
ne.

16.25 Freizeit...Und was man daraus
machen kann. Vandaag: het Schnal-
stal in Zuid-Tirol.

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

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

17.45 Pyjama für drei. 12-delige se-
rie. Afl.: Alles Gute zum Geburtstag,
met Ulrike Kriener, Klaus Wenneman,
Robert Giggenbach e.a.

18.20 Pyama für drei. 12-delige serie,
met Ulrike Kriener, Klaus Wenneman,
Robert Giggenbach e.a. Afl.: Fesseln
der Liebe.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. Reportages

van buitenlandcorrespondenten. Pre-
sentatie: Horst Schattle.

20.15 Aktenzeichen. XY...ungelöst.
Politie vraagt tips van kijkers, bij het
oplossen van misdrijven. Presentatie:
Eduard Zimmerman.

21.15 Tele-Zoo. Dierenrubriek. Van-
daag: 1. Eikelmuizen, 2. Trekvogels
rond een suikerfabriek.

21.45 Heute-joumal.
22.10 Aspekte. Cultureel magazine.
22.50 Die Sport-Reportage.
23.15 Aktenzeichen. XY...ungelöst.

Reakties van kijkers.
23.20 Die Katze auf dem heissen

Blechdach. Amerikaanse speelfilm
uit 1958 van Richard Brooks. De 65e
verjaardag van Big Daddy wordt ge-
vierd en de stemming is vrolijk. Maar
dat is slechts schijn, want iedereen
-behalve hijzelf - weet, dat hij onge-
neeslijk ziek is.

01.05 Heute.

" Elizabeth Taylor in 'Die Katze auf dem heifien Blech-
dach'. (Duitsland 2 - 23.20 uur.)

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100.3mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22. 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 kHz) .
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91.9 mHz

Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Dieren in het wild. Natuurserie.
Afl.: De Amerikaanse das.

16.28 Heathcliff & Co. Tekenfilmserie
(herh.).

17.00 Derrick. Duitse misdaadserie.
Afl. 18: Een nachtelijk telefoontje. De
geestelijke Anton Gerres wordt dood
aangetroffen. Van zijn vrouw ver-
neemt Derrick dat Gerres 's nachts
telefonisch naar het ziekenhuis werd
geroepen en daarna wegging,
(herh.).

18.03 (TT)Zoo is de dierentuin. Serie
over dierentuinen in nederiand en
Antwerpen. Afl. 2: Safaripark Beekse
Bergen & Dolfinarium Harderwijk,
(herh.).

18.39 Tros zomerparade. Muziekpro-
gramma gepresenteerd door Peter
Teekamp.

19.03 Knight Rider. Amerikaanse se-
rie. Afl. 17 (slot): Knight racer. Wan-
neer een race-auto gesaboteerd
wordt, roept de ontwerpster Elena
Thomas de hulp in van Michael
Knight.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Ein Abend in Wien. Muziek-

avond vanuit het Amsterdamse Con-
certgebouw. M.m.v. het Noord-Hol-
lands Filharmonisch Orkest 0.1.v.
Franz Bauer-Theussel. Solisten: Mar-
co Bakker, Peter Minich en Melany
Holliday. Werken van Strauss, Kal-
man, Léhar, Eysler en O. Strauss.

21.30 Jongbloed & Joosten. Actueel
programma gepresenteerd door
Astrid Joosten en Jaap Jongbloed.

22.05 TROS Sport. Wekelijks sport-
magazine. Vandaag: Stadioncross,

motorspectakel met commentaar van
Gerrit Wolsink en Jaap Timmer.

22.50 TROS Weekendfilm. Onraad in
Los Angeles. Tv-film uit 1987 van
Steven H. Stern, met George Pep-
pard, Kathryn Harrold, Max Gail e.a.
De detective Frank Doakey wordt bij
de geheimzinnige moord van een
naakte vrouw betrokken.

00.31-00.36 Journaal.

" Scène uit 'La Venexiana'. (Nederland 1 - 23.20 uur.)

België/TV 2
18.45 Babel. Wekelijkse nieuwsbrief

voor Marokkaanse migranten.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 824. Wayne wordt met
de dood bedreigd. Susan wordt ge-
kweld door angst.

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

19.28 Programmaoverzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Mexico. 2-delige documentaire.

Deel1. 421.15 Kamerorkest Sinfonia. Het ka-
merorkest Sinfonia 0.1.v. Dirk Ver-
meulen speelt preklassieke symfo-
nieën vanuit het kasteel van Wanne-
gem-Lede. Deel 1: Symfonie in f, van
W.F. Bach en Symfonie in g, van J.C.
Bach.

21.40-22.40 Atletiek. Finale wereld-
beker Barcelona, samenvatting.
Commentaar: Alain Coninx en Yvan
Sonck.

België RTBF
16.50 Schooltelevisie. 18.00 Vacature-
bank. 18.10 La boite aux images. Kin-
derprogramma met Stripy, Comic Strip
en Clémentine. 19.00 Journaal. 19.03

Ce soir. 19.30 Journaal en weerbericht.;
20.05 Cycle. Frissons de l'été: Firestar-E
ter, Amerikaanse speelfilm uit 1984 van:
Mark Lester, met Drew Barrymore,:
Martin Sheen, George C. Scott e.a.j
Door de gevaarlijke gavevan de achtja-5
rige Charlie mensen of dingen in brand:
te kunnen steken, krijgt een geheime:
organisatie belangstelling voor haar enj
opent de jacht. Haar vader probeert!
haar echter te redden. 22.00 Sauve qui-
peut. Show gepresenteerd door Jean--
Luc Lehman en Thierry Masselot.:
22.45 Paardenkoersen en aansl.::
Weerbericht. 22.55 Laatste nieuws.:
23.30 Bourse. Beursberichten. 23.35-:
23.40 Musique balade.

TV5
16.05 L'enfant et les sdrtilèges. 17.00;
Mon Vaucluse en provence. 18.05 Brè-|
ves et Météo Européene. 18.10 Ré-i
creation. 18.30 l'lmagination au Galop.:
19.00 Des Chiffres et des Lettres.:
19.30 Montagne. 20.00 L'interview.i
20.55 Documentaire. 21.10 Jazz. 21.40:
Le Divan. 22.00 Journal Télévisé.j
22.25 Météo Eropéenne. 22.30 Terri-j
toires. 23.00 Sports. 00.00-00.01 Duj
cöté de chez Fred.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Hier is Turkije. De zander Bans

Man/*co bezoekt een paar Turkse

steden en laat enkele bijzonderheden
van die steden zien.

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

ma.
TELEAC
19.13 Mag het iets meer zijn? Serie

over consumenteninformatie in een
vrolijke familieserie. Afl. 3: Waterzooi.

19.39 The Italians. Documentaire se-
rie over Italianen. Afl. 4: De onderne-
mende erfgename.

20.00 Journaal.
20.29 ""Avondvoorstelling. De ver-

kochte bruid. Komische opera in drie
bedrijven van Smetana. Uitgevoerd
door het Praags Filharmonisch Or-
kest 0.1.v. Zdenek Kosler, m.m.v. so-
listen.

22.48 Journaal.
22.58 Studio Sport. Atletiek te Barce-

lona.
23.55-00.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag. Afl. 7.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 1. (herh.).
10.10-11.10 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus economie.
Les 13. (herh.).

18.30. Die Kaninchenlnsel. Beeldver-
haal van Jörg Muller en Jörg Steiner.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en Blickpunkt
Düsseldorf.

20.00 Landesspiegel. Zu Gast bei-
...den Strövers - ein unbequemes
Pfarrerehepaar.

20.45 August Mackes letzte Reise.
Documentaire over de schilder
August Macke.

21.30 West 3 aktuell.

21.45 ZAK. Der Wochendurchblick.
22.30 West 3 extra-Spiel. Der Weg

durch die Holle, Amerikaanse tv-film
van J. Platnick, L Vellen en O.P. Dre-
xell jr. Het levensverhaal van de jour-
nalist Jacobo Timerman, een fel te-
genstandervan het militaire regime in
Argentini'e. Door zijn houding wordt
hem en zijn gezin het leven onmoge-
lijk gemaakt.

23.51 Laatste nieuws, aansl.: Zur
Nacht.

België/Télé 21
18.55-21.40 Wereldcup atletiek te Bar-=
celona. Commentaar: Pierre Depré en=
Lambert Micha.

Radio 1 radiolederheel uur nieuws. 7.04 Het Ge-
bouw met om 7.04 Act. bin.land
7.30 Nws. 8.09 De tafel van NL;
DPA; 9.06 Achtergronden binnen-
en buitenlandse ontwikkelingen;
DPA; 10.06 Act. bin.land, afd. on-
derzoek; 11.06 Eurobureau; 12.06
Actualiteiten. 12.53 Bericht voor de
vissers 12.55 Meded. tbv land- en
tuinbouw. 13.09 Hier en nu. 13.35
Kerk vandaag. 14.06 NCRV-V.I.P-
roem. (14.30 en 15.30Nieuwsover-
zicht Hier en nu) 16.06 VARA Ra-
dio 1 vrijdageditie (16.30, 17.30
Nws.overz.)Radio I vrijdageditie -vervolg (18.30 Nieuwsoverz).
19.30 NCRV Bulletin. 20.04 Week-
end blues. 21.04 Jazztime. 22.03
NCRV-vrijdag-sport. 23.05 Met het
oog op morgen. 0.02-7.00 Veroni-
ca's Oh, Wat een nacht, met om
0.02 Stemband; 2.02 Oh, wat een
nacht; 5.02-7.00 Ook goeiemor-
gen.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Het le-
vende woord. 7.13 Echo. 7.20
KRO's Ontbijtshow. 8.50 Postbus
900. 9.04 Adres onbekend. 10.04
In antwoord 0p... 11.50 Postbus
900. 12.04 Van twaalf tot twee.
(13.04-13.15 Echo). 14.04 Ratel
plus. 15.30 Gerard de Vries draait
op verzoek. 17.04 Nederlands hit-
werk. 18.04 AVRO radiojourn.
19.04 Hobbyvitaminen. 20.00-7.00
Zie Radio1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.02 Ook
goeiemorgen. 9.04 Goud van oud.
12.04 D'Rob of d'ronder. 13.04 Ha,
die Holland. 15.04 De Top 40.
18.03 Driespoor. 19.03 Stenders
en Van Inkel. 22.03-24.00 Count-
down Calé.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
NOS
13.00-1305 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

KRO
-15.45 Olie. Documentaire serie over

de invloed van olie op de geschiede-
nis van deze eeuw. Afl. 2: Op golven
olie naar de overwinning, (herh.).

16.35 Arme van het groene huis.
Jeugdserie naar het boek van Lucy
Maud Montgommery. Afl. 2: Het
weesmeisje Arme wil graag bij Mat-
thew en Marilia blijven.

17.30 Journaal.
17.45 KRO's tekenfilmfestival.
18.00 Brabant perspectief. Actueel

verslag van de activiteiten op deze
manifestatie in Den Bosch.

18.25 Indonesië. Een generatie in be-
weging, documentaireserie. Afl. 3:
Tanah air: zorg om land en water.

19.00 Journaal.
19.18 Slimme Vogels. De 90-jarige

Vogelbescherming stuurt 3 bekende
Nederlanders op speurtocht in een
vogelgebied naar keuze. Afl. 3: Ivo de
Wijs op bezoek in de Biesbosch.

19.40 Torn en Jerry. Tekenfilm.
19.50 Boggle. Woordspel gepresen-
teerd door Frank Kramer.

20.22 Wereld Muziek Concours
1989. Winnaars van de showwèdstrij-
den van dit concours: de showband
Con Spirito uit Joure en het Pasveer-
korps uit Leeuwarden.

20.50 Brandpunt. Rechtstreeks vanaf
de manifestatie Brabant Perspectief
in Den Bosch.

21.55 Drie hoog achter. Engelse co-
medy-serie. Afl.: Wilde verwachtin-
gen. Als Rigsby gelukkig getrouwd is,
wacht hem een erfenis.

22.30 Journaal.
22.40 Haal het doek maar op. Dis-

cussie n.a.v. het Theaterfestival in
Rotterdam.

VARA
23.20-00.44 La Venexiana. Italiaanse

speelfilm uit 1986 van Mauro Bologni-
ni, met Laura Antonelli, Monica Guer-

ritore, Jason Connery e.a. Een jonge-
man uit het noorden gaat naar Vene-
tië om daar kennis te maken met de
liefde.

"De Marching Band Indonesia uit Jakarta in 'WMC 1989
(Nederland 1 - 20.22 uur.)

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 5.
08.30 Betriebswirtschaftlehre im

Telekolleg 11. Cursus bedrijfsecono-
mie, les 1.

09.00-10.39 Schooltelevisie.
16.30 Der arme Matrose. Afl. uit de

serie Fernsehspiel I.
17.00 Dadaismus. Afl. uit de serie
Kunst l/Tendenzen der zwanzigerj
Jahre.

17.30 Betriebswirtschaftslehre imj
Telekolleg 11. Cursus Bedrijfecono-"
mie. Les 1. (herh.).

18.00 Hauptsache Beruf. 8-delige in-:
fomatieve serie over beroepen: Afl.: i
Berufsfeld: Textil/Bekleidung/Mode.

18.29 Lassies Abenteuer. Canadese:
jeugdserie. Afl.: Die Fahrt mit demi
Schlepper. ;

18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Die j
Luftreise.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Die Sprechstunde. Gezond-!

heidsadviezen.
20.15 Menschen unter uns. Sonne, i

Sand und Seelentrost, documentaire j
over de toeristenpastor van Mallorca. i

21.00 Südwest aktuell-Neues umi
Neun.

21.15 Kultur spezial. Heimlich zurj
Nacht, documentaire over kunst in|
Kirchheimbolanden.

21.45 Wortwechsel. Die Rettung der!
Unterschrifts. Christa Schulze-Rohr:
interviewt Marcel Ophuls.

22.30 Verfluchtes Erbe. 6-deligeiTsjechische serie. Afl. 6: Die Ent- j
scheidung, met Magda Vasaryova, j
Stefan Skrucany, Lubomir Paulovicie.a.

23.30 Klassik am Freitag. Symfonie j
no 1 f, op. 10,van Sjostakovitsj, uitge-1
voerd door het Omroep Symfonieor-1
kest van de Südwestfunk 0.1.v. Joeri i
Ahronovitsj. i

00.05-00.10 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg Ochtendcon-
cert: Jean Pierre Rampal, fluit.
(8.00 Nws). 8.02 Vroeg ochtend-
conc. Duitse geestelijke muziek.
9.00 Het intern, concertcircuit.
Beiers Omroep Symfonie Orkest
met cello. 10.30 Octet opus posth.
166 in F D.803, Schubert. 11.35Ki-

rill Kondrashin dirigeert Sjostako-
vitsj (10). 12.30 Jazz-op-vier-Con-
cert. 13-00 Nws. 13.02 Operette.
14.00 Orgelbespeling. 14.30 Klein
bestek. Liederen van Schlegel.
15.30 Crème de Baroque: Werken
van Rameau. 17.00 De cantates
van Bach. 17.40 Best of
brass. 18.00 Nws. 18.02 Aspecten
van de kamermuziek: Aurelia Sa-
xofoonkwartet. Hedendaagse mu-
ziek. 1900 De Bovenbouw. 20.00
Nws. 20.02 Musica Nova. Interna-
tionale Gaudeamusweek 1989.
Rechtstreeks concert d.h. Radio
Filharmonisch Orkest met cello en
altsaxofoon. Hedendaagse mu-
ziek. (Pauze: Muziekspiegel van
Konrad Boehmer). 23.00 NOS
Jazz. Quartetto Cluzone. 00.00-
-1.00 Het ISCM-Festival Journaal.
Tijdens de Internationale Gaudea-
mus Muziekweek 89 vinden tevens
de ISCM-Werledmuziekdagen
plaats. Componist Gilius van Ber-
geijk geeft commentaar op van-
daag uitgevoerde muziek.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Alcohol. 10.00
Meer dan muziek. 11.00Een leven
lang. 12.00 Nws. 12.05 Toegift.

12.15 Vrijzinnig Vizier. 13.00 Nws.
13.10 Het Gebouw met om 13.10
Het Interview; 14.00 Euroburo;
15.00 Achtergronden binnen- en
buitenlandse ontwikkelingen; Act.;
16.35 Welingelichte kringen. 17.35
Postbus 51 Radio-magazine. 17.55
Meded. en schippersberichten.
18.00 Nws. 18.10 Het Gebouw.
18.30 Homonos. 19.00 Progr. voor
buitenl. werknemers. 20.30 Kom
over en help ons! 21.00 Zicht op Is-
raël. 21.20-22.00 Geloven met het
oog op de toekomst.

RTL Plus
16.00 Hallo Europa. Guten Morgen
Deutschland, informatief programma.
i9.10 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie. (herh.).
0.00 Der Preis ist heiss. Spelshow.
(herh.).
0.30 Reich und schön. Serie,
(herh.).
1.00 Die zwei mit dem dreh. Ameri-
kaanse serie (herh.).
1.45 Die Sieben-Millionen-Dollar-
Frau. Amerikaanse serie. (herh.).
2.30 Klassik am Mittag. Met het
RTL-Orkest.
3.00 Heute bei uns. Aansl.: Mask,
tekenfilmserie. Afl.: Ein genialer
Augenblick.
3.25 California Clan. Amerikaanse
serie.
4.15 Herzen im Fieber. Amerikaan-
se speelfilm, (herh.).
5.45 Netto. Ihre Wirtschaft heute.
5.55 RTL aktuell.
6.00 Die Springfield Story. Serie.
6.50 Reich und Schön. Serie.
7.15 Der Preis ist heiss. Spelshow
met Harry Wijnvoord.
7.45 Radsport aktuell.
7.55 RTL-aktuell.
8.00 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Die Dame aus
Lichtenstein.
8.45 RTL aktuell.
9.10 Karlchen.
9.12 Weerbericht.
9.20 Die glorreichen Zwei.Ameri-

"kaanse misdaadserie. Afl.: Rollende
Gewalt.
0.15 Flotte Teens beim Militar.
Franse speelfilm uit 1978 van Michel
Vocoret, met Sylvain Green, Jean
Mare Thibault, Jacques Jouanneau
6 el
1.50 RTL aktuell.
2.00 Anpfiff. Die Bundesliga-Show.
3.00 KGB - Der geheime Krieg.
Amerikaanse speelfilm uit 1984 van
Dwight Little, met Michael Billington,
Denise Dußarry, Michael Ansare e.a.
(herh.).
0.30 Mannermagazin M. (Herh).
1.05-01.10 Betthupferl.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Sport. 11.00
SAT 1 Bliek. 11.05 Schwarzwaldfahrt
aus Liebeskummer. Duitse Heimatfilm
uit 1973 van Werner Jacobs, met Roy
Black, Barbara Nielsen, Heidi Hansen
e.a. ansluitend een tekenfilm. 12.50
IFA-news. -13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr-
Horoskop. Aansl: Programma-over-
zicht. 14.05 General Hospital. Ameri-
kaanse familieserie. Afl. Aus Fehlern
wird man klug. Met Stuart Damon, Da-
vid Lewis, Anthony Geary, Genie Fran-
cis, Robin Mattson, Richard Dean An-
derson. Aangezien er steeds meer ge-
ruchten gaan over het avontuurtje tus-
sen Jeff en Diana, weet Arme nietVneer
welke houding zij tegenvoer beiden
moet aannemen.l4.so Teletip Geld.
15.00 SAT 1 Sport. 16.10 SAT.I Tele-
shop. 16.35 SAT.I Bliek. 16.45 SAT.I
Sport live. 18.45 SAT.I Bliek. 19.00
Glücksrad. Quiz-show. 19.30 Eine
Duke kommt selten allein. Amerikaan-
se aktiefilm van Dick Moderm met Torn
Wopat, John Schneider, Denver Pyle,
James Best, Sorrel Booke e.a. Een ze-
kere Mr. Venable en zijn adembene-
mende dochter Esther hebben zich ge-
vestigd in Hazzard County en bewonen
aldaar de Gay lord-boerderij. Samen
met de Dukes verzinnen zij een listig
plan om de bandieten Hickey en Leroy
in de val te laten lopen. 20.25 SAT 1
wetter. 20.30 Fantasy Island. Ameri-
kaanse speelfilm van Arnold Lavin, met
Ricardo Montalban, Hervé Villechaize,
JayneMeadows Allen e.a. 21.25 SAT 1
Bliek. 21.30 SAT 1 Sport live. Aanslui-
tend herendubbel en programmaover-

zicht. Bij live-uitzendingen van 80l
Becker en Steffi Graf zijn programrn!
wijzigingen mogelijk!

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, Uit in Limburg, agen-
da en muz. 13.05, 14.02, 15.02en
16.02 Kort nws. 17.02 Reg. weer-
bericht. 17.05 Limburg Actueel,
agenda en muz. 17.25 Licht Lim-
burgs: muziek van en informatie
over Limburgse musici. 17.55 Kort
nieuws. 18.05-18.07 Aankondigin-
gen.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Dag en Dauw.
(6.30, 7.00 Nieuws, 7.30 Nieuws en
RVA-Berichten.) 8.00 Nieuws. 8.10
Brussel X. 9.30 Golfbreker. 10.00
Nieuws. 10.03 Platenpoets. 11.55
Mediatips. 12.00 Limburg Vandaag
13.00 Nieuws. 13.10.G0edop Vrij-
dag. 14.00 Pluche en Plastiek.
16.00 Abraham al gezien? 17.00
Limburg Vandaag 18.00 Nieuws.
18.10 Hitriders. 20.00 Zig-Zag.
22.00 Nieuws. 22.05 Country-Side.

23.30-6.00 Nachtradio, (om 5"0

en 5.30 uur Nieuws.)

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morg«n7
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12-v.
Gut aufgelegt. 14.05 Auf der r'
menade. 15.00 Café-Konze
16.05 Heimatmelodie. 17.00 M"
sik-Express. 20.05 ZwisC,fu-Broadway und Kudamm. 21.00WU
sik zum Traurnen. 22.30-4-
Nachtexpress.

..ii

SSVC
14.15 Playbus.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather
14.25 Take the high road. Serie.
14.50 Look stranger.
15.50 Home and away.
15.40 Connections.
16.00 Children's SSVC. Huxley Pig
16.20 Film. A ghost of a chance.
17.10 Blue Peter Special.
17.40 The animal road show.
18.15 Beadle's box of Tricks.
18.40 News and weather.
18.55 Great Sporting Moments.
19.10 Top of the Pops. Gepresefl;
teerd door Mark Goodier en Jal*
Brambles.

19.40 Changing Places.
20.30 The Travel Show Travellen
20.35 People. Serie over gewone

mensen die buitengewone dinge"
doen.

21.05 After the war. Afl.: In the Si*
ties.

22.00 News and weather.
22.30 Surgical spirit. Komische serie
22.55-00.25 Film. The Enforcer.

Sky Channel
07.00 The DJ Kat Show. Kinderpro-

gramma met tekenfilms en een af'e'
vering uit de serie 'Seven littleAusttf'
lians'.

09.30 Panel Pot Pourri. Spelshows.
11.00 The SuMivans. Australische se-

rie over een familie aan de vooravond
van deTweede Wereldoorlog.

11.30 Sky By Day.
12.30 A Problem Shared.
13.00 Another World.
13.55 General Hospital.
14.50 As the World turns.
15.45 Loving.
16.15 Young Doctors.
17.00 Countdown.
18.00 Honkbal.
19.00 Atletiek. Finale World Cup in

Barcelona.
22.00 Panasonic European Ope"

Golf.
00.00 Australian Rugby League.
01.30-02.00 Weightlifting Worl"

Championships.
06.30 European Business Channel-

Super Channel
07.00 Daybreak.
08.00 The Mix.
15.30 Off the Wall.
16.30 On the air.
18.30 The Gobal Chart Show.
19.30 The Lloyd Bridges Show.
20.00 Touristic Magazine.
20.25 Hollywood Insider.
20.50 Transmission.
21.50 World News and Goodyea'

Weather.
22.00 Genesis Live in concert.
23.00 In Concert. Blondie: Eat to th«

Beat.
00.00 World News, Goodyear Wea-

ther and The Mix.
02.00-06.00 Italiaanse programma' 9

van Rete Mia. Met om:
02.00 Inter Torpedo Mosca Telecro*

naca. Sport.
03.30 Ziuq. Goochelen.
04.00 Tacsi. Amusementsprogram-

ma.
05.30 Ciclismo. Sport.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control.
12.30 VJ Kristiane Backer.
15.00 Yo! Mix.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola Report.
17.15 3 From 1 at 5.15.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV & Guest.
19.00 MTV At The Movies.
19.30 Remote Control.
20.00 XPO.
21.00 YO!.
21.30 VJ Ray Cokes.
22.45 The Coca-Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 Erotica.
01.00 Club MTV.
01.30-07.00 Night Videos.

Belg. Rundfunk
6.35Radiofrühstück. 7.15 WunS<*
kasten. 7.30 Regionalmagaz' o7.45 Veranstaltungskalender. »■"_.
Besinnliche Worte. 9.10 Musik"*
press. 10.00 Gut Aufgelegt. 12-£Musik bei Tisch. (12.15 Agenfl*j
12.30 Nieuws). 13.00 TreffP"1;"-
Frischauf. 14.05 Musikzeit He"'
Klassik leicht serviert. 15.00 Nac
mittagsstudio. 16.05 SpoW!QEuro-Tops. 17.05 Oldiekiste. IJ}- 1

BRF-Aktuell + Sportvorscn^,
18.40 Konzertabend. 20.05 NaC'
richten und sendeschluss.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein 'ai
wie kein anderer. 11.00 Treff <f,.
Elf. 12.00 RTL-Themen 12.15 'jan Ding! 14.00Viva. 16.00En»'«
jagd. 17.00 RTL-Themen. 1'-1

RTL-Musikduell. 17.50 Sportst"*:
19.00 Neunzehn - Vierundzwan*^New Releases; 00.00-01"
Traümtanzer.
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Showspektakel behalve bij TROS en RTL-Plus nu óók bij VTM op hel scherm

Jongere garde op
schlagerfestival

door harrie cremers

KERKRADE - Opvallend aan het
achttiende schlagerfestival, dat dit
weekend in de Kerkraadse Rodahal
wordt gehouden, is dat organisator
Harry Thomas dit jaarheeft 'getipt' op
een jongere garde artiesten. Veelbelo-
vend talent, naast bekende en ver-
trouwde namen als die van bijvoor-
beeld Rex Giïdo, Freddy Breek, Den-
nie Christian, Heino ofAndy Borg.

Met groepen als Fernando Express en
Romantic Flamingos en met nieuwe
gezichten als die van Claudia Jung,
JurgenRenfordt enKlaus Densow on-
derscheidt dit jaarlijks terugkerende
spektakel zich daarom duidelijk van
voorgaande edities. De meeste van die
nieuwe artiesten 'figureren' momen-
teel in de Duitse hitparade. Een ande-
re kleine verandering bij de samen-
stelling van programma en repertoire
is óók dat alle liedjes uitsluitend in de
Duitse taal worden gezongen. In het
verleden was dat wel eens anders en
kwamen bijna elk jaar óók Nederland-
se schlagers aan bod.

Zowel voor deze vrijdagavond alsook voor
zaterdag is er voor de scnlagerfans een iden-
tiek programma. Dat wordt opnieuw gepre-
senteerd door Dennie Christian, die het dit
weekend extra druk heeft. Reeds gister-
avond al vonden in deRodahal de opnamen
plaats voor een tv-show die op 21 november
wordt uitgezonden. Dennie Christian staat
daarin centraal met als gastenPierre Kartner,
De Deurzakkers, Micha Marah, Danny Fabry
en het duo Mare en Dave. Als 'kwartet' zijn
Micha,Danny, Mare en Dave ook vandaag en
morgen in de Rodahal. De ouverture van het
schlagerfestival wordt straks verzorgd door
de vijf leden tellende groep Fernando Ex-
press. Freddy Breek brengt voorts zijn
nieuwste schlager 'SiebenRosen für die Lic-

bc', een variant op het klassieke thema uit
'De parelvissers' van Bizet, ten gehore.
'Stemmingmaker' Peter Petrei ('Ach
Mensch, ich binviel zu bescheiden') is net zo-
als Jonny Hill, Peter Orloff, Mieke, Micha
Marah, Mei Jersey, Andy Borg Andreas Mar-
tin, Heino en 'hekkesluiter' Rex Gildo op-
nieuw op het schlagerfestival. Behalve Die
Romantic Flamingos is ook de uit de DDR
gevluchte en succesvolle zanger Chris Wolff
een nieuwe naam. Althans voor Nederland.
Nu op de solotoer is Cindy Berger van het
vroegere duo Cindy und Bert. Jurgen Ren-

fordt (ooit haalde Henk Wijngaard in ons
land een dikke hit met de coverversie van
diens 'Schneeweisses Brautkleid') treedt op
in duet met Denise, zangeres destijds bij de
Nederlandsemeidengroep Risque. Een grote
naam op het affiche van dit achttiende schla-
gerfestival is voorts die van Margot Eskens.

Reeds in de jaren zestig een vertrouwde
naam toen zij in Duitsland populairwerd met
het lied 'Cindy, oh Cindy'.

" Harry Thomas: dit jaar veel nieuw
en vóóral jong talent op het schlager-
festival.

Televisie
De fans voor het schlagerfestival komen dit
jaar niet alleen uit alle noeken van de Bene-
lux en Duitsland, maar ook uit Oostenrijk,
Denemarken en zelfs uit de Verenigde Sta-
ten. De voorstelling voor zaterdagavond was
al maanden geleden uitverkocht, voor van-
avond (vrijdag) zijn nogkaarten aan de kassa
van de Rodahal verkrijgbaar.

Nog meer dan in het verleden is er van de zij-
de van televisie en radio internationale be-
langstelling voor het schlagerfestival, dat
door de TROS volgende week vrijdagavond
van 19.05 tot 21.45 uur via Nederland 2 wordt
uitgezonden. De satellietzender RTL-Plus
(tegenwoordig ook via de antenne te ontvan-
gen omdat men overal in deBondsrepubliek
zenders in gebruik heeft genomen) is op dit
moment na de ARD (Duitsland 1) met rond
dertigmiljoen kijkers het meest bekeken sta-
tion in de Bondsrepubliek. RTL-Plus brengt
het schlagerfestival uit Kerkrade volgende
week zaterdag, eveneens op 'prime time', van
20.15 tot 22.00 uur op het scherm. In België
kan men het schlagerfestival niet alleen via
de TROS, maar zelfs twee dagen eerder (aan-
staande woensdagavond van 20.00 tot 21.30
uur) via de commerciële zender VTM volgen.

Zowel de directies van dit tv-station alsook
die van de TROS (Cees den Daas) en RTL-
Plus (Stephan Heyland en Anja Hardt) geven
in Kerkrade acte de présence. BRT 2 - en
TROS-radio 5 brengen aanstaande woens-
dagmiddag respectievelijk om 13.10 uur en
16.00 uur verslag van het gebeuren inKerkra-
de. Andere gasten (achter de coulissen) zijn
dit weekend Krijn Torringa en Ad Roland.

programma
1. FERNANDO EXPRESS

Aloa/Fly away Flamingo
Holiday lover

2. FREDDY BRECK < 'Bianca Rosa
Aber darm war ein Engel da
Sieben Rosen für dieLiebe

3. CLAUDIA JUNG
Atemlos
Amore, amore
Roter Horizont

4. PETER PETRELL
Maria Caloria
Ach Mensch ich bin viel zu bescheiden
Der Wecker

5. JONNY HILL
Tief im Meer
Überall
Wenn du bei mir bist

6. MARC & DAVE/MICHA MARAH/DANNY
FABRY
Wir leben für den Schlager
Du bist der Liebste

7. JURGEN RENFORDT
Zu verkaufen ein schneeweisses Brautkleid
Du hast Ihre Augen
Du bleibst bei mir - met DENISE

8. CHRIS WOLFF
Ay Ay Ay Grüsse aus Mexiko
Am Strand von Maspalomas
Vino Vino

9. DENNIE CHRISTIAN
Die Glocken von Santa Fé
Menschlichkeit

10. MARGOTESKENS
Wenn du heim kommst
Hitpotpourri
Wir zwei sind wie Vogel im Wind

11. ROMANTIC FLAMINGOS
Goodbye Maria, goodbye my love
Mit siebzehn fangt das Leben erst an-
Ciao ciao Romina

12. KLAUS DENSOW
Holi-Holiday
Ein Ticket für zwei
So ein Madehen wie du)

13. PETER ORLOFF
Glück total
Königin derNacht
Du

14. MIEKE
Jeden Sonntagabend - met Dennie Chris-
tian
Frag doch nicht immer, liebst du mich

15. MEL JERSEY
Lady of Love
Die Mauer fallt
Engel der Nacht

16. ANDY BORG
Endstation Sehnsucht
Angelo Mio
Du wirst wieder tanzen geh'n

17. ANDREAS MARTIN
Du bist alles Maria, Maria
Es war das erste Mal im Leben
Herz an Herz

18. HEINO
Ja, ja dieKatja
Enzian
Potpourri

19. CINDY BERGER
Und leben will ich auch
Katzenauge
Nur für dich allein

20. REXGILDO
Mexikanische Nacht
Für mich wirst du einneuer Anfang sein
Copacabana

"Micha Marah/Danny Fabry
Mare & Dave " Mei Jersey

" Jurgen Renfordt # Andy Borg

" Chris Wolff " Andreas Martin

" Heino

" Margot Eskens # Cindy Berger

" Dennie Christian

Romantic Flamingos " Peter Orloff " Rex Gildo9 Klaus Densow " Mieke
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®piccolo's
045-719966

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

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

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletters. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en 'Vermistgevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven/transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Advertenties voor de rubrieken 'Proficiat',
'Vermist/Gevonden', 'Mededelingen', 'Woningruil',
'Kamers aangeb.-gevr.', 'Kontakten/Klubs',
'Huwelijk/Kennismaking', 'Braderieën/Markten' en
'Bingo/Kienen' worden UITSLUITEND tegen kontante
betaling of vooruitbetaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer geaccepteerd, waarbij tevens voor de
rubrieken 'Proficiat', 'Huwelijk/Kennismaking' en
Kontakten/Klubs' legitimatie VERPLICHT is.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50per
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief BTW.

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

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 155599

Mededelingen

Ristorante-Pizzeria
LO SCIVOLO

Geopend va. 5 september jl.
Pizzeria open van 11.00-23.00 uur.

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

Pizza's ook om af te halen.
; r——^^— 1

Personeel aangeboden

Voor VAKBEKWAME bin
nen- en buitenschilderwerk
zaamheden: 045-210020.
Voor al Uw BOUW
PLANNEN; Ontwerp, begro
ting, berekeningen, vergun
ningen en subsidie aanvra
gen. Tel. 045-460392.
Ik ben 27 jr. en zoek werk ir
WINKEL, wie geeft mij d'
kans? Regio Heerlen. Tel
045-719553.

- Ervaren Gordijnen-NAAI-- STER vrgt. thuiswerk Br.o.
nr. B-1922 L.D. Postbus; 3100, 6401 DP Heerlen.- SCHILDER kan nog werk- aannemen, tel. 045-414425.

" EENMANSORKEST voor- alle gelegenheden. Tel.
1 04754-83464.a

I.Leerling KAPSTER zoekt
«verk. Tel. 045-215228.

Personeel gevraagd. ■ ■ - -.
Voor Geleen, Puth, Schinnen en Spaubeek vragen wij

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

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

Tel. 04490-46868

Ervaren tegelzetters
gevraagd. Vaste baan. JomaTegelzettersbedrijf.

Veldkuilstr. 43, Kerkrade. Tel. 045-462450/
Autoschade Hanneman Kerkrade. Tel. 045-452666zoekt op korte termijn ervaren

Autospuiter
Aanmelden na tel, overleg.

Mastro GMBH
Bochumer Landstrasse 195, 43 Essen 14

Vraagt voor diverse projekten in BRD en Nederland !
vakbekwame ;

Fotolassers Argon Elektr !
Pijpfitters !

die zelfstandig kunnen werken naar Iso. 'Pijpmonteurs
Telefonisch aanmelden tijdens kantooruren van 9.00 tot

16.00 uur, tel. 09-49-201503584 of 04492-5515.

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 Düsseldorf.
Werk direct aanvaardbaar of voor later.

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

Tel. 045-230045 b.g.g. 04405-1236 of v.a. vrijdagavond ■
Stad Parijs

Damesmode, Saroleastraat te Heerlen, vraagt voor direct

Hulpverkoopster
Alleen zij, die de leeftijd van 25 tot45 jr. en ervaring hebben

in de verkoop, gelieve te bellen:
Tel. 04927-63360 (tussen 10.00-17.00 uur)

Bloemenhandel zoekt:
Voor filialen Beek en Sittard enkele

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

Voor magazijn Maastricht:
Enkele scholieren (bij voorkeur Biologische school) voor
diverse werkzaamheden, een of meerdere middagen per

week (event. ook zaterdags), leeftijd min. 15 jaar.
Enkele oproepkrachten (voor onze boekettenploeg) voor

een of meerdere avonden per week.
Werktijden van 18.00 tot 23.00 uur, leeft. min. 18 jaar.

Reacties aan: Hendriks Bloemen t.a.v. Dhr. O van Deijnen.
Heerderdwarsstr. 24, 6224 LT Maastricht.

Eventuele telefonischereacties uitsluitend tussen 17.00 en
19.00 uur op 043-631756. __

Hotel Hermens Valkenburg vraagt voor zo
spoedig mogelijk:

Medewerkers
voor voor 5 dagen plm. 30 uur per week. Tot eind oktober.

Leeftijd v.a. 23 jr. Soll. na tel, afspraak 04406-13020.

Limburgs Steigerbouw Bedrijf BV
vraagt met spoed

Steigerbouwers
Ervaring vereist
Chauffeur

Voor containerwagen met kraan, ervaring vereist.
Groenseykerstraat 26 Geleen. Tel. 04490-42410.

Gevraagd ervaren
"'Jpperchauffeur

Fa. Eggen, landgraaf. Tel. 045-310320.
Taxi groepverv. fa. Hanneman Kerkrade. Tel. 045-452666,

zoekt ervaren part-time
Taxichauffeurs

Aanm. di. 12/9 na 18.00 uur, Strijthagenwg 125Kerkrade.
PCM heeft werk voor PIJP-
MONTEURS, bankwerkers
Ervaring vereist. Tel. 043
474828.
De hoogste prijs voor ouc
papier en METALEN. Irik
Pappersjans 36 Heerlerhei
de. Tel. 045-212913, n£
18.00 uur 045-253209.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V..
Trichterweg 125, Brunssurr
vr. voor Duitsland Ervarer
timmerlieden, metselaars en
ijzervlechters (handlangers
onnodig te soll.), ook co-
lonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of 229548.
Gevraagd WERKSTER voor
7 dg p. Wk, plm. 2 uur p.dg.
Aanmeld.: Beekstr. 2, Ren-
nemig-Hrl, na 16.00 uur.
Voor ons nieuw produkl
zoeken wij aktieve repre-
sentatieve free-lance Regio
LEIDERS en vertegenwoor-
digers. Goede verdiensten
gegarandeerd. SPS BV. Tel.
010-4142441
Gevr. METSELAARS voor
werk in Duitsland. Duits ver-
zekerd. Ook akkoordwerk:
’45,- per m2verblendung.
Inl. 045-270635.
Handige HULP voor zater-
dags svp bellen tussen
18.00 en 19.00 uur. Bakkke-

rij Schobben-Genders
045-252285.
MEISJES gevr. voor goed
lopende bar. Hoog garantie-
loon. 04492-5532.
LEERLING brood- en ban-
ketbakker en brood- en
banketbakker gevr. Dukers
Bakkerij, Hoolstr. 5, Beek.
Tel. 04490-72132.
MEISJES gevr. v. goedlo-
pende club, garantie

’ 1.250,- p.w., 04499-3828.
RIJINSTRUCTEUR gevr.
autorijschool Wischmann en
Zn, 045-321721.
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.
Populair orkest Dansa zkt.
met spoed ervar. TOETSE-
NIST/Zanger. 04450-1372.
Gemotiveerde beton- en af-
timmerlieden. Korr. soc.
voorz. Bouwb. REUL, Els-
loo. Tel. 04490-76450.
Gevr. RESTAURANTKEL
NER of serveerster voor 2(
of 25 u. p.week. Leeft. 18-2.'
jr. met ervaring. Restauran
Rachel, Markt 4, Sittard. Tel
04490-16815.

Wegens drukte in ons res-
taurant vragen wij een KOK
(plm. 30 uur) en een Assis-
tent-Kok. Tel. 04492-2752.
BEZORG(ST)ER gevr. v.
ochtendblad in wijk Eygels-
hoven-Chevremont. Alge-
meen Dagblad, 045-316209
Gevraagd VAKDIPLOMA
voor de horeca. Tel. 045-
-251142.
Ervaren part-time snackbar-
MEDEWERKER (M/V) gevr.
Tel. 045-457845.
Vrouwelijke FRITUURHULP
gevraagd voor 3 dagen in de
week, beslist met ervaring.
Tel. 045-418725.
THUISNAAISTERS gevr.
voor direkt. Hoge verdiens-
ten. Tel. 045-457875 of
020-206624
VERKOOPSTER voor dro-
gisterij. Werktijden in over-
leg. Ervaring in branche
heeft voorkeur. Drogisterij
Faassen, Laurastr. 11, Ey-
gelshoven.
Gevr. part-time CHAUF-
FEUR m/v voor 15 uur per
week, op oproepbasis, omg.
Hoensbroek. Na 19.00 uur
045-229594.
Vakkundige TIMMERMAN,
part-time. voor het afhangen
van ramen en deuren, on-
derhoud en klantenwerk.
Geurten Hoensbroek, 045-
-212531, Hommerterweg 27.
PART-TIME frituurhulr.
gevr. plusm. 17-20 jr. Friture
de Smickel, Dorpstr. 2, 623£
AD Ulestraten. 043-644645.
Gevraagd GLAZENWAS
SER met ervaring. Schoon
maakbedrijf Horvath BV, tel
045-313757.
Gevr. energiek WINKEL
MEISJE plusm. 17 jr. Voo
20 uur per week. Mavo opl
Dierenbenodigdheden
Knops, Geleensr. 43, Heer
len. Tel. 045-712197.
Gevr. SCHOONMAAK-
STERS v. overdag er
avonduren. Schoonmaak-
bedrijf Horvath BV, tel. 045-
-313757.
Gevr. MEISJE v. privé-huis
garantieloon. Intern mog
045-721759.

Te huur gevraagd
Soc. werkster zoekt op korte
termijn gemeub. kl. APPAR-
TEMENT te Brunssum.
Huur ’750,-. 045-262934
tussen 8.00-16.30 uur.
Ouder ruim WOONHUIS,
opknappen geen bezwaar,
vrijst. of halfvrijst., tuin, ga-
rage of mogelijkh. hier voor.
Tel. 045-728597.

Onroerend goed te huur aangeboden
Ter overname

Groente en fruitafdeling
in Versland, omgeving Maastricht.

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

Postbus 3110, 6401 DP Heerlen
Te huur

Ruime boyenwoning met
garage te Susteren
Inl. Peters-Echt

SUSTEREN te h. kl. bene-
denwoning ’7Bl,- p.mnd.
all-in 04499-2181 na 18u.
APPARTEMENT in Kerkra-
de. Tel. 045-454708."n \ u kv.a. 15-09 gr. app. te h. bij
centrum KERKRADE. Inl.
-045-461870 of 452269

, 04754-82826
Te h. in HEERLERHEIDE
geh. nieuw gestoff. zit/slpk.,
ondergebr. in Bungalow m.
9ebr- v- keuk- douche, eig.
opgang, ’ 95,- p.w. all-in.
'nl. na 19 u. 045-223482.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Onroerend goed te koop aangeboden

Zondag 10 september a.s.
open huis 14.00-16.00 uur

* Eygelshoven, Waubacherveld:
Vrijst. nieuwbouwvilla (gesch. via garageuitbouw) op 1000m2grond. L-vorm. living 53 m 2mcl. keuken. Bijkeuken,
gar, 3 slaapk. en mogelijkh. voor 4e slaapk. Badk. met ligb.
en 2e toilet. Prijs ’ 299.805,- v.o.n. (mcl. renteverlies, nota-

riskosten en 18,5% BTW)
Adres: Burg. Boijmansstraat 20

* Heerlen, Giesen Bautsch:
Slechts 3 vrijst. woningen, L-vorm. woonk. ca. 48 m2mcl.
open keuken. Gar. 4 slaapk. badk. met ligb. en 2e toilet.

Prijzen vanaf ’ 195.125,- v.o.n.
Adres: Riekhof, kavel RlO, volg de borden v.a. de Egstraat.

Inl. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.
Tel. 045-712255.

HERENHUIS, (kantoor-
zakenpand) beste stand
Heerlen. Inl. 04490-43535.
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.

ÜBACH OVER WORMS,
Europaweg Noord, riant
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.

Te koop: België Provincie
Limburg, gemeente Genk,
op2 km van de afrit autoweg
E 314, prachtige eigendom
in rustige omgeving, groot 5
ha. 09 A. 67 ca - bestaande
uit: verbouwde woning,
dienstig als hoofd- of bui-
tenverblijf, toegankelijk
langs gekasseide oprit van
100 m, 2 ha. visvijver, 1 ha.
grasland, overige opper-
vlakte begroeid met bomen
en struiken. Vraagprijs

i ’ 1.000.000,-. Inlichtingen
tussen 18 en 20 u. Tel.

' 0932-11356718.
LANDHUIS te k. 4 slpk. tuin
1200 m2. Trichterweg, vr.pr.

’ 275.000,-. 045-724690
HEERLEN, Benzenrader-
weg 89, goed onderhouden
woning met tuin o.a. ruime
woonkamer en 4 slpks. Vr.
pr. ’ 85.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671. .
Te k. woning KLIMMEN, 2
onder 1 kap met gar., goed
onderh., grote keuk., door-
zonkamer, 4 slpks, douche/
toilet, zolder. Tuin Zuiden.
Pr. n.o.t.k. K.K. 04459-1756
LANDGRAAF, Nieuwenha-
gerheidestr. 63, hoekwoning
met dubbele garage, mooie
woonkmr. met plavuizen, 3
slpks, badkmr. met ligbad en
2e toilet, direkt te aanvaar-
den. Pr. ’ 97.000,- k.k. Wij-
man & Partners Vastgoed.
Tel. 045-728671.
LANDGRAAF, Halfvrijst.
woonhuis m. goede ligging,
pr. ’195.000,- k.k. Dr.
Calsstr. 43 Schaesberg.
RIMBURG, Gremelsbrugge
33. Goed onderhouden tus-
sengelegen premie A-wo-
ning. Woonkamer, 3 slpks,
badkamer met ligbad en 2e
toilet. Het hele pand is voor-
zien van dubbel glas. Vr.pr.
’95.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
Met spoed gevraagd
WOONHUIZEN tot

’ 150.000,-. Directe aan-
koop is mogelijk. Geen ma-
kelaarskosten. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
Gevraagd ouder WOON-
HUIS met tuin. tot ca.

’ 100.000,-. Tel. (vóór
11.00 uur) 040-448656.

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

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

Hobby/D.h.z.

WIJNBEREIDEN ook bier
en kaas N.P.I. Heigank 110
Nieuwenhagen wo-do-vrij-
dag 13-17.30 u. za 10-16 u.
Te k. SCHEPPACH Combi,
vlak en van diktebank, met
frees, en petrolkacheltje.
Tel. 045-218596

Kamers
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.
Te h. KAMER m. gebr. v.
keuk. en badk. Tel. 045-
-727736 of 045-213411.
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
Chevremont, 100 mtr v.a.
station, ’ 625,- all-in p. mnd
Inl. 045-453818 na 14.00 u.
KAMER te huur bij Centrum
Kerkrade. Tel. 045-461870
Of 452269.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur donder
borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS va. ’9,50
per m2. Stenen va. ’ 0,35 p.
st. Het meeste uit voorraad
leverbaar. Frepa, Staringstr.
123-125, Heerlen-Molen-
berg (achter Philips fabriek).
Tel. 045-423641.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
AKOUTHERM systeem-
bouw ** Dakbedekkingen **
Dakisolatieplaten ** Zink,
lood daktrimmen ** Div. sys-
teemplafonds ** Div. sys-
teemwanden. Industriestr.
7C, Nuth. Tel. 045-245028.
Levering gratis aan huis.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Te koop gebruikte MER-
GELBLOKKEN. Tel. 04450-
-2454., Te koop ELEKTROMOTOR: 220 V, 2 pk. 1440 t/min.
’250,-. Te bevr. tel. 045-
-753088.
Te koop houten KOZIJN met
dubb. beglazing en D.L. 161
cm. hoog, 144 cm breed,
’lOO,-. Tel. 045-753088.

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

Winkel & Kantoor

Nashua****Nashua****Nashua
Copieermachines va. ’ 45,- per maand.

Faxapparatuur va. ’ 59,- per maand.
Laserprinters va. ’ 99,- per maand

Burocenter, Uw Nashuadealer
Dorpstr. 125 Brunss

Te k. electronische
SCHRIJFMACHINE merk
adler nw. pr. ’2.400,-, pr.

’ 300,-. Tel. 045-210587.|

um. Tel. 045-273525.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Geldzaken

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

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

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

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

thuis

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

over uw geld beschikken.
Discreet:

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

lening kan eenvoudig telefonisch besproken worden.

Openingstijden:
Wij verstrekken 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

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

m" "!
Transacties

Te k. 2000 exclusieve ster-
vormige KERST/ NIEUW-
JAARSKAARTEN, mcl. en-
veloppen. Tel. 04493-3006.
Te k. gedeelte café INVEN-
TARIS. Tel. 045-413662
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Landbouw
Voor land- en tuinbouw MU-
RATORI driepuntsfrezen,
rotorkopeggen, klepelmaai-
ers en hefmasten, directvan
importeur, uit voorraad le-
verbaar. Collé Sittard. Tel.
04490-19980. Collé Ko-
ningsbosch. 04743-1205.
Te k. 1 jar. zwart/bles BOK,
lammeren van deze bok te
zien. 1 Witte melkgeit en 2
witte geitlammeren, alle
zeer gezonde dieren. Tel.
04498-51220.
Voor het VERHAKSELEN
van snijmais, bel 045-
-253499 Scheren, Schinveld.
Tev. 5 ha. mais te koop.

Auto's
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.

BMW 316 okt. '84, 5-versn.
68.000 km gelopen, veel
ace. aanw. Pr.n.o.t.k. Tel.
04406V13195.
Te koop.BMW 320i, bwj. '84,
km.st. 77.000. Tel. 043-
-633000.
Te koop BMW 320, bwj. '78,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-320019,
na 16.00 uur.

Welkom Thuis-show
bij autobedrijf Louk Schaepkens,

Klimmenderstraat 110Klimmen. Tel. 04405-2896.
Tijdens Uw vakantie, heeft

Autobedrijf Louk Schaepkens
een groot aantal auto's weten te bemachtigen, welke wij u

graag showen, pp onze showdagenvan 25 augustus t/m 10
september. Zondag kijkdag van 10.00-16.00 uur.

Constante voorraad van ca. 80 stuks.
Tot ziens.

Fiat Klankstad
Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87; Uno 45 '83 t/m '88; Uno 60
S Silver '86; Uno Diesel '84; Ritmo '84 t/m '86; Regatta
weekend 85 bwj. '86; Golf 5-drs. Synchro 4WD; Fiat Ritmo
105TC '82; Fiat 127 1050 '85; '86; 131 CL 4-drs.; Suzuki
Alto GL '86; Opel Ascona 1600 S 5-drs. Hatchback '81;
Hyundai 1600 GSL '86; Opel Corsa TR '84; Opel Kadett
1200 '82; R9GTL '85; Renault 11 TXE '85; Renault R5TL
"81; Skoda 120 LS '86; Volvo 345 DLS '82; Panda 1000S
'87; Citroen 2 CV 6 '82; Visa 11 '85; Lada 1500 S
stationcar '83; Peugeot 305 GL '82, '83; Mitsubishi Colt '84

Diverse goedkope inruilers in voorraad.
Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.

* streng gekeurd * 3 maanden BOVAG Garantie
* 9 maanden extra BOVAG Garantie mogelijk voor auto's

van max. 4 jaar. * 14 Dagen omruilgarantie.

nnGebruikteWagens
UuPlusSysteem -

OBDVAE GARANTIE

Dagje vrij met
kroost erbij?
Huur niet duur een
auto bij Bastiaans

Heerlen. ledereen blij!
Tel. 045-724141.
Te koop gevraagd

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

04765-1338/04740-1925.
BK 14 (2x) '85

BK 14 E, LPG '86
BK 14 RE '86 en '87

BK 19 Digit'B6
Ford Escort automaat '84

Renault 11 GTX '84
Van Roosmalen

Rijksweg 113 Gulpen.
Tel. 04450-1450.

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.

Stationcars
Opel Omega 2.0 iCD met

/ccl extra's '88; Kadett 1.6 D
GL, 5-drs., '85; Kadett 1.3
GLS, 5-drs'B6; 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.

Göttgens Sittard
keuze uit 80 auto's o.a. Opel

City'79 ’ 1.950,-; Opel
Kadett '82 ’ 5.950,-; Re-
nault R9TL '83 ’ 5.950,-;
Volvo 340 GL sedan '84

’ 11.950,-; Opel Kadett LS
'85 ’ 14.950,-; Ford Escort
1.4 CL'B7’ 17.450,-; VW
Golf '87 ’ 19.450,-; Opel

Rekord '86 ’ 19.950,-; Opel
Omega '87 ’ 27.950,-; Opel

Ascona Sprint '88

’ 28.950,-; Opel Kadett GSI
18i'87 ’29.900,-

Pl *~
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Te k. gevr. alle merken AU-
TO'S, ook sloop- en
schade-auto's. Tev. cara-
vans. 045-751446/753723.
Autobedrijf Rob VAN
EMMERIK, Voltastr. 2,
Schaesberg, industrieterrein
045-317593 biedt te koop
aan: Opel Omega LS 2.3 D
'87; Opel Kadett Sedan 18 S
GL S '87; Opel Kadett 5-drs.
1.3 S '87; Alfa Romeo 1500
Sud '82; Citroen Visa '83;
Opel Kadett 1.3 S LPG '82;
Mazda 323 1.3 '79; Nissan
Bluebird diesel '85; Opel
Ascona 1.6 S '84; Opel As-
cona 1.6 S '81; Opel Ascona
1.6 S HB 5-drs. '82; Opel
Corsa 1.3 NB S 6 '88; Opel
Kadett club 1.3 E '87; Opel
Kadett 1.2 S '86; Opel Ka-
dett C 1.2 sport '80; Opel
Record 2.0 S automaat '83;
Daihatsu charmant 1600
4-drs. '82; Renault 4 GTL
'80; Renault 18 TS station-
car '81; Volvo 66 GL '79;
Volvo 244 DL '76; VW Jetta
L 163160 '80; Ford Fiesta
1300 S '79; Ford Fiesta
1100 festival '85/10; Honda
Civic 1300 5-bak '82; Ford
Sierra 2.0 L '83; Ford Escort
1300 Laser '85; Opel kadett
automaat '79; Opel Kadett
1.3 LPG '81; Cavalier auto-
maat '79; Ascona diesel 1.6
'83; Opel Kadett diesel auto-
maat '84; Opel Manta 2.0
CC automaat '81. Verkoop,
reparatie, APK en schade-
herstellingen.
Te huur SPUITCABINE met
spuit. DHZ garage vd Ven,
Wagenschutsweg 41, Heer-
len-Palemig, 045-721848.

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; Fiesta 1100 de luxe '83
en '84; Escort 1400 CL '85,
'86 en '87; Toyota Corolla
1300 EX 4-drs. '87; Ford
Siërra 1800 '85 en '86; Opel
Kadett 1300 S 5-drs. '85;
Mazda 323 de luxe '88. Ga-
rantie, financ, APK en inruil.
Autobedrijf P. VEENSTRA,
Rotterdamstr. 98 Heerlen.
Tel. 045-725806, na 18.00
uur. Tel. 045-312059.
Auto's hallo opgelet! Wij be-
talen ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor Uw AUTO 045-411572
Autobedrijf Sjaak VAN DEN
BERGH biedt te koop aan:
Audi 200 Turbo '82; VW
Caddy Benzine '85; VW
Santana 5 cyl. '82; Suzuki
Alto, zeer mooi '81. Pr.
Hendriklaan 32 Brunssum.
Tel. 045-270270.
Occasionshow bij Autobedr
JASPER BV van plm. 7C
auto's voor U geselekteera
en opgesteld in onze occa-
sionhal zoals bijv.: Ford Es-
cort 1.4 CL '88; BMW 316,
veel access. '87; Fiat Uno
60 S '88; Peugeot 205 XLD
'87; Mazda 323 HB '87;
Peugeot 305 GR Break 1.6
type '87; Mercedes 230 E,
veel access. '88; Peugeot
205 Accent '88; Seat Ibiza
GL '88; Peugeot 205KR '87;
Opel Kadett 1.6 i 5-drs. '87;
Peugeot 205 Junior '87; To-
yota Starlet type '87; Peu-
geot 309 GL Profil '87; Mer-
cedes 230 E, veel access.
'85; Peugeot 309 GLD '87;
Opel Kadett GSI, veel ac-
cess. 30.000 km, type '86;
Peugeot 405 SRI type '88;
Mitsubishi Colt, gas '86;
Peugeot 505 GR '86; Mitsu-
bishi Galant 2.0 GLS '87;
Fiat Uno 45 S '87; Peugeot
205 Accent '85 en '86; Ford
Escort 1.3 Laser 5-drs. '85;
Peugeot 309 GL Profil '86;
Renault 5C 30.000 km. '85;
Renault 9 GTL '83; Peugeot
505 GLD '85; Mitsubishi Ga-
lant 1.6 GLX, gas '85; Peu-
geot 305 GLD '84; Peugeot
405 GL type '88; VW Golf D
'82; Peugeot 305 SR '81 en
'82; Mercedes 190 '83; Peu-
geot 205 GE 5-drs. '85; Ford
Granada 2.3 GL, gas '82;
Taunus 1.6 Bravo '82; Opel
Kadett 1.2, gas '81; Alfa Sud
1.5 '82. Verder nog plm. 25
auto's van ’ 1.000 tot

’ 2.500,-. Dit alles alléén bij
uw occasion-specialist. Au-
tobedr. Jasper BV, Windra-
kerberg 29, gem. Sittard.
Officieel Peugeotdealer. Tel.
04490-21944. __
Te k. 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
metal. '85, o.a. stuurbekr. e-
lectr. schuifd. ’ 21.500,-.
045-727168 na 17.00 uur.
Te k. RENAULT 5 Alpine
turbo, bwj. '82, APK tot '90,
zeer mooi, snel en zuinig mr.
mog. vr.pr. ’6.250,-. 045-
-323576 bgg 312439.
VOLVO 340 special 5-deurs
1986, ’ 12.950,-.Volvo Klyn
de Koumen 7, Hoensbroek.
045-220055.
VOLVO 340 dl '85, 5 speed,
Volvo Klyn, de Koumen 7,
Hoensbroek, 045-220055.
VOLVO 340, 1983 ’ 6.850,-
Vplvo Klyn, de Koumen 7,
Hoensbroek, 045-220055.
VOLVO 340 GL, sedan
1984, ’9.950,-. Volvo Klyn,
de Koumen 7, Hoensbroek,
045-220055.
VOLVO 360 2 Itr. 5 deurs,
1985, ’ 12.950,-. Volvo Klyn
de Koumen 7, Hoensbroek,
045-220055.
VOLVO 340 GL automaat
1985, ’9.850,- Volvo Klyn,
de Koumen 7, Hoensbroek,
045-220055.

Te k. A.R. ALFETTA 2000, i.
g.st. APK. Vr.pr. ’1.500,-.
Inr. Golf mog. Tel. 04754-

-186826.

~,,,, ~,.,... —*
-2wsjss|piv *p~j~cyf"L<Aici-~t-/ *^»s

Proficiat Pap en Mam k-

c& ffrftiJl IA Jl^ 1

René, Sandra, Miriam, Peter,. Annemie, Tonny en Danique.
Na 10 jaar hokken eindelijk met
het Huwelijksbootje vertrokken.
Speedy en Marlies

Van harte gefeliciteerd en veel geluk.

Proficiat
Carmen

met je 21e verjaardag van
Mam, Pap, Manuel, Ramon,

Daniella.

Proficiat Sara

De Lieverdjes. j
Goeie morgen

Pap
Proficiat j

mèt diene ièrste
verjaördaag es vutter.

Maria en Jules.
Wat VERKOPEN? Adver-I
teer via: 045-719966.

Proficiat

Jeanny

met Sara zien J
Mam, Pap, Poet, Mariar^ {"

Ben en Lily __^ Ij

Proficiat o!
Deze jongen wordt aj

vandaag rj(

Je collega's van de
Gemeente Vaals, J °-^ ce

Twan en El van Helmd1" te

"Proficiat E
met jullie 25-jarig huwefj-j s
Ra Ra wie wenst jullie oa ta

w---****-^ n:

Mazda 626 coupé 2.0 GLX
'88, nw. model (kleur rood);
Mazda 626 2.0 GLX, LPG
27-10-'B7; Mazda 626 2.0
GLX HB '86; Mazda 626 HB
1.6 GLX'B7; Mazda 626 HB
2.0 LX diesel '86; Mazda
626 HB 2.0 GLX '84; Mazda
626 HB 1.6 LX compl. met
uitbouwset 13-11-'B4; Maz-
da 323 HB 1.5LX '86; Maz-
da 323 HB 1.3 LX '86; Maz-
da 323 HB 1.3 LX aut. '86;
Mazda 323 HB 1.3 LX aut.
25-11-'B5; Mazda 323 HB
1.3 DX '83; Mazda 323 NB
1.7 GLX Diesel '88; Mazda
323 NB 1.5 GLX'B6; Mazda
323 NB 1.3LX'B6; Opel As-
cona 1.6 S '84; Opel Manta
1.8 S '83; Opel Kadett 1.6 S
GT '86; Opel Kadett 1.2 S
'84; BMW 318 automaat '81;
Nissan Cherry 1.3 GL '84;
Opel Manta 2.0 S zeer mooi
'79 ’5.500,-. Goedkope in-
ruilauto's: Mitsubishi Sa-
porro aut. '78 ’ 1.750,-; Fiat
128 CL 1100 '80 ’500,-;
Opel Rekord '79 automaat
’2.750,-; Honda Civic 1.2
'79 ’ 2.500,-. LOVEN Heer-
len B.V. Palemigerboord
401 Tel. 045-722451. Er-
kend APK-keuringsstation.
Te k. gevr. INKOOP alle
merken auto's, schade geen
bezwaar. Tel. 045-416239.
Ford SIERRA Sedan '89.
Toyota Celica 1600 i GTL
liftback '87. Audi 80 '87. VW
polo coupé GT '86. Mazda
323 Sport '84. Alfa Sud 1.5
'83. Audi 100 D '80. Volvo
244 GLD '82. Mazda 626
autm. '81. BMW 323 i '84.
BMW 316 '87. BMW 316
'85. BMW 316 i '88. BMW
524 TD '85. Suzuki Alto s-
drs. GL '87. Suzuki Alto 3-
drs. GL '87. Autobedrijf
Reubsaet, Op de Vey 47-
-49, Geleen. Inruil. Garantie.
Financiering. Tel. 04490-
-44944. Uw adres APK keu-
ring. Alle autorep.
FORD 1600, bwj. '79,

’ 1.300,-; Suzuki bus, grijs
kent., ’1.400,-. Surfplank
compl. ’ 400,- 045-259712.
Tek. BMW 520 I '83 uitbouw
en verlaagd 15 inch, sport-
vlg. z. mooi ’ 11.750,-, mr.
evt. 045-453572.
Te k. BMW 316 nw. mod.,
bwj. '83, alle extra's
’12.750,-, mr. 045-316940.
Te k. BMW 316, groenmet.,
m. '79, dubb. koplamp.,
radio-cass., APK 8-'9O
t.e.a.b. Tel. 04406-13799.
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 koop CITROEN GSA '81,
i.g.st., APK 9-'9O. Schoon-
broodstr. 8 Geleen.
CITROEN GSA Club 2e eig.
bwj. '81, kl. blauw, sunr.,
APK 4-'9O i.z.g.st. ’ 2.750,-
Na 16.30 u. 045-740662
Te k. CITROEN CX 2400
GTI break trekh. APK juli '90
Net grote beurt gehad. RTI
pr.n.o.t.k., te bevr. Vriehei-
depark 12, Heerlen. Tel.
045-217613.
Citroen VISA '81 (2 cyl.)
APK 3-'9O, ’1.250,-, tel.
045-252947.
Te k. Citroen ACDIANA bwj.
'83, i.z.g.st, pr. ’2.950,-,
tel. 04490-32695.
Te koop nieuwe Daihatsu
CHARADE TS-spec. Blanco
kent. Volle garantie, mcl. afl.
kosten/ML-beh./radio/cass./
wieldoppen. 045-740027.

Mazda 626 GLX 1.8 Se<s £'LPG '88; Mazda 626 2.0ft *
Sedan '87; Mazda 626 *3|±j 'll

2.0 Sedan '83; Mazda W K

1.6 LX Sedan '84 en _>, &
Madza 626 1.6 DX Se* ei
'83 autom.; Mazda 626 J: ft
SDX Sedan '81; Mazda & ft
2.0 SDX coupé '82; Ma# E
626 1.6 HB LX '83; Ma2° e
626-2.0 GLX coupé auto1?, n
p.s. '84; Mazda 323 1J k
GLX Sedan '87; Mazda 3fl v
1.5 GLX Sedan '86 en **' 5
Mazda 323 1.3 DX Sed'
'85 en '82; Mazda 323 Jj *
LX Sedan '86; Mazda -
1.5 HB GLX autom. $ L'
Mazda 323 1.3 HB GLX g g
Mazda 323 1.5 HB GT "j ft
Mazda 323 1.3 HB DX ;
drs. '85; Mazda 323 SN; J"
1.3 '81; Ford Escort 1.4|J,r*
CL, ABS '87; Ford BsCJ
1.3 HB CL '86; Ford Es<*J1.6 HB GL 5-drs. '84; Pj-
Fairmont 4,2 autom. ö,
Opel Rekord 2.0 S 4-dK
'80; Nissan Micra 1.0 HBn
autom. '84; Nissan Micra
HB '83; Nissan Cherry 'J
HB GL '84; Mitsubishi
1.2 HB EL '84; Honda >\
cord 1.6 Sedan GL auto'J
'81; VW Golf 55 kw 1.6 *J|
VW Jetta 1.6 2-drs. '87; A ,
vo 240 Van Diesel Es'l' "
'85. Occasions met Maz~jj
Kroongarantie. Autobefl

fLEYMBORGH BV, BoTO
weg 2-8 Limbricht. ' :
04490-15838.
Zeldz. mooie MERCEP^*280 C Coupé, vele opK
wortelnotenhouten a%j
board, automaat, schui'J
gasinstall., trekh., get. 9K
ree. APK tot 9-'9O, met
taxatierap. Werkel. in nv»L
Alleen ser. gegad.
04752-4048. Jl
Te k. MERCEDES dies. 3?
bwj. '81, ’8.500,-. Tel. 0*
312801. __^j
Te koop MERCEDES Ê
pers.w. aut., bwj. '86. '045-318708.
Te k. GEVRAAGD auto's *bedrijfsauto's, schade ot j

fect geen bezwaar,

' sloop. Tel. 045-7202Q0_^<
Te k. Opel ASCONA
bwj. '80, LPG; VWGolf.-?^
'77; OPel Ascona 160",.
bwj. '79, spoiler en sp -i stuur, mr. mog. 045-32^
Opel CORSA TR bwj. Z
Fiat Uno 4587; Citroen v'^ -
leader '86; VW Transpo''-

-1 1600 '80; Mini 1000 ,
Chevrolet Citation '80. u

i 216476 bgg 04492-331J^ ]

'1e klas OCCASIONS: A" ,
80, 1988; VWGolf 1300^ ,
1986; VW Polo, 1986; ,

■ Sierra 1.8, 3 drs., *"*£. (
Opel Kadett 1200LS, sd|J (
1985; Nissan Micra $) ,
1984; Toyota Corrolla ,
DX, 1983. Auto's met o" .
ag-garantie, APK keurig. <station. Garage Martin J

fl -,
ritsma, Pastorijstr.; Nuth. Tel. 045-242412^ '1Fiat UNO 45, i.st.v.nw., t !
eig., bwj. '85, APK, krn-*,.
52.000, moet weg, *[ï ,
’ 6.950,-. Tel. 045-2737^ J
FIAT Ritmo diesel bwj. \
als nw., 100% in °'va i

’ 4.950,-, pas gek. Tel. u
254462. __^j |
Te k. Fiat PANDA bwj. 1%,
APK gek. Tel. 04490jj5H> 1
FIAT 127 Super, 5-spee(
type '83, i.z.g.st., *ff i,
’ 2.450,-. Tel. 045-7 V2Bl> ;

Voor Piccolo's
zie verder pagina 14
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Daihatsu Applause
leuke wagen voor

Jeugdige zakenman
ji0 Y-Jduizend mensen die nu
rijd m een Da*hatsu Charmant
s'ch^ hebben onlangs een an-
i-ip, kaart gekregen waarop de
Qeuwe Applause is afgebeeld,
dip attentievan de importeur,

verrast was zoveel Charmant-
fen 6rs ln Nederland aan te tref-
loo Zal leiden tot een grote toe-
Vra^ naar de showroom is de
t>ii t?' -^e n*euwe middenklasser
"J-j. aihatsu is immers een stuk

dan de al enige tijd niet
jjj.er verkrijgbare Charmant.

V 0 gaande van ongeveer 26 mille
Bai°r et instapmodel, kom je alg«uw richting 30 mille voor eeneeUe aangekledeLi.

'-'riri z*tten we tocb in een heelj^der marktsegment dan voor-
tti-S-', een gebied waar voorna-
Óori en ze^er na de oPeratie-£jon. zakelijk wordt gereden.
,eigroep voor de Applause
je e^.dan ook grotendeels de
Ua gdige zakenman worden die

net werk nog wel een beetje

wil 'stoeien' met de 16-klepper
motor van de Applause.
De Applause verdient terecht
een ovatie waar het de uiterlijke
vorm betreft. Dat ziet er goed uit
voor een 4-deurs sedan, waarbij
geraffineerd de hatchback-klep
is opgenomen in de gladde
stroomlijn-vorm. Alle modellen
maken gebruik van de 1.6 litr.
motor met 4 kleppen per cilinder
die ene vermogen levert van 105
pk. Er zijn twee optiepakketten,
een voor de electrische bedie-
ning van een aantal zaken en de
ander bestaat uit ABS, automa-
tisch instelbare schokdempers
en verwarmingspaneel met
drukknoppen.

* öe nieuwe Daihatsu Applause

Kleur
Het interieur oogt te Oosters,
hoewel er een verbetering in
vormgeving en kleurstelling is
bereikt. Alle noodzakelijke din-
getjes zijn aanwezig en je zit

voorin bijzonder ruim in goede
stoelen. Achterin is de hoogte
aan de krappe karft, terwijl de
bankzitting wat vlak is. Het stuur
heeft de juiste vorm voor een
goede grip, maar het sturen zelf
gaat langzaam rijdend zwaar en
op behoorlijke snelheid is het
eigenlijk iets te licht voor een
veilig gevoel. De 5-bak schakelt
prima enrond de 3000 tr/min is er
met 120 km/u betrekkelijk wei-
nig motorlawaai, de banden'
daarentegen hoor je meer.
In de bochten is de Applause re-
delijk onderstuurd en de vering
zou iets straffer mogen om het
overhellen een tikje minder te
doenzijn. Verder een prima weg-
ligging, goed rechtuit-koers en
weinig last van oneffenheden.
Korte 'dwarsliggers' worden wel
goed hoorbaar, je voelt ze even-
wel niet in de rug. Vanaf deLi is
de achterklep van binnenuit te
openen en die biedt toegang tot ,
een mooie vlakke en grote laad-
ruimte. Alleen de bankleuning,
vanaf de Xi deelbaar, is
neerklapbaar waardoor er een
stuk meer bagage meegenomen
kan worden.

De auto heeft een top van rond
de 175 km/u en het verbruik bij
120 km/u is 1:13,9 volgens fa-
brieksopgave. Vanaf half sep-
tember is de Applause als L, Li
en Xi tekoop, eind dit jaarkomt
nog de Zi een vierwielaangedre-
ven versie.

auto

Prijzen liggen steeds dichter bij elkaar

Tanken over de grens
minder interessant

van onze medewerker
flor schilte

ui België en Duitsland is debenzine nog altijd goedko-per dan in Nederland. Het is
echter de vraag ofeen auto-
mobilist voordeliger uit is
*^s hij over de grens tankt,

moeten ook kilometers
gorden afgelegd om de

te bereiken,
"aak wordt dit niet in aan-

|« 'ïimerking genomen. HetI natuurlijk anders als deaütomobilist in Duitsland
!* elegie werkt of op eenandere wijze zijn tripje over
~e grens kan combinerenJPet een bezoek aan dePomp.

a£dstof drukt nog altijd het
cifr eop de osten voor parti-uüer autogebruik. Zakenrijders
prefereren vaak diesel en LPG,e *n Nederland goedkoper zijn.

iv 'J self-service tankstationar» Esso in Nuth werden de vol-
,jtf 1} 6̂.. tarieven, die representa-
tep fö n voor de streek> geno-erd. Voor één liter super stonden hterprijs van 1 gulden 67. De

A Ceo<; VriJe superbenzine wordt 3
)t„ ..n goedkoper aangeboden

rMH de 'Euro-loodvrij' voor 1
Di >in 61 is geprijsd- Dan naar;; gM-'tsland. Net over de grens bij

'tai i5rc* werden bij een Texaco-
inin ion' ook met zelfbedie--1 v

n§> gelden de volgende tarie-.en- Voor een liter loodhouden-
Ike Sh per werd x D-mark 24 bere-
th nd- In harde guldens komt dat

* |!^er °P 1 gulden 42. Ruim ééni_A aTlJe goedkoper per liter. De
I «Middelde middenklasser heeft
iAn tankinhoud van 40 liter. De

'm^K^a^e besparing van de auto-i ''Obilist is ongeveer 10 gulden.

'ev
a
t
ar moeten de kosten van het

AAa "jden en het verlies in tijd
"°gvanaf. Bij een afstand van 10

!verïineter van de grenswordt het
bn,;i aan brandstof, bij een ver-!guV!k van gemiddeld lop 10, al 2
een u 1 e transactie za* zeker- n half uur in beslag nemen.

an is het extra rijden naar de§rens al geenwinstgevende zaakmeer.

Een liter super-loodvrij is 27 cent
goedkoper in Duitsland. Voor
Euro-loodvrij loopt het verschil
zelfs op tot bijna 31 cent per liter.
Maar veel 'winst' levert dat dus
ook niet meer op. Als de Neder-
landse overheid het plan uitvoert
om de brandstofprijzen door ac-
cijnsverhoging met 17 cent te
verhogen wordt tanken over de
grens weer interessant.

Navraag bij pomphouders in het
grensgebied levert dan ook dat
men weinig meer.merkt van 'tan-
ken in Duitsland.

Ten aanzien van België is het
verschil helemaal te verwaarlo-
zen. Een liter super is in België 9

cent goedkoper, bij een volle
tank een voordeel van 3 gulden
60. Hetzelfde verschil geldt voor
Euro-loodvrij. Indien de Neder-
landse automobilist betaalt in
guldens krijgt hij bij de Esso-ex-
ploitant in Vroenhoven nog een
extra korting, waardoor het ver-
schil 15 cent wordt.

Diesel is in Nederland aanzien-
lijk goedkoper dan in de omrin-
gende landen. Ook hier zijn
maatregelen van de overheid te
verwachten in de vorm van ac-
cijns ofbelasting, die deprijs zul-
len opvoeren. In Duitsland is een
liter diesel-brandstof nu nog 22
cent duurder en in België 18
cent.

" Zal dit
beeld van

Nederlandse
auto's aan de
Duitse pomp

tot het
verleden gaan

behoren
in 1992?

Foto: FRANS RADE

Milieu vraagt
verbod van

automarathons
Twee milieu-organisaties
hebben de provincie Gel-
derland gevraagd een einde
te maken aan recreatieve
autotochten. Deze zoge-
noemde auto-marathons,
speurtochten en sterritten
moeten volgens de Nationa-
le Milieu Aktie en de Nij-
meegse afdeling van de Ver-
eniging Milieudefensie wor-
den verboden.

Aanleiding is een marathon die
door de Stichting Autorekreatie
was georganiseerd. Volgens de
stichting werd een Gelders tra-
ject gereden in één dag, waar- de

wandelaar vier dagen voor uit-
trekt.
„De autotocht brengt u op plek-
jes waar de wandelaar dierbare
herinneringen aan heeft," zo had
de stichting de automobilisten
lekker gemaakt.

Volgens de milieu-organisaties
heeft de stichting het zinloos ver-
vuilen tot doel gemaakt en wer-
den tijdens de marathon een gro-
te hoeveelheid verzurende stof-
fen in natuurgebieden worden
gedumpt.

De organisaties vragen aan de
provincie met het oog op de
luchtverontreiniging er alles aan
te doen dit soort tochten in de
toekomst te voorkomen.

Westduitsland
betaalt mee aan

katalysator
De Westduitse automobilist die
zijn auto laat voorzien van een
katalysator die voldoet aan de
Amerikaanse emissie-eisen
krijgt van de overheid in Bonn
een bedrag van 1100 mark. Voor
nieuwe personenauto's met een
motor tot een cilinderinhoudvan

twee liter geldt een belasting-
voordeel van hetzelfde bedrag.
De maatregelen gaan op 1 janua-
ri 1990 in.
De Westduitse regering wil dat
na augustus 1991 alle personen-
auto's in de Bondsrepubliek zijn
voorzien van een 'Amerikaanse'
katalysator. „We gaan er van uit
dat dat doel wordt bereikt," ver-
klaarde Toepfer. De regering in
Bonn loopt daarmee voor op de
wens van de EG dat alle perso-
nenauto's vanaf 1993 een kataly-
sator hebben.

uitlaatjes

SUZUKI organiseert zondag 17
septembervoor de eigenaren van
een vierwielaangedreven Suzuki
het Suzuki 4x4 Terrein-Treffen
1989. Zevenhonderd zwoegende
Suzuki's komen bij elkaar op het
ruige terrein Put Weber aan de
autosnelweg Utrecht-den Bosch
bij verkeersplein Oudenrijn.
Vele Samurai's, LJ's, SJ's en Vi-
tara's kunnen hun hart ophalen
aan hellingen, rul zand en diepe
waterplassen. Het evenement
speelt zich af tussen 09.00 en
17.00 uur. Deelname en toegang
van dit spektakel is gratis.

TOYOTA heeft wat te vieren. Dit
Japanse merk is 25 jaar op de Ne-
derlandse markt. In die tijd wer-
den hier meer dan 500.000 nieu-
we Toyota's verkocht. Wie tus-
sen 1 septemberen 30 november
een nieuwe Starlet, Corolla, Cari-
na 11 of Camry koopt krijgt een
speciaal financieringsaanbod,
gratis accessoires, gratis onder-
houdsbeurten of een gulle aan-
kooppremie.

CITROEN brengt twee exclusie-
ve uitvoeringen van haar model-
len op de markt. De Citroen AX
Spirit heeft een 1124 cc motor
met 55 pk., is voorzien zwarte af-
gebiesde jersey-bekleding,
hoofdsteunen voor, radio-uitrus-
ting, achterruitwisser/sproeier,
grijze full-cover wieldoppen en
een Gt stuurwiel. Het prijs-
kaartje is 16.900 gulden. De BK
Biarritz , leverbaar in rood en
wit, is gebaseerd op de BK 16RE
en is voorzienvan een zwart inte-
rieur met GTI-bekleding, specia-
le wieldoppen en in de kleur van
de carrosserie gespoten bum-
pers. De prijs bedraagt 27.550
gulden.

PROFUSION SYSTEMS is een
uitkomst voor bezitters van klas-
sieke auto's. Het opknappen, res-
taureren en in goede staat hou-
den van oude automobielen is
een kostbare zaak. De eigenaren
zijn veelal gewezen op hun eigen
vindingrijkheid omdat ronderde-
len veelal niet meer leverbaar
zijn. Vooral reparatie van bekle-
dingsmaterialen, het dashbord
en andere lederen of kunststof
materialen levert vaker proble-
men op. In Amersfoort is sinds
kort de eerste franchise-vesti-
ging geopend van Profusion Sys-
tems uit de Verenigde Staten.
Het biedt een reparatieproces
voor scheuren in leer, vinyl, skai,
lederlook en andere thermoplas-

ties. Onderandere de Nederland-
se Spoorwegen en een aantal
busondernemingen maken reeds
gebruik van dit reparatiesys-
teem. Meer informatie; tel. 033-
-630544.

PEUGEOT heeft haar program-
ma voor 1990 bekend gemaakt.
Het accent ligt op de 'vernieuw-
de' 309, de 405 X4en op het ge-
bruik van een 3-weg katalysator
in combinatie met een mono-of
multipunt injectiemotor op een
groot aantal modellen. Deze
auto's doen ten aanzien van de
milieu-eisen aan de allerstreng-
ste normen. Vooruitlopend op de
nieuwe wet die vanaf 1 januari
1990 zal gelden zijn allePeugeot-
modellen nu al uitgerust met vei-
ligheidsgordels.

VOLKSWAGEN-AUDI heeft
een studie gemaakt van het ge-,
zichtsvermogen van automobi-
listen. Het achteruigaan van het
gezichtsvermogen wordt door de
meeste automobilisten pas laat
opgemerkt. Het tijdig kunnen le-
zen van de borden en goed kun-
nen lezen van kentekenplaten,
alsmede het lezen van wegen-
kaarten of het rijden in de nacht
is inspannend. Als op een goede
dag de oogarts een bril adviseert
merkt de automobilist pas hoe
slecht hij ziet. De bekende Duit-
se ex-rallyrij der dr Werner Boc-
kelmann, die in het dagelijks le-
ven oogarts is, heeft zich in een
goed leesbaar boek 'Auge-Brille-
Auto' met deze materie bezig ge-
houden. Volgens drßockelmann
is het raadzaam als automobilist,
zelfs als hij niet brildragend is,
minimaal één maal per twee jaar
de oogarts voor een onderzoek te
consulteren.

GARAGE is een nieuwe vak-
beurs die wordt gehouden in de
jaren dat de RAI Vereniging
geen grote Autovak tentoonstel-
ling organiseert. De eerste vindt
plaats in 1990 van 6 t/m 9 juni in
de Marijkehal van de Jaarbeurs
Utrecht. De beurs is gericht op
specifieke gereedschappen voor
de garage en de werkplaatsuit-
rusting.

STORNO 940 is de 'handsfree'
autotelefoon die voortaan als
standaard artikel bij de VW/Audi
dealers verkocht wordt. Na het
in gebruik stellenvan het nieuwe
ATF3 net zijn de mogelijkheden
voor autotelefoon een stuk ver-
ruimd. Voor meer informatie'
zorgt Pon Leusden 033-949223.

FIAT UNO wordt na zes jaarver-
vangen door een veranderd mo-
del. Het uiterlijk is dusdanig aan-
gepast dat het de aërodynamica
ten goede komt, zodat ongetwij-
feld het verbruik gunstiger
wordt. Technieken afkomstig uit
de Tipo zullen op de gewijzigde
Unoworden toegepast en de mo-
torenkeus wordt uitgebreider.
Ondermeer drie nieuwe FlRE-
motoren van 1100 en 1400 cc. en
twee Uno Selecta's met de 1116
en 1400 i.e.-motor.

Mini-RAI in
Automuseum

In het koepelgebouw van het Nationaal Automobielmuseum in
Raamsdonksveer wordt zondag 17 september voor de vierde maal de
'Koepelbeurs' gehouden. Op deze ruilbeurs voor miniatuurauto's
trekt steeds weer een groot aantal liefhebbers langs de ruim 200
stands waar tienduizenden auto's in het klein zijn uitgestald.

Op een afzonderlijke expositie worden ter gelegenheid van 25 jaar
Toyota import een unieke colectie Toyota-miniaturen getoond. Ook
zijn er zelfbouw DAF-trekkers waarvan de 3300 Space Cab in mini-
uitvoering 215 cm. lang is, en blikken speelgoed auto's te zien.

Het tijdschrift Modelauto is de organisator van deze mini-RAI. Zij
heeft ook een bouwwedstrijd uitgeschreven en de resulaten daarvan
zijn eveneens in het museum te zien. De Koepelbeurs is geopend van
10.00 tot 17.00 uur. De entree bedraagt drie gulden, voor kinderen tot
13 jaar twee gulden en tegen gereduceerde prijs kan tevens het mu-
seum met de fraaie collectie automobielen bezocht worden.

Het
nieuwe
topmodel van
Peugeot, de
605, die
komende
week
gepresenteer
d gaat
worden. Een
kloeke sedan
met voorwiel-
aandrijving,
een lengte
van 4 meter
72 en een keus
uit motoren
van 2 liter, 3
liter
en 3 liter met
24 kleppen.
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Jurgen Autocentrum mercedesspeciaust nissandealer K7/#7/?v//73
Lang/iecAcweg 32-40 (Industrieterrein „Dentgenbach") Kerkrade 3 045-452570

300SLblauw/zwail '86 Micra DX rood '88 AlfaRomeo 33wit '86
--------------i^m**********--********-******"

260E zilver '86 j Micra DX zilver '87 CitroenBK GTI 16Vrood '87 "^^^^^^""^""^
zaotEcoupéblauwmet 88 EElauw 5' Fia,Uno4swi, '** ~.. ,
230TE blauwm. '87 Micra SDXzilver '87 Ford Sierra 2.0i-Szilver '85
230 E zilvermet. '86 KISSL « Ford Escort 1.1L '84 W~m

I Sunny 1,7 diesel4-drs. 83 ..... f mü\ ■200 D autom. d.blauw '87 Sunny 1.6 SLX 34***. '86 Ford Escort 1.3GL wit '86 L*»!
200 0 barolorood '87 SïïllïïJL, w Ford Escort 1.4tt, lpg '86 ' Hr**-**«S|I Sunny 1.3 sedanzilver 8/ ■ _■«»« m v. , IJ200 blauw/zwart '89 Sunny 1.5 GL coupé '86 Mazda 323 groen 82
190 D 2.5 blauw/zwart '87 SlA?^, v u,i. *'% Mitsubishi Lancer 1,5 GLX d.b.'B6 _ __&*

Sunny coupe 1.6SLX wit 87 n.«ii/.^»i»...ii "«190D barolorood '86 Sunny coupé 1.6SLX zilver '86 OpelKadett wd 83 I \
190E2,6blauw/zwait '82 S"^ £ OpelAscona 1.6S s*. '87 l^««#
190E2.6blauw '87 StaUd' i Peugeol 205 GLD bronsn, et. '84 B
190Eblauwmet '87 I »" ""*" 2*° ""« " Peugeot2osjun.wit 11emnd '88
,„,.. ,« 300ZXauLrood 85 Volvo34oDLwit '86 LWI190Eblauwzw.met. 85 300 ZX zilver

_
*- -4ft

190EgroenmeL '85 »!"", w
Peugeot 505 Gli airco. '87 rj^■ Patrol turbo dieselzilver 85 Tmmta Harina 1116wit 'RS190Eautom. anttiraciet '84 Patrol TurboDiesel wit '87 loyotaiannain.ow** ss ■

«ncnviri 'tv - - ■ ToyotaCamry2.oGLiautom. '84 ■"■' J190Erood 84 Demonstratieauto's ' _ *m
200autom. zilver '82 Bluebird2.oLX4-drsd.gr. '89 VW Go» 1.8GTIrood '87 X
240TDbeige '79 Maxima 3.0 E aut. d.gr. '89 Vol«34ooLwit '86 |"^ L

■«■■■■■IHHBHHaMIHiHBHanJ * . .
VW transporter, gesloten bestel,
diesel, bwjr.'BB wit kmst. 38.000
VW transporter, gesloten bestel,

benzine, bwjr.'B7 wit kmst.
18.000

VW LT gesloten bestel, diesel,
bwjr.'B7 wit kmst. 43.000

VW transporter, piek up met
verbr. laadbak, diesel, bwjr.'B3

wit kmst. 110.000

Geopend ma. t/m vr. van 9.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Donderdag koopavond tot 21.00 uur

$ SUZUKI
-w/y*

AUTOBEDRIJF BOS HEERLEN B.V.
Grasbroekerweg 9 Heerlen, tel. 045-724545

Suzuki Alto 3-drs. + 5-drs 1982,1986
Suzuki Swift 1.0 5-drs 1987
Suzuki Swift 1.3GLX 5-drs. 29.500 km 1987
Daihatsu Charade TS autom 1985
Suzuki Alto 1982,1983
Peugeot 305 SR 1980,1982
Fiat Uno 45 1985,1988
Fiat Panda 45 + 34 1985,1986
Opel Corsa 1.2 TR 1984
Opel Kadett 1.2 S 1983
VWGolf diesel 1980
Honda Civic 1981
Honda Integra 1.5 LPG Sedan 1988

; Al meer dan 40 jaar
een begrip voor service
■ 235140

Wij schieten tot

’ 10.000,-voor
tot 1 mrt. 1990

i Bij aankoop van onderstaande inruilauto's (aanbod
geldt tot 18 sept.'B9)

Peugeot 505 SC Opel Kadett LS

" Peugeot 505 V6aut. Opel Corsa 1.2 S
Peugeot 405 SRI Seat Ronda GL
Peugeot 405 GL Renault 11 TL
Peugeot 309 GL Citroen Visa 11 RE
Peugeot 309 GR Peugeot 505 GTD
Peugeot 205 GR Peugeot 205 XE

PEUGEOT
COLLARIS

Schelsberg 45, Heerlen
Tel. 045-720202

235373

ALLE MERKEN
ONDEII ÉÉN DAK

f 1 500,- inrui» en IV f^J f \ , VMm
1 één vol jaar » /^T ZT '^arantieverzekenng 1 f*y*-p»^L mJi i» ni i occasions in een

IJj^aaM^jÉ^^ IJ-fl^^P**^^ grandioze autoshow
Y^ AudiBoS ~iu^ VW Golf GTi 16 V ""]WA VW Passat 1.8 1 4-drs. II nw. model, flamongometallic V-*^ rood, 5-drs., alu velgen etc. \iA* dlamantzllvermetallicI november 1986 ’25.750,- | januari 1989 ’42.500,- T" juni 1988 ’31.750,-

-\Y^ BMW 316 I \\\ Volvo 360 GLS 4-drs. IWA Ford Escort 1.6L automaat I
Shadow Line, zlnnoberrot IV*^ donkergrijsmetallic \A^ 3-dra., blauwmetallic
september 1985 ’ 19.750,- oktober 1984 ’ 12.950,- | |unl 1983 ’ 10.950-

Audi SOS Quattro 1987 Mercedes 300E, automaat 1986 Seat Fura 900GL 3-dra 1985
BMW 31614-drs 1988 Mercedes 190E,abs.metallic 1986 Toyota Celica 2.0 KT 1983
BMW 520iShadow Line 1987 Opel Kadett 1.3SGL-ultv 1985 Toyota Carina 1.6GL II 1986
BMW3lsnw.staat 1983. Opel Kadett 1.603-drs.-ultv 1984 Toyota Corolla 1.3GL 1984
BMW 316nw. model 1983 Opel Kadett 1.2S3-drs.-ultv 1985 VWGolf dieseltour-ultv 1988
Ford Escort 1.6CL 1987 Renault 5GTL 3-drs. 40.000km 1985 VWSantana diesel 1983
Ford Sierra 2.0Laser 1986 Peugeot 205XE 1.1 Itr 1987 Volvo 340 DLautomaat 1984
Lada 2105GL katalysator 1988 Peugeot 505GRD 1986 Volvo 740 GLEautomaat 1987
Mitsubishi Colt cxc 1988 Saab 900GL 3-drs. 37.000 km 1987 Ford Fiesta 1.1L 1986

y I heerlenseweg 200
aiitnArZmmmmwmw landgraaf
t———^7a L teL 045_728484
1 aWw tot ziens in onze showroom.

Giro
55055
Astma Fonds

""■;; ; , : ;

Bij omzitde

pas echtin demaand!
jffjJk^mm^^^ en de Razend komplete Renault 5 Cosmopolitan.

HÉjTli'iiriJ^y^^^Kj^ ,a^e aanbiedingen en een wedstrijd met een
WM m Regen aan prijzen! 'n Kleurrijke wandklok kado

bij elke proefrit. Als dat geen goede redenen zijn

Atro Heerlen B.V.
Beersdalweg 97,6412PE Heerlen.Ttelefoon (045) 72 42 00.

Autobedrijf
Ploemen-Schols by

MERCEDES 190 D 2,5 1986
140.000 km, rookzilvermetall., stuurbekrachtiging,
centr. deurvergr., alarm , m* ...
AUDI 100 autom. 2.0 LPG 1986
120.000 km, donkerblauw, schuifdak, zonwerend

’ 29.550,-
FIAT Panda Jolly 1988
9.500 km, zwart ’ 1 0.850,—
HONDA Civic 1,6 i 1988 _ _ ___ ___
25.000 km, roodmetall. ’ 26.950,—
POLO Avance 1.1 katalysator 1988
14.500 km, blauw, sportstoelen, sportstuur,
achterspoiler ’ -f 5.950^-
AUDI 80 1.8 1987
69.000 km, steengrijsmetall. x gft 950 —
VW Jetta C 1.3 2-drs. 1987
35.000 km, donkerblauw ’lB 995 -
Alle auto's zijn ANWB-gekeurd
AMBYERWEG 2, ROTHEM/MEERSSEN
Tel. 043-644888

t

Als Opel-dealer hebben wij steeds voorradig jaa AAPI AAA fIOIAIIf*een keur van inruilers. In en om ons bedrijf IMpl all I ü\l INSstaan voor u klaar steeds ongeveer lUUUI LL UUUHUIUIIV
in alle typen en kleuren, meestal van eerste eigenaar en altijd met BOVAG-OK GARANTIE.

SPECIALE AANBIEDINGEN
Rekord, 4-drs.„turbo diesel 1985 Kadett. GSi 1985/1987
Rekord, 5-drs., caravan 2.0 S 1985 Ascona, 4-drs. aut. LS 1.6S 1983
Rekord, 5-drs. caravan 2.0S1982 Ascona, 1.6 S travelier 4-drs 1986
Omega, 5-drs. GLS caravan 2.01 1987 Ascona, 1.6 S travelier 5-drs 1987
Kadett, 5-drs. spec. caravan 1.6D 1983 Rekord, 2-drs.L caravan LPG 1985
Kadett, 5-drs. LS caravan 1.2 S 1985 Manta, GT2.OS 1983
Kadett, 5-drs. LS caravan 1.60 1986 FiatPanda 1986
Kadett, 3-drs. LS 1.6 S automaat 1985 Senator, 2.5 2x1986
Kadett, 3-drs. aut. LS 1.3S 1987 235241

Openingstijden: ma. t/m vrijd. van 9.00 tot 18.00 uur. Zaterdag van 10.00tot 16.00 uur.

IN- EN VERKOOP SCHADE-AUTO'S

AUTOHANDEL EN SLOPERIJ DEUMENS
Verkoop gebruike en nieuwe onderdelen van alle jh^üß

recente merken auto's: xF^jm.
ALFA, OPEL, BMW, FORD, VAG,ROVER. MERCEDES, MITSUBISHI, \*Z^B^^HONDA, NISSAN, MAZDA, TOYOTA, SUZUKI, ENZ. IklMlUll

gevraagd auto's mat schade |M—■ |
HAEFLAND 20 (ind.terrein) BRUNSSUM (045) 254482

Geopend dag. van 9-12 en van 13-18 zaterdags van 9-15.00 uur

.J'
;

-—._
Jos Bogman specials

Ford Escort 1600D rood 85.000km '85
Opel Kadett 1300S groenmet 36.000km'B6
Ford Escort 1600i rood 35.500km '86
Ford Escort 1400cl rood 29.700km '88
NissanMicra DX grijs met 32.600km '86
Suzuki alto GL wit 83.000km '87
Renault 5 SL wit 50.000 km '87
Peugeot 309 XSi antraciet met 57.000 km '87
Ford Orion 1600L grijsmet 62.200km '86
Mitsubishi colt 1500 GLXwit , 12.000km'BB
Volvo 340L wit '23.500km '87 „

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade, Simpelveld, Wittem. Vaals e"
De gemakkelijkste manier
van financiering Hamstraat 70, Kerkrade
via uw dealer 045-423030

LET OP ONZE ADVERTENTIE
VAN VOLGENDE WEEK I.V.M.
SHOW OP 15-16 SEPTEMBER

TE VAALS «j,
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DBflOßflnflflnnnnflnnnnnnntTOnnnnflnnnnn juooi^aiiiiia^a^a^Bf^l bw^^bi ■■ *H """"" "« ""■""■""*** * * * * * * * * * * * * *■""*■■''*" ■"»»"wM**f*^**********»*************i*r***i******^^ ■■"BODHH ■BoCOÖÖCOO'ÖC^O&'_*3C^WCK*_-_,l-1?^8H1^"_".**.".,.,.,_,.,>'.

...DAT BEGINT GOED!!!
De Mitsubishi Colt. Fel, zuinig, De Mitsubishi Lancer. Kompleet, De Mitsubishi Galant. Komfortabelscnoon en in elf uitvoeringen van- komfortabel en met motoren van rijplezier in optima forma. Royale

*'’ 20.995,-inkl. BTW, exkl. af- de nieuwste generatie. Vanaf luxe, bescheiden verbruik, sensa-levenngskosten en anti- korrosie- ’25.645,- inkl. BTW, exkl. afle- tioneel weggedrag. Vanafoenandeling, inkl. 3 jaar Multiga- veringskosten en anti-korrosiebe- ’ 29.795,- inkl. BTW, exkl. afle-ntle- handeling, inkl. 3 jaar Multigaran- veringskosten en anti-korrosiebe-
g? tic. handeling, inkl. 3 jaar Multigaran-

K '.'■ JH m\wjJl y_'^M febë^Rj? BÉjÉÉPIkltt

[ACTIEPRIJS f 2000,- VOORDEEL | NU EXTRA INRUILPRIJZEN | NU ’ 2000,- PAKKETVOORDEEL .
EN WAT DACHT U VAN ONZE 1

GESELECTEERDE OKKASSIES?
Met minimaal 3 maanden Bovag-garantie

Mitsubishi Colt 1400 Turbo Ford Escort 1600 Sport '80
TA . '83 rood K rood KDrie laar Mitsubishi Colt 1200 GL '85 Mazda 626 Sedan 1.6 aut. '79

A - ~. ~ rood K beigemet. K
Multlgarailtie Mitsubishi Colt 1200 EL '86 Renault 5 TL '82 rood Kte zilvermet. K Suzuki Swift '88 blauw KDat Mitsubishi zon blindelings Mitsubishi Colt 1200 EL '88 Volkswagen Golf Diesel C '83

vertrouwen heeft in eigen kwali- rood K blauw K
tejt mag blijken uit de unieke ga- Mitsubishi Colt 1200 GL '88 Volkswagen Golf GL Turbo
rantievorm die zij op alle nieuwe r°°d . __, . . K ? ies?' '83 roodmet. K
Mitsubishi personenauto's geeft. b'^?ncer GL (gas)

K Ek
C" I*6 DX

Multigarantie gaat verder, waar MBftsSKncer 1800 GLD * MÏlïshfcï/1.2 GL'B5 *anaere garanties ophouden. '84 roodmet. K antracietmet. H
Mitc.hi w .. ~ Mitsubishi Lancer 1800 GLD Mitsubishi Colt 1.2 GL '86«msubishi Multigarantie omvat: .85 wil K zilvergrijsmet. H■drie jaar volledige ' produktga- Mitsubishi Lancer 1800 GLD Mitsubishi Colt 1.2 GL '87rantie op motor, elektronika, '87 blauwmet. K rood H

mechaniek en lak. Mitsubishi Wagon 1500 GL Mitsubishi Colt 1.5 GL I aut.
■ zes jaar garantie tegen roest '86 rtlvennet. K 'M""! „""-_ H

van binnenuit Mitsubishi Galant 2000 GLS Mitsubishi Cordia 1.6 SR
M '84 beigemet. K ■* ro,-d H■ drie jaar lang recht op een gra- Mitsubishi Galant 1600 GLX Volvo 340 DL sedan diesel

Us vervangende auto in bin- -87 beigemet. K ""J <CIC
H

nen- en buitenland. Mitsul)jshjGalant 2000 GLS ffihbaïfLPGl '86■ drie jaar lang recht op gratis '85 wit K blauwmet . Hrepatriëring in Nederland en Mitsubishi Sapporo 2000 GSR Volvo340DL Diesel'B7 wit Hbuitenland. '81 bruinmet. K Ma2(-a g29 combi (LPG-
■ 24 uur service Mitsubishi Galant 1800 GLD -37 wit HUrsemce '85 bruinmet. K Honda Civic 1.3 lux'Bs wit H
MITSUBISHI EEN '*"' OpelCorsa 1.0 S Swing'Bs Peugeot 205 1.1 GL'B4

) VERAWTu/^'r,Dr>c wit K Mauw/met. HCKANTWOORDE Honda Civic Lux aut. '80 Volkswagen Jetta 1600 CL
INVESTERING IN MEER | bruinmet. K '86 beigemet. H

KWALITEIT EI, K = KERKRADE H = HEERLENZEKERHEID.

jn AUTO KLEIJNEN
mitsubishi Locht 193 Passartweg 35A
>—ü«»L-J Kerkrade-West Heerlen-Noord, 045-425555 045-212035

A.P.K. I
AUTOKEURINGEN
KWARTEN v.o.f.

Kastanjelaan 148 - Hoensbroek
Telefoon 045-214171

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag

van 08.45 tot 17.15 uur
Keuringskosten: ’ 60,-

GRATIS:
C.O. (uitlaatgassen) afstellen +koplampen afstellen + voorkeuring

öi
U kunt bij ons terecht zonder afspraak

s^" (klaar terwijl u wacht)

Mama,
bestaan er
nog echte
panda's?

pEEF OM DE TOEKOMST.
SJVoidvoor f 27,50donateurvan het

Natuur Fonds. Giro 25, Zeist.&

I ;
Het juiste adres voor een gebruikte
bedrijfsauto (met rijbewijs BE)

Bankers bedrijfswagens
Rijksweg Noord 19, Echt
tel. 04754-82453

50 tot 70 stuks voorradig
Geopend ma. t/m vrijd. 8.00-19.00 uur.zat.
9.00-16.00 uur (evt. tel. afspr.).

BBaBBBBBBBBBBHHHBBBBBBBHBMBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaHaBaaaBBBBBBi^

®' T I De nieuwe klasse voor de nieuwe eigenaar.
O I Ëi* I» Cj-iTLtVA-TN J. Merk Type Bwjr. Nieuwpr. Onze pr. p—-—— — —-———■. -..■■ i

Opel Senator 2.5E '86/60.000,- ’29.500- L. MAASTRiCHT |1 aa» sf s jast jast — *>" *♦■■—" *—■I , GEtEEN J BMW 524TurboD '86 'f70.000- ’27.500,- " Mercedes Benz 190D2.5 '87 ’ 72.000- ’46.500-
Merk Type Bwjr. Nieuwpr. Onze pr. Volvo 740GLE LPG '87 ’ 72.000,- ’39.750,- Mercedes Benz 190E '85 ’ 67.000,- ’35.000,-
BMW 320 '83 ’ 40.000- ’10.500,- Mitsubishi 1.6 GLX LPG '87 ’ 29.500,- ’19.500- Mercedes Benz 260SE '87 ’ 122.000-’ 58.000-
BMW 728i '81 ’BO.OOO,- ’ 7.000,- Renault R2STS '86 ’ 39.000,- ’ 19.500,- Opel Kadett 1.3S'87 ’28.500- ’18.500-
Mercedes Benz 190LPG '86 f 60.000- ’.36.500,- , Mercedes Benz 190 D '87 ’ 62.750,- ’ 44.500,-
Mercedesßenz 190 '87 ’ 61.000- ’43.750- i'J'J: l'J. J' HEERLEN 1 Mercedes Benz 190 E '87 ’ 70.000,- ’49.750,-
Mercedeèßenz 190 D '85 ’ 62.000- ’31.500- h^^mmmm^m^ÊÊ^^^» ,jj nl Mercedes Benz 300 SE '87 ’ 135.000,-’ 75.000,-
Mercedesßenz 190 D '86 ’62.500,- ’ 37.700,- erk , R J"e Bwjr Nieuwpr. Onze pr. Mercedes Benz 190 D '87 ’ 64.000- ’ 39.750,-
Mercedesßenz 190 E '87 ’ 70.000- ’51.500,- T, A o "L ■!! I ~ '3500°- Mercedes Benz 190 E '86 ’ 69.000,- ’36.500,-
Mercedes Benz 200 D '85 ’ 72.500,- ’ 36,000,- g» WO ; f 75X00 - f 59.750,- Scorpjo Qhja 79QQQ

_ _
Mercedes Benz 280E '84 ’ 110.000,-’ 27.500,- "6S g 0 .?? '.H0.??0'" {^500,- p GRQ JMercedes Benz 380SE '85 ’ 150.000,- ’ 65.000-

360GL 86 ’ 32.000- ’15.500,- '
a^^aai -aaaaaakaa ''— 235375

m|Ah HM I PA De en/ge officiële MERCEDES BENZ-dealer in Zuid-Limburg, met vestigingen in:
HVHH HBi HH I VBt GELEEN - Rijksweg-Nrd. 125 - tel. 04490-46333 | ■ 118181wF W^ J^l HEERLEN/HOENSBROEK - Wijngaardsweg 55 - tel 045-224800 VRAAG NAAR ONZE

WkWmU H HBi HH i Ii WW MAASTRICHT - Akersteenweg 10 - tel. 043-613200 | 1 UNIEKE ZEKERHEDEN

ZONDER K©P
De eerste (hoogste) afschrijving is uw WINST

BMW 3161 lachsmet.
15.000km. mrt./89
get.glas - alu velgen - radio/cass.
BMW 316imalachitmet.
20.000km N april/88
get.glas - centr.slot - alarm - radio voorber.
BMW 316idiamantmet.
20.000km jan./88
get.glas - radio voorber. - 2e el. spiegel
BMW 324Dantracietmet.
48.000km jan./88
get.glas - radio voorber. - 2e el. spiegel
BMW 520! diamantmet.
13.000km april/89
get.glas - centr.slot - alarm - radio voorber.
BMW 520ibronsmet.
55.000km april/88
get.glas - centr.slot - radio voorber. - schuifdak
BMW 730iaut. lachszilvermet.
13.000km jan./89
div. ace. o.a. temp.mat. - el. ramen
BMW 7351 aut. diamantmet.
40.000km mei/88
veel ace. o.a. airco. - el. stoelen
BMW 7351 aut. malachitmet.
15.000 km april/89
div. ace. o.a. lederen bekl., schuifdak - el. stoelen

UWBMW-DEALER
AUTOBEDRIJF KERA B.V.

KERKRADERSTEENWEG 5, KERKRADE
TEL. 045-452121

235369

I OCCASIONS I
1 JAAR GARANTIE!

A) 6 maanden - uitgestelde betaling
B) 12 maanden -0% rente

tC) 24 maanden- 4.9% rente
D) 36 maanden - 6.9% rente

RENAULTs4ITO HEERLEN
Beersdalweg 97, 045-724200

AudilooCC2.3steengrijs 1987
Audi 80 CC 1600cc 4-drsKalahari beige met 1985
BMW 316kl. rood 1981
BMW 320i autom 1984
Citroen GSA 1984
Citroen Visawit 1986
Fiat Panda rood 1982
Fiat Panda 45 S grijsmetallic 1985
Fiat Uno 45 S grijsmetallic 1985
Fiat Uno 45 blauwmetallic 1988
Ford Escort 1100CC 1986
Ford Escort 1600CL goudmetallic 1987
Mazda323 4-drs sedan 1987
Mazda 626 autom 1983Mitsubishi Colt grijsmetallic 1984
Opel Corsa 1200kl. zwart 1988Opel Kadett 1300 1987
Opel Corsa 13Srood 1986
Opel Kadett 13S grijsmetallic 1985
Opel Kadett 1300 N kl. wit 1986
Peugeot 205 GR grijsmetallic 1984Renault 11 TC blauwmetallic 1983
Renault 5 GTL grijsmetallic .". 1986
Skoda 120L 1986Seat Fura blauw 1985
Seat Ibiza 1200 rood '. 1985
Toyota Corolla 1300rood 1986
VW Golf 1300C Tornadorood 1986VWGolf 1300 CLwit 1987
VWGolf 1600CC 1985/1986
VWGolf 1600diesel, geel 1987
VWGolf 1600cc 5-drs. rood 1986
VW Jetta 1300 4-drs 1986
VW Jetta CL 1600 CC 1984
VWPolo Coupé Sprinter 1300 1985
VWPassat 1600CC 5-drs 1986/1987
VWPolo Coupé Avance sportief 1050 cc 1988
Volvo 360 GLS 1985
Volvo 340 GL grijsmetallic 1985

Geopend ma. t/m vr. van 9.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 10.00tot 17.00 uur

Donderdag koopavond tot 21.00 uur 223710

ér^ Autoservice
CL HALECO B.V.

Daelderweg 27, Nuth - tel. 045-242192
Erkend inbouwbedrijf van TBBS/TNO-goedgekeurde
autobeveiligingssystemen en dealer van autotelefoon Storno
940. Demonstratieapparatuur aanwezig.

/ . \m\W wb Ü SO
f Vraagprijs
f Inruilprijs
f *
De puntjes zijn
bespreekbaar!

Een occasion koopt u natuurlijk bij..

AUTO
VENCKEN

Dat is vertrouwd!

Wenmeekers Op Niveau.
Niveaubij Wenmeekers meubelen betekent kwaliteit in het betere klassieke genre.Wenmeekers heeft onlangs een ruimte ingerichtmet exclusieve stijlmeubelen, waarondertientallen bankstellen in alle uitvoeringen, in stof en leder. Dit geldtook voor de rustiekeeikenkasten-kollektie in vele modellen en prijsklassen. Al met al een kollektieopniveau. En als U eens van plan bent om meubelen met niveau aan te schaffen, danverzoeken wij U beleefd om onze kollektie stijlmeubelen te komen bewonderen. En voordiegene, die Wenmeekers nog nietkent: Wenmeekers meubelen hanteert altijd de

...agpfjjg-ifel-, interessantste prijzen, die U elders nietzult aantreffen.
I ~^ÊÊf liJÉtes^. Alvast tot ziens op onze klassieke afdeling.

WENMEEKJ^EiIELENffi
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Auto's

Ford ESCORT 1.4 Bravo,
bwj. '88, 20.500 km.

’ 19.500,-. 045-316129.
Te k. Ford ESCORT 1.1 L,
bwj. '82, i.z.g.st., APK 4-'9O,

’ 7.250,-. Tel. 045-225570.
Ford Fiesta 1300 Ghia; Ford
Fiesta 1100 L, deze sportie-
ve, zuinige auto's voor

»slechts ’3.950,- per stuk.
Garage CENTRAL Geleen,
Rijksweg Centrum 97.
Te koop Ford ESCORT 3,
bwj. '81, veel extra's, pr.n.o.
t.k. R. Visscherstr. 15 Heer-
len-Molenberg.
Weg. omstandigh. t.e.a.b. te
koop Ford ESCORT 1.1 La-
ser, bwj. '84. 04406-12577.
Te k. Ford SIERRA 2.0 CL
Sedan 1988, 4-drs, grijsmet.
schadevrij, 18.000 km. als
nw. 045-715182 na 18 uur.
Te k. FORD Fiesta C 1100,
bwj. '87, km.st. 34.000, kl.
rood. Tel. 04498-52903.

, FIAT Panda 750 Fire, wit,.bwj. 4-'B7, 39.000 km.; Fiat
Uno 45 Fire, rood, bwj. 7-■ '87, 28.000 km. Bastiaans

■Autobedrijf, Heerlen. Tel.

'045-724140.
jTAUNUS 1600 L autom. bj.. '81 m. LPG, zeer mooi! Vp.

"’2.750,-. 045-314281..Sportieve ESCORT Bravo L,'82, zeer mooi, APK gek.
Hamerstr. 39 Heerlen.
Honda PRELUDE 1.8 EX
'83, APK 10-'9O. I.nw.st., vr.

"pr. ’ 13.500,-. 045-458944.. HONDA Civic '80 autom.
!’3.200,-; Honda Prelude
'80 ’4.900,-; Mitsubishi
Galant '80 ’2.500,-; Opel
Ascona '80 ’3.800,-; Opel
Kadett 12 N '80 ’3.500,-;
Opel Manta '78 ’2.200,-;
VW Golf D '79 ’3.900,-;
Mazda 323 '79 ’ 1.500,-,
Oude Landgraaf 101,
Schaesberg-Landgraaf,
045-311078.

/ "SkodaFavorit. Een openbaring." f

Te k. i.v.m. vertrek buitenl.
Ford TAUNUS 1600 Bravo,
bwj. '81, APK 9-'9O, i.z.g.st.

’ 3.750,-.045-213891.
Tek. Ford ESCORT 1.1 La-
ser striping, wit, 5-bak, bwj.
'84, i.nw.st. ’8.900,-. Mei-
doornstr. 23, Geleen.

Wij geven het meeste voor
Uw AUTO. U belt, wij komen
045-422610 ook 's avonds.
Te koop AUDI 80 LS, bwj.
'80, m. gas, APK tot '90, kl.
rood, auto is i.z.g.st. vr.pr.

’ 2.750,-. W. de Rijkestr. 11
Kakert-Landgraaf.

j "En alser eens fors gas wordt gegeven, 1
( dan doet de motor graag mee. De presta-

ties zijn doorsnee voor deklasse; het w
\ verbruik ligt inderdaad opmerkelijk laag." /

Te k. PORSCHE 924 S, z.g.
a.nw. Bereikb. na 19.00-uur.
Tel. 045-452064.
RENAULT R 4 L '83,
’1.500,-. 045-211071
Te k. RENAULT 11 TL bwj.
8-'B4, in perf. st. Bellen na
18 u. 045-712653
Tek. RENAULT 18 TS, bwj.
'79, APK tot 12-12-'B9, t.e.
a.b. 04490-32884.
Re k. Renault FUEGO GTS
bwj. '81, i.z.g.st., stereo, vr.
pr. ’ 3.600,-, 045-257257.
Te k. Renault FUEGO GTS,
bwj. '81 met. blauw, vr.pr.

’ 4.000,-, tel. 04490-54866.
RENAULT 25 GTX 2,2 Itr Inj.
zeer luxe auto, met LPG, zil-
vergrijs bwj. '84, vr.pr.
’12.500,-, mr. mog. Tel.
04750-22697.
ROVER 2600 van den Plas
'80, i.z.g.st., APK, ’ 2.900,-.
Schoonbroodstr. 8 Geleen.
Nieuw model ROVER 2600.
S, bwj. '83 met Vialle gasin-
stall. kl. bronsmet., Pullman
int. o.a. electr. ramen, get.
gl., stuurbekr. centr. deur-
vergr., electr. verw. spie-
gels, etc, met APK. Pr.
’7.850,-. Bergstr. 18, Kerk-
rade. Tel. 045-458666.

Te k. voor onderdelen Opel
KADETT bwj. '73, pr.

’ 350,-. G.v.Prinsterenstr.
17 Heerlen.
Te k. Opel KADETT GSI 3 jr.
oud, 63.000 km verl. spec.
velgen boordcomp. etc,
unieke wagen, tel. 04492-
-3685 tussen 16 en 18 uur.
Te koop KADETT GT '85,
wit, APK '90, o.a. schuifd.
trekh. nwe. banden, uitlaat,
schokbrekers, vr.pr.

’ 15.500,-. 045-320629.
Opel KADETT '78 zeer zui-
nig en goed, APK 2-11-90,.
ca. ’ 1.650,-. 045-323796.
Te k. Suzuki ALTO GL, bwj.
'88, km. 6.500. Tel. 045-
-725802
Te koop JEEP Suzuki,
SJ4I3, z.g.a.n. blauwmet.
bwj. '86, 4 zitpl. luxe uitv.
Tel. 04498-58512.
Te k. Talbot SOLARA 1.6
t.e.a.b., bwj. '81, APK gek.
tel. 045-255164.
Toyota TERCEL bwj.'B4,
6900 km., apart mooi,

’ 6.500,-. Tel. 045-725984
Weg.omst.hed. te k. Datsun
SILVIA, bwj.'Bl, APK, Te
bevr. Zeswegenlaan 196,
Tel. 045-727938

Auto onderdelen en accessoires

Brink Trekhaken met Rijkskeur.
1. Groot assortiment uit voorraad leverbaar.

2. Stabilisator Caravan,aanhanger, extra veilig.
3. Hulpkoppeling.

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

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

Te koop 4 ATS VELGEN en
banden 185/60 R.13 Te be-
vr. tel. 04490-49537 na
18.00 uur.
Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's. Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.
Goede gebruikte onder-
delen voor alle types var
alle merken. ROBBY'S ■auto-onderd. 045-224123.
ZENDER achterspoiler
Ford Sierra 5-drs, pr
f150,-. Tel. 045-423563.

Aanhangwagens
1 Te k. AANHANGWAGEN- 2.80x1.45x45 ’675,-; aan-- hangwagen 2.65x1.25x30,- ’ 775,-. Beide i.st.v.nw. Tel.- 045-312189.

Motoren
1 Te koop i.g.st. HONDA CB

" 750 F2, met kuip, bwj. '78,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-417702.

' Wat VERKOPEN? jAdver-
teer via: 045-719966.

(Bromfietsen
BROMSCOOTERS v.a.

’ 72,- , per maand. Brom-
fietsspecialist Math Salden,
Limbricht.
Te k. DRIEWIELER ’20,-;
kinderfietsje met massieve
banden voor kind 3-4 jaar

’ 40,-. Tel. 045-244963.
Te k. HONDA MTX, bwj.
eind '85, weinig gelopen!
met verz. Tel. 045-452488.
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 17.00 en 18.00 uur.

Te koop VESPA Ciao, va.
’1.125,-; Puch Maxi v.a.
’1.390,-; diverse gebruikte
en overjarige fietsen. Bert:Rekers, Willemstr. 85 Heer-; len. Tel. 045-726840.

'Te k. WEDSTRIJDRACE-. FIETS Gazelle. Pr.n.o.t.k.. Tel. 04492-4140.
i

Grote sortering en nergens
; goedkoper; Fietsen, onder-

delen en banden. Ook voor
■ reparaties. Simon Olthofs. Tweewielerspeciaalzaak. TYPHOON, Marisstr. 14- Geleen-Zuid. 04490-49237.

Donderdag koopavond.

U KUNT NATUURLIJK OOK ZELF DE NIEUWE
Natuurlijk zijn we maar wat trots dat AP\ I ##\ |^ JL TAI E^\ W\ IT TT 'T" Tf" L I
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wïSLÏis,RIJDT SKODA.TI^KSÈaC-*^"^® Prijs mclBTWaf Voorschoten, excl.afleverings- en ML-behandelingskosten. Wijzigingen inprijzen en uitvoeringen voorbehouden.Lichtmetalen wielen tegen meerprijs. Dealeradressen vindt u in de Gouden Gids.

Ford TAUNUS 1600 L, bwj.
eind '78, op gas, goedlop.,
APK sept. '90. Groene weg
6, Landgraaf-Waubach.
ESCORT Ghia 1.6, '83,
APK, na 17.00 uur Demstr.
26, Hoensbroek. .
Te k. Ford FIESTA KR 2,
bwj. nov. 85, nw. type, km.sl
43.000, kl. zwart, i.nw.st. t.e.
A.b„ na 18u. 045-711730.

. MITSUBISHI Colt 1.4 GLX,, met overdrive, bwj. '81, APK
j7-'9O. Tel. 045-441265.. 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.
t olm. 45.000, antr. grijs, sunr.. nw.st., vr.pr. ’ 12.000,-. Tel.

345-751611

j "In zijnklasse scoort deFavorit goed als J
( het op binnenruimte aankomt. Zowel voor- w

als achterin zitje prima." £

NISSAN Petrol 3.3 diesel
Van uitv., alle extra's, o.a.
brede wielen, trekh., tree-
plank, etc. etc, m. 1984, vr.
pr. ’ 19.500,- mcl. BTW. Tel
045-414659.
Te koop Opel ASCONA 16
S, C-uitv. 4-drs., '82, 1e eig,
wit, ’6.500,-. 043-210465.
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.
MERCEDES 230 coupé au-
tomaat, LPG, zilver '78, APK
8-'9O, mr. kleinere auto
mog. Tel. 045-322835.

1 —

Te koop Opel KADETT bwj.
'84, D-model, rood, km.st.
51.000, met alarminstal. i.z.
g.st. vr.pr. ’8.000,-. Tel.
04454-2646.
Opel 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,-; VWGolf 1600 78,
’1.750,-; Polo '79,

’ 1.250,-. Inr.mog. 045-
-211071. Overbroekerstr. 59,
Hoensbroek \
Te k. OPEL Rekord caravan
2.3 D, '85, km.st. plm.
90.000, veel extra's,

’ 15.750,-. Frederikagr. 55,
Kerkrade-W. 045-418968.

\ "Skoda monteert in combinatie met de J
( viercilinder motor een uiterst aangenaam w■ schakelende v^jfversneDingsbak." £

Te koop Opel MANTA CC
bwj. '79, ATS-sportvelg.
verlaagd, alarm, sportstoe-
len, sportuitlaat, pr

’ 7.750,-. 04490-71917.
"-Opel MANTA GTE bwj. '84,

5-bak 15 inch sportvlg. Ron-
de kopl., veel extra's, tel.
045-321023. ___
Van part. te koop Opel AS-CONA 16 S bwj. '86, i.st.v.
nw. pr. ’ 13.500,-, kl. blauw,
Tel. 045-218851.

Te k- Ope\ ASCONA 16N op
LPG 4-drs- kl. wit bwj. '85 vr.
Pr- / 11000,-; Opel Ascona
HB 16S 4-drs. roodmet. bwj.
'84 vr.pr. ’9.500,-. Tel.
045-259654. Schievelberg-
str.4, Brunssum.

KADETT type 12 S '83,
zeldz. mooi. Kerkraderweg
166 Heerlen.
PEUGEOT 305, bwj. '81, i.g.
st., pr. ’2.950,-. Tel. 045-
412037.

Te k. SAAB 900.GLS bwj.
'82 m. lichtmet. vlg., vr.pr.
’6.500,-, tel. 045-725895
v. 12 uur.
Seat IBIZA 1.2 L, 10-'B5,
rood, 2 drs., 49.000 km, 1e
eig. ’ 9.750,-. 045-751453
SKODA 120 L nw.pr.
’12.865,-, aktieprijs
’12.000,- all in. Uit voorr.
leverb. Skoda coupé met
loodvrije motor; Skoda Fa-
vorit 2x. Uw Skoda dealer
gar. Fons Arets, Randweg
Hoensbroek.
Voordelig te koop SKODA
Favorit demo. 4000 km, div.
extra's, ’ 3.500,- onder
nieuwprijs. Garage Central
Geleen. (Skoda dealer).
Te koop VOLVO 343 auto-
matic bwj. '79, ’1.200,-;
Mitsubishi Lancer Colt '78

’ 500,-, ale APK-gek. tot 6-
90. Tel. 045-323178.
PASSAT L '77, APK dec.'B9.
’900,-, 842 kg. Holleweg
10, Hrl. 045-718167.'

' Te koop GOLF GTI, bwj. '82,
kl. zwart. Te bevr. v.a. 18.30
tot 20.00 uur. Vlekkenkamp
6, Landgraaf, auto heeft
lichte blikschade.
Te koop VW GOLF bwj. '75.
Te bevr. tel. 045-252578.
VW SCIROCCO GT, APK
8-'9O, ’ 2.250,-. Heems-
kerkstr 66 Hrl-Meezenbroek
Te koop GOLF D, bwj. '80,
APK 22-3-'9O. Tel. 045-
-228639.
Volkswagen Golf GTI 1800,
bwj. nov. '83, wit, alu. vel-
gen, i.nw.st, ’11.900,-, Pa-
rallelstr. 20, Nuth.
Te k. GOLF 1600 automatic
bwj. 1977 ’1.700,-. Tel.
045-228991.- Te k. VW GOLF '79, APK B-
'9o, i.z.g.st., vr.pr. ’2.250,-.
045-224760.
Te k. VW POLO bwj.'77,
APK 02-'9O, vr.pr. ’ 1.250,-.
Tel. 045-224760
Te k. VW GOLF automatiek
5-drs., bwj. '81 i.z.g.st.

’ 4.650,-, 045-453572.
KEVER 1303 S bwj. '73,
APK gek. , tot 1-9-'9O,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-715617,
na 18.00 uur.
Te k. GOLF GTI, Zender üit-
geb. APK, ’3.750,-. Tulp-. str. 28 Heerlen-Nieuweinde.

VW POLO bwj. '85, 77.000
km., donkerbl., schade vrij,

’ 9.500,-. Tel. 04750-31686
Koopje! VW GOLF 1.8 5-drs
bwj. '86, vr.pr. ’14.500,-,
Dorpstr. 3, Bingelrade.
VW GOLF 1600 LS m. '82,
m. APK, div. extra's, z. mooi,
’5.500,-. Tel. 045-454087.
Te k. VOLVO 343 automatic
bwj. '81, ’3.500,-, APK-gek
tot juni '90. Neerbraak 3,
Schaesberg. 045-311116.

VOLVO 360 GL '86. (5-drs,
2 Itr.) In st.v.nw., slechts

’ 14.250,-. Tel. 04490-
-12138.
Te koop VOLVO 360 GLT 9-
'BB, 5-drs., v. Volvo-medew.
In abs. nw.st. 13.000 km.

’ 10.000,- onder nw.pr. Tel.
04490-55152.
Te k. witte VOLVO 343 aut.
bwj '78, APK 3-'9O, i.z. g.st.,
vr.pr. ’ 1.400,-. 045-425820
Te k. VOLVO 345 GL bwj.
'80. I.pr.st., vr.pr. ’1.800,-.
5-drs. Gladiolenstr. 173,
Kerkrade-W.
Te k. VOLVO 340, wit. 3-
drs. '85, i.z.g.st. ’9.750,-.
C.de Geloesstr. 16, Elsloo.
Tel. 04490-74685.
Tek. witte VOLVO 740 GLE,
bwj. '87, div. extra's zoals:
alarminstal. getint glas, ste-
reo en dergelijken, ml.
04490-70072.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. Tel. 043-
-634978 Of 06.52980787.
In- en export Ankiewicz vrgt.
met spoed alle merken au-
to's, defect of schade geen
bezwaar. Cont. geld (ook 's-
avonds). 045-727742/
723076 (gratis afgehaald)

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

’ 5.000,-. Tel. 04490-43481
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
SLOOPAUTO'S gevraagd
van ’5O,- tot ’lO.OOO,-
Tel. 045-452483.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens

Isuzu
bestelbusje te k. bwj. '84, i.z.
g.st. Rotscherweg 54, Land-

graaf 045-316696.
Fiat DUCATO bestelwagens
diesel 6V2 m3, bwj. 11-'B6;
10 m3bwj. 8-'B5. Bastiaans
Autobedrijf Heerlen. Tel.
045-724140.
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.

Te k. OMAFIETS Gazelle
pr.st.; diepvheskist 2.20 Iti
AEG Cluijsenaerstr. 31
Schaesberg.

i. Te koop VESPA Ciao pr.
r. ’ 300,-. Pijler 65 Landgraaf.

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

Vakantie en Rekreatie

leer nu zwemmen in 2 of 5 dagen!
Zwemschool Pierre Zenden, Maastricht, 043-212211

ST. MAARTENSZEE bun-
galow, zwemparadijs va.
’325,-; Herfst ’535,- p.wk.
Tel. 02246-31.09.
Blaadjes vallen, prijzen ook.
Zee-land vak. won. WAL-
CHEREN. Tel. 01189-2953.

Prachtig gelegen VAKAN-
TIEWONINGEN te huur te
Wilwerwiltz / Luxemburg. Inl.
ma t/m vrij tel. 045-410071.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Caravans/Kamperen
Caravelair en Sprite 1989 ex
verhuur modellen te koop nu
met duizenden guldens kor-
ting op is op. BARTELS
Caravaning Hommerterweg
256, Amstenrade. Tel.
04492-1870.
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.
CARAVANSTALLING vanaf

’ 175,- per jr. Bartels Cara-
vaning Hommerterweg 256,
Amstenrade. 04492-1870.
Te k. CARAVAN De Reu.
Kampstr. 24, Kerkrade. Tel.
045-418436
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. CARAVAN Tabbert ty-

;pe Comtesse de lux, 5.30
mtr., 1981, airco., ringverw.,
wastafel en toilet, gr. voort.,
j’ 12.500,-. Tel. 045-463211

Te k. gevr. TOURCARA-
VANS en vouwwagens, ook
schadewagens. Tel. 045-
-323178.
CARAVANSTALLING. Ter-
straten 13, Nuth. Tel. 045-
-241793.
Te koop 5-pers CARAVAN,
merk Hobby Prestige, 1980,
i.z.g.st. 045-325544/311925
STACARAVANS te koop
keus uit dan 40 st., in alle
prijskl. Inl. 04492-2044.
Heren handelaren, camper-
ën caravanbezitters. Moeten
u kussens of stoelen nieuw
gestoft, of nieuw op maat
gemaakt worden. MEUBEL-
HAL Meerssen, 043-644172
ook interieurverzorging.
Te k. tourcaravan type A-
DRIA3BOQSL, bwj. '81, vr.
pr. ’ 3.750,-. 04490-79695.
ADRIA 390 T, 3/4-pers. bwj.
'84, veel luxe o.a. toiletruim-
te. ’ 7.500,-. 045-423750.
Te k. KNAUS caravan luxus
415 QR met rondzit, 1982,
keur. staat type F, 4 pers.
045-311611.
Te koop VOUWWAGEN
Scout, Routier, bwj. '87,
I04405-2037.

Kontakten/Klubs
I :

Babbelbox
■ Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

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

06-320.323.01
Babbellijn

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

06-320.330.03
Gezellige dames

charmant, discreet, bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.

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

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

Gezellig flirten met zn tienen.

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

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

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

Privéhuis Michelle
Corina is meer dan prima. Angela doet Hoppa Hoppa.

Debby is heavy. Jill weet wat ze wil.
Mariska danst de twiska. Connie is een honneponny.
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 verwennen.

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

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

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

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

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

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

-320*325*35
320*325*35

Escort service all-in
045-326191
Kriebels?
bel maar naar Kahn

50 ct.p.m

06-320-327-27

[SEX HOTLINE IDe heetstelijn tussen
Moskou en Washington

06-320.320.22

Opgewonden? trillingen wel
'ns op 'n waterbed gesla-

pen?....geslapen... enz. enz.
De Beurtlijn

06-320.325.33 - 50 c.p.m.
alleen voor jou

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

-320.323.06
Geniet van die jonge meiden
Speciaal inbel no. voor hete

DAMES tegen laag tarief
010-4951473

LIMBURG
In het 06-Gay café leer ie nieuwe vrienden kennen die niet ver weg kunnen wonen!

06-320.327.55 50 et/mm

Europaweg Nrd. 158,
Landgraaf. Tel. 045-

-317032, v.a. 14.00 uur.
Paradiso
Huize Elle

4 lieve meiskes (safe-sex),
sauna, massage. Kapoenstr
29, Maastricht. 043-218884.
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

MEISJES
D ROM E N

06-320.329.93 / 50 cpm

Nimf Debbie
alle gaatjes gevuld

50 et/min. 06

320.320.14
Mirjam & Katja
Lesbisch Duo
06-320.323.63

50 et p.m.

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814

Tev. meisje gevraagd.

Ikweet niet wat jij'wil?maar
ik weet wel wat ik wil!!

Ik wil jou!!
rookworsten en kadetjes!!
06-320.32..77-50 c.p.m.

Relax-U ne
Add.prod. 50 et/min. 06-

-320.320.06
GRATIS porno poster

Gezellig
flirten met zn tienen doe je

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

Sex Oproeplijn
Direct snel sex-contact

06-320.320.55 - 50 et p/m

Homo
Zoek jij 'n lekkere boy??

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

Tippellijn
06-320.330.66. Tieners zoeken sex-contact!

50 et p/m
Flirten, versieren, afspreken

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

Michael luistert met open
mond

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

sex-contact
Sex contactlijn

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

(50cpm) LIVE Afspreeklijn

06-320.320.55

Pervers
Boxie

06-320.325.36
50 c. p/m.

Uit je slip gaan bij de

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

lekker in alle bochten.
Telefoonsex met hulp-

middelen? Wat voor attri-
buten vind je allemaal in 'n

box? 'n sexbox!
De Vibrabox

06-320.325.16-50 c.p.m.
Sex op maat?!? vertel 'ns 'n
verhaal!! misschien vind ze
jou wel interessant? zij belt

regelmatig onze

Box
06-320.325.20 - 50 c.p.m.
Onze operator bijt... wat

moet je daar nou mee '?!?...
06-320.325.34 - 50 c.p.m.

. De bijtbox
lange benen, kort rokje!!

sexcontacten.... en toen werd ik aange-
sproken door zon sexuele

gladjanus ohhm. ahhm.mm.
nombre hombre
06-320.320.23 - 50 c.p.m.

Calcutta
06-320.320.13 - 50 c.p.m.
jonge meisjes... en wat ze

jou nog kunnen leren!!!
vanaf 18 jr.

Tieners
JONG GELEERD

50ct/min. 06-

-320.321.10
GRATIS PORNO PAKKET
Wil je eens vreemd op 'n
andere manier? pak 'ns 'n

lekker donker meisje!
Zoenbabwe

060320.325.22 - 50 c.p.m.
Ben je in voor 'n triootje?
Erotische afsprakenlijn

06-320.325.80
50 et p/m

Sex met m'n Tante luister
naar

Chantal's
sex-intervieuws.

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

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

lekkere meid. Bel de
Tippelbox

06-320.326.66 - 50 et p/m

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06-

-320*325*25
Bel je eigen

provlnciebox
BABBEL, KLETS, RATEL,

RODDEL
bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611. 50 et p.m.
Natuurlijk wil de
psychiater

helpen als Anky op de divan
ligt. Maar eh.. moet dat echt
zo? 06-320.326.93 (50 cpm)
Het leven begint bij 40, ook

het sexleven. Op de
40 plus box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten

06-320.327.28 (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.)
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.)

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

mer 06-320.327.37 / 50cp
Homo. 2 knullen na de sport

onder de douche. Als het
stukjezeep valt begint het..

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

Alweer dieWip-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 doenze 't na het praat-

je. SexSuperßox
06-320.324.30

Heetste Box
06-320.328.29 (50 cpm)

Nee nog heterkan niet denk
je als je ze op de
orgiebox

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

meisjes. Je twijfelt wie 't
heetst zijn. nDe Orgiebox op
06-320.324.40? of De Sex-
box 06-320.322.22 (50 cpm)

Naturistenbox
Voor blote zonaanbidders.
Voor mensen die zich dur-

ven te laten zien en., te laten
gaan.

Tel 06-320.327.88 (50 cpm)

Hardlesbi[
Rijpe Sex lai

Maar 2 kwartjes p.m. s

320*323*2
** 06-320.321.03 *'

Retina Sexfoc^
’ 0,50 p/m __ Ju

Zestienkot
Jonge meisjesdromen I320.321.66 (50ct p.rn °!
Stoeipoes

06-320.331.43 (50 C.gj )e

Making lovï
De beste gay-line Ni<

06-320.331.83 (50 c.£J
Nieuw Noend^
en assistente, ook SM Sj

slavin. Ook zaterdag E
04492-5605.

Rijpe vrouwef
Tante Ria 40 0

50 cpm 06-^
320*323*45 ij

320*323*45^
Lekker in

Lady Bizar Jj
50 et. pm. 06* j

320*324*68 ■— j-j h
Voor wat extra's doe ik ,'(l [

zonder... >
De Sexbom -S

Bij mij kom je aan je trel*
06-320.327.11 - 50 cjj

Hoppa, hoppa„hopPa h
hoppa, hoppa, hopp^
hoppa, hoppa, hopPa^C
hoppa, hoppa, hopPa
't Stoeipoesjej

06-320.325.11 - 50 cP* e
hoppa, hoppa!! en ndat zonder kwetsuU^K

't Nymfomaantj'
Ik ben heet en gewNl'9;

06-320.325.12 - 50 CF
Ook bisex!! Ik houd vall

groffe behandeling^ ~-
ContactbureaU
L'Amour, dames, trio, Pl
heren, kamerh., enz. Rw

len. 045-225237^,
"De Jachthufj

Haanrade-K'rade, Grensj]
23, Elke, Regina, He"

Heike, Areane, Rita. rft
v. 20-04 uur. 045-4639"' r

Tev. meisjes gevr^
Zat. en zond. 14.00-24.0" --mat/m vr. 11.00-24.00'

Club :
2000

Rijksweg Nrd. 22, Gele*
Tel. 04490-42315. .

Tev. meisje gevraagd
Een meesteren

om voor te knielen. In Z^leer maakt ze je beyelJ
bang en gelijk....gelukkig
06-320.330.17 (50 ct^!J
Homo. De late trein ge*I*,
en 't giet. Dan krijgt Ff* j-
onderdak van een aars-

man, tegen .
Wederdienst?'

06-320.323.86 ( 50 ctgj
Haar adem stokt. Ze *°'gevolgd. Toch gaat i _*
langzaam verder het fJ°

om het weer te ">

Beleven
06-320.323.84 (50 c\_pjs

Dame zoekt gave jonge
Meisje wil contact met e
ren heer. Ze vinden ne
de generatief
06-320.326.27 (50 ctj-JJ
Rosie-relatieüjj
06-320.324.50 (50 ct.pjt
In Rosie van Sépt. de '^van dames en paren V
kontakt zoeken. Op °e_§.
HOOR je ze met Nat36^j
Deelname gratis. Info-

010-429.1.1.33^-^
Lifesex LesD'S
2 spontane vrouWtj^t,

We lieten ze alleen vo^V,studio-opname... en jar 1;
Prima _$

06-320.330.19 (50 cj^/tt
i e',NMevrouw checkt sta' ;

keuken. Ze wordt woe» v
het personeel haar *

Wild 4aanpakt, maar even ia.
06-320.330.09 (50_cj^

Geen nepstory van J»
blaadje maar een volwas

Sexhoorspe'^,
Opwindend en veel p'*3

06-320.326.90^
Rosdie-lesbilij^

Lifeopnamen die er nieJfliegen. Zo gaat hét o hi
in werkelijkheid.- J

06-320.330.52 (50_g^4j
Freais 18. In 'n fl
Portiek i

ontdekt ze hoe fijn se*t
Maar wat moet die ma m
plots achter haar staf/
06-320.326.72 (50_C^A<

Voor LifeseXj;
ontmoet een zongeb'Afi

dame 2 héren. Zo te Ji
alle 3 van 't naakstra o,

Geen plekje wit- Jl
06-320.326.71 (5031M>

Haar wieg stond aa J
de evenaar. ie

Gloeiend ï
heet van buiten en van,,-,
nen. Tropica is alles a'

06-320.327.70 (50 ep-
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I Kontakten/Klubs
'aar vriend is niet jaloersen

" speelt het spel mee, als
I Joyce 2 heren

; Verwent
maar daarna....

fj 06^20.321.30(50 c.p.m.)
I Judy aarzelt en treuzelt als

ze haar 1e

] Lifesex
■omt doen, totdat ze in bikini

1 met 2 heren "danst"....
I 062320.321.32(50 c.p.m.)

Attentie Attentie
'Privé YvonneI Deze week nog eens "extra", Jze duurkope aanb. Heer-(' f eerlijk en dat onze 9 lieve"eisjes 100% safe sex doen1We **we meisjes aanv. Kerk-'j*iLade- Kapelweg 4, 045-
-jj 00, zond. 15-24 u., ma.

. °ex buiten, extra spannend.9 Cl|iesman keek toe. Rijpe
-* dame met leerling
f Bisexuele

vrouwen samen.'-H6j20.326.73 (50 c.p.m.)
'a de advert. ontmoet ze in"«t eenzame huis de zwij-yende dame die haar naar

' de Meester
n„ „ brengt■Hgjg0.330.61 (50 c.p.m.)Grote kerels kruipen in hun"criulp als Aisha comman-

j h.eert- 2e neemt je onderI 'janden zonder genade....
nosie zweeplijn
*^3g0j30.51 (50 c.p.m.)

Jj Blonde Betty komt voor

l Lifesex
i, Menk is niet jaloers. Prima
I' tte iSch' voor een trio.- -^320323.85 (50 c.p.m.)

' Angela
'" phaar meisjes, tot 3.00 u.

JT've en escort. Tevens!K!gl!!gSgevr. 045-228975.

jj Peggy Privé
l -k?n aanbiedingen maar<h)eerlijke service. Tev.

' dSS- gevr. 04490-74393
/*--^_Jltot 19 uur.
J Tele-sex-lijn
r % het nergens lukt
\ _ bel je ons toch.
i overtuig jezelf maar

' J6-320.322.07..f Vreemdgaanlijn
3 °v.ersPel is heerlijk, en
( wij zitten er klaar voor

°[Jg9ennacht, ca 50 c.p.m.

»nvH!^b Mar9°
narht 6 meisjes. Dag en

rnogei i£e3*nd* SM en trio
B GeLR'lkswe9- Zuid 131

*,en' 04490-48448.
< - Mgjgjesgevr.

Contactburo
\ voor bemiddeling v.
t adressen. Bel Geleen:
'-^J34490-50921,

\ &ar St.Tropez
j. Net iets anders!
/ 'edere dag geopend

' van 21-5 uur.'jK-Ji^jtstr. 40 Sittard.
SCHOOL

1
'i MEISJE
ir

1^320324.35 / 50 c.p.m.

Lesbiana
Als een vrouw voorkeur

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

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

Sportknullen
Ze trainen samen en

douchen samen. Wie dacht
dat het zo ontspannend

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

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

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

SM
Zo ging het de eerste keer

voor Louise. Angstig en
'toch... Als je 't hoort... dan

begrijp je 't.
06-320.329.23 (50 C.p.m.)

Thai Privé
Voor sport-, Franse en

origineleThaise bodymas-
sage. Ma-vrij 11.00 tot

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

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.)
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.)

Nieuw
Silvia, Sandy, Gaby, Brigitte

Jessie, "Cinderella", Oude
Rijksweg Nrd 56, Susteren,

naast tennishal.

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608.

Nieuw Escort
Het adres voor een lief

meisje bij U thuis
va. ’lOO,- all-in.

06521-27896.
Madame
Butterfly

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

Open va. 18.00 uur.
Hommert 24, Vaesrade.

Wil je je eens heerlijk laten
verwennen, dan moet je de
meisjes van CLUB EXCLU-
SIEF leren kennen.
De meisjes verwachten jou
in pikante 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
Nobel escortservice
045-459597.
Escortservice all-in
045-326191

Anita
privé m. escort, ook zat.

tel. 045-352543.

Sexy-Blondine
ook zat. en zond.
tel. 045-721759.

v^_____^^ Opleidingen
Binnenkort starten in Venlo, Sittard en Maastricht

weer de opleiding voor:
f * Basiskennis Boekhouden
v * Praktijkdiploma Boekhouden

* Moderne Bedrijfsadministratie
*SPD

' * PD Maketing, NIMA-A
r r, U kunt nu inschrijven.
I Qei: voor gratis prospectus 077-510111 studieleider,
1 013-368645 secretariaat

jj Öedrijfshogeschool Katholieke
ifc>--^__ Leergangen. Tilburg.
fchr-rJ „auto-en motorrij-
hrrA Wischmann en Zn,WarPuawe9-Zuid 340,
M£.,5ver Worms. Tel."ijzenl7.2l- Voor alle rijbe-Cor-, A-B-c-D-E. Chauf-

f s opleiding goed. vervoer
t>ed Vervoer, bederfelijk
r-,ch. 9evaarlijke stoffen.
?1 "tautolessen Mercedes

(Pap o(
Daf 2800 Space-
art avondcursus

f s^tei^sopieid 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 im. 04490-41790.

s*---^________ Huwelijk/Kennismaking. 1 Samen kun je meer
i lcllt'n9 Relatievorming Limburg
Kk chtin 9 Landelijk Centrum(LCH)

te A samen om met minderkosten meer mogelijkheden
i 9ratt -<n aan mensen, die een partner zoeken. Vraag
J ai|s informatie: Heerlen en omgeving. Mevr. Reulen

045-412847, Maastricht, Sittard en Geleen.
1 St r , Mevr-Driessen 043-435231.l ' relatievorming Limburg, Vestahof 41, 043-435231.1 Centraal adres LCH 030-200630.K>-—_Erkend door Raad van Toezicht.
CT^RS-TRUST",
1R10627 tleburo- lnfo: 045_
I§gT~r—- __
>er oOpius, homo, liefheb-
:*'EMnn , sPanking, zkt.
Ihbei2 leeft- en huidski.K> 3innr-anr- B-1925 L.D.a^gOjjOl DP Heerlen.
TOi i\a/ zoekt sportieve

plusm- 60 ir- voor
bnrc"'9heid en vakantie. Br.llOn «"1^34, LD., Postbus

Heerlen.
NanH 1"51- Nieuw vanafSm!9 l 1 as-'hanrt 9 bal voor alleen-üjjaen. Bewijs verplicht.
Ê>r.a £a,é'tHofke, Heufke-i^*H}ssuiu
Mls6r gekend voor elk wat
■f.4nscie2elll9 vertoeven en
■TiMnSrs^ café dancing
ISo Akerstr. Noord' hoensbroek.

(Huis)dieren
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
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.
GRATIS af te halen, zwart-
wit poesje, 2 jr. gester. erg
aanhankelijk. 045-320431.
Te k. grote en kleine PAR-
KIETEN, div. soorten, Hei-
luststr. 53, Kerkr. na 15 u.
ROTTWEILER te k. wegens
omst., 1 jr. oud. Tel. 045-
-451124.

Te koop Mechelse HERDER
teef, 3 jr. gester. Te bevr. I-
renestr. 23, Landgraaf. Tel.
045-322599, na 18.00 uur.
Ruime PAARDENBOXEN te
huur met buitenmanage. El-
kenrade 8. Tel. 04451-1257.
Gratis jonge POESJES, zin-
delijk. Tel. 045-726673.
Mooie langharige grijze FIK
(blauwe kees), 1 1/2 jr., lief
voor kinderen. Tel. 04498-
-57301, na 20.00 uur.
Jonge KATJES zoeken
goed tehuis. Tel. 04490-
-29169.
Te k. Perz. KATER silver-
point, half langh., vr.pr.
’350,-, geen stamboom, 1
jr. oud. Tel. 045-254598.
Te koop weg. omstandigh.
BOOMERHONDJE, teefje.
Tel. 045-252379.

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. bieis, rolbor-
ders enz. Bez. mog.
HOUTHANDEL Landgraaf
voor al uw tuinschermen,
planken, palen, balken, ke-
pers, panlatten, stookhout
enz. Buizerdweg 8, Indus-
trieterrein Abdissenbosch
Lancgraaf 045-318518.

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).
Te k.'BRUIDSJURK mt. 42,
Sissi-model, zeer mooi, e-
vent. m.t0ebeh.04492-4140

Baby en Kleuter
TEUTONIA combiwagens
showroommodellen vanaf
’598,- mcl. ace. Harlekijns
Babyland, Kouvenderstr.
141, Hoensbroek. Tel. 045-
-221263.

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,- metgar. Reeds 25 jr. het juiste
adres. TV-Occ. centrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
Wij vragen kl. TV's, VIDE-
O'S, sterio-torens, dames-
brommers. 04406-12875.
Te koop VIDEOCAMERA, z.
g.a.n. van ’3.800,- voor
’2.000,-. Tel. 045-231727.

Huish. artikelen
Voor een KOELKAST, diep-
vries, wasautomaat of kook-
plato. Het juiste adres
"Vriesko" Sittarderweg 136,
H'len Tel. 045-727342.
Te koop prima WASMACHI-
NECOMBINATIE Zanker of
AEG. Tel. 045-314914.

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

’ 30,-/m3, gratis bezorgd
04459-1675.
UITKNIPPEN! te k. antra-
cietkolen no. 3,4. Beperkte
voorraad. 045-319784.

- "^^^^^^^JS^if^Bß :^3^:ysi^:S^v^ Kb&&&AAA/%'Av/ «KS q&Ê&l ■■'■'?WSÊi Ao^?

Steeds
meer mensen

blij met
24-uurs
service.

Kijk, dat is nou zo handig met de geldautomaten de PIN-code. Die PIN-code is een getal van vier Wij hebben hier in de omgevingal heel wat
van deSpaarbank ukunt snel geldopnemenwan- cijfers, dat alleen u kent. Heel veilig dus. Het geldautomatenvoor uklaarstaan en datworden ér
neer het ü uitkomt.Dag en nacht, zeven dagenper gebruik van de geldautomaat is gratis, behalve nog meer. Dus: een goed idee om een —g—<—week. Zo hoeft u dus nooit meer met een grote tussen 20.00 en 8.00 uur en op zondag. Dan pas met PIN-code aan te vragen bij £JJ
hoeveelheid geldover straat. wordt voor elke opname (ongeacht het bedrag) het dichtstbijzijnde Spaarbankkantoor. mm^

Geld opnemen gaat simpel, met uw pas en f 1,- in rekening gebracht. Want gemak dient de mens! spaarbank

De Pancratiusbank doet meer, ookbuiten kantooruren.
Geldautomaten vindt u bij devolgende kantoren:

Hoofdkantoor:Heerlen: Geerstraat 22. Heerlen (Hoensbroek): Kouvenderstraat 92. Geleen: Rijksweg-Zuid 1.Kerkrade: Niersprinkstraat 19.

I _____
Bel de Vakman- - -- Verstopte afvoer of riolering

K.K.o.
Betaling alleen bij succes!!

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht
Districtskantoor Limburg:

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.
Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

t Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating. Vr.
pr.opg. Tuinaanleg 045-
-423699.

Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.

DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen: 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
TOP-DAK voor reparaties,
renovaties en nieuwbouw.
Tel. 041-321065 Landgraaf.

Voor vakkundige DAK-
WERKZAAMHEDEN met
garantie en gratis advies.
Bél dakdekkersbedrijf M.
Haas 045-451862.

Te k. verschillende soorten
afrasteringen en poorten,
montage mogelijk. Bel voor
ml. ABC HEKWERK, gebr.
Veenstra Tel. 045-316238.

Wonen Totaal

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26, Heerlen, bij tennishal.

Opruiming showroommodellen manou en pitriet meubels.
Maandag en dinsdag gesloten.
20 - 50% korting.

Gaat u verhuizen of renoveren, of gewoon in uw huis iets
veranderen? Kom dan naar de specialist in gordijnen,

vloerbedekking en zonwering.
Binnenhuisdecoratie Howa

M. Snijders, Nieuwstr. 12-14, Hoensbroek. Tel. 212900.

In onze snuffelkelder de
leukste dingen veel! goed-
koper als op de rommel-
markt: o.a. Barok commode
eiken grote maat ’195,-;
massief eiken commode an-
no 1900 ’395,-; klassiek 2-
zits bankje, iets moois
’295,-; grenen rustieke
eethoek ’195,-; idem kast
’395,-, verder zeer aparte
Engelse eethoek, Biederm.
eethoek, schilderijen, spie-
gels, het is allemaal niet op
te noemen, maar alles mooi
spul en prima kwaliteit. Het
WITTE HUIS, Rijksweg cen-
trum 86-88, Geleen. Let op!
Geleen kent ook Rijksweg
Noord en Zuid, let dus op
centrum.

LEREN bankstel te koop

’ 500,-, weg is weg! Tel.
045-229675.
Vol houten HOOGSLAPER
met veel bergruimten, pr.
’250,-. Tel. 045-310922.
Te k. OPKLAPBED z.g.a.
nw. ’ 175,-, tel. 045-223450
KEUKENKAST omastijl, 2-
delig, pr.n.o.t.k. Demstr. 26,
Hoensbroek.
Te k. zwaar eiken BANK-
STEL 8 mnd. oud, 3-2-1 zits
en tafel ’ 2.300,-, tel. 04490
-32695.
BANKSTEL ’200,-. slpk.
compl. ’ 375,-, eeth.
’225,-, wandm.eik. ’350,-.
Kouvenderstr. 208, H'broek.

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
O.K. HAL. Deze week: Ba-
rok bankstel 'n juweel
’1795,- rustiek wandmeu-
bel blank eiken 350 cm br.
van ’7.000,- nu ’1.995,-;
Gelderse kolommenkast iets
buitengewoons ’ 3.995,-,
verder bankstellen en eet-
hoeken v.a. ’195,-; wand-
meubels v.a. ’ 295,-. Grote
keuze, spotgoedk. en inrui-
len oude meubels mogelijk.
O.K. Hal, Agnes Printha-
genstr. 22-24, Geleen-cen-
trum, vlakbij Alb. Heyn.
GASFORNUIS ’ 95,-, diep-
vries ’ 175,-, wasautomaat

’ 250,-, Akai video VHS af-
st.bed. ’ 375,-,. 045-725595

Te koop heel mooie massief
eiken KAST i.z.g.st. Ixbxh
3.40x0.38x2.15. Tel. 045-
-443380.
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.

Prachtig zwaar eiken
BANKSTEL, vpr. ’975,-;
massief eiken salontafel vpr.

’ 375,-. 045-323830.

Te k. 3-zits bruin fluwelen
BANK ’ 50,-; tev. rooster, la
en eiken ombouwvoor open
haard ’ 250,-. Versi-
lienboschweg 32, Heerlen,
na 18.00 uur.
1 : ;

Zonnebanken/Zonnehemels

van Uden zonnehemels
Nu profiteren van onze zomer opruiming.

Zonnehemel 1.80 lamplengte met statief nu ’ 698,-.
Wolff lampen 1.80 mtr. 100watt nu ’ 17,-.

van Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek. Tel. 045-212655.

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

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

Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.

Te koop ALISUN 1000 zon-
netunnel, 1 jr. oud. Tel. 045-
-726122.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Muziek

(Bij de Markt)
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers

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

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
Koop bij de man die

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

instrumenten, orkestapparatuur,
strijk-, tokkel en

slaginstrumenten, keyboards,
synthesizers

Altijd speciale aanbiedingen en occasions.

a" emTq pT T*« "uTzTiT'ti tTfiTEl af'Tmp
('s-maandags gesloten)
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Voortaan herkent u Echte Boter Alleen deze boter is met zorg bereid ofsmaakversterkers. Echte Boteris da*1;
aan bovenstaand pakje.Echtebotervan volgens aloude traditie. Zonder toe- ook een puur natuurprodukt. Dat *|
Nederlandse boden^ wel te verstaan, voegingvan kunstmatige kleurstoffen direkt herkent aan het nieuwe pakj^"



De afdeling rechtspraak doet over
enige tijd uitspraak.

Van onze correspondent
DEN HAAG/HEERLEN - De ver-
goeding van de reiskosten van
Heerlen naar Maastricht voor een
aantal kinderen, die hier de Vrije
school bezoeken, stond deze week
centraal bij de Raad van State. Een
aantal ouders van kinderen zijn niet
tevreden over de hoogte van dever-
goedingen voor het vervoer.

De gemeente beroept zich daarbij
op het feit dat de kinderen eerst bij-
zonder basisonderwijs in Heerlen
genoten. Daarom zou de verklaring
van de ouders, dat zij ernstige be-
zwaren hebben tegen de richting
van de basisscholen in een omtrek
van vier kilometer, niet geloofwaar-
dig zijn. De provincie ziet echter
geen reden om deze verklaring in
twijfel te trekken. Zij beroept zich
op een Koninklijk Besluit uit 1926
waarin staat dat de vergoeding geen
belemmering mag zijn om voor
ieder van de kinderen een keuze te
maken voor bijzonder onderwijs
van een bepaalde richting.

Nadat de gemeente Heerlen aanvan-
kelijk de vergoeding weigerde, gin-
gen de ouders in beroep by de pro-
vincie Limburg. Deze maakte het
Heerlense besluit ongedaan en ken-
de alsnog een vergoeding toe. De
ouders vinden dezevergoeding ech-
ter ontoereikend omdat deze geba-
seerd is op de goedkoopste wijze
van vervoer. De gemeente Heerlen
heeft eveneens beroep ingesteld te-
gen het besluit van deprovincie ora-

Ruzie met
mes beslecht

Van onze verslaggever
HEERLEN - De politie van
Heerlen heeft een 32-jarige Tu-
nesiër aangehouden, nadat
deze een 31-jarige landgenoot
met een mes in de rug had ge-
stoken. Het slachtoffer moest
voor behandeling naar het zie-
kenhuis, maar kwam een dag
later alweer persoonlijk aangif-
te doen aan de Heerlense poli-
tiebalie.
Zowel het slachtoffer als de da-
der wonen in hetzelfde pand.
Tussen beiden boterde het al
langer niet meer. De dader ver-
klaarde na zijn aanhouding dat
hij voortdurend op allerlei
plaatsen in diskrediet werd ge-
bracht door zijn landgenoot.
Toen zich datzelfde woensdag-
avond weer voordeed, kon hij
zich niet meer beheersen en
stak hij zijn kamergenoot in de
rug.

Ongelukkig
Ie- " de enige D66 burgemees-
ry m Limburg toonde 'mister'
tHerbanken, Vincent Ritzer,
PP* woensdagavond na de
erfciezingsuitslag uitermate

de winst voor D66
Paatd niet misselijk is, mag

A blijdschap als terecht wor-
f?n aangemerkt. Wat ongeluk-
wr echter is het feit dat Rit-
"A°P een gegeven moment lieteten dat zijn partij die winst
A-anken zou hebben aan zijn_ oerde pro-Au*acs-beleid.
"öelufcfcig, omdat we Ritzers

~ r*y°a.as Van Mierlo immers
■ie» n<X Tn*T"stcr van Defensie■A"1 Worden... om dan vier
I
ar }o.ng te foeteren over de gi-

j:n^sche kosten en overlast,
de vliegende radarstations

et zich meebrengen.

" Het pand in Hoensbroek, waar in oktober een inloophuis gevestigd wordt voor zogeheten kans
arme jongeren. " Foto: DRIESLINSSEN.

Initiatief van welzijnsinstellingen Oostelijke Mijnstreek

Inloophuis randgroepjongerenGroen

Landelijke PTT-primeur
Nieuwe alarmcentralein

bejaardenhuis
Van onze verslaggever

KERKRADE - PTT Telecom, af-
delingMaastricht, draagt vandaag
een nieuwe alarm-telefooncentra-
leover aan de directie van bejaar-
denhuis 'Firenschat' in Kerkrade.
'Firenschat' haalt daarmee een
landelijk PTT-primeur binnen.

Het systeem, VOX 5420, ken-
merkt zich door de directe spraak-
verbinding die tussen bejaarde en
hulpverlener via het telefoontoe-
stel, gekoppeld aan de intercom,
gelegdkan worden. De veiligheid
en zelfredzaamheid van bejaarden
wordt daarmee verhoogd, alsme-
de de snelheid van hulpverlening.

Het systeem maakt hetbovendien
mogelijk dat via alle telefoontoe-
stellen alarmsignalen kunnen
worden afgegeven. Deze signalen
komen bij de PTT-centrale bin-
nen en worden vervolgens door-
geseind naar een oproepappa-
raatje, dat de hulpverleners bij
zich dragen. Het systeem laat zich
eenvoudig aansluiten op bestaan-
dePTT-bekabelingen.

Van onze verslaggevers
HEERLEN - Vier welzijnsinstellingen uit de Oostelijke
Mijnstreek zijn bezig om aan de Kastanjelaan in Hoens-
broek een inloophuis voor kansarme jongerente realise-
ren. Het ligt in debedoeling om eind oktober deruimte in
devoormalige christelijke basisschool 'Wilhelmina open
te stellen.

aan deze zogeheten randgroepjon-
geren, op allerlei terreinen, is vol-
gens een medewerkster van de
stichting Zymose het hoofddoel van
het nieuwe project.

Het project is in zoverre opmerke-
lijk dat de welzijnsinstellingen, die
zich specifiek richten op de proble-
matiek van jongeren, bij dit project
de handen in elkaar geslagen heb-
ben.

[jw^y,, ak fractie Groen I.'«-.", begon raadslid Pol- 1
tacHi V 1 e complete Heerlense 1
coll öarstte in lachen uit. Zijn I

Dragstra 1
f>Jnsae vrolijk mee, maar I■nan vertrok geen spier.

ncw*olging van de landelij-m
jg 9e°eurtenissen hebben wij I
xrAaarn v°-n onze fractie ver- 1
w^ van 1

I*AlPpRtCPNIEVP in Groen*
ia l is aar nou QraP_

*■ __aan? Bovendien hebben we I
en

C 9?7neentewet °P na Q^sla- 1

" ".et mag". Burgemeester I
'el " ' uond dat allemaal I
an f7!"10- rnaar achtte het I

!u>el gep^t dat het college J
en '6 raa^ daar dan u*el op m
)ii? le*S anc*ere dan terloopse I
ci , üan °P de hoogte wordt I«eld. Polman moet nu een IleJ schrijven. Gezien het /eit IUI de 'onmogelijk lange' af- Il^ittgsnaam nu verleden tijd 1

'' 2Ullen deze brie/ en alle vol- I«de epistels van de fractie IL°'9ens de laatste berekenin- 1
ff 1 minstens 20% korter kun- 1P zijn.

Behalve adviezen op het gebiedvan
scholing/werk/uitkering kunnen de
jongeren in het Hoensbroekse pro-
ject ook terecht voor verpozing en
ontspanning. In het gebouw is ver-
der een ontmoetingsruimtevoor het
nuttigen van een drankje. Boven-
dien bestaat de mogelijk voor dou-
chen en is er een kookgelegenheid,
dienaderhand gebruikt kan worden
voor het groepsgewijs bereiden van
maaltijden.

Randgroep
Zowel Zymose Hoensbroek en het
daaraan verbonden straathoek-
werk, als het Consultatiebureau
voor Alchohol en Drugs (CAD), El-
mar en het Pastoraal Jongerenwerk
Brunssum/Heerlen (stichting Open
Deur) zullen om toebeurt een be-
roepskracht leveren om jongeren
die problemen hebben, met raad en
daad bij te staan. De hulpverlening

'Rovershol'
Volgens de woordvoerster van Zy-
mose wordt het geen 'rovershol.
„Er zijn activiteiten, maar er komt
absoluut geen disco en we houden
de exploitatie in eigen beheer." En
daarmee heeft Hoensbroek weer
een door de gemeente gesubsi-
dieerd jongerencentrum. Eerder
werd een dergelijk centrum aan de
Juliana Bemhardlaan gesloten om-
dat er geen geld meervoor beschik-
baar kwam. Dat was een ontmoe-
tingsplaats van de jongeren uit de
Kasteelbuurt.

Hardnekkige
overlast

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - Gistermorgen om
tien uur kwamen er bij de Bruns-
sumse politie al meldingen binnen
over geluidsoverlast vanuit een
pand in de Regentessestraat, waar-
over al vaker klachten waren bin-
nengekomen. Een motoragent ging
er op af en hoorde de herrie al door
zijn helm heen.

De agent maande de 28-jarige be-
woonster de muziek zachter te zet-
ten.Daartoe was ze niet bereiden ze
liet ook niemand binnen.De hulpof-
ficier werd erbij geroepen en toen
dat ook niethielp, werd de voordeur
ingetrapt. De stereotoren werd in
beslag genomen en devrouw moest
mee naar het bureau.

Na opmaken van een proces ver-
baal, kon ze naar haar stille woning
terugkeren.

" Hoofdinspecteur Van Daat-
selaar

De verbouwingskosten liggen rond
de honderdduizend gulden. Als te-
gemoetkoming voor inrichting en
exploitatie stelt de gemeente Heer-
len 24.000 gulden beschikbaar voor
een periode van twee jaar. „Tussen-
tijds zullen we ons moeten buigen
over de vraag wat daarna, zeker fi-
nancieel gezien, moet gebeuren," al-
dus de Zymose-woordvoerster.

Radio van
3 mille
gestolen

Hoofdinspecteur
Van Daatselaar
(41) overleden

Van onze verslaggever
KERKRADE - De heer W.L.F. Van
Daatselaar, hoofdinspecteur bij de
gemeentepolitie in Kerkrade, .is
woensdagavond plotseling overle-
den tijdens een wekelijks sporttref-
fen. De heer Van Daatselaar werd 41
jaar. Hij laat vrouw en twee kinde-
ren achter. Komende maandag zal
hij om 11.00 uur, na een plechtige
mis in de OL-Vrouwekerk van
Lourdes in De Gracht te Kerkrade,
met korpseer worden begraven.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Maar liefst driedui-
zend gulden, in de vorm van eenra-
dio-cassetterecorder, verdwenen
deze week uit het dashboard van
een auto, die geparkeerd stond aan
de Klompstraat in Heerlen.
De autokraker(s) wist(en) zich toe-
gang te verschaffen door een zrj-
raampje in te tikken.

Tiende hole van Voerendaalse baan wordt verplaatst

'Golfoorlog' is ten einde
Voor de commissie was .dat aanlei-
ding genoeg om het advies te geven
hole tien te verplaatsen.

" Op deze luchtfoto is achtereenvolgens duidelijk zichtbaar de omstreden hole 10, vijver en het
huis van deheer De Wolff. . Foto: fransRADE.

Van onze verslaggever
VOERENDAAL - De 'golfoorlog'
rond de inmiddels berucht gewor-
den hole 10 van de Voerendaalse
golfbaan is voorbij. Aan de ruzie
tussen Philip de Wolff en de golf-
club 'Hoenshuis' is een einde geko-
men na hetverschijnen van het rap-
port van een deskundigencommis-
sie, die het gerechtshof in Den
Bosch eerder dit jaar instelde.

De heer VanDaatselaar kwam in '70
als adjunct-inspecteur naar de poli-
tie van Kerkrade, waar hij zes jaar
later werd bevorderd tot hoofdin-
specteur. Hij doorliep het korps als
hoofd van de Algemene en Justitië-
le dienst, verzorgde de contacten
naar depers toe en was de laatste ja-
ren vooral belast met de automatise-
ring binnen het korps. Ook maakte
hij deel uit van de geïntegreerde po-
litiestaf Zuid-Nederland, welke op-
treedt bij ernstige calamiteiten. Bo-
vendien was hij veertien jaar voor-
zitter van de politie-personeelsvere-
niging 'De Schakel', terwijl hij ook
lid was van het overleg Korpslei-
ding-Dienstcommissie.

Naast zijn ambtelijke functies was
de heer Van Daatselaar voorzitter
van de Rotary ClubKerkrade en lid
van harmonie St Marie-Gracht, als-
mede de Kerkraadse hockeyclub.

Doedelzak 1
b»nrit het domein 'Hengelhof.
Mt r zateraaQ en zondag inEj Belgische Houthalen voorXe Arae keer weer een Schots
Wmend Plaats. Zaterdag
$_¥_ een twintigtal bands uit
ha t d' En9eland, Dene-
Wm . ' België enL^and vanaf 11.00 uur
|lie aan de doedelzakcompeti-
j^Lo,n het Belgische kampioen-
fi^Pvoor Doedelzakbands.
klit rroriouattw"* P»pe Band'
N *Teerlen, dat drie maanden

in het Nederlandse!t;Jterbant in graad 4 nog de
Kn entai campionships'
p-. Ti treedt naast enkele ande-
b^ederlandse bands voor de
ktw-j*8 'ceer voor ons land in het

Dit Schotse week-
KjV aat voor liefhebbers van
»l'g?tse "luziek én traditie be-
ïeor^e Tn°eite waard is, wordt
9 r9aniseerd door de 'Werk-ji öeP PBCB' en 'The Antwerp
*ln-jwtrict PiPc Band. De wed-
ku£pn worden door een des-

-9e Schotse jury geju-
(^ a en met de 'massed band',
foe Resoluut door alle.deelne-
l^ot f °ands, afgesloten.

9
tonen zaterdagavond,

«j, *■ 20.30 uur, enkele spelers
«on T'eretdnit)eau nog hun uit-

klasse in pipes en

Doedelzak2
beginnen rond

it t,Uur in hetzelfde domein
games. Tijdens

k^ typische Schotse volksspe-
loip, zoals paalu>erpen, ge-
*n? £9ooien, koordtrekken
\ix Pr°beren de deelnemersl<War op mannelijke wijze de

te- steken. Naast de solo-

' waarin het indivi-
talent van zowel doedel-eer als drummer aan<* t'»-f,i.ornt' zVn er no° diverse

\a es in Schotse stijl.
% volkszang en -dans en

'IHrlt-Parade door twee pipé
UyA^ zorgen naast Schotse èn
*% ür9*se standjes-met-typi-
toe specialiteiten voor een

\ *Vet gelijke omlijsting.
§e(e ITI de bosrijke omgeving

1 *<i<i terrein in het Park
hl 3nn~Liinburg is via de af-öe " van de E314 te bereiken.

'«Ni oe^an9sprijzen variëren
''''<*«. tot 100 Bfr. (weekend-et m Bfr).

In het rapport komen drie deskun'
digen tot deconclusie dat Philip de
Wolff, de buurman van de golfbaan,
in zijn tuin inderdaad gevaar loopt
wanneer hole 10 bespeeld zou wor-
den. De commissie ziet geenandere
oplossing dan de betreffende
'green' 60 meter terug te leggen, het-
geen de golfclub ruim dertigdui-
zend gulden gaat kosten.

Op de vraag of hole 10 nu definitief
verplaatst gaat worden, zegt voorzit-
ter Heiden van de golfclub: „in prin-
cipe hebben we ons neergelegd by
het advies van de deskundigen en
zullen we de 'green' verplaatsen."

Gevaar
Twee jaargeleden verklaarde Philip
deWolff golfclub Hoenshuis de oor-
log, omdat hij vond dat de zoge-

naamde green van hole 10 te dicht
bij zijn erf was aangelegd. De Wolff
was van mening dat er doorderond-
vliegende golfballen in zijn tuin een
levensgevaarlijke situatie was ont-
staan en hij spande een kort geding
aan. De rechter bepaalde eind '87
dat beide partyen nog eens rond de
tafel moesten gaan zitten en dat er
voorlopig niet meer op hole 10 ge-
speeld mocht worden. Inmiddels
had de golfclub rond de tuinvan De

Wolff ook een zes meter hoog vang-
net laten plaatsen.

Het onderling overleg leverde ech-
ter niets op en in mei '88 moesten er
twee professionele golfspelers aan
te pas komen om in het bijzin van
de rechter en de advocaten te laten
zien hoeveel gevaar er nu daadwer-
kelijk aanwezig was. Tijdens de de-
monstratie vloog er niet 'e'en bal
over het net, maar wel er tegenop.

WatDe Wolff betreft is de zaak hier-
mee afgedaan, mits zoals hijzelf
zegt, de puntjes op de i gezet wor-
den. Hiermee doeltDe Wolff op een
overeenkomst die de advocaten van
beide partijen in juni sloten en
waardoor overeen gekomen werd,
dat de golfclub het net moet wegha-
len. Ook moeten de golfers een
strook grond van twintig meter tus-
sen de golfbaan en het erf van De
Wolff beplanten. Voorzitter Heiden
liet gisteren weten dat hij twintig
meter te veel vindt, „de details moe-
ten we nog regelen", aldus Heiden.
De oorlog is voorbij, het vredesver-
drag moet nog ondertekend wor-
den.
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Vergoeding reiskosten
Vrije School bij RvS

Langslepende twist tussen ouders en gemeente Heerlen

dat zy vindt dat er geen vergoeding
betaald hoeft te worden.



Vol dankbaarheid en met
grote blijdschap geven wij

kennis van de geboorte van
onze dochter en ons zusje

Pasealle
Theodoia
Johanna
E. Burgers

M. Burgers-Stassen
Rosalie en Desirée

6 september 1989
Stenenbrug 2

6372 AP Landgraaf

Dankbetuiging
Hartelijk dank voor de grote belangstelling, bloemen,
geschenken en felicitaties,
bij mijn 90e verjaardag.
Ik dank mede namens kinderen, klein- en
achterkleinkinderen.

Sjeng Schiffer
Schandelerstraat 11, Heerlen

t
Hier past slechts stilte

Bedroefd delen wij u het overlijden mede van

Riet Dijcks-van Gastel
■ir 19-8-1935 *6-9-1989
Geleen: Bert Dijcks
Zwolle: Mare Dijcks

Liedewei Spruit
Brechtel

Eindhoven: Michel Dijcks
Geleen: Elke Dijcks

Bas van den Berg
Familie van Gastel
Familie Dijcks

6165 AC Geleen, 6 september 1989
Potterstraat 19
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
maandag 11 september a.s. om 11.00 uur in de Ver-
rijzeniskerk, Potterstraat te Geleen, waarna aan-
sluitend de crematie zal plaatsvinden in het crema-
torium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
In de h. missen van het weekend zal de overledene
bijzonder worden herdacht.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis te Geleen, alwaar gelegen-
heid tot bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

Geschokt en bedroefd hebben wij kennisgenomen
van het onverwachte overlijden van onze docente
en collega

Riet Dijcks-van Gastel
Nauwelijks een maand geleden was zij nog bij ons;
vol levensvreugde, altijd optimistisch, met een
warm hart voor haar leerlingen en haar collega's,
steeds begaan met de school.
Een snel opkomende ongeneeslijke ziekte heeft
haar in wel zeer korte tijd van ons weggenomen.
Wij leven mee met haar man en kinderen; zij zal een
plaats blijven houden in onze gedachten.

Bestuur, medewerkers en
leerlingen van de
Scholengemeenschap Groenewald
te Stem

Enige en algemenekennisgeving

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hij ons gedurende zijn leven heeft
omringd, delenwij u mede dat heden geheel onver-
wacht van ons is heengegaan, voorzien van deh. sa-
cramenten, mijn lieve man, onze goede en zorgza-
me vader, schoonvader en opa

Hub Beelen
echtgenoot van

Mia Tillemans
op de leeftijd van 60 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: M.J. Beelen-Tillemans
Hoensbroek: Leo en Annie

Beelen-v.d. Bogaard
Hoensbroek: Annie en Ernest

Straatman-Beelen
Nuth: Nelly en Teun

Ophelders-Beelen
Hoensbroek: Marleen en Jack

Timmermans-Beelen
Hoensbroek: Lilian en Riek

Huibers-Beelen
en zijn kleinkinderen

6 september 1989
Slakkenstraat 13, 6431 NG Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 9 september om 9.00 uur in de dekenale
kerk van St. Jan Evangelist te Hoensbroek, ge-
volgd door de begrafenis op de centrale begraaf-
plaats aan de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Hub is opgebaard in een der rouwkamers van De
Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek. Gele-
genheid tot afscheidnemen heden vrijdag van
14.00-15.00 uur en van 19.00-20.00 uur.

~ ~ irHeden is overleden, in de leeftijd van 41 jaar, mijn
lieve man en onze pappa z

w

Wil van Daatselaar J
echtgenoot van °

Christa Graus
Pim
Kirsten
Familie van Daatselaar
Familie Graus
Familie Wesche

6465 AE Kerkrade, 6 september 1989
Hamstraat 197
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 11 september as. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van O.L. Vrouw van Lourdes te Kerkra-
de-West, Gracht, waarna aansluitend de begrafenis _-
zal plaatsvinden op het r.-k. kerkhof aldaar. e
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot Tschriftelijk condoleren. .
Avondmis zaterdag 9 september om 19.00 uur in ]_
voornoemde parochiekerk. v
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor- j.
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Chevremont, da- Tgelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge- c
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou- „
wen. j.

Met droefenis deel ik namens de Gemeentepolitie
Kerkrade mede dat de heer ft

d
W.L.F, van Daatselaar °

in leven Hoofdinspecteur van Gemeentepolitie, op
6 september jl. plotseling is overleden.
In hem verliezen wij een bekwaam politieofficier
en een gewaardeerd collega. V
Onze deernis gaat uit naar mevrouw van Daatse- fc
laar-Graus en kinderen, die hun man en vader zo
vroegtijdig moeten missen. £

De commissaris van Gemeentepoli-
tie u
W.M. van Kerkhof

De personeelsvereniging van de gemeentepolitie
Kerkrade "De Schakel" is getroffen door het zo on- P"
verwachte overlijden van de heer

W.L.F, van Daatselaar *h
die 14 jaren lang de functie van voorzitter met en- r
thousiasme vervulde. r
Wij wensen mevrouw Ch.T.J. van Daatselaar- t
Graus en haar kinderen alle kracht toe. r

Namens devereniging:
B.W.J. Slapak, vice-voorzitter

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgeno-
men van het plotseling overlijden van onze vice-
voorzitter Q

Wil van Daatselaar
Onze gedachten gaan daarbij uit naar Christa, Pim
en Kirsten.

Bestuur en leden
harmonie Ste. Marie Gracht

Met grote verslagenheid geven wij ukennis van het
plotseling overlijden van ons zeer gewaardeerd lid, g
de heer p

W. van Daatselaar j
Met fijne herinneringen zullen wij hem dankbaar s
gedenken. c
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en familie E
veel sterkte. s

2
Bestuur en leden HockeyclubKerkrade v

ft

' I
■ | I

Het plotselinge overlijden, in ons midden, van 1

Wil van Daatselaar )
brengt bij ons, zijn teamgenoten, grote verslagen- 2
heid. 1:
Dankbaar voor zijn vriendschapzullen wij hem ge- Lm
denken.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en familie
veel sterkte en troost om dit onmetelijk verlies te
kunnen dragen.

Veteranen HockeyclubKerkrade

Met verbijstering, ongeloof en groot verdriet,
moesten wij vernemen het plotseling overlijden
van ons bestuurslid, de heer

W. van Daatselaar
Dinsdagavond nog was hij, nu eens goedlachs dan
weer ernstig meedenkend, aanwezig op onze be-
stuursvergadering.
Wij hadden veel vertrouwen in zijn bestuurlijke
kwaliteit en wij genoten van de grote betrokken-
heid die hij voor onze schoolgemeenschap toonde.
Wij verliezen in hem een hartelijk en geëngageerd
bestuurder.
Wij gedenken hem met grootrespect en dankbaar-
heiden verenigen ons in gebeden vragen in het bij-
zonder troost en kracht voor zijn echtgenoteenkin-
derenom dit smartelijke verlies te kunnen dragen.
Namens het bestuur Namens de gehele
van de Stichting schoolgemeenschap
Katholiek Gymnasium
„Rolduc" Drs. j.c.M. Ploum,
Ir. F.A. Schyns, rector
voorzitter

r : I
)iepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
org waarmede hij ons steeds heeft omringd, geven
irij kennis van het plotselinge overlijden op de leef-
ijd van 67 jaar, tijdens zijn vakantie in Selce, Joe-
loslavië, van mijn lieve man, vader, schoonvader,
ipa, broer, zwager, oom en neef

Piet de Haan
echtgenoot van

Trudi Gellisch
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: G. deHaan-Gellisch
Amersfoort: Ingrid en Wim Berns-de Haan

Ellen en Pieter
Culemborg: Irene en Wim Jager-de Haan

Hoensbroek: Herman de Haan en
Monique van Zijl

loensbroek, 6 september 1989surg. v.d. Kroonstraat 16
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
erdag 9 september a.s. om 11.00uur in de dekenale
:erk van St. Jan Evangelist te Hoensbroek, ge-
'olgd door de crematie in besloten familiekring,
ledenavond om 19.00 uur is er avondwake in het
deine kerkje aan de Markt.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
;een condoleren; wel gelegenheid tot schriftelijke
:ondoléance vanaf 10.30 uur achter in de kerk.
Sij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
ieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

ilet ontsteltenis vernamen wij het droevige bericht
lat tijdens zijn vakantie in Joegoslaviëplotseling is
iverleden, ons. zeer gewaardeerd lid en beste
Tiend

Piet de Haan
Vij wensen Trudi en de kinderen heel veel sterkte
)ij dit grote verlies.
Vij zullen Piet niet vergeten.
samenkomst in „De Bistro", Hoofdstraat 175
loensbroek op zaterdag 9 september a.s. om 10.15
tur.

Kaartclub Dr Kwajong
Ria en Bob en
je Bistro-vrienden

t I
i/let grote droefheid, doch ook met grote dankbaar-
ïeid jegens O.L. Heer haar als goede en zorgzame
noeder, schoonmoeder, grootmoeder, overgroot-
noeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht te heb-
jen gehad, geven wij u kennis dat heden van ons is
ïeengegaan, voorzien van het h. oliesel

Erna
Koenen-Stachelhaus

weduwe van
Johan Koenen

>p de leeftijd van 80 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Marianne en Karel

van Loon-Koenen
Roermond: Wilma en Ton

Rooding-Koenen
Hoensbroek: Jan en Gerry

Koenen-Roberts
De klein- en achter-
kleinkinderen
Familie Stachelhaus
Familie Koenen

iseptember 1989
>rof. van 't Hoffstraat 31, 6431 VB Hoensbroek.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
naandag 11 september om 11.00 uur in de H. Jo-
ephkerk te Passart-Hoensbroek gevolgd door de
:rematie te Heerlen.
ïijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
ichriftelijke condoleances.
Waterdag a.s. om 19.00 uur tijdens de avondmis, in
foornoemde kerk, bidden wij medevoor haar ziele-
ust.
vloeder is opgebaard in een der rouwkamers van
3e Universele, Hoofdstraat 100 Hoensbroek. Gele-
;enheid tot afscheidnemen dagelijks van 14.00 tot
.5.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. Zondag alleen
ran 14.00 tot 15.00 uur.
/oor vervoer naar en van het crematorium is ge-
:orgd.
Sij, die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
ieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
De zon scheen, de bloemen bloeiden,
de vogels floten, en toen werd het stil.

Bedroefd delen wij u mede, dat heden plotseling
van ons is heengegaan, gesterkt door de h. sacra-
menten, in de leeftijd van 65 jaar, mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Lies van. Vugt
echtgenote van

Thjeu Goossens
Sittard: T. Goossens

kinderen en kleinkinderen
Familie Goossens

6134 VE Sittard, 7 september 1989
Veèstraat 67
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op zaterdag 9 september om 9.30 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Gemma te Sittard-Sander-
bout, waarna de crematie plaats zal vinden in het
crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen
om 11.00uur.
De avondwake zal gehouden worden hedenavond,
vrijdag 8 september, om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.

f !
Na een leven, getekend door eenvoud, goedheid,
behulpzaamheid en levensblijheid is heden, na een
moedig gedragen ziekte, omring door ons allen,
nog vrij onverwacht van ons heengegaan, voorzien
van de h.h. sacramenten, in de leeftijd van 44 jaar
mijn lieve echtgenote, moeder, zuster, schoonzus-
ter, tante ert nicht

Maria Sybilla Josepha
Wenmaekers

echtgenote van

Peter Joseph Catharina Cox
Buchten: P. Cox
Buchten: Jos
Buchten: Merian

Familie Cox
Familie Wenmaekers

6122 BC Buchten, 7 september 1989
Achter de Hoven 37
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de cre-
matie, zal plaatshebben op maandag 11 september
as. om 11.00uur in de parochiekerk van St.-Cathari-
na te Buchten.
In de avondmisvan zaterdag as. om 19.00uur zal zij
worden herdacht in bovengenoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen concoleren.
Moeder ligt opgebaard in het mortuarium van het
Maaslandziekenhuis te Sittard.
Bezoek dagelijksvan 17.30-19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Dankbetuiging
Daar het onmogelijk is iedereen persoonlijk te be-
danken voor devele blijkenvan medeleven ons be-
toond bij het overlijden en de begrafenis van onze
vader, schoonvader en opa

Harie Vleugels
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Kinderen en kleinkinderen
Vleugels

Puth, september 1989
De zeswekendienst zal worden gehouden op zater-
dag 9 september a.s. om 19.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Petrus Canisius te Puth.

De plechtige eerste jaardienstvoor onze lieve moe-
der, schoonmoeder en oma

Anna Maria
Darding-Högenboom

zal plaatshebben op zondag 10 september a.s. om
11.00 uur in de dekenalekerk van St.-Jan Evange-
list te Hoensbroek.

Kinderen en kleinkinderen Darding
Heerlen, 10 september 1989

t
Met grote droefheid geven wij u kennis, dat gene*
onverwacht uit ons midden werd weggenome'
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvade1
opa, broer, zwager, oom en neef

Rinus Turkenburg
echtgenoot van

Nellie Lammers
Hij overleed op de leeftijd van bijna 61 jaar.

Heerlen: Nellie Turkenburg-Lammers
Nieuwegein: Sonja Arons-Zanoni

Roy Arons
Sandra enRené

Arnhem: Annie Mailuhu-Zanoni
Pierre Mailuhu.
Juanita
Familie Turkenburg
Familie Lammers

6412 TX Heerlen, 6 september 1989 .
Edisonstraat 341
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden "'maandag 11 septembera.s. om 13.30 uur in het cl* j
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst aan het rouwhuis Edisonstraat (fla'
om 12.45 uur. Vertrek rouwstoet om 13.00 uur.
Voor vervoer naar het crematorium en terug is § .
zorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is ** i
geen condoleren. ~Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkaW6! \van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te .
Heerlen, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ff
lieven deze annonce als zodanig te willen bescho 11

wen.
-**»

Dankbetuiging
Voor de liefde en de vriendschap welke

Sjang Crombach
tijdens zijn leven en vooral tijdens zijn ziekte van1;
mocht ontvangen, betuigen wij onze hartelijk g
dank. j-
Uw medeleven bij het begeleiden naar zijn laats'' j(
rustplaats, de bloemen, h. missen en brieven ware'
voor ons een troost. o

Zijn broers, zusters d
en hun kinderen Z

De zeswekendienst zal plaatshebben op zondag 'september 1989 om 10.30 uur in der.k. kerk te Sl*" *naken.

Dankbetuiging t
Daar het ons onmogelijk is om iedereen persoo'1
lijk te bedanken voor het medeleven ondervond6
bij het overlijden en de crematie van mijn HeV i

man

Jo Verweij [
willen wij u allen langs deze weg hartelijk danke
voor de vele condoleances, heilige missen en -{men en tevens voor uw begeleiding naar het crerf18 J
torium.

Nellie Verweij-van Dommel" 11

Fam. Verweij tj
Fam. van Dommelen

September 1989 ' C
De plechtige zeswekendienst zal worden gehoud*
op zondag 10 september a.s. om 11.30 uur in de Pa *

rochiekerk H. Hart van Jezus te Heerlen.Schand6 ll
len. I

■ --*'*
\

Op 8 september 1989 is het eenjaar ge^6
den, dat ik, veel te vroeg, afscheid vao^^ \
nemen van haar, die mij zo dierbaar Wa

Fienie Goebert .
echtgenote van J

P.M.H. Ghijsen
De plechtige eerste jaardienst zal geh<^'a
den worden op zondag 10 september a*'*jj
om 11.00 uur in de St.-Josephkerk teJHeerlerbaan. j
Kerkrade, september 1989.

* ■
"

ï IIn dankbare herinneringaan wat zij voor ons en velen betekende, hebben
wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van onze lieve zus,
schoonzus, tante en nicht

Mariëtte Erven
Geboren op 1 februari 1931.

Wassenaar: Nanny Peters-Erven
Herman Peters
Hugo en Carmen
Ellen, Rob en Djamila
Nicole, Gino en Jennifer
Tanya en Arthur

6 september 1989
Corr.adres: Crocusstraat 59, 2241 VX Wassenaar
De plechtige uitvaartmis zal gehoudenworden op maandag 11 september
a.s. om 11.00 uur in de dekenalekerk St. Pancratius te Heerlen, waarna
aansluitend begrafenis op het r.k. kerkhof Akerstraat, ingang Groene
Boord.
Gelegenheid tot condoleren achter in de kerk vanaf 10.40 uur.
Avondmis, zondag 10 september om 18.00 uur, in voornoemde kerk.
Mariëtte is opgebaard in de rouwkamer van het Uitvaartcentrum' v/h
Crombach, Oliemolenstraat 30, Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks van 19.30-20.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

ca

Op 9 september is het al weer een jaar geleden dat wij afscheid moesten
nemen van mijn lieveman, onze vader en opa f

Joep Kemp \
A. Kemp-Schoonbrood
kinderen en kleinkinderen

September 1989 \Hoofdstraat 232, Landgraaf Q
De plechtige eerste jaardienst zal worden gehoudenop zaterdag 9 septem- S
ber a.s. om 19.00 uur in de Petrus en Pauluskerk, Hoofdstraat te Land-
graaf-Schaesberg. j -1\
, ' — ;———

ALLE UITVAARTDRUKWERK
DOEN WE OOK ZELF. ;
Van rouwcirculaires, bidprentjes tot en met dank- t,
betuigingen. Zo is de hele d

Hl uitvaart in goede en Jl ?
betrouwbare handen. *éo\ ri<i4a«i-i« 4

U kunt met ons nu al JIFwl "LUiaeil,an
111 regelingen treffen. W^ Uitvaartcentrai Bel: +~~" ïStationsstraat 6,6372GS Landgraaf. rf

Spoorsingel 4.6464 AA Heerlen. :
Einderstraat 53,6461 EM Kerkrade. l)

Telefoon (045) 724808/313197/463141. M
M[^ —"^^'A

-■■■'■ .. *:■ : . . -.Al,W^'f^-~ mm—-. , j^jh-^ft-a^^f -— - moo^\
Am . .u^o^u ' Als u ons voor 12 uur

_
■ :|j

mnifW)|tfyC 's ochtends belt ' staat uw D6I
mW Wf^f^f PICCOLO de volgende dag al OZl**% 7100AAin het Limburgs Dagblad. w^***F # I WWW "
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mentopleiding willen opzetten, on-
der meer in China. Voor contacten
in het Verre Oosten beschikt het in-
stituut overigens over een perma-
nent opleidingskantoor in Singapo-

gerichte RVB verruilde - met tien
miljoen gulden PNL-steun - de
Randstad voor het zuiden van het
land.

'^AASTRICHT - Het provinciebestuur van Limburg gaat nog
ftlet achterover leunen, nu een stuk oftwaalf internationaal ge-
sommeerde instituten binnen zijn grenzen zijn gehaald. In
Qe afgelopen jaren stroomden de meest uiteenlopende instel-
lingen naar - in hoofdzaak - de Limburgse hoofdstad, maar alsn<~t aan de bestuurderen ligt zal daar nog geen eind aan komen.
"We zijn alweer in onderhandeling met een nieuwe, serieuze
§egadigde. We blijven werken aan de uitbouw van Maastricht

stad voor internationale instituten," verklaarde gisteren drs
J- Tinga, beleidsmedewerker van de provincie Limburg.

komen

Naast de aandacht voor Derde We-
reld-landen heeft het kersverse op-
leidingsinstituut in Maastricht
sinds kort ook belangstelling voor
Oost-Europa. Met de universiteit
van de Joegoslavische hoofdstad
Belgrado is een contract afgesloten
voor het verlenen van steun bij de
oprichting van een academische op-
leiding en zullen ook studenten van
deze universiteit naar Maastricht

In Delft kampte het instituut al ja-
ren met ruimtetekort. Een oplos-
sing was daar niet in zicht, zo ver-
klaarde RVB-directeur dr M. El-Na-
kami. Met de PNL-gelden (in het ka-
der voor extra overheidssteun aan
Limburg) kon hij in Maastricht een
nieuw opleidingscentrum neerzet-
ten, dat de huidige 275 studenten
per jaar aankan. El-Nakami houdt
terdege rekening met een verdere
groei, want bij de bouw is al uitge-
gaan van uitbreiding. Van bijko-
mend belang voor de verhuizing
was tevens dat een Maastrichtse be-
legger, de stichting Wyckerstaete, er
een complex met studentenkamers
aan vast bouwde. De flat biedt ruim-
te aan 150 studenten, merendeels
van het RVB, maar ook van de ver-
talersopleiding.

Hij zei dit naar aanleiding van de
start in Maastricht van het Re-
search-instituut Voor Bedrijfswe-
tenschappen, en het is nog niet de
laatste in de rij. Op komst zijn nog
de universiteit van de Verenigde
Naties en, dat was de jongste be-
kendmaking, een nevenvestiging
van het Duitse 'Haus der Technik'
voor postacademische opleidingen.
Over de volgende kandidaat, waar-
over nu wordt gesproken, wilde
Tinga nog niets zeggen.

„Landen in Oost-Europa beginnen
te ontdekken hoe belangrijk mana-
gementopleidingen zijn. We voeren
ook gesprekken met Hongarije en
ik sluit niet uit dat we straks ook in
Moskou tot afspraken komen," al-
dus de ,RVB-directeur. Hij denkt
verder dat ook landen binnen de
Europese Gemeenschap, zoals Grie-
kenland en Portugal, een beroep op
het Maastrichtse onderwijsinstituut
zullen doen.

DSM maakt
kringloopdashboard

q^ARD - Het chemieconcern
teöM is in staat om auto-dashboards
u maken die - nadat de wagen op
*l autokerkhof is beland - volledigserecycled kunnen worden. DSM

Zet daarmee een belangrijke aan-
\A *e kunnen geven voor het mi-
a "vriendelijke hergebruik van

Het kringloop-
dip^?o3l^ is een van de produkteniA jPSM in november presenteert,P Europa's grootste kunststofvak-eurs in het Westduitse Düsseldorf.

Het nu gestarte research-instituut
voor bedrijfswetenschappen (RVB)
nam kort geleden zijn intrek in een
splinternieuw gebouw, gelegen tus-
sen het onderzoekscentrum van
Amerikaanse pacemakerfabrikant-
Medtronic en het congrescentrum
MECC op het Maastrichtse stads-
deel Randwyck. Het in 1953 bij de
technische universiteit in Delft op-

Structuur

" De nieuwe hoogbouw van het magazijn in Bom is volledig geautomatiseerd. Twee roboikra
nen, elk 22 meter hoog, verzorgen het in- en uitladen van de pallets.

Hulsberg uit ether

Zakelijk
Een nevemaspect van de vestiging
van RVB in Maastricht is dat oud-
studenten in hun thuisland in lei-
dinggevende posities kunnen ko-
men, dat kan voor bedrijven met
name in Nederland zakelijk voor-
deel opleveren. „Je kunt jegeen be-
tere amassadeurs van ons land voor-
stellen dan de studenten. Ze blijven
altijd aan ons denken. We hebben
eigenlijk een netwerk van relaties
over de hele wereld. Maastricht is
net als het Boston van Amerika,"
"concluderen directeur El-Namaki
en zijn hoofd studentenzaken H.
Wiederhold. Ook het Limburgse be-
drijfsleven, waarmee op dit moment
uitvoeriger contacten worden ge-
legd, kan garen spinnen bij het bin-
nenhalen van stagiaires van het
RVB.

Volvo Born krijgt
logistiek centrum

Kritiek burgemeester direct beloond

Het RVB was aanvankelijk gericht
op de opleiding van Nederlandse
studenten en het verzorgen van sta-
geplaatsen, maar koos na enkele ja-
ren voor een andere doelgroep: stu-
denten* uit ontwikkelingslanden.
Vooral vanaf het begin van de jaren
'80 is in deze opzet, aldus El-Naka-
mi, een vaste structuur gegroeid.

HetRVB verzorgt de opleidingen in
Nederland en haalt de studenten -
veelal managers uit het bedrijfsle-
ven - daarvoor uit de uithoekenvan
de wereld. Dat kan een korte trai-
ning van drie maanden zijn, de lan-
gere doctoraalstudie (Master of Bu-
siness Administration), of een stu-
die in de PhD-graad (vergelijkbaar
met de dr-titel). In alle gevallen gaat
het om scholingen in de bedrijfs-
kundige sfeer, de laatste in samen-
werking met de universiteit van
Twente.

2ii conver*ti°nele auto-dashboards
tai 11sarnengesteld uit een groot aan-
*" Verschillende kunststoffen. Een-maal 0p het auto-kerkhof beland is
die teruSwinnen en scheiden van al
hpt n?a^erialen zo ingewikkeld, dat
et nietrendabel is. DSM is er in ge-

Volt^- een dasboard te maken dat
öni g uit (verschillende soorten)
ir T

y,rro Pyleen bestaat. Volgens Dr.
fen ■ Vi.ncent van DSM Kunststof-
K. ,ls dit materiaal na gebruik ge-
«Kkelijk om te smelten zodat het

-ja „eJ",als bestanddeel van een nieuwashboard kan fungeren.

HULSBERG- Van maandag II tot
en met vrijdag 22 september zullen
de middengolfzenders te Hulsberg,
die het programma van Radio 1 en
Radio 5 uitzenden, uit de lucht zijn.
Deze maatregel is noodzakelijk om-
dat de kabels voor de FM-antennes
in de*mast moeten worden vervan-
gen. Tijdens de werkzaamheden
zullen de FM-programma's via een
noodantenne worden uitgezonden.

Daarnaast helpt het RVB ontwikke-
lingslanden die een eigen manage-

(ADVERTENTIE)

stofzuiger
onderdelen
voor alle
fiflwiKcil

$%)$%) ONDEROEIENSHOP
Heerlen Saroleastraat 1
045-710100

neemt dusdanig ernstige vormen
aan, dat burgemeester Creemers
gisteren zelfs dreigde met intensie-
ve politiecontroles, enkel en alleen
om de vrachtwagens enkele uren
oponthoud te bezorgen.

transport van die stoffen van en
naar de fabriek in Bom zorgt voor
veel drukte in het kerkdorp. Het
verkeer - veelal via sluipwegen -

Van onze redactie economie
BORN - Zelden heeft burgemeester
P. Creemers van Bom een wens zo
snel vervuld gezien als gistermid-
dag. Bij de feestelijke opening van
een nieuw onderdelencentrum van
Volvo Car in-Bom spuide Creemers
onverholen kritiek op de verkeers-
overlast die het bedrijf met name in
het kerkdorp Holturn veroorzaakt.
De bij de opening aanwezige presi-
dent-directeur ir A. Deleye van Vol-
vo reageerde alert met de toezeg-
ging dat door de bouw van een
nieuw logisitiek centrum in Bom
binnenkort het drukkeverkeer naar
de haven tot het verleden gaat beho-
ren.

Volvo heeft bij de haven in Holturn
veel grondstoffen opgeslagen. Het

Rechtbank
hergroepeert
strafkamers

Direct na de speech van de burge-
meester stapte president directeur
ir A. Deleye op Creemers. af met de
belofte binnen enkele maanden een
eincf te maken aan de overlast. Vol-
vo heeft de bouwplannen al klaar
voor een gloednieuw logistiek cen-
trum binnen de hekkenvan de auto-
fabriek in Bom. Als dat centrum
medio volgend jaar in gebruik
wordt genomen, kan het transport
van en naar de huidige opslagplaats
in Holturn worden opgeheven.

Bouwplannen

MAASTRICHT - Bij de Arrondisse
mentsrechtbank Maastricht is he
aantal meervoudige strafkamers te
ruggebracht van drie naar twee. He
aantal zittingen neemtniettemin to
aangezien voortaan niet op drie dé
gen uitsluitend in de morgenure
maar op twee dagen zowel 's moj

gens als 's middags zitting zal woi
den gehouden.

Van onze verslaggever

Vervolg van pagina 1

Boetebepaling
Nuths bedrijf

noodlottig Met deze organisatorische maatre
gel hoopt het presidium van d
rechtbank beter te kunnen inspele
op plotseling intredende hiaten i
de personele samenstelling van d
driehoofdige rechtscolleges. Buite:
de openbare behandeling van strai
zaken werken de ledenvan deze kï
mers ook gezamenlijk in raadkame
zaken af die onder meer betrekkin
hebben op gevangenhouding.

Het nieuwe logistiek centrum gaat
ongeveer 15 miljoen gulden kosten.
Volgens Deleye kan het personeel
dat nu op tijdelijke basis in Holturn
werkt, in Bom mogelijk een vaste
baan krijgen. De gemeente Bom
moet overigens nog een vergunning
verlenenvoor de bouw, maar gezien
de opstelling van burgemeester
Creemers komt dat wel in orde.

De moeilijkheden onstonden nadat
een met de Kerkraadse beheer-
maatschappij Ploum BV verwante
Westduitse onderneming een ma-
chine bestelde om kolen uit mijn-
steen te halen. In het contract was
een boetebepaling opgenomen voor
het geval Apparatenbouw Nuth er
niet in zou slagen de machine bin-
nen de gestelde termijn te produce-
ren. Door tal van ernstige tegensla-
gen lukte dat inderdaad niet.

" Op het terras van het gouvernement praat Van Willigenburg (rechts) met de twee Lim-
burgse gouverneurs. Foto: widdershoven

is l heeft donker haar,> 1.50 meter groot, draagt rode
jea °nboots', een rode pullover,

en een blauwe jas. Daniel
$tr ler draagt korte jeansen een ge-
sCkfPt Jack. Wie informatiekan ver-
het tn over ac verblijfplaats van
op tweetal wordt verzocht kontakt
Sou- nemen met de rijkspolitie in

"innen, *s? 04492-1555.

Bod op aandelen
Zinkwit

°iWpLEUR - °e Belgische metaal-(j^erneming Vieille-Montagne
i

een oPenbaar bod uit op de
Whf van Koninklijke Maas-
iiu_f^ Zinkwit-Maatschappij
&n ~M) die nog niet in haar bezit

■41 g Vleille-Montagne beschikt nu
aand T Pr°cent van de gewone
'&H en a^e preferente aande-

Centrum
Deleye en Creemers openden giste-
ren samen de uitbreiding van een
grotendeels geautomatiseerd on-
derdelencentrum achter de autofa-
briek. Vanuit dit centrum voorziet
Carpac International bv, een doch-
teronderneming van Volvo Car, im-
porteurs en dealers over de hele we-
reld van vervangingsonderdelen en
accessoires ten behoeve van de in
Bom gemaakte personenauto's.

MAASTRICHT - 'Waar in 't
Bronsgroen Eikehout?' Onze
deze titel wijdt de KRO deze
maand één van een serie pro-
gramma's aan de herdenking dit
jaar van de scheiding van Lim-
burg, 150 jaar geleden in tweeprovincies. In een licht televisie-

Ondervraging
gouverneurs

programma toetsen de makers
bij de inwoners aan beide zijden
van de grens hun kennis van 'de

overkant. Voor de ondervraging
van de gouverneurs van de twee
provincies, kwam presentator
Hans van Willigenburg gisteren
naar Maastricht, die Kremers en
Vandermeulen aan de tand voel-
de over enkeleverschillen tussen
beideLimburgen.

Individueel fungeren zij daarenbo-
ven als politierechter, economisch
politierechter of appèlrechter, aan
welke laatste in hoger beroep zaken
worden voorgelegd die eerder voor
de kantonrechter hebben gediend.
Was het tot nog toe incidenteel mo-
gelijk plotseling optredende leem-
ten in de strafrechterlijke sector te
vullen vanuit de civielrechterlijke,
de krappe bezetting maakt dat niet
langer mogelijk.

Toch werd met man en macht aan
de order gewerkt, waardoor ook de
andere activiteiten van het bedrijf
lam werden gelegd. Omdat uitein-
delijk 3 maanden te laat werd. gele-
verd, moest het Limburgse bedrijf
genoegen nemen met een forse boe-
te. Volgens Thuis werd 6 ton op de
order toegelegd, waardoor het be-
drijf in onoverkomelijke liquidi-
teitsproblemen kwam.

In het onderdelencentrum worden
dagelijks 5.000 orders verwerkt. De
verwachting is dat dit binnen enke-
le jaren zal uitgroeien tot 10^000 or-
ders. In het centrum werken 200
mensen. De nieuwbouw vergde een
investeringvan 11,7 miljoen gulden.

Met inbegrip van de president telt
de rechtbank te Maastricht twintig
rechters, van wie er zeven volledig
werkzaam zijn in de civielrechterlij-
ke sfeer. Daarnaast staan 23 rechter-
plaatsvervangers op de lijst. Voor
vijf van hen geldt een vrij perma-
nent werkverband. Vier andere
daarentegen hebben reeds een vol-
ledige taak als kantonrechter in
Maastricht, Heerlen of Sittard.

De omzet van Carpac is sedert 1985
jaarlijks met 10 procent toegeno-
men. De verwachting is dat die
groei zich de komende jaren zal
voortzetten.

Een week geleden werd het perso-
neel door de directie ingelicht over
de moeilijkheden. Een medewerker
die meent namens de rest van het
personeel te kunnen spreken,
neemt het de directie niet kwalijk
dat het bedrijf in de problemen is
gekomen.

He* K<Wi d bedraagt f4.100 per aan-brei n f 250 nominaal. Dat is de
Ken Vieille al is overeengeko-
/ijft' met aandeelhouders die samen■"Alpifn, Pr°cent van de gewone aan-
■stanH nebben. Het bod wordt ge-
I<Vr

gedaan als Vieille in totaal
Ptat-, u tenminste negentig procentp^ beschikken.

°ver k bod is besloten na overleg
t», het door Vieille voorgestane
cj6 "We bedrijfsbeleid bij KMZM enbei0! van het in Eijsden gevestige
giSoh

in de organisatie van de Bel-■ °'ek ondernem*ng- Daarbij is ge-
Ser, dat belangrijke investerin-
gen^B zijn' aldus Vieille-Mon-

Volgens curator MrThuis is er nog
geen belangstelling getoond om het
failliete bedrijf op te kopen. Wel ver-
wacht hij dat het de ontslagen per-
soneelsledenweinig jnoeitezal kos-
ten om een andere baan te vinden.
De werkgelegenheid in de metaal-
nijverheid is groot.

Baan

Districtsbestuurder Willem Eij-
dems van de industriebond FNV
was gisteren volkomen verrast toen
hij hoorde van het faillissement.
Een fatsoenlijke directie zou de
bonden vantevoren hebben inge-
licht, aldus de districtsbestuurder.

Opmerkelijk vooral lijkt de stijging
met zeventien procent van het aan- Méér betrokkenheid kregen de ra-
tal door de raden behandelde zaken den eveneens bij regelingen in het
die betrekking hebben op opvoe- verlengde van echtscheiding. Daar-

De Raad voor de Kinderbescher-
ming te Maastricht kreeg afgelopen
jaar 636 personen op het sociale
spreekuur. Het merendeel van hen
-509- waren ouders. In totaal wer-
den 1029 zaken afgerond tegenover
916 het jaar daarvóór.

MAASTRICHT - De problemen
waarmee jongeren in de hedendaag-
se samenleving te kampen hebben,
groeien niet alleen in aantal maar
krijgen ook steeds meer een ernsti-
ger karakter. Deze constatering
staat centraal in het landelijk jaar-
verslag dat de Raden voor de Kin-
derbescherming hebben uitgege-
ven.

Van onze verslaggever dingsproblemen. De Raad voor de
Kinderbescherming in Maastricht
noteerde afgelopen jaar in dezeru-
briek een stijging van 384 naar 463,
waarbij in totaal 612 jongerenwaren
betrokken. Een stijgende lijn ver-
toonde ook het aantal verzoeken dat
aan de rechter werd gedaan om als
maatregel van kinderbescherming
jeugdigen onder toezicht te stellen.
In het arrondissement Maastricht
namen deze verzoeken toe van 101
in 1987 tot 131 in 1988.

In het jaarverslag wordt aangete-
kend dat het steeds moeilijker
wordt slagvaardig en adequaat op
de toegenomen werklast te reage-
ren, zowel kwantitatief als kwalita-
tief. Dat is mede toe te schrijven aan
forse bezuinigingen die de raden
zijn opgelegd.

Moeilijker

Kinderbescherming
geconfronteerd met

groeiende problemen

bij ging het hoofdzakelijk om pro-
blemen rond de gezagsregeling of
de omgang tussen ouder en kind.
Een stijging van veertien procent
vertoonden activiteiten die de raden
voor de kinderbescherming onder-
nemen bij het toepassen van alter-
natieve sancties voor jongeren die
met de strafrechter in aanraking
zijn gekomen.

Computerbeurs
>oivji ~ln het Eurogress in AkenJtJa JAvanafvandaag tot en met zon-PuL u JaarliJks terugkerende com-l^orp .rs gehouden. Vandaag en

itot ,|en is de beurs geopend van 10f iö uur; zondag van 11 tot 18 uur.

Maastricht heeft nog
niet genoeg instituten

Provincie onderhandelt alweer over nieuwe gegadigde
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Van onze verslaggever

" (ADVERTENTIE)

Klein in jmr mr~m~ySit J
meters 7>y^ y
GROOT m M WyÊËÊk^mm^^—
SERVICE m ■TTwTjßj |^^^^^^^^^^
GROOTSTE Jf Btti^paiajll ■HHHHHH
collectie . , mmr^y^r^trmÉÊÊmmm1 Voorde II^ViJMPI
20 m voorbij \n WO/fe DDIM, ABN-Bank

Van onze verslaggever
HI,NNEN - Sinds woensdag-

S Uit
n kl^kt de P°litie in Limburg

W hptn-?rar twee jeugdigeinwoners van
£A.Westduitse Hillensberg. Daniel
j ahler en Rolf Hekelwald, beidenar' verlieten om 16.15 uur hun
10 °nPlaats en zijn sindsdien spoor-

.tw :.Het vermoeden bestaat dat zij
Jgetp V}g Brunssummerheide zijn

omdat ze daar enkele we-
geleden hebben gekampeerd.

Twee Duitse
Jongens vermist

e*de nl»„Persconferentie Presenteer-
)> vind S'steren nog meer nieuwe
[3tje u-n^en> zoals een nieuwe genera-

re nitt ebestendige harsen onder dejAA1 Daron. Dit materiaal kan zo
/Vn utegen de warmte dat er biJ"
k* *, beeld motoronderdelen van ge-bakt kunnen worden. Een specia-,e variant, Daron XP, is naast hitte-

J^endig ook zeer sterk. DSM ziet
S l een goede toekomst voor in auto-
iS arkassen en scheepsrompen.



Ook uit een recent rapport van het
Wereld Natuur Fonds blijkt dat de
rol van de Japanse houtkapfirma's,
aangaande het vernietingen van tro-
pische regenwouden, verre van mis-
selijk is. In Borneo vreten Japanse
kettingzagen per dag meer dan 7
vierkante kilometer bos weg. Oude
wouden in het noorden van Borneo
verdwijnen momenteel als ijs-
klontjes in de hel. De Japanse hout-
vellers kijken trouwens nu al naar
Papoea Nieuw Guinea, naar een
vrijwel ongerepte jungle, die zich in
de nabije toekomst natuurlijk als
geen ander leent voor de aanmaak
van onder meer betonkisten en tri-
plex...

Voor meer informatie over de 'J*
pandag': 020-221366.

Het boycotten van deze produkW
moet de druk op Japan als houtve
ler vergroten, zodat opzijn minst <*-discussie over het kappen van tro
pisch hardhout in Japan oplaait ö
men meer en meer doordrong6"
raakt van de scheefgegroeide ve'
houding tussen het economist
winstbejag en het ecologisch eve"
wicht.
Naast deze voorzichtige boycot #
er ook weer een handtekeningen'
tic worden opgestart. Na verlool
van tijd zullen milieuvrienden daj
de Europese Commissie met d^
zenden krabbels proberen te ve'
murwen tot het opstellen van strei*
gere internationale regels, betre'
fende hef kappen van tropisch haP1
hout.

Uiteraard gaan er in Japan ook be-
zorgde stemmen op, die ageren te-
gen de kapacties. Maar de economi-
sche mentaliteit, die Japan nog
steeds overheerst en waarmee Ja-
pan de wereldmarkt voor een be-

Wielerjeugd
TWC Heer in

tv-programma
" BEEK - Zondag vormt sporthal Pj
Haamen van Beek het decor voor "*eerste Nederlandse basketbalmaI*'1*'
thon. Twee teams van de verenig'1*
Archers treden tegen elkaaraan in (y

non-stop-wedstrijd dietien uur zal d"
ren. Naast deze enorme krachts^spanning, die gepland is van 10.00 V
20.00 uur, houdt Archers ook een "*"venprogramma.

" KERKRADE - Vandaag gaat <*!
competitie tafelvoetbal van de Z*I',
Oost Hoek weer van start. Maar li*-'
77 teams hebben dit jaaringeschreV'
voor de competitie. In de hoofdkla-jf
zal de titel betwist worden tussen F
tit Boys '68, Smile Boys, Blue Ange'j
Nieuwenhagen, Bergzicht Boys *Driftwood.

Het programma waarin vele beken-
de artiesten zullen optreden, zal
vrijdag 22 september om 21.00 uur
uitgezonden worden. ,

MAASTRICHT - Op uitnodiging
van deKRO zal een zestal jeugdren-
ners van de Maastrichtse wielerver-
eniging TWC Heer in samenwer-
king met zes Belgische coureurtjes
meewerken aan het 50 minuten du-
rend tv-programma 'Waar in het
Bronsgroen Eikenhout', een pro-
gramma dat in het teken staat van
150 jaar beide Limburgen. De 12
jonge renners en rensters zullen
fietsend"beide provincies doorkrui-
sen en onderweg bekende en min-
der bekende Limburgers vragen
stellen.

" OIRSBEEK - Dit weekeinde vje£
SV Oirsbeek haar 50-jarig bestaan. "
terdag staat er van 19.30 tot 21.00
een reünie op het programma in &*]
Patronaat aan de Raadhuisstraat. Z°t
dag is er in dezelfde lokatie van 12 "
tot 13.30 uur een receptie.

Nederlaag
volleyballers

" VALKENBURG - De ValkenbU«
se krachtsportvereniging VKV neefji
zondag met drie atleten deel aan "Open Nederlandse kampioenschap
pen powerliften te Utrecht. Het beti*',|
hier Solli Terjak, JoFiberts en Pw]
Collin. Het team staat onder leid}"'
van het trainersduo Jan Nix en Ja
van Hoesel.

GELEEN - Bondscoach Guus Can-
telberg heeft negen Limburgse
handballers uitgenodigd voor de
centrale training van het nationale
herenteam op 15 en 16 september in
Arnhem, in totaal hebben 28 spelers
een uitnodiging ontvangen. Uit
deze groep moet in het voorjaar van
1990 de selectie worden gefor-
meerd, die aan het Europees kwali-
ficatietoernooi in Finland gaat deel-
nemen.

Negen Limburgse
handballers naar
centrale training

" ROME - Voetbalminnend R*?I
rouwt om Gaetano Scirea, die in *"(,
afgelopen weekeinde op 36-jarige lee.
tijd bij een auto-ongeluk in Polen °'het leven kwam. Het organisatie-^,
mité van de eindronde van de were'
titelstrijd besloot denaam van de o*l'
speler van Juventus en het nationa
elftal te verbinden aan het perscÊ^.
trum, dat naast het Olympisch Sjj
dion in Rome wordt gebouwden opK
mei 1990officieel zal worden geope"

" LANDGRAAF -AtletiekverenigH
Achilles-Top houdt morgen OP-^Jbinnenterrein van de Draf- en R*!
baan Schaesberg de Strijthagenl"^
De deelnemers kunnen een keuze ij*
ken uit 5 of 10km. De wedstrijden D

ginnen om 10.30 uur.

De Limburgse inbreng bestaat uit
de doelverdedigers Jacques Josten
(Blauw Wit, 126 interlands) en Dick
Mastenbroek (Sittardia, 23 int.) en
de veldspelers Raymond Steyvers
(Blauw Wit, 35 interlands), Ronald
Habraken (Blauw Wit, 27), Lambert
Schuurs (Sittardia, 168), Remco Vij-
geboom (Sittardia, 17), Wil Jacobs
(Neerpelt, 76), Bart Wanders (V en
L, 20) en Gino Smits (V en L, 20). " WANROY - In hetrecreatiecentr^De Bergen in Wanroy worden zon<*

de NKB-ponykampioenschappen t>

houden. Bijna 10.000 ruitertjes
amazones hebben in de afgelopen JJJJken op kring en gewestelijke wedsi
den gestreden om afgevaardigd
worden, naar het NKB-bondsc°
cours, riet belangrijkste pony-eve
ment van het jaar.De wedstrijden
ginnen om 10.00 uur.

" VALKENBURG - Als voorbed
ding op de nieuwe handbalcompe1 }
speelt het eerste damesteam van A^,
Caubo/lason vanavond tegen y°_i()-
arts uit het Oostduitse Frankfu 1* j-e
der, vice-kampioen van de DDR- 2
wedstrijd begint om 20.30 uur in sp°
hal De Wiegerd.

GRONINGEN - Het Nederlandse
volleybalteam heeft de derde en
laatste van de testserie tegen Italië
met een nederlaag afgesloten. In
Groningen werd het gisteravond
voor 1500 toeschouwers 2-3 (12-15
15-2, 7-15,15-8,1M5). De balans vandrie duels tussen beide toplanden
sloeg daardoor uit in het voordeel
van de Zuideuropenanen, 2-1.

officiële mededelingen
Gemeente Echt

VASTGESTELD
BESTEMMINGSPLAN

RVTSEKOVENSTRAAT
De Burgemeester van Echt maakt
ter voldoening aan het bepaalde in
artikel 26, lid 1, van de wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat
de Raad der gemeente Echt in zijn
vergadering van 24 augustus 1989
heeft vastgesteld het bestemmings-
plan Rutsekovenstraat.
Het betreffende bestemmingsplan
ligt met de daarbij behorende stuk-
ken met ingang van 11 september
1989 gedurende één maand vooreen ieder ter inzage op kamer 2.09
van het Stadskantoor, Nieuwe
Markt 55, Echt, tijdens de kantooru-
ren. Aangezien er bij de Raad van
Echt geen bezwaren zijn ingediend
tegen het ontwerp van het bestem-
mingsplan Rutsekovenstraat, als-
mede omdat er bij de vaststelling
van het bestemmingsplan Rutseko-
venstraat geen wijzigingen in het
ontwerp zijn aangebracht, is nie-
mand bevoegd om bij Gedeputeer-
de Staten van Limburg bezwaar in
te dienen tegen het vastgestelde be-
stemmingsplan. Het vastgestelde
bestemmingsplan zal thans ter
goedkeuring aan Gedeputeerde

Staten van Limburg worden aa«»
boden.
Echt, 8 september 1989.

De Burgemeester van Echt,
Mr. L.H.F.M. Janssen.

Gemeente Beek
OPENBARE BEKENDMAKING

De burgemeester van de gemee f
Beek (L), maakt ter voldoening *,)
het bepaalde in artikel 23, lid 2 . j
de Wet op de Ruimtelijke Orden» f
bekend, dat vanaf 11 septen1^
1989, gedurende één maand ter H
meentesekretarie, afdeling Gr" g|!
gebiedzaken, sektor Bouwen }\Wonen, (kamer 29), Raadhuisst^t !"
9 voor eenieder ter inzage lig* iaji
ontwerp van het bestemmingsP l
"Buitengebied, aansluitingA2"-
Bij dit bestemmingsplan behoren-- de plankaarten;- de voorschriften;- de toelichting. te j-
Gedurende bovengenoemde .e.
mijn kan eenieder bij de gemeen .,
raad schriftelijk bezwaren indie'
tegen dit ontwerp-bestemrnin»
plan.
Beek (L.), 08-09-1989.

De burgemeester voornoem"'
A.G.J. van Goethem.
i
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Milieudefensie richt
acties nu op Japan

sport kort

Muziek- ' IMMI-MIIIIIIIIW-»" ■■■■—H MM**--..

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

boards, drumstellen, orgels, gitaren, piano's, accordeons,
orkestapparatuur enz. Vraag naar onze speciale klanten-

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

Muziekhuis Lyana
Mauritsweg 48, Stem. Tel. 04490-33227. (do. koopavond).

06- Muzieklijn
06- 320.326.30

Gezellige muziek gespeeld
door: De Marjando's 24 uur

dag en nacht.
06- 320.326.30

50 cent p/m.

Te k. DR, Böhm ORGEL.
Ritme Begel Eff Solo's,
Strings Sm Gen en midi
aansl. Stereo.v.moglh. Pr. in
overl. Tel. 045-417589.

Kunst en Antiek
Wijshoff ANTIQUES biedt u
naast de collectie gerestau-
reerd antiek nu ook onge-
restaureerd i 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.
Onze kwaliteit bewijst zich
zelf met de jaren. Antiek
SIMONS Dorpstr. 45A, Nuth
(t/o ingang kerk, naast chin.
rest.). Donderdag koop-
avond. Tel. 045-243437.

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.
Te k. MIXER/versterker Elka
master 10, 10 kan. 2 X 150
watt., Evens reverb. en echo
Tel. 045-253974.

Te koop gevr.
KLEUREN TV's en video's
defect geen bezwaar. Tel,
045-728130.
Wij komen OVERAL drin-
gend gevr. damespockets,
stuiverromans, flodderboek-
jes, sexbladen en porno-
boekjes. 09-3287786810.
Gevr. IJSKAST-gasfornuis-
diepvries-bankstel-slaapk.
(wit) eethoek. KL-TV. Tel.
045-725595.
Oude ivoren BILJARTBAL-
LEN, hoge prijs! Tel. 045-
-725762.
Te k. gevr. FLEISCHMANN
Marklin of trix-Express, sch.
HO. Tel. 04746-?635.
Te koop gevr. BAJONET-
TEN, krissen en sabels. Tel. I
045-223642.

Diversen

Restaurant La Cage
Meesweg 2, Vilt, 04406-41001

Gezellig tafelen bij piano muziek, tevens U adres voor
warme en koude buffetten, gratis thuisbezorgt.

GEBIT gebroken? Klaar ter- Te k. PRUIMEN v.a. ’ 1,25,
wijl u wacht. Borsboom & honing en appels. Open na
Moers, Streeperstr. 29, 14.00 uur. Tel. 04405-2152.
Schaesberg. 045-315921. Ruytersweg 13, Aalbeek.

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.
De massage van VERO-
NIQUE is meer dan uniekll
045-228481.
Te koop TEKENTAFEL

’ 650,-; kinderwagen Teu-
tonia, vr.pr. ’250,-; baby-
kleding. Tel. 045-420910.

BLOEMKOOL t.k. vers van 't
land. Vanaf 50 et. Na 13.00
uur Hamers, Houtstr. 26,
Merkelbeek. Tel. 04492-
-1742.
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
blijft komen. 045-353489.

Mama,
bestaan er
nog echte
panda's?

Ér «if # % p

GEEF OM DE TOEKOMST.
Wordvoorf 2750 donateurvan het

Wereld NatuurFonds. Giro25, Zeist.&
WW F

8 eïl W*a PI

Aanvang: 20.00 uur. Zaal open: 19.00 uur. TV-registratie: TROS. TV-regie:
Ger Roos. TV-uitzendingen: TROS, VTM en RTL-Plus.

Produktie en samenstelling: Harry Thomas.
Organisatie: Harry Thomas, Harrie Cremers, Hans Krasovec, Leon Ramakers

i.s.m. het Limburgs Dagblad.
Enffee: ’ 42,-. Kaartverkoop aan de kassa Rodahal vanaf 19.00 uur.

«__________—_—_________________________________________——i
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ALFA S RED. SYNONIEM VOOR SPORTIVnOI
Gebaseerd op dckompleet uitgeruste Alfa nauwelijks iets extra te vragen. Een reden te - elektrischbedienderamen vóór
331.3 S, introduceert Alfa Romeode Alfa 33 meer om snel bij uw Alfa Romeo dealer - verstelbaar, met leer bekleed sportstuur
Red. Uitgevoerd in Alfa rood, dctraditionele binnen te stappen voor een persoonlijke - 2 van binnenuitverstelbare
racekleur die dynamieken sportiviteit kennismaking met dc beperkt leverbare buitenspiegels
uitstraalt Maar ook uitgevoerd met aero- Alfa 33 Red. Dc Alfa 33 Red is standaard - m twee delen neerklapbare
dynamische skirts,rode achterspoiler, uitgerust met onder meer: achterbankleuning s^HÖfefczwarte voorspoilerlijst en windgeleiders op - lak in Alfa rood - elektronische toerenteller "lÉ*isl*r'sflfeKdc voorportieren. Dc bumpers en onderzijde - bumpers en onderzijdevan dc carrosserie - 5-deurs, 5-versnellingsbak 'mmm ïS^ÊPVvan dc carrosserie in zilvergrijs contrasteren in zilvergrijs -1.3 S boxermotor, 86DIN pk, jßf I jjhgfl|\
heelfraai met het Alfa rood. En natuurlijk - aërodynamischeskirts top 172 km/h, geschiktvoor loodvrije Bl^Ml UrpJi
sluiten het interieur, het leren sportstuur en - achterspoiler in Alfa rood benzine. vHmB^H 21 Mmdc bekleding van dckuipstoelen daar - windgeleidersop dcvoorportieren Alfa 33 Red af importeur mcl. BTW 'vBV 1 mmmmw)
dynamisch bij aan. Bovendien is dcAlfa 33 - wis/was installatie op dc achterruit Fl. 26.750-,
Red zo sportief om voor al zn extra's - getint glasrondom Prijswijzigingen voorbehouden. B^

£Zfêt> maantc£i i**ea cpavinf/enc/

AUTOBEDRIJFARCO STEIN (COUMANS) GARAGE CREEMERS AUTOM.BEDR. E.A. KOZOLE BV
Havenstraat 25, Stem Raadhuisstraat 16, Roermond Edisonstraat 23, Landgraaf

04490-32026 , 04750-21092 045-321088
AUTOCENTRUM SANDERS BV GARAGEBEDRIJF VLEUGELS BV AUTOM.BEDR. MAT HUKKELHOVEN

Akerstraat 128,Brunssum Scharnerweg 137,Maastricht Oudeweg 30, Linne
045-251644 043-634895 04746-1968 (sub-dealer)

Vrijdag 8 september 1989 " 20

langrijk deel naar zijn hand ze
staat nog ver boven het milieub1
lang of de natuurbescherming.HEERLEN/AMSTERDAM - Hoe-

wel Zuid-Amerika niet uit het oog
verloren wordt, gaat Miliedefensie
zich deze maand toch voornamelijk
toeleggen op acties tegen Japanse
houtkapfirma's. Het Sony-eiland in
de Grote Oceaan is namelijk niet al-
leen uitgegroeid tot de grootste
hardhout-exporteur van de wereld,
maar verbruikt bovendien op jaar-
basis evenveel tropisch hout als de
hele EG samen.

Van onze verslaggever

Boycot
Vandaar dat Milieudefensie e
twaalf aanverwante vereniging*
uit het buitenland vandaag hebbe
uitgeroepen tot 'Internationale J 1pandag.' Een en ander houdt in ói
er in ons land consumentenfolde'
in de circulatie gebrachtzullen W|
den, waarop produkten staan di
door de Japanse houtfirma's W 1
den gemaakt.
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Kasteel Hoensbroek. Werk van Alfons
Stadhouders. Gedurende de zomerda-
gen, open dag. 10-17 uur. ABN Bank,
Foto's van Gijs van Gent. T/m 13/9,open
ma t/m vr 9-16 uur. Bibliotheek, Foto's
van Margreet Berkhout. T/m 14/9. Gale-
rij Ipomal, Kerkberg 2. Werk van Man-
fred Hürliniann. T/m 24/9, open wo, do,
za en zo 13-17 uur, vr 13-20 uur.

BRUNSSUM
Brikke-oave, Werk van José Fijnaut en
Maria Stams. Van 17/9 t/m 1/10,open ma
t/m vr 14-17 en 19-21 uur, zo 14-17 uur.

VOERENDAAL
Gemeentehuis. Werk van Jos Weijmer.
T/m 30/9, open werkdag. 8.30 -12.30 en di
ook 13.30-16.30 uur.

LANDGRAAF

Galerie Signe, Litho's van Bram van
Velde. T/m 10/9. Werk van Marion Le
Blanc en Hans Lemmen. Van 9/9 t/m
8/10, open wo t/m zo 14-17 uur. Ther-
menmuseum, Coriovallumstraat 9.
Thermen en badgebruiken in de Ro-
meinse tijd. T/m 1/10, open di t/m vr 10-
-17 uur, za en zo 14-17 uur. De Spiegel,
Akerstraat 88. Staal/textielplastieken en
schilderijen van Doré Peulen. T/m 19/9,
open vrij t/m di 20-01 uur. Welterhof.
Werk van Marlies Nieskens en Thea Pa-
gen. Van 11/9 t/m 3/10, open dag. 9-21
uur. Limburgse Volkssterrenwacht,
Schaapskooiweg 95. Van vuurpijl tot
ruimteschip. Vanaf3/9, open di t/mvr en
zo 13-17 uur, di en vr ook 19.30-22 uur.
Kasteel Ter Worm. Werk van Jacqueli-
neKlinkers enRu de Vries. Za 23 (14-19
uur)en zo 24/9 (10-19 uur).

HOENSBROEK

HEERLEN

Ipomal, Kerkberg 2. Werk van Manfred
Hürlimann. T/m 24/9,open wot/m zo 13-
-20 uur.

NUTH
Atelier Vinken, Stationsstraat 282.
Werk van Johan van Hoof en Martin
Klaaszen. T/m 7/9, open di t/m vr 9-18
uur, za 9-17 uur. Bibliotheek, Beeker-
straat 10. Foto's van Maria Paas. T/m
27/9, open ma, di, wo en vr 14.30 t/m 18
uur, wo 10.30 t/m 12 uur, vr 18.30 t/m 20

Ook de feestelijkheden zelf staan
in het teken van bier en wijn. Za-
terdag is er na de rommelmarkt
een grote optocht, waaraan naast
een grote bierwagen met twee-
span ook dewijnkoningin uit het
Duitse Bingen deelneemt. Con-
certen en een ouderwets wagen-
spel vormen de hoofdmoot van
het avondprogramma.

Wagenspel
Feest fanfare
Schinveld in

oude brouwerij

bleef de brouwerij dienst doen
als bottelarij.

APOTHEKEN.

Gestolen beeld
wordt onthuld

LANDGRAAF - Het onlangs uit
een gieterij gestolen beeld van de
kunstenaar Dick van Wijk zal
toch, zoals gepland, op 23 septem-
ber in Übach over Worms worden
onthuld.
Van 'De Bieleman' zal het gipsen
modelals invallerfungeren, waar-
na het gegoten beeld alsnog zo
spoedig mogelijk zal worden ge-
plaatst.
Overigens werd bij de presentatie
van het Culturele Programma van
Landgraaf aangekondigd, dat er
in de diverse wijken meer beel-
dende kunst op komst is.
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Ook op zondag wordt het wagen-
spel nog' eens ten tonele ge-
bracht, afgewisseld door concer-
ten van plaatselijke vereni-
gingen. Bovendien is er zondag-
morgen een receptie, waar drie
jubilarissen worden gehuldigd.
Math Jacobs is 60 jaar lid, Frits
Hendrikx en Jan Pagen vieren
hun gouden jubileum. Paardenshow

in Jabeek

De voormalige brouwerij is ja-
renlang niet meer voor het pu-
bliek open geweest. Ter gelegen-
heid van het komende feest heb-
ben de oude kelders een flinke
opknapbeurt ondergaan. Ze zul-
len tijdens het weekeinde weer
herinnerenaan de tijd, dater bier
en wijn waren opgeslagen.
Ook de grote ijskelder, dienu on-
der meer wordt gebruikt door

In het pand van de familie This-
sen werd vanaf 1869 bovengis-
tend bier gebrouwen. Het bier
was niet alleen bestemd voor
plaatselijk gebruik. 'Cambrinus'
leverde het schuimend vocht tot
ver buiten de Oostelijke Mijn-
streek. Onder de afnemers waren
cafés, maar ook boeren, die in het
voorjaar hun bestellingen deden.
Deze moesten dan vóór de oogst-
tijd worden afgeleverd, om tij-
dens het oogsten geschonken te
kunnen worden.

het Hoej-Hoej-Comité, opent zijn
deuren. In de dikke muren zijn
nog de kanalen te zien, waarin
vroeger ijs werd opgeslagen, dat
voor de koeling van deze lager-
ruimte moest zorgen. Het ijs
werd in de winter uit een bij de
grens gelegen vijver gezaagd en
bleef in de keldermuren soms
wel tot in het najaar goed. Tot
1929 werd er gebrouwen, daarna

Bardoul, Ploumen en Brouwers maken plaats
JABEEK - De afdeling Limburg
van de Koninklijke Vereniging
'Het Nederlandse Trekpaard'
houdt samen met het kerkbestuur
van de St. Gertrudisparochie uit
Jabeek zondag 10 september een
show met vijftig trekpaarden.'Verjongingskuur'

in raad Simpelveld
Tijdens de show zal geprobeerd
worden om van acht vierspannen
één tweeëndertigspan te maken.
Behalve trekpaarden zijn zondag
in Jabeek ook Italiaanse Haflin-
gers en allerlei landbouwwerktui-
gen te bewonderen.

De show begint om twee uur. De
opbrengst van de entreegelden is
bestemd voor de restauratie van
de Gertrudiskerk.

De avond-, weekend- en zonda
diensten beginnen op vrijdagavo
en eindigen de volgende week V
dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Bel TIGH S 7114»
HEERLEN. Heerlen Zuid, B»
scherweg 52a, ® 423233 en Heerl;
heide, Corneliusplein 2, S 2113
B.g.g. TIGH® 711400.
LANDGRAAF. Nieuwenhag'
Bernahrdstraat 52, S 312294. V'

-^spoedgevallen dag en nacht betf1 }
baar.
KERKRADE - EYGELSHOVÏ
Smithuis, van Gronsveldstraat
Chevremont, S 454000.
KERKRADE-WEST. MausS'
Akerstraat 79, S 415440.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide, _
Bleijerheiderstraat 52, S 4609 HI
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur bij
zondag van 12.00 tot 13.00 uur1 ga
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor spo<* augevallen dag en nacht geopend. „
SIMPELVELD - BOCHOW i'u
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Sirop va
veld, S 441100. Zaterdag van U 19i
tot 15.00 uur en zondag van 14.30'
15.00 uur. Voor spoedgevallen fl La
men terecht van 22.00 tot 22.30 <* tis,
HOENSBROEK. Boswijk, Al" sei
straat Noord 43 TreetX? v 0
S 213773. se)
NUTH. Voor spoedgevallen éê Va:
apotheek (bgg TIGH S 711400).

La
TIGH - HEERLEN. \%
S 711400 te»
(Informatie over avond- en v/^ ste
einddiensten van artsen, tand* J*asen, apothekers en het Gro*" ho
Kruis.) tra

gis

HEERLEN. Wachtdienst A 1
spoedgevallen tijdens avond |
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur. V/e?
enden 24 uur doorlopend © 711* jWerkdagen, tijdens werku^ .
*j 713712
NUTH - VOERENDAAL - SlMPf' e
VELD. Wachtdienst voor spoedê «e
vallen S 04405-2995. „' £
BRUNSSUM - SCHINVELD - ,f. A
BEEK. Wachtdienst voor spoed* «r
vallen S 259090. ___ 'e

HOENSBROEK - MERKELBE** 11 "?
BINGELRADE. Wachtdienst V"1 *'
spoedgevallen S 225588. . j,'
KERKRADE. Voor -ppoedgeva*1' j*
is de dienstdoende verpleegkui1
ge bereikbaar onder S 462222. ,
EYGELSHOVEN - LANDGRA^ r
Wachtdienst voor spoedgeval' 'S 323030. £ARTSEN £
HEERLEN. Voor spoedgeva|Jf

te
TIGH (brandweercentrale) bc*-1' v
S 711400. ~< oi
BRUNSSUM - HOENSBROt'
Voor spoedgevallen eigen huis*5 b,
bellen. j aj
KERKRADE-WEST. Voor sp"^ Egevallen eigen huisarts bellen. vvSCHIMMERT. Voor spoedgeval 2ieigen huisarts bellen. ._ ttiKERKRADE-OOST. Tot zater*
12.00 uur vlg. telefoonbeantwoof" p
van eigen huisarts. Van zate^12.00 uur tot zondagmorgen 1%
uur Schiffers, Hoofdstraat «|
S 452176. Van zondagmorgen l^.tot maandagmorgen 8.00 uur A
lemse, Laurastraat67 Eygelsho^
S 321232
SIMPELVELD -BOCHOLTZ. Cl*,;
zen, Dr. Ottenstraat 6 Simpel^
S 440333.
SCHAESBERG. Zaterdag VPe'burg, Lichtenbergerstraat JS 322072 en zondag Eussen, Mu'lenbergstraat 3, S 320660. „i
ÜBACH OVER WORMS - S&j,
WENHAGEN. Eigen huisarts ""len- iVOERENDAAL. Praktijk RaS
huisplein 4 S 751322.
Patiënten gezondheidscent*"l^
Hoensbroek-Noord kunnen daÉ>
nacht bellen, E 214821.

Bewoners van Vrieheide zijn verontrust

Beheer huurwoningen
over naar ABC ArnhemHeerlen

klein journaal
\ \ oostelijke mijnstreek S redactie: 739282 1

aanmerking; mevrouw José van
Hommerig-Bloem en de heren Har-
rie Ewals, Jacques Smeets, Nic Ha-
gelstein. Evenals de fractie Frans-
sen/Frijns wil ook de lijst Schrijvers
een verjonging doorvoeren. Johan
Ploumen uit Bocholtz doet welis-
waar mee aan de verkiezingen, maar
geeft de voorkeur aan een jongere
kandidaat.

Twee door de wol geverfde raadsle-
denKarl Franssen (32 jaar raadslid)
en Bèr Frijns, al 24 jaar wethouder,
trekken de kar van de gelijknamige
lijst die in maart 1990 aan de ge-
meenteraadsverkiezingen gaat deel-
nemen. Franssen blijft lijsttrekker
met wethouder Frijns op de tweede
plaats. Het zittend raadslid Frits
Lennartz volgt op plaats 3. Karl
Franssen: „De lijst van dertig na-
men is nagenoeg compleet. Wij pro-
beren, na de top-drie op de lijst, een
rigoureuze verjonging door te voe-
ren". De fractie Franssen-Frijns
werkt met het voorkeurstemmen-
systeem.

Lijsttrekker van de lijst 'Schrijvers'
is de huidige wethouder Jacques
Schrijvers uit Bocholtz. Zoals be-
kend legt hij die functie met ingang
van 1 oktober neer in verband met
zijn benoeming tot adjunct-rector
van het Trieher College in Maas-
tricht. „Ik doe in maart '90 opnieuw
mee aan de raadsverkiezingen,
maar ik ambieer geen functie meer
als wethouder."

De CDA-lijst komt in vergelijking
met de verkiezingen van '86 met een
totaal 'nieuwe top vier' wegens ver-
huizing van (Jos Schiffelers, no. 2)
en (Bert Paffen, no. 4). Daarnaast
heeft lijsttrekker Arno Baumann
reeds eerder zijn raadszetel ter be-
schikking gesteld wegens drukke
werkzaamheden. Zijn plaats werd
ingenomen door Riet Brouwers, de
nummer 3 op de CDA-lijst in '86. Zij
wenst in '90 niet meer deel te nemen
aan de verkiezingen. Mevrouw Bar-
doul, voorzitster van de CDA afde-
lingin Simpelveld, zegt pas eind de-
cember een definitievelijst is te ver-
wachten. „Wij hebben handen vol
werk met de samenstelling van de
lijst. Zeker nu de hele top is wegge-
vallen."

Nieuw

De definitieve lijstvolgorde is nog
niet bekend, maarvoor de bovenste
plaatsen komen vier kandidaten in

SIMPELVELD - Drie leden van de meerderheidsfractie in de
gemeenteraad van Simpelveld komen na de yerkiezingen in
1990 niet meer terug. Bèr Bardoul van de fractie Franssen-
/Frijns treedt na 36 jaaractiefte zijn geweest in de gemeentepo-
litiek niet meer terug. Hij geeft de voorkeur aan jongere colle-
ga's. Johan Ploumen van de groepering Schrijvers/Ploumen
komt in de nieuwe raad niet meer terug eveneens in verband
met zijn leeftijd. Mevrouw Brouwers (CDA) stelt haar zetel in
de raad om privéredenen beschikbaar.

VALKENBURG
Kasteel Oost, Oosterweg 36. Tendances
Internationaal. Van 9/9 t/m 21/9, open
dag. 11-17 uur.

MAASTRICHT

vr t/m zo 13-17 uur. Galerie Anny van
den Besselaar, Tafelstraat 6a. Werk van
JannekeLaheij en SjefHutschemakers.
Van 9/9 t/m 1/10, open do 13-17 uur, vr
t/m zo 11-17 uur.

Galerie Signature, Kapoenstraat 24.
Permanente expositie van steeds wisse-
lende objecten. Open wo t/m vr 13-18
uur, za 13-17 uur. Galerie Bauxiet, Her-
benusstraat 39. Werk van Toon Truyens,
Marcel Hermans, Ger Pirson en Ray-
mond Mirrer. Open do t/m zo 13-17 uur.
Winkelcentrum Brusselse Poort, Werk
van Thea Welters. T/m 9/9. Open dag. 12-
-17 uur.Rijksuniversiteit, Bonnefanten-
straat 2. Jezuïetencollectie. T/m 30/9.
Kamer van Koophandel, Het Bat 2.
Schilderijen van Nora Postma. T/m
16/10, open ma t/m vr 8.30 t/m 16 uur.
Galerie Artisart, Grote Gracht43. Werk
van Hans Hansen. T/m 30/9, open di t/m
za 13.30-17.30 uur. Expositiecentrum
Simera. Bogaardenstraat 40b. Grafiek
Manifestatie Maastrifcht. T/m 24/9, open
di t/m vr 13.30-18 uur, za en zo 13.30-17
uur. Europees Instituut voor Bestuurs-
kunde. OL Vrouweplein 22. Werk van
Paso. Van 15/9 t/m 20/10, open dag. 11-17
uur. Galerie Dis, Tafelstraat 28. Glas
van Durk Valkema. T/m 27/10, open wo
t/m zo 13-18 uur. Galerie Wolfs, Hoog-
brugstraat 69. Werk van Gertrude Be-
ker. Van 9/9 t/m 1/10, open wo en vr 14-
-18, do 18-20, za 10-17 en zo 13-17 uur.
Perroengalerie, Vrijthof 35. Werk van
Roland Sohier. T/m 30/9, open wo t/m za
13-18 uur. Stichting Plons, Mariabas-
tion 52. Werk van Jacqueline Hanssen.
Van 15/9 t/m 1/10, open do t/m zo 13-17
uur. Gouvernement, Limburglaan 10.
De vlag dekt de lading. Van 8/9 t/m 5/10,
open ma t/m vr 9-17 uur. Galerie Schu-
wirth en Van Noorden, Rechtstraat 64.
Werk van Shinkichi Tajiri. Van 9/9 t/m
15/10,open do t/m za 14-18 uur. De Blau-
we Olifant, St. Servaasklooster. Oude
Japanse poppen. Van 10/9 t/m 7/10, open
vr en za 14-18 uur. Galerie Fah, Brussel-
sestraat 80. Werk van Jifi Anderle en
Luc Bemelmans. Van 8/9 t/m 17/10, open

Galerie De Keerder Kunstkamer,
Kerkstraat 10. Werk van Siegfried Go-
rinskat en Charles Pekelharing. Van 8/9
t/m 8/10, open do 15-20 uur, vr t/m zo 13-
-18 uur.

CADIER EN KEER

VAALS

bioscopen

Kopermolen. Van Clermontplein 11.
Eindexamenwerk 1989 Academie Beel-
dende Kunsten Maastricht. T/m 10/9.
Wat aarde bewaarde, arceologische
vondsten. Permanente expositie. Open
za en zo 14-17 uur.

"De maandelijkse bijeenkomst
van de Commodore Computerclub
Kerkrade, die komende zondag ge-
houden wordt in 'A Jen Bouwerei',
staat openvoor eenieder diebelang-
stelling heft voor computers. Aan-
vang twee uur.

Pieterstraat 3 te Chevremont wordt
morgen van 10.00 tot 17.00 uur een
fancy fair gehouden.

" De Schiffelerhof, gelegen achter
sporthalKaldenborn is morgen van
11.00 tot 17.00 uur te bezichtigen.
Zondag wordt van 11.00 tot 17.00
uur de Schiffelermarkt gehouden.
De markt heeft een biologisch en
dusnatuurvriendelijk karakter. Van
11.00 tot 13.00 uurkam men deelne-
men aan een Limburgse koffietafel. Eygelshoven" De Verzamelaar houdt zaterdag
van 13.30 tot 16.30 uur eenruilbeurs
in 't Volkshuis, Dennestraat 2 te
Passart.

van onze correspondent

HEERLEN - BV Vastgoedbeheer
ABC te Arnhem heeft met ingang
van 1 september de huurwoningen
in deHeerlensewijkenVrieheide en
De Stack in beheer genomen. Dit
naar aanleidingvan het lopend fail-
lissement van de vorige beheerder
van Kok Groep Nederland BV. Vol-
gens directeur Berrevoets van het
ABC-hoofdkantoor in Arnhem
heeft de overname geen enkele na-
delige consequentie voor de huur-
ders.
Hij toonde zich gisteren licht ver-
baasd over de uitspraak van een

aantal bewoners van Vrieheide die
beweren dat de brief die zij van de
nieuwe beheersmaatschappij ont-
vingen als intimiderend en bedrei-
gend zouden ervaren.

Misverstand

„Wij hebben juist getracht de tekst
zo rustig mogelijk te houden om
misverstanden te voorkomen", al-
dus Berrevoets. In de bewuste brief
aan de bewoners staan een aantal
veranderingen ten aanzien van
klachtenbehandeling en betalingen.

Dat laatste is diverse Heerlense
huurders in het verkeerde keelgat
geschoten. De eigenaar van de wo-
ningen, Vascomij BV, verzoekt in
een begeleidende brief de verschul-
digde huurpenningen met 'onmid-
dellijke ingang' te storten op het
banknummer van de nieuwe be-
heersmaatschappij. Daarnaast we-
ten de bewoners niet waar zij met
eventueleklachten naar toe moeten.

Door het faillissement van Kok
Groep Nederland BV is het beheer
van hun woningenbestand verdeeld
over verschillende maatschappijen
in Nederland.

Brunssum

Schinveld

" In het kader van het 10-jarig be-
staan van de Vereniging Reumapa-
tiënten wordt morgen van 12.00 tot
19.00 uur een hand'werkverkoop en
rommelmarkt gehouden in het Jup-
huis.

" In en rond de Pastoor van Ars-
kerk houdt het actiecomitee mor-
gen van 9.00 tot 18.00 uur een vlooi-
en- enrommelmarkt ten bate van de
parochie. Entree vrije gave.

HEERLEN - HULSBERG - V°a
RENDAAL. Ploumen, Heerlerb%
224, S 414587. B.g.g. Tlu
S 711400. ,A
KERKRADE - ÜBACH OSj_
WORMS - SCHAESBERG - N^d
WENHAGEN - EYGELSHOV*'
Lemmens, Hoofdstraat 72 KerH'ji
de, S 457220. Spreekuur van *hj
tot 12.00 uur en van 19.00 tot ly'
uur. „ ■SIMPELVELD - BOCHOLT/; fGULPEN - VAALS- WIJLRE - "',!
TEM. Janssen, Hofstraat 9 N«s*n
ler, S 04451-1969. Spreekuur \o\11.30 tot 12.00 uur en van 17.30
18.00 uur.
BRUNSSUM - SCHINVELD,*,
NUTH - HOENSBROEK - SC»'4;
NEN. Grauls, Overbroekerstraat ,
Hoensbroek, S 227065. Spreekl^
van 11.30 tot 12.00 uur en van »'■
tot 18.00 uur.

HULPDIENST SOS q9iDag en nacht bereikbaar, S 71yy

Geslachtsziektenbestrijding:
24-uurs infolijn S 740136.

DIERENARTS l
Raadpleeg uw eigen dierenarts
wordt eventueel doorverwezen-.

per persoon"De Zweefvliegclub Schinveld
houdt zaterdag en zondag open da-
gen. Voor f25- kan men een vlucht
maken met een zweefvliegtuig.

Autokino: License to kill, vr t/m wo
20.30 uur. Dead Bang, vr Urn zo 23.45
uur.

HEERLEN

SCHAESBERG

Royal: Lock Up, dag. 15 18en 21 uur.Ri-
voli: Dead Calm, dag. 14.30 16.30 18.30
en 20.30 uur. Maxim: License to kill,
dag. 14.30 17.30 en 20.30 uur. H5: Lethal
Weapon 2, dag. 14.30 19 en 21.30 uur, za
zo ook 16.30 uur. K-9, dag. 14.15 19 en
21.15 uur, za zo ook 16.15uur. Wilde har-
ten, dag. 18.45 uur, za zo ook 17 uur, vr
ma di do ook 14 uur. Roadhouse, dag. 14
18.30 en 21 uur, za zo ook 16.15 uur.
Three Fugitives, dag. 14 19 en 21 uur, za
zo ook 16 uur. Rainman, dag. 20.30 uur.
Platvoet en zijn vriendjes, za zo wo 14 en
15.30 uur. De Spiegel. El verano de la se-
hora Forbes, vr t/m di 21 uur.

Klimmen
" In het kader van de landelijke
monumentendag zijn morgen in
Brunssum allemonumenten - waar-
onder de Heemtuin aan de Nic.
Maesstraat - te bezichtigen. De
heemtuin is geopend van tien tot
vijf uur. " De mis van De Zonnebloem

wordt zondag om 11.30 uur opge-
luisterd door de Klimmender Nach-
tegalen.

Thea Schoonbrood, wonende op
de Huls in Simpelveld, slaagde
aan de Rijksuniversiteit Lim-
burg te Maastricht voor haar doc-
toraal examen Geneeskunde.

Geslaagd

Annet Muijtjens uit Simpelveld
slaagde voor het diplomaSociale
Verzekeringswetten.
Erwin Peters uit Schinveld is
aan de Technische Hogeschool
in Eindhoven geslaagd voor be-
drijfskunde.

Ubachsberg
Kerkrade

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

Kantoor Heerlen
S 045-739284
Wjm Dragstra
S 045-710317
Emile Hollman
S 045-422345
Hans Rooijakkers
S 045-714876
Hans Toonen, chef
S 045-425335
Richard Willems
S 04406-15890
Kantoor Kerkrade
S 045-455506 ■
Joos Philippens
S 04455-2161

" De P.v.d.A houdt vanavond om
20.00 uur de openbare vergadering
in Café De Kroon.

" De Zonnebloem-afdeling houdt
op 9 en 10 september een kerkdeur-
collecte in het klader van Zieken-
zondag. Met de opbrengst hoopt
men de aktiviteiten van het jaarpro-
gramma te kunnen voortzetten.

" In zaal Dackus houdt het dames-
comitee van de gymvereniging
WNK zondag vanaf 14.30 uur een
modeshow.

Wijnandsrade

" De buurtvereniging Swier houdt
dit weekeinde het jaarlijkse tent-
feest. Vanavond is er disco voor de
jeugd. Zondag wordt er vanaf 10.30
uur gefrühschopt. De sporters be-
ginnen dan aan de veldloop. Om
13.00 uurbegint het touwtrekken en
om 15.00 uur is er parachutesprin-
gen.

Aan de Rijksuniversiteit te
Utrecht slaagde Frank Hoefna-
gels uit Heerlen voor het docto-
raal examen bio-organische che-
mie. " Het jubilerende drietal van St.Lambertus

KERKRADE - De afdeling Oos^Lke Mijnstreek van het Nederlan^Astmafonds houdt maandag ;ji
voorlichtingsavond om 20.00 üXl^gemeenschapshuis TerwinS
aan de Schaesbergerweg in Ker .
de. Dr.Wesenick uit Valken»^spreekt over homeopathie, ter
Ria Ramaekers uit Arcen het
hebben over voedselallergie e** j-
Nederlandse Voedselallergie »wvriting De avond is voor iederen
toegankelijk. Voor informatie: j,,
Martens-Zinger, Doverau 30 I*-
rade. @ 045 - 414944.

Bijeenkomst
Astmafonds

Jubilarissen
Zondagmorgen zal de Fanfare
St.Lambertus uit Schinveld drie
jubilarissen in het zonnetje zet-
ten. Math Jacobs is al 60 jaar lid,
terwijl Frits Hendrikx en Jan
Pagen hun gouden lidmaatschap
vieren. De receptie wordt gehou-
den in het Fa-Si-La-lokaal van
11.30 tot 12.30 uur.

Op zaterdag 9 september viert
Trommel-, Fluit- en Trompetter-
korps Wilhelmina twee bijzonde-
re jubilea. Hein Theunissen is
dan namelijk 25 jaar bestuurslid
en tambourmaitre, terwijl Jo
Janssen 25 jaar instructeur is.
Het tweetal wordt gehuldigd in
lokaal 'lm Weissen Rössl' tijdens
een receptie, die duurt van 19.30
tot 21 uur.

Ere-kruis
Bij de schutterij St. Joseph Wau-
bach werd onlangs het bonds-
schieten voor zestallen van de
Bond Berg en Dal gehouden. Het
Ere-kruis werd veroverd door Jo
Sijstermans van de schutterrij
St. Sebastianus te Spekholzer-
heide.

" Bij de Hervormde kerk aan de St
" De basisschool Bergop houdt
zondag vanaf 12.00 uur een rommel-
markt met fancy fair.

expositied Van onze correspondent

Van onze verslaggever

" De 'Vascowoningen' in deHeerlense wijk Vrieheide. (Archieffoto)

GROENE KRUIS

Van onze verslaggever

TANDARTSEN

Simpelveld

SCHINVELD - De Schinveldse
Fanfare Sint Lambertus heeft dit
weekeinde een wel zeer unieke
lokatie uitgekozen voor de vie-
ring van het patroonsfeest. De
tweedaagse festiviteiten worden
namelijk gehouden op het erf en
in de kelders van de voormalige
brouwerij Cambrinus aan Ter
Hallen.



Van onze verslaggever

genomen bij gelegenheid van
zijn afscheid als directeur van
het fonds.

Tetsu Nakamura komt uit Tokio,
waarhij is opgeleid aan dekunst-
academie, en een tijdje werkte
bij zijn ouders, die toegepaste
kunst van keramiek en textiel
maken. In 1983 kwam hij naar
Nederland. Hij studeerde aan de
Akademie Sint Joost in Breda en
de Jan van Eyck Akademie in
Maastricht.

De zeefdruk is er een uit de serie
„I'Oiseau de Nuit". Deze is nu in
een oplage van tachtig stuks in
opdracht van het VVK gedrukt.

Opdracht voor
Maastrichtse
kunstenaar

MAASTRIGHT - Het Voorzie-
ningsfonds voor Kunstenaars
(VVK) heeft de Japanner Tetsu
Nakamura (31) uit Maastricht op-
dracht gegeven een zeefdruk te
maken. Het is de eerste van de
reeks opdrachten die deze oud-
ste en grootste bundeling van
kunstenaarsorganisaties in ons
land de komende jaren geeft aan
jonge scheppende kunstenaars.
De opdrachten zijn bedoeld om
hun de kans te geven zich te pre-
senteren.

Ruim 90procent vakantiewoningen continu bezet

Zeer goed seizoen
voor horeca Limburg Bij de eerste opdracht van het

VVK wordt een aantal relaties
van het fonds een exemplaarvan
de zeefdruk aangeboden. Daar-

toe behoren veel vooraanstaande
insituten en personen in de
kunstwereld. Eric Wehrmeijer
heeft donderdag in Den Haag het
eerste exemplaar in ontvangst

Subsidie voor
taleninstituut
Worldneth

jHEERLEN/VALKENBURG - Toeristisch Limburg heeft een
I blJzonder goed zomerseizoen achter derug. „Met name de bun-
i Salowparken kenden een zeer goede bezetting. In de maand

augustus was zeker 90 tot 95 procent van de bungalows conti-| üu bewoond", aldus Carla Wetzels van de provinciale VW in
I wf^enburg, in een voorlopige reactie op de cijfers over 'zomer

zomer werden voor het eerst maan-
delijkse enquêtes gehouden.

Landelijk gezien kenden de toeris-
j usch-recreatieve bedrijven een 'top-
\ Seizoen. De Voorlopige Adviesraadvoor de Openluchtrecreatie om-, schreef de voorbije zomer 'als éénvan de beste van de jaren tachtig.

Uit de onderzoeken over junien juli
blijkt dat ook dié maanden als
'goed' tot 'zeer goed' omschreven
mogen worden. Volgens Carla Wet-
zels is het tot 20 augustus druk ge-
weest: „Daarna liep het iets terug."

aria Wetzels kon nog geen exacteJJlers noemen van aantallen toeris-
*n die Limburg als vakantiebe-
temming kozen. De eerste cijfersan de enquêtebij zestigLimburgse
J°tels, campings, pensions, dagat-
acties en zwembaden maakte zij

sisteren desgevraagd bekend. Deze

Ungermann-Bass
naar Venlo

Van de directies van dagattracties
en zwembaden kreeg de provinciale
VVV alleen maar positieve reacties.
„Alleen uit de hoek van de musea
kwamen negatieve geluiden. Dat is
ook enigszins logisch, gezien het erg
goede weer van afgelopen maan-
den."

Musea

MAASTRICHT- Het ziet er naar uit
dat zowel het departement van On-
derwijs en Wetenschappen als dat
van Economische Zaken binnen-
kort met een subsidiekomen om ta-
leninstituut Worldneth de komende
vier jaar in staat te stellen vanuit
Maastricht spoedcursussen te orga-
niseren ten behoeve van personen
uit de bestuurlijke en de bedrijfs-
sector.

Vanuit deze disciplines is aanvan-
kelijk bij de Vertalersopleiding aan-
gedrongen op het organiseren van
dit soort cursussen voor personen
die in het kader van 'Europa 1992'
hun talenkennis willen aanvullen.
Ook de Rijksuniversiteit is betrok-
ken bij de opzet van het vierjarig ta-
lenproject.

Het Maastrichtse gemeentebestuur
wil een bedrag van ’ 300.000 bijdra-
gen als subsidie, mits de hogere
overheid met 1,6 miljoen over de
brug komt. Genoemde ministeries
zijn door GS verzocht om elk acht
ton te subsidiëren. Het ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen
heeft inmiddels toegezegd. Econo-
mische Zaken is gevraagd om via
het fonds voor de herstructurering
van Zuid-Limburg, de PNL-pot,
eenzelfde bedrag te fourneren. De
begeleidingscommissie Perspectie-
vennota heeft inmiddels een posi-
tief advies uitgebracht.

'Zeer tevreden' toonden de hoteliers
in Zuid-Limburg zich over de voor-
bije maand. 80 tot 90 procent van
hun kamers waren bezet. Vooral de
hotelhouders in Maastricht deden
goede zaken. Dat had met name te
maken met enkele grote evenemen-
ten - zoals het Preuvenemint en het
Jongleursfestival -, die veel belang-
stelling van buiten Limburg trok-
ken. De hotelhouders in Midden- en
Noord-Limburg behaalden een per-
centage van ongeveer 70. „In die
omgeving toonden met name de
campinghouders zich uiterst tevre-
den", aldus Carla Wetzels.

" Duizenden bezochten de dodenherking bij het Nationaal Indiëmonument te Roermond. Foto: JEROENKUIT

**NLO _ ft e_ Amerikaanse con-
e^n Ungermann-Bass heeft Venlosekozen als lokatie voor een Euro-~es distributiecentrum. Unger-
■lann-Bass is een van 's werelds
*pootste leveranciers van computer-
etwerken. Het concern gaat een sa-

menwerkingsverband aan met de, enlose vestiging van de Ameri-
kaanse luchtvaartexpediteur Air.*Press International die gevestigd, op het industrieterreinGroot 80l-
Na a
h ku

1 aanl°0PPeri°de van eenjaar
tiar vn beide bedrijven nu defini-'et besloten om vanuit Venlo het
tP . Europese distributienetwerk

coördineren en verder uit te bou-
teen' ?n samen met A*r Express In-

rnational wil Ungermann-Bass in
on h alle aktiviteiten concentreren

P net gebied van fysieke en admi-
beh tieve afhandeling, voorraad-
aan n6r' testen van apparaturen en
g Passing van apparatuur aan de

°Pese normen en specifieke
zi :^sen van de gebruiker. Daarmee
junongeveer 10 arbeidsplaatsen ge-moeid.

Herfst
Momenteel hebben de VVV-kanto-
ren in Limburg nog veel werk met
het verstrekken van alle mogelijke
informatie. „Die hebben het nog
steeds druk. Er is bijzonder veel
vraag naar vakantiewoningen (met
name in bungalowparken) voor de
herfstvakantie. Wil men daar nog
een plekje krijgen, moet men wel
heel snel reserveren."

St.-Corneliusoctaaf
in Schin op Geul

SCHIN OP GEUL - In de parochie-
kerk van Schin op Geul wordt vanaf
aanstaande zaterdag tot en met zon-
dag 17 september weer het bekende
St.-Corneliusoctaaf gehouden. De
eerste zegen en relikwieverering is
zaterdag aanstaande in de mis van
19 uur. Dat wordt herhaald in de
missen op zondag (8, 10 en 11 uur)
en volgende week zaterdag (9 en 19
uur) en zondag (8, 10 en 11 uur). De
sluiting van het octaaf is zondag 17
september om 17.30 uur in de paro-
chiekerk.

Van maandag 11 september tot en
met vrijdag is er telkens een mis om
9 en 19 uur. Op beide zondagen is in
de namiddag eveneens gelegenheid
om de zegen te ontvangenen de reli-
kwie te vereren van 14 tot 17.30 uur.

De missen in de weekeinden wor-
den opgeluisterd door het kerkelijk
zangkoor St. Cecilia (zaterdag 9 sep-
tember), het vocaal ensemble 'Musi-
ca Cantat' (zondag 10 september),
fanfare St.-Cornelius (zaterdag 16
september) en het gemengd koor uit
Epen met dameskoor Vivace (zater-
dag 17 september).

Weer overval
op transport

Securitas
Van Rey en Hummel

redden het niet

Voorkeursacties leveren geen zetel op

Nationale herdenking in Roermond

Duizenden rond
Indiëmonument

daag, één dag na de verkiezingen
hier niet aanwezig; het zij hun ver-
geven Over het gelijk van de de-
mocratie toen en nu zullen wij het
niet hebben. Sedert het monument,
vorig jaar door prins Bernhard ont-
huld, hebben tallozen, soms in groe-
pen, soms helemaal alleen de geval-
lenen herdacht. Deze plek in het
stadspark Hattem is een geheiligd
oord geworden en dat moet zo blij-
ven."

Van onze correspondente
HASSELT - In de Luikse gemeente
Flémalle is in de nacht van woens-
dag op donderdag een gewapende
overval gepleegd op een geldtrans-
port van de firma Securitas. De Se-
curitas-agent wilde een bankfiliaal
van het Gemeentekrediet binnen-
stappen toen hij door een gemasker-
de man traangas in de ogen gespo-
ten kreeg.

het bewijs dat heel veel Lim-
burgse kiezers vinden dat Jos
Kamerlid had moeten blijven.
Het heeft geen Kamerzetel opge-
leverd, maar deze massale adhe-
siebetuiging is een grote troost".

zon - werd stilgestaan bij de ver-
schrikkingenvan de na-oorlogse pe-
riode in deze overzeese gebiedsde-
len. Sommmige leden van de ere-
wacht, dieuren in de volle zon ston-
den, werden bevangen door de hit-
te.

ROERMOND - Naar schatting 3- tot
4000 oud-Indiëgangers, oud KNlL-
militairen, nabestaanden en verte-
genwoordigers van de militaire
overheid en andere belangstellen-
den hebben in Roermond bij het
Nationaal Indiëmonument gister-
middag de omgekomen soldaten
van het Koninkrijk herdacht die ge-
vallen zijn in het voormalig Neder-
lands Oost-Indië en Nieuw Guinea
in de periode 1945-1962.

In een stralende - bijna tropische

Van onze verslaggever

Stichtingsvoorzitter van het Natio-
naal Monument, Hans Cremers:
„Een dag na de verkiezingen, een
hoogtijdag voor de democratie, her-
denken wij dat deze zelfde demo-
cratie 45 jaar geleden, duizenden
jongemannen opdroeg om hun le-
ven in te zetten. De politici zijn van-

In zijn herdenkingsrede bestreed
oud-KNIL-officier S. Lapré dat de
4817 gevallenen voor niets de dood
hadden gevonden. „Het was nood-
zakelijk." Hij vergeleek de situatie
van Oost-Indië destijds met die van
nu in Libanon. „Het waren niet al-
leen vrijheidsstrijders, maar ook
honderden anarchistische benden
die dood en verderf zaaiden onder
mannen, vrouwen en kinderen. De
inzet van militairen heeft vele men-
senlevens - waaronder het mijne -
gered."

Na afloop van de dodenherdinking
vond een grote reünie plaats.

De overvaller ging er vandoor met
een geldkoffer waarin bijna drie
miljoen francs zaten. Hij vluchtte
met een witte personenwagen in de
richting van Hoei. Een zoekactie le-
verde geenresultaat op.

Van Rey is overigens vast beslo-
ten politiek actief te blijven. Hij
kondigde al verschillende keren
aan zich kandidaat te stellen
voor de komende gemeente-
raads- en/of Statenverkiezingen
in het geval hij niet in de Tweede
Kamer zou worden herkozen.

HEERLEN - Jos van Rey (VVD)
er* Rein Hummel (PvdA) keren
hiet terug in de Tweede Kamer,

t^e door hun partij naar een on-verkiesbare plaats verwezen
~<imburgse parlementariërs haal-
ben in hun provincie onvoldoen-ae voorkeurstemmen om op
eigen kracht een Kamerzetel teveroveren. Daarvoor hadden ze»eder ongeveer 30.000 voorkeur-
stemmen nodig. Van Rey bleef
steken op 12.921 stemmen en
«urnmel op 6991. Die aantallen

exclusief de behaalde stern-gen in de gemeente Landgraaf,
"""aar kon gisteren nog geen op-gave worden verstrekt.

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur

GENNEP - In Gennep is gister-
nacht ingebroken in een tricotagefa-
briek aan de Willem Boijeweg. Na
het doorknippen van de afrastering
werd er een raam naar het bedrijf
geforceerd. Uit de fabriek werden
800 dusters ontvreemd met een
waardevan 30 mille.

800 dusters
gestolen

Van Rey haalde de meeste stem-

*^en in zijn woonplaats Roer-
bond: 1851. Roermond was de
"ige Limburgse gemeente waaroe VVD winst boekte en de partij

gankt dat grotendeels aan Van

fjummel was -n z*Jn thuishaven«eerlen - waar de PvdA overi-gens licht verloor - goed voord4OO stemmen.

Hummel reageerde gelaten op
het slechte maar niet onverwach-
te nieuws: „Vanaf vandaag ben
ik'gewoon weer een particuliere
meneer. Toch ben ik onder de in-
druk van het aantal stemmen dat
op mij is uitgebracht. Diekiezers
wil ik graag allemaal bedanken".
Evenals Van Rey is Hummel al-
lerminst van plan de politiek
vaarwel te zeggen. Het is vrijwel
zeker dat hij in maart aan de ge-
meenteraadsverkiezingen in
Heerlen mee zal doen. Als hij dan
in Heerlen weer 3400 stemmen
zou verzamelen, dan kan hij re-
kenen op twee a drie raadszetels.Troost

an Rey was gisteren zelf nietoor commentaar bereikbaar,
"yin persoonlijk medewerker
vincent Zwijnenberg: „Ondanks
Qat het doel niet is bereikt, is heteen voortreffelijk resultaat. Zo-
eel voorkeurstemmen vormen

Overigens werden er op de VVD
zo weinig stemmen uitgebracht
dat in Limburg de kieskringkies-
deler niet werd gehaald. Dat be-
tekent dat deze stemmen ver-
deeld worden over VVD-kandi-
daten in andere kiesdistricten.

René van der Linden:
33.142 voorkeurstemmen

PvdA

Brandweer haalt oude
flessen butaangas op

opgeslagen. Voor de brandweer be-
tekent dat extra oplettendheid bij
het bluswerk.

Ruim tien jaar geleden kregen de
buitengebieden in Zuid- Limburg,
in navolging van de grote steden,
een aansluiting op het aardgasnet.
Voóf dietijd werd er propaan- of bu-
taangas gebruikt om te koken en
voor verwarming. Na de aansluiting
in de buitengebieden werden de
overbodig geworden gasflessen op
zolder gezet en vergeten. Om een
einde te maken aan deze gevaarlijke
situatie gaan 23 brandweerkorpsen
op 22 en 23 september een inzame-
lingsactie houden.

" Bij aankomst in Maastricht konden de wielrenners een pilsje niet afslaan.
Foto: WIDDERSHOVEN

Hij reed mee tot Maastricht, waar
de ploeg de tussenstop maakte.

Thijs Wöltgens: 8951
JanPronk: 2272
ServaesHuys: 1168
Marianne Ruigrok: 6677
MoniqueQuint: 1275

VVD:

NellieVerbugt: 1002

René van derLinden: 33142
Frans Wolters: 4390
WalterPaulis: 2004
Leon Frissen: 4184
Maria van derHoeven: 4647

CDAd£E,SkEN - René van der Lin-den (CDA) heeft bij de verkiezin-genyan woensdag jl. liefst 33.142voorkeurstemmen behaald. Het*ou zelfs voldoende zijn geweestom op eigen kracht in de Tweede£amer te komen. Opvallend bij"e voorkeurstemmen zijn ook degoede resultaten van de nieuw-
komers. In onderstaande opsom-
j'ung van de voorkeurstemmen's het resultaat van de gemeente
rf^dgraaf vanwege een techni-*?he storing niet opgenomen,
verwacht mag worden dat hetaantal voorkeurstemmen daar-doorvoor enkele kandidaten nog«oger zal uitkomen.

MAASTRICHT- Een 25-tal men-
sen van de rijkspolitie, dienst
luchtvaart, heeft gisteren een
fietstocht door Limburg afge-
legd. Zij vormen een wielerploeg
die met de tocht ruchtbaarheid
wil geven aan hulpverlenings-
projecten voor verkeersslachtof-
fers. Tegelijkertijdwordt geld in-
gezameld om de kosten van de
projecten te kunnen betalen.

Vandaag gaat het gezelschap,
zonder Wijnands, verder naar
Eindhoven. Zondag hopen de
wielrenners in Breda te arrive-
ren, een week na het vertrek op
Schiphol. De opbrengst wordt
dan overhandigd aan Pieter van
Vollenhoven, in zijn hoedanig-
heid als voorzitter van de stich-
ting Nationaal Verkeersveilig-
heidsfonds.De tocht gisteren, die voerde van

Weert naar Maastricht, was een
van de etappes uit een duizend
kilometer lange toer die hoofdza-
kelijk door Zuid-Nederland
voert. Bij de deelnemers voegde
zich ter hoogtevan Bom de Lim-
burgse wielrenner Ad Wijnands.

Fietsen voor
veiligheid

Inzameling
De firma Martens van Butagas zal
op die dagen samen met de orand-
weer zorgen voor een veilige inza-
melingvan de gasflessen. Via de ge-
meentelijke informatiekanalen
wordt nog bekend gemaakt op wel-
ke dag en plaats de flessen kunnen
worden aangeboden. Limburg is de
eerste provincie in Nederland waar
een dergelijk actie gehoudenwordt.

HEERLEN - Het in huis hebben
van oude flessen butaan- en pro-
paangas kan bij brand levensge-
vaarlijke situaties opleveren voor
brandweer en bewoners. De flessen,
die vaak ouder zijn dan tien jaar,
kunnen een enorme ravage aanrich-
ten als ze te warm worden en ont-
ploffen. Voor de commandanten
van 23 brandweerkorpsen is het dan
ook van groot belang dat er snel een
einde komt aan de grote risico's die
er verbonden zijn aan het in bezit
hebben van een oude gasfles. Bin-
nenkort wordt begonnen met een
ophaalactie van de flessen.
De eigenaren van dergelijke gasfles-
sen weten vaak niet eens meer dat
ze zon fles opzolder of in de schuur
hebben staan. Het bezit van flessen
gas die ouder zijn dan tien jaar is
zelfs verboden. Om de paar jaar
moeten de flessen opnieuw goedge-
keurd worden door het ijkwezen.
Gebeurt dat niet, dan kunnen ze
gaan lekken en bij brand een ge-
vaarlijke situatie opleveren voor be-
woners en brandweer. Bovendien
weten bewoners van een pand dat
geblust moet worden vaak niet
meer waar ze de flessen gas hebben
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-_^^r-—_^^—-_^^—-—^_——-—^_mw-—M Wekelijkse wegwijzer voor uw bezoek aan bar - café - dancing - disco - braderie - —~w—w^~~A^—~u~~:^—~^~A^—WAAl—^

DÈTIÈtOTT
ii^ faTwfffllT^^^ geopend/geöffnet

20J! Ér Zaterdag, zondag
*pr :' J;'|F en woensdag

vanaf20.00 uur

Johnny dePlatenvreter

Dancing-disco
Maastrichterlaan 116

„ wL GELEENSTRAAT 9 HEERLEN

I Ti "■f■ ■ ■ Ari ■■ i^■i 5 THEATERS IN 1
Vrijd. 8 sept. t/m don. 14 sept. 1989

\ VANAF VRIJDAG DE 13E: (fI|APH
■ WJ De twee hardste smerissen van het politie-I z \W corps. ——-—-I § I | JAMES BELUSHI ¥C"9■fl Met JerryLee als zichzelf. £J^£

Dag. 2.15-7.00-9.15 uur.
I * I i Zat, zo. óók 4.15 uur.

■* ____*
I § I i Me' Gibson en Danny Glover.

i^H ■ Het fantastische duo is terug in:

M l E LETHAL WEAPON 2
I 31 ' Een keiharde actiefilm met een flinke dosis

_\\ humor. __,lUI I Dag. 2.30-7.00-9.30 uur. QQ| oou*-re**g. Zat., zo. óók 4.30 uur.

-I i n nacnlen 'open over van swingende. muziek, wilde aktie en mooie vrouwen.
91 : K PATRICK SWAYZE in:

j E ROAD HOUSE GDC^EsIÊ
E Met: THE JEFF HEALEY BAND.

__\W\ ~ M_\ Dag. 2.00-6.30-9.00 uur. 16 w
I ' Zat. - zon. óók 4.15 uur.

i-UCAS/SPIELBERG presenteren een
1 DON BLUTH film■ E PLATVOET

W EN ZN VRIENDJESE NEDERLANDS GESPROKEN!
Si^EC! Zat. - zon. - woe. 2.00-3.30 uur. AL

&^t4^E Een heerlijke, onvervalste komedie over een
■HnvitEXa ex-bankovervaller die nu zelf gijzelaar wordt
k*jn4i Nick Nolte en Martin Short in:

EKHekX] Dag. 2.00-7.00-9.00 uur. .
Zat., zo. óók 4.00 uur. Al

gjJßefc BEKROOND MET 4 OSCARS!!EX DUSTIN HOFFMAN en TOM CRUISE in; RAIN MAN . Al
■bL Dag. 8.45 uur.

W_E_\ Alexandra van Marken, Han Oldigs e.a. in:
EF WILDE HARTEN A
\W_\u "Wilde harten, mooie lijven, knappe man-

■B V*W nen. mooie meiden".
■«r Dag. 6.45 uur. Zat., zo. óók 5.00 uur.

1 Vr., ma., di., do. óók 2.00 uur.

E KASSA-OPENINGSTIJDEN
1 Vrijdag, maandag, dinsdag, woensdag en
! donderdag: 1.30-3.30 uur en 6.30-9.45 uur.

( Zaterdag en zondag: 1.30-9.45 uur.

iuS _i Op vertoon van uw 65-plus KAART,

■*■ K DAGELIJKS ALLE FILMS VOOR’ 6,- m.u.v.
**H avondvullende films.

■ E DONDERDAG VOORt LAATST
Zorgdat u geen film mist. Elke maandagavon
kunt u bij de H-5 theaters informeren welke
films er na donderdag niet meer in Heerlen
te zien zijn.

I Te koop aan de kassa
9 Bioscoopbonnen van ’ 10,- en’ 15,-.

I |p CAFÉ 'T HÖFKE
iöt j» Zaterdag 9 september a.s.'

I Gezellige ,pfm
dansavond w#"♦öft VuI met levende muziek verzorgd door *ï* >'
Henkie-Penkie Trio

I Aanvang 20.30uur Entree vrijI Heufkestraat 3,Brunssum Telefoon 256617

[ vrijdag: House Party met
i Belgische Top DJ.

Zaterdag: De Band

~ zondag: Razzle Dazzle

I 1 .=]

Vrijdag, zaterdag, zondag

lenmaandag geopend

i Jri^

1. 1

| ▼, ||
- DE NATIONALE DOORK-lESLIJN

Voor al het nieuws over films,

L binst.cultuurenliunuurbe-
staat nu een telefoonnummer.
Selecteer de gewenste infor-
matie door te draaien of te

|_ toetsen... 50-t.pm.

Gorissen
Brunssum

Z^rdag dansen
met orKest

,ne u« , eut-u-vcffij"!",s
voor alleenstaanden

met orkest
|_Qg VALENTINO'S| I

LIMBURGS MOOISTE met u£c '^/Jfc, I

Dancing HOUSMANS Montfort I
ZATERDAG 9 sept FLAMINGO |

■fep ~~^p*§?B
WE WW-- mw—

\W;'r_\_____\\\

DISCOTHEEK

Las Vegas
NIEUWENHAGEN *-*

Zaterdag en zondag v.a. 20.00 uur gezelligheid met

DJ TOTO
Sunplein 2, Nieuwenhagen-Landgraaf

Alcohol en verkeer datkun jeniet maken.
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van
die mensen dievinden dat zij zelfwel zullen
uitmakenofze met een slok op gaanrijden
En wie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daar bemoei jejetoch niet
mee. Maar door datsoort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moet wat aan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want
ALCOHOL EN VERKEERDATKUN JE
NIET MAKEN

S~KmmWmkmwwmWmmWmW BQBP7 Veilig Verkeer Nederland

Gemeenschapshuis

Schimmert
zaterdag en zondag

| DISCO 1

jgr^ mmm mm

Na mijn derde GLOBE-WEEKEND wil ik even M W
kwijt dat ik me als Belg helemaal thuis voel tussen J^^^fli,
jullie. Omdat zelfs de meest trendy muziek nief "alleen" Jvoor zichzelf spreekt, bracht ik ze in een heuse"Party-Time"-
sfeer. Net even anders dan voorheen. Het antwoord van jullie was duidelijk...

■'"V/-^"" ONGEKENDE AMBIANCE Hi!
<j_7_7jJ /̂ Voorheen nooit meegemaakt in Globe ?...

-TöTZi an zie 'k 'e ze'cer we' dti weekend, want de beste
JAe\A£A~<* overtuiging is je eigen ervaring.

1 GLOBE WEEKEND, BEST WEEKEND T
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overkanker.
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SITTARD - De mountain-bike
staat in de schuur en de dagelijkse
martelgang naar de fitness van
HenkReuvers behoort tot het ver-
leden. René Maessen traint weer
volop mee met zijn ploeggenoten
van Fortuna Sittard; hij voelt zich
niet meer het vijfde wiel aan de
wagen. „Voor vijfenzeventig pro-
cent ben ik er," schat Maessen zelf
thans zijn conditionele mogelijk-
heden in. „De rest doe ik op ka-
rakter en wilskracht. Daar heb ik
het de voorgaande tien jaren ook
steeds van moeten hebben."

FC Den Bosch
Of hij dat morgen tegen FC Den

digheid die met het oog op FC Den
Bosch morgenavond wel eens niet
aan de orde zou kunnen zijn. Im-
mers John Clayton is nog herstel-
lende van een voetoperatie terwijl
Farrington gisteren ook weer de
trainingen moest laten schieten.

Richard Custers
Zekerder lijkt Richard Custers van
zijn seizoensdebuut in de basisop-
stelling. De spits van het beroemde
omhaaldoelpunt twee competities
geleden bij PSV, is verleden jaar di-
verse keren aan zijn enkel geope-
reerd. Die blessureperiode behoort
definitief tot het verleden en de
spits scoort in de oefenwedstrijden
weer aan de lopende band. In de
hoofdmacht "fungeerde hij totnog-
toe slechts als invaller, een omstan-

René Maessen, de aanvoerder van
Fortuna Sittard ('met achttien stem-
men gekozen') is weer terug en met
hem is het verbale rumoer op de
training verdubbeld. „Je moet voor
wat sfeer en stemming zorgen. Ele-
veld en ik zijn zon beetje de rad-
draaiers van de groep," Echt veel
had de 27-jarige verdediger totnog-
toe niet te melden. Met de breuk van
zijn middenvoetsbeentje brak voor
hem een periode aan waar hij letter-
lijk en figuurlijk maar moeilijk uit
de voeten kon. „Je hoort er wel bij,
maar eigelijk ook weer niet. Als For-
tuna won dan voelde jewel die blij-
heid, maar dat echte feest in de
kleedkamer gaat toch aan jevoorbij.
Je bent een buitenbeentje. Als je
mee kan spelen is alles heel anders.
Je beleeft het veel intensiever."

De Fortuna-coach heeft een allesbe-
halve fitte selectie. Weliswaar her-
stelden Roger Reijners én Henk
Duut van hun spierblessures, daar-
entegen tobt Mark Farrington met
een overbelast kniegewricht en
heeft Loek Frijns een fikse buik-
griep te pakken. „Dus bestaat er een
kans dat ik speel," rekent René
Maessen voor zichzelf uit. „Mocht
het nu niet zijn dan deweek erna. Ik
zal er in elk geval voor knokken. Ik
heb voldoende krediet opgebouwd
de laatste jaren dat ik er vanuit ga
dat ik niet word gepasseerd."
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Opslag Westduitserfataal voor Fransman Sabatini/Graf uitgeschakeld in dubbel

Becker stuit come-backNoah
ook nog een achterstand in sets
wegwerken.
Nadat de vrouwen hun schermutse-
lingen hadden afgewerkt, maakten
de 20.000 toeschouwers in het Louis
Armstrong Stadionzich op voor een
prachtige partij tennis tussen het
krachtmens Becker en de superat-
leet Noah. Maar al na de eerste ga-
mes verzwakte het enthousiasme.
Becker bleek gedurende het toer-
nooi in topvorm te zijn gekomen.
Tegen zijn opslagen had de Frans-
man niets in te brengen, terwijl de
Westduitser met de service van
Noah minder moeite had dan ge-
dacht.

VORK - Veel eenvoudiger dan verwacht hebben Boris
rocker en Aaron Krickstein zich gisteren geplaatst voor de
£alve finales van het enkelspel bij de strijd om de open Ameri-
kaanse tennistitels. De Westduitser deed dat geheel op eigen
gracht. Tegen Yannick Noah serveerde hij zo goed, dat de
*ransman eigenlijk geen enkele kans kreeg zijn terugkeer naar

e t(>P met een zege op Becker luister bij te zetten.

B ePwerwachtingen voor de partij
Sn» tegen Noah waren hoogge-
Newv"" De Westduitser hoopte in
buit 01"k te bewijzen dat hij ook«en Wimbledon aansprekende
pSUltaten kan leveren op een,r and Slam-toernooi. Noah pro-,"eerde bij de 'US Open' uit te zoe-
etl of hij fysiek en mentaal nog in

is toptennis te bedrijven. Voore*den lijkt het antwoord bevesti-
gd. Becker's kansen de finale te
Reiken zijn nog nooit zo groot ge-
nist, hij won alle drie partijen te-
«i Krickstein, Noah heeft laten
Vph at a^s 's en weer genoeg, edstrijdritme heeft, hij iedereen*anverslaan.

Beiden hadden geen makkelijke
wég naar de kwartfinales. Becker
balanceerde al in zijn eerste partij
op de rand van uitschakeling. De
Amerikaan Rostagno speelde fan-
tastisch, maar vergat twee wed-
strijdpunten te benutten. Daarna
had Becker het ook nog lastig, maar
gaandeweg sloeg hij zich makkelij-
ker door de problemen heen.'

Noah's start was redelijk eenvou-
dig, daarna volgen echter twee lood-
zware duels. Zowel tegen de Israë-
liër Mansdorf als tegen de Argentijn
Mancini diende hij vijf sets op de
baan te staan, beide keren moest hij

Beslissend
De Fransman slaagde erin zijn op-
ponent tot 2-3 bij te houden. Het
verlies van zijn service-game was
beslissend voor die set. Becker
hield 'gewoon' zijn opslag om de
reeks met 6-3 op zijn naam te bren-
gen. Het verloop in de tweede en
derde set was nauwelijks anders. De
Westduitser serveerde sterk. Hij
sloegweliswaar maar drieaces in de
hele partij, maar het aantal direct
gescoorde punten uit zijn opslag
was zo groot, dat Noah nooit echt in
de buurt van een doorbraak kwam.

MAASTRICHT - De 19-jarige Willy
Roumans maakt vanavond (aan-
vang 19.30 uur) in De Geusselt tegen
FC Den Haag zijn debuut in het eer-
ste elftal van MVV. De verdediger
mocht vorige week in de KNVB-be-
kerwedstrijd tegen Babberich al in-

vallen, maar krijgt ditmaal van trai-
ner Sef Vergoossen de gelegenheid
om vanaf de eerste minuut zijn kwa-
liteiten te etaleren.
Het Maastrichtse stadion zal van-
avond bevolkt worden door meer
suppoosten en politie-personeel
dan normaal. De extra veiligheids-
normen zijn van kracht omdat FC i
Den Haag een van de vijfrisicoclubs ',
is. MVV verwacht vanavond zon ;
zeshonderd Haagse fans, die zoals "gebruikelijk in een apart vak zullen [
worden ondergebracht. In tegen- ;
stelling tot eerdere berichten zullen ',
de kassa's van het stadionvanavond *
gewoon geopend zijn.

Opstelling MVV: De Haan. Linders. Thai, "Van Berge-Henegouwen, Roumans. Qua- *
den, Delahaye, Verbeek, Vincent. Lanc- ',
kohr, Smeets. Reservebank: Van de Boog- "aard, Benneker, Meijers, Huntjens. Gebles- 'seertj: Driessen, Arts, Uitman, Francois.

De Westduitser verloor slechts elf
punten op zijn opslag. Het enige wat
Becker danook diende te doen, was
wachten op een mindere service-
game van zijn opponent. In de twee-
de reeks kwam die al op 2-3, in de
laatste set verloor Noah zelfs twee
keer zijn opslag-game: 6-3, 6-2.
De Westduitser straaldena de partij.
„Ik had gedacht dat het een zware
partij zou worden. We serveren bei-
den goed, dus dereturns zouden de
doorslag gaan geven. Gelukkig liep
dat bij mij hét beste". Voor de te-
leurgestelde Noah, die al drie keer
eerder in de kwartfinales van Flus-
hing Meadow werd uitgeschakeld,
waren de opslagen van Becker het
doorslaggevende element geweest.

% Steffi Grafkan over twee weken in het Belgisch-Limburgse Genk bewonderd worden.

Tenniskoningin trekpleister European Ladies Challenge

Steffi Graf naar Genkter. Hierbij bevinden
zich de plaatselijke fa-
vorieten Belinda
Heusschen en Tineke
Hecker.

„Ze waren te hard en te goed ge-
plaatst. Ik kon er niets mee doen,
soms alleen maar racker er tegen
aan krijgen. MaarBoris speeldeook
verder sterk, maakte weinig onnodi-
gefouten. Voor een goede wedstrijd
zijn twee spelers nodig. Vandaag
stond er maar één op de baan", stel-
de de Fransman. Becker was het
met hem eens. „Ik maakte bijna
geen domme fouten en dat is nodig
om Yannick te verslaan. Ik denk
ook dat dit mijn beste partij is ge-
weest sinds ik vijfjaar geleden voor
het eerst meedeed".

Sint Pietersberg
scherprechter

GP Toine Gense
jaar weer garant voor
een prima organisatie.

de reekshoofden Steffi Graf en He-
lena Sukova. Beide hebben hun
contracten getekend en zullen pre-
sent zijn in Genk. Alleen moeten we
voor de finaledag een oplossing vin-
den voor Steffi Grafs reis naar To-
kio, waar ze met de Westduitse
ploeg voor de Federatiebeker moet
gaan spelen."

overwon in Genk, waar de publieke
belangstelling in vergelijking met
het jaar voordien aanzienlijk was
toegenomen. „Over twee weken zal
Steffi Graf weer van de partij zijn,"
glunderde Lambert Peeters giste-
ren in het Genkse Condor Golf Ho-
tel tijdens de presentatie van de
European Ladies Challenge.

De Grote Prijs Toine
Gense is de laatste
wedstrijd die meetelt
voor de Brand-Bier-
Klimmerstrofee,
waarvan Gino Jansen
al zeker winnaar van
is, maar in de klasse-
ringen van 2 tot 10 is
nog alles mogelijk.

Van onze sportredactie
GENK - Steffi Graf komt over twee
weken naar Genk. De Westduitse'
tenniskoningin, die vandaag in de
halve eindstrijd enkelspel van de
'US Open' Gabriela Sabatini be-
kampt, is de grote trekpleister van
de 3e European Ladies Challenge,
die van woensdag 20 tot en met zon-
dag 24 september in de Genkse
Limburghal gehouden wordt. Met
de presentie van 's werelds beste
tennisster in het Belgisch-Limburg-
se nvitatietoernooi, waaraan het
LIMBURGS DAGBLAD medewer-
king verleent, is organisator Lam-
bert Peeters vrijwel verzekerd van
een succesvol evenement.

Behalve de absolute nummer één
van de wereld Steffi Graf, Helena
Sukova (8e op de wereldranglijst)
en de Belgische Wassermann, ma-
ken de Spaanse Conchita Martinez,
de Tsjechen Jana Novotna en Hana
Mandlikova, de Bulgaarse zusjes
Katerina en Magdalena Maleeva, de
Amerikaanse Halle Cioffi en de Ar-
gentijnse Mercedes Paz hun op-
wachting in Belgische belangrijkste
tennisevenement voor dames.

Hoofdmoot is de ama-
teurwedstrijd, die om
15.00 uur van start
gaat. Ruim 110 cou-
reurs krijgen 98 kilo-
meter voor de wielen
geschoven op het
loodzware parcours.
De winnaar van vorig
jaar, Bob Meeuwis-
sen, behoort ook nu
weer tot defavorieten.
De meeste tegenstand
zal hij waarschijnlijk
ondervinden van
Danny Nelissen, Gino
Jansen, Patrick
Strouken, Gerrit
Möhlman, Noël van
der Leij, Francois
Knarren, Jean Ha-
bets, Leon Boelhou-
wers en Peter Dah-
men. Maar ook outsi-
ders zoals Barry
Thoolen en Theo Luy-
ten zijn niet kansloos.

an onze medewerkerNSTRICHT - Ko-
iiennde zondag kun-
Mpig i- „ Limburgse'elerhefhebbersCh mullen. Op enC de Sint Pieters-q'B wordt de 13eC e PriJs Toine
ba£Se verreden. HetC Urs van 3-5 kil<>-
tra 'f. 1*ls een van de at-CleTfSte, ln Lim"
Vri' fst 110°me-
gei pent er per ronde
C°nmen te wor"
tieën De drie catego-
en n>Junioren, dames
ge amateurs, herber-
c' »n totaal ruim 200
tiw?Urs- TWC Maas-
jw;nt staat ook dit

Dubbelspel
Steffi Graf weet weer wat verliezen
is. In de halve finales van het dub-
belspel stond de Westduitse giste-
ren zeventig minuten op het centre
court. Toen had ze met haar Argen-
tijnse partner-Gabriela Sabatini een
nederlaag te slikken gekregen van
het oorspronkelijk Tsjechoslowaak-
se, maar nu als Amerikaans/Austra-
lisch te boek staande koppel Navra-
tilova/Mandlikova, dat als tweede is
geplaatst. De setstanden waren 6-1,
7-5. Vandaag staan Graf en Sabatini
in een andere rol op de baan, als te-
genstandsters in de halve eindstrijd
van het enkelspel.

dith McGrath en Riek Leach, even-
min hoogvliegers.

De eerste titel van de 109eeditie van
de US Open kwam terecht bij de
'perfect strangers' Robin White en
Shelby Cannon. Het Amerikaanse
duo won met 3-6, 6-2, 7-5 van Mere-

Zondag wordt om
13.00 uur het start-
schot gegeven voor 70
junioren, die 63 kilo-
meter moeten afleg-
gen. Twee minuten la-
ter vertrekken de da-
mes voor een wed-
strijd over 49 kilome-

KNVB wil België.
of Frankrijk voor

jubileum-interland
ZEIST - De KNVB ziet Belgn
Frankrijk als mogelijke vervangers
voor de jubileum-interlandwed-
strijd van het Nederlands elftal, nu
Engeland vrijwel zeker niet kan ko-
men. Beide landen zullen op korte
termijn worden gepolst. Jan Huij-
bregts, secretaris betaald voetbal
van deKNVB, verklaarde dit gister-
middag in een uitzending van het
radio-programma „Goal".
Eerder op de dag verzocht de Engel-
se minister van sportzaken, Colin
Moynihan, de FA zich terug te trek-
ken voor de wedstrijd. Aanleiding
waren de ernstige supportersrellen,
diezich vóór, tijdens en na dekwali-
ficatie-interland Zweden - Engeland
in Stockholm hadden afgespee;
Huijbregts zei er van uit te gaan dat
de Engelse voetbalbond het advies
van de regering zal volgen. „Het
standpunt moet alleen nog fon
worden bekrachtigd. De FA zit
met de gebeurtenissen in de maag
en zal onder druk van de wedstrijd
afzien. We hebben geen andere mo-
gelijkheid dan ons te oriënteren op
een andere tegenstander."

LD-tips
Schaesberg

SCHAESBERG - De LD-tips
de wedstrijden vanavond op
draf- en renbaan Schaesberg zijn aK
volgt:

Duke's Diamond-prijs: 1. J.J.'s Mirac
Ewing Lobell; 3. Day de Bloomerd. (
der: Dominiec Star.
Longstop-prijs: 1. Temptation; 2. SailmÏ£Home; 3. Ranska.
d'Ouragan-prijs: 1. Cami Kairos; 2
Bush; 3. Caluno J. Outsider: Danzing Ha 5"

nover.
Dante Buitenzorg-prijs: 1. Clazien Wielin"
ga; 2. Challencetrans R; 3. Cas Buitenzorg
Outsider: Cindy Enkhuizen.
Look Mo-prijs: 1. Vagely Raaphoi.
Black Roos; 3. Jollido Rivieren. Outs
Blushing Event.
Danzig Boszorg-prijs: 1. Dean Boszoi
Channa Wittenhof; 3. Civalo Reyshoi'. Out
sider: Vivace Malta.
Duke Boszorg-prijs: 1. Charlotte Hanover;
2. Boy de Bloomerd; 3. Carola van Ranum
Outsider: Zimrod B.
Grote Prijs der Vaderpaarden: 1. Dante
Buitenzorg; 2. Danzing Boszorg; 3. Durakel.
Outsider: Duke Boszorg.
Diamond Fortuna-prijs: 1. Champ Rotary;.
2. Anjo Renka; 3. Baba T. Outsiders: Cherte
Boszorg en Giel Buitenzorg.
Express Pride-prijs: 1. Tommy Boy T.; 2.
Zingana du Bois; 3. Questo Mannetot. Out-
sider: Valco van Hulsel.

Dopingaffaire
in EK volleybal
HAMBURG - Bij het toernooi om
het Europees kampioenschap vol-
leybal in de Bondsrepubliek is een
speelster uit het team van Turkije
positief bevonden bij een controle
op het gebruik van dope. Het gaat
om Gamze Adakir. In de wedstrijd,
tegen Joegoslavië, woensdag,
maakte ze gebruik van verboden
middelen. Adakir werd voor de rest
van het toernooi geschorst. Op de
uitslag van het duel heeft de gebeur-
tenis geen invloed. Joegoslavië won
met 3-0 van Turkije.

In de loop van volgende week komt
deze krant terug (o.a. wat reserve-
ringen etc. betreft) op de European
Ladies Challenge van Genk.

Vorig jaar was Peeters er al in ge-
slaagd Steffi Graf naar Genk te ha-
len. Aanvankelijk wilde toen niet
iedereen geloven, dat de Westduitse
vedette in het met 50.000 dollar ge-
doteerde exhibitietoernooi zou aan-
treden. De realiteit leerde het tegen-
overgestelde. Graf kwam, zag en

„Ik organiseer dit toernooi nu voor
de derde keer. Ik heb geleerd van de
vorige edities. Ik werd deze keer
ook geconfronteerd met met de
klassieke adders onder het gras:
speelsters die hun deelname lang in
beraad houden en toestanden met
bonden. Bovendien puilt de inter-
nationale kalender uit en dat maakt
het contracteren van absolute top-
speelsters niet eenvoudig. Met het
gevolg, dat er nog enkele vraagte-
kens weggewist dienen te worden.
We zijn bijvoorbeeld nog niet verze-
kerd van de aanwezigheid van San-
dra Wasserman. Gelukkig zijn er
géén twijfels over de deelname van

" René Maessen (links) en
Richard Custers (rechts)
staan na lange
afwezigheid in de
hoofdmacht van Fortuna
te popelen van ongeduld
om hun rentree te kunnen
maken.

Foto: PETER ROOZEN

Debuut Roumans
in basis MVV

Limburgs Dagblad sport
u annickNoah (links) is duidelijk aangeslagenna zijn neder-a 9 tegen Boris Becker.

René Maessen
vecht terug

Mister Fortuna vrijwel klaar voor rentree

Bosch al mag beleven daarover
deed Han Berger gisteren nog ge-
heimzinnig. „Als alles fit is, dan
speelt René niet. Hij heeft nu twee
weken training erop zitten. Zijn
ploeggenoten en ook zijn tegenstan-
ders hebben hun conditie al twee
maanden kunnen opbouwen. Hij
komt nog te kort. Tijdens het toer-
nooi in Portugal werd dat steeds na
een uur duidelijk."
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/* I DEMNCERy~y HATCHBACK
Met de Lancer Hatchback zet Mitsu-

bishi een mooi ogende, onderscheidende
§H| BHHKHBI en veelzijdige auto neer.

k%IVJ Van zijn dubbele, platte koplampen
\W____\ m%fj tot en met zyn vl°eiende achterbumper
lil 1 WÈL ' iil ademt hij stijl, souplesse en snelheid.

B 3 Hi Hm e ter benzinemotor met multi-
point injektie vult dieverwachting moeite-
loos in, maar voldoetmede door de3-weg

Hii katalysator wel aan de strengste milieu-
lillMii iiiiiiiiiiii ÉÊk. ' eisen die er ziin (US 83).

mt^ High-tech, high-touch cockpit, vijf-
versnellingsbak, in hoogte verstelbaarW^\A_r :^^^B~~—~-—-Sj stuur en idem bestuurdersstoel maken

WÊk ü OHk het rijden van afstanden en stadsritjes tot
wk J N^'O* ik een onuitsprekelijk genoegen.
WÊI fm Wk Tegelijkertijd is deLancer Hatchback
uk. >m afgestemd op een veelzijdig leven.

||k ik Hij heeft vijf deurenende achterstoe-
§^3 * I ’ Wk Wm len ziin symmetrisch neerklapbaar,

H& JJ %,^t. HHj ::::^::^^fe?mikJ- Ik JÉrvJ waardoor een flexibele en zonodig zeer

Bk ::;::^^ül grote, vlakke laadruimte ontstaat.
gipS^ Lancer Hatchback 1.5 GLXi vanaf

R r- *
32.245- inklusief BTW, af Sassenheim.

Wk*. .*JiSM| Er is ook een automaat en een diesel
■Rf^t ■ uitvoering.

É|:" "
v PJË -*"."? s*!/l Lancer Hatchback 1.5 GLi leverbaar

k HM IPO* I vanaf februari 1990. A
S^! tftiflS Met 3 jaarMultigarantie.

11| AI^ÊÊÊÊ Priis- en modelwiizigingen -*■■11M «ÉÉI Ti j MITSUBISHIvoorbehouden. motors

BEEK/GENHOUT N. GELISSEN, KERKRADE AUTO KLEUNEN, SCHINNEN W. KEES,
Hubertusstraat 49, tel. 04490-71054. Locht 193, tel. 045-425555. Dorpsstraat 64, tel. 04493-1721.
HEERLEN AUTO KLEIJNEN HEERLEN, MAASTRICHT AUTO KLEIJNEN, SITTARD BEK,
Passartweg 35a, tel. 045-212035. Molensingell (Wijk 29), tel. 043-612323. Tunnelstraat 2a, tel. 04490-25794.
HORN HORNERHEIDE, POSTERHOLT TON HOOGENBOOM,
Heythuyserweg 10, tel. 04758-2561. Roermondseweg 36, tel. 04742-2670.
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'[RAMEN en DEUREIÏ
flpjjjSrn Hardhout

<DE GAAS b.v. 045-44273)
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I Goed
nieuws 1over s

1 kanker.:
I 40 jaargeledenwaskanker zo

goed als ongeneeslijk. Nu is dat , b«
anders. Bijvoorbeeld: vc

van depatiënten met de ziektevan! Hodgkin geneestnu al zon 75%. £.
Blijfdus geven. j
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■löö^ NEDERLANDS^ Jj
aMB I KANKERBESTRIJDING ;

I 40 ('AAR I KONINGIN WILHELMINA FOND 5

SophialaanB, 1075 BR Amsterdam. Tel.: 020-664099 1'
Giro: 26.000. Bank: 70.70.70.007
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Preukink was een dag eerder al
||aiïsloos geworden voor de eind-
.Verwinning, toen hij tijdens de°ergrit naar Port del Comte de
kortdurende tempowisselingen ine kop van het peloton niet kon vol-
*ei- Gisteren voelde hij zich vol-
oende hersteld om op zijn speciali-

st terug te slaan. Het werd hemoor de Spaanse organisatoren niet
°ernakkelijk gemaakt. De chaos aan? start op de Olympische wieler-
P'ste in Barcelona en onderweg
«aakten het voor de coureurs nog
«stiger dan het parcours, dat een'llnke klim kende.

Lejarreta

Fout
e eerste dertien coureurs van de

,'^tlijst legden vijf kilometer min-, eJ"af dan de rest door een wel zeer, e nulpzame agent, die het route-, °ek ook niet in zijn hoofd had zit-, n en de rijders twee lange tunnels
d
esPaarde. De fout werd pas later
°or.de organsiatieontdekt, toen de

1 verigen minuten moesten toege-
Iten' ■ verg*ssing werd met de nat-16p v'n *=er ongedaan gemaakt. De1 k iSte rÜders kregen er gewoon en-
I *e«J minuten bij.

H 'J de door de Spanjaard Domin-
-Ide gewonnen ochtendrit, die ver-
-1 SpF geen veranderingen in het klas-
I BTent te weeS bracht, ontstak de

v.elg Dhaenens in woede omdat de
,aS voor de laatste kilometer ont-
Va 'Toen de coureur uit de ploeg
A} , Gisbers meende het doek te3'dekken, was hij reeds aan de fi-
baln eind*gde als vijfde. Zijn ge-

aide vuist op de streep zei genoeg.

i reukink stoorde zich niet aan de
mfanisatorische blunders. De kop-
nin na een vlucntige verken-

!y: ,g.a^ gezien dat het trajekt van de
ikp Ir m°gelÜkheden bood. De flin--1 e klim, na vijfkilometer, had nau-

Marino Lejarreta behield verassend
zijn leiderstrui. Het Catalanaanse
publiek schreeuwde Perico Delga-
do naar de streep maar de nummer
drie van de Tour miste de kracht
voor een echte explosie. Lejarreta
was zelfs nog zes tellen sneller.

Omringd door zijnhelpers droop
„Perico de onfeilbare" direkt na de
binnenkomst van zijn rivaal teleur-
gesteld af. Geen tijd voor een inter-
view, wat hem vooral door de
Spaanse televisie niet in dank werd
afgenomen. De twee kleine heuvels
op de slotdag zullen voor hem niet
zwaar genoeg zijn om het verschil
van negen seconden goed te maken.

bridge
met wiel gielkens

Wit speelt en wint

Internationaal
damestoernooi
Herschi/V en L

GELEEN - Met een internationaal
toernooi voor dames beginnen mor-
gen en zondag de festiviteiten rond
het 40-jarig bestaan van de Geleense
handbalvereniging Herschi/V en L.
Het jubileumcomité onder leiding
van voorzitter René Pepels heeft zo-
wel een aantal sportieve als feeste-
lijke activiteiten op het programma
geplaatst.

Van onze sportredactie en 30 december, wanneer voor de
tweedekeer deLimburge Handbal-
dagen worden gehouden. De hoofd-
mootvan dit internationaletoernooi
(deelname van Europese toppers
Granitas Kaunas uit de Sovjetunie
en Hafnarfjardar uit IJsland staat al
vast) zal dit jaarplaatsvinden in Ge-
leen.

Ter gelegenheidvan het 40-jarig be-
staan van V en L is er een jubileum-
boek samengesteld. Het interessan-
te boekwerk omvat ruim 100 pagi-
na's gevuld met legio foto-materiaal
uit heden en verleden van deroem-
rijke Geleense club. Het boek is
vanaf morgen voor de prijs van vijf-
tien gulden te koop.

Programma internationaal damestoer-
nooi in sporthal Glanerbrook:
Morgen: 16.30: opening; 17.00: V en L-Ol-
denburg; 18.00: Vorwarts-SEW; 19.00: Bel-
gië-V en L; 20.00: Oldenburg-Vorwarts;
21.00: SEW-België.
Zondag: 12.00: Oldenburg-België; 13.00:
Vowarts-V en L; 14.00: Oldenburg-SEW;
15.00: België-Vorwarts; 16.00: SEW-V en L;
17.00: finale.

Clevis (Asten)-De Bic (De Vaste'
Zet). 28... 10-14 29. 33-28? Zwak, wit
moest wat terug doen via bijv. 44-40
39-34 en 34-29. 29. .. 14-19! Natuur-
lijk, zwart kan nu gaan walsen. 30..
47-41 want 37-31x31 verliest gewoon
een schijf door (21-27). 30. .. 18-221
31. 28x17 11x22 32. 39-33 21-27 legt
het zwakke punt 41 vast, ook (22-27)
kwam daarvoor in aanmerking. 33.
32x21 16x27 34. 35-30 23-28 35. 33-29
13-18 36. 44-39 8-13 37. 29-24 6-11.
Zwart maakt geen haast, met zijn gi-
gantische voordeel is dat ook niet
echt nodig, maar vrijwel direkt win-
nend was (27-31) 36x27 (22x31) 24-20
(18-23) en tegen (31-36) is niets uit te
richten. 38. 39-33 28x39 39. 30-25
19x30 40. 25x43. Het uitdunnen van
het materiaal is geen bezwaar voor
zwart want de afschuwelijke schijf
op 41 blijft toch aan zijn plaats gena-
geld. 40... 11-17 41. 45-40 4-942. 43-38
22-28 43. 48-43 18-22 44. 40-34 13-19
en wit was totaal overspeeld, er
volgde nog 45. 34-29 na 34-30 (28-33)
en (27-32). 45... 28-32 46. 37x28 22x24
en spoedig door wit opgegeven.

U had natuurlijk de vorige keer ge-
merkt dat het op te lossen probleem
'gesneuveld' was. Hier is het nog
eens.

Het damesteamvan V en L bijt mor-
gen de spitsafmet een zeer sterk be-
zet internationaal toernooi, dat
wordt gehouden in de sporthal Gla-
nerbrook in Geleen. Naast de thuis-
spelende ploeg, afgelopen seizoen
tweede in de vaderlandse competi-
tie, is landskampioen SEW uit Wog-
num met zes internationals van de
partij. Grote favoriet voor de eindze-
ge is Vorwarts Frankfurt/Oder uit
de DDR, dat afgelopen seizoen
tweede werd in de Oostduitse com-
petitie en elk jaar steevast door-
dringt tot de halve finales van een
van de Europacup-toernooien. De

bekende DDR-internationals Bian-
ca Urbanke, Sybille Wagner en Sil-
ke Fittinger maken deeluit van deze
ploeg. Uit West-Duistland is beker-
winnaar VfL Oldenburg van de par-
tij. Het deelnemersveld wordt ge-
completeerd door het Belgisch na-
tionale team, vorig jaar met Oranje
deelnemeraan het C-WK in Frank-
rijk.

Zaterdag 16 september staat de

eigenlijke feestdag op het program-
ma. Hoofdmoten op die dag zijn een
receptie van 18.00 tot 20.00 uur in de
Hanenhof, gevolgd door een feest-
avond. Op zaterdag 7 oktober komt
de Geleense jeugd aan bod. Op die
dag wordt van 12.00 tot 18.00 uur in
sporthal Glanerbrook een spellen-
middag gehouden,waarbij zowel de
complete heren- als damesselectie
present is. De afsluiting van het
feestgebeuren vindt plaats op 28, 29

Een fragment uit de vorige competi-
tie.

Ook voor vijf Limburgse vereni-
gingen begint morgen in een wat la-
gere afdeling de nationale competi-
tie. In de tweede klasse D komen
uit: De Ridder Brunssum, Eureka
Heerlerheide, Schaesberg, VOS
Spekholzerheide en De Vaste Zet
Geleen. Van die vijfheeft De Vaste
Zet op papier de beste vooruitzich-
ten (vorig jaar als debutant al derde,
inmiddels verder versterkt), maar
wedstrijden win je natuurlijk niet
op papier.

Morgen, zaterdag, gaat de nationale
clubcompetitie van start. Een van
de opvallendste dingen van die
strijd om het landskampioenschap
is wel dat het professionalisme er
steeds verder in begint door te drin-
gen. Als meest frappante illustratie
hiervoor geldt dat drie topclubs
voor het aanstaande seizoen de Rus-
siche transfermarkt hebben be-
zocht. Dat mag voor andere takken
van sport al wat minder ongebrui-
kelijk zijn maarvoor het dammen is
het een primeur van de hoogste
orde. Landskampioen Huissen ver-
sterkte zich met Baljakin, Gantwarg
werd ingelijfd door Westerhaar en
Cöte d'Or-IJmuiden contracteerde
Virni. Competitievervalsing zegt
dan de een, gekochte titels deander;
ik denk dat het een goede ontwikke-
ling is en de strijd om het landskam-
pioenschap er nog kleurrijker en
spannender door zal worden.Monsterscore

knakt Italianen
4 SA.RCELLES - Mentaal geknakt
* va°et het ïtaliaanse honkbalteam

st ndaag in het Bois de Vincennes
hetnpn voor de derde wedstrijd om
al
l europees kampioenschap. Met'

j*. eszeggende score van 15-2 bracht
st^ÜrJand gisteren in Sarcelles de

i Dir, ln de best-of-five om het kam-
vinfïschaP SelÜk- Nederland bleek
dat

l hersteld van het foutenfestival,
di ili , P*oeg de zege in het eersteUe* kostte.

agenda

Vossen bezig met
warming-up voor
Rally Monte Carlo

ROESELARE - Na een pauze van
twee maanden trekt de Nederlandse
rally-elite de grens over om deel te
nemen aan deOmloop van Vlaande-
ren. Deze Belgische rally is de zesde
in de reeks van acht die meetelt
voor het Nederlands Internationaal
Open rallykampioenschap. In feite
zijn er in dit kampioenschap nog di-
verse kanshebbers. Fordrijder Er-
win Doctor uit Nijverdal gaat mo-
menteelruimschoots aan de leiding.
Theo Knoop en Paul Boesten uit
Vaesrade bezetten de tweede plaats
in de tussenstand met hun Peugeot
309 GTI vanwege hun 5 resultaten.
Aangezien John Bosch met zijn
BMW M3, evenals Lancia-rijder
Henk Vossen, tot dusver slechts
drie keer hebben gescoord leveren
hun vierde en vijfde plaats een ver-
tekend beeld op in het kampioen-
schap.

De Omloop van Vlaanderen heeft
een sterk deelnemersveld. Vooral

Borgen
N'eybal: Heerlen, Sporthal Kalde-
"V* (vanaf 13.30 uur): Herendriekamp

hn . deelname van Pancratius-"ank/VCH, Linne VC en Sparvoc. Land-
*'««■ Sporthal Baneberg (vanaf 14.00
ükA Herendriekamp met Datak/VCL,nBC en Genk.
Zondag
c°ftbal: Beek, Proosdijveld (12.00 uur):
tahee£*hs-Kickers, gevolgd door Chee-n"s"KnuPPelaars (14:00 uur).
(I4nn 1: Weert, Sportpark Boshoven

-t-W) uur): Phantoms-Feniks. Kerkra-
e' &ancta Maria College (14.30 uur): Sa-"aco s-Sittard Condors., "mioop: Echt, 10.00 uur,Kranenbroe-er tnmloopserie, 2V>, 5, 7'/i en 10 km.

Voor TheoKnoop en Paul Boesten,
die de afgelopen week al het moei-
lijke parkoers in Vlaanderen heb-
ben verkend, staat nog niet vast met
welk type ze in 1990 aan de start zul-
len verschijnen. „Echter met zeker-
heid kan worden gesteld dat we de
kleuren van Peugeot blijven verde-
digen," deelde Paul Boesten mee.

teur, gaf nu reeds te kennen dat het
voor 90 procent vaststaat dat Henk
Vossen in Monte Carlo met de Lan-
cia aan de start zal verschijnen. „We
moeten nog even kijken hoe we uit
de drie laatste rally's tevoorschijn
komen en de sponsorbesprekingen
afwachten. Een van de sponsors
heeft echter al te kennen gegeven
volgend jaar grootse plannen te
hebben", vertelde Akersloot

wielrennen

van de Toyota Celica GT4 van Pa-
trick Snijers en de BMW M3van
Mare Duez valt veel tegenstand te
verwachten. Guy Colsoul viert in
Roeselare de première van de vier-
wielaangedreven en vierwielbe-
stuurbare Mitsubishi Galant. Op de
smalle asfaltwegen zal de rally
waarschijnlijk in een asfaltrace ont-
aarden.
Volgens Henk Vossen zal het met de

Lancia Delta HF Integrale een zwa-
re strijd worden op de klassements-
proeeven in Vlaanderen. „Het asfalt
is erg hobbelig en als het gaat rege-
nen wordt het een vreselijk specta-
culaire rally", aldus Henk Vossen.
Bij de presentatie van de Lancia-
equipe in april werd opgemerkt dat
in 1990 de roemruchte 'Rally van
Monte-Carlo' op het programma zou
staan. De heer Akersloot, directeur
bij de Nederlandse Lancia-impor-

De Omloop van Vlaanderen start
morgenom 09.30 uur bij het Rally-
centrum aan de stadsrand van Roe-
selare. Zondagmorgen valt om 08.30
de vlag voor de herstart.

badminton

Open kampioenschappen Hongkong:
Vrouwen enkelspel: Tweede ronde: Su-
darwati (Ind) - Van derKnaap (Ned) 11-4
7-11 12-10.

Sukova (Tsj) 6-1 6-1. Vrouwen dubbel,
kwartfinales: Navratilova/Mandlikova
(Vst/Aus) - Byrne/Thompson (Aus) 6-1
6-3.

Halve finales, eerste drie naar eind-
strijd: mannen, zware roeiers: dubbel
vier: Eerste halve finale: 1.DDR 5.46,32,
2. Nederland 5.46,91, 3. Polen 5.47,60.
Tweede: 1. Italië 5.48,52, 2. Zweden
5.49,28, 3. Noorwegen 5.49,65.

Herkansing, eerste vier naar eindstrijd:
mannen, lichte roeiers: achten: 1.
Bondsrepubliek 5.46,53, 2. Verenigde
Staten 5.46,78, 3. Nederland 5.48,99.

ste vier naar de eindstrijd): 1. Bondsre-
publiek 5.46,53, 2. Verenigde Staten
5.46,78, 3. Nederland 5.48,99.

roeien
softbal

vien, 5. Weltz, 6. Ruiz Cabestany, 7. Pi-
chon, 8. Lino, 9. Leblanc, 10. Echave.Al-
gemeen klassement: 1. Stumpf 4.59,42,
2. Pelier op 4 seconden, 3.Laurent 0.05,
4. Lino 0.08, 5. De Clerc, 6. Jaskula, 7.Vi-
vien 0.09, 8. Bezault, 9. Hanegraaf, 10.
Abadie 0.10.

paardesport

volleybal

Melsele, profs: 1. Jan Bogaert 165 km in
3.40 uur, 2.Dirk Heirweg, 3. Rorinie van
Holen, 4. Peter van Impe, 5. Rik Spaen-
hoven, 17. op 1.10 Theo Smit, 24. Stefan
Rakers.

hockey

Uitslagen intercontinentale Cup: Ne-
derlandse Antillen - Verenigde Staten
0-3, Italië - China 0-5, Taiwan - Neder-
landse Antillen 0-7, Nederland - Puerto
Rico 2-1. Stand: 1. Puerto Rico 6-10, 2.
China 5-8, 3. Nederland 6-6, 4. Italië 4-4,
5. Australië 5-4, 6. Nederlandse Antillen
6-4, 7. Verenigde Staten 5-4, 8. Taiwan
5-2.

tennis

EK vrouwen Hamburg: Groep 1: Fin-
land - Joegoslavië 0-3 (10-15 7-15 3-15),
Turkije - Roemenië 1-3 (12-15 15-9 7-15).
Groep 2: Bulgarije - Italië 3-1 (15-12 16-14
12-15 15-8).

zeilen

Stand: 1. Zuidkorea 3-5 (6-3), 2. Australië
3-4 (8-7), 3. Bondsrepubliek 3-3 (5-3), 4.
Groot-Brittannië 3-3 (7-7), 5. Canada 3-2
(2-5), 6. Nederland 3-1 (2-5).

Champions Trophy in Frankfurt:
Australië - Bondsrepubliek Duitsland
2-2 (0-1). 14.Hentschel 0-1,43. Lee Capes
1-1, 47. Jungjohann 1-2(s.c), 70. Pereira
2-2. Scheidsrechters: Tong (Zwi) en
Crespo (Arg). Toeschouwers: 1500.

Met de opening van het seizoen voor
de deur is dit een laatste gelegenheid
om nog eens te putten uit het eerder
besproken 'dagboek van Leufkens',
voordat de Europese kampioenschap-
pen tot de historie gaan behoren.
Het optreden van de Sovjetunie lever-
de daar nogal wat commotie. De Rus-
sische afvaardiging bestond >ql. uit
spelers van de republiek Estland.
Deze is vandaag de dag regelmatig in
het nieuws gezien de drang naar meer
onafhankelijkheid. Hier toonden de
spelers dat door te weigeren onder de-
naam USSR te spelen. Estland is ech-
ter niet aangesloten bij deWorld Brid-
ge Federation, dus dat gaf problemen
waar de Finnen uitkwamen door het
compromis dat het team zou spelen
onder de naam USSR/Estonia. Dit al-
les zal de spelers niet hebben beroerd,
maar wel het feit dat deze heren een
buitengewoon conventioneel systeem'
hanteerden. Niet alleen was ieder ope-
ningsbod conventioneel met meerde-
re betekenissen, men speelde boven-
dien kwetsbaar en niet-kwetsbaar ver-
schillende systemen! Dat vergt aan de
tafel nogal wat uitleg, meestal in ge-
brekkig Engels gegeven, dus alle
voorwaarden voor onduidelijkheden,
tijdsoverschrijding en irritatie waren
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Met USSR/Estonia NZ gaat het bie-
den: .
Noord Oost Zuid West

Pas 2H
D 3KI (zwak) \
SKI - 6KI

en allen
passen

overdadig aanwezig. Bij dit alles is er
één gunstig aspect, schrijft Leufkens*,
ze kaarten niet zo best.
Zuids pas geeft 17 punten of meer aan
en 3KI betekent 17-19 p met twee
5-kaarten zwarte kleuren.
West startte met hartenaas en switchte
in slag 2 ruitenboer. Hoe nu? Gezien
het 2H-bodvan West zl eventuele leng-
te schoppen en waarschijnlijk schop-
penvrouw bij Oost zitten. Als we daar
als het meest kansrijke van uitgaan is
het contract eigenlijk altijd gemaakt
als de klavers 2-2 zitten. Zouden ze
onverhoopt 3-1 vallen, dan moeten de
schoppen maar 3-3 zitten. Dat is alle-
maal niet het geval en dus zal men wel
1 down gaan. In zijn analyse tekent
Leufkens daarbij aan dat de leider een
extra kans heeft als hartenheer naar
beneden komt. De aanbevolen speel-
wijze is dus: in slag 3 klaver naar dum-
my, een harten troeven, weer met kla-
ver naar dummy en weer een harten
troeven. Dit laat alle voorgaandekan-
sen op klaver 2- ofschoppen 3-3volle-
dig intact maar voegt de winnende er-
aan toe. Want hartenboer wordt de 11e
slag en na het spelen van de 4e klaver
en hartenboer komt Oost in een
R/Sch-dwang. Vooropgesteld natuur-
lijk dat u in slag 2 niet ruitenvrouw in
dummy hebt gezet. De speler van
USSR/Estonia vond deze winnende
speelwijze niet en ging zelfs 2 down,
hetgeen bij ons een 3e-klasser niet zou
overkomen. Men kan daar op dit ge-
bied dus nog heel wat leren.

zesd Van Catalon>e: eerste gedeelte
tlnrv,6 etaPPe, Solsona - Barcelona: 1.dri^Inguez 123 km in 306.28 uur, 2. Ro-
hh, 2' 3- Arambarri, 4. Lejarreta, 5.
ve ac? ens* 6. Laguia, 7. Cubino, 8. Cla-
-12 I? ' 9- Col"i"edor, 10. Pino, 11. Vona,
ger ,i*n?"dez. 13. Indurain, 14. Romin-
BrP',,f ,De*gado, 25. Van Orsouw, 32.
62 v 58* Van pOPPeI 15.58, 61. Vos,
Vliet "o?6" Akker. 73. Nijboer, 80. Van
b Uyk' Talen, opgegeven: Suyker-

B^Ül<? e gedeelte: individuele tijdrit
26 2 l ' cerdanyola: 1. Breukink
(fièm '?, 37 minuten en 13 seconden
028 snelheid: 42,239 km/uur), 2: Pino
Delk.i LeJarreta 0.29, 4. Cubino 0.35, 5.
ger 1 nn° o*' 6* Indurain 0.52, 7. Romin-
-10 pi 8' Camargo 1.03, 9. Alcala 1.09,
fvluiiU= V?yAolat 132' "■ Mejia 1.37, 12.
205 £ Lso' 13-Rezze »*56. I** Gaston
5o v Martinez 2.07, 24. Van Vliet 3.02,
4.55 7« °rsouw 4-15. 64. Van Poppel
5.32 Qi -nVfn den Akker 52°. 73. VosAli;94- Talen 7*38,7. Nijboer 8.01.
23 12^Qe 5 klassement: 1. LejarretaCuht; 'n2o De'gado 0.09, 3. Pino 0.23, 4.robt■W* 5'Rominger 1.06, 6. Clavey-
-139 o aT , Mujika 1-30, 8. CamargoCorr-fn M<?la M0' 10*Indurain 1.52, 11.
lez 4 r̂ ?-00' 12*Mejia 3.01, 13. Nfarti-

-5 3 ir'J4- Breukink 5.12, 15. Gaston
600 iq "ernandez 5.45, 17. Mauleon
7-09 9n £ezze 635' 19 Montoya (Col)derlJS' Magro (S Pa) 727. overige Ne-
Vana,"ders: 24. Van Orsouw 10.37, 61
91 ,Yhet 37.01,72. Van denAkker46.03,
lÓ2nQn

n?°&pel 10005- 94* De R°oyl.ol*ll' 98
n TAJen 1*07*26. 99. NijboerUd*29, 100. en laatste Vos 1.17.23.

Concours hippique Donaueschingen:
Dressuurproef Prix St. Georges: 1.
Theodorescu (BRD) Grunox 1351 pun-
ten, 2. Hanson-Boyler (Can) Amant 1266,
3. Haazen (Ned) Ushin 1258, 8. Haazen
Windsor 1208.
EK military Burghley: stand na eerste
deel dressuur: 1. Richter-Kals (BRD)
Bantu 45,8 strafpunten, 2. Powell (GBr)
The Irish Man 51,2, 3. Netsjepoerenko
(Sov) Slat 53,2, 4. Nagel (BRD) Slainey
Time 54,2, 5. Thelwall (GBr) Kings Jes-
ter 56,4.
CSIO in Calgary:
Rubriek II: Michael Whitaker (GBr)
Next Mon Santa 0 fouten-66,98 secon-
den, 2. Skelton (GBr) Burmah Grand
Siam 0-72,36, 3. John Whitaker (GBr)
Next Milton 0-74.20, 4. Lansink (Ned)
Felix 0-75,44, 9. Tops (Ned) Doreen la
Silla 0-87,00, 21. Dufour (Ned) Olympic
Simply Magie 4-81,09, 24.Hendrix (Ned)
Zargo Z 4,25-90,09.
Rubriek I: 1.Turi (GBr) Country Classic
0-63,23, 2. Sloothaak (BRD) Argonaut
0-66,03, 3. Anderson (Can) Amanda
0-68,02, 7. Tops Activate 0-70,16, 19. Lan-
sink Diamond 4-67,92, 20. Hendrix Deci-
sion 4-69,67, 26. Dufour Ha Ha 8-68,48.

EK Soling Oslo: Vijfde race: 1.Kopper-
naes (Can), 2. Bank (Den), 3. Pitsjoegin
(Sov), 9. Heine (Ned), 29. Den Outer
(Ned). Stand (zonder aftrek): 1. Pitsjoe-
gin 39,4,2.Bank 42,0, 3. Henriksen (Den)
78,7, 21. Heine 138,0.35.Den Outer 191,0.

ftee°r«doe \m de Europese Gemeenschap:
<-'onvfn etappe' 177k*lometer van Fran-
-4 55i, naar EPemay: 1. De ClercUO*lZ uur, 2. Stumpf, 3. Moreels, 4. Vi-

Open Amerikaanse kampioenschap-)
pen in New Vork: Gemengd dubbel-
spel, finale: Robin White/Cannon (VSt) -
McGrath/Leach (Vst) 3-6 6-2 7-5. Man-
nen enkel, kwartfinales: Krickstein
(Vst) - Berger (Vst) 3-6 6-4 6-2 1-0 opgave
Berger, Becker (BRD) - Noah (Fra) 6-3
6-3 6-2. Mannen dubbel, halvefinales:
Flach/Seguso (Vst) - Fitzgerald/Jarryd
(Aus/Zwe) 6-3 6-3 7-5, McEnroe/Wood-
forde (Vst/Aus) - Annacone/Van Rens-
burg (Vst/Zaf) 6-3 3-6 6-3 6-3. Vrouwen
enkel, kwartfinales: Sabatini (Arg) -Sanchez (Spa) 3-6 6-4 6-1, Graf (BRD) - Herkansing: mannen, lichte roeiers (eer-

WK roeien in Bied: overzicht uitslagen
wedstrijden met Nederlandse boten:
halve finales, eerste drie naar de eind-
strijd: vrouwen, lichte roeiers: skif: 1.
Karlson (Vst) 8.01,44, 2. Vermulst (Ned)
8.05,77, 3. Bentivoglio (Ita) 8.09,29. Man-
nen, hchte roeiers: Skif: 1. Van Belleg-
hem (Bel) 7.11,18, 2. Göbel (Ned) 7.12,83,.
3. Gandola (Ita) 7.15,32. Dubbel twee: 1.
Rantasa/Schmölzer (Oos) 6.33,65, 2. Van
Bekkum /Nieuweboer (Ned) 6.35,15, 3.
Gröppel/Kovac (Tsj) 6.35,67. Vierzonder
stuurman: 1. Bondsrepubliek 6.14,51, 2.
Verenigde Staten 6.15,88, 3. Groot-Brit-
tannië 6.16,08, 4. Nederland (Laken/Ger-
ritse/De Regt/Emke) 6.16,99 vrouwen,
zware roeiers: Skif: 1. Peter (DDR)
7.35.91, 2. Jordache (BRD) 7.36,95, 3.
Van Ettekoven (Ned) 7.41,50. Mannen,
zware roeiers: Skif: 1. laanson (Sov)
6.53,41, 2. Chalupa (Tsj) 6.53,53, 3. Bro-
niewski (Pol) 6.54,07, 6. Zwolle (Ned)
7.05,07. Dubbel twee: 1. Rienks/Florijn
(Ned) 6.19,63, 2. Jonke/Zerbst (Oos)
6.20,26, 3. Antonie/Reedy (Oos) 6.21,92.
Vier zonder stuurman: 1.DDR 6.01,97,2.
Groot-Brittannië 6.03,66, 3. Nederland
(Schwarz/Schwarz/De Vries/Peters)
6.05,31. Dubbel vier: 1. DDR 5.46,32, 2.
Nederland (Arisz/Van den Eerenbeemt-
/Maasdijk/Kelderman) 5.46,91, 3. Polen
5.47,60.
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Nederlander beste in chaotische tijdrit in Catalonië

Erik Breukink herwint
verloren zelfvertrouwen

met arna henzen

CERDANYOLA _ Deklasse van Erik Breukink is nog niet ver-
dwenen. De blonde tijdrijder uit de formatie van Peter Post
'^ijfelde na zijn Tour-optreden even aan zichzelf. Het verloren
Zelfvertrouwen herwon hij gisteren in het tweede gedeelte van
,(le zesde etappe van de Ronde van Catalonië. Onder chaotio-
*jche omstandigheden legde de wellicht toekomstige PDM'er
Ge lastige individuele tijdrit over ruim 26 kilometer als snelstea '- Het peloton Spanjaarden dat om de eindzege vecht, kon de
exPlosie van de coureur uit Bergen op Zoom bij lange na nietvolgen.

dammen
met john van den borst

24 Dg4. Er dreigde onder andere
D:g3. Nemen opd5is gevaarlijk, bij-
voorbeeld 24 e:ds,e:ds 25
c:ds,D:g3!. Na 24 Dg4dreigt wit te
winnenmet L:g7 en f6. 24 ...Pes. De
enige zet. 25 L:es. Min of meer ge-
dwongen, aangezien op 25 Df4,Ld6
volgt. 25 ...D:es 26 c:ds,e:ds 27 e:ds.
Op 27 P:ds volgt P:e4. 27 ...D:e3 28
d:c6,Dd3! 29 Tfcl. Na 29 Tb2volgt
Te3!. Relatief het beste was 29
T:cs,b:cs 30 Pc 4met praktische
kansen: 29 ...Te2!. Wit kan mate-
riaalverlies niet meer verhinderen.
30 f6,Tc7 31 Lfl,Dds+ 32 Pf3 (32
Df3,T:d2), T:c2 33 T:c2,Ddl! 34 Td2.
Er was geen verdediging, bijv.: 34
Tf2,Pd3.

Ook deze week weer aandacht voor
de Limburgse kampioenschappen
met een partij uit dè zesde ronde.
Wit: H. Temmink. Zwart: A. Henzen
1e4,c5 2 Pf3,e6 3b3. De witspeler
vermijdt de open Siciliaan met 3 d4
en kiest voor een rustige solide op-
bouw. 3 ...Pf6. Dat lijkt me conse-
quent. Wit staat nu voor de keus, 4
e5,Pd5 of de partijvoortzetting. Op 4
d3was 4 ...d5 gevolgd. 4 De2,d6 5
Lb2,Le7 6 g3,b6 7 Lg2,Lb7 Bd3. Ge-
zien het vervolg lijkt dit tijdverlies,
echter Pc3past niet in de witte op-
bouw. 8 ...a6. Een afwachtende zet
die de beslissing waarheen het da-
me-paard te ontwikkelen, naar d7ofc6, uitstelt en wacht met de rochade
tot wit een keuze heeft gemaakt
voor de korte of lange rochade. 9
Pbd2,Pc6 100-0,0-0 11 d4,c:d4 12
P:d4,TacB? 13 c4?. Met eenvoudig
13 P:c6 kon wit een pion winnen.
Beide spelers hebben alleen oog
voor de algemene opbouw. 13
...TfeB, met het idee 14 f4,P:d4 15
L:d4,ds! met goed spel voor zwart.
14 Khl,LfB. Hernieuwt de dreiging.
15 Pc2!,Dc7 16 Tacl. L:f6 zou zeer
tweesnijdig zijn geweest. Wit kan
moeilijk profiteren van de verzwak-
king van de zwarte koningsvleugel,
terwijl de zwarte velden in zijn
eigen stelling zwak worden. 16
...Pd7 17 Pe3,Pcs! d3is een zwak
punt in de witte stelling. 18 Lc3,as
19 b.4?!. Later blijktdit tijdverliesen
alleen maar de eigen stelling ver-
zwakkend. 19 ...Pes 20 h5,h6 21
Tc2,Lc6. Met het idee Db7om de
druk tegen e 4op te voeren. 22
f4,Ped3!? 23 f5,d5!

34 ...D:fl+ 35 Kh2,Pe6». Wit kan op-
geven, gezien de wederzijdse lichte
tijdnood wordt nog doorgespeeld
tot de tijd gehaald is. 36 f:g.7,L:g7 37
Pes,Pgs! 38 TdB+,Kh7 39 Df4,D:f4
(39 ...De2+!) 40 g:f4,L:es 0-1.

" Stephen Roche maakte
gisteren na lange inactivi-
teit zijn rentree in het pelo-
ton. Roche, die in de Tour de
strijd staakte nadat hij voor
de zoveelste keer last van
zijn onwillige linkerknie
had gekregen, startte gister-
middag in dé Belgische ken-
niskoers te Melsele. De ler
stapte na enkele ronden af.
Zondag verschijnt hij aan
de start in de semiklassieke
Grote Prijs van Fourmies.

welijks invloed op zijn ritme. Na 37
minutenen 13 secondenbereikte hij
de streep. De beste Spanjaard, Alva-
ro Pino, moest bijna een halve mi-
nuut toegeven. „De harde wind op'
kop en de klim waren in mijn voor-
deel. Tenslotte is dit mijn speciali-
teit. Ik voelde mij goed hersteld van
de inspanningen van de dag ervoor.
Dat gaf me vertrouwen."

schaken

sport in cijfers
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	illustraties
	Scholieren lezen krant vaker en beter
	Een gewelddadig tafereel tegen een mistige achtergrond. De 'mist' werd overigens veroorzaakt door traangas, gebruikt door de Zuidkoreaanse politie bij gevechten met radicale studenten die tegen de regering betoogden.
	De beroemde Senegalese formatie Thione Seck & Le Raam Daan is morgenavond dé attractie van de mede door Buro Pinkpop georganiseerde kunstmanifestatie Breakpoint, die zich al de hele week onder grote publieke belangstelling afspeelt op de OLV-wal in Maastricht. Thione Seck geniet in West-Europa toenemende bekendheid in het voetspoor van de ook uit Senegal afkomstige zanger Youssou N'Dour. Samen met zijn broer Mapenda Seck richtte hij Raam Daan (letterlijk 'kruipen om het doel te bereiken') op. Deze 9-mansformatie speelt een gemoderniseerde versie van de mbalax-muziek van het Wollof-volk. Het optreden van Thione Seck & Le Raam Daan begint morgen om 22 uur.
	sagarmatha
	panda en de vakantievoerder
	De Westduitser Harald Herrmann claimt Europa's grootste schaalmodel van een vrachtauto te hebben gebouwd. Hij stopte er niet minder dan vijfduizend uren en 19.000 Mark in. Als beloning voor zijn noeste ijver zal het drie meter lange model worden tentoongesteld op de Internationale Autobeurs van Frankfurt.
	show
	Het nieuwe topmodel van Peugeot, de 605, die komende week gepresenteer d gaat worden. Een kloeke sedan met voorwielaandrijving, een lengte van 4 meter 72 en een keus uit motoren van 2 liter, 3 liter en 3 liter met 24 kleppen.


