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Informateur adviseert waarschijnlijk centrum-links kabinet

D66 en PvdA wijzen
eis van Lubbers af

Van onze parlementaire redactie

ÖEN HAAG - D66 en Partij van de Arbeid blijven vooralsnog
Namenlijk optrekken in de kabinetsformatie. De twee partij-
?n reageerden gisteren afwijzend op het plan van CDA-leider
Rubbers, die D66 buiten een centrum-links kabinet wil hou-
cleri. Informateur Jan de Koning zal waarschijnlijk vanmiddag
aan koningin Beatrix rapport uitbrengen over de politieke si-
lUatie.
trwacht wordt dat De Koning zal
viseren een informateur te benoe-

j '°n die de vorming van een cen-
dg/^-links kabinet gaat voorberei-. «" Maar hij zal daarbij in het mid-
p^'aten ofD66 in zon coalitie met

dA. en CDA zitting moet nemen.

Al in een vroeg stadium van die
nieuwe informatie-ronde moeten de
heikele punten (met name euthana-
sie en zetelverdeling) aan de orde
komen.

D66-leider Van Mierlo sprak giste-
ren na een ontmoeting met de infor-
mateur zijn 'verontrusting' uit over
de jongste manoeuvres van Lub-
bers. Die beloven, aldusVan Mierlo,
weinig goeds voor een nieuw cen-
trum-links kabinet. De D66-fractie
bepaalde gisterochtend 'met grote
vanzelfsprekendheid en gemak'
haar opstelling.

CDA-leider Lubbers had de Demo-
craten voorgehouden dat ze aan
mochten schuiven bij een coalitie
CDA/VVD/D66, maar af zouden val-
len bij devorming van een CDA/Pv-
dA-kabinet.

Geen Kamerlid
wil naast

Janmaat zitten
EN HAAG - Kamerleden vanle Politieke partijen in de Ka-

pJ:r hebben geweigerd om met
Janmaat plaats te ne-

"en in een Kamerbankje. Jan-
?aat krijgt nu een bankje voor
l^h alleen op de achterste rij. Hij
°»ïit terecht in dat deel van de

|£amer waar PvdA, D66 en
''oen Links hun plaatsen heb-

J*et de opstelling jegens Jan-
aat trekken de partijen de lijn

de periode 1982-1986, toen de, u ook een zetel in de Kamer
arm' rï°or- o°^ toen weigerden
«dere Kamerleden naast hemen Plaats in een Kamerbankje.

Enthousiasme
D66 heeft nooit enig enthousiasme
gevoeld voor deelname aan een cen-
trum-rechts kabinet. „Het antwoord
is nee, dat doen we dus niet, en het
zou raar zijn als ik iets anders had
gezegd," aldus Van Mierlo. Alleen
als alle andere politieke mogelijkhe-
den uitgeput blijken te zijn, wil Van'
Mierlo wellicht nadenken over deel-
name aan een CDA/VVD/D66 kabi-
net.

Van Mierlo zei dinsdagmiddag dat
het hem 'ontzettend zou tegenval-
len' als de PvdA 'zich nu al de wet
laat stellen door het CDA' en zou
meewerken aan het buitenspel zet-
ten van D66 ih de formatie. Die te-
leurstelling bleef hem bespaard. De
socialistische voorman Kok her-
haalde even later dat ook zijn partij
blijft streven naar een CDA/Pv-
dA/D66 kabinet.

Nondweer in Mijnstreek
Fikse schade
in Schaesberg

ligheidsoverwegingen worden
afgesloten.
De bliksem sloeg in in de blik-
semafleider van de Pancratius-
kerk in het centrum van Heerlen
en op de meidinstallatie van een
kantorengebouw aan het Temps-
plein. Om de fiksereeks van mel-
dingen aan te kunnen, riep de
brandweer Kerkrade meteen al
het reservepersoneel op hetgeen
de sterkte tot vannacht op dertig
brandweermannen bracht.
De brandweercommandant ver-
wachtte gisteravond dat zij tot
vier uur hedenochtend in de
weer zouden zijn om al de onder-
gelopen kelders in Kerkrade en
met name Schaesberg weerrede-
lijk droog te krijgen. Al om zes
uur had men daar 56 meldingen
ontvangen van ondergelopen
kelders.

KERKRADE - Een noodweer
dat gistermiddag rond vijf uur
los brak boven een deel van de
Oostelijke Mijnstreek, heeft
vooral de brandweer in Kerkrade
veel werk bezorgd. Als gevolg
van een onverwachte depressie,
die zich gisteravond uit zuidelij-
ke richting verplaatste en tegen
zeven uur boven Echt was be-
land, ontstond onweer dat vooral
in de tot Landgraaf behorende
kern Schaesberg voor enorme
overlast zorgde. Tientallen kel-
ders liepen daar onder water en
straten moesten als gevolg van
opengeslagen putdeksels uit vei- " Zie verder pagina 15

" Inkorte tijd stonden de straten in Schaesberg blank.
Foto: DRIES LINSSEN

'Wennen'
De PvdA'er hield zich op de vlakte
over de manoeuvres van Lubbers:
„Het gaat van 'au' bij het CDA, ze
moeten even wennen aan de nieuwe
situatie. We hebben nu bijna één
week ragfijn spel achter de rug. Het
wordt tijd verder te gaan met de in-
houd van het beleid." .

BUIIG
tk» Zware buiencomplex dat
stfe 1611 in de öosteliJke Mijn-
leoif i ZWaar onweer, veel
'uidn en zelfs hagel bracht 'jstau- ,net begin in van een on-
Öaa e Weertype. Er is van-
toe Veel bewolking met af en
WpeS_bui' mogelijk met on-
'h d laatse,lJke mistbanken
Op e 9^htend lossen weer snel

i'oöt.* middagtempertuur
cceeh

pt °P tot 20 graden en er is
Dei__fWakke wJnd uit uiteenlo-
We "^tingen,actuele informatie be-
kur.t de net weer in Limburg
v «i u bellen 06-91122346.

nop; 07.11 onder: 19.59
1912 °nder: °403

>naalp: °712 on^er: 19.57«an 0p: 19.26 onder: 05.33

Warm onthaal in Echt

DDR-gezin in
één ruk

naar Limburg

ECHT - Blij, moe en
ontheemd. Zo voelt de
driekoppige familie
Wagner uit het Oost-
duitse Naumburg zich
na een non stop rit van
22 uur in hun 20 jaar
oude Lada. Toen zon-
dagnacht de grens in
Hongarije openging
voor de Duitse vluchte-
lingen zijn ze direct
naar familie in Echt ge-
reden. Ze zijn daarmee
een van de eerste Oost-
duitse vluchtelingen,
die zich in Nederland
vestigen.

In Echt kregen vracht-
wagenchauffeur Tho-
mas (24) Wagner, zijn
vrouw Iris (32) en zoon
Daniël (14) maandag-

avond een warm ont-
vangst. Ze konden over-
nachten bij Ingebord
Wagner aan de PrinsesMargrietstraat in Echt.
Zij woont al vanaf 1945
in het Westen en is een

zus van Thomas' vader.

Gisteren werd het gezin
overstelpt met vragen:
Journalisten van Lim-
burgse en landelijke
kranten en "het NOS-

Journaal liepen er de
deur plat. Telkens
moesten de Wagners'
hun verhaal herhalen.
Een haast afgezaagd
verhaal.

DDR-burgers, die hun
land verlaten omdat ze
zich willen bevrijden
van het juk waaronder
ze moeten leven. Een le-
ven zonder veel vrijheid
en brood op de plank.
Een leven ook met
voortdurende angst
voor 'Spitzel', verklik-
kers, waarvoor jevoort-
durend op je hoede
moet zijn.

" Zie verder
pagina 17

" Thomas,
Iris en Daniël
Wagner keken
'hun ogen uit
in de
winkelstraat
van Echt.
Vooral de
slagerij van
Sjraar Thijs
trok hun
belang-
stelling.
Minutenlang
vergaapten
zij zich
aan het
uitgestalde
vlees.

Foto:
JANPAUL
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RK bisschoppen
erkennen beide

schoolreglementen
Van onze verslaggever

AMERSFOORT - Het schoolregle-
ment van bisschop Gijsen van Roer-
mond en het gezamenlijk reglement
van de andere Nederlandse bis-
schoppen zijn beide niet in strijd
met het kerkelijk recht. Tot deze
conclusie komt de bisschoppencon-
ferentie na lezing van brieven van
de pauselijke raad voor de interpre-
tatie van de wetten van de Kerk.

De bisschoppen hebben geconsta-
teerd dat elke bisschop gerechtigd
is een regeling voor het katholiek
onderwijs te ontwerpen en voor te
schrijven, deelde de woordvoerder
gisteren na de tweemaandelijkse
vergadering te Amersfoort mee.
Een kerkelijke kaderwet is hiervoor
niet vereist, zo hebben zij van de
pauselijke raad geleerd. Wel kun-
nen meerdere bisschoppen hun be-
voegdheden verenigen in een geza-
menlijk reglement.

Bisschop Gijsen ging twee jaargele-
den niet akkoord met het school-
reglement dat de overige zes bis-
schoppen hadden uitgevaardigd.
Zij laten het toezicht op de uitvoe-
ring ervan over aan de Nederlandse
Katholieke Schoolraad (NKSR).
Deze delegatie is, zo concludeert de
bisschoppenconferentie nu, even-
min in strijd met hetkerkelijk recht.

Erkennen
In zijn eigen reglement schrijft Gij-
sen dat een schoolzich alleen katho-
liek kan noemen als zij door be-
voegd kerkelijk gezag is erkend.
Onderricht en opvoeding moeten
„steunen op deprincipes van de leer
van de RK kerk. De leerkrachten
moeten zich onderscheiden door
rechtzinnigheid in de leer en dege-
lijkheid van leven volgens de nor-
men van de katholieke moraal".

Volgens drie kerkjuristen die deze
saak in opdracht van deNKSR had-
den onderzocht, was het reglement
v an Gijsen in strijd met het wetboek
ran de RK Kerk. De pauselijke raad
/erwierp dit standpunt.

Voor het eerst ondergeschikte rol Poolse communisten

Kabinet-Mazowiecki
krijgt brede steun

WARSCHAU - Polen heeft gisteren
een nieuw hoofdstuk in zijn ge-
schiedenis opengeslagen. Voor het
eerst sinds deTweede Wereldoorlog
hebben de Polen een niet-commu-
nistische regering. HetPoolse parle-
ment gaf gisteren zijn goedkeuring
aan een coalitieregering onder lei-
ding van Solidariteit, waarin de
communisten een ondergeschikte
positie innemen. Premier Tadeusz
Mazowiecki, die onwel werd tijdens
het voorlezen van zijn regerings-
verklaring, maakte een V-teken
toen de afgevaardigden met 402 te-
gen nul stemmen en 13 onthoudin-
gen met zijn kabinet akkoord gin-
gen. Na de stemming stonden de af-
gevaardigden, inclusief communis-
ten, als één man op om de katholie-
ke premier een ovatie te geven.

Mazowiecki moest zijn rede onder-
breken omdat hij zich niet lekker
voelde. Bijna een uur later keerde
de doodvermoeide premier, nadat
hij zich door artsen had laten onder-
zoeken, onder luid applaus terug in
de vergaderzaal van het parlement
en hervatte hij zijn toespraak. De
nieuwe premier vergeleek zijn in-
zinking met de slechte toestand van
de Poolse economie en sprak de
hoop uit dat Polen er economisch
net zo snel bovenop zal komen als
hij fysiek.
In het 23 leden tellende kabinet van
Mazowiecki heeft Solidariteit elf
ministers, de communisten en de
Verenigde Boerenpartij ieder drie
en de Democratische Partij vier. De
communisten, die over 173 zetels
beschikken in het 460 zetels tellen-

de parlement, beloofden trouw aan
de nieuweregering.

De 62-jarige Mazowiecki onder-
streepte dat zijn regering vastbeslo-
ten is haar eigen koers te varen zon-
der inmenging van buitenaf. De pre-
mier waarschuwde de Polen dat er
pijnlijke maatregelen nodig zijn om
de economie gezond te maken: zo-
als het sluiten van onrendabele be-
drijven en het loslaten van de prij-
zen. Verder kondigde hij aan dat
een groot aantal staatsbedrijven ge-
privatiseerd zal worden.

Bezuinigingen
Volgens Mazowiecki zijn strenge
bezuinigingen onvermijdelijk wil
de regering voorkomen dat de infla-
tie oploopt tot 4.000 procent. „Ons
programma zal moeilijk zijn, maar
is absoluut' noodzakelijk," aldus
Mazowiecki. Hij riep de westerse
landen op Polen te helpen bij de
overgang naar een markteconomie.

Raketten gestolen
HAMBURG- In West-Duitsland
hebben vier scholieren dertien
stuurraketten van het type 'Mi-
lan' gestolen uit een treinwagon.
Dit heeft de Westduitse politie
gisteren meegedeeld. De scholie-
ren zeiden dat zij de projectielen
hebben verstopt in een maisveld.
Inmiddels zijn er pas twaalf van
terecht.
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Verkiezingen
Het CDA heeft haar positie kunnen
verstevigen dank zij de media en
pers. Veel mensen hebben blijkbaar
een slecht geheugen. De mensen
met een laag inkomen worden ook
gemanipuleerd via de TV. Veel
CDA-kiezers zouden een trap onder
hun kont moeten krijgen; zij stem-
men toe in een verdere afbraak van
de gezondheidszorg, onderwijs en
allerlei andere voorzieningen. Van
de PvdA en D66 hoeven de mensen
ook al niet veel te verwachten. De
enige partij die het goed voor heeft
met de gewone mensen, de SP, die
wordt geboycot door TV en pers.
Het CDA is blij met de grote over-
winning, maar het wordt een ramp
voor de lagere inkomens.
PS: Ik ben blij dat Hummel niet in
de TweedeKamer komt.
HEERLEN Ben Tarici

Verkiezingen (2)
Elke dag lazen we in uw krant: CDA
1. Verder met Lubbers. Uw krant
wordt er zelfs dikker van. Elke dag
folders van dat CDA in de brieven-
bus. Over groene kleur en milieube-
scherming kan nu dus niet gepraat
worden, want CDA is groen. En
waarvonden ze het geld voor die ak-
ties?
HAELEN drC.J.H. Walravens

gens uw bericht staat de poli-
tie hier machteloos tegenover.
Moeten wij als vrouwen (en/of
medeweggebruikers) hierbij
dan ook zelf het heft in eigen
handen gaan nemen? Blijk-
baar wel!

BEEK mevr. T.H.
(volledige naam ter redactie be-
kend)

Trimmers (2)
Met verbazing heb ik het artikel „De
terreur van de trimmers" in uw
krant gelezen. Verbazing ook over
de grote ondeskundigheid van de
heer J. van Werseh betreffende het
fietsgebeuren. Jaarlijks organiseren
de NRTU- en KNWU-verenigingen
let wel + 11.000 tochten, gebonden
aan diverse regels. Zij wijzen dan
ook met klem onregelmatigheden
(die helaas voorkomen) af. Het zijn
niet alleen de trimmers, maar alle
weggebruikers die het bij tijd en
wijlen niet nodig achten zich aan de
gedragsregels te houden. Daarom
ware het verstandiger en nuttiger
geweest de onderlinge verstand-
houding aan de kaak te stellen, in
plaats van de diverse weggebrui-
kers tegen elkaar op te hitsen.
HEERLEN Th. Berge

Trimmers (3)
Is het niet van de gekke dat deauto-
mobilist zelfs op zondag denkt de
baas op de weg te zijn? Geheel on-
nodig maakt hij plezierritjes, de
wandelaar en fietser vuile uitlaat-
gassen in zijn gezicht blazend. Het
zou een zegen zijn als de zondag-
voormiddag 'baanvrij' was voor fiet-
ser en wandelaar. In de namiddag
kan de automobilist (ik rij zelf ook
auto) dan nog best zn familiebe-
zoekjes e.d. afleggen.
Zouden we hier in Limburg eens
mee beginnen?
NUTH j.Keulen

KRO
In de krant van 1 september is KRO-voorzitter Ben Schmitz aan het
woord. De KRO heeft in het verleden veel Limburgse leden verloren
die men nu terug wil. Oorzaken van het ledenverlies waren vooral de
concurrerende omroepen. Maar, zo lezen we: „Nog slechter verging
het de KRO toen men een andere koers insloeg van gewijzigde en
vaak moderne opvattingen over het katholicisme in de meest brede
zin van het woord". Deken Janssen van Sittard adviseerde in die tijd
zelfs om het lidmaatschapvan de KRO op te zeggen gezien de weinig
katholieke houding van die omroep. Volgens voorzitter Schmitz be-
horen dietijden binnenkort tot het verleden. Dit geeft ons hoop maar
ook enige vrees. Hoop, dat deKRO zich nu loyaal achter paus en bis-
schoppen schaart waar zij in de weer zijn om door her-evangelisatie
de mensen weer de rechte weg (Jezus Christus onze Heer) te wijzen,
nadat men na het tweede Vaticaans Concilie is „doorgeschoten" en
op zijpaden belandde. Vrees, als in de wervingsadvertentie van de
KRO gesproken wordt over programma's maken vanuit een duidelij-
ke, katholieke visie. Niet op dogmatisch, starre manier, maar met
open oog voor wat mensen bezielt. De mensen zijn nu veelal bezield,door onzekerheden en onjuiste berichtgeving van de afgelopen jaren.
En daarbij mag gerust eens naar de EO gekeken worden.

GELEEN S.C.A. van Velzen

Janmaat
Waarom mag rechts niet wat
links mag? Wordt het niet ein-
delijk eens tijd dat na al dat
links gedram, ook eens rechts
„gedram" komt? Ik neem mijn
petje af voor de heer Janmaat,die ondanks alle tegenwerking
toch door blijft vechten. Hij
wordt afgeschilderd als fascist
en racist. Onzin! Het is toch
normaal dat Nederland Neder-
lands moet blijven, dat geen
buitenlanders posten als bur-
gemeesterkunnen gaan bekle-
den. Het is toch idioot dat bij
een vacature een buitenlander
of een vrouw voorrang krijgt
op onze Nederlandse huisva-
ders.
Veel Nederlanders voelen zich ge-
discrimineerd in hun eigen land.
Een hardere aanpakvan de crimina-
liteit is hard nodig ook! Er wordt al
door de politie geadviseerd „Laatje
handtas maar thuis". Waar zijn we
mee bezig? Is het geen teken aan de
wand dat de Centrum-Democraten
81.000 stemmen hebben gekregen?
Dit is zeven keer zoveel als driejaar
geleden. Volgens de heer Kok moet
de voedingsbodem voor racisme
worden weggenomen. Maar hoe is
die voedingsbodem ontstaan? Heeft
de regering daar zelf niet aan mee-
gewerkt? Democratie, dat wil zeg-
gen volksvertegenwoordiging,
staatsvorm waarbij het volk (door

eigen vertegenwoordigers) zichzelf
regeert.

Als de Centrum-Democraten dan
genegeerd zullen worden door de
andere partijen is dat dus niet de-
mocratisch. Democratisch, een
woord waar Nederland toch zo trots
op is! Waarom mag rechts niet wat
links wel mag, bijvoorbeeld onge-
hinderd vergaderen, voor hun me-
ning uitkomen? Omdat links een
grotere mond heeft?

MAASTRICHT H. Jaspers

" Janmaat

in gesprek

Trimmers: niet alleen terreur
maar ook nog a-sociaal gedrag

Bisschop Gijsen
Hierbij wil ik reageren op het artikel
in uw krant van de hand van Santé
Brun ('Bisschop Gijsen neemt ge-
noegen met witteraaf). Op de eerste
plaats wil ik u vertellen dat ik katho-
liek ben en moeder van twee nog
jonge kinderen. De meisjes hebben
de basisschool sinds kort achter de
rug en mijn inziens zijn hun de be-
ginselen van het katholieke geloof
op deze school op een juiste manier
bijgebracht. Het zesde leerjaar werd

' afgesloten met een zeer sfeervolle
avondmis, waarin alle kinderen van
bisschop Gijsen het Vormsel ont-
vingen. En dekerk was bomvol! Po-
sitief dus. Maar dit zal niet overal zo
zijn. „Niets of niemand deugt in on-
derwijs en samenleving". Toen ik
dit las dacht ik: „Vreemd en irritant
geschreven". De stijl van schrijven
van de journalist die schuil gaat
achter de naam Santé Brun, vind ik
negatief tegenover bisschop Gijsen.
En hij wil „de leraar" van de basis-
school flink opjutten! Zachtjes uit-
gedrukt vind ik dit niet netjes.

Journalist Santé Brun moet positie-
ver denken en vooral dan ook
schrijven. Dit helpt ook het katholi-
cisme op de goede weg. Bisschop
Gijsen gaat niet alleen bescher-
mend staan achter - volgens Santé
Brun - ene witte raaf, maar achter
het katholieke geloof, achter de ka-
tholieke kerk. Bisschop Gijsen die
zo enorm afgekraakt wordt, vind ik
een kanjer van een persoonlijkheid.
Respekt heb ik voor hem, dat hij zo
standvastig blijft terwijl hij daar stil
onder zal lijden.

Santé Brun heeft het boek van bis-
schop Gijsden trouwens ook niet
goed begrepen. De kleine lettertjes
bedoel ik. Ik hoop van ganser harte
dat het Limburgs Dagblad onze
Limburgse bisschop met rust laat,
of in ieder geval - en ik zeg dit nog
eens - positiever schrijft over deze
man die daar in Roermond de
touwtjes in handen moet houden.
Wij zijn verplicht als katholieken
hem te helpen in zijn allesbehalve
gemakkelijke funktie.
NIEUWSTADT Mariet Giesbertz

Naar aanleiding van het ver-
haal „De terreur van de trim-
mers" graag aandacht voor
mijn relaas. Ik had net m'n
zoontje uit school gehaald en
fietste huiswaarts. Onderweg
voelde ik ineens dat ik oneer-
biedig in mijn bovenste betast
werd door een passerende
trimmer. Schreeuwen en hem
achterna gaan baatte niet, daar
meneer niet omkeek, zijn ver-
snelling hoger zette en er als
een haas vandoor ging. Thuis
gekomen heb ik direct mijn
buurvrouw opgetrommeld,
waarna we met haar auto nog
eens rondreden om te kijken
of we hem nog tegenkwamen.
Meneer heeft geluk gehad.
Want waren we hem tegenge-
komen, dan had hij behooi" jk
pech gehad. Dan waren de *ol-
len eens omgedraaid geweest.
Het is dus niet alleen „de ter-
reur op de weg", maar blijk-
baar ook het a-sociale gedrag
ten opzichte van een vrouwe-
lijke medemens dat hen zo ge-
haat maakt bij iedereen. Vol-

" Bisschop Gijsen

Roda JCNa het lezen van de
brief die de heer
Wouda in deze ru-
briek publiceerde,
besloot ik acuut om
het gedane onrecht
aan John van Loen
en Jan Reker recht
proberen te zetten.
De heer Wouda, de
naam Wouwel zou
toepasselijker zijn, is
het voorbeeld van
een typische koel-
piet die alleen maar
op de tribune staat
om spelers van, of
Roda JC zelf, af te
kraken.
Toegegeven, Van
Loen heeft vorig jaar

niet zijn gelukkigste
seizoen gedraaid,
maar dat had Boere-
bach ook niet in zijn
eerste seizoen. Van
Loen bindt constant
twee verdedigers
aan zich en een sim-
pel rekensommetje
leert dat Roda dan
één vrije man meer
heeft dan de tegen-
partij . Een betere
trainer dan Jan Re-
ker tenslotte heeft
Roda nog nooit ge-

had. Meneer Wouda,
blijf in het vervolg
lekker thuis en
droom verder over
het voetbal van voor
de oorlog, want
„supporters" zoals u
verzieken toch maar
de sfeer op de tribu-
ne met hun ondoor-
dachte en onterechte
kritieken.

KERKRADE
J. Stürtz

# John van Loen

Afrekenen
Over het kranteartikel van de heer
Toonen van afgelopen zaterdag be-
treffende de reportage „Afrekenen"
het volgende: „Bloedgeld, Zilverlin-
gen en Judaskus" zijn nu niet be-
paald lovende woorden over men-
sen die althans proberen om in dit
„bronsgroen eikenhout" iets te ver-
anderen. Maar zoals jehet wilt heb-
ben, krijg je het.
Weet u nog wel, die „arme" Arme
van Geel en die „arme" Bertus B?
EINDHOVEN B. Zuidema

postbus 3100

TV-pastoor
Hierbij reageer ik op het artikel over
Th. Dols. Ik las dat die man pastoor
speelt in die TV-serie. Schandelijk
is het dat dat hier allemaal kan, ze-
ker zoals hij te keer gaat, al vloe-
kend en tierend. Het is onbegrijpe-
lijk dat men zo iemand de kans geeft
zich zo godslasterlijk op het scherm
te gedragen. Het is gewoon beest-
achtig! Dat zo iemand ook nog le-
raar, opvoeder is, doet voor mij he-
lemaal de deur dicht. Onbegrijpelijk
is het ook dat een schoolbestuur een
dergelijk persoon handhaaft. Het
spreekwoord „Een rotte appel in de
mand, maakt heel het gave fruit tot
schand", gaat hier volledig op. Foei!
Het zal jekind maar wezen datbij zo
iemand les krijgt.

MEERSSEN J. Lahaye

Telematicaloop
Hovenier Tonnie Dirks wilde na
twaalf kilometer licht heuvel op
iedereen tot het uiterste tarten, tem-
poriseerde en ontsnapte daardoor
aan de klauwen van zijn medekop-
lopers. „Ik keek achterom en was ze
opeens kwijt". Zie hier een stukje
proza van de hand van verslaggever
Frans Dreissen uit zijn verslag van
de Telematicaloop te Heerlen. Wel-
nu, als Tonnie Dirks zijn tegenstan-
ders tot het uiterste heeft willen tar-
ten door. te temporiseren, zal hem
dat uitstekend gelukt zijn; ze zullen
hem als een speer voorbij gerend
zijn.

ST.-ODILIËNBERG L. Wijers

Janmaat (2)
Ondergetekende heeft 20 jaren naar
Duitsland gependeld, is nu arbeids-
ongeschikt en geniet Duitse rente.

De jaren dat ik er werkzaam was
heb ik zware premies betaald aan de
Duitse instanties. Evenals' zovele
ex-pendelaars wordt ook ik ieder
jaar in Nederland aangeslagen door
de fiscus. Voor verworven rechten
moet ik over mijn Duitse uitkering
premies (werkgever- en werkne-
meraandeel) betalen, geld dat de
staat niet toekomt daar wij onze
voorzieningen uit Duitsland krij-
gen. De Graaf moet nu niet vertellen
dat de EG-lidstaten de sociale voor-
zieningen van de pendelaars moe-
ten verbeteren. Men wil geen veran-
dering daar wij voor de fiscus een
grote melkkoe zijn. Wanneer men
dan enkele dagen later leest dat het
kabinet afziet van het woonlandbe-
ginsel in de kinderbijslag, dan
vraagt men zich toch wel af wat hier
eigenlijk speelt. Voor ons, ex-pen-
delaars, wil men geen oplossing.
Voor de Turken en Marokkanen
zwicht het kabinet. Deze groepen -diekinderen opvoeren die in Turkij-
ke of Marokko leven -onttrekken
onvoorstelbare sommen geld aan de
kassen waarvoor premies betaald
moeten worden. Wij, ex-pendelaars,
kunnen de kassen blijven spekken.

Wie wordt er hier gediscrimineerd?
Juist, wij zelf in eigen land. En bij
zoveel onrecht ga je op de Centrum-
Democraten stemmen.

MAASTRICHT A.Huyveneers

recept
Gevulde aubergines
Benodigdheden voor vier personen:
2 grote aubergines (ca. 600g.), 100 g
rundergehakt, 25 g fijngehakte rau-
we ham, 30 g boter of margarine, 20
g ui, 1 teen knoflook, 1 el fijngehak-
te peterselie, 1 el fijngehakte basili-
cum en oregano, 40 g geraspte Par-
mezaanse of oude Hollandse kaas,
25 g paneermeel, zout en peper, 4
plakken belegen kaas.
Was de aubergines en verwijder de

kroontjes. Snijd ze in de lengte mid-
dendoor. Hol beide helften uit, bij-
voorbeeld met een grapefruitmesje
tot ongeveer 1 cm van de rand en
hak dat vruchtvlees fijn. Bak run-
dergehakt en de rauwe ham, al
prakkend rul en droog. Hak de ui en
knoflook fijn en voeg dit met
vruchtvlees en de fijngehakte peter-
selie, basilicum en oregano toe aan
het gehakt en stoof dit geheel in 20
minuten gaar en het meeste vocht is
verdampt. Roer de geraspte kaas en

het paneermeel door en breng het
mengsel op smaak met peper en
zout. Vul hiermee de auberginehelf-
ten en zet deze in een met boter in-
gevette lage ovenschotel. Leg op
elke helft een plak belegen kaas.
Dek schotel af met aluminiumfolie
en zet 25 minuten onderin een voor-
verwarmde oven van 200 graden
celcius - stand 4. Verwijder na 15
minuten de folie en laat de kaas in
nog tien minuten goudbruin kleu-
ren, (gratineren).

Troost voor
bissehopsgetrouwe

gelovigen
Als we deheer Bost uitHeerlej]
mochten geloven, dan kunnöj
we het Johannes-evangelie n«l
zo goed uit de bijbel scheuren
want in zijn brief beweert h;i
dat het 'fundamenteel afwijk]
van de drie oudereevangelieé'j
en van de leer van Jezus!'. Nh
heeft men inderdaad wel eeM
gemeend, dat dat evangelie hei
werk was van een Alexandrijn]
se filosoof, maar geleerde'
hebben aangetoond dat het e&l
echt joodse achtergrond heeftl
Hetgeen nog eens duidelijk bn
vestigd werd door de inhoud
van dé Dode Zeerollen.

Nu zijn wij roomskatholieken ée\lukkig niet verplicht de dubieuZ'
denkbeelden van de heer Bost v\
geloven, maar wel de leer van <*e
kerk, diehet Johannes-evangelie|
altijd als geïnspireerd door deK
Geest heeft beschouwd. P*
briefschrijver had het ook n°»
over het koninkrijk Gods. Ja""'
mer voor velen dat Christus da*
ook nog over opmerkte: „Wie he
niet aanneemt als een kind zalet
zeker niet binnengaan".

En dat is dan wel een troost voöf
bisschopgetrouwe gelovigen, die
door de heer Bost zo fijntjes wo^
den aangeduid als 'dat soo'Jmensen met de geloofshoudüi»
van graag bedrogen te worden ■

SITTARO
P.BronnebergeJ

A. Spitsberge"

Oplossing van gisteren:

BAT ORK
HART LAAÏ
.ARA-B-AB*
LEKKERBEK
ST-ARE-.LS

BREDA
AF-EDE-N*
ROTTERDA^
TRA-N-RI 0
STAM NIEf

EIS BEF
I

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 vrucht; 3 gevoel van onderda-
nigheid; 5 tandemail; 7 dichtstukje van 8 re-
gels; 8 scheidsrechter; 9 passief.

_l 1
Verticaal: 1 uitgeput van vermoeienis; 23 ö
disch; 3 blaasinstrument; 4 lid van een d3 |f n
orkest; 5 rond voorwerp; 6 nauwsluitend t
dingstuk. ü
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OM: wetgeving vaak moeilijk te handhaven

Sterke toename
geweldsdelicten

'{JEN HAAG - Het aantal ge-
; (seksuele mis-
E riJven, misdrijven tegen het'even en mishandeling) blijft
:J^rk toenemen. Bij seksueleJ^sdrijven gaat het om een
90Rname met 5°Ó zaken tot

U62 en bij misdrijven tegen
?ftn 'even om een stijging met
b0zaken tot 1952, volgens

;:?°rlopige cijfers. Dit blijkt
G** het jaarverslag van het
J.Penbaar Ministerie 1988 datgisteren door procureur-gene-
aal mr a.. Heijder bij het ge-
echtshof te Den Haag is aan-geboden aan minister Kort-nals Altes van Justitie.,
l * totaal aantal door de politic-
i geregistreerde misdrijven

.Ju zich echter stabiliseren. Het
van de procureurs-gene-

isu ce gerechtshoven meldt wel-
-1 waar een stijging van 17.481 mis-
I .ir 1'kVen m net verslagjaar ten op-

van 1987 tot 1.113.511 misdrij-
I .®n> maar in absolute zin betekent

d °en toename van 1,6 procent.

" ..n betrekkelijke stabilisering die
ch reeds in voorgaande jaren afte-

J tj
e Procureurs wijzen erop dat deze
J'ers niet gezien mogen worden

als betrouwbare afspiegeling van de
werkelijke criminaliteit. Zo doet
een aanzienlijk deelvan de slachtof-
fers van misdrijven daarvan geen
aangifte bij de politie. Bovendien
worden niet alle aangiften of opge-
spoorde misdrijven geregistreerd.

Zorgen
In het algemene deel van het jaar-
verslag spreken de procureurs grote
zorgen uit over de handhaafbaar-
heid van regelgeving. Op grond van
onduidelijke wetgeving bleek dat in
1987 op sommige terreinen onmoge-
lijk. Als voorbeeld noemen zij de
wet tarieven gezondheidszorg die
geen basis bood om antwoord te
krijgen op vragen over het inkomen
van specialisten. Ter bepaling van
de tarieven die in de gezondheids-
zorg zouden mogen worden gehan-
teerd was onder medisch specialis-
ten een enquête gehouden waarin
vragen werden gesteld over hun in-
komen. Vier gerechtshoven kwa-
men echter tot de conclusie dat de
wet geen basis bood om antwoord
op deze vragen te verlangen.

Toclsing
Deze zaak staat niet op zichzelf. Re-
gelmatig wordt het Openbaar Minis-

terie geconfronteerd met wetgeving
die niet of moeilijk te handhaven
valt. Naar aanleiding van dezevoor-
vallen is aan de vakdepartementen
gevraagd over nieuwe regelgeving
voortaan tevoren contact op te ne-
men met het Openbaar Ministerie,
zodat toetsing mogelijk is op de
praktische hanteerbaarheid.

Nieuw Forum: veranderingen nodig

Oppositie DDR wil
dialoog met bewind

: 9°ST-BERLIJN - Ruim 100 Oost-Uitse activisten hebben zich ver--1f.rilëd in een onafhankelijke groepe-
Q^g en het communistische bewind
I Pgeroepen tot een dialoog, zo is
b^>andag uit Oostduitse kerkelijke

on vernomen. In de oprichtings-
staat dat de groepering,

a
e zier> Nieuw Forum noemt, zich

QD
n de grondwet wil houden en

voor degenen die strevenar een beleid van herstructuring,aarvoor de partij niets voelt.

Q
erder heet het dat de uittocht van

Oostduitsers naar het

■ ft-ir. en de ontmoedigende stem-
r, "S onder de achterblijvers aanto-
og dat verandering nodig is en een
mrw dlaloog eigenlijk allang had. Tot d

plaatsvinden.

5 de v ,rum 100 ondertekenaars van
f Histp lar'ng benoren oud-commu-

t6n " studenten, artsen en docen-
oD ' Ult het hele land. Tot dusver

i gropeerden Oostduitse oppositie-
i ePeringen, die de bescherming

genoten van de protestante kerk, op
kleine schaal en plaatselijk, terwijl
de contacten onderling weinigvoor-
stelden.

Arrestaties
Volgens ooggetuigen, dienaar Oost-
Berlijn belden, zijn maandag na een
mis in deSint Nicolaas kerk inLeip-
zig tientallen mensen gearresteerd.
De politie had de kerk tijdens de
dienst afgezet en slechts een door-
gang opengelaten. Er verzamelden
zich 1.200 mensen op het plein, die
zich op bevel van de politie ver-
spreidden. Daarop zouden zonder
enig onderscheid tientallen arresta-
ties zijn verricht.
Voor de bewuste kerk demonstreer-
den vorige week maandag enkele
honderden mensen na afloop van
een dienst die riepen 'We willen
weg. Toen ze een optocht wilde
houden, greep de politie in en arres-
teerde een onbekend aantal beto-
gers.

Verontwaardigd
De Hongaarse minister van Buiten-
landse Zaken Gyula Hom weiger-
de dinsdag nog steeds te zeggen
hoe' lang de grens open zou blijven
voor burgers uit de DDR, maar zei
wel dat het 'zeker geen maanden
zou duren. Hom wees de hevige
kritiek van de DDR op de houding
van Boedapest tegenover de vluch-
telingen verontwaardigd van de
hand. Het Oostduitse persbureau

ADN had gemeld dat Hongarije
'steekpenningen' zou hebben aan-
genomen bij elk vertrek van een
Oostduitse vluchteling uit Honga-
rije.

Inmiddels vindt de Sovjetunie het
op zijn zachtst gezegd merkwaar-
dig dat Hongarije duizenden Oost-
duitse vluchtelingen naar het Wes-
ten laat vluchten. Woordvoerder
Gennady Gerasimov van het mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken
noemde de maatregel van Honga-
rije gisteren 'zeer ongebruikelijk'
en zei dat Moskou zich bezorgd
maakt over de situatie. Gerasimov
sprak tegen dat er een verband be-
staat tussen de groeiende uittocht
van DDR-vluchtelingen en een be-

zoek aan Oost-Berlijn van JegorLi-
gatsjov, lid van het Politburo van
de Sovjetunie.

binnen/buitenland
Helft VVD-aanhang wil Democraten bij huidige coalitie

Meeste D66-kiezers voor
centrum-links kabinet

DEN HAAG - De aanhang van
D66 is in ruime meerderheid
voorstander van een centrum-links kabinet. Volgens een en-
quête in opdracht van Veronica
kiest bijna drie-kwart (72 pro-
cent) voor zon coalitie. Eenkwart van de mensen die D66
hebben gestemd, geeft de voor-keur aan toetreding van hun
Partij tot de huidige coalitie.
Het bureau Interview hield de
peiling maandagavond. Bij de
D66-kiezer wil 69 procent dat de
Partij deelneemt aan een cen-
trum-links kabinet. Drie pro-
cent vindt dat zon coalitie al-
ken uit CDA en PvdA zou moe-

ten bestaan. De aanhang van
Van Mierlo is meer verdeeld
over de vraag wat er moet ge-
beuren als centrum-linkse sa-
menwerking niet mogelijk

blijkt. Dan kiest 46 procent als-
nog voor samengaan met CDA
en VVD, 47 procent blijft tegen.

Onder de CDA-kiezers leeft een

uitgesproken voorkeur voor een
centrum-rechts kabinet. Voor
zon regering kiest 65 procent
(26 wil zonder, 39 procent met
D66). Van de CDA-aanhang

vraagt 29 procent om een cen-
trum-linkse coalitie (11 procent
zonder, 18 procent met D66).
Uit het onderzoek blijkt verder
dat 52 procent van de VVD-aan-
hang D66 bij de huidige coalitie
wil betrekken, 41 procent wil
dat niet. Slechts 15 procent
meent dat de VVD er beter aan
doet de oppositie in te gaan,
tachtig procent wil door rege-
ren.

Van alle ondervraagden wenst
49 procent een kabinet van een
meer linkse signatuur, 40 pro-
cent verwacht meer heil van een
centrum-rechtse coalitie.

'Beroepsgroep
zelf normen
laten stellen

voor euthanasie'

DEN HAAG - In-
dien een te vormen
kabinet niet kan ko-
men tot effectieve
wetgeving op het
terrein van de
euthanasie, moet
het aan de beroeps-
groep zelf worden
overgelaten normen
te stellen. CDA-mi-
nister, en nu infor-
mateur, De Koning
zegt di.t in het blad
Interruptie van de
CDA-jongeren.
De Koning zegt dat
euthanasie bij de
vorming van een ka-
binet 'een heel
moeilijk punt' zal
worden. Volgens
hem moeten daar bij
de formatie afspra-
ken over worden ge-
maakt. „Zo moge-
lijk goede wetge-
ving, anders geen
slechte wetgeving.
Slechte wetgeving

is erger dan geen
wetgeving.
Als wetgeving leidt
tot een zielloos com-
promis dat in de
praktijk onvoldoen-
de invloed heeft,
kun je dapper zeg-
gen 'wij hebben de
euthanasie gere-
geld', maar het gaat
erom het levensein-
de verantwoord te
laten gebeuren."
De CDA-politicus
zegt verder: „Ik
weet niet of er in de
volgende regerings-

periode effectieve
wetgeving kan ko-
men. Als dat onver-
hoopt niet zou luk-
ken, moeten we de
beroepsgroep zelf
normen laten stel-
len.
Het gaat erom wat
werkt in de samen-
leving. Waar ik bang
voor ben, is het ver-
vagen van het norm-
besef op dat punt. Ik
vind dat verant-
woording moet wor-
den afgelegd hoe je
met het levenseinde
omgaat."

Moskou: maatregel Hongarije 'zeer ongebruikelijk'

Stroom vluchtelingen
naar Westen neemt af

PASSAU/WENEN - Meer dan
10.000 Oostduitse vluchtelingen
hebben Hongarije 36 uur nadat
Boedapest de grens met Oostenrijk
heeft opengesteld, verlaten. Maar
de stroom Oostduitsers nam giste-
ren al aanzienlijk af. Volgens mede-
werkers van het Rode Kruis in Oos-
tenrijk staken gistermiddag slechts
enkele tientallen burgers uit de
DDR de grens over.
Het Oostenrijkse ministerie van
Buitenlandse Zaken zei dat 1.0.516
Oostduitsers de grens hadden
overgestoken tussen zondagnacht
en dinsdag om 12.00 uur, op weg
naar de Bondsrepubliek. Vrijwel
alle 6.500 Oostduitsers die de afge-
lopen weken in de opvangcentra
van het Rode Kruis in Hongarije
verbleven, zijn vertrokken.
Ongeveer 5.000 Oostduitsers zijn
sinds de openstelling van de grens
vanuit Tsjechoslowakije Hongarije
binnengekomen, maar het is nog
niet duidelijk hoeveel van hen naar
het Westen zouden oversteken. De
meeste Oostduitsers die maandag-
ochtend vroeg juichend in Oosten-
rijk waren aangekomen, hebben
inmiddels de 400 km naar de
Bondsrepubliek afgelegd. Velen
zijn ondergebracht in opvangkam-
pen in Passau, net over de grens.

Praag
Ongeveer 230 Oostduitsers die al
vijf maanden verbleven in de West-
duitse ambassade in Praag, hebben
gisteren hun eis naar het Westen te
kunnen oversteken laten vallen.
Wel verlieten zij de missie nadat
hen was beloofd dat zij officiële
steun zouden ontvangen om de
DDR legaal te verlaten. Ongeveer
170 Oostduitsers bevinden zich nog
in de ambassade en moeten het be-
sluit het gebouw te verlaten nog
nemen, zo verluidde in diplomatie-
ke bron in Praag.

'Bild-Zeilung': pariijleiiler zou al dood zijn

DDR spreekt geruchten
omtrent Honecker tegen

OOST-BERLIJN/BONN - De
Oostduitse pers heeft gisteren de
geruchten omtrent de slechte ge-
zondheidstoestand van partijleider
Erich Honecker op ferme wijze te-
gengesproken. Het Westduitse
blad 'Bild-Zeitung' wees eerder op
'aanhoudende geruchten' dat de
Oostduitse partijleider Erich Ho-
necker al lang overleden zou zijn
aan kanker van de alvleesklier.

De 'geruchten' zouden aan de krant
zijn doorgespeeld door Westerse
geheime diensten en regerings-
functionarissen, die echter 'gelo-

ven dat medisch alles in het werk
gesteld zal worden om Erich Ho-
necker in leven te houden.

Belachelijk
Oostduitse bladen maakten de ver-
halen in Bild belachelijk. „Volgens
Bild gisteren heeft Honecker de wil
om te leven verloren en heeft hij
kanker van de alvleesklier. Van-
daag schreeuwt een kop dat Ho-
necker wil sterven. Meteen onder
dit bericht komt Bild met een groot
verhaal over een vrouw die zwan-
ger raakte door te worden geaaid,"

aldus een artikel in de meeste Oost-
duitse kranten dat was onderte-
kend met de initialen E.H", wat er
op zou wijzen dat Honecker er zelf
achter zit.

Het weekblad 'Der Spiegel' schreef
gisteren uit kringen van de Oost-
duitse communistische partij SED
vernomen te hebben dat Honecker
nog steeds in het ziekenhuis aan
een infuus ligt. De Oostduitse rege-
ring kondigde op 2 september aan
dat Honecker uit het ziekenhuis
was ontslagen en op vakantie ging
om verder te herstellen. De partij-
leider is sinds 14 augustus niet
meer in het openbaar gezien.

Rudolf Seiters, de rechterhand van
bondskanselier Helmut Kohl, acht-
te het 'niet uitgesloten' dat de ziek-
te van Honecker de belangrijkste
reden zou kunnen zijn dat er geen
onderhandelingen op gang zijn ge-
komen om de uittocht van de Oost-
duitsers juridisch te regelen.

Bezorgdheid
Ook als men er rekening
mee houdt dat Boris Jeltsin
op zijn rondreis door de VS
niet schroomt reclame voor
zichzelf te maken - een be-
wijs van ontkiemend plura-
lisme in Moskou? - geven
zijn kritische uitlatingen aan
het adres van presidenl
Gorbatsjov voldoende aan-
leiding tot grote zorg over

tempo en aard van de huidige ontwikkelingen binnen de Sovjet-
unie.
In een televisierede na zijn terugkeer van vakantie op de Krim ver-
klaarde Gorbatsjov dat de toestand in het land alsmaar ingewik-
kelder wordt en niet verbetert. Desondanks blijft de Sovjetleider
optimistisch en gelooft hij dat zijn hervormingsbeleid vruchten zal
afwerpen. Tezelfdertijd laat Jeltsin - in 1987 als chef van de Mos-
kouse CP in ongenade gevallen, thans gekozen woordvoerdervan
de 'linkse' oppositie in de Opperste Sovjet — zich in een interview
met de Washington Post nog somberder uit over Gorbatsjovs kan-
sen op succes. Volgens Jeltsin zijn de hervormingen op een dood
spoor beland en dreigt een crisis op bijna alle fronten.
Dat Gorbatsjov met zijn perestrojka-kruistocht door forse tegensla-
gen geplaagd wordt, was al geruime tijd zichtbaar. Met de van
oudsher gammele economie van de Sovjetunie is het onvermin-
derd treurig gesteld, evenals met de financiële huishouding en de
communistische partij. Daarbij komen de overal in het land losge-
barsten etnische ruzies en het gegeven dat de levensstandaard
van de Sovjetburger na vier jarenperestrojka nauwelijks enige ver-
betering heeft ondergaan.
Als de geestelijke vader van het veranderingsproces in zijn land -
een imperium dat in zijn lange geschiedenis nooit enige vorm van
democratie heeft gekend - weet Gorbatsjov als geen ander hoe
ontzaglijk zwaar, complex en tijdrovend dit karwei is. Er is sprake
van een proces datzonder een algehele omwenteling in denken en
doen van de Sovjetmaatschappij geen kans van slagen heeft. Gor-
batsjov heeft desondanks zijn nek uitgestoken en blijft zijn kritikas-
ters trotseren, omdat hij - dwars tegen de opvattingen van de dog-
matici in - gelooft de Sovjetunie een nieuw tijdperk te kunnen bin-
nenloodsen.

Daarvoor is alvast nodig dat de Sovjetleider greep op de explosie-
ve etnische conflicten krijgt en dat hij hetvolk ervan kan overtuigen
dat duurzame gezondmaking van de landelijke economie zonder
zware offers van de burgerij ondenkbaar is.
Wat de Sovjetunie, het verdere Oost-Europa en het Westen te
wachten staat, als het perestrojka-schip onverhoopt op de klippen
stuk zou lopen, is volstrekt onvoorspelbaar; duidelijk is wel datzon
ontknoping catastrofale gevolgen zou hebben, tot en met de mo-
gelijkheidvan een revolutie van onderaf.
Terecht willen hele volksstammen binnen de USSR grotere politieke
vrijheden en meer welvaart. Daar staat tegenover dat ongetelde
miljoenen liever alles bii het schamele oude willen laten in plaats
van de onzekere toekomst die Gorbatsjov hen voorspiegelt.
Het is. enerzijds deze wijdvertakte inertie met daarnaast de roep
van het kritische volksdeel om structurele hervormingen en het fa-
natisme van nationalisten - vooral in hetzuiden - die Gorbatsjovs
perestrojka tot een uiterst riskante operatie hebben gemaakt.

F.S.

Spaanse
procureur
vermoord

MADRID - Twee gewapende man-
nen in een auto hebben gistermid-
dag in Madrid een vrouwelijke pro-
cureur van het Spaanse hoogge-
rechtshof vermoord. De politie ver-
moedt dat de aanslag het werk is
van de Baskische afscheidingsbe-
weging ETA.
Procureur Carmen Tagle Gonzalez
werd op slag gedood toen zij in haar
auto onder vuur werd genomen. De
auto waarmee de daders ontkwa-
men, werd na korte tijd in de buurt
van de aanslag teruggevonden. Van
de daders ontbrak ieder spoor.
Tagle Gonzalez was een van de
hoofd-aanklagers bij het Nationale
Hof, het rechtscollege dat terroris-
me-zaken behandelt.
In de Baskische stad Bilbao kwam
een winkelier om het leven toen hij
een bombrief openmaakte.

Brundtland
kan verder

OSLO - Bij de algemene verkiezin-
gen in Noorwegen heeft de socialis-
tische premier Gro Harlem Brundt-
land ondanks fors verlies haar
linkse minderheidsregering kun-
nen redden. Conform de verwach-
tingen hebben veel kiezers zich van
de grote partijen in het midden af-
gewend en hun toevlucht gezocht
tot ultra rechts en extreem links.
Nadat meer dan 90 procent van de
stemmen waren geteld, zagen de re-
sultaten er als volgt uit: socialisten
64 (in 1985: 71); Socialistisch Links
17 (6); Lijst Finnmark (soc.) 1; con-
servatieven 37 (50); Centrumpartij
11 (12); christendemocraten 14 (16);
Vooruitgangspartij 21 (2).
De opkomst bedroegruim 82,5 pro-
cent.

# Zie ook pagina 5

punt Uit
Duurder

Benzine gaat morgen opnieuw
in prijs omhoog. De verschil-
lende benzinesoorten worden
per liter twee cent duurder. De
prijs van een liter diesel stijgt
met één cent. De meest voorko-
mende prijzen aan de zelftank-
pomp zijn dan als volgt: super-
benzine 171 cent, loodvrije su-
per plus 168 cent, euro loodvrij
164 cent en diesel 93,4 cent. De
prijsverhoging is volgens de
oliehandelaren het gevolg van
de opwaartse ontwikkeling van
de internationale produktnote-
ringen en de dollarkoers.

Kenia en 06
DeKema heeft sinds deze week
een 06-nummer waar consu-
menten informatie kunnen
krijgen over de veiligheid van
elektrische apparatuur. Het
Arnhemse onderzoekinstituut
heeft de informatielijn maan-
dag opengesteld. Consumenten
kunnen het nummer bellen als
ze vragen hebben over de vei-
ligheid van elektrische appara-
tuur en materialen. De Kema
keurt jaarlijks 3.000 elektrische
produkten. De info-lijn is be-
doeld om het keurmerk meer
bekendheid te geven en als ex-
tra service voor de consument.
Het telefoonnummer is 06-
-8212227.

Ontucht
De officier van justitie bij de
rechtbank in Den Haag heeft
vijftien maanden cel geëist
waarvan vijfvoorwaardelijk te-
gen de 30-jarige gymleraarK. S.
uit Katwijk. De man heeft be-
kend ontucht te hebben ge-
pleegd met jongens die bij hem
in de klas en op de voetbalclub
zaten. Hij zegt zelf dat er in de
afgelopen twee-en-een-half jaar
15 tot 20 kinderen het slachtof-
fer zijn geworden.

Standbeeld
De Chinese regering heeft be-
sloten op het Tiananmen-plein
in Peking een eigen standbeeld
te laten neerzetten, ongeveer op
dezelfde plek waar de betogen-
de studenten dit voorjaar hun
'Godin van de Democratie'
hadden staan. Opgetrokken uit
kunststof zullen een arbeider,
een boer, een soldaat en een in-
tellectueel voortaan uitkijken
over het plein, waar het Chine-
se Volksbevrijdingsleger op 4
juni van dit jaar een bloedbad
onder de aanhangers van de de-
mocratiseringsbeweging aan-
richtte.

In Ceske Budejovice in Tsjechoslowakije zijn militairen druk bezig met het ontmantelen
van 54M-tanks. Hier nemen twee huzaren van een inmiddels opgeheven regiment de eerste
twintig van in totaal 850 te liquideren tanks onderhanden. Het hele karwei moet volgend
jaar geklaard zijn.
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"!S Limburgs Dagbladgpiccolo'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 045-71-9966, schriftelijk aan bovenstaand
adres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van
8.30-17.00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
regel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
zaterdag).
Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de
dag vóór plaatsing.
Via de balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstip
van 10.00 uur vóór de dag van plaatsing en voor de
krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uur.

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletters. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en 'Vermist/gevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven/transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Advertenties voor de rubrieken 'Proficiat',
'Vermist/Gevonden', 'Mededelingen', 'Woningruil',
'Kamers aangeb.-gevr', 'Kontakten/Klubs',
'Huwelijk'Kennismaking', 'Braderieën/Markten' en
'Bingo/Kienen' worden UITSLUITEND tegen kontante
betaling of vooruitbetaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer geaccepteerd, waarbij tevens voor de
rubrieken 'Proficiat', 'Huwelijk/Kennismaking' en
'Kontakten/Klubs' legitimatie VERPLICHT is.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

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

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261 .000
personen van 15 jaar en ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) . 155599
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Personeel aangeboden
Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.
EENMANSORKEST voor
alle gelegenheden. Tel.
04754-83464.
Bouwbedrijf PARO kan nog
lijmwerk aannemen. Tel.
045-313105.

Tekstverwerkingsburo
COMPUTYPE verzorgt a
Uw teksten en mailingen m
b.v. een P.C. en een laser-
printer. Wij garanderen eer
goede kwaliteit en lay-out
Telefoon 04498-58495 (tus
sen 14.00 en 18.00 uur).
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Personeel gevraagd
Wegens uitbreiding gevraagd 1e en 2e

banketbakkersbediende m/v
Aanmelden na telefonische afspraak.

Luxe Bakkerij Peter Broekmans, 04492-1404.

Administratief-medewerkster
Schriftelijke sollicitaties met vermelding telnr.
TEHA Isolatie, Asterstr. 103, 6163 TS Geleen.

Tel. 04490-41858.

Golden Tulip Hotel Zuid Limburg
te Epen

vraagt voor direkte indiensttreding
Leerlingkelner/Serveerster

voor het Restaurant
Leeftijd 18 -21 jaar

Deze funktie is voor een jaarbetrekking
met 38 urige werkweek

Inlichtingen en sollicitatie bij de direktie

47h Golden Tulip Zuid Limburg
t^[S Julianastraat 23a. 6285 AH Epen (L) Tel 04455 " 1818. telex 56731

Met spoed gevraagd
1e automonteur

met alle benodigde diploma's, liefst met ervaring, moet
zelfstandig kunnen werken. Alleen na tel. afspr.

04490-20303 Autobedrijf Wolters Heerlenerweg 39 Sittard
Voor Simpelveld vragen wij
Bezorgers m/v

die genegen zijn dagelijks tussen 06.00 en 07.00 uur
's ochtends, onze krant te bezorgen.

Melden: Limburgs Dagblad, Fr. Erenslaan 4, Landgraaf.
Tel. 045-311719/311782, na 10.30 uur.

Autoschade Hanneman Kerkrade. Tel. 045-452666
zoekt op korte termijn ervaren

Autospuiter
Aanmelden na tel, overleg.

Gevraagd met spoed

Monteur
voor onze radio-, t.v.- en
wasautomatenafdeling.

Zelfstandig kunnen werken.
Goede toekomstmogelijk-

heden. Br.o.nr. B-1966
Limb. Dagbl. Postbus 3100,

6401 DP Heerlen.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichtêrweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland Ervaren
timmerlieden, metselaars en
ijzervlechters (handlangers
onnodig te soll.), ook co-
lonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of 229548.
Part-time TAXICHAUF-
FEURS dag-nacht-week-
enddienst, evt. WAO-ers.
Julianastr. 6, Brunssum.
Dames leuke BIJVER-
DIENSTE met kosmetika.
Tel. 045-316565.
Club PALLAS kan nog een
dame gebruiken vervoer
gratis. Tel. 045-420772.

Gevr. RESTAURANTKEL
NER of serveerster voor 2C
of 25 u. p.week. Leeft. 18-25
jr. met ervaring. Restauran
Rachel, Markt 4, Sittard. Tel
04490-16815.
Ervaren VERKOPERS gevr
voor verkoop van deur to
deur in België, bij Fa. Mia:
BVBA. Tel. afspr. bel. tuss
19 en 20 uur 045-219822
Ervaren VERKOPERS gevr
voor verkoop van deur to
deur in België, bij Fa. Mia!
BVBA. Tel. afspr. bel. tuss
19 en 20 uur 045-219822
HULP in de huish. gevr. Voo
1 of 2 ochtenden p. week
045-214684, na 19.00 uur.
SLAGERSGEZEL gevr
voor de Worstmakerij. Be
kend met het vak. Slageri
Huben, Kerkstr. 79, Bruns
sum. Tel. 045-252733.
KAPPER of kapster gevr. i
b.v. bediende-diploma, da
mes- en herenvak. Kapsa
lon Ernst, Nieuwstadt. Tel
04498-54053.

Gevr. nette WERKSTER lft.
30-40 jr., voor 3 uur per 2
wkn. 045-420837 na 18 uur
KOERIERDIENST vraagt
nette chauffeur M/V tot 25 jr.
op oproepbasis, plm. 20 uur
per week, omg. Hoensbroek
Br.o.nr. B-1967 L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Tankstation vraagt KAS-
SIER, dag- en nachtdienst.
Tel. 045-413977.
SCHOONMAAKSTER gevr.
voor ons restaurant in Val-
kenburg. Tel. aanmelden na
19.00 uur 04406-13107.

Gevraagd handige jongens
en/of meisjes v.a. 18 jr. voor
bediening en keuken, voor 1
of 2 dagen in het weekend,
enige ervaring vereist. Re-
staurant DE LEUF, Dalstr. 2,
Übachsberg-Voerendaal.
Tel. 045-750226.

FNRS-2-Sterren Manege-
bedrijf vraagt INSTRUC-
TEUR/TRICE event. part-
time. Tel. 045-444833.
Eisenflechter-kolonnen für
sofort in Süd-Deutschem-
raum gesucht. Gute be-
zahlung und akkordzulage.
Tel. 09-49-821151767.

OG te huur
Te h. zonnige ZIT/SLPK en
eigen kookgel. In natuurge-
bied 04459-2120.
HEERLEN: te huur Sittar-
derweg/Grasbroekerweg,
appartement. Ind. woonka-
mer, keuken, balkon, badk.,
2 slaapk., berging. Inl. tel.
04490-43275.
Te huur: HEERLERHEIDE,
mooie benedenwoning voor
degelijk werkend paar of
oudere heer. 045-419144.

Onroerend goed te koop aangeboden
Snel en goed uw

huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.
U wilt een huis kopen?

U wilt Uw huis verkopen?
Vraag vrijblijvend info.

Onr. goed
maatschappij

Jac Stel
Verzekeringen - finan-

cieringen - hypotheken.
Schelsberg 132, Heerlen.

Tel. 045-721866.
Wegens omstandigh. zeer
spoedig te huur aangeb.
zeer goed lopende

Friture/
Snackbar.

even buiten centr. Heerlen
evt. met grote woning. Huur
’1.150,- per mnd. excl.
woning. Overname inventa-
ris ’ 72.000,-. Schrift, reac-
ties naar: Alexanderstr. 15,
6361 AN Nuth.
Te koop aangeboden ouder
HERENHUIS in Roermond,
prachtige rustige ligging met
uitzicht op de Maasvallei,
met grote tuin. Grondstuk-
oppervlakte ca. 400 m2. Be-
gane grond: entree-garde-
robe, huiskamer, keuken,
toilet, wasmachineruimte,
gewelvenkelder, trappen-
huis. 1e verdieping: slaap-
kamer, overloop, slaapka-
mer, douche, toilet en trap-
penhuis. 2e verdieping:
slaapkamer, overloop, trap-
penhuis, C.V. kamer, vlie-
ring. Het geheel is voorzien_ van centrale verwarming,

I sanitaire voorzieningen en
electriciteit. Vaste prijs■ ’lOO.OOO,- k.k. Inlichtingen
tel. 04750-15974.

'' HEERLEN, Huskensweg

* 17A, halfvrijst. woonhuis
" met aanbouwkeuken, 4

slpkmrs., vr.pr. ’ 85.000 k.k.
" Wijman 8. Partners Vast-
" goed. Tel. 045-728671.- Te koop: België Provincie

Limburg, gemeente Genk,- op 2 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
’1.000.000,-. Inlichtingen

- tussen 18 en 20 u. Tel,
0932-11356718.
HEERLEN. Kievietstraat 8,
goed onderhoduen tusen-
woning, woonkamer, eiken
keuken, badkamer met lig-
bad, 4 slpks. Het pand is
voorzien van kunststof kozij-
nen met dubbel glas. Vr.pr.
’99.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
HEERLEN-N. t.k. karakte-

ristiek landhuis op 1220 m 2
grond, bwj.'Bs. 045-222933.

LIMBRICHT, Bornerweg 12,
mooie gerenoveerde woning
met 2 slpks., badkmr. met
ligbad, voorgevel ramen
dubbel glas en kozijnen van
alu. Netto mndlast. ca
’500,-. Vr.pr. ’ 89.000,-k.k
Wijman & Partners Vast-
goed. Tel. 045-728671.
Met spoed gevraagd
WOONHUIZEN tot
’150.000,-. Directe aan-
koop is mogelijk. Geen ma-
kelaarskosten. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Kamers
fë hüür ZIT/SLPK. të
Hoensbroek na 14.00 uur.
Tel. 045-229654.
Gem. kamer op goede stand
te HEERLEN-NOORD, info
045-221832 na 18.00 uur.
BRUNSSUM gemeub. zit/
slpk. met eigen douche, wc
en aparte ing., voor rustig
pers. Inl. na 16.00 uur Laan-
derstr. 85, Heerlen.
HOENBROEK, ruime zit/
slpks m. eigen voordeur,
kookgeleg. en douche,
’560,- mcl., huursub. mog.
Tel. 04459-2277.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
AANBIEDING. Grenen
schroten "A" nu ’ 1,20 p.m.;
Kraaldeel grenen "A" nu
’1,50 p.ijn.; Spaanplaat,
wandplaten, isolatierollen
etc. min 10-25%. Rinkens,
Eygelshovenerweg 60,
Übach O. Worms. Tel.
045-319846.'
KINDERKOPPEN: werkelijk
goedkoper dan in Nederland
Zutendaal (Heymans) 09.
32.11.611290.

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.

Hobby/D_h_z.
SCHUURTJES tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur,kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Winkel & Kantoor

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

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

Telefax, v.a. ’ 59,- per maand
Autronic 04492-3888.

Geldzaken

Meestal 4 uur later geld!
Persoonlijke leningen b.v. ’ 10.000,-, rente 11%!

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

Snel:
Wij zijn sneller dan veel andere banken omdat wij bij u in
de buurt een kantoor hebben waar u meestal 4 uur later. over kontant geld kunt beschikken. Indien gewenst brengt

) onze buitendienstmedewerker het geld binnen 1 dag bij u
3 thuis

' Gemakkelijk:
Geld lenen via ons gaat gemakkelijk. Wij stellen u telefo-

nisch enkele eenvoudige vragen en wij geven u direct ad-
r. vies over uw mogelijkheden voor een passende lening. Bij
't goedkeuring van uw lening kunt u meestal 4 uur later nog
s over uw geld beschikken.

Discreet:
r Wij helpen u discreet. Geen informatie bij uw werkgever.
,{ Geen kredietonderzoek bij g thuis. Uw aanvraag voor een
s lening kan eenvoudig telefonisch besproken worden.

Openingstijden:
- Wij verstrekken geldvanaf half negen 's morgens tot negen
ir uur 's avonds en zaterdag van negen tot 4 uur.

l~ Bel NKB 040-122020
,'_ Kredietbemiddelingsbedr. NKB, hertogstr. 38, Eindhoven

'i Landbouw en Veeteelt_ Jonge HENNEN te k. even- MESTSILO'S. B.E.M. BV
j eens mestkuikens, regelm. Rott 14, 6294 NM Vijlen.,_ leverb. Vaesrade 43, Nuth. Biedt aan. Berijdbare mass.
i- Tel. 045-241284. gesltoen mestsilo's. Inl. vrij-
I- Wat VERKOPEN? Adver- bl. Tel. 04455-1871. Fax.

teer via: 045-719966 2245- Da- van BVm 21 uur-

Auto's

Auto Landgraaf
Biedt aan jonge occasions met 12 maanden garantie,

gratis afleverings beurt en motorkeuringsrapport
* Hoge inruilprijzen

* Garantie in werkplaats
* eigen service-dienst

* Snelle discrete financiering
Maandag t/m zaterdag geopend van 9.30 tot 18.00 uur

Kom vrijblijvend kijken en vergelijken op ons
verkoopterrein in en om onze showroom

Auto Landgraaf Heerlerbaan 76, Heerlen.
Telefoon: 045-424268 / 424231

Autoparck Kerkrade
Locht 44, Kerkrade

Opel Kadett 2.0 GSi metallic, div. extra's, 1987; Opel Ka-
dett stationwagen Luxe met LPG, 1986; Opel Kadett Limi-
ted, 5 drs., kl. wit, 1987; Opel Kadett sportuitv., d. blauw,
div. ace, 1986; Opel Kadett 13 S Hatchback, zilvermetall.,
1985; Opel Ascona 1600 S, 4 drs., antr. metallic, 1985;
Opel Ascona 1600 S, 4 drs., goudmetallic, 1984; Opel Re-
kord 2.0 S, automaat, div. extra's, 1984; Opel kadett 13
hatchback automatic, 4 drs., 1982; Suzuki Jeep Soft-top,
long-body, kl. wit, 1987; Suzuki Pick-up vracht Carry, kl.
wit, 1985; Suzuki Alto GL, zilvergrijs, 1986; Suzuki Alto GA,
blauw metallic, 1987; Subaru DL 1300 grijs, 3 drs., 1984;
Ford Sierra Sedan, kofferbak, kl. zwart, LPG, 1987; Ford
Sierra coupé automaat 2.0, kl. rood, 1986; Ford Sierra 5
drs., zilver met LPG, 2.0 Luxe, 1983; Ford Sierra Sportuitv.,
kl. wit, div. extra's, 1985; Ford Sierra 3 drs., kl. wit, 1600
CL, 1985;Ford Escort XR3, injec, veel opties, 1984; Toyo-
ta Sportwagen MR2, metallic, zeer mooi, 1986; Toyota
Camry Turbo diesel, 4 drs., blauw met., 1984; Toyota Cari-
na 1800 diesel stationwagen, 1983; Alfa Romeo Spider
zomer- en winterkap, rood, 1974; Alfa Romeo Spider, kl.
rood, nw. type, 1979; Alfa Romeo Giulietta d. rood, zeer
mooi, 1984; Citroën BK 1900 TR, diesel, 1e eig., 1984;
BMW 316, 1800, sportuitv. alle extra's, 1985; BMW 316
1800, bronsmetallic nw. model, 1983; BMW 316 oud type,
zeer mooi, 1983; Peugeot 505 GR, i.z.g.st., wit, 1985; Peu-
geot 309 1400, d.blauw, nieuwst., 1988; Peugeot 104 ZS
coupé, blauwmetallic, 1982; Volvo 740 GL Diesel, zilver-
groenmetallic, 1985; Volvo 66, 1e eig., 50.000 km., perf.
cond., 1978; Citroën CX RE 2 ltr., met LPG, 1986; Citroën
1400 BK, 70.000 km, zeer mooi, 1985; Nissan Cherry, 3
drs., 1700 DX diesel, blauwmet., 1985; Nissan Bluebird
1600 Sedan aparte uitv., 1983; Honda'Prelude EX 16 V,
automaat, zilver, 1985; Honda Civic, nieuw model 1300,
goudmetallic, 1985; Mazda 626 LX Sedan met LPG, 1985;
Mitsubishi Lancer GLX, automaat, 1980; Pontiac Sport-
wagen Fierro automaat, rood, 1988; Renault 5 TR, vuur-
rood, nieuwst., 1988; Citroën Axel TR 1100, kl. rood,
20.000 km, 1987; Seat Marbella GL, rood, 1987; Volks-
wagen Golf diesel blauwmetallic, 1986; Volkswagen Sci-
rocco nieuw model automaat, 1981; Volkswagen Golf au-
tomaat grijs kent., kl. rood, 1987; Volkswagen bestelbus,
geel, 1980; Volkswagen Kever Speedstar, 1970; Volks-
wagen Passat, 5 drs., diesel, zilver, 1984; Fiat Uno 45 S

fire goudmetallic, 1988; Fiat Panda Cure, kl. zwart,
nieuwstaat, 1986.

Autoparck Kerkrade
Locht 44, Kerkrade. Tel. 045-426424

* 3 maanden totaal garantie
* 12 maanden garantie mog. (auto's van max. 4 jaar)

* Financiering tot 100%
* Reparaties, onderhoud en alle keuringen

* Taxaties - export - schipments
* Geopend van 10.00 - 19.00 uur

* Donderdag tot 21.00 uur

Aanbieding van de week
Opel Manta GTE bwj. '83
km.st. 73.000, pr. ’ 9.750,-, zonder inruil.

Garantie, financ. mogelijk. Autobedrijf Gebr. Dominikowski,
Kantstr. 48, Übach o. Worms-Landgraaf. Tel. 045-326016.
Volvo 740 GL LPG Antraciet 1985 ’ 18.500,-
Volvo760 GLE aut. grijs 1984 ’ 16.500,-
Volvo 760 GLE aut. blauw 1982 ’ 13.750,-
Volvo240Grand luxe LPG groen 1983 ’ 10.250,-
Toyota Tercel 1,3 SR blauw 30.000 km ... 1985 ’ 8.900,-
Toyota Tercel 1,3DX LPG 31.000 km 1983 ’ 7.000,-
Ford Sierra 2.0 GL wit, dcc 1983 ’ 8.900,-
Ford Sierra 1,6L LPG grijs 1983 ’ 8.750,-
Ford Sierra 1,6L blauw 1983 ’ 8.500,-
Opel Ascona 1,6S 4-drs. wit 1982 ’ 6.750,-
Opel Corsa 12 S, wit ; 1983 ’ 8.250,-
8MW315, wit 1983 ’ 7.750,-
Saab 900 GLS, wit 1982 ’ 5.750,-

Telefoon 04492 - 3234.
Te koop gevraagd

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

04765-1338/04740-1925.

Audi 80 cc
antracietmet. get. glas, c.v.
5-bak, pullman-bekl. 1e eig.
bwj. '85, Auto Limburg Stem.

tel. 04490-38474.

Citroën BK Sport compl.
uitgeb. sportvelg, stuurbekr.
enz, bwj. '86, 04490-38474.

Citroen BK
1.9 RD Combi Van beige-

met, stuurbekr. bwj. '86, pr.

’ 13.750,-. Auto Limburg,
Stem 04490-38474.

Saab
9000 turbo CD 4-drs.,

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

donkerblauw
9000 turbo 5-d odoardogrijs

'86
90 kleur blauw, op gas,

mooie auto '87
90 kleur kersenrood '86

Al deze auto zijn SAAB se-
lect, dat betekent

1 jaar garantie
Lancia

Thema I.E. demo, kl. bor-
deauxmet., ABS '89

Thema I.E. zwartmet.,
sportw. enz., als nw. '87
V 10 turbo kl. verde, zeer

mooi '87
Delta 1500, nwe. auto,

sportwln. enz. '81
Topoccasions

Fiat Uno 4-drs type 70 S, kl.
wit, centr. vergr., elec.

' ramen enz. '87
Volvo 740 GLE autom. '85
VWGolf I,6CLkI. goud,

dcc. '86

Kompier
Akerstraat 150, Heerlen

Tel. 045-717755.

Ford Sierra
20 Laser Coupé, zwart, s-

bak, sportvelg. verl. c.v. bwj.
'86 Auto Limburg, Stem.

04490-38474.
Te k. FIAT bus 2500 diesel,
13 pers., ideaal voor om-
bouw als camper, bwj. '85.
pr. ’ 8.500,-. Te bevr. telef.
na 19.00 uur 04490-20899.
Te k. oranje OPEL Kadett C,
bwj. '76, vr.pr. ’ 950,-. Tel.
045-229359.

Te k. ALFA Romeo GTV,
bwj. '79. Heemskerkstr. 4
Brunssum. .
Te koop AUDI 80 LS, bwj.
'80, m. gas, APK tot '90, kl.
rood, vr.pr. ’ 2.750,-. auto is
i.z.g.st. W. de Rijkestr. 11
Kakert-Landgraaf.
Te k. BMW 316, i.g.st., nw
APK, alle keuringen toegest.
’2.950,-. Tel. 04450-2826.
Weg. omst. te k. mooie
BMW 318i, dec'Bl.’5.750,-
-045-272773 na 18 uur.
BMW 315 bwj.'B2, APK 6-
90, sportv., nw. band., spoi-
lers, enz. Vr.pr. * ’ 4.750,-.
Rumpenerstr. 116, Bruns-
sum tot 17 uur.
BMW 316 nw. mod., bwj.
'83, alle extra's, ’ 12.750,-,mr. evt. 045-316940.
CITROËN BK 16 trs '84,
LPG, kl. zwart, ’8.750,-.
045-314489.
Wegens overcompl. van
part. CITROËN AX 11 RE
rood, bwj. '88, km.st. 2.600,
’2,500,- onder nieuwprijs.
Inruil en financ. mog. Inf.
045-712158.

m
Auto stuk

Geen geluk
Gauw opgelost
Huur niet duur

een auto bij BASTIAANS
Heerlen. Tel. 045-724141.

. Als u vertrouwd en
zorgeloos auto wilt rijden,

keuze uit ca. 60 jonge
geselecteerde occasions

van diverse merken in alle
prijsklassen.

Auto Limburg
Mauritsweg 126, Stem.

04490-38474
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te huur SPUITCABINE met
spuit. DHZ garage vd Ven,
Wagenschutsweg 41, Heer-
len-Palemig, 045-721848.
Wilt u gezellig sleutelen,
kom dan naar DHZ GARA-
GE vd. Ven, Wagenschuts-
weg 41, Heerlen-Palemig.
Tel. 045-721848.

Te k. CITROEN CX 2400
Break, i.g.st., t.e.a.b., Tel.
kant. 043-663226. Thuis
04490-17305.
Daihatsu CHARADE turbo
diesel, bwj. '85, km.st.
50.000, 1e eig., vr.pr.

’ 8.750,-. Tel. 04492-3582.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: VW Scirocco 16 V
'86; VW Golf GTD '87 div.
optic's. Rocky Daihatsu
Soft-top diesel '88, 19.000
km; Porsche 924 Targa gr.
met., '81; Mercedes 230 TE,
5 bak, div. optic's '82; Audi
80 CL Turbo diesel '83; To-
yota Tercel 5 drs., '83; Alfa
Sud Sprint '81; Opel Kadett,
5 drs. t.'Bo; Golf Diesel '79;
Talbot Samba '82; 2x Ford
1.6 '78, '81; Ford Combie 2
ltr. GL, LPG, i.z.g.st., '80;
Opel Manta HB 1.9 '79; Tal-
bot 1308 Jubilé '79; Zastava
Yugo '83; Toyota Corolla
'80; A Manta GTE, i.z.g.st.
voor liefhebber. Inkoop, ver-
koop, financiering. Akerstr.
nrd. 52C, Hoensbroek. Tel.
045-224425. Geop. van 10-
-19 uur. Zat. 10-17 uur.
FIAT 127 bwj. '80, pr.
’900,-. Tel. 045-415528__
Te k. i.v.m. vertrek buitenl.
Ford TAUNUS 1600 Bravo,
bwj. '81, APK 9-'9O, i.z.g.st.

’ 2.950,-.045-213891.
Tek. FORD Escort Laser, s-
gang, bwj. '84, 5-drs., APK,
1e eig., vr.pr. ’8.500,-, mr.
mog. Tel. 045-227068.
FORD Fiesta bwj. '85,km.st.
38.000, pr. ’9.750,-. Tel.
045-444584.
Te k. Ford CAPRI type '78, i.
z.g.st., wit, geheel uitge-
bouwd. 04490-47892.
Te k. FORD Granada 2 ltr.,
ruime auto, APK 8-'9O, pr.n.
Q.t.k. Tel. 045-711545.
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.
Te k. HONDA Civic, type
'81, 3-drs, APK, ’2.150,-.
Tel. 045-720951.
Te k. MAZDA 626 Sedan 2
ltr., autom., '81, APK tot 30-
-6-'9O. leder onderz. toegest.

’ 4.000,-. Tel. 04950-
-24294.
Te k. mooie MAZDA 323
spec, APK tot juli '90, i.z.g.
st., bwj. '79, pr. n.0.t.k.. Tel.
045-270832.
MERCEDES 230 coupé au-
tomaat, LPG, zilver '78, APK
8-'9O, mr. kleinere auto
mog. Tel. 045-322835.
Te k. MERCEDES 200 au-
tomaat, 4 cyl., 100%

’ 4.000,-. Tel. 045-724607.
Te k. MERCEDES 280 E
met veel extra's ’ 6.750,-
-04752-4826.

Garage Lucar Kerkrade.
Voor betere occasions! Gra-
tis 2 weken proefrijden! Gra-
tis afleveringsbeurt. Gratis
keuringsrapport. Volledige
garantie vanaf 12 maanden.
O.a. Mercedes 190 E '87,
blauw, weinig gelopen, 1e
eig., nw.st., schadevrij
’30.000,- o.nw. prijs; Mer-
cedes 190 E, wit, '85, ver-
laagd, uitgeb. Zender; Mer-
cedes 280 E, automaat, alle
extra's, blauwzilver Pullman
int. '82; Mercedes 280 S,
goud kl., '85, autom., alle
ace, duurste uitv.; 190 E
'83, zilver, automaat, ver-
laagd enz.; Volvo 760 GLE,
automaat, '85 lederen int.,
duurste, uitv., zilverzwart,
iets aparts; BMW 528 i, zil-
ver '86, duurste uitv.; BMW
525i, '84/'B3, zilver; BMW
520 i, '80, zilver; BMW 320i
'86, zwart; BMW 318 '84,
brons; BMW 318i'82, zwart;
BMW 320 '80, rood; Opel
Kadett '88, rood, 1e eig. als
nw., zeer weinig, gelopen,
duurste uitv., ’lO.OOO,- o.
nw. pr.; Ascona '87 2x, nw.
st. ’ 12.000,- o.nw.pr. ook
automaat; Ford Scorpio '87,
wit, 5 versn.; Ford Siërra 2.0
luxe, zwart '87; Subaru GL
coupé sport zilver '88,
23.000 km gelopen, alle
ace, ’ 12.000,- o.nw.pr.;
Opel Kadett '84/'B3, zilver,
5-drs.; Opel Kadett diesel
'84, 5-drs, koopje; Golf 2x
diesel '85; R5'85, rood; R 5
GTL '84; R5Turbo alpine
'82, wit; Golf cabriolet '87,
zwart, iets aparts; Triumph
TR6 injection, rood, overdri-
ve; Opel combi '84, zilver;
Audi 100 CC '85, zilver, plm.
10 inruilwagens aan oprui-
mingsprijzen. Hoge inruil-
prijzen! Erkend APK keu-
ringsstation. Alle reparaties
en bandenservice! Holzstr.
67, Kerkrade. Tel. 045-
-456963.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. Tel. 043-
-634978 of 06.52980787.
In- en exportAnkiewicz vrgt.
met spoed alle merken au-
to's, defect of schade geen
bezwaar. Cont. geld (ook 's-
avonds). 045-727742/
723076 (gratis afgehaald)
WETZELS Auto's: Merce-
des 500 sec. '84; Mercedes
280 SL '82; Mercedes 190 D
nieuw; Mercedes 190 E aut.
'87; Mercedes 230 E aut.
blauwmet. '86; Mercedes
230 E aut. '85; Mercedes
200 benzine '87; Mercedes
500 SE '84; Mercedes 190 E
aut. zwart '86; Mercedes
300 D TD Station '85; Por-
sche 911 cabriolet '83; Por-
sche 911 SC '80; Porsche
944 '84; BMW 323 i turbo
'85; BMW 524 TD '85; BMW
525iaut. '85; BMW 316 '85;
BMW 320i'84; BMW 324 D
'86; Audi 100 Turbo D '87;
Renault 2500 Turbo D '87;
Ford Sierra Ghia '87; Saab
9000iTurbo '85; Datsun ZX
3.0 t. Bar '85; Toyota hi-lux
2,2 dubbel cabine '88; VW
Golf 1.3 '86; Mercedes 300
E aut. aut. '85; Mercedes
300 Turbo D '81. Industriestr
35, Sittard. 04490-10655.

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

*% RENAULT
rWÏO HEERLEN
Beersdalweg 97, 045-724200

Te k. MERCEDES bus 20F,
bwj. '76, lengte 480, LPG,
APK jan '90, pr. ’2.250,-.
Tel. 043-624527 of 045-
-272064.
Mooie MITSUBISHI Colt GL,
eind '80, APK 9-'9O,
’3.350,-. 045-225913.
Te k. MITSUBISHI Galant
2,3 diesel Turbo 1981, perf.
St., 045-454613 na 18.00uur
Te k. Nissan CHERRY 1.3
GL bwj.'B6, 5 bak, km.st.
plm. 45.000, antr. grijs, sunr.
nw.st., vr.pr. ’ 11.800,-. Tel.
045-751611
Opel KADETT City 12.5.R.,
3-drs. APK, geheel gerest.,
handig als 2e auto. Tel.
04405-1608.
Te k. Opel OMEGA 1.8 LS,
bwj.'B7, grijsmetall., . ca.
30.000 km., in uitst.st. met
trekh., alarminstall., extra
buiten spiegel, radio/cass.
Romeinenstr. 19, Kerkrade-
west. Tel. 045-411924
Opel ASCONA 16S, bwj. '83
metallicgroen, als nw.
’6.750,-. Tel. 045-442125., Te k. Opel KADETT 12 N
HB, nov. '80, beige, APK,
als nieuw, 75.000 km.,

’ 3.650,-. Tel. 04490-36860
OPEL 1900 LPG, bwj. '80,
APK 5-'9O, i.z.g.st. Tel. 045-
-227357
Te k. Opel KADETT 12 S,
bwj. '80, APK, zeer mooie
auto. Tel. 045-228398.
Te k. KADETT spec. '78,
m.v. extra's. Tel. 045-
-250754.
Te koop Opel MANTA 19S,
i.z.g.st. APK-gek. Tel. 045-
-251727.
Te k. RENAULT 25 GTS,
bwj. 08-'B5, km.st. 83.000,
bijz. mooi, vr.pr. ’ 13.750,-,
mr. mog. Tel. 045-255784.
TALBOT Solare 1,6 GLS
'82, grijs, i.z.g.st. ’2.500,-.
045-222910.
Te k. SIMCA Chrysler 1308
GT excl. en APK '90, t.e.a.b.
Tel. 045-229497.
VW SCIROCCO GT APK B-
'9o vr.pr. ’2.450,- Heems-
kerkstr. 66 Hrl-Meezenbr.

Te koop VOLVO 343 auto-
matic bwj. '79, ’1.200,-;
Mitsubishi Lancer Colt '78

’ 500,-, ale APK-gek. tot 6-
90. Tel. 045-323178.
Auto's hallo opgelet! Wij be-
talen ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor Uw AUTO 045-411572
Renault 5 GTL aut. '81,

’ 1.750,-; Audi 100 GL 5E
'82, ’5.500,-; Audi 100 GL
5E '79, ’2.250,-; Hyundai
Pony Combi '82, ’2.250,-;
VW Golf '80, ’ 2.000,-; Vol-
vo 343 '79, ’ 1.500,-; Opel
Kadett '80, ’3.500,-; Mits.
Galant Combi '84, ’ 7.750,-;
Opel Kadett D '83,
’7.000,-; Ford Granada
Combi '80, ’3.000,-; Ford
Granada '80, ’1.000,-;
Ford Taunus Ghia '78,
’1.000,-. Oirsbekerweg 27,
OIRSBEEK. 04492-3582.
Direkt CONTANT geld voor
auto's v. bwj. '80 tot '87, ook
Mercedes 190 en 200 serie.
Tel. 045-414372.

VOLVO 340 DL automaat,
m.'Bs, 4-drs Sedan, gr. me-
tal. (1e eigen.) in abs. nw.st.
lage pr. 04490-32085.
Auto's automaat; Volvo 343
L '80; Honda Civic '80; Es-
cort '79; Kadett '79; Golf '78
i.z.g.st. APK. 04499-3398.
Mini 1100 Spec. ’ 1.250,-;
Renault 5 GTL '80 ’ 1.450,-
APK; Golf D ’2.250,-.
Handelsweg 12 Susteren.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Opel Corsa (E)
1.2 rood t. '88; Opel Kadett
(E) 1.8 S champagnemet.
'87; Opel Kadett 1.3 LS an-
traciet '87; Opel Kadett LS
groenmet. '85; Kadett 5-drs.
rood '83; Kadett SR blauw-
met. '82; Kadett 13 S 5-drs.
blauwmet. '81; Manta 2.0
GTE bruinmet. '83; Ford
Sierra KR 4i roodmetal. '83;
Sierra 1.8 laser 5-drs cham-
pagnemet. '86; Sierra 2.0
LPG 5-drs. blauwmet. '85;
Escort XR3i wit div. extra's
'83. Inr. gar. financ. moge-
lijk. Autobedrijf Gebrs.
Dominikowski, Kantstraat
48, Übach o. Worms-
Landgraaf. Tel. 045-326016

..

Goeiemorgen
Jan van Nunen

Proficiat

met je 65e levensjaar
Fam. Wijning

Proficiat
Suzanne

Je liefste Mare
Vaals, here
Karin
comes!

ui, mar, su, mir, cel, ro, co.

Armand
van harte proficiat

Moppie

Proficiat!
Suzanne

met je 21e verjaardag

Papa, mama, Mare, Rosi' 3
Björn en Dennis. _^

Proficiat
Eddy

Van the guys.

Te k. VW GOLF automatiek,
5 drs., bwj. '81, als nieuw.
045-453572.
Te k. VW DERBY S, bwj. '81
km.st. 76.000, APK gek. tot
16-8-'9O, ’2.450,-. 04498-
-52956
Tek. VW GOLF 1300 C, bwj
04-'BB, kl. wit, met radio,
15.000 km. ’16.000,-. Tel.
04750-15980, tussen
14.00-16.00 uur.
Van part. te k. VOLVO 244
GLE, autom., bwj. '80, vr.pr.

’ 3.500,-. Tel. 045-443229.
Weg.omst.hed. te k. Datsun
SILVIA, bwj.'Bl,. APK, Te
bevr. Zeswegenlaan 196,
Tel. 045-727938
Toyota COROLLA Special
bwj. '81, i.z.g.st., APK-gek.
10-6-'9O, ’2.350,-. Tel.
045-323178.

Tek. ond. VWGOLF I,°:
compl. motor 1600 cc, Jlpend te horen. Ricardo-i"^r. 1983, div. plaatwerk eH
Landheerstr.ll, Brunssu^;

Sloopauto's 1
''"" "p.Te k. gevr. loop-, sloop- ",

SCHADE-AUTO'S. Ik bet«*j
de hoogste prijs in Limbü'9]
Tel 045-254049. J
ROADSTAR vrgt. loOPj
sloop- en schade-aut" i
Vrijw. RDW. 045-22634M
SLOOP- en schade-autoj

\ Oud ijzer en metalen. °4i
272216/272516 ' s Avqrjg^
Te k. gevr. SCHADE- slo°Jen loopauto's, in- en vy
koop gebr. auto-onderde|e

Tel. 045-411480. A
Wat VERKOPEN? Ad^f"
teer via: 045-719966.: til

Auto onderdelen en accessoires m
-—"f.,

Bosal uitlaatpotten en pijpen, fmontagedelen (gealuminiseerd) hl
2 jaar garantie, grote voorraden. st

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen. ii

Kißp B v |
In de Cramer 31, Heerlen.

Tel. 045-716951

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242 -sSMI

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

Motoren .^'
Te k. HONDA CB 650 Z bsl
'80, pr.n.o.t.k. Tel. °*J<*
412202.
Piccolo's in het Limb^|'.j
Dagblad zijn groot inJ^SULTAAT! Bel: 045-719W: —_-. ir

(Brom)ftetsen .M—-— ———■■■■■■■ : ———-—-\,ê\
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.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

PUCH Maxi v.a. ’ 44,- K^
maand. Meer i"'0"^.1!.Bromfietsspecialist "jj
Salden, Limbricht. -jJS]
Damesbrommer en <

SPORTFIETS met rens^fen 10 versn. te k. Tel. 04*
-12875.
Te k. PUCH Maxi i.z.g.s'-l
pr. ’650,-. Vinkerstr. 1^
Kerkrade na 18.00 uur- s

Caravans/Kamperen___ _ ij ! _______ ___ j —-Q
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
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.
CARAVANSTALLING vanaf

’ 175,- per jr. Bartels Cara-
vaning Hommerterweg 256,
Amstenrade. 04492-1870.
STACARAVANS te koop
gevraagd. Inl. 04492-2044.
Te k. gevr. TOURCARA-
VANS en vouwwagens, ook
schadewagens. Tel. 045-
-323178.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten te
Nuth. Hovas te1.045-243323

ALPEN-KREUZER I^ivouw-wagens in 5 mode'
met kleurcombinaties bru
beige-groen en grijs-ora" ,
Nu met de bekende wir"*
korting vanaf ’ 4.3j?sr
Duurder hoeft niet—V^deliger kan niet! Caravf'1990. Burstner-HotW
Knaus. Nog enkele oveT0fge modellen met extra Kj {
ting. Voortenten: Br.^a..Gerjak, Isabella, Trio,
ker. Tevens onderhoud,
paratie, remmentest .. t
schade-regeling. Caray |
Import Feijts, Hoofds»^
84 Amstenrade 044g2jj^j^
Te k. VOORTENT Adria % (
z.g. a.nw., oml. lengte '" . t
X 7.61 mtr., vr.pr. f 4OU' r
Tel. 045-229359. _X c
STACARAVANS te k°j! <
keus uit meer dan 40 st-t. t
alle prijskl. Inl. 04492-2C£> t.

Kontakten/Klubs

Babbelbox JBel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar e .
avontuurtje. 50 et./ p.m. <

06-320.330.02 _^
Warme dagen, hete meisjes, korte rokjes 50 et/n" l
Tieners 06-320.323.1jL,

Voor Piccolo's zie verder pagina 6



binnen/buitenland

Puffend en stinkend de vrijheid tegemoet

'Vieze' DDR-autootjes
krijgen warm onthaal

Van de redactie buitenland
BONN - Voor de Westduitse
automonteurs betekent het han-
denvol werk, voor milieube-
schermers een nachtmerrie: de
Trabants en Wartburgs zijn aan-
gekomen. In hun vlucht naar het
Westen brengen de Oostduitsers
konvooien vervuiling-proesten-
de auto's mee die de Westduit-
sers alleen als museumstukken
kennen.

Kort nadat de uittocht maandag
op gang kwam, was de de West-
duitse ADACaI bezig de eerste in
de Bondsrepubliek gestrande
Oostduitse wagens uit de brand
te helpen. Functionarissen van
de Westduitse automobielclub
stonden aan de Duits-Oosten-
rijkse grens gereed met land-

kaarten en een lijst met plaatsen
waar reserve-onderdelen te krij-
gen zijn.

De Westduitse verzekerings-
maatschappijen hebben zich
zelfs bereid verklaard schade-
claims van auto-vluchtelingen
gedurende een overgangsperio-
de te dekken. „Geen enkeleOost-
duitse burger hoeft te vrezen dat
hij voor allekosten op zal draaien
als hij een ongeval veroorzaakt,
geen slachtoffer hoeft te vrezen
dat hij niet vergoed zal worden,"
aldus een woordvoerder van de
verzekeringsmaatschappijen.

" Drie politiemannen - twee Oostenrijkers en een Duitser - duwen bij Passau een defect
Qeraakte Lada met Oostduitse vluchtelingen over de grens de Bondsrepubliek binnen.

Brandstof
Maar de Oostduitse automobilis-
ten hebben nog meer zorgen aan

hun hoofd, met name het vinden
van de juistebrandstof. „De Tra-
bants rijden op een speciale
mengeling van petroleum en
benzine, die bij ons alleen voor
mopeds wordt gebruikt," aldus
ADAC-woordvoerder Andreas
Kippe. „Het zal moeilijk zijn om
die in voldoende hoeveelheid
voor alle auto's te vinden."
Daarenboven krijgen rijdende
DDR-burgers te maken met de
strenge anti-vervuilingsregels in
de Bondsrepubliek. De blokvor-
mige Trabantjes (model 1962)
sputteren voort dankzij een
tweetaktmotor die een onevenre-
dig grote hoeveelheid lood en
koolmonoxyde uitbraakt. Derge-
lijke motoren zijn normaal niet
toegestaan in de Bondsrepu-
bliek. „We zullen ze zeer nauw-

lettend bestuderen om te zien of
ze aan onze normen voldoen,"
liet een woordvoerder van de na-
tionale autokeuringsdienst we-
ten.
Ook moet nog worden bezien of
alle auto's wel op de openbare
weg zullen worden toegelaten. In
de DDR bestaat geen netwerk
van reparatiewerkplaatsen. Veel
mensen knutselen daarom zelf
aan hun wagen.

Populistisch rechts boekt grote winst - Fors verlies premier Brundtland

Noren kiezen voor uitersten
Van de redactie buitenland

'rn ~ BiJ e Noorse parlementsverkiezingen van
.^aandag hebben de kiezers zich afgewend van de grote
c Partij en in het politieke midden ten gunste van extreem-
links en -rechts. De socialistische premier, mevrouw Gro

Brundlandt, wist ondanks een fors verlies even-
ü1 el haar linkse minderheidsregering te redden.

Kw ocialistische Partij van Brundt-
jsiriri scoorde haar slechtse resultaat|JL .s 1945, door zeven van haar 71WeriS te raken. Dit verlies
<jL " echter goedgemaakt door de
iWih istiscne Linkse Partij, die een
IW1 Van n zetels boekte. De Con-
'Verr eve PartiJ leed net zwaarste
Jk, "es: zij viel terug van 50 op 37 ze-
'«win het 165 zetels tellende parle-

' ent. het Storting.
MmKn spectaculair was de winst

t de rechts-populistische Voor-
(tjj^gspartij. Onder de charisma-
TOp Carl Hagen werd het zeteltal

an vertienvoudigd, van twee
»a

r 21. Daarmee is de Vooruit-
de derde partij van het

(j .a geworden. Met haar oproep de
k, 'astingen te verlagen, het sociale
lip 'm te krimpen en de immigra-
kf S*0P te zetten wist Hagen veel
r °leststemmen te trekken.

J^anks het verlies van haar partij

lijkt Brundlandt verder te kunnen
regeren, zoals zij voor de televisie
ook aankondigde te zullen doen.
Haar regeringscoalitie met de Socia-
listische Linkse Partij, aangevuld
met plaatselijke linkse lijst, kan nu
rekenen op 82 zetels, één te weinig
voor een meerderheid. Maar dat is
er nog altijd één meer dan in het vo-
rige parlement, toen de coalitiepar-
tijen 77 van de toen nog 157 zetels
bezetten.
Minder reden voor optimisme was
er aan conservatieve zijde. De twee
andere centrum-rechtse partijen, de
Christelijke Volkspartij en de Cen-
trumpartij, leden een licht verlies.
Door de verdeeldheid onder de cen-
trum-rechtse partijen wist Brund-
landt haar minderheidsregering
steeds te handhaven. Met name de
Centrumpartij heeft herhaaldelijk
partij voor Brundlandt gekozen.
De leider van de Conservatieven,
Syse, staat nu voor een dilemma:
centrum-rechts is erop gebrand het
regeringspluche te heroveren, maar
dan moet het zich tot Hagens Voor-
uitgangspartij wenden. Het alterna-
tief is vier jaar in de oppositie, aan-
gezien de Noorse grondwet geen
voortijdige verkiezingen toelaat.
Hagen is bereid een rechtse rege-
ring te steunen, mits zijn partij daar
deel van uitmaakt. Deze combinatie
zou met 83 zetels op een meerder-
heid in het parlement kunnen reke-
nen. „Of jullie zitten in de regering,
of in de oppositie," zo legde Hagen
het de leiders van centrum-rechts
kernachtig voor tijdens een televi-
siedebat.

Maar centrum-rechts weigert het
met Hagen op een akkoordje te
gooien. „Dat is uitgesloten," liet Jo-
han Jakobsen van de Centrumpartij
weten. Ook Syse heeft dit geduren-
de zijn campagne steeds geweigerd.

Aan de linkerzijde stelt Socialis-
tisch Links nog enkele voorwaar-
den voor een links minderheidska-
binet. „We zullen een radicale her-
structurering van het beleid eisen,"
liet partijleider Erik Solheim weten.

" Een gul lachende Carl I. Hagen, leider van populistisch rechts in Noorwegen, omhangen met de
lauwerkrans, nadat bekend is dat zijn partij bij de parlementaire verkiezingen een spectaculai-
re sprong voorwaarts heeft gemaakt.

" GRO
BRUNDTLAND

...kans op
regeer-

prolongatie...

Meer klachten
over politie

A
Vftn Amsterdam
t - Het aantal klach-
W°v.er de Amsterdamse politie is
L'l Jaar met 30 procent gestegenWp *n vergelijking met vorige
wük Werd meer geklaagd over
;iHet

z°ekingen, inbeslagneming en
y>oi it

yeroorzaken van schade door
j:gisllle-ambtenaren. Dit staat in het
'<>Vp»ren verschenen jaarverslag
;C0!! 1988 van de hoofdstedelijke
s„rj"missie voor Politieklachten.: stujf Ir 88 zi Jn wiJ op klachten ge-
Ij*el c'le getuigen van onprofessio-
FUs-s ,?.nv°lwassen en soms zelfs
Jïo stellJkmakend politie-optreden,"

ln net verslag. De onafhan-
'steld commissie. in 1986 inge-
ikla<o\ behandelt en onderzoekt

en brengt advies uit aan de
«ljs °:emeester over een te nemen be-blr>g inzake een bepaalde klacht.

Informatiseringsbank negeerde rechterlijk bevel

Kritiek op Deetman
DEN HAAG/GRONINGEN - De
nationale ombudsman heeft minis-
ter Deetman van Onderwijs op de
vingers getikt, omdat hij niet tijdig
een nieuw beleid heeft ontwikkeld
voor toepassing van de hardheids-
clausule in het beurzenstelsel.
Volgens ombudsman mr. drs. M.
Oosting handelt de informatise-
ringsbank, het onderdeel van het
ministerie van Onderwijs dat zich
bezig houdt met de studiefinancie-
ring, „niet behoorlijk" door rechter-
lijke uitspraken niet prompt uit te
voeren. De informatiseringsbank
heeft nog steeds geen nieuwe beslis-
sing genomen over toepassing van
de zogenoemde hardheidsclausule

in die gevallen waarbij het College
van Beroep Studiefinanciering dat
eind vorig jaarbevolen heeft.

Toepassing van de hardheidsclau-
sule betekent dat studenten tot 21
jaar in uitzonderlijke gevallen een
hogere beurs krijgen, als hun
ouders weigeren de ouderbijdrage
te betalen. Een aantal van deze ge-
vallen is niet op dezelfde manier be-
handeld en het beroepscollege- een
onafhankelijker rechter - heeft de
informatiseringsbank opgedragen
de zaken opnieuw te beoordelen en
nieuwe besluiten te nemen, Dat is
niet gebeurd.
De informatiseringsbank zegt dat

dat niet kon, omdat minister Deet-
man nog geen nieuw beleid heeft
ontwikkeld. Op dit moment liggen
zon 800 vergelijkbare zaken te
wachten om afgewikkeld te wor-
den. Minister Deetman geeft de
schuld van de vertraging aan de
complexiteit van de materie en de
val van het kabinet.

De ombudsman wijst er echter op
dat rechterlijke uitspraken prompt
uitgevoerd dienen te worden. Het
beroepscollege deed op 28 decem-
ber uitspraak en Deetman heeft ook
tot de val van het kabinet, in mei,
voldoende tijd gehad orde op zaken
te stellen.

Jeugdbeleid bij katholieke omroep wordt volgend jaarherzien

KRO eventueel óók op
de commerciële toer

door harrie cremers
"Drir^RSUM - De KRO wil zijn
'tiirig e rion-commerciële hou-
ifien opnieuw bezien wanneer bij
tWeneUWe mediawet andere om-
!,,k ,n reclame mogen uitzenden.
geval dat echter in net uiterste
graa„' .^ar.t we willen eigenlijk
\»an ë aie niet commerciële omroep
ter v)u blijven", aldus KRO-voorzit-
Ook, Ben Schmitz. Hij wil er dan
de jcß°r^rlopig "iet aan denken dat
Otitvv-L. onder druk van de huidige
f°erjh ingen binnen het om-
'W» tel óók op de commerciëleer moet.

6ns Ben Schmitz is deKRO op
°>Vs i°ment nog e enige omroep in
ded and die de commercie buiten
re_. eur wil houden. Hij zei dat giste-
cotlf

ln Hilversum tijdens de pers-
W erderentie waarop mededelingen

gedaan over de program-sc u
S . voor het winterseizoen.

\. ARA tZ deelde terloops mee dat de_*vA al een zendmachtiging heeft

aangevraagd voor een eigen com
merciële omroep.

Politiek debat
Wanneer het nieuwe kabinet 'rond'
is, wil Schmitz op zo snelmogelijke
termijn een politiek debat in de
Tweede Kamer over het mediabe-
leid. Voor hem moet er een einde
komen aan de dreiging van com-
merciële televisie. „Het irriteert me
dat we telkens weer zoveel energie
moeten stoppen in werk en actie
voor het simpele lijfsbehoud. Er is
nu een minister, die publiekelijk
suggereert dat de Kamer hem maar
een 'voorlopige machtiging' moet
geven om de zaken te regelen. Dat
'zaken regelen' betekent dan TV 10
en RT Véronique een vergunning
krijgen. En dat in afwijking van de
wet die deminister zélf- en zo kort
geleden nog- heeft helpen creëren.
Waarom kan die overheid de Media-
wet - net zoals het 120-km voor-
schrift - niet handhaven? In dit

beeld past geen duaal bestel, geen
binnenlandse commerciële omroep.
Buitenlandse, ècht-buitenlandse:
dat wel, maar géén binnenlandse. Je
hoeft niet ver te zoeken om te begrij-
pen waarom wij tegen dualiteit zijn.

Honderd kilometer naar het zuiden
(in België bij VTMen RTBF, red.) is
de sloop begonnen". Schmitz wilde
verder nog wel iets kwijt over de
deelname van de pers aan de in-
komsten van de STER. „Voor uitge-
vers kan niet gelden: èn in de STER
deelnemen èn avonturieren op het
commerciële front".

Mazen van de wet
Richard Schoonhoven, mediadirec-
teur bij de KRO, stelde dat in de po-
litieke discussie over de toekomst
van de media zelden wordt gedacht
aan de programmatische sector.
„Het zoeken naar mazen in ónze of
in de Europese wetgeving is een ty-
pisch nationale sport". Schoonho-

ven doelde daarbij op TV 10 en RT
Véronique die voor het opstarten
,van hun programma's hun heil in
het buitenland, Luxemburg, heb-
ben gezocht. De uitbreiding van

zendtijd en groei van zendkanalen
in die landen waar de nieuwe media
al hebben toegeslagen heeft, vol-
gens Schoonhoven, nogal wat nade-
lige effecten opgeroepen. „De pro-

duktie in de duurdere programma-
soorten, zoals in drama, liep niet al-
leen procentueel terug, maar ook
feitelijk, in zenduren. In Italië, door
een onbeheerste en ongecontroleer-
de groei, was er zelfs sprakevan hal-
veringen. Moeten we dit ook in Ne-
derland vrezen? Het nieuwe geld,
dat men zo royaal boven de njarkt
ziet hangen, kreeg in Italiëklaarblij-
kelijk een andere dan een program-
matische bestemming. En als ge-
volg van prijsstijgingen en inkom-
stenvermindering werd de bestaan-
de Italiaanse omroep RAI genood-
zaakt zijn dure programma's te ver-
anderen door goedkopere produk-
ten".

# KRO-voorzitter mr Ben
Schmitz: „Geen binnenlandse
commerciële omroep. Buiten-
landse, ècht-buitenlandse: dat
wel".

" Richard Schoonhoven (me-
diadirecteur KRO): ,JHet zoe-
ken naar mazen in de Neder-
landse en Europese wetgeving
is een nationale sport gewor-
den".

Op wielen
Maar de bondsstaatsregeringen
overwegen chauffeurs speciale
vergunningen te geven om met
hun auto's verder te rijden, ook
al zijn die door inspecteurs afge-
keurd. Hoelang die vergunnin-
gen geldig zouden blijven, kon
de woordvoerder niet zeggen.

Hoe hun toekomst er ook uit
moge zien, de Wartburgs en Tra-
bants hebben zich nu al onsterfe-
lijk gemaakt in de Westduitse
autogeschiedenis. Zij zijn het die
de uittocht voor velen mogelijk
hebben gemaakt, en ondersteu-
nen daarmee de uitspraak die
oud-bondskanselier Willy
Brandt onlangs deed: de vlucht
van haar staatsburgers naar het
Westen heeft de DDR veranderd
in „een land op wielen".

'Niet ernstiger dunfietsen zonder achterlicht '

Zwartwerken vooral
onder kansrijken

AMSTERDAM - Zwartwerken
komt veel meer voor onder kansrij-
ke mensen die al een baan hebben
dan onder kansarmen zonder werk
of mét een lage opleiding. Dat is de
voornaamste conclusie van een gis-
teren verschenen onderzoek van R.
van Eek en B. Kazemier, die aan de
Universiteit van Amsterdam pro-
moveren.

De kansrijken maken weinig 'zwar-
te uren' tegen een hoog uurloon.
Oorzaak daarvan is hun vaak gerin-
ge vrije tijd. Ze hebben, in tegen-
stelling tot kansarme groepen, via
werkgever en collega's toegang tot
de beter betaalde zwarte werkzaam-
heden.
De onderzoekers onderscheiden
'grote' zwartwerkers, mensen met
ervaring in de administratieve, com-
merciële of dienstverlenendeberoe-
pen. Het gaat veelal om zelfstandi-
gen. Met administratief zwart werk
wordt het meeste verdient. De ge-
middelde inkomsten uit zwart werk
van alle ondervraagden bedroegen
2200 gulden, met uitschieters tot
meer dan 7.000 en (in slechts één ge-
val) van meer dan 15.000 gulden.
'Kansarme' zwartwerkers zijn voor-
al te vinden onder mensen met een
uitkering en huisvrouwen. Hun ka-
naal om zwart werk te vinden is fa-
milie, vrienden en kennissen. Het
gaat om werk dat vaak ook onbe-
taald wordt gedaan. Anders dan on-

der de kansrijken is hun deelname
laag, evenals hun beloning, maar is
het aantal uren dat ze er aan beste-
den hoog.

Gewin
Opinies over het fiscale systeem,
het functioneren van de overheid en
de belasting- en premiedruk blijken
veel minder een motief voor zwart
werk te zijn dan wordt aangeno-
men. Kansarmen aanvaarden eer-
der zwart werk uit geldnood, veelal
omdat ze schulden hebben. De
meeste kansrijke zwartwerkers
hebben daarentegen helemaal geen
financiële problemen en geven als
motief geldelijk gewin op, al dan
niet uit egoïstische motieven.
Zwartwerken wordt in het alge-
meen niet als een ernstige overtre-
ding beschouwd. Zwartwerkers
vinden belastingontduiking vaak
nauwelijks ernstiger dan fietsen
zonder achterlicht.

De onderzoekers hebben hun ver-
kregen cijfermateriaal teruggere-
kend naar geheel Nederland. Daar-
uit komt naar voren dat ongeveer
een miljoen Nederlanders van 16
jaar en ouder bij benadering drie
miljard gulden 'zwart' verdienen.
Dat is een procent van het nationaal
inkomen. Het gaat om 100.000 ar-
beidsjaren, ofwel twee procent van
het totale arbeidsvolume.

Klad in kwissen
„Maar ook in die goedkope sector
van talkshows en kwissen komt de
klad. Er zijn prijzen bekend over de
aankoop van 'uniek Nederlands ta-
lent', die de CAO vér te boven gaan
en ook de aankoopsommen van
Amerikaanse series staan bij ons
onder druk en zullen gemiddeld
met tientallen procenten toenemen.

Op korte en middellange termijn
heeft die kostenstijging verschra-
lende effecten, waar weer allereerst
de dure programma's door worden
gemaakt". Maar volgens Schoonho-
ven heeft de prijsstijging van het
Amerikaanse produkt ook een goe-
de kant.
En dat komt omdat de Europese kij-
ker immers zwaar door de Ameri-
kaanse kijker wordt gesubsidieerd.

Schoonhoven: „De Amerikaan be-
taalt gemiddeld 70 tot 80 procent
van de produktiekosten.

De rest van de wereld, waaronder
Europa, zit zodoende voor een
kwartje op de eerste rij. Prijsstijgin-
gen in de Amerikaanse sector kun-
nen het Europese produkt in een
wat betere concurrentie-verhou.
ding plaatsen. Nu is het nog zo, dat
een Europese producent, die zijn
programma tegen Amerikaanse
prijzen aan heel Europa verkoopt,
toch nog dicht bij de rode cijfers zit
te wroeten".

Kadio
Schoonhoven deelde gisteren tij-
dens de persconferentie ook mee
dat in Nederland een 'herprofile-
ring' van Radio 1 tot en met 5 op
komst is. Kortom een andere inde-
ling van de programma's. Mochten
commerciële omroepen in een toe-
komstig bestel twee radionetten op-
eisen of claimen, dan is Schoonho-
ven voorstaander van een oud plan
van zijn omroep: een eigen radio-
zender voor de KRO. Hij kondigde
voorts een ander jeugdbeleid aan
ten opzichte van de programma's
van radio en tv bij de KRO.
De samenwerking van KRO met
VARA en NCRV op Nederland 1
noemde Schoonhoven 'zeer goed.
Zo komt de KRO-televisie in het
nieuwe seizoen, net zoals de VARA,
vanaf oktober ook tweemaal per
week met haar actualiteitenrubriek
'Brandpunt' op het scherm.

Woensdag 13 september 1989 "5. .« , . . n ti „n .
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Kontakten/Klubs
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Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar eén 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
Relax-line 06-320.320.08
Add. prod. 50ct/min. GRATIS porno poster.

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

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

Debby is heavy. Jill weet wat ze wil.
Mariska danst de twiska. Connie is een honneponny.
Melanie houdt van melodie. Diana komt van Espanja.

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

Escort Marlie
Salmanita en vriendinnen. Wippen bij U binnen

Telefoon 045-451033
Escortservice Diana

tel. 045-215113 met Ina en vriendinnen.

Privéhuis Diana
tel. 045-213142 met leuke meisjes voor u te verwennen.
Kom eens kijken Trichtêrweg 126, Brunssum iedere dag.

v.a. 11.00 t/m 01.00 uur.

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

Club Pin Up
Met mooie Pin-Up girlsen excl. service.

Geopend ma. t/m vrijdag van 14.00 tot 0.2.00 uur.
Zaterdags op afspr. van 19.00 tot 24.00 uur.

Pr. Hendriklaan 312, Brunssum. Tel. 045-272929.

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

Tel. 045-311895.
Nieuw Club Hof van Ede Nieuw

Ook Escort. Sittard Putstraat 85A. 04490-10218 b.g.g.
51892. Tev. meisjes gevr. Int. mog. Gar. loon.
Alle dagen geopend van 14.00 t/m 2.00 uur.

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

320.320.24.
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
DROMEN

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

Sex-Box
06-320.325.06
Grieks Intiem

Marcha
50 et/min. 06-

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

S.M. Box
06-320.330.70

Talk.Prod.

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

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

010-4951959.

Tieners
DOEN HET VAKER

50ct/min. 06-

-320.320.10
GRATIS PORNO PAKKET

06 - 50 et p/m

Lesbi 28
320*320*28

Sexi 68
320*320*68

Loes
320*322*30

Pervers
320*324*00

Sex Buro
320*324*01

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06-

-320*325*25
Bel je eigen

provinciebox
BABBEL,KLETS, RATEL,

RODDEL
bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611. 50 et p.m.

** 06-320.321.03 **
Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Hardlesbi
Rijpe Sex

Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*323*24
Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.

Rijpe vrouwen
Tante Ria 40 jr 50 cpm 06-

-320*323*45
320*323*45
Aangerand d00r....

Lady Bizar
50 et. pm. 06*

320*324*68
Als ik 'n paar borrels op heb

en ik vind jou lekker....
Dan doe ik 't voor niks!!
De Sexbom

06-320.327.11 - 50 C.p/m.

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

len. 045-225237

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

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

Tev. meisjes gevr.

Escortservice all-in
045-326191
Thai Privé

Voor sport-, Franse en
originele Thaise bodymas-

sage. Ma-vrij 11.00 tot
24.00 u. Suffolkweg 13,

Weert. Tel. 04950-42966.

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

Nieuwe films aanwezig

Als je vreemd gaat op je
eigen box... dat heet

Boxest
06-320.325.16 - 50 c.p.m.

doe 't op jouw manier!!
Bij mannen moet 'ie groot

zijn en bij vrouwen juistklein
wat 'n onzin!! als je 't maar
lekker doet!! met zn tienen

op de box!! 50 c.p.m.
06-320.325.20

Gezellig

" en discreet relaxen bij ele-
gante dame? Bel 09-32.11.

357633 v.a. 12 u.

Club Doma-SM
Live uit Club Domaü. 06-320.323.50 - 50 et/pm

Jiva's

onderwerping!!
i Oosterse sexlessen extra

lang lekker!! Les 43
06-320.323.51 - 50 Ct/pm

Box 36 plus sex
06-320.325.36. Sexdating v. 50 c.p.m.

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

misschien zit ze op de
smotzbox

06-320.325.14 - 50 c.p.m.

Love
gehele middag of avond on-
beperkt relaxen met 12 sexy
meisjes voor ’ 200,- all-in.
Tevens ca. 50 priveadres-

sen. Geop. ma t/m za 12-01
uur. Balthasar Florisstr. 37

HS Adam. 020-762176
voor club en thuis ontv.
Meisjes dames en echtp.

gevr. vast loon ’ 1.000,- p/w

SM. Hoge hakken, tanga'tje
't leren-masker

Als droog en fantasie waar-
heid worden voor Hanna
06-320.326.92 - 50 et/pm
Op haar 34e ondekt Tiny

wat hete
Hartstocht

is met...het vriendje van
haar zoon

06-320.326.93 - 50 et/pm

LIMBURGIn het 06-Gii café leer je nieuwevrienden kennen die niet «er weg kunnen wonen!

06-320.327.55 soa/mm

Zat. en zond. 14.00-24.00 u.
ma t/m vr. 11.'00-24.00 u.

Club
2000

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

Tev. meisje gevraagd.
'n oud nummer... maar met

nieuwe frisse meisje.... nombre hombre
06-320.320.23 - 50 c.p.m.

wat lang blijft is lekker!!
Kroeshaartjes en alleen een

lendedoekje0m...?? waar
draait dat op uit??
Zoenbabwe

' 06-320.325.22 - 50 c.p.m.
Lifesex

anders.
Nu aan huis opgenomen bij
'n echtpaar samen met de

dame die meekwam.
06-320.323.84 (50 ct/p.m.)
Als Arme poseert in dieklei-
ne strakke dingetjes weet ze

nog niet dat 't eindigt met
100% SM

06-320.330.17 - 50 et/pm
Goed, ze kwam voor lifesex,
maar niet te gek he. Nou dat

vergat ze.
Triosex
met 2 heren.

06-320.323.85. (50 et. p.m.)
Een mooie

Vrijgezelle meid
zont in een verlaten duinpan
De schaduw van een don-
kere man valt over haar....
06-320.330.09 - 50 et/pm

Peter trimt laat in 't bos. Fijn,
als een man met warme

handen de kramp
Wegkneedt

Homo 06-320.329.22-50cp
'T is niet leuk voor Rob als

hij bij die man als soort

Dienstbode
werkt, en strafkrijgt op z'n....
06-320.323.86. (50 et. p.m.)

Lesbiana
Ze logeert bij een vriendin.
Waanzinnig om het zo vooi

de eerste keer mee te
maken, en daarna

06-320.329.25 - 50 et/pm
Als Vera zich eraan over-
geeft is die ketting geen

kwelling meer, maar komt
die hete

Sensatie....
06-320.330.61 - 50 ct/pm_
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Homo. Geen zee te hoog,
als 2 knullen het aan 't
Naaktstrand

in het water proberen. Tel.
06-320.321. 33(50ct. p.m.)

Op de
Bisex-Box

vinden eerlijke mensen
elkaar die weten dat er meer

te koop is dan
mannetje-vrouwtje...

06.320.328.38 (50ct p.m.)
De strenge gymleraar straft

Hardhandig
Ze weet en haat 't. Toch

trekt ze dat veter-
tanga'tje aan...

06-320.329.23 (50 ct./p.m.) .
Rosie-relatielijn
Dagel. andere contacten.
06-320.324.50 (50 ct./pm)
Zie de foto's van de dames
in Rosie Sept. Deelname

gratis. Bel 010-429.11.33 /
100% discreet door

codesysteem

Als Ria in de sexclub een
dame moet ontvangen is ze

Afwijzend
boos. En toch als ze bezig

zijn... 06-320.330.19 / 50 ep

Sexhoorspel
Chantage en sex. Mooie

bedriegster gestraft. Ze lift
met een echtpaar, en met

allebei moet ze...
06-320.326.90 (50 et. p.m.)

Naturistenbox
Voor blote zonaanbidders.
Voor mensen die zich dur-

ven te laten zien en...
te laten gaan.

06-320.327. 88 (50 et/pm)
Homo, 'n

Bodybuilder
en 'n boy van het ballet, 'n

Ongelijk stel tot ze bij elkaar
logeren en....

06-320.326.91 (50 et. p.m.)
Helen, blond, sexy en op

haar 22e gescheiden. Een-
zaam, tot ze in een
Toplesclub

een contract tekent....
06-320.326.73 (50ct./pm)
Na de vakantie laat Lita de

leraar zien hoe
Goudbruin

ze overal geworden is. Hoek
gek maakt ze hem??

06-320.326.72 (50 ct./pm)
Ze zagen elkaarvoor 't eerst

toen ze voor
Lifesex

kwamen. Zij wat stilletjes, hij
verlegen. Daarna...'n orkaan

06-320.326.71 (50 ct./pm)

Lifesex
met 2 is heerlijk. Maar hoor
hoe waanzinnig het is als de

derde er bij komt... Tel.
06-320.321.32 (50 et. p.m.).
Blonde Frea vergokt haar

kasgeld. Wanhopig zoekt ze
een lening. Tegen

Bizarre
voorwaarde kan dat. Doet

ze 't?
06-320.321.30 (50 et. p.m.)

Rosie-Lesbilijn
2 sportieve meisje kwamen
voor LIFESEX... ook met

een derde persoon??
06-320.330.52 (50 ct./pm)

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

Sittard. Tegenover Fortuna
Stadion. 04490-23203.

Ma.-zat. 11-24 uur.
zond 15-24 uur.

Privé
Yvonne
Kapelweg 4 Kerkrade

045-425100 nieuwe aanw.

Een Lifesex
paar, dat door deremmen
gaat, als de technicus een
handje en nog meer toe-

steekt om te helpen.
06-320.329.24 (50ct./pm)

Het is wel even slikken voor
Joris

06-30.327.01 (50cpm)
Sex met de buurvrouw, daar

droomt iedereen van.
06-320.328.01
Speciale sexvriendinnen.
't sexrelatie-nr.
06-320.329.01 (50 cpm)

Gezellig
flirten en versieren

doe je op de Flirtbox
06-320.330.01 (50 cpm)

Kriebels?
Bel maar naar Karin

50 cpm 06-

-320.327.27
afspreekband!
zoek ze uit die kanjers

06-320.330-21 (’ 0,50/m)
Als je net zo lekker bent als
datje kletst... nou, kom me

dan maar verwennen!
"Box 34"

06-320.325.34/50 ct.p.m.

Dat is spannend
flirten, versieren en afspre-

ken 06-320.330.77 (50 cpm)
Jonge meisjes rijpe vrouwen

en hete grieten. Ze willen
snel sex-contact. Bel de

Tippelbox
,06-320.326.66 (50 cpm)

Hardsex
keihard de lekkerste 50 cpn

06-

-320.325.35
Vanavond is het weer
1 groot feest

06-320.330.01 (50 cpm)
Lekkere meid zoekt vent
sexcontactlijn

Bel 06-320.320.33 (50cpm;
Supersnel sex-contact

(50cpm) Live-afspreek-lijn !
06-320.320.55

Op zoek naar lekker meider
de hetevrouwen
lijn 06-320.326.33 (50cpm)

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

"Calcutta"
schoolpleinsex metzn tienen!!

Nee, nog heter kan niet
denk je als je ze op de

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

meisjes. Je twijfelt wie 't
heetst zijn. De Orgiebox op
06-320.324.40? of De Sex-
box 06-320.322.22 50cpm

Sta je op springen?...
wij ook!! wij willen dat jij ons

belt!! wij zijn erg heet!!
06-320.325.33/ 50 ct.p.m.
"De Beurtlijn"

Een paaltje werpen? elke
seconde telt!! dit is waan-

zinnig!! hier lusten de
honden geen brood van!!
06-320.322.77/ 50 ct.p.m.

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.

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

Exclusieve sauna club
Pallas

geopend ma t/m vr, van
14.00-01.00 uur. Rijksweg
1, Vaals. Tel. 04454-1195.

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

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

Meisjes gevr.

Best in Town!!
Boys voor heren, privé enn escort, 040-517097.

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

11 tot 19 uur.
Laat je eens verwennen
door de meisjes van
Exclusief. Nw. meisjes
aanw. Dinsdags en vrijdags

) vanaf 21.00 uur. Striptease- door onze Sabrina... Industriestr. 13, Kerkrade-

" West. Tel. 045-
-422685.

n

L Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814- Kim is weer terug.

Contactburo
Lucie, voor bemiddeling v.

adressen. Bel Geleen:, 04490-50921.

3 Rosie-zweeplijn
■ Sylvia beleeft een lesbische

s.m. party. Ze ondergaat al-
les en voelt zich...heerlijk

3 06-320.330.51 (50 Ct./pm)
Je vindt sneleen fijn paar op

de Box voor
Ruilsex

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

06-320.326.99 (50 et. p.m.)

SCHOOL
MEISJE

06-320.324.35 / 50 c.p.m.

GRATIS
Hete Live Telefoonsex~ 06-320.329.91 /50 c.p.m.

ï Paradiso
Europaweg Nrd. 158 Land-
graaf. 045-317032 va 14 u.

Jezebelle
Het beste SM-huis met de
gekende meesteressen:

Alexis en Dominique.
Tevens lustslavin aanwezig.

Info tel. 04902-45749.

Bar St.Tropez
Net iets anders!

ledere dag geopend
van 21-5 uur.

Putstr. 40 Sittard.

Op de SexSuperßox zijn die
hete praters die best willen,

maarop de heetste box daar
doen ze 't na het praatje,

sexsuperbox 06-320.324.30

Heetste Box
06-320.328.29 (50ct/pm)

Dame zoekt gave jonge
knul. Meisje wil contact met
ervaren heer. Ze vinden het

op de
Generatiebox

06-320.326.27 (50 ct./p.m.)

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

gens vanaf 10.00 uur.

Orale sex
06-320.323.40 - 50 Ct p/m

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

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

Anita
Privé en excort, ook zat. Tel.

045-352543.

’ 50,-All-in.
Tel. 045-423608.

Amer. Girls
Blondje- brunette- sexy-

Amor af 10 uur, ook zat. en
zond. 045-721759.

(Huis)d teren
Nestje AIREDALE terrier-
pups, met stamb. Tel.
04746-3153.
SCHARRELKIPPEN te k.
Moonen, Einighauserweg
4a Guttecoven. Tel. 04490-
-24401.
Te k. nest BOBTAILS, Gol-
den Retrievers en nest Mal-
tezers. Tel. 04743-2303.
Te k. 2 Hollandse HER-
DERS-PUPPIES 6 wk oud,
geeint en ontw. 04492-3421

Af te halen tegen vergoe-
ding van pupspuit, jonge
HONDJES, 7 wkn. moeder
Mech. Herder, vader krui-
sing. Tel. 045-255665.
YORKSHIRE-terriertjes.
Walem 11A Schin op Geul.
Tel. 04459-1237.
Te k. BOUVIER reu, 2 jr.,
zwart met stamb., pap.

’ 350,-. Tel. 045-273776.
DALMATIËRS, ingeënt, ont-
w., m.stamb., 11 wkn oud,

’ 500,-. Tel. 045-464536.
In en om de tuin

Houth. IMPREG, In de Cra-
mer 104, Hrl., 045-751687
voor uw druk geïmpregneer-
de en op maat gezaagde
planken, palen, schermen,
nwe. en gebr. biels, rolbor-'
ders enz. Bez. mog.

HOUTHANDEL Landgraaf
voor al uw tuinschermen,
planken, palen, balken, ke-
pers, panlatten, stookhout
enz. Buizerdweg 8, Indus-
trieterrein Abdissenbosch
Landgraaf 045-318518.

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.

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

Opleidingen
Studiebegeleiding, bijles of
conversatieles. Educatief
centrum de HORIZON. Inl.
045-741102 b.g.g. 045-
-210541.
Cursus NATUURGENEESK
homeop., kruiden, iris-diag-
nose. Start 23-10 te Sittard.
Info. 020-946824.
Spaanse docente begint
een nieuwe cursus SPAANS
Brunssum, tel. 045-253970.

Huwelijk/Kennismaking
Nieuw: ALLEENSTAAN-
DENCLUB Eldorado, iedere
woensdagavond dansavond
va. 20.00 uur met D.J. Ge-
lieve bewijs van alleen-
staand mee te nemen, zon-
der legitimatie geen toe-
gang. Uw clubpas ligt klaar.
Bongerd 5; Spaubeek. Tel.
04493-4193.

Zoekt U een ser. relatie. \
dan 045-211948. Huwt
bem.buro "LEVENSGEUR
"PARTNERS-TRUST".
huw.-relatieburo. Info: 0<
210627. J
Piccolo's in het Limbuf
Dagblad zijn groot in P
SULTAAT! Bel: 045-71996

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

rt.H.o- |
Betaling alleen bij succes!! j

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht i
Districtskantoor Limburg: \Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311. ,

Bel gratis 06-099.13.13. \. _
Afvoer verstopt i
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892. J ,
Afvoerproblemen?

Babit bv rioleringswerken
Tel. 045-463892 . 'Allround Dakdekkersbedrijf

H. Arndts
Dakservice
Tel. 045-219615.

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating. Vr.
pr.opg. Tuinaanleg 045-
-423699.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.

Voor al uw NIEUWBOU' j
en verbouwingen: Bouw* j
drijf Baburek. Tel. <>
216969. J :
Uw DIEPVRIES, koelW'
wasautomaat, ook beo'
instali. defect? Garantie . i
de reparatie, geen voos
kosten en korting op ond?
delen. Bel direct 0*
726206.
Te k. verschillende soort**
afrasteringen en poort^
montage mogelijk. Bel
ml. ABC HEKWERK, gf
Veenstra Tel. 045-31623°;
TOP-DAK voor reparatie]
renovaties en nieuwbou'
Tel. 045-321065 Landgrj^
Diepvries- en KOELKAS]
REPARATIE zonder voofj
kosten: bel Geleen. 0449"
54230. Service binnen 2fjl

Wonen Totaal
Rotan Rentenaar

Ten Esschen 26, Heerlen, bij tennishal. j
Opruiming showroommodellen manou en pitriet meube'

Maandag en dinsdag gesloten.
20 - 50% korting.

Voor Piccolo's zie verder pagina 8 ,>

Fiat Auto Nederland b.v. I
t

Diemen, september 1989 I l

GEBOUW VIJVEROAM 4_MM 1DALSTEINDREEF 65-69
M l" 2XC DIEMEN jÉ

£i^dealerbedriif in Heen S^f-"10ABD— I
*■ HANDELSREGISTER- PAMSTERDAM NR. 164.133

Geachte mevrouw, mijnheer, . I (

?stiaa- — beende fdealerschap echter ove^eaaaHn .nS"- Si"ds kort is het Fiat
„eedeien /tlT^^L^Z'^td^Ttt 1 I

Automobielbedrijf Creusen B.v 1Adres: Spoorsingel 50
6412 AC HEERLEN m
Tel. 045-724140

beschikt. Automobielbedrijf CreLlnV^K*" *? het 1
vanuit het bestaande pand operïrJn Lï' lxlft voorl°Pig nog
vergevorderde plannenvoor e!n nieuw oand * *e*f. Cfeusen heeft Ibetrekken. De kennis en achtï?a?ond vJn 5 Ü hID in 1990 wil i'OaTge^dTnLTa-ïie^0^ *SS^-~c2! C" betek— I
financiering en ii?SnV°?n a?fJhoUd,van " Fiat, maar ook voor IFiat-dealer u natuurlek Se bikenS^^ ?ledt deZe "^uwe» fZoals het "Gebruikte WaLnï Sf o

Flat voordelen.
BOVAG-garantiepLntvola^k;rhed:nSYEne;",,', het exclusi-e Ipersoonlijke wensen en aitSatie is ÏÏ ®ï lease-advies dat op uw*unt u nog steeds terecht^l^Lt^ver^r^astL^ns^ I
ro^d^eïe SL?^:^^;^»^- ** situatie 1
biedt u alles wat u v^n een dealer^"^edijf Creusen B.Vmag en kunt verwachten. Loopt u er ' " vo°raanstaand automerkmet de nieuwe eigenaar, u bSSt v« Srte we^m?* te maken II
Hoogachtend,
FIAT^AUTO NEDERLAND B.V. B

D. Fütterer,
Algemeen Directeur

Woensdag 13 september 1989 "6Limburgs Dagblad



Weekslaat
H '" milJoenen guldens) verschil
të Activ» tov-
-4 Cour! U SePl 4seP'
rt Bn, , 27.608,21 Ito trekkingsrechten in
'M Re* 1.452,4 +5,1s E^ervepositie in IMF 1.504,4 +5,2
1 Vom " 11.382,8 -0,7
ï- zen lngen in goud/devie-
,(. Vn- 21.702,3 +240,6
A Camhotten rekening-k Pa„anl. 5.389.9 +1.123,2
'\ Bel W'n disconto 549,3 +25,4
1 Gul!f"ngen 4.997,4 -2.086,7fll Bei nsvorderingen 13.739,1 -936,8

90 Dii!f6meen 2.040,5
j in rekeningen (waar-

■ F'ASSn ndse mljnten' 1.023,9 +5,4

I ScSh '.Uetten in omloop 34.928,4 -57,0
Banu 'st 9-831,2 -719,4
A "Ren in Nederland 12,1 +4,2
Bantre '"Bezetenen 72,0 -0,7

it Arm ln buitenland 29,3 -16,0
Jl V_M'e "'et-ingezetenen 55,3 -0,4

K 'Puehtingen in guldens 9.999,9 -732,3
Vert.?Serverekeningen 1.981,2_e]_P "tingen in vreemd1 VP„ 772,7 -15,6
bij| "waarde toegewezen

W k̂' ngsrechten IMF 1.468,7 +5,2
■ g0ll(5aeringsverschillen

1 Hel^'ezen 27.944,2 +90,4
1 Kan> araeringsrekening 387,7I Div» ' en reserves 2.040,8I Tot!r?e rekeningen 930,3 +37,1

l\v a goud en deviezen 63.565,6 +275,61 DeH^3" eonvertibel) 21.702,3 +249,6
|5

#
139,95 +3,02

leidsch Dagblad
kopblad van

Haarlems Dagblad
■k onze redactie economie

t^RLEM/LEIDEN - Het kran-
ke Concern Damiate wil de produk-
% ân het Leidsch Dagblad over-
jj ''gen naar het moederbedrijf in: d9rlem. De reorganisatie zou in

ltobden het vervallen van 100 banen
J gevolg hebben, 70 in de techni-. Q^e en administratievesector en 30

i'són redac^e- Een deelvan het per-
.'o, ccl zou naar Haarlem kunnenIngaan.

|.etLeidsch Dagblad, dat een opla-: l987.eeft van tegen de 50.000, is sinds
ijtk eigendom van Damiate hol-:: jj S, die in Haarlem en omtrek het
l^rlems Dagblad uitgeeft. Bij el-
kaJ" nebben deze kranten een op-E*s van biina 100.000.

beurs-overzicht

Uitschieters
fiSTERDAM - Het Damrak
kant glSteren aan cle vriendeli_ke

| r,j,/ Na een gemakkelijke ope-
I eeJv waarbij even angst voor| n " kabinet met de PvdA domi-I wa/T^: veerde de markt wat op,
I getr

, JJ de stemmingsindex al-
leen per saldo 0,4 punt hoger

1 ir, nam °P 196-1- Uitschieters
cje Positieve zin waren Océ-Van
en irTnnten (omzet f 18 miljoen)
oti„, lex°vit terwijl Ahrend er in
objjp stige zin uitsprong. De
ger

gatles waren fractioneel la-

hu j CoPieerDedrijf Océ ging naar

' f3lB v6t een winst van f8°P
lonr 'u an °-e internationals ver-
Ij.:- hoogovens f 1 op f94. Phi-
mlT _?am f0>60 lager °P f46fslrn^ 6 omzet bleef met ruim

";Aan Joen aan de ruime kant.| ger!:ankehJk lag DAF f 1,20 ho-
| opf -P f 56,30 maar het slotkwam

gen ?°'3o. Banken en verzekerin-
bij T sen5en er goed prijshoudend
deïoiu voedings- en genotmid-
IW,,?ek won CSM f1op f75.GillistKBB verloor f 1 op f 8.

op delokale markt viel Flexovit
ir_a__ ttlvt een vooruitgang van
hoÓlrtllefst f5-40 °P f 94'60- een
nj„ siePunt voor dit nog vrij: step* fonds- Vereenigde Glas

;on nL 6 naar f335 evenals AIR; tjf f 7- Relatief vast lag ook ICA
ttICP "90 winst °P f 20'50- °ok
bur„', Textiel Twenthe en Hom-
Qa g iagen goed in de markt,
ter, entegen moest Ahrend f 8
Hau 8 naar f272. Nedschroef, die.^urs gunstige halfjaarcijfers
fün ' ging °P devalreep f 2 te-di|.naar f 130,90. KLM Kleding,
fer„ ?de ochtend met goede cij-
Ügp kwam, liet daarop eerst f 1
2ore^T maar een later herstel be-
Win net fonds toch nog een
Poku van f °-30 °P f 38- Krasna-
Vqh m°est op het bericht van
Win + week over een lagere
f 2"g nog eens f 9terug naar

Stork wil
Machinefabriek

Langen overnemen
CUIJK - Verenigde Machinefabrie-
ken Stork is van plan de Machinefa-
brieke H.J. Langen te Cuijk over te
nemen. Langen is een vooraan-
staande gespecialiseerde onderne-
ming met 80 medewerkers en fl7
miljoen omzet op het gebied van
machines en installaties voor vlees-
verwerking.
Volgens Stork wordt door de voor-
genomen samenwerking een aan-
zienlijke versterking aangebracht in
de mogelijkheden van het aanbie-
den van complete projecten door de
Stork-groep vlees- en pluimvee-in-
dustrie.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen vk. _.k.

AEGON 113,80 113,60
Ahold 134,90 135,00
Akzo 147,00 147,30
A.B.N. 43,90 44,40
Alrenta 165,40 165,30
Amev 56,80 57,90
Amro-Bank 86,50 87,00
Bols 156,50 157,10
Borsumji W. 123,20 123,50
Bührm.Tet. 71,40 71,40
C.S.M.eert. 74,00 75,00
DAF 55,10 55,50
Dordtsche P. 279,00 277,20
DSM 128,00 128,20
Elsevier 80,00 79,50
Fokker eert. 50,10 50,30
Gist-Broc. c. 35,00 35,50
Heineken 139,00 139,30
Hoogovens 95,00 94,00
HunterDougl. 115,50 116,50Int.Müller 98,00 97,50
KBB eert. 89,00 88,00
KLM 55,00 55,30
Kon.Ned.Pap. 55,30 55,90
Kon. Olie 151,60 151,40
Nat.Nederl. 73,10 73 20
N.M.B. 274,50 275*00
Nedlloyd 92,50 91,80
Nijv. Cate 101,00 100,00
Océ-v.d.Gr. 310,00 . '318,00
Pakhoed Hold. 144,50 145,00
Philips 46,60 46,10
Robeco 113,90 113,50
Rodamco 81,40 81,40
Rolinco . 114,30 113,60
Rorento 62,10 62,00
Stork VMF 41,70 41,50
Unilever 159,00 158,30
Ver.BezitVNU 109,00 109,90
VOC 37,00 37,40
Wessanen 85,10 85,20
Wolters-Kluwer 47,90 47,40

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 59,00 6150ACF-Holding 44,20 43,10
Ahrend Gr. c 280,50 272,00
Alg.Bank.Ned 45,10 45,20Asd Opt. Tr. 20,70 22,00
Asd Rubber 7,20 7,20
Ant. Verff. 330,00
Atag Hold c 98,80 98,20
Aut.lnd.R'dam 92,00 98 00BAM-Holding 568,00 568,00
Batenburg 91,50 92,00
Beers 146,80 145,00Begemann 114,50 115,00Belindo 374,00 373,00
Berkels P. 6,60 6,55
Blyd.-Wül. 32,50 33,50
Boer De, Kon. 419,00 417,20
de BoerWinkelbedr. 65,00 66,00
Boskalis W. 14,10 14,60
Boskalis pr 12,75 13,30
Braat Beheer 52,00 52,00

Breevast 28,90 28,50
Breevast eert. 26,50 26,50

1 Burgman-H. 3000,00 3020,00b1 Calvé-Delftc 1049,00 1045,00
1 Calvépref.c 5900,00 5875,00

Center Parcs 67,00 65,50
Centr.Suiker 74,00 74,00
Chamotte Unie 10,50 i0,40
Cindu-Key 139,80 138,00
Claimindo 359,00 358,00
Content Beheer 23,00 22,60
Cred.LßN 80,70 80,30
Crown v.G.c 101,00 99,00
Desseaux 247,50 248,50
Dordtsche pr. 276,00 276,50
Dorp-Groep 44,50 44,50
Econosto 332,00 335,00
EMBA 139,50 139,50
Enraf-N.c. 55,00 54,70
Eriks hold. 455,00 452,00
Flexovit Int. 89,20 94,60
Frans Maas c. 99,00 94,00
Furness 139,00 137,50
Gamma Holding 88,00 86,50
Gamma pref 5,90 5,80
Getronics 32,00 32,00
Geveke 43,00 43,20
Giessen-de N. 325,00 329,00
Goudsmit Ed. 420,00 420,00
Grasso'sKon. 113,50 113,30
Grolsch 149,70 149,40
GTI-Holding 196,00 19600
Hagemeyer 120,50 121,00
HAL Trust B ' 16,40 16,40
HALTrust Unit 16,40 16,30
H.B.G. 238,80 240,00
HCS Techn 19,10 19,00
Hein Hold 121,50 122,00Hoek's Mach. 205,00 204,00
Holec 37,30 37,50
Heineken Hld 121,50 122 00
HoU.Sea S. 1,34 1,34
HoU. Kloos 603,00 603,00
Hoop Eff.bk. 10,40 10,30
Hunter D.pr. 5,90 6 00
ICA Holding 18,60 20,50
IGB Holding 64,00
IGB Hold (aang)
IHC Caland 35,00 35,00
Industr. My 242,50 242,50
Ing.Bur.Kondor 570,00 572,00
Kas-Ass. 52,20 52,50
Kempen Holding 16,80 16,30
Kiene's Suik. 1500,00 1500,00
KBB 89,00 88,80
Kon.Sphinx 128,80 128,80
Koppelpoort H. 339,50 339,00
Krasnapolsky 225,00 216,00
Landré & Gl. 58,00 58,00
Macintosh 51,50 52,00
Maxwell Petr. 715,00 715,00
Medicopharma 79,00 79,00
Melia Int. 6,70 6,70MHVAmsterdam 20,20 20,20
Moeara Enim 1245,00 1245,00
M.Enim 08-cert 16300,00 16200,00

IMoolen en Co 32,80 32,80
Mulder Bosk. 79,00 79,00

Multihouse 10,40 10,40
Mynbouwk. W. 433,00 435,00
Naeff 250,00
NAGRON 50,00 50,00
NIB 614,00 614,00
NBM-Amstelland 20,60 20,60
NEDAP 383,50 383,00
NKF Hold.cert. 358,80 362,00
Ned.Part.Mij 40,80 40,50
Ned.Springst. 10950,00
Norit 957,00 953,00
Nutricia gb 74,00 75,50
Nutricia vb 80,00 80,20
Oldelft Groep c 177,50 176,00
Omnium Europe 16,00 16,00
Orcoßankc. 72,00 71,50
OTRA 150,00 149,00
Palthe 89,60 89,50
Pirelli Tyre 50,70 51,90
Polynorm 116,50 115,90
Porcel. Fles 170,50 170,50
Ravast 50,30 50,30
Reesink 79,00 79,00
Riva 60,10 60,30
Riva (eert.) 60,30 60,30
Samas Groep 71,50 d 70,70
Sanders Beh. 115,00 115,00
Sarakreek 30,70 31,00
Schuitema 1580,00 1580,00
Schuttersv. 163,00 160,00
Smit Intern. 53,30 52,00
Stßankiers c. 25,50 25,60
Stad Rotterdam 174,80 175,00
TelegraafDe 460,00 458,00
TextTwenthe 325,00b 340,00 b
Tulip Comp. 54,30 54,50
Tw.Kabel Hold 155,50 155,00
Übbink 103,00 103,00
UnionFiets. 19,25 19,10
Ver.Glasfabr. 329,00 334,00
Verto 65,30 65,50
.Volker Stèv. 63,50 64,00
Volmac Softw. 57,50 57,00
Vredestein 16,90 17,20
VRG-Groep 68,50 68,50
Wegener Tyl 195,00 195,00
West Invest 28,60 28,60
Wolters Kluwer 192,00 191,00
Wyers 48,50 49,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 38,00 38,00
ABN Aand.f. 79,70 79 70
ABN Beleg... 60,00 59,90
ALBEFO 54,10 54,00
Aldollar BF $ 21,30 21,30
Alg.Fondsenb. 248,00 248,00
Alliance Fd 13,60 13,60
Amba 50,00
America Fund 350,00 349,00
AmroA.in F. 93,40 93,40
Amro Neth.F. 82,00 82,00
Amro Eur.F. 78,40 77,80
AmroObl.Gr. 154,50 154,50
Amvabel 97,90 97,50
AsianTigersFd 64,30 64,50
,Bemco Austr. 69,20 68,00

Berendaal 126,00 126,00
Bever Belegg. 26,80 26,80
BOGAMIJ 111,90 112,00
Buizerdlaan 42,80 42,80
DeltaLloyd 44,30 44,30
DP Am. Gr.F. 25,70 25,70
Dp Energy.Res. 41,10
Eng-H011.8.T.1 9,80 9,80
EMF rentefonds 66,50 66,20
Eurinvestd) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 8,50 8,50
EOE DuStlnF. 333,00 332,00
EurGrFund 63,30 63,40
Hend.Eur.Gr.F. 225,00 226,00
Henderson Spirit 77,80 77,90
Holland Fund 81,20 80,80
Holl.Obl.Fonds 124,50 124,50
HolLPac.F. 117,00 117,60
Interbonds 564,00 564,00
Intereff.soo 45,80 45,00
Intereff.Warr. 345,50 342,80
Japan Fund 34,50 37,90
MX Int.Vent. 60,00 60,50
Nat.Res.Fund 1650,00 1660,00
NMBDutch Fund 40,20 40,20
NMBObhg.F. 35,30 35,30
NMBRente F. 104,30 104,20
NMBVast Goed 38,50 38,60
Obam, Belegg. 237,10 236,10
OAMF Rentef. 14,25 14,20
Orcur.Ned.p. 49,80 49,80
Pac.Prop.Secf. 50,80 50,80
Pierson Rente 101,00 101,00
Prosp.lnt.High.lnc. 9,20 9,20
Rabo Obl.inv.f. 76,20 76,20
Rabo Obl.div.f. 51,30 51,20
Rentalent Bel. 137,70 137,60
Rentotaal NV 31,60 31,60
Rolinco cum.p 101,50 101,50
Sci/Tech 18,50 18,40
Technology F. 20,90 20,90
Tokyo Pac. H. 258,00 253,00
Trans Eur.F. 84,80 84,50
Transpac.F. 550,00 550,00
Uni-Invest 119,00 118,00
Unico Inv.F. 87,00 87,00
Unifonds 33,60 33,30
VWN 58,40 58,40
Vast Ned 122,40 122,40
Venture F.N. 47,50 47,50
VIB NV 89,10 89,10
WBO Int. 80,10 80,00
WereldhaveNV ' 210,80 210,80

Buitenlandse obligaties
83A EEGB4Ü) 102,80 102,80
3'/_ EngWarL 35,40 35,80
5% EIB 65 99,00 99,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 39,00 38,00
Amer. Brands 76,75 75,80
Amer. Expres 36,60 36,50
Am.Tel.& Tel. 39,00 40,00
Ameritech 61,00 60,60
Amprovest Cap. 115,00 115,00

Amprovest Ine. 225,00 218,00
ASARCO Ine. 34,50 34,50
AU. Richf. 104,75 105,70
BAT.lndustr. 8,10 7,90
Bell Atlantic 97,20 96,80
BellCanEnterpr 42,00 d 41,20
BellRes.Adlr 0,80 0,80
Bell South 50,50 51,50
BETPublic 3,00
Bethl. Steel 21,70 21,70
Boeing Comp. 55,40 53,80
Chevron Corp. 58,75
Chrysler 26,75 26,75 d
Citicorp. 31,50 32,10
Colgate-Palm. 59,80 59,50
Comm. Edison 37,50 37,00
Comp.Gen.El. 475,00
Control Data 18,80 18,80
Dai-IchiYen 3420,00 3420,00
Dow Chemical 100,70 101,70
Du Pont 119,20
Eastman Kodak 49,30 49,50
Elders IXL 2,50 3,00
Euroact.Zw.fr. 185,00 185,00
Exxon Corp. 44,50 44,80
FirstPaclnt 0,60
FluorCorp. 35,50
Ford Motor 53,30 54,10
Gen. Electric 56,30 56,60
Gen. Motors 49,80 48,75
Gillette 46,10 45,50
Goodyear 57,00 56,70
Grace & Co. 37,40
Honeywell 85,50 85,75
Int.Bus.Mach. 115,75 116,50
Intern.Flavor 66,75
Intern. Paper 58,60
ITT Corp. 61,70 61,70
K.Benson® 4950,00 4950,00
Litton Ind. 93,80 93,50
Lockheed 49,50 49,00
Minnesota Mining 74,00 75,20
Mobil Oil 57,10 56,80
News Corp Auss 16,70 16,30
Nynex 79,60 79,60
Occ.Petr.Corp 29,40 29,30
Pac.Telesis 46,00 45,3(1
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 56,40 56,40
Philip Morris C. 161,00 d 161,40
Phill. Petr. 27,60 27,75
Polaroid 46,90 46,00
Privatb Dkr 295,40
Quaker Oats 63,50
St.Gobin Ffr 700,00 695,00
Saralee 59,00
Schlumberger 44,10 43,75
Sears Roebuck 45,10 45,10
Sony (yen) 35,00 35,00
Southw. Bell 53,20 53,10
Suzuki (yen) 915,00
Tandy Corp. 47,30 47,00
Texaco 51,00 50,50
Texas Instr. 39,80 40,10
T.I.P Eur. 1,83 1,80
Toshiba Corp. 1230,00 1260,00
Union Carbide 30,60
Union Pacific 78,00 77,20

Unisys 21,80 21,50
USX Corp 34,50 34,10
US West 69,80 69,20
Warner Lamb. 109,40
Westinghouse 67,00 66,60
Woolworth 71,50 70,90
Xerox Corp. 66,80 67,20

Certificaten buitenland
AMAXInc. 61,00 60,50
Am. Home Prod. 220,50
ATT Nedam 86,50 87,50
ASARCO Ine. 68,50
Atl. Richf. 234,00 235,00
Boeing Corp. 122,00 119,00
Can. Pacific 48,50 47,20
Chevron Corp. 120,00
Chrysler 56,00 56,00
Citicorp. 70,00 70,00
Colgate-Palm. 132,50 131,00
Control Data 37,00 36,00
Dow Chemical 224,00 223,00
Eastman Kodak 109,50 108,50
Exxon Corp. 99,00 99,00
Fluor Corp. 77,50
Gen. Electric 124,00 124,00
Gen. Motors 110,00 108,00
Gillette 102,00 100,00
Goodyear 126,00 126,00
Inco 76,50 74,50
1.8.M. 257,50 256,50
Int. Flavors 147,50
ITT Corp. 137,50 136,50
Kroger 38,00 39,00
Lockheed 109,50 109,00
Merck&Co. 160,20 159,10
Minn. Min. 162,00 166,00
Pepsi Co. 125,50 125,20
Philip Morris C. 361,00 365,00
Phill. Petr. 60,00 59,70
Polaroid 97,50 96,00
Procter&G. 281,00
QuakerOats 136,50
Schlumberger 97,50 97,00
SearsRoebuck 98,50 98,50
Shell Canada 78,70 77,00
Tandy Corp. 103,80 103,00
Texas Instr. 87,00 87,50
Union Pacific 172,00 171,00
Unisys Corp 46,00 46,50
USX Corp 75,50 75,00
Varity Corp 3,95
Westinghouse 149,50 148,50
Woolworth 159,50 156,50
Xerox Corp. 142,00 141,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 686,00 675,00
Dresdner B. 354,00 350,00
Hitachi (500) 1600,00
Hoechst 302,00 299,00
Mits.El.(soo) 1250,00
Nestlé 8680,00 8780,00
Siemens 611,00 612,00

Euro-obligaties & conv.
10V.Aegon 85 102,00 102,00
Aegon warr 12,30 12,30
10>/_ABN 87 96,50 96,50
13Amev 85 99,00 99,00
13Amev 85 96,00 96,00
10AmevBs 102,00 102,20
11 Amev 86 96,25 96,25
14'/iAmroB7 97,35 97,35
13 Amro-BankB2 100,50 100,50
10/2Amro 86 96,75 96,75
10 Amro 87 96,35 96,35
5% Amro 86 96,75 95,75
Amro Bank wr 44,60 44,20
Amro zw 86 70,90 70,30
9 BMH ecu 85-92 100,25 100,25
7 BMH 87 97,00 97,00
10'/_EEG-ecu84 100,25 100,25
93/.EIB-ecu 85 102,50 102,50
12'AHlAirl.F 92,50 92,50
12NIB(B) 85-90 101,00 101,00
11V.NGU83 101,75 101,75
10NGU 83 100,50 100,50
2V. NMB86 82,7(1 82,70
NMBwarrants 94,00 93,75
8% Phil. 86 100,00 100,00
63/. Phü.B3 98,25 98,25
11Rabo 83 102,75 102,25
9Rabo 85 102,00 102,00
7Rabo 84 103,50 102,50

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 21,00 27,00e
Bredero eert. 23,00 25,00
11 Bredero 21,00 22,00
LTV Corp. 1,90 1,90
5Nederh. 68-78 25,00 25,00
RSV. eert 1,49 1,49
V/a RSV 69 84,50 84,()0a

Parallelmarkt
Alanheri 25,50 26,50
Berghuizer 50,50 e 49,50
Besouw Van c. 54,50 54,20
CBI Barin Oce. yen 1670,00 1900,00
Comm.Obl.F.l 101,40 101,40
Comm.Obl.F.2 101,40 101,40
Comm.Obl.F.3 101,60 101,60
De Drie Electr. 37,40 37,80
Dico Intern. 125,00 124,80
DOCdata 25,20 25,20
Ehco-KLM Kl. 37,70 38,00
E&L Belegg.l 80,10 79,60
E&L Belegg.2 78,50 78,10
E&LBelegg.3 77,50 77,40
Geld.Pap.c. 71,10 71,30
Gouda Vuurv c 101,00 99,00
Groenendijk 37,00 38,00
Grontmij c. 198,00 198,50
Hes Beheer 247,00 245,50
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 4,40 4,60
Infotheek Gr 30,00 29,60
Interview Eur. 8,90 8,80

Inv. Mij Ned. 58,70 58,70
Kuehne+Heitz 38,20 38,00
LCI Comp.Gr. 65,50 66,00
Melle 304,00 302,00
Nedschroef 132,80 130,90 "
Neways Elec. 12,30 12,20 'NOG Belfonds 31,10
Pie Med. 12,70 12,70
Poolgarant 10,65 10,60
Simac Tech. 19,10 19,40
TextLite 6,10 6,20
Verkade Kon. 268,00 265,00
VHS Onr. Goed 19,40 19,30
Weweler 131,00 130,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. si

abn c okt 45,00 392 I,ooa 1,10
abn p okt 45,00 305 1,50 1,40
ah c okt 135,00 310 4,50 a 4,50
akzo c okt 150,00 473 3,20 3,20
amro c jan 90,00 521 3,50 3,5Q
coc c scp 315,00 601 5,00 4,00
coc c scp 320,00 944 2,10 1,70
coc c okt 325,00 347 5,00 4,10
coc p scp 315,00 394 1,60 1,20
coc p scp 320,00 755 3,70 3,60
coc p scp 325,00 1274 7,00 7,80
coc p okt 310,00 1140 3,80 3,70
coc p okt 325,00 1200 10,50 10,50
coc p jan 290,00 500 3,00 a 3,20
gist c jan 35,00 324 3,00 3,00
hoog e okt 95,00 716 5,00 4,00
hoog c okt 100,00 517 2,70 a 2,20
hoog c okt 110,00 291 0,90 1,00
hoog p okt 90,00 468 1,70 2,00
hoog p okt 100,00 899 6,50 7,50
hoog p okt 110,00 637 15,70 17,00
kim c okt 55,00 296 2,10 1,90
kim c jan 55,00 522 4,20 4,30
kim c jan 60,00 475 2,00 2,10
nedl c okt 92,00 295 3,90 a 3,40
nedl c jan 94,00 332 6,50 6,20
nedl c jan 100,00 402 3,90 3,50
nedl p okt 92,00 291 3,20 3,30
nip c nov 100,00 1000 0,40 a 0,30
nip c feb 100,00 1450 0,90 a 0,65
nip p nov 100,00 1000 1,50 1,65
nlq e feb 97,50 2000 0,65 a 0,50
nlv c feb 100,00 2000 0,85 a 0,55
nly c feb 97,50 2000 0,90 a 0,65
natn c okt 70,00 720 4,00 4,10
natn p apr 70,00 511 2,70 2,50
phil c okt 40,00 502 6,70 6,20
phü c okt 45,00 963 2,80 2,30
phü c okt 50,00 473 0,70 0,60
phil c jan 50,00 1048 2,00 1,90
phil c 091 55,00 322 5,00 4,90
phil c 092 55,00 413 6,20 6,00
phil p okt 45,00 696 0,90 0,80
phil p jan 45,00 586 2,20 2,20
oüe c okt 150,00 872 3,40 3,40
oüe c jan 160,00 370 3,00 2,90
unü c okt 140,00 305 21,00 19,00
unü c jan 170,00 531 3,10 a 2,70
unü p okt 160,00 636 3,50 3,90

Beter fusieplan
Texaco/BP bepleit

i Van onze redactie economie
ROTTERDAM - Bij de poorten en
in de kantines van de raffinaderijen
van Texaco in Pernis en van British
Petroleum (BP) in de Europoort
hebben devakbonden gisterenactie
gevoerd voor een beter fusieplan.
Het personeel werd met pamfletten
opgehouden en geïnformeerd over
de stand van zaken.

Door de fusie - het personeel van
beide raffinaderijen wordt uitwis-
selbaar ondergebracht in de nieuwe
onderneming Rijnmond Raffinade-
rij - vervallen 200 van de ruim 1000
arbeidsplaatsen bij Texaco en BP.
De directies van de twee raffinade-
rijen garanderen weliswaar dat dit

zonder gedwongen ontslagen kan
gebeuren, maar er zijn nog diverse
andere zaken die volgens de vak-
bonden slecht geregeld zijn. In het
bijzonder de 58-plus regeling, die
een belangrijk deel van de inkrim-
ping moet bewerkstelligen, is voor
verbetering vatbaar, menen de In-
dustriebond FNV, de Unie BLHP
en de Industrie- en Voedingsbond

CNV.

Op ledenvergaderingenvan debon-
den gisteravond hebben werkne-
mers hun grote ontevredenheid
over het directiebeleid uitgespro-
ken. BP en Texaco wil de 58-plus-
sers laten uittreden met een nettosa-
laris van 90 percent. De vakbonden
willen 95 percent en dat dereguliere

loonstijgingen in de komende jaren
ook worden doorberekend aan de
vervroegde uittreders.
Het zit de vakbonden bovendien
dwars dat de directies van de samen
te voegen raffinaderijen weigeren
vóór de fusie te praten over een
nieuwe, gezamenlijke cao. BP, met
600 werknemers de grootste fusie-
partner, heeft géén cao; Texaco wel.
De directie van Rijnmond Raffina-
derij wil pas over een cao gaan pra-
ten als blijkt dat de meerderheid
van het personeel dat wil. Tot groot
ongenoegen van de vakbondsleden
bij de tweeraffinaderijen is ook nog
niet duidelijk inzicht gegeven in de
taakverdelingvan de nieuwe onder-
neming.

Om gevreesde belastingvlucht tegen te gaan

EG stelt bankgeheim
toch ter discussie

BRUSSEL - Ter Voorkoming van de gevreesde belasting-
vlucht na het vrijgeven van al het kapitaalverkeer op 1 julivol-
gend jaar wil de Europese Commissie het bankgeheim toch ter
discussie stellen. Dat blijkt uit een vertrouwelijke vragenlijst
die EG-commissaris Christiane Scrivener (belastingzaken) af-
gelopen weekeinde in hetFranse Antibes heeft voorgelegd aan
de EG-ministers van financiën.

Scrivener wil van de lidstaten we-
ten „hoever zij willen gaan, met in-
begrip van de grenzenvan het bank-
geheim, bij het verstrekken van in-
formatie indien de belastingdienst
in een andere lidstaat kan aantonen
dat er duidelijke vermoedens zijn
van fraude". Volgens Commissie-
kringen wil Scrivener een antwoord
uit alle Europese hoofdsteden, voor-
datzij de raad op 9 oktoberconcrete
plannen voorlegt.

te vertrekken.

Volgens diplomaten in Brussel is
Scrivener wel gedwongen deze weg
in te slaan na de complete misluk-
king van de plannen voor een Euro-
pese bronbelasting op de rente van
spaargelden. Dit voorstel ligt for-
meel nog steeds op tafel, maar is
volslagen kansloos nu de Bondsre-
publiek Duitsland het niet meer
steunt.

De Bondsrepubliek zag zich eerder
dit jaar genoopt een bronbelasting
van tien procent in te trekken, om-
dat miljarden mark aan spaargelden
plotseling naar Luxemburg bleken

Vooral Frankrijk, Italië, Spanje en
België vrezen dat devrijmaking van
het kapitaalverkeer volgend jaar ge-
paard zal gaan met een massale
vlucht van kleine spaarders naar
landen die de rente op spaarinkom-
sten onbelast laten.

Minister Ruding heeft eerder ge-
pleit voor het toepassen van het inNederland geldende „renseigne-
ringssysteem" op Europese schaal.
De Europese Commissie zag daar
vorig jaar van af onder verwijzing
naar verzet in Luxemburg, Bonn en
Londen, hoofdsteden waar het
bankgeheim hartstochtelijker
wordt gekoesterd dan de kroonju-
welen. Maar door het vastlopen van
de bronbelasting moet de Commis-
sie het nu toch weer in dezerichting
gaan zoeken, aldus een Nederlandse
diplomaat dinsdag.

Verplichting
Die termijn van drie jaar willen de
bonden ook voor overplaatsing van
de montage-afdeling, omdat zoals
FNV-districtsbestuurder J. Klin-
kenberg zegt "het personeel even-
veel rechten heeft Schuttersveld
Holding." De bonden noemen snel-
le overplaatsing van de montage-af-
deling naar Hoogeveen "levensge-
vaarlijk." De prijzen van koffiezet-

apparaten staan door dehevige bui-
tenlandse concurrentie onder zware
druk en de Philips-plannen zouden
tot gevolg kunnen hebben dat er
problemen in de produktie ont-
staan.
De bonden verwachten overigens
dat binnen een paar dagen de vesti-
ging in Hoogeveen hinder zal onder-
vinden van de staking in Gronin-
gen. De fabriek in Groningen maakt
ook kunststofonderdelen voor de
produkten, zoals stofzuigers, die in
Hoogeveen worden gemaakt. Voor-
zitter J. Aakster van de Groepson-
dernemingsraad van Philips in Gro-
ningen toonde zich na het afbreken
van de onderhandelingen zeer te-
leurgesteld over de houding van de
directie. Hij zei het onbegrijpelijk te
vinden dat Philips vasthoudt aan
snelle overplaatsing van de monta-
ge-afdeling. Aakster: „We kregen
tijdens het overleg de indruk dat
Philips, ondanks de cijfers die wij
op tafel legden, niet toe wilde ge-
ven."

economie

weekstaat

Geldmarkt
ruimer

- De geldmarkt
1S de afgelopen week wat ruimer
geworden dan oorspronkelijk
*as verwacht. Er waren welis-waar weinig rijksuitkeringen,

de belastingbetalingen ble-ven beperkt tot ongeveer f 1,5J "Ujard, terwijl de markt verder
werd verruimd door f 200 mil-
joen uit volgens geldmarktkrin-
&en valutainterventies.

\ Voor de nu lopendeweek zijn er"°gal wat onzekerheden. De uit-keringen zullen waarschijnlijk
J "Plopen tot f 2,5 miljard, waarte-
ijl senover slechts een half miljard
0 an belastingafdrachten komen
)4! 'e staan. Veel hangt echter in de
J olriende tijd af van onder meer

5 l
at de Duitse centrale bank met

d( p disconto gaat doen en van
j n ,Uwe spéciale beleningen. De

J uüde vervallen op 15 september.

Van Lanschot
begint fonds

in Japanse yen
DEN BOSCH - F. van Lanschot
Bankiers heeft het Yen Value
Fund opgericht, een fonds dat
geheel belegt in waarden die lui-
den in Japanseyen. Het fonds zal
80 procent van zijnvermogen be-
leggen in yen-obligaties. Twintig
procent van het vermogen wordt
belegd in warrants die recht ge-
ven op de aankoop van Japanse
aandelen. Dit heeft Van Lan-
schot maandag bekendgemaakt.

Op deze manier combineert het
fonds de kracht van de yen met
de zekerheid en het rendement
van obligaties met kansen op
koerswinst dankzij de aandelen-
warrants. Yen-obligaties bieden
een rendement van circa 5,5 pro-
cent. De inschrijving op aande-
len Yen Value Fund staat open
tot 29 september tegen een prijs
van f 100 per stuk. Voor de aan-
delen is notering op de Amster-
damse effectenbeurs aange-
vraagd. Van Lanschot voert de
directie over het fonds. Beleg-
gingsadviseur is Intereffect
Commissionairs die in de loop
der jaren grote ervaring heeft op-
gebouwd op het gebied van Ja-
panse aandelenwarrants.

Bonden: Philips moet
in Groningen blijven

Van onze redactie economie

GRONINGEN - Philips vindt dat
de industriebonden CNV en FNV
de werkgelegenheid van 400 men-
sen in het Noorden in de waag-
schaal stelt door niet akkoord te
gaan met de overplaatsing van de
montage-afdeling van koffiezetap-
paraten van Groningen naar Hooge-
veen. Het overleg over de reorgani-
satieplannen liep gisteren na uren-
lange onderhandelingen vast op de
eis van de bonden dat deze afdeling
maximaal nog drie jaar in Gronin-
gen moet blijven. Philips wil voor
eind '90 deze operatie afgerond heb-
ben.

Volgens Philips-directeur J. Hou-
ben hebben de bonden gisteren in-
gestemd met de plannen om de
kunststofafdeling in Groningen aan
Schuttersveld Holding te verkopen.
Overeenstemming was ook bereikt
over de arbeidsvoorwaarden diezou
gelden voor het personeel dat bij

Schuttersveld Holding in dienstzou
treden. Bovendien was er een prin-
cipe-akkoord over het verdwijnen
van 60 arbeidsplaatsen. Schutters-
veld, onderdeel van de Wolters
Schaberggroep, heeft - aldus Hou-
ben - plannenom de activiteitenvan
de kunststofafdeling in Groningen
te verdubbelen. Het personeelsbe-
stand zou hierdoor met een kleine
honderd man worden uitgebreid.

Houben: „Het ergste zou zijn dat
Schuttersveld zich nu terugtrekt.
Uitvoering van het reddingsplan
zou dan worden geblokkeerd. Dat
zou grote gevolgen voor de werkge-
legenheid kunnen hebben."

Philips heeft, zo zeggen de bonden,
de verplichting op zich genomen
om de komende drie jaar de pro-
dukten die worden geproduceerd
door Schuttersveld, af te nemen.

" Een vakbondskaderlid sprak gisteren vanuit zijn kofferbak medewerkers van de montage-af-deling van Philips Groningen toe. De werknemers zijn voor onbepaalde tijd in staking gegaan.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 12-09-1989 om
14.00 uur bü de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 25.550-/26 050-
-vorige ’ 25.670-/26.170 ; bewerkt ver-
koop ’ 27.650, vorige ’ 27.770 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 330-/400 vorige

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

Advieskoersen
Amer.dollar 2,18 2,30
Brits pond 3,33 3,58
Can. dollar 1,82 1,94
Duitse mark(lOO) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,64 1,76
Jap. yen (10.000) 149,50 154,50
Ital. lire. (10.000) 15,00 16,40
Belg. frank (100) 5,22 5,52
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 32,10 34,60
Zwits. Fr (100) 128,25 132,75
Zweedse kr. (100) 32,00 34,50
Noorse kr. (100) 29,65 32,15
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill.(100) 15,70 16,30
Spaanse pes.(100) 1,73 1,88
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 48,25 51,25
Joeg. dinar (100) 0,002 0,010

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,23225-23475
Brits pond 3,4620-4670
Duitse mark 112,665-715
Franse franc 33,425-475
Belg. franc 5,3865-3915
Zwits. franc 130,595-645
Japanse yen 152,30-152,40
Ital. lire 15,705-755
Zweedse kroon 33,445-33,495
Deense kroon 28,985-29,035
Noorse kroon 30,955-31,005
Canad. dollar 1,87875-88125
Oost. schill 16,0050-0150
lers pond 2,9970-3,0070
Spaanse pes 1,8030-8130
Gr. drachme 1,2600-3600
Austr.dollar 1,7010-7110
Hongk.dollar 28,45-28,70
Nieuwz.dollar 1,3040-3140
Antill.gulden 1,2375-2675
Surin. gulden 1,2375-2775
Saudische rial 59,45-59,70
Ecu gulden 2,3380-3430

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 209,40 209,20
id excl.kon.olie 203,10 203,00
internationals 211,40 210,80
lokale ondernem. 209,20 209,60
id financieel 154,30 155,00
id niet-financ. 263,70 263,80
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 270,20 270,00
id excl.kon.olie 251,60 251,50
internationals 280,60 279,80lokale ondernem. 258,60 259,10id financieel 200,90 201,80id niet-financ. 314,90 31540
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 195,70 196,10
internation 200,40 199,40
lokaal 194,90 195,50
fïn.instell 163,50 164,40
alg. banken 157,90 158,90
verzekering 168,00 169,00
niet-financ 205,20 205,60 "
industrie 195,30 196,00
transp/opsl 236,90 237,40

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen dinsdagavond
de volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):

Akzo 147,10 (147,50)
Kon Olie 151,20-152,70 (151,40)
Philips 46,00-46,20 (46,10)
Unilever 158,30-158,80 (158,30)
KLM 55,30-55,40 (55,30)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2699.47 1472.44 215.67 1081.84
Hoogst 2726.06 1490.04 216.93 1092.65
Laagst 2689.59 1464.08 214.54 1076.96
Slot 2707.26 1477.06 215.92 1084.81
Winst/
verlies + 2.85 + 7.47 + 0.31 + 2.59
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Lage prijzen enwinkelgeftiakonder één dak.
Wonen Totaal

Kastenwanden exact voor U
op maat gemaakt door:

Uw EXCLUSIV adviseur
Rentenaar

Interieur
Ten Esschen 26, Heerlen bij

tennishal (ma en di gesl.)
3 SHOWKEUKENS model

'88, -50%, 1x280x270 decor
wit/ hoge kasten; 1x255 cm.
Ital. design wit; 1x315x140
hoogglans/hoge kasten.

vossen keukens
Glaspaleis Kerkplein

Heerlen. Tel. 045-717555.
3 franse showkeukens

-60%, 1x290x280 Pin blanc
cerusée; 1x U keuken Olm/

wit; 1x beuken 170x160.
vossen keukens
Eikenderweg 77 Heerlen.

Tel. 045-717555.
Zien is kopen, zwaar eiken
BANKSTEL, vr.pr. ’ 1.075,-
-zwaar eiken eethoek, vr.pr.

’ 875,-; massief eiken sa-
lontafel, vr.pr. ’300,-, alles
als nw. Tel. 045-323830.

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Voor een complete collectie
BEDDEN, matrassen, spira-
len, lattenbodems, water-
bedden, watermatrassen én
slaapkamers. Howa Bed-
denspecialist M. Snijders,
Nieuwstr. 12-14 Hoens-
broek. Tel. 045-212900.
DIEPVRIESKIST als nw. en
rollen dakleer met kunststof
vezel. 04490-27465.
Te k. weg. verh., gedeeltel.
inboedel. Glas- en overgor-
dijnen v. gr. ramen, 8-hoeki-
ge salontafel, tweezitsbank
(modern), 2 fauteuils, eiken
eethoek, slaapkamerkast,
antieke bidstoel. Bellen tus-
sen 18.00 en 21.00 uur. Sit-
tard tel. 24713.
Te k. 2 wollen VLOERKLE-
DEN 2x3 mtr. ’ 50,- p.st. en
2 wollen tafelkleden. Tel.
04490-46631. __
IJSKAST ’95,-, gasforn.
’95,-, diepvr. ’175,-. Tel.
045-725595.
Te k. vol eiken HALBANK
licht kl. h. 135 cm, I. 135 cm, ,
br. 45 cm, ’500,-. Tel.
045-273776. j
Gr. slpk. kl. Marmer comp. "Nw.pr. ’ 5.700,- NU ’ 750,- ;
eeth. eik. ’ 375,-, mooi
bankst. beige ’350,-. Kou- !
venderstr. 208, Hoensbroek. 'Zonnebanken Zonnehemels

Zonnehemels
Grootste sortering div. uitvoeringen reeds vanaf ’ 899,-.
Nu 4x gebogen hemel met 10 snelbruinlampen, ventilator,
compleet met statief nu ’ 1.198,-. Erkend Riho-dealer.

Ook reeds vanaf ’ 10,- p.wk.
Van Erp, Limbrichterstraat 18, Sittard, 04490-13531

Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.
TV/Video

Goede KLEUREN tv's. Zeer
grote sort. va. ’ 125,- met
gar. Reeds 25 jr. het juiste
adres. TV-Occ. centrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
Wij vragen kl. TV's, VIDE-
O'S, sterio-torens, dames-
brommers. 04406-12875.

KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.

Computers
Te k. AMIGA 500 met mo-
dulator en toebehoren, z.g.
a.n. Tel. D45-215068.

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kachels, nieuw en gerevi-
seerd, grote keus. De
KACHELSMID, de beste en
de goedkoopste. Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Muziek
Te k. Dynacord ECHO EC
280, vaste pr. ’295,-. Tel.
045-229359.
Te k. Korg EPS 1 port. full
keyboard STAGE-PIANO
met ace. ’ 999,- kant. 043-
-663226 thuis 04490-17305

Te k. ORGEL merk Eminent
S 20 met ritmebox, vr.pr.
’1.000,-. 045-312716.
Pop. WIENERGROEP in
gem. Landgraaf zoekt drum-
mer/zanger. Tel. afspr. 045-
-317977.

(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!!!
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).

PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam
010-4363500.

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 koop gevraagd
GOUD, zilv., munt, postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109 (verl. naar
stat. Lutterade) Geleen.
KLEUREN TVs en video's
defect geen bezwaar. Tel.
045-728130.
Gevr. IJSKAST, gasforn.,
diepvr., kleur TV, video,
bankst. enz. 045-725595.

Wij komen OVERAL drin-
gend gevr. damespockets,
sluiverromans, flodderboek-
jes, sexbladen en porno-
boekjes. 09-3287786810.
Te k. gevr. FLEISCHMANN
Marklin of trix-Express, sch.
HO. Tel. 04746-2635.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Diversen

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
De massage van VERO-
NIQUE is meer dan uniek!!
045-228481.

Te k. 140 aangeklede pop-
pen. M.L. Kingplein 162,
Geleen.
Door jonge masseuze totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE m. leuk gesprek en (fris)
drankje. Eens geweest, U
blijft komen. 045-353489.
Te k. TUINHUISJE van ge-
galv. platen, afm. hxbxd
2.50x3.00x2.50. Tel. 045-
-414109.

VOORLOPIG IS
GELD HET ENIGE

MEDICIJN
TEGEN AIDS.

Er is nog geun medicijn tegen aids. Maar erwordt naar-
stig naar gezocht. In een race tegen deklok.

En tegen de dood. Een race die we moeten winnen.
En waarin geld tijd betekent. Pak uw pen en geef het onder-
zoek naar ads een flQg pQNDS: GIRO 8957
tinanClële in|CCtie. [Storten op _-_kreken,_Ê_-mmef 7070 70228 kan OOM
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LADA SAMARA 1.3 CONCORDE LADA 21051.5 CONCORDE
Een opvallend complete auto is deze Samara 1.3 Concorde, metveel extra's, zoals van Een uiterst royale auto is deze 21051.5Concorde, met een luxe en comfort van groteklasse,
binnenuitverstelbare spiegels en koplampen, vijf veiligheidsgordels, een wis/was installatie, Vijf ruime zitplaatsen, een veilige kreukelzone voor en achter, een veiligheidsstuurkolom, een
een econometer voor een zuinige rijstijl en uiteraard een katalysator. Leverbaar in dekleuren ruime kofferbak van 350 literen een katalysator. Leverbaar in dekleuren wit, gebroken-wit en li
ivoor en hemelsblauw, 3- of 5-deurs, 4- of 5-speed. Nu met speciaal Concorde-voordeel, robijn-rood, 4-deurs, 4-speed. Nu met speciaal Concorde-voordeel,waaronder een exclusieve
waaronder een exclusieve Concorde-Striping. Concorde-Striping. I

I
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

/Inclusief speciale Concorde-Striping tw.v. f 350,-. ' ■—— —' ,
ISI LADA CONCORDE: IN PRIJS EEN ONGEKENDE LAAGVUEGER

BRUNSSUM AUTOBEDRUF CHIARADIA, TRICHTÊRWEG 122, TEL. 045 - 212843 ELSLOO GARAGE MEUERS, KOOLWEG 75, TEL. 04490 - 71088
KERKRADE AUTOMOBIELBEDRIJF HANNEMAN, STRIJTHAGENWEG 125, TEL. 045 - 452666 MAASTRICHTAUTOBEDRUF J. VAN AMELN, SIBEMAWEG U J
TEL. 043 - 612310, VOERENDAALAUTOMOBIELBEDRUF L.W.M. HOUTvAST, VALKENBURGERWEG 13, TEL. 045 - 752999
i 1 Er is al een Lada vanaf 10.495,-. Prijzen mcl. BTW en katalysator, excl. afleveringskosten en ML-behandeling. ■
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Duitsland 1
"*a ARD-Ratgeber. Das Internatio-Je TV-Kochbuch. Vandaag: Een

10on°n. uit Joegoslavië.

' ° Tagesschau und Tagesthe-
-0 Die Göttliche. Amerikaanse

' ttiwe|film ult 1984 van Sidney Lumet,
F.=' Arme Bancroft, Ron Silver, Carrie

IS! n6r e-a-
-12S? Kontraste.
13fln Persoverzicht-. 14-Jr13.15 Tagesschau.

*,Teletekstoverzicht.
W la9esschau.Ia9esschau.
15 3n Die Campbells. Serie. Afl. 23:
é| u Frauengeschichte. Vandaag:| 'ne Frau fallt auf, portret van de Duit-

Ij J^odeontwerpster Brigitte Haarke.
lfi is Die Trickfilmschau.1 g 5 ""Die Spielbude. Kinderpro-

met Jutta Kretschmer.
.?2c Ta9esschau.<a tinsatz in Manhattan. Serie.

18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Bulman. Serie. Afl.: Brieftaube

vermisst.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 (TT)Für Elise. Oostduits tv-spel

van Peter Hagen, met Angelika Wal-
ler, Beatrice Oberhof, Gert-Hartmut
Schröiör © 3

21.30 Bundesparteitag der CDU. In
Bremen.

22.00 Tagesthemen.
22.30 ARD-Sport extra. Met Europa-

cup-voetbal.
00.00 Detektiv Rockford. Anruf ge-

nügt, misdaadserie. Afl.: Folgen Sic
mir unauffalig, met James Garner, Ly-
Detective Jim Rockford neemt een
opdracht aan van de hem onbekende
Miles Keeley. Carol Thone, pas uit de
gevangenis ontslagen, vertelt hem
wat Keeley's beweegredenen zijn.

00.45 Tagesschau.
00.50-00.55 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

nette Mettey, Robert Symonds e.a.

Lj^da Evans en John Forsythe in 'Der Denver Clan. (Duits-na 2-21.00 uur.)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
«00, J,en CAI-abonnees:

Analen zie schema exploitant

% %~\_2wart wit programma
o 0 * stereo geluidsweergave
I-p * tweetalig bij stereo-app.

85 teletekst ondertiteling

Revisie '

«^■and 1: 5. 26. 29 46 51. 53 en 57

1...

Nederland 2: 31, 33, 35, 49. 54. 56 en 60
Nederland 3: 23, 32, 34, 43 48. 52 en 59
Duitsland 1:9, 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29. 35 en 37

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

België/TV 1
JaPar?6 tovenaar van 0z- 52-delige
k 6n "Se animatieserie naar de boe-
ket « Frank Baum. Afl. 16: Amok
6-25 Rnstok-J6uari mona- 10-delige Canadese
2 yaserie van Randy Bradshow. Afl.
6.S0 9eheimen van de keuken.
Se j_ kleinste zwerver. Canade-
*oon 9dserie- AfL 11: De verloren

* Irri 6 var? 9̂ica" Serie over de Prehisto-
ach» „ ecinema. Afl. 2: De doos met
?.30 9e"'rr, 6t. lnJa Mosa. Braziliaanse serie
>.5s M.Celia Sar>tos. Afl. 8.
8.00 r?UWs-
-B.os I K tak. Animatieserie. Afl. 16.
en u ons- Jeugdserie. Afl.: Plons
8.10 os-
deiin"Johan en de Alverman. 16-
--3S KTU9dSerle' AfL2'voor Nieuwsmagazine
Van \a/ 9eren- Presentatie: Manuela9.0Snerde-rnent? e 2or|en van Abraham. Docu-
hlenoa Serie van Paul Cal|ebaut en
9roeno eh Panahi over religieuze
Der, n' die zich op Abraham broe-ds
Qver . ededelingen en programma-

Oljj
örjtsj,e nor>d van de Baskervilles.
Verhf 7"fl|m van Brian Milis naar het
%o h

Van Sir Arthur Conan °oyle.
nigg de Baskerville is op geheimzin-
lllln W'lZe 0m het 'even 9ekomen in

lllilllllllllllllliniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

de omgeving van hun landgoed in
Dartmour. Een grote, duivelse hond
zou hier mee te maken hebben. Laat-
ste en enige erfgenaam Sir Henry be-
sluit klaarheid in deze zaak te bren-
gen en vraagt inspecteur Sherlock
Holmes om hulp.

22.00 Mobiele mensen. Auto. Twee-
wekelijks programma over de auto,
met: -autonieuws; -pechtip: olie ver-
versen; -duurzaamheidstests BMW
320 i; -Mini 30 jaar.Presentatie: Rudy
Pinceel.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws. Aansl.: Paardenkoer-

sen.
22.45 Pirandello. Programma uit de
in iiiiiiiiiiiiiiiiii mniiiiiimii ii ii in iiiiiiiini

serie Great writers over de Italiaanse (
auteur Luigi Pirandello die in het be- I
gin van deze eeuw vooral bekendheid i
verwierf als schrijver van toneelstuk- I
ken. |

23.45-23.50 Coda. I

' I

" James Faulkner en Fiona
Gillies in de Engelse tv-film
'De hond van de Baskervil-
les. (Belaiè/tv 1 - 20.00 uur.)

Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VOO
17.00 My little pony. Serie.
17.10 Superted. Serie.
17.30 Kuifje. Kinderserie. Afl. 2:
18.35 ««Countdown. Muziekpro-

gramma.
19.25 Family Ties. Amerikaanse co-

medyserie. Afl.: De Amerikaanse fa-
milie (2). Jennifer denkt terug aan de
tijd dat Steven opeens tot de conclu-
sie kwam dat hij niet genoeg tijd aan
haar besteedde en daar accuut iets
aan wilde doen.

20.00 (TT)Joumaal.
20.29 Run the gauntlet. Sportspekta-

kel in een serie van vier afleveringen,
(herh.).

21.20 (TT)Travel club. Toeristisch
magazine. Vandaag: een wintersport-
special over Oostenrijk.

21.45 Veronica film & video. Magazi-
ne.

22.30 (TT)De Berghof. Hitlers verbor-
gen machtscentrum, 4-delige docu-
mentaireserie over de Obersalzberg,
waar Hitler zijn villa bouwde. Deel 2.

23.25-23.30 Journaal.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOS/STV
09.30-12.00 Typisch iets voor jou.

Les 1 t/m 5.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
18.20 Nieuws voor doven en slecht-

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

gramma.
19.10 Van gewest to gewest. 150

jaarLimburg, (herh).

19.45 Staatsloterij.
19.50 PP: Het GPV.
20.00 Journaal.

SOCUTERA
20.21 Socutera. De thuisfronten.
20.27 Spencer Tracy's nalaten-

schap. Documentaire over deze ac-
teur in het kader van de Tracy-filmcy-
clus die deze maand uitgezonden
wordt. Presentatie: Katharine Hep-
burn.

21.53 Studio Sport.
22.30 Journaal. :
22.40 Den Haag vandaag.
OU :
22.55 Sport Open Universiteit.
23.00 Nieuws voor doven en slecht- :

horenden.
23.05-00.25 Studio sport.
Het avondprogramma kan gewijzigd ■worden i.v.m. een rechtstreeks ver- ■slag van één van de wedstrijden :

Europacup voetbaltoernooi.

" Vanavond zendt de NOS een documentaire mt over de in
1967 overleden acteur Spencer Tracy. (Nederland 3 - 20.27 [
uur.) :

Duitsland 2
09.45 Gezamenlijk ochtendpro-

gramma ARD/ZDF.
15.25 "«Teletekst-overzicht.
15.45 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
15.58 Die Dschungelprinzessin. Te-
kenfilmserie. Afl.: Jana in der Gewalt
derKatuchis.

16.15 Logo. Jeugdjournaal.
16.25 Neues aus Uhlenbusch.

Jeugdserie, met Thomas Rücksch-
lag, Brigitte Janner, Hans Peter Korff
e.a. Afl.: Uhlenbusch steht Kopf.
(herh.).

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

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

17.50 Das Erbe der Guldenburgs.
Serie met Brigitte Horney, Jürgen
Goslar, Christiane Hörbiger, e.a. Afl.:
Der neue Anfang.

18.15 ""Lottotrekking.
18.20 Das Erbe der Guldenburgs.

Vervolg.
18.54 ""Lottotrekking.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 ""Doppelpunkt. Erst Prosty -und darm Probleme? Discussie over

jeugdig alcoholisme. Presentatie:
Barbara Stöckl.

20.15 Kennzeichen D. Nieuws uit
Oost- en West-Duitsland..

21.00 Der Denver Clan. Amerikaanse
serie, met John Forsythe, Linda
Evans, John James e.a. Afl.: Wo ist
Krystle?

21.45 Heute-Journal.
22.10 Bericht vom CDU-Parteitag.

Verslag van de partijdag van de CDU
in Bremen.

22.40 Filmfest am Mittwoch. Die
Neue Welle im Chinesischen Film:
König der Kinder. Chinese speelfilm
uit 1987 van Chen Kaige, met Kie
Yuan, Yang Xuewen, Chen Shaohua
e.a. (Twee kanalen).

00.20-00.25 Heute.

# Ron Silver en Carrie Fis-
her in 'Die Göttliche'.
(Duitsland 1/2 - 10.23 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

België/TV 2
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 7. i
19.00 Zonen en dochters. Australi- i

sche serie. i
19.23 2x7. Tv-spelletje met Marl Se- Imesmaeker.
19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00-23.30 Sportavond. Met o.a. sa-

menvattingen van vandaag gespeel- 'de voetbalwedstrijden in het kader
van de drie Europabekers. Aansl.: iVerkeerstip. Vanavond: Hoe sterk is 'de eenzame fiets.? :
i

België/RTBF
15.30 Schooltelevisie. 18.00 Vacature-
bank. 18.10 La botte aux images. Te-
kenfilm met Mamemo, Mini Monstres I
en Clémentine. 19.00 Journaal. 19.03 ■Cc soir. Waalse actualiteiten. 19.22
Paardenkoersen. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.05 Le joyau de la cou- <ronne. 15-delige Engelse serie naar de .
roman The Raj Quartet van Paul Scott. |
Afl. 13: Chez Ie grand moghol, met I

Charles Dance, Geoffrey Beevers, Tim
Pigott-Smith, e.a. 21.05 L'oeil des
autres. Serie. Reportage van buiten-
landse televisiestations. Afl. 7 (slot):
Maïtres des rues. 22.00 Uitslagen Na-
tionale Loterij. 22.05 Coup de film,
Filmrubriek. Presentatie: Terry Focant.
22.25 Musique: Fête de la musique,
met het Symfonie Orkest van de RBTF
en de Alliance Chorale van de BRT
0.1.v. André Vandernoot. Werken van
Elgar, Verdi, Bizet, Beethoven en Han-
del. 23.30 Weerbericht. 23.35 Laatste
nieuws. 00.05 Bourse. Beursberichten.
00.10-00.20 Le coeur et l'esprit. Katho-
lieke uitzending.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag. Afl. 10.
09.40 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 9. (herh.).
10.10-12.30 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 28.
18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport. Pre-
sentatie: Christine Lemmen , Rolf
Bringmann en Ernst Huberty.(l9.4o-
-19.55 Raamprogramma vaVi de regio-
nale studio's.).

20.00 Gesucht - gefunden. Live van-
uit Bad Lippspringe.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Hobbythek. Sanfte Pflege im

Haushalt, hobbymagazine.
22.30 Rückblende. Vor 200 Jahren

geboren: James F. Cooper - Autor
des Lederstrumpf, filmportret van
deze schrijver.

22.45 Gorky Park. Amerikaanse
speelfilm uit 1983 van Michael Apted
naar de roman van Martin Cruz
Smith, met William Hurt, Lee Marvin,
Brian Dennehy e.a. In een winter-
nacht worden in het Gorkypark in
Moskou de halfvergane lijken van
twee mannen en een vrouw ontdekt.
Het spoor leidt naar een rijke Ameri-

kaanse importeur van bont, met rela- :
ties in de hoogste kringen.

00.49-00.54 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.00Le coeur et l'esprit. Katholiek ma-
gazine. 19.30 Journaal met simultaan-
vertaling in gebarentaal en weerbericht.
21.20-22.10 Golf. European Masters-
toernooi. Verslaggever: Eric Keoll.

TV5
16.05 Brèves. 16.10 C'Est A Voir.
17.10La Chance Aux Chansons. 17.30
La Vérité Est Au Fond de La Marmite.
18.00 Dés Chiffres Et Des Lettres.
18.30 Récréation. 19.00 Montagne.
19.30 Brèves Et Météo. 19.40 Papier
Glacé. 20.00 Edition Spéciale. 22.00
Journal Télévisé. 22.25 Météo Euro-
péene. 22.30 Sacrée Soiree. 23.55-
-00.55 Ex-Libris.

Radio 1

radio
Elk heel uur nws. 7.04 VARARadio
I Woensdageditie. (7.30 Nws.)
12.55 Meded. t.b.v. land- en tuin-
bouw. 13.09 TROS Aktua. 13.25
Journalistenforum. 14.06 TROS
klantenservice. 15.45 Hallo met de
TROS. 16.06 Tijdsein. 18.45 Waar
waren we ook alweer? 18.57 EO-
Metterdaad hulpverlening. 19.02
Hobbyscoop. 19.30 Langs de lijn
22.02 Podium van de lichte muziek.
23.05 Met het oog op morgen. 0.02
Volgspot. 1.02 Romance. 2.02
Clair-Obscur. 4.02 Nachtexpress.
6.02 In 't voorbijgaan. 6.07-7.00
Vandaag... donderdag.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Ook Goeie-
morgen. 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 11.04 Elsemieke. 12.04 Will
wil wel. 14.04 Terug in detijd. 15.04
Nederland muziekland. 17.04 Hier
en nu. 18.04De wereld zingt (Sods
lof. 18.53 In 't voorbijgaan. 19.04
Water en vuur. 20.00-07.00 Zie Ra-
dio 1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.04 De morgen-
stond. 7.04 Ronduit Music-time.
9.04 Muziek motief. 10.04 Expres-
so. 10.57 EO-Metterdaad hulpver-
lening. 11.04 Country Irail. 12.04
Praise. 13.04 Toga Party. 14.04
Nozems-a-gogo. 16.04 Janssen &
Jansen. 17.04Ronflonflon met Jac-
ques Plafond.lB.o4 Driespoor.
19.03 Het Front. 20.03 La Stampa.

21.03 De Wereldontvanger. 23 03-
-24.00 Stompin.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
NOS
3-00-13.05 Nieuws voor doven enslechthorenden.
5.00 Vrouw zijn. Gevarieerd magazi-

-1s-30 Portraits of America. Afl. 6:Kansas.
620 Lassie. Jeugdserie. Afl.: Ge-

,RVa/r|iJke golven (1).
6?6 Kinderkrant special. Effatha,
*'lkje in deze school voor doven ens|echthorende kinderen.'"30 Journaal.

"4S Tijdsein buitenland. Blik overe grenzen met buitenland-commen-,'^or Aad Kamsteeg.
"30 Op kleine rails. 4-delige docu-
entaireserie over modelspoorweg-

19.18 Highlight. Vanavond: Abraham
Laboriel, portret van deze bassist,
(herh.).

19.45 Van tropisch bos naar natio-
naal park. Documentaire uit de serie
Natural world, over het plan van de
Amerikaanse bioloog Dan Janzen om
een tropisch bos in CostaRica te ver-
anderen in een nationaal park.

20.42 Jij of niks. Ronduit-verslag over
Vietnamese jongeren die de overkant
wel haalden, maar opgesloten wer-
den in kampen of in de misdaad te-
recht kwamen.

21.15 Van u wil ik zingen. Koorzang
vanuit de Hooglandse kerk te Leiden.
Presentatie: Heleen van Dijk.

21.50 De Bergrede. Afl. 6: Bidden en
schijnheiligheid, (herh.).

22.30 Journaal.
22.40 Tijdsein. Actualiteiten'--._. ek.
23.10-23.40 Marskramers. Serie ont-

moetingen met mensen die in de
meest uiteenlopende omstandighe-
den met hun religie bezig zijn. Afl. 3.

',scène uit 'Run the gauntlet'. (Nederland 2 - 20.29 uur.)
iiiii...

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 8.
08.30 English im Telekolleg 11. Cur- isus Engels. Les 28.
09.00-10.35 Schooltelevisie.
16.30 Die digitale Brille. Aflevering uit E

de serie Beitrage zur Informations- E
technischen Grundbildung.

17.00 Öffnet die Schule. Lasst das E
Leben rein! Community Eduaction.

17.30 Englisch im Telekolleg 11. Cur- ■

sus Engels. Les 28. (herh.).
18.00 Sesamstrasse.
18.29 Torn und die Themse. Kinder- j

speelfilm, (herh.):
18.52 Philipp. Kinderserie. Afl.: Ein E

Sonnenschirm im Wind. (herh.). 3
18.55 Kinder-Verkehrspot. Vandaag: j

lm Auto hinten sitzen.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek msLand.
19.30 Schlaglicht.
20.00 Auf Wiedersehen in Kairo. :

7-delige Engelse serie naar de boe- E
ken van Olivia Manning. Afl. 4: Grie- E
chenland, oktober 1940, met Emma E
Thompson, Kenneth Branagh, Harry E
Burton e.a. Eenzaam wacht Harriet in E
Athene op bericht van Guy. Als de ]
fascisten in Roemenië de macht over- :
nemen, komt Guy ook naar Athene. "Hij verwaarloost Harriet echter en ■

stort zich in nieuwe activiteiten. Har- ;
riet begint daarop een verhouding ■
met Charles Warden, een jonge En- E
gelse officier.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn E
Neun.

21.15 Heisser Tanz auf der Panzer- E
platte. Filmverslag van de Duitse mo- :
torrally in Hunsrück.

22.00 Output. Wetenschappelijk ma- E
gazine. Thema: Het genetische onge- ■
val.

22.15 Der unheimlicher Besucher. E
Amerikaanse speelfilm uit 1970 van E
Laslo Benedeck, met Max von Sy- E
dow, Trevor Howard, Liv Ullmann e.a. E
Door toedoen van zijn kwaadwillige E
familieleden is boer Salem in een in- E
richting voor geesteszieke criminelen E
terechtgekomen. Van haat vervuld, E
weet Salem tenslotte te ontsnappen. [
Hij wil wraaknemen op diegenen die \
hiervoor verantwoordelijk zijn.

23.55-00.00 Laatste nieuws.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 Typies Duits.
10.00 TROS Postbus 270 - Gerard
de Vries. 11.00 De duvel is oud.
12 00 Nws. 12 05 Het oog van de
naald. 13.00 Nws. 13.10 NOS We-
reldwijzer. 14.00 Wijzer op 5. 15.00
Meer over minder. 16.00 TROS
Schlagerfestival. 17.00 TROS Die-
renmanieren. 17.40 Basicode 3 -

magazine. 17.55Meded. en Schip-
persberichten.lB.oo Nws. 18.10
TROS Kindertorum op vakantiePP: 18.20 Uitzending van de VVD.
18 30 Tempo Doeloe extra. 19.00-
-20.30 Progr. voor buitenl. werkne-
mers. 20.30 De planeten. 21 00-
-21.30 Financieel manaoement

RTL Plus
06.00 Hallo Europa. Guten Morgen

Deutschland. Ontbijtshow.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
10.00 Der Preis ist heiss. Spelshow.

(herh.).
10.30 Reich und Schön. Serre,

(herh.).
11.00 Baretta. Politieserie, (herh.).
11.45 Ragazzi. Muziekprogramma

voor de jeugd. (herh.).
12.30 Klassik am Mittag. M.m.v. het

RTL-Orkest.
13.00 Heute bei uns. Aansl.: Inspek-
tor Gadget, Franse tekenfilmserie.
Afl.: Der Gladiator.

13.25 California Clan. Amerikaanse
serie.

14.15 Knight Rider. Serie. (herh.).
15.00 Flughafenpolizei Tokio. Ja-

panse serie. Afl.: Todesschmuggler.
15.45 Netto. Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.50 Reich und Schön. Serie.
17.15 Der Preis ist heiss. Spelshow

met Harry Wijnvoord.
17.45 Radsport aktuell.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Die Dame aus
Lichtenstein.

18.45 RTL aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Kampfstern Galactica. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Rettung derKinder
(2).

20.15 Verbotene Liebe. Engelse
speelfilm uit 1983 van Marek Ka-
nievska, met Rupert Everett, Colin
Firth, Michael Jenn e.a.

21.50 Staranwalte, Tricks, Prozesse- L.A. Law. Amerikaanse serie. Afl.:
Todesurteil für die Mutter.

22.40 RTL aktuell.
22.50 Die Woche. Talkshow met

Geert Müller-Gerbes.
23.55 Bergerac. Engelse serie. Afl. 2:

Ice Maiden.
00.45-00.50 Betthupferl.

SSVC
13.15 Playbus.
13.35 Neighbours. Serie.
14.00 News and Weather.
14.25 Women of today.
14.50 Sounds like music.
15.15 Home and away.
15.35 Comedy classics. Only when I

laugh.
16.00 Children's SSVC. Met The Ad-

ventures of Spot.
16.10 E.M.U. TV.
16.30 Johnny Bali reveals.
17.00 The movie game.
17.25 Look Stranger.
17.25 Home and away. Soap-serie.
17.50 Fun and games.
18.15 Emmerdale Farm. Serie.
18.40 News and Weather.
18.55 Entertainment BFG. Met John

Crabtree.
19.05 Perception.
19.30 Coronation Street. Serie over

bekende Volksbuurt..
19.55 A ticket to ride. Serie. Afl.:
That's all folks.

20.45 Sporting triangles. Serie.
21.10 L.A. Law. Serie.
22.00 News and Weather.
22.30 Made in Spain. Comedyserie.
23.20-00.15 Sports Night.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 Lassie. Amerikaanse avon-
turenserie. Afl.: Goldgraber. 09.35 Kim-
ba der wei6e Löwe. Japansetekenfilm-
serie. Afl.: Onkel in Noten. 10.00SAT 1
Bliek. 10.05 General Hospital. 10.50
Teletip Natur. 11.00 SAT.I BLICK.
11.05 Frauensee. Oostenrijkse kome-
die uit 1958 van Rudolf Jugert, met Ivan
Desny, Bernhard Wicki, Barbara R4ut-
ting e.a. Aansl. tekenfilm. 13.00 Tele-
Börse. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Pro-
gramma-overzicht. 14.05 Niklaas, ein
Junge aus Flandern. Japanse teken-
filmserie. Afl.: Sein größter Wunsch.
14.30 Catweazle. Engelse jeugdserie.
Afl.: Mem Kürbis ist der Größte. 14.55
Der Goldene Schuß. 15.05 General
Hospital. Amerikaanse familieserie,
met Stuart Damon, Leslie Charleson,
Anthony Geary, Genie Francis, Riek
Moses e.a. 15.50 Teletip Gesundheit.
16.00 Josh. Amerikaanse westernse-
rie. Afl.: Ein Tropfen Wasser. 16.26 Der
Goldene Schuß. 16.35 Bonanza. Ame-
rikaanse westernserie vn William Clax-
ton. Afl.: Die Kratzbürste. 17.25 Teletip
Markt. 17.35 SAT.I Bliek. 17.45 Pro-
gramma-overzicht. 17.50 Raumschiff
Enterprise. Amerikaanse science-fic-
tionserie. Afl.: Die Frauen des Mr.
Mudd. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00
Glücksrad. 19.30 Carson & Carson.
Australische familieserie van Mandy
Smith. Afl.: Der Eingeborene. 20.25
SAT.I Wetter. 20.30 Spenser. Ameri-
kaanse misdaadserie van William
Wiard. Afl.: Ein Held im Verborgenen.
21.25 SAT.I BLICK. 21.30 Doktor in
Noten. Engelse komedie uit 1963 van
Ralph Thomas. 23.20 SAT 1 Bliek.
23.30 Vorsicht, Hochspannung. Ameri-
kaanse misdaadserie van Michael

Pressman, met Richard Thomas, Mary
Crosby, Johnny Venocur, Jordan Char-
ney, Joey Sagal. 00.45-00.55 Program-
ma-overzicht.

Radio 4
700 Nws. 7.02 Preludium. 8.00
Nws. 8.02 Het levende woord. 8.10
Platennieuws. 8.45 Te Deum Lau-
damus. 9.15 Onder de hoogtezon.
10.00 Orkestpalet: Radio -Symf.
Ork. en Groot Omroepkoor. 11.35
Pianomuziek. 12.05 In de schaduw
van de meesters. Symfoniemuziek
(2). 12.25 Promenade: Robert
Stolz dirigeert (9): Werken van
Strauss. 13.00 Nws. 13.02 Lunch-
concert. 14.00 Songs of praise, La-
tijnse kerkmuziek. 14.30 Wolfgang
Amadeus Mozart. 15.00 In de kaart
gespeeld. 17.00 Jacco'skeus, ope-
rette-en musicalmuziek. 18.00
Nws. 18.02 Zomereditie CeDéa.
20.00 Nws 20.02 Muziek met viool.
22.00-24.00 Voor het stil wordt en
wat later.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, De Buren, Agenda en
Muziek. 13.05, 14.02, 15.02 en
1602 Kort nieuws. 17.02 Reg-
.weerber. 17.05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek. 17.25 De Ron-
de van Limburg: doorpraten over
actuele kwesties. 17.55 Kort
nieuws. 18.05-18.07 Aankondigin-
gen.

BRT 2
6 00 Nieuws. 6.05 Goede morgen,
Morgen. (6.30-7.00 Nieuws., 7.30
Nieuws en R.V.A.-berichten.) 8.00
Nieuws. 8.10 Koffers § co. 9.30
Golgbreker. 10.00 Nieuws. 10.03
Het schurend scharniertje. 10.08
Het eerste bedrijf. 11.55 Mediatips.
12.00 Limburg Vandaag. 13.00
Nieuws. 13.10 Made in Germany.
14.00Canapé. 17.00Limburg Van-
daag. 18.05 Rijswijckfoon. 20.00
Funky Town. 22.00 Nieuws. 22.05
Jazz Kaffee. 23.30-6.00 Nachtra-
dio. (0.00. 5,00 en 5:30 Nieuws)

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon 12.07
Gut Aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade. 15 00 Café-Konzert.
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30 Nachtex-
press.

Sky Channel
07.00 The DJ Kat Show. Kinderpro-

gramma met tekenfilms en een afle-
vering uit de avonturenserie The
flying kiwi'.

09.30 Panel pot pourri. Spelshows.
11.00 The Sullivans. Australische

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

11.30 Sky By Day.
12.30 A Problem Shared.
13.00 Another World.
13.55 General Hospital.
14.50 As The World Turns.
15.45 Loving.
16.15 Young Doctors.
17.00 Countdown. Popprogramma.
18.00 Roeien. WK te Bied, Yoegosla-

vië.
19.00 Trans World Sport.
20.00 Paardesport. EK Military te

Burghley.
21.00 Ryder Cup Golf.
22.00 Football.
01.00-01.30 Wielrennen. European

Community Tour.
06.30 European Business Channel.

Super Channel
07.00 Daybreak.
08.00 The Mix.
15.00 Look Out Europe.
15.30 The Global Chart Show.
16.30 On the Air.
18.30 Transmission.
19.30 The Lloyd Bridges Show.
20.00 Mr. Blandings Builds his

Dream House.
21.50 World news and Goodyear

Weather.
22.00 Burke's Law.
22.55 Barnaby Jones.
23.50 World News and Weather folio-

wed by The Mix.
02.00-06.00 Italiaanse programma's

van Rete Mia.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control.
12.30 XPO.
13.30 VJ Kristiane Backer.
15.00 Yo! Mix.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola report.
17.15 3 INXS. Clips.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV.
19.00 MTV At The Movies.
19.30 Remote Control.
20.00 US Top 20 Countdown
22.00 Big Picture Special.
22.30 VJ Ray Cokes.
22.45 The Coca-Cola report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 Your Scène.
00.30 Funk Mix.
01.00 Club MTV.
01.30 Night Videos.

Belg. Rundfunk
6.35Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 8.30 Für die Kranken. 9.10 Mu-
sikexpress. 10.00-12.00 Gut Auf-
gelegt. 12.00 Veranstaltungskalen-
der. Musik bei Tisch. 12.15 Veran-
staltungskalender. 13.00 Frischauf
14.05 Musikzeit heute: Lieder,
Chansons und Folk. 15.00 Nach-
mittagsstudio. 16.05-1800 BRF-ln-
tern. 18.10 Regionalnachrichten:
BRF-Aktuell. 18.40-20.05 Orgel-
und Chormusik.

Luxemburg RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treft nach
elf. 12.00RTL-Themen. 12.15 Is ja
'n Ding. 14.00 Viva. 16.00 Enten-
jagd. 17.00 RTL-Themen. 17.15
Musikduell. 17.50 Sport-Shop.
18.00 Musikduell. 19.00 Neunzehn- Vierundzwanzig. 00.00-01.00
Traümtanzer.
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Broccoli, echt
iets voor de
'truientijd'

Zo zachtjes aan wordt het
Weer 'truientijd', die onbe-
stemde periode waarin tem-
peraturen nogal schomme-len tussen zomers-warm en
herfstig-kil. In die periode
krijgen de meesten ook
Weer behoefte aan iets har-
tigs, zonder dat het meteen
stamppot hoeft te zijn. Het
huidige groente-assorti-
fnent voorziet ruimschoots
ln die behoefte, onder ande-re door een regelmatigeaanvoer van verse bloem-bol en broccoli. De consu-
lent weet en waardeert dat,
bloemkool is namelijk te za-

met andijvie de meest
gegeten groente in Neder-land. Redenen genoeg
Waarom: bloemkool is er
j^et hele jaar, het is goed-
£°9P, lekker, gezond, mak-kelijk te bereiden, en nog
hcht verteerbaar (dus lijn-
Vl"iendelijk) ook.

~e bloemkoolteelt heeft zelfs
justorisch een economisch be-
p^g: reeds in de 8e eeuw voor
J-hristus werd de groente in Tur-
*Hie en Egypte op grote schaal
erbouwd. De man dieruim hon-erd jaar geleden het nog steeds, nieke en succesvolle Neder-

.^idse veilingsysteem van op-, °d en afslag bedacht was een
"Joemkoolteler die snel van zn
*aar af wou... Wat zou zelfs de
zi 6k St kieskeurige consumenten nog meer kunnen wensen?

is°l°r de lekkerbekken onder ons
fi' j°ccon misschien de iets ver-Jndere variant op bloemkool.
~°rspronkelijk afkomstig uit het

nnige Italië is de groente nal^oot succes in de Verenigde,'aten terug naar Europa komen
inwaaien; 'broccolo' betekent
cnl * Italiaans zaailing, en brop-
q' 1 is daarvan het meervoud.
d iri

ngens *s de groente een vere-
e_de bloemkoolsoort en dus

Hoi toepassing en bereiding ge-ee_ vergelijkbaar. Let wel, in te-
genstelling tot bloemkool is
H(_° CCOu seizoensgebonden: vanecember tot en met mei is dezesroente geheel uit de running.

„Je.rhande combinaties zijn mo-
(v.i- ' zowel bloemkoolals broc-

smaken heerlijk bij ei- enlergerechten, kaas, vlees, kip en
g le andere groentesoorten.
raffCcoli"preisoeP is daar een ge-ruïneerd voorbeeld van. Beno-?lgdheden; 500 g broccoli, 1 niet
hr- \kke Prei> zout- x liter kippe-
u°uillon, boter, 1 eetlepel pittige

kerriepoeder, énkele druppels
tabasco, 1 afgestreken eetlepel
bloem, scheutje room, en eventu-
eel een klein bosje waterkers.

Maak de broccoli en de prei
schoon. Snijd de broccoli in klei-
ne roosjes en de prei in dunne
ringen. Kook de broccoli in 10
minuten gaar in water met iets
zout. Laat ze uitlekken en hak ze
fijn ofwrijf ze door een zeef alvo-
rens ze bij de kippebouillon te
doen. Verhit de boter en fruit de
prei met de kerriepoeder goud-
geel, voeg de tabasco toe te za-
men met de bloem, schenk al
roerende de bouillon erbij. Laat
de soep 5 minutenzachtjes door-
koken en giet er op het laatst de
room bij. Heel lekker is het de
waterkers fijn te snijden en over
de soep te strooien. Serveren met
warm stokbrood en een beetje
kruidenboter. 'Truientijd-eten
bij uitstek.

" Broccoli, ver-
want aan de
bloemkool, maar
dan iets meer
verfijnd. Dit is
een groente die
zich leent voor
een goed hartig
recept.

Verhogen
Bij het maken van Dry bier heb-
ben de brouwers het gehalte aan
vergistbare suikers in de wort
weten te verhogen. Bij Heineken

Dry 100 is 90 procent van de sui-
kers in de wort vérgistbaar tegen
80 procent bij een gewoon pilsje.
De vergisting duurt langer dan
normaal en dat zou volgens de
brouwers van invloed zijn op de
smaak.

Waarschijnlijk omdat door het
tien procent lagere gehalte aan
onvergistbare suikers Dry min-
derbody heeft dan gewone pils is
het alcoholgehalte belangrijk.
Dat. is bij Heineken 5 en bij
Groisch 4,5 procent. Een lager al-

coholgehalte zou Dry te slap ma-
ken, vooralomdat ook de hopbit-
terheid is verminderd. In plaats
van bittere hop zijn aromatische
hopsoorten gebruikt. Het resul-
taat is een behoorlijk aroma en
een tamelijk lange afdronk.

Hoe Dry precies wordt gemaakt
is moeilijk te achterhalen. Brou-
wers doen graag geheimzinnig.
Het ligt voor de hand te veron-
derstellen dat meer vergistbare
suikers zijn toegevoegd dan bij
de produktie van normale pils,
maar Heineken zegt dat de stor-
ting voor Dry dezelfde is als voor
pils. De storting is de hoeveel-
heid mout die voor een bier
wordt gebruikt. Er is dus niet be-
zuinigd op mout. Daarmee lijkt
echter de mededeling dat het
stamwortgehalte 11 procent be-
draagt tegen 11,8 procent voor
pils in tegenspraak.

Waarschijnlijk is het maischpro-
ces voor Dry sterk afwijkend van
dat voor gewone pils. Er zijn
tientallen maischmethodes
waarmee de brouwer het karak-
ter van zijn bier exact kan bepa-
len. Enzymen hakken de suiker-
ketens klein en hoekleiner ze die
maken des te meer vergistbare
suikers ontstaan. Het hanteren
van vele temperatuurstappen bij
het maischen bevordert het ont-
staan van kleine suikerketens.
Waarschijnlijk schuilt daarin het
brouwgeheim van Dry.

De consument zal zich daar wel
niet verder in verdiepen. En die
consument waarop de brouwers
mikken is de moderne mens, zo-
wel man als vrouw, die zich
graag van anderen onderscheidt.
Dry is geen bier voor afslankers
maarvoor jonge mensen diehun
eerste biertje te bitter vonden.
Om die doelgroep in zijn greep te
krijgen geeft Heineken de ko-
mende vier maanden maar liefst
3-miljoen gulden aan reclame uit.

De
afbrokkelende
pilsmarkt
dwingt de
brouwerijen
tot het inslaan
van nieuwe
wegen.
Zo brengen
Heineken en
Grolsch sinds.een paar
dagen een
milder bier op
de markt in de
hoop hun
marktaandeel
te handhaven.

Foto:
DRIES
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consument

Produktie en verbranding sterk vervuilend

Actie om verpakking
met pvc uit te bannen

Dat hetplastic pvc zowel bij
de produktie als bij de afval-
verwerking milieuproble-
men veroorzaakt, is al lan-
ger bekend. Desondanks
wordt pvc op steeds grotere
schaal toegepast, niet alleen
bij de fabricage van allerlei
gebruiksvoorwerpen en
materialen zoals autostoel-
bekleding, behang, bouw-
profielen, buizen, dakkle-
den, emmers, films, goten,
grammofoonplaten, kabeli-
solatie, schoenen, mat-
tekloppers, tuinstoelen en
tapijt, maar ook als verpak-
kingsmateriaal van allerlei
levensmiddelen. Dat laatste
is volslagen onnodig vol-
gens een achttal milieu- en
consumentenorganisaties,
die nu actie gaan voeren te-
gen pvc als verpakkingsma-
teriaal.
Pvc kwam onlangs weer in pp-
spraak, omdat het vrijkomenvan
dioxinen bij vuilverbrandingsin-
stallaties voor een deel aan dit
plastic wordt geweten. Maar vol-
gens de Consumentenbond ver-
oorzaakt het plastic milieupro-
blemen 'van de wieg tot het graf.
Tegen de produktie van het ma-
teriaal bestaan ernstige bezwa-
ren, omdat daarbij een aantal
ernstig milieubelastende stoffen
worden gebruikt en uiteindelijk
gevaarlijk chemisch afval over-
blijft. Daarbij gaat het om zware
metalen, in weekmakers eh
brandvertragers. Bovendien
wordt in pvc (polyvinylchloride)
chloor gebruikt en het vervoer
daarvanper vrachtwagen oftrein
is bepaald niet ongevaarlijk.

De actievoerende organisaties,
waaronder Milieudefensie, Na-
tuur en Milieu, de Consumenten-
bond en Konsumenten Kontakt,
pleiten al langervoor een verbod
van pvc als verpakkingsmate-
riaal. Omdat dat tot nu toe geen
succes heeft gehad, hopen ze nu
op een consumentenboycot van
het materiaal, vergelijkbaar met
de boycot van cfk-houdende
spuitbussen en kwikhoudende
batterijen.
Consumenten zullen het er overi-
gens nog moeilijk mee krijgen,
want op produkten staat niet ver-
meld of de verpakking uit pvc
bestaat. Uit een onderzoek van
de Consumentenbond eerder dit
jaar bleek dat pvc-verpakkingen
op zeer grote schaal voorkomen.
De bond kocht destijds 130 ver-
pakte voedingsmiddelen, varië-
rend van koekjes en banket tot
salades, margarines, vleeswaren,
aardbeien, bronwater, azijn, olie
en siroop.
In 114 verpakkingen bleek pvc
voor te komen. Alle geteste ban-
ketverpakkingen bestonden (ten
dele) uit de gewraaktekunststof,
en dat gold ook voor 21 van de 26
margarinekuipjes, de deksels
van 6 van de 11 saladebakjes, alle
plastic bronwaterflessen, 10 van
de 14 olieflessen en alle azijnfles-

sen en een plastic fles voor limo-
nadesiroop.

Als verpakkingsmateriaal voor
levensmiddelen heeft pvc een
voordeel boven andere soorten
plastic, en dat is dat het gegaran-
deerd luchtdicht afsluit. Om die
reden zijn vrijwel alle koekjes in
pvc verpakt. Het Zwitserse le-
vensmiddelenbedrijf Migros, dat
een paar jaar geleden pvc uit de
winkelschappen weerde, heeft
het materiaal om die reden voor
een deel van de produkten weer
in huis gehaald.

Maar in veel gevallen is er geen
noodzaak om levensmiddelenin
pvc te verpakken. Margarine kan
bijvoorbeeld net zo goed in een
kuipje van ander materiaal wor-
den verpakt, terwijl dranken vol-
gens de consumenten- en milieu-
organisaties beter in een glazen
dan in een plastic fles kunnen
worden verkocht.

Met een simpele test kunnen
consumenten volgens de Consu-
mentenbond zelf nagaan of een
verpakkingsmateriaal van pvc is
gemaakt. Wie het zelf wil testen,
moet met een gloeiend stukje ko-
perdraad (bijvoorbeeld een ge-
stript stukje elektriciteitsleiding)
een stuk van de verpakking af-
smelten dat stukje vervolgens in
een (gas)vlam houden. Kleurt de
vlam groen, dan zit er chloor in
het plastic en is er vrijwel zeker
sprake van pvc. Een waarschu-
wing: adem de vrijkomende
dampen niet in.
Het keurmerkinstituut IVHA
van de Nederlandse Vereniging
van Huisvrouwen zal de was- en
reinigingsmiddelen die pvc (po-
lyvinchloride) in hun verpakking
hebben verwerkt niet meer het
uit een groenzegel bestaande
keurmerk verlenen.
Een belangrijk argument het be-
staan van goede vervangende
materialen. Bij voorbeeld pc (po-
lyetheen) is een produkt dat zich
zeker zo goed leent voor verpak-
kingen als pvc.

Grootwinkelbedrijf
De levensmiddelenhandel zelf
zit overigens ook niet stil als het
gaat om pvc-verpakkingen. Eer-
der dit jaar liet Albert Heijn al
weten dat vanaf 1 januari vol-
gend jaar zoveel mogelijk pvc-
verpakkingen uit de winkel ge-
weerd zullen worden. De bij de
Vendex-food Groep aangesloten
supermarkten (Edah en Torro)
zijn inmiddels ook met hun leve-
ranciers in bespreking over het
uitbannen van pvc-verpakkin-
gen.

Volgens de directeur van een
overkoepelende organisatie van
winklebedrijven is het aantal
pvc-verpakkingen in de winkels
de afgelopen maanden al fors ge-
daald. „Als u het vergelijkt met
een jaargeleden, dat schat ik dat
er de helft minder pvc in de win-
kels staat. Het probleem van de
pvc-verpakkingen wordt door
ons zeker niet onderschat. Inte-
gendeel, het heeft onze volle aan-
dacht."

Nieuw idee in afbrokkelende pilsmarkt

Gerstenat wordt droog
De afbrokkelende pils-
markt - vooral de stevige
drinkers laten het afweten -
nopen de brouwerijen te
zoeken naar nieuwe catego-
rieën consumenten. Na het
succes met alcoholarme
bieren die vooral populair
zijn bij de bierdrinker die
nog moet rijden zien we nu
de komst van de Dry-bie-
ren. Dry-bier is ontwikkeld
door de Japanse brouwerij
Asahi. Kenmerkend zijn de
geringe bitterheid en het
vrijwel ontbreken van zoet.
Vooral door de afwezigheid
van bitterstoffen die aan
bier een karakteristieke
smaak geven onderscheidt
Dry zich van gewone pils.

Heineken en Grolsch kwamen 1
septemberbeide met een Dry op
de markt. Heineken creëerde het
Dry 100 Mild Beer en Grolsch
lanceert zijn Grolsch Premium
Dry. Beide brouwerijen testten
hun bieren eerst op buitenlandse
markten.

Hoewel de grondstoffen voor
Dry dezelfde zijn als voor pils is
de brouwwijze anders. Voor het
maken van bier zijn de belang-
rijkste grondstoffen mout en wa-
ter. Mout is gerst waarvan het
zetmeel gedeeltelijk door enzy-
menwerking is omgezet in sui-
kers. In de brouwerij gaat die
omzetting verder door een
maisch-proces. Er wordt van de
grof gemalen mout een beslag
gemaakt en dat wordt op ver-

schillende temperaturen verhit
waarbij de enzymen doorgaan
met het omzetten van zetmeel in
suikers.
Het grootste deel van die suikers
is vergistbaar, dat wil zeggen alser gistcellen op worden losgela-
ten dan zal de suikerwordenver-
anderd in de componenten kool-
zuur en alcohol. De nietvergist-
bare suikersblijven in het bier engeven het body (de Belgen spre-
ken hier van volmondigheid).

De suikers worden na' het mai-
schen uitgespoeld en de vloeistof
dieresteert is de wort. Het gehal-
te aan vaste stoffen in de wort,
dat zijn dus voornamelijk ver-
gistbare en niet-vergistbare sui-
kers, noemt men het stamwort-gehalte. Dit stamwortgehalte is
bepalend voor de accijnsbereke-
ning. Niet alle suikers in de wort
zijn afkomstig van mout. Er kan
tot veertig procent zuivere suiker
wordentoegevoegd.

Afwasmiddel
was altijd al
fosfaatvrij

Fabrikanten van handaf-
wasmiddelen gaan erg on-
zorgvuldig om met de infor-
matie ophun produkten. De
produktinformatie op een
aantal bekende merken is
voor een deel incompleet,
overbodig en misleidend.
Dat is de mening van het
IVHA, het instituut voor
huishoudtechnisch advies.
Zo ontbreekt op een aantal af-
wasmiddelen de doseeraanbeve-
ling die de consument in staat
stelt het produkt naar behoren te
gebruiken. Zonder deze aanbe-
veling kunnen produkten met
verschillende concentraties nau-
welijks met elkaar vergeleken
worden en weet men ook niet
hoeveel afwasmiddel nodig is
om het beste sop te maken.

Een andere grief van het IVHA
is, dat producenten van afwas-
middelen melden dat afwasmid-
delen fosfaatvrij zijn. Een over-
bodige opmerking, die bij de
consument de indruk moet wek-
ken dat het produkt milieuvrien-
delijk is. In afwasmiddelen heb-
ben, in tegenstelling tot wasmid-
delen, nooit fosfaten gezeten.

Een andere opmerking in de pro-
duktinformatie luidt: 'zacht voor
de handen' of 'spaart de bescher-
mende proteïnelaag'. Letterlijk
opgevat betekent dit dat een af-
wasmiddel als een soort hand-
crème te gebruiken is. Onzin,
volgens het instituut. Alle afwas-
middelen zijn gemaakt om vet-
ten op te lossen. In het gebruik
betekent dit dat afwasmiddelen
niet alleen de vette bestanddelen
op vaatwerken aantasten, maar
in meer of mindere mate ook het
beschermende huidvet van de
handen oplost.

Afwasmiddelen met functionele
produktinformatie en voorzien
van het keurmerk 'Goedgekeurd
door de Nederlandse vereniging
van Huisvrouwen' zijn: Albi Su-
per Afwas, Albert Heijn; Lodali-
ne, Grada Produkten: IOOx Super
Afwas, Hema; Una, Aldi, VDB,
VDB en het huismerk van Trade
Service.

Franse wijnoogst gaat
alle records breken

Het Franse wijnjaar '89 is
door de experts nu al uitge-
roepen tot een van de vijf
beste van deze eeuw. De
Franse wijnboeren zijn hun
oogst aanzienlijk vroeger
begonnen dan anders. De
droge hete zomer, die de
landbouwers tot wanhoop
bracht, heeft juist een heil-
zaam effect gehad op het
zwellenvan de druiven.

Het is waar dat door de droogte
de druiven kleiner zijn uitgeval-
lenen dat de kwantiteit lager ligt.
Dat neemt niet weg dat in die
kleine druiven meer suiker (en
dus alcohol) en meer smaak ver-
borgen gaan.
Toch zal wat vooral dewitte drui-
ven betreft de pluk nog even op

zich laat wachten, zelfs tot okto-
ber. Dat geldt bijvoorbeeld voor
de wijngebieden langs de Loire
en die in de Elzas. Gaat het als-
nog onweren en hagelen, dan
kan daar nog heel wat schade
worden aangericht. De weers-
voorspellingen op langere ter-
mijn blijven evenwel gunstig.
Een record viel deze hete zomer
in de Pomerol, in het Bordeaux-
gebied, te signaleren. De oogst
van de rode Merlot-druif is daar
al een paar weken aan de gang.
Ze was deze eeuw nog nooit zo
vroeg begonnen. De laatste grote
Bordeauxjaren vielen in '85 en
'86.
Ook in de Beaujolais ten noor-
den van Lyon is de oogst in volle
gang. De Beaujolais Nouveau zal
met al die zon straks een deftiger
indruk maken dan men van deze
traditionele en de laatste jaren

redelijk over het paard getilde
'koetsierswijn' gewend is.
Terwijl de Franse staat miljoe-
nen francs opzij heeft gezet om
de landbouwers te helpen die
vooral in het zuidwesten van het
land door de droogte grote scha-
de hebben opgelopen, zal zij zich
dit jaar over de wijnboeren niet
druk hoeven te maken. Een klei-
nere oogst speelt ook de nationa-
le wijnpolitiek in de kaart.
Op wijngebied heeft men al ja-
renlang te kampen met een over-
produktie vooral in die gebieden
waar de kwaliteit niet tegen de
concurrentie opgewassen is, zo-
als in de Languedoc. Een hogere
kwaliteit doet zelfs de Franse
kwaliteitswijnen geen kwaad,
die op hun beurt in hun export
steeds grote concurrentie onder-
vindenvan topwijnen uit Califor-
nië, Zuid-Afrika en Australië.

" Zoals elk jaar zijn wijnplukkers van velerlei pluimage
in Frankrijk aan de slag in de wijnoogst.
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EXTRA VOORDELIG BIJ EURO
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Os zeehondencrèche in Pieterburen geeft f" "~" "~" —— — "~ ~|
Ja, Ik red een zeehondelevenl Maak mij donateur

,i.L_,..k,__._...L.,, _,i.... r. j.i | en stuur een acceptgiro ter waarde van f. ■zieke zeehonden een kans op- overleven, en dat ■ r * ■
I Naam . I

is van vitaal belang voor ons totale milieu. "
| Adrei ' . |

Zolang er nog steeds mensen afval storten
| Poetcode |

in hun leefgebied zullen wij om een storting . .1 | Plaat» |
OP Ons gironummer blijven Smeken. i Zonder postzegel opsturen naar: Stichting Zeehondencrèche. I1 Antwoordnummer 950. 9950 WL Pieterburen. Giro 8020.

Geel de zeehonden die laatste kans. Word
_____________________________ — — —J

donateur va nde Zee hondencrèche Pieterburen. Zeehondencrèche pieteX b U X e II

J^ mL>mburasDagblad ___. PICCOLO'S _H het
Limburgs Dagblad zijn groot in

I *■ L^lu^^M RESULTAAT. Bel 045-719966. Jj
i \\

Brand geeft n té gek!
spelletjekado!

___■__________________■

i
i

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

U kunt dit spannend spelletje ■thuis met uw familie spelen. Of in —uw stamcafé. En het zou ons
%niets verbazen, als dit gekke . __&_ t X

spelletje razend populair . T^*_f(y ■ *gaat worden in Limburg! v^T $h^>^^jsC^^\)
Hoe vin het bezit kunt / >%_ ’ /komen van dit spel? Heel / #(*[*)
eenvoudig: een krat /f /jf^J \
Brand Pilsener 24 X3O cl \Jtf >S>^.
of 18 X5O cl kopen! Wel Xj^^^_A^V^^ »

lijk, want *\*^y V^j) £-^ *'~ ;
die kratten vliegen \ V___^v /v^hY 'de deur uit! En alvast \ /tTh (J^T/y I GRATIS [
veel plezier met dit /C^h^f y^Jr dobbelspelJ
gekke spelletje! ifm^& ' kompleet met:

VL^xV/ "dobbelstenen
V . I " beker " scoreblok J 1

iiJtmm^ urn Jk I )■ I
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HEERLEN - Zeventien 'praatmees-
ters' deden gisteren mee aan het
Open Heerlens Standwerkerscon-
cours op de Bongerd. De deelne-
mers werden door een vakkundige
jury beoordeeld op de onderdelen
welsprekendheid, originaliteit en
overtuigingskracht.

Leerzaam telefoontje gekre-nn van meneer Michielsen uit
J-erïen. Hij snuffelde gister-
j r9en voor ons in drie woor-

om de juiste schrijf-
Jze en betekenis van het

ge°rdJe bons te achterhalen.
Kl r gebruikten we in deze
l^. 01^ dat woord om op popu-,re mijze iemand als baas, lei-
bj °f voorman neer te zetten.

Michielsen dient hetord, althans gebruikt in die
kh Kt' e°hter als bonze ge-geven te worden.

Na afloop was iedereen het er over
eens dat de Heerlense vereniging
van marktkooplui 'De Maatbuüle'
na de Kinder- en Versmarkt op-
nieuw een geslaagd evenement had
georganiseerd. Winnaar . van het
concours werd de heer Van Leeu-
wen uit Venray. Zijn verkoop-
praatje over 'wondennessen' sloeg
het best aan. De tweede prijs ging
naar de heer Oetelaar uit St. Oeden-
rode met de 'vlekkenpasta'. De bij-
zondere 'schaaf van Derecht uit
Middelburg werd beloond met de
derde prijs.

Een speciaal geformeerde raads-
commissie, onder leiding van wet-
houder Hub Savelsbergh, hoorde de
bezwaren aan en zal ze aan de raad
rapporteren. Is deraad niet gevoelig
voor de argumenten van de omwo-
nenden, dan vechten deze het voor-
bereidingsbesluit dat de methadon-
post mogelijk moet maken, aan bij
de Raad van State. MrBedaux, die
de in deBelangenvereniging gebun-
delde vijftien bedrijven en 1500 be-
gunstigers vertegenwoordigt, ver-

„De ondernemers weten op deze
manier niet waar ze aan toe zijn. Een
bestemmingsplan is een besluit van
algemene strekking, dat een gebied
globaal invult. De gemeente kan
dus niet steeds weer met iets anders
komen. Als ze een bestemmings-
plan verandert omdat ze toevallig
een lokatie nodig heeft voor een me-
thadonpost, dan kweekt ze voor
zichzelf uitzonderingen die ze ande-
ren verbiedt."

De kwestie zou al begonnen zijn bij
de aanlegvan de Terhoevenderweg.
De ondernemers aan de Ganzewei-
de werd toegezegd dat er langs de
nieuwe weg uitbreiding mogelijk
was vanwege de bestemming 'be-
drijfsdoeleinden. Een deel van de
methadonpost komt nu op deze
plaats te liggen en krijgt de bestem-
ming 'dienstverlening.

HEERLEN- De onlangs opgerichte
Belangenvereniging Ganzeweide
heeft gisteren in een AROB-proce-
dure haar bezwaren geuit over de
komst van een methadonpost op de
hoek van de Terhoevftnderweg met
de Willem Barentzweg in Heerler-
heide.

Van onze verslaggever

" Standwerker Derecht, helemaal uit het Zeeuwse Middelburg gekomen, wist niet alleen het
winkelende publiek, maar ook de jury te overtuigen. De derdeprijs was zijnverdiende loon.

Foto: DRIESLINSSEN

Illegaal kamperen in Heerlen veroorzaakt overlast

Politie wil zigeuners weg
Bedaux verwijt Heerlen zelfs onbe-
trouwbaar te zijn voor het bedrijfs-
leven. „Dat was toch al niet geluk-
kig met de Terhoevenderweg en in
plaats van uitbreidingsmogelijkhe-
den komt aan de toevoerweg de Wil-
lem Barentzweg een afschrikwek-
kende toegangspoort te staan in de
vorm van de methadonunit."
De raadsman signaleert ook dat in
het voorbereidingsbesluit sprake is
een 'opvanghuis', terwijl dit volg-
gens hem niet duidelijk besproken
zou zijn met de raad. „Dat is in strijd
met de fair play, zo meteen gaat men
er ook nog een slaaphuis neerzet-
ten."

Bewondering
voor het

'wondermes5

HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTEUR: RON BROWN.
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'Heerlen voert
ad hoc-beleid'

Omwonenden over vestiging melliadonposl:

Naast de AROB-procedure heeft de
Belangenvereniging Ganzeweide
ook twee bezwaarschriften inge-
diend bij Gedeputeerde Staten.
Deze richten zich tegen het voorne-
men om een bouwvergunning voor
de post te verlenen respectievelijk
de bestemmingsplanwijziging:
Deze bezwaarschriften hebben een
schorsende werking, zodat de voor
deze maand geplande bouw voorlo-
pig is uitgesteld.

# Zie verder pagina 19

Heerlense
Pipe Band
naar Japan

broodje zit veel jagersworst ver-
mengd en de snack heeft een bij-
zondere smaak. Naast de brood-
primeur wordt een zacht brood-
je, eenkrentenbol en een vlapunt
geserveerd. Het beleg bestaat uit
achterham, cervelaat en boeren-
gehakt. En is er keuze uit koffie,
thee en jus d'orange.

Van onze verslaggever
HEERLEN/HOUTHALEN - De
kersverse winnaar van de Conti-
nentalChampionships in het Ne-
derlandse Swifterland bij Dron-
ten, de Heerlense Coriovallum
Pipe Band, gaat eind oktober
voor een weekje naar Japan. De
band doet dit op uitnodiging van
het Japanse ministerie van cul-
tuur èn de provincie Mie (plus-
minus 450 kilometer van Tokio).

Van onze verslaggever

HEERLEN -De politie van Heerlen staat te trappelen om een
einde te maken aan het illegale verblijf van meer dan honderd
zigeuners, die deze en afgelopen week neerstreken op een ter-
rein voor dagrecreatie in Heksenberg, gemeente Heerlen. Vol-
gens hoofdinspecteur Ariaans van het Heerlense politiekorps
is de overlast zo groot, dat langer uitstel van het nemen van
maatregelen onverantwoord is.

De zigeuners verblijven al bijna
twee weken op het terrein. De poli-
tie patrouilleert weliswaar regelma-
tig, maar heeft zich tot op heden in
haar acties moeten beperken tot het
in beslag nemen van onverzekerde
en/of ondeugdelijke voertuigen.

Ariaans: „We staan machteloos. Het
is immers aan de gemeente om
maatregelen te treffen. Ik probeer al
een dikke week een verantwoorde-
lijke bij de gemeente te pakken te
krijgen om de problemen aan te
kaarten, maar tot op heden ver-

geefs. Toch moet er snel iets gebeu-
ren. Op het terrein wordt veel te
hard gereden, de vernielingen en
vervuilingen zijn inmiddels onmis-
kenbaar en in nabije supermarkten
gaan de jongens op rooftocht."

Beraad
De gemeente Heerlen zei desge-
vraagd tot gisteren helemaal niets
van de zigeuners te hebben afgewe-
ten. Volgens eèn woordvoerster
kreeg men namelijk pas gisteroch-
tend een brief van de naast het re-

Volgens bewoners van de pal tegen-
over het terrein gelegen wijk Maria
Christina is het ondenkbaar dat de
gemeente tot gisteren niets van de
problemen afwist. Wijkbewoner
Van de Werf: „Kom nou, die zigeu-
ners komen hier elk najaar. Ik her-
ken de kinderen aan hun gezichten.
Punt is echter dat ze vroeger na drie
of vier dagen al verdwenen. Inmid-
dels zijn ze er al bijna twee weken.
De buurt is het spuugzat. De ge-
meente doeter niets aan. Lang moet
het niet meer duren. Want anders
gebeuren er nog ongelukken."

creatieterrein gelegen sportclub
Heksenberg, waarin de situatie uit
de doeken wordt gedaan. „Voor die
brief wisten we van niets. Nu kun-
nen we ons over de situatie beraden.
Of dat ook maatregelen op korte ter-
mijn met zich meebrengt, is nu nog
niet te zeggen."

Ontbijt voor
7000 gasten

Overigens zijn er nog kaarten
verkrijgbaar voor dit Bevrij-
dingsontbijt. Even contact opne-
men met de VVV-Heerlen of de
Stadsschouwburg. Prijs acht
gulden, inclusief bediening. De
kassa's aan de schouwburg zijn
zondag tot 11.30 uur geopend.

Kroonbroodje
De fijnproevers die deelnemen
aan de recordpoging worden ge-
trakteerd op een nieuw baksel:
het kroonbroodje. Bakker Wiel
Bekkers en slager Jan Brouwer
hebben veel proeven gekozen
voor een koude snack bestaande
uit brood en vlees. In het kroon-

De 39-jarige bakker uit de Ge-
leenstraat is ervan overtuigd dat
de gemeente Heerlen met grote
letters kan worden bijgeschre-

Bonze (2)
lao ia' z0 2e9t e snuffe'
lic, \a's Óe bonze schrijft heb je
k eigenlijk niet meer over een, as of leider, maar over een

priester. Om aller-
y^ Moeilijkheden uit de weg te
*!"o/an' houden we het in het ver-

Ijj 9 geiüoon op bobo. Later zaln loei weer blijken dat dat
ïof°r<^ *n 'let Burundisch rund

3 l?ts dergelijks) betekent.

Geld
\h^}n inwoner van Heerlen
iWn een bank in zijn woon-
ta-pafs Qeld afhalen, maar daar

Jt- e 9 hij te horen dat zijn uitke-
-5 9t?°9 n*et was overgemaakt.
ge„ . eerlenaar verliet met te-zJlZln de bank en probeerde

y^Jjdeluk in een filiaal van de-
jj.Ide bank in Maastricht. Weer

verhaal. De verdachte
rj ~e echter geld zien en wenste
'stei.an'c n*et {e verlaten. De

"om arm' kwam eraan te pas
de man te verwijderen.

Geld (2)
** v '
fWen v.ervolg kon niet uitblij-
U, '■ Gisteren moest dezelfdelCe^eTlaar ziin halsstarrige
ku ng aan de VolitierechterfyWaastric.it komen uitleggen.
uj Het echter verstek gaan,

dat weerhield de officier
[_ J1Justitie er niet van een boe-lieCe eisen van 350 gulden.Poli-
HQ echter mr Hermesdorf hield

rekening met de draag-
-oom'U'U van de verdachte en ver-
Hf/aeelde hem tot 250 gulden.

een trieste zaak,
i]J°ilf i^e Qeldboete slaat onge-
il Meld een gat in zijn volgen-

Ultkering.

Stuipen
u °Vna denken dat het!_Ui meen niet meer bestaat. De

*|[epen- Vroeger joeg dat woord
_jj > n af je letterlijk de, juistja,
ie et lijf. Maar ja, waar zijn
t^^nsen tegenwoordig nog
He ns mee te fcry°en? Zon-
tie ,s^ bestaat nauwelijks nog,

z^n allemaa( door-
teiri kortom, we krijgen nog
ioetfj 1 de stuiPen... Toch fijn te
■kirrti.l at ze ergens op deze
ty<xnfl°ot standvastig zijn.
Ion», hoewel de gebruiken in de
%rritr Jaren veranderd zijn,
Min ln Heerlerheide St. Cor-
djs ,s n°g steeds aangeroepen
lify^chermer tegen 'vallendee> stuipen en zenuwlijden.

Stuipen (2)
St. (vna/ zaterdag viert de
fyeru rnetiwsparochie maar
\n Jes het 150-jarig bestaan
ne[j, Parochie en van het Cor-
>e(Jer oCtaa-f dat sinds 1839
tien „,Jctar in deze kerk gehou-
enïftP(° Het octaa/duurt tot
Nsse 2ondaa24 september. De

ri Z^n op zon(iagen omes,en' t*en en elfuur en op
Qen y^Q-Sen 's morgens om ne-
%r r? ?*. 's avonds om zeven
il)ce -T?, kinderzegening wordt
>en ïlaaag om drie uur gege-
:°lria C missen °P zaterdag en
i^n ri ? 7 daaronder twee keer
"Jsterw !,CtTnis _ 2tdten °P°e-
"en V? aoor verschillende ko-
'tufcip de regio. Kortom, een
'en ljaditie gehandhaafd in

"nel veranderende tijd.

Katten
l Ni;
% f w.e het er toch over heb-
Sidtri Rodahal in Kerkrade
ftJ 2o .? kattenvereniging Feli-

krn °naag 17 september een in-
\nau°nale tentoonstellingliefst4Knkatten- Daar moeten
'Uee,, katten opduiken in de
'"et L Verschiüende kleuren,
en Un zonder 'kleine ingreep',
hpesr,^ meest verschillende
,'ien .' °e tentoonstelling is van
n dpk 2es uur geopend. Mocht

ben £ buurt wonen en last heb-
U^ an het gemiauu., dan moet
r*h r niet al te katterig reage-

Van onze verslaggever
HEERLEN - Nog vier dagen en
dan laat een groep enthousiaste
bakkers, slagers en restaurant-
houders zien dat Heerlen óók
iets groots kan organiseren: een
ontbijt voor 7000 gasten. Acht
maanden van intensieve voorbe-
reiding is besteed aan deze we-
reldrecordpoging 'langste ont-
bijttafel ter wereld', die komende
zondag om 12.20 uur in en rond
de Stadsschouwburg wordt aan-
gepakt. Een hels karwei. „Maar",
zegt initiatiefnemer en hoofd-
coördinator Jan Vissers, „ge-
steund doorzon zeshonderd me-
dewerkers moet het lukken."

ven in het Guiness Book of
World Records. „De laatste werk-
bespreking gaf mij de overtui-
ging dat het zondagmiddag gaat
lukken. ledereen is gemotiveerd
en weet wat er op het spel staat.
Alles is tot in de details bespro-
ken en ik zie geen knelpunten.
Het record van Steenwijk, 6626
personen aan één tafel, moet
sneuvelen. Goed of slecht weer,
iedereen zit droog."

Één wens van de organisatie is
nog niet in vervulling gegaan.
Naar verluidt zijn er op de bevrij-
dingsdag (17 september 1944) in
Heerlen vier kinderen geboren.
Maar in de gemeentearchieven
zijn die vier namen niet te achter-
halen. Eén mevrouw heeft zich
tot dusver spontaan gemeld en
zij behoort zondag met haar moe-
der tot de eregasten. Jan Vissers:
„Ik hoop dat de overige drie
mensen, die 17 september hun
45ste verjaardag vieren, zich mel-
den. Ook zij behoren dan tot onze
eregasten."

Deze uitnodiging danken de
Heerlense doedelzakspelers
mede aan de Japanse professor
Nobuyoshi Yamada. Deze laatste
is al jaren te gast in Kerkrade
waar hij als begeleider van Ja-
panse groepen en als jurylidaan-
wezig was. Daar was hij buiten-
gewoon gecharmeerd van de
kwaliteit en show van Corioval-
lum Band.

Geluidsoverlast:
buren verhuizen

„Yamada was bewust op zoek
naar een Pipe Band, omdat ze
zoiets niet in Japan hebben. En
zijn oog is (gelukkig) op ons ge-
vallen", aldus voorzitter Sjef
Quaedvlieg. De band die met
vijftien personen zaterdag 28 ok-
tober vanaf Düsseldorf richting
Kopenhagen vertrekt, zal de zon-
dag daarna op het internationale
vliegveld van Tokio arriveren.
Uitgerust en wel worden ze
maandag 31 oktober onder meer
verwelkomd door het bestuur
van Mie. Vanaf dinsdag 31 okto-
ber starten ze huntoernee. „Alles
bij elkaar moeten we zeker vijf
keer onze kwaliteiten tonen",
zegt voorzitter Sjef Quaedvlieg.

overlast te ondervinden van het ge-
luid van de machines in de twee ?a-
-ken. Het maximale geluidniveau
dat 's nachts in de woning van Fris-
sen mag worden geconstateerd is
vastgesteld op 25 decibel (dba). Vol-
gens de onafhankelijke adviseur
van het ministerie van VROM, een
belangrijk adviesorgaan voor de ge-
schillenafdeling, is het niet duide-
lijk of de bakkerij en slagerij vol-
doen aan de opgelegde 25 decibel.

Van onze correspondent
DEN HAAG/HEERLEN - „Mijn
cliënten zijn tijdelijk verhuisd naar
een bejaardenwoning omdat ze in
hun huis geenrust hebben. Toen ze
onlangs weer thuis sliepen bleek
dat de naburige bakkerij en slagerij
nog steeds geluidsoverlast opleve-
ren." Dit zei de raadsman mrNelis
namens M. Frissen tijdens een hoor-
zitting bij de geschillenafdeling van
de Raad van State. Frissen eist dat
de gemeente tot sluiting overgaat
van bakkerij Broekmans en slagerij
Lochtman aan de Benzenraderweg.
Frissen stelt 's nachts voortdurend

Betrapt op
steunfraude

Overigens heeft de Heerlense
Coriovallum Pipe Band het Bel-
gische kampioenschap voor doe-
delzakgroepen in de vierde divi-
sie niet de wacht kunnen slepen.
„We hadden er wel op gegokt,
maar we hadden onze dag niet,
zullen we maar zeggen", aldus
voorzitter Stef Quaedvlieg over
de derde plaats. De Heerlenaren
wisten wel twee bekers te be-
machtigen.

Het meetrapport van de gemeente
toont niet onomstotelijk aan dat de
exploitanten zich aan de geluid-
norm houden, aldus de adviseur.
Ook uit het geluidrapport dat in op-
dracht van Frissen werd gemaakt,
wordt dat niet duidelijk, omdat de
meetmethode volgens de adviseur
niet waterdicht is. De geschillenaf-
deling velt over enkele weken een
oordeel.

Kabels illegaal verbrand
BRUNSSUM - De 46-jarige P.V. uit
Brunssum heeft gisteren van de so-
ciale recherche een proces-verbaal
gekregen omdat hij de sociale
dienst niet had ingelicht over ande-
re inkomsten. De mankreeg een uit-
kering, maar verdiende gedurende
een langere periode wekelijks 250
gulden bij een APK-keuringssta-
tion. De totale steunfraude bedraagt
5000 gulden. De Brunssummer
heeft een terugbetalingsregeling ge-
troffen met de sociale dienst." Het ontbijtzoals de 7000 gasten het zondag krijgen voorgezet. Foto: DRIES LINSSEN

BRUNSSUM - Twee broers uit Brunssum werden gistermiddag door de
politie betrapt tijdens het verbranden van driehonderd kilo telefoon- en
leidingkabel. Om halfdrie ontstond op de steenberg bij de Bossstraat een
hevige rookontwikkeling. De politie was snel ter plekke en sommeerde
het tweetal onmiddellijk het vuur te blussen. Met modder werden de
vlammen bedwongen, waarna de Brurissummers een fiks proces-verbaal
kregen.

# Illegaal verblijvende zigeunertjes in Heerlen.
Foto: DRIES LINSSEN
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wijt de Heerlense raad een ad hoc
beleid te voeren.

Bonze



t
Na een gelukkig leven is heden, zorgvol verpleegd
in de St. Jansgeleen voorzien van het h. sacrament
der zieken op 74-jarige leeftijd van ons heengegaan
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader,
opa, broer, zwager, oom en neef

Johannes Antonius
Eussen
echtgenoot van

An Baggen
Geleen: A. Eussen-Baggen

Landgraaf: Harry en Marianne
Sarah, Thomas, Bram, Marthe

Maastricht: Mart en Vera
Nijmegen: Peter en Jacqueline

'Familie Eussen
Familie Baggen

6166 CR Geleen, 11 september 1989
Marcellienstraat 16
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
vrijdag 15 september a.s. om 10.30 uur in de paro-
chiekerkvan deH.H. Marcellinus en Petrus te Oud-
Geleen, waarna de begrafenis op het parochiekerk-
hof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar schriftelijk condo-
leren vanaf 10.00 uur.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragen donderdag 14
september om 19.00 uur in voornoemde kerk.
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.

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

Jo Eussen
Meer dan 20 jaar was hij docent Frans en 'n plicht-
getrouw collega aan devoormalige Mavo Sint Jan.

Namens de Albert Schweitzer SGS,
Ir. H. Eugelink, voorzitter
Drs. P. Hovens, rector

Geleen, 12 september 1989

t 'Na een voorbeeldig en zorgzaam leven is heden vanons heengegaan, onze goede moeder, groot- en
overgrootmoeder

Johanna Op 't Eijnde
echtgenote van wijlen

Leonardus Dohmen
Zij overleed na een liefdevolle verzorging in het
verpleegtehuis Invia te Sittard, voorzien van het h.
sacrament der zieken, in de gezegende leeftijd van
93 jaar.

Luik (Belg.): Lies en Leon t Simon-Dohmen
Grevenbicht: Lambert en Fien

Dohmen-Coenen
Brussel (Belg.): Wies en Stam

Szynutko-Dohmen 'Oostende (Belg): Mia en JosVosters-Dohmen
Grevenbicht: Wil en Jos Dohmen-Smeets
Grevenbicht: Torn en Mia Dohmen-Lebens

en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Op 't Eijnde
Familie Dohmen

6127 AH Grevenbicht, 12 september 1989
Beekstraat 47
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 16 septem-
ber as. in de parochiekerk van de H. Catharina te
Grevenbicht, om 10.30 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Wij zullen haar gedenken in de avondmis van vrij-
dag 15 september as. om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van het
ziekenhuis te Sittard. Bezoek dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Je was zo lief...

We hadden je zo lief...

MIA BEAUMONT
echtgenote van

JO SLENTER

is thuis overleden
op 11 september 1989.

Ze werd 67 jaar.

Jo
Barbara en Torn
Pim
Han en les
Mayke en Joep
Ton en Yvonne
Laure en Ruud
Lily en Willy
Nina en Merijn
Myra en Koos

6165 BK Geleen
11 september 1989
Kummenaedestraat 88

Mia is opgebaard in derouwkapel
van het Maaslandziekenhuis te
Geleen; bezoekvan 17.30 tot 18.30
uur.
Donderdagavond om 19.00 uur is
een avondmis.
De uitvaartdienstvoor haar is vrij-
dag 15 september om 11.00 uur in
de parochiekerk Christus Koning,
Kluis-Geleen.
Mia wordt daarna begraven op de
begraafplaats Vouersveld te Ge-
leen.
Gelegenheid tot schriftelijk con-
doleren in de kerk vanaf 10.30 uur.

Enige en algemenekennisgeving
t

Diepbedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij kennis dat heden van
ons is heengegaan, gesterkt door de h. sacramen-
ten, onze lievezorgzame moeder, oma, zus, schoon-
zus, tante en nicht

Anna Maria Hubertina
Helena Koonen

weduwe van

Peter Johannes Hubertus
Friesen

op de leeftijd van 78 jaar.
Heerlen: Harrie Friesen

Paul en Natalie
Familie Koonen
Familie Friesen

12 september 1989,
Huize Ter Eyck, Heerlen
Corr.adres: Klimopstraat 5, 6413 SE Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
vrijdag 15 september a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Paulus, Stanleystraat 1, Heerlen,
waarna aansluitend begrafenis op het kerkhof aan
de Kampstraat te Heerlerheide.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleance achter in
de kerk vanaf 10.40 uur.
Avondwake donderdag 14 september om 19.00 uur
in voornoemde kerk.
Mam is opgebaard in de rouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen, ingang St. Antoniusweg.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, donderdag
van 17.30 - 18.00 uur.

I * "

Bedroefd, maar met grote dankbaarheid voor wat
zij voor ons geweest is, berichten wij u dat God he-
den plotseling tot Zich genomen heeft, na een ge-
duldig gedragen ziekte, in de leeftijd van 59 jaar,
mijn lieve vrouw, onze goede en zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Theresia Sauren
echtgenote van

Theo Aretz
Wij bevelen de ziel van de overledene in uw gebe-
den aan.

Eygelshoven: Th. Aretz
Schaesberg: H. Aretz

B. Aretz-Boerboom
Tim en Ivo

Middelburg: M. Schörgers-Aretz
Fr. Schörgers
Roland

Eygelshoven: J. Erkens-Aretz
J. Erkens
Cindy
Familie Sauren
Familie Aretz

6471 CX Eygelshoven, 12 september 1989
Mirbachstraat 32
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 15 septem-
ber as. om 10.00 uur in de parochiekerk van de H.
Joannes de Doper te Eygelshoven.
Daar de familie overtuigd is van uw medeleven is
er geen condoleren.
Bijeenkomst aan de kerk.
De overledene zal bijzonder herdacht worden tij-
dens de avondwake van donderdag 14 september
as. om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het streekmortuarium, gelegen op het terrein
van de Lückerheidekliniek te Chèvremont, dage-
lijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Bedroefd, doch dankbaarvoor wat zij voor ons be-
tekend heeft, geven wij ukennis, dat voorzien van
de h. sacramenten der zieken, in het De Weverzie-
kenhuis te Heerlen, op de leeftijd van 68 jaar is
overleden, mijn dierbare echtgenote, onze zorgza-
me moeder, schoonmoeder, lieve oma, zus, schoon-
zus, tante en nicht

Anna Veronica Preyde
echtgenote van

Jozef Otto Schreitl
De bedroefde familie:

Valkenburg a/d Geul: J.O. Schreitl
Valkenburg a/d Geul: Tiny Philippi-Schreitl

Jo Philippi
Patricia
Alexandra

Valkenburg a/d Geul: Wim Schreitl
Netty Schreitl-Pieters
Hja
Stephan

Brunssum: Marijke Schreitl
Oud-Valkenburg: JosjeLemmens-Schreitl

Thei Lemmens
Familie Preyde
Familie Schreitl

6301 ZR Valkenburg a/d Geul, 11 september 1989
Louis Eliasstraat 29
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben vrijdag 15 september a.s.
om 11.00 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw
van Altijddurende Bijstand te Valkenburg a/d
Geul.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor de
aanvang van de uitvaartdienst.
Voor de zielerust van de overledene zal donderdag
14 september om 19.00 uur de avondwake gehou-
den worden in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets, Spoorlaan 29 Valkenburg a/d Geul.
Bezoek dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
In de vrede van Christus nam God heden, geheel
onverwacht tot Zich, in de leeftijd van 85 jaar, voor-
zien van de h.h. sacramenten der stervenden, onze
dierbare broer, schoonbroer, oom en neef

Hendrik Hamers
In danakbare herinnering:
Familie Hamers

Venray, 10 september 1989
Corr.adres: St.-Hubertuslaan 66
6467 CX Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 15 september om 11.45 uur in de parochie-
kerk van de H. Remigius te Simpelveld.
Aansluitend zal de crematie plaatsvinden in het
crematorium te Imstenrade-Heerlen.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Donderdagavond om 7.00 uurzal, mede ter intentie
van de overledene, een h. mis worden opgedragen
in voornoemde parochiekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Op dinsdag 12 september is in het bijzijn van zijn vrouw en al zijn kinde-
ren, na een liefderijke verzorging, op 80-jarige leeftijd thuis overleden,
voorzien van de h. sacramenten der zieken, delieve, zorgzame en onverge-
telijke

Sjeng Deben
begiftigd met de eremedaille verbonden aan de

orde van Oranje Nassau in zilver
drager van de goudenKNVB-speld

en erelid van SV Limburgia
echtgenoot van

Mia Deben-Kolthoff
vader van:

Gulpen: Tine en Jo Ploum-Deben
Limbricht: Marjolein en Gerard v.d. Lelij-Deben

's Hertogenbosch: Peter en Philo Deben-Gort
Heerlen: Joop en YvonneDeben-v. Ophem

Übachsberg: Toos Deben en Jan Meessen
opa van: . ,
Frank, Erick, Joost
Bram, Gijs, Otje
Jeroen, Bregje
Bart, Kim
Niels, Jorre, Steven, Marten,
Gijsbert, Wouter, Janske, Jasper

6443 SB Brunssum, 12 september 1989
Karel Doormanstraat 5
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te nemen, dagelijksin het 'mortuarium van het ziekenhuis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30uur.
Avondwake, donderdag om 19.00 uur in de hierna te noemen kerk.
In de St. Vincentiuskerk te Rumpen-Brunssum zal de plechtige uitvaart-
dienst gehouden worden op vrijdag 15 september om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.k. kerkhof aldaar.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het plotseling overlijden
van de heer

A. Thissen
organist van onze parochiekerk

Zijn toewijding en inzet, vooral voor de kerkmuziek, zullen wij steeds metveel respect en waardering gedenken.

Parochiegeestelijkheid en kerkbestuur van de
parochie H.H. Marcellinus en Petrus te Geleen

Geleen, 12 september 1989

Onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen van de heer

A.P.L.H. Thissen
Vele jaren heeft de overledene als lid en sekretaris deel uitgemaakt van
ons bestuur.
Wij zullen zijn betrokkenheid bij het bibliotheekwerk en zijn opgewekt-heid missen.

Bestuur, direktie en personeel
Stichting Openbare Bibliotheek Geleen

Geleen, 12 september 1989

I * jBedroefd, maar in grote dankbaarheid vóór datge-
ne wat zij met haar liefdevolle zorg, haar innemen-
de goedheid en voorbeeldige levenswandel voor
ons heeft betekend, geven wij kennis, dat God tot
Zich heeft geroepen, in de leeftijd van 70 jaar

Maria Josephina
Lindelauf

echtgenote van

Gottfried Wilhelm Koch
Moeder van Will
Schoonmoeder van Nelly
Oma van Danny
Familie Lindelauf
Familie Koch

Zij overleed in het St.-Jozefziekenhuis te Kerkra-
de, voorzien van het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.
6467 CD Kerkrade, 11 september 1989
Callistusstraat 44
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 16 september as. om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvangenis te
Terwinselen, waarna de begrafenis zal plaatsvin-
den op de r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De overledene wordt bijzonder herdacht in de
avondmisvan vrijdag 15 september om 19.00uur in
voornoemde parochiekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I t
Na een voorbeeldigen zorgzaam leven is hedenvan
ons heengegaan, in de leeftijd van 69 jaar, onze
broer, zwager, oom en neef

Frans Johannes
Geraets

In dankbare herinnering:
Treebeek: M. ten Lohuis-Geraets

Schinveld: D. Beumers-Geraets
Schinveld: K. Geraets-Hornstra
Brunssum: H. Geraets-van Ommen

Mindergangelt (Dld.): W. Geraets-Scheuvens
Schinveld: P. Geraets-Deckers

Hillensberg (Dld.): J. Geraets-Stassen
en al zijn neven
en nichten

Schinveld, 11 september 1989
Corr.adres: Pres. Kennedystraat 46,
6451 AW Schinveld
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 15 september a.s. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Eligius te Schinveld, waarna
aansluitend de crematie om 12.30 uur in het crema-
torium te Heerlen.
De avondwake is donderdag 14 september om
18.45 uur in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Voor vervoer naar het crematorium is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Rectificatie
In de overlijdensadvertentie van

Herman Muller
is de avondmis niet vermeld.

Deze is heden woensdagom 19.00 uur in de kerk
H. Hart van Jezus te Schandelen-Heerlen.

'yMi^-- ::::;;::;:::W::S:.^S:-

f ' IHeden overleed tot onze diepe droefheidonze lieve
moeder, schoonmoeder, grootmoeder, overgroot-
moeder en tante

Maria Hubertina
Wolter

* 18-04-1897 t 11-09-1989
weduwe van

Johan Servatius Weling
Kerkrade: M.S. Dohmen-Weling

Roermond: M.M. Joosten-Weling
A.J. Joosten
klein- en achterkleinkinderen
Familie Wolter
Familie Weling

Kerkrade, 11 september 1989
Kloosterraderplein 152
Corr.adres: Hoofdstraat 518, 6461 CN Kerkrade
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
vrijdag 15 september as. om 11.00 uur in de dekena-
le kerk St.-Lambertus te Kerkrade-Centrum, waar-
na aansluitend begrafenis op de algemene begraaf-
plaats aldaar.
Donderdag 14 september zal de overledene bijzon-
der worden herdacht tijdens de avondmisvan 19.00
uur in bovengenoemde kerk.

"" * INa een kortstondig en geduldig gedragen lijden,
ons achterlatend met een gevoel van dankbaar-
heid, gesterkt door het h. sacrament van dezieken
is op 85-jarige leeftijd van ons heengegaan, onze
dierbare zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Johanna
Josephina Hubertina

Peters
Wij bevelen haar in uw gebeden aan.

Heerlen: J. Peters, Em. pastoor
Heerlen: L. Peters
Heerlen: G. Peters

ph. Peters-Leerssen
Kinderen en kleinkinderen

Lemiers: H. Peters, pastoor
Familie Peters
Familie Palmen

Kerkrade, 7 september 1989
Huize Elisabeth, Hammolenweg 7
Corr.adres: J. Peters, Weltertuynstraat 32
6419 CT Heerlen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis heeft in besloten familiekring plaatsgevon-
den, op dinsdag 12 september j.l.

Met grote verslagenheid en onbegrip hebben wij
het bericht ontvangen van het plotselinge overlij-
den van onze vriend, collega en official

Boy Vrancken
Zijn dood heeft ons diep getroffen en laat een lege
plek achter in onze official-bank.
Onze gedachten gaan uit naar Truus, Bas en Stef,
zijn gezin, waarmee hij nog zoveel plannen had.

Bestuur Stichting IJshockey Geleen
collega-officials, teambegeleiding
en spelers Smoke Eaters

t |
Met grote droefheid, doch ook met grote dankbaarheid jegensO.L. Heer, igeven wij u kennis datna een intens en welbesteed leven van zorg en lief-
de en met grote warme belangstelling voor haar gezin en omgeving toch !nog onverwacht van ons is heengegaan, voorzien van het h. oliesel, mijn j
lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, onze lieve oma, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Maria Josepha Augusta
Lenoir-Voncken

echtgenote van

Alphons Maria Joseph Hubert Lenoir
op de leeftijd van ruim 85 jaar.

In dankbare herinnering:
Vaesrade: A.M.J.H. Lenoir

Puth: J.A.M. Lenoir
M.H. Lenoir-Franssen
Fons en Yvon
José en Perry

Vaesrade: A.C.M.S. Lenoir
Familie Voncken
Familie Lenoir

12 september 1989
Tulpstraat 41, 6361 JA Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op zaterdag 16 september
om 11 uur in de St.-Servatiuskerk te Vaesrade-Nuth.
Wij leggenhaar te rusten in het familiegraf op der.k. begraafplaats aldaar.Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Vrijdag as. om 19 uur avondwake in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers van De Universele, Hoofd-
straat 100, Hoensbroek. Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 14
tot 15 uur en van 19tot 20 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van
het plotseling overlijden van ons zeer gewaardeerd lid

Math Boeijen 1
Hij was meer dan 40 jaar lid van onze vereniging.
Zijn inzet voor de vereniging zal steeds in onze herinnering
blijven.

SchaakverenigingBrunssum

t
Geheel onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen, voorzien van de j
h.h. sacramenten der stervenden, in de leeftijd van 83 jaar,van mijn lieve
man, onze goede vader, schoonvader, grootvader, broer, schoonbroer,
oom en neef

Johan J.H. Delhey
echtgenoot van

T.W. Janssen
In dankbare herinnering:

Landgraaf: mevrouw T.W. Delhey-Janssen
Kinderen en kleinkinderen

6371 JB Landgraaf, 6 december 1989
Willem 2-laan 49
Zoals zijn wens was bij het leven, heeft debegrafenis in stilte plaatsgevon-
den.

lil H
t

Wij geven u kennis dat naeen noodlottig ongeval jjj
Duitsland, in haar 81e levensjaar is overleden, mir
lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonm°e
der, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Sophie Gielgens
echtgenote van

Johan Schlenter
Heerlen: Johan Schlenter

Voorschoten: Hans Schlenter
Tilla Schlenter-Theunissen

Schaesberg: Sophie Lückers-Schlenter
Harry Lückers

Schaesberg: Jos Schlenter KLian Schlenter-van den Broe
en al haar kleinkinderen
Familie Gielgens
Familie Schlenter

6417 EZ Heerlen, 10 september 1989
Meisbroekstraat 2
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden 0F

vrijdag 15 september om 11.00 uur in de paroer»
kerk H. Moeder Anna te Bekkerveld-Heerle^waarna de begrafenis is op de r.k. begraafp'33
Heerlerbaan.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven 's
geen condoleren.
Avondwake, donderdagom 19.00 uur in voornoe 1*1
de kerk.
Sophie is opgebaard in het uitvaartcentrum De 'Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar donderd"1

bezoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgevl^
te zenden, deze annonce als zodanig beschou^e^

Dankbetuiging
Sterven is geen afscheid van het lev
welvan de tijd.

Voor uw oprechte deelneming in welke vorro^ .
ook, ons betoond tijdens de ziekte, het overlijd
en de begrafenis van onze lieve moeder en om*1

Wilhelmina
Quaedflieg-van Lieshout
betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen
Landgraaf, september 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
zaterdag 16 september as. om 19.00uur in de Pc»
en Pauluskerk te Landgraaf-Schaesberg. .

-J. Cornelia Hoogmans, 74 jaar, echtgenote vr,
T Frans Soentjens, Willem Bayerstraat 8, 604^ p

Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal woro ö
gehouden op donderdag 14 september om l*'
uur in de H. Hartkerk te Roermond.
4- Theo Otten, 66 jaar, echtgenootvan Beppie’%,
I ten, Mozartstraat 220, 6044 RP Roermond- .j,
plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden v
dag 15 september om 13.00 uur in de kerk van r>

pel in 't Zand te Roermond.
4- Arme Schmitz, 79 jaar, Hambeek 56, 6041 N
* Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal vv

den gehoudenvrijdag 15 september om 13.30 uu
de H. Geestkerk te Roermond.
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weer het laagje water van een centi-
meter of vijf in hun kelder konden
komen wegpompen, moesten wor-
den teleurgesteld aangezien die
pompen alleen functioneren indien
sprake is van een grotere hoeveel-
heid water.
In Brunssum viel als gevolg van het
noodweer de verkeerslichteninstal-
latieuit op hetBodemplein. Datzelf-
de gold voor een deel van de bin-
nenstad van Heerlen. Opstoppingen
en verkeerschaos in de middagspits
was in beide gemeenten het gevolg.
Een woordvoerder van Meteo Beek
kon gisteravond niet zeggen hoe-
veel neerslag er was gevallen. Wel
wist hij te melden dat er in Kerkra-
de ook sprake is geweest van neer-
slag in de vorm van hagel.

Bord uit dank
voor bevrijding
j^AASTRICHT - De Neder-
'ands-Amerikaanse oorlogsgra-
ven-stichting heeft president
Bush een herinneringsbord ge-
stuurd uit dankbaarheid voor de
bevrijding van Nederland45 jaar
geleden.
Een duplicaat van het Delfts-
blauwe bord wordt morgen bij
<je herdenkingsplechtigheid op
het militaire kerkhof in Margra-
ten aan de Amerikaan F. Keaton
aangeboden, erelid van de stich-ting.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De bevolking
van Limburg is het afgelopen ka-
lenderjaar gegroeid van 1 095 424
naar 1 099 622, zo blijkt uit een
thans uitgegeven jaaroverzicht
van het provinciaal bestuur. De
groeimet 4 198 inwoners is toe te
schrijven aan een geboorte-over-
schot van 4 054, vermeerderd
met een licht vestigingsover-
schot van 144. Vrouwen overtref-
fen het aantal mannen in deze
provincie met 6 524.

Van de 69 gemeenten in Lim-
burg hebben 34 het afgelopen
jaar méér ingezetenen zien ver-

Limburgse vrouwen in meerderheidspositie

Plussen en minnen
in bevolkingscijfers

trekken dan er zich vestigden.
Met een nadelig saldo van 440
gaat Venlo hierbij aan kop. Door-
dat het aantal geboorten het aan-
tal overlijdens met 227 overtrof,
bleef de 'schade' in de burgerlij-
ke stand van Venlo beperkt tot

213. Heerlen, qua grootte de
tweede gemeente van Limburg,
prijkt ook als tweede op de lijst
van gemeenten met een opmer-
kelijk vertreksaldo: 313. Hier
stond echter een geboorteover-
schot tegenover van 141 waar-

door het inwonertal van Heerlen
slechts met 172 terugliep naar
94 149. Een grote plus als ver-
schil tussen vestiging en vertrek
liet provinciehoofdstad Maas-
tricht aantekenen. Daar vestig-
den zich 550 personen méér dan
er vertrokken, een verschijnsel
dat voor een groot deel samen-
hangt met de groei van het aantal
studenten in deze stad. In Maas-
tricht was daarnaast overigens
slechts sprake van een geboorte-
overschot van 48. Dat verschil
bestond uitsluitend uit meisjes.
In demannelijke lijn stonden te-
genover 588 geboorten ook heel
exact 588 sterfgevallen. Méér
vestigingen dan vertrek noteer-

den onder meer ook Schinnen
(184), Sittard (179), Gulpen (112),
Meerssen (53) en Kerkrade (46).

Op vijfna gingen alleLimburgse
gemeenten het nieuwe boekjaar
in met een geboorte-overschot.
Dat was onder meer het geval in
Beek (128), Echt (41), Eijsden
(50), Geleen (32), Helden (143),
Horst (151), Landgraaf (207),
Maasbree (122), Margraten (125),
Roermond (171), Sittard (127),
Stem (134), Venray (218) en
Weert (208). In Kerkrade daaren-
tegen was sprake van 36 méér
sterfgevallen dan geboorten. In
Nuth bedroeg dat negatief ver-
schil 19 en in Sint Odiliënberg 22.

Meer dan 20 gegadigden voor aankoop opstallen

Zakenman wil Eurohal
voor oorlogsmuseum

Regionale
brandweer

kwam te hulp
Vervolg van pagina 1

- Om het water de baasp Worden, arriveerden gisteravondn Kerkrade tientallen dompelpom-
r*n van het regionaal magazijn van
p regionale brandweer in Margra-en. Die werden met spoed bezorgd

'J de gedupeerde Schaesbergena-
den en Kerkradenaren. Bewoners
lebelden met devraag ofde brand-

door pierre rousseau
MAASTRICHT - Oud-buizenfabrikant Jan Driessen uit Veg-
hel (N-Br.) is een van de20 gegadigden die een bod hebben uit-
gebracht op de opstallen van de Eurohal op de Griend in Maas-
tricht. Hoe groot de kans is dat de Veghelse zakenman de
Eurohal in de wacht zal slepen, kon nog niet worden gezegd.
De hal zou een permanente bestemming als oorlogsmuseum
moeten krijgen.

De belangstelling van de buizenfa-
brikant voor de Eurohal is ter spra-
ke gekomen tijdens een bezoek dat
wethouder Frits Corten, burge-
meester Herman Kaiser van Mar-
graten en voorzitter Ton Versteegh
van de Maastrichtse Kamer van
Koophandel onlangs hebben ge-
bracht aan het oorlogsmuseum van
de stichting 'Bevrijdende Vleugels'
in Veghel. Dit museum werd op in-
stigatie van Jan Driessen opgericht
en heeft inmiddels internationale
bekendheid verworven.
Sinds het gereedkomen van het
MECC in Randwyck heeft de Euro-
hal leeg gestaan. Om de expositie
over de bevrijding van Zuid-Lim-
burg, die 'maandag jl. werd ge-
opend, mogelijk te maken, moesten
tal van technische voorzieningen
worden getroffen. Oud-directeur
Carel Keuls van Keuls Techniek dit
Geleen voert in dit verband tijdelijk
het technisch beheer over de Euro-
hal, daarbij geassisteerd door John
Gouverne uit Son bij Eindhoven.

Allure
De organisatoren zijn het erover
eens dat Maastricht een oorlogsmu-

seum van internationale allure kan
verwerven door de Eurohal deze
permanente bestemming te geven.
Het gebied is in de ruimtelijke orde-
ning van de gemeente tot groen-
voorziening bestempeld, in afwach-
ting van latere ontwikkelingen. Dat
betekent dat ingeval de hal deze
nieuwe bestemming zal krijgen, de
directe omgeving in een park her-
schapen zou kunnen worden.
De heer Driessen zelf is wat terug-
houdend wat zijn ambities in Maas-
tricht betreft. „De zaak ligt politiek
immers gevoelig," laat hij weten,
„het zou bijzonder jammer zijn als
daardoor zon project zou stran-
den."

Directeur F.Boulanger van Zadel-
hoff Makelaars in Maastricht, die
namens eigenares, de gemeente
Maastricht, de Eurohal te koop aan-
biedt, deelt mee dat tot de gegadig-
den ook slopers behoren en onder-
nemers die elders de hal willen her-
bouwen. Volgens de bemiddelaar in
onroerend goed is de hal relatief ge-
makkelijk te demonteren. Maar van
een duidelijke optie door een van de
gegadigden is, aldus Boulanger, nog
geen sprake.

Van onze verslaggever

JEERLEN - Het bestuur van
v Kamer van Koophandel
,j 0r de Mijnstreek krijgt van
l leden grotendeels de vrije
19?-?' Het beleidsplan 1990-

-ba f' Waarin dat wordt be-
lerf w^rd gisteren tijdens de
.^envergadering aangeno-

„We moeten voorkomen in een bu-
reaucratie te geraken", vond alge-
meen secretaris Simons. „Van be-
lang is dat de bedrijvigeheid in de
regio bevorderd wordt, het doet er
niet zoveel toe wie het initiatief
neemt. We moeten alert en actief op
zaken kunnen inspringen, dat is een

realiteit als je met het bedrijfsleven
omgaat".

Terwijl zich buiten een onweer ont-laadde, leek ook in het Kamerge-
bouw een storm te ontstaan. Voor-
zitter Schiffelers zegde daarop toe
met de voorzitters van diverse
'bloedgroepen' binnen deKamer te
zullen overleggen, op voorwaarde
dat het beleidsplan nu aangenomen
werd.
Met een aarzelend 'akkoord' uit de
mond van Smeets was het pleit in-
eens beslecht. En de zeer bedenke-
lijke blik op het gelaat van secreta-
ris Simons maakte uiteindelijk toch
nog plaats voor een opgeluchte
grijns.

Hoewel leden taakomschrijving missen

Bestuur KvK mag
flexibel werken

Zuidlimburgse
ether overvol

START moet wachten op FM-frequentie

stü' en ander houdt in dat het be-
üan een groot aantal initiatievenkar! °ntwikkelen, en steeds flexibel
o^ . lnsPringen op veranderende
t^et Alleen indien er
if, .^le activiteiteneen verandering
ofe

e Personeelsbezetting nodig is
Ho(i. lngrÜpende financiële injecties
Kf^„

lg ziJn> moeten de leden wordenseraadpleegd.

Geenkrimp

ning en wacht op toewijzingvan een
frequentie. Enkele weken geleden
heeft de PTT echter laten weten dat
die toewijzing nog enkele maanden
op zich zal laten wachten.

Beleidsplan
garil2ltter Schiffelers begon de ver-
bei u g echter allesbehalve flexi-
'eidV' ï

6 gaan net nu over net be"
bere'rin nebben, maar ik ben niet
ifj lc* om daar nog veranderingen
\ve2.n te brengen", zei hij. Hij ver-
de nnaar het feit dat het stuk al in
\vas Verse commissie behandeld
Wa en dat daar voldoende ruimtegegeven voor inspraak.

HEERLEN - Het luchtruim boven
Zuid-Limburg is zo vol met radio-
signalen, dat er geen plaats is voor
lokale omroepen die de ether in wil-
len. START, de lokale omroep in
Geleen, kreeg onlangs van PTT te
horen dat voorlopig geen FM-fre-
quentie beschikbaar is. De Lokale
Omroep Stem (LOS) heeft van het
Commissariaat van deMedia het ad-
vies gekregen om, als men de ether
in wil, te gaan samenwerken met
START.

Dat het aantal frequenties op de
FM-band in Zuid-Limburg zo be-
perkt is, komt volgens een woord-
voerder van PTT-telecom in Den
Haag doordat sterke Duitse en Bel-
gischezenders een deel ervan in be-
slag nemen. In 1984 is internatio-
naal afgesproken de frequenties
tussen 105 en 108 megahertz be-
schikbaar voor lokale radio be-
schikbaar te stellen.
„We zitten vast aan een internatio-
nale afspraak en kunnen hier dus
niets aan doen", aldus de PTT-
woordvoerder. „Daarom adviseren
wij lokale omroepen in probleemge-
bieden te gaan samenwerken, time-
sharing dus. Doen ze dat niet, dan
leggen we het probleem bij het
Commissariaat voor de Media. Dat
kan lokale omroepen verplichten
tot het delen van zendtijd".

Van onze verslaggeefster

blijft, zullen er echter over 25 tot 30
jaar helemaal geen hoogstamboom-
gaarden meer zijn.
Voor de drastische achteruitgang
zijnvele oorzaken aan te wijzen. Met
name het onvoldoende rendement
van de hoogstamfruitteelt, maar
ook de uitbreiding van dorpen, ste-
den en het wegennet hebben de
hoogstam uit het landschapsbeeld
verbannen.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Het gaat slecht met de
hoogstamboomgaarden in Lim-
burg. De Stichting Instandhouding
Kleine Landschapselementen (IKL)
begint daarom in oktober met een
grootscheepse actie om de nog over-
blijvende hoogstamboomgaarden
teredden. Onder de noemer:' Hoog-
stamboom in Limburg. Hoe lang
nog...?' zal de stichting de komende
tien jaar proberen dit soort boom-
gaarden te behouden.

Wanten sluit samenwerking met an-
dere lokale omroepen niet uit. „Als
meer lokale omroepen de ether in
willen, behoort dat tot de mogelijk-
heden. Ook ander gebied ben ik
voor samenwerking. Waarom zou
iedervoor zich dure apparatuur aan
gaan schaffen?"

„Een vervelende situatie," vindt al-
gemeen directeur L. Wanten van
START. „We willenzo snel mogelijk
de ether in, want er zijn maar weinig
mensen die hun radio op de kabel
aangesloten hebben. Als we die
eigen frequentie hebben, willen we
onze studio officieel openen. Dat
zou in november gebeuren, maar
moet nu uitgesteld worden.

\rva n f,^ra,m er substantiële kritiek
LOZo leden. Het verst ging
die -'"Vertegenwoordiger Peters,
breidfa^tekens zette bÜ het 'onge-
„Het hi

opstarten van activiteiten.
gren<

JHeieidsplan »s open en onhe-
il ka7ï deKamer stelt zich geen en-activft ■?' Peters wilde dat nieuwe
<len V, ten steeds aan de !eden wor-n voorgelegd.

bUto?°£s ltter Smeets van de Lim-
het ,yj Werkgeversvereniging had
otn (Z ?en '°Pen eind' en vroeg
van^en duidelijke taakafbakening
c°nfliot Kamer- HiJ vreesde dat er

met andere instanties
°P hi, °ntstaan a^ de Kamer zichvn terrein zou begeven.

bestuur gaf echter geen krimp
START zendt nu nog uit via de ka-
bel, maar heeft al een ethervergun-

Stein
START is de totnogtoe de enige
Zuidlimburgse lokale omroep die
de ether in wil. De Lokale Omroep
Stem (LOS), die nog een zendmach-
tiging bij het Commissariaat voor
de Media moet aanvragen, gaat in
eerste instantie alleen via het kabel-
net uitzenden. Het Commissariaat
van de Media heeft de omroep ech-
ter er echter al wel op gewezen dat,
voor het verkrijgen van een ether-
vergunning, time-sharing metSTART noodzakelijk zal zijn.

De kritieke toestand bleek uit een
door het IKL uitgevoerd onderzoek.
Twee jaar geleden zijn alle hoog-
stamboomgaarden in de provincie
geïnventariseerd. Er bleek nog
maar een kleine 2000 ha boomgaard
over te zijn. Voornamelijk in het
Mergelland. Dit is een achteruit-
gangvan zon 80 procent ten opzich-
te van de jaren vijftig.
Hoewel de meeste bomen al ouder
zijn dan 25 jaar, betekent dit niet dat
het te laat is. De vitaliteit van de bo-
men is nu nog goed. Als actie uit-

Uit gesprekken met de eigenaren
bleek dat een groot deelvan hen be-
reid is mee te werken aan de red-
ding van hun boomgaarden. Dit
mag echter geen hoge kosten met
zich mee zou brengen.
De provincie draagt bij aan de red-
dingsactie. De provincie wil 40 %
bijdragen, tot een maximum van
f 30.000. Hoewel het IKL zelf een
groot deel van het project zal uitvoe-
ren, doet het ook een beroep op de
gemeenten. Het IKL zal alleen die
gemeenten benaderen waar de

Wel bereid

hoogstamboomgaarden belangrijke
landschappelijke elementen verte-
genwoordigen. Op dit moment heb-
ben al elf, te weten alle gemeenten
van het Samenwerkingsverband
Heuvelland, Heerlen, Nuth en
Stem, positief gereageerd en hun fi-
nanciële medewerking toegezegd.

Officieel gaat de actie op 13 oktober
van start. Dan zal in het Provincie-
huis te Maastricht een tentoonstel-
ling worden geopend die helemaal
aan de hoogstamfruitcultuur is ge-
wijd. Op 15 oktober organiseert het
IKL haar jaarlijkse Landschaps-
Doe-Dag. Dit jaarzal deze wederom
uit een fietstocht bestaan die in het
teken zal staan van de hoogstam.
ledereen die begaan is met het lot
van de hoogstam kan een bijdrage
storten in het Hoogstamfonds. Door
storting van f 25 in het Hoogstam-
fonds (gironr. 5241531) kan men een
hoogstamboom adopteren. De 'pee-
touder' ontvangt een certificaat, fol-
der, brochure en jaarlijkseen 'bulle-
tin.

£>eriolering kon in delen van Schaesberg het overvloedigeregenwater niet meer aan. Foto: DRIES LINSSEN

Officiële start grootscheepse actie op 13 oktober

IKL op bres voor behoud
van hoogstamboomgaarden

" Snoeiwerkzaamheden in een hoogstamfruitboomgaard nabij Huize Wittem in Nieuwstadt.

Beschuldiging
van 'handel in
asielzoekers'

afgewezen
KERKRADE - De beschuldiging
van de Akense chefvan de grenspo-
litie dat asielzoekers door een Kerk-
raads taxibedrijf tegen betaling van
350 gulden de grens worden overge-
zet, heeft bij Justitie in Maastricht
en bij de politie in Kerkrade voor
weinig beroering gezorgd.

In een artikel in deAachener Volks-
zeitung van deze week beweerde de
politiechef Schafer dat de vluchte-
lingenzich op die manier onder een
andere naam in West-Duitsland la-
ten inschrijven en op die manier op
verschillende plaatsen zouden pro-
fiteren van een uitkering. Schafer
staaft zijn vermoedens echter ner-
gens met concrete bewijzen.

Officier van justitie mr Nabben in
Maastricht heeft de uitlatingen van
Schafer ook uit de krant vernomen.
„Ik kan zo gauw niet zien welke
strafbare feiten er gepleegdworden.
Uit ethisch oogpunt kun je kantte-
keningen plaatsen bij een dergelijke
handelwijze, maar het is niet verbo-
den." Ook deKerkraadse politie ziet
geen aanleiding een onderzoek te
starten. Daar betitelt men de uit-
spraken van Schafer als een sterk
verhaal.

Volgens de politiechef zou een
Kerkraads taxibedrijf deel uitma-
ken van een grotere organisatie die
vanuit Aken en Brussel te werk
gaat. Maar ook daarvoor heeft de
man geen enkel bewijs in handen.

In algemene zin wordt het vaker re-
gistreren in verschillende plaatsen
van asielzoekers (binnen Neder-
land) inderdaad bevestigd door de
centrale Recherche Informatie-
dienst in Den Haag. Twaalf procent
van de asielaanvragers in Neder-
land zou zich daaraan schuldig ma-
ken.

Team Vijverdal
terug van

'gekkeneiland'
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Twee mede-
werkers van het psychome-
disch centrum Vijverdal in
Maastricht zijn teruggekeerd
van een enkele maanden du-
rend verblijf op het Griekse
'gekkeneiland' Leros, ook wel
'de Griekse tragedie' ge-
noemd. Ze deden daar schok-
kende ervaringen op over de
omstandigheden waarin 1.800
psychiatrische patiënten min
of meer aan hun lot worden
overgelaten.

Het tweetal, G. Vineken en F. Pee-
ters, brengt vandaag op een infor-
matiebijeenkomst verslag uit van
hun werkervaringen. Aanvankelijk
zou in het voorjaar van '89 een breed
samengesteld team (artsen, ver-
pleegkundigen en andere medewer-
kers) van Vijverdal naar het Griekse
eiland gaan. Maar omdat de nodige
toestemmingen ontbraken, konden
uiteindelijk slechts twee man ver-
trekken.

Naast de twee medewerkers van
Vijverdal gaan naar Leros nog ge-
lijksoortige teams uit drie andere
landen (Duitsland, lerland en Ita-
lië). De 'stages' staan in het kader
van een begeleidingsproject dat is
uitgestreken over een periode van
twee jaar.
Doel van het project is de situatieop
Leros proberen te verbeteren, door
de kennis en ervaring van psychia-
trische instituten uit andere landen
aan te wenden.

Eerder dit jaarwas ook Vijverdal-di-
recteur A.Vrijlandt ter plaatse, sa-
men met een Nederlandse collega.
Ook zij brachten verslag uit, aan de
directeuren van de andere psychia-
trischeklinieken.

Het besluit tot het Leros-begelei-
dingsproject is in april jl. genomen
tijdens de zogeheten arbeidsrehabi-
litatieweek in Maastricht. Deskun-
digen uit 15 Europese landen wis-
selden toen hun ervaringen uit en
bespraken nieuwe initiatieven voor
internationale samenwerking op
psychiatrisch gebied.

(ADVERTENTIE)

Transcarbo ;i;
kunststof ramen b.v. ■■«
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Wij verstrekken alle
soorten leningen.
Enkele voorbeelden PL

42x 54x 60x
5.000,- 143,- 117,- 108,-
-7.500- 210,- 171,- 157,-

-10.000- 280,- 228,- 210,-
-15.000- 421,- 342,- 315,-
-20.000- 561,- 456,- 419,-

Overlijdensrisico is
meegedekt, effectieve

rente vanaf 9.9%,
andere bedragen en

looptijden zijn ook-
mogelijk.

Ie hypotheken vanaf 7,5%
2e hypotheken

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

-20.000- 213,- 233,- 281,-
-30.000- 319,- 350,- 421,-
-40.000- 428,- 467,- 562,-

-mits overwaarde
Lopende leningen geen

bezwaar.
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet
aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK! 1

Wk \ "] r 4__________r 1 ___■ k■*___■____■

Leprazal ons zeker
eenzorgzyn!

Een heel jaar medicijnen voor
een leprapatiënt kost maar 60
gulden. Reden genoeg voor u
om nu donateurvan de NSL te
worden.

I Giro50500 I
Bank 70.70.70.929 1

Nederlandse Stichting
voor Leprabestrijding

Wibautstraat 135,
1097 DN Amsterdam,

tel. 020-93897 3.

I \snons mag deherfst
Tin h_Ffccn*nTi_Ffc*_n %«^ww'ULi- 71^^ JLI I I __%_^l ■ _._._. $ifi^ f '

Flitsend-vrolijke sweater vol strip- Zo kun je zelfs naar de grote Alleen voor de stoere kleuter! Al helemaal klaar voor de herfst! Lief katoenen jurkje met schattig Met zon kompleet setje voel je je
motieven. In 2 kombinaties van school! Kleuterbloesje van 100% Leuke sweater met lekker warme, Jack in petrol/fuchsia/lime of vestje en mooi breed kraagje. een hele dame. Kombinatie van .
zwart/kit/petrol/paars. katoen. In fuchsia of Cd dubbele col. In diverse kleuren, paars/petrol/lime. 128, fSTjIB De vrolijke knoopjes en de felle rokje en truitje in de mooiste k
128,140,152, PTê» donkerlila. 92-116 E_______l___É vol grappige E§ï_l____ '^' ''2, 164 en 176 iS_______Dß fuchsia motiefjes van het boven- kleuren paars en fuchsia. Met \
164,176 E£SJfl| Rokje voor dekleinste grote meid. prints 92-116 E_2___f____l Sweater in groen en fuchsia. 116, stukje kontrasteren heel mooi lekker warme en mooi afgewerkte
Zo kun je dr weer tegen! Stevige Van 100% dubbeldoeks katoen. In De échte spijkerbroek nu ook 128,140,152,164,176 27r met het denim jurkje. Ideaal voor turtle-neck en leuke motiefjes op
jongensbroekvan 100% katoen. kobalt/groen of b^M voor de kleintjes. Van 100% stone- Corduroy broek van 100% katoen ondernemende RTCI de boordjes.Klaar voor BFK3|
In taupe ofkit. IHfW paars/fuchsia. 92-116 E_Sfa__l washed katoen. EE_*9 met kontrasterende ceintuur. meisjes. 92-116 fcfH de herfst! 128-164 K_2_t___l
128-164 L V__H 92-122 PJ>__H Inkerry, fuchsia of ETi'P ____^__ ______^.

Superconfêx zorgt dat jegoedvoor de dagkorat/'vl^JEJ^^^
KERKRADE, Einderstraat 21 (bij markt). MAASTRICHT Fr. de Veyestraat 3 (aan de Noorderbrug). ROERMOND, Wilhelminaplein IOA-11.

STEIN, Mauritsweg 134. WEERT, Stationsstraat 17-19 (bij de Hema).
U BENT VAN HARTE WELKOM: MAANDAG VAN 13.00 TOT 18.00 UUR. DINSDAG T/M VRIJDAG VAN 10.00 TOT 18.00 UUR. M.U.V. KERKRADE EN WEERT VAN 9.00 TOT 18.00 UUR. OP DONDERDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR. ZATERDAG VAN 9.00 TOT 17.00 UUR. TELEFONISCHE KLANTENSERVICE: 04490 ■38 666- ,. , ! ; , . 1

HERVO ~~|
Isolatietechniek b.v,
Pascalstraat 24 - Dordrecht, 078-187300

Wij zijn een landelijk opererend ISOLATIEBEDRIJF en vragen voor
spoedige indiensttreding

ISOLATIEMONTEURS
HULP-ISOLATIEMONTEURS
LEERLINGEN
voor het aanbrengen van isolatiematerialen om leidingen, luchtkanalen,
enz.

Kandidaten dienen bij voorkeur woonachtig te zijn in Maastricht of
directe omgeving.

Indien u interesse heeft, kunt u telefonisch contact opnemen via
bovengenoemd nummer en vragen naar P. de Heer of J. Hermsen.* . 237319

Informatieavond Plan Herten-Maasdorp

morgenavond
14 september om 20.00 uur

in gemeenschapshuis Herteheym te Herten.

Toelichting van de Combinatie Herten-Maasdorp op
de voorgenomen ontgrinding en nieuwe inrichting
van het gebied tussen de kernen Herten, Ooi en
Merum(aansluitend opde Ooierpias).

Over dit plan is eerder gepubliceerd in de regionale
pers en in een huis-aan-huis verspreid informatieblad.

_.
Combinatie Herten-Maasdorp MOC'^^__f>W

WïwWËiÊWI È _ ItffMifi f'JffJi'f__fit«flWff<_r»____r»'l(li'f TlJ*i _E__Ff_/-f/IJi Ê-M \W^F->.
Bfi. DL 350 Zoom Date PENTAX PVC 880 !

..,,.. ........... -~..-..-.,_.._.,.
-J KB-Sucherkamera m^MMSSmW^mM 8-mm-Wideo-Camcorder iO Commodore Autofocus. Automatische Belich- HT "^m^'':'f'&^m^ V Mit Autofocus. 6fach-Motorzoom. Datums*'

Amiga 500 Power-Pack Bt "mm tung. Blitzeinschaltung. Drop-in- WèMWAfïmM m»^-. &— ■ IS blendung Fiigh-Speed-Shutter

«5j j| É mraSSy LI«T;B —ji JHSE3!f^3^"^8^"

öroQ^TCtEnatehlEfd6'" /i^t^^S^^S^ Ua^J i lij; -^^meem^ "WÊmmmm,. wwMrnismmmm. |H?j 'JSwm^i-wwjtwji /''W^_^__£^lWi_f^gl KfoflifcA- HMBMBBB I [Crro^nl VR s 25fl „8

r.'T'l'r WÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊ K ' fÉSIIÉ T,mr 6 Pr°9ran"e in 14' y7^^Bßr=f^".s^^^ =fj *S*H tl'-------Of ,JJSL. .ff Tagen. OTR-Sofortaufnahme. K_."\ * 1 J^aJagSP^ t.

PC^AT^oTe r̂ 80286.?2O
MH2. O Commodore VC 1541 11 Speichererweiterung ««T^i"»" X " ACFA♦ XRG 10° 135/36 EZZBI HMIMII E7O

640 K-Byte RAM. Festplattß Floppy "■* 512 K-Byte RAM. Echtzeituhr. «■*
Rb-aucnerKamera Kleinhild-Farbnegatiy-Filme 8-mm-Video-Camcorder k,

20 MB. 1 Laufwerk 3,5", Fur C64 _£#*-■ Fur Amiga 500. /IVf" Superllach. Mit stufenlosem Motorzoom-Objek- 21 DIN, 36 Aufnahmen. HOA 6fach-Motorzoom. Automatische Schaaf
1,44 MB. Monochrome- Xl*fB"> ■* *# ■*#f 7,35"7,0 m

tm- eSf1' „ Inkl. allkauf-Negativ-Entwickluno! l/W stellung. Belichtungsregelung und Weil»u |
Monitor 14". MS-DOS 3.3. ■■ '^t — Automatischer Filmt ansport. - - ——- u- llf gieich. Inkl. Zubehor! Ö
~

r ~ Eingebauter Bht2 mit ÊLMMm ~ + allkauf-Bedenunosanleitung! -N
0 commodore p C 10SD & Commodore 1084 Externes Laufwerk 3,5" Zuschaitautomahk IW7, Oiarahmen allkauf-Garanfe! lOOftPersonal-Computer 5,2 w^ Farbmonitor 189_f _^_r^- Giasios.24x36mm. --n EMMEMEMim IQJ^1 L^ceri5c25", „ 000 Für Commodore Am,ga [£A «""0» 500. IV7f MINOLTA AF-E II EEEffia PMS-DOS t^§aj£ yt*jM 500,1000 und 2000. 3D*f_* KB-Sucherkamera Wsfgß« Wmm^i ESEEÖ CCD F 330 ..„fTex.verarbei.un3LEß|##7f -JVTf Autofocus. Motor. Eingebauter BIET^ "g" ' 8-mm-Wideo-Camcorder Bfach-^ °1
C___ ,„,„„ Dn», oocc

UlSKenen <_NU 3,« Zuschaltautomatik. „, ~ zoom. MitMacro undTCL-Autofocus. W' f t«TDSchnerfer Joyce PCW 8256 Für PC-AT. ICQQ inkLßow, Taschj -~~ PLAWA Dia-Klapprahmen der Loschkopf. LCD-Data-D,splay. EditsfPersonal-Computer FarDmonitor
tm._m._m. m„ Pari, 19/ r2Wsüpgr~Hß 100135/36 IWQ Glaslos. 24 x36 mm. baa Funktion. Automatische Belichtung. Bac^pf.

256 K-Byte RAM. Integrierte Textverarbeitung. Fur Commodore 64. 90Q * Klembild^rbnegativ-Filme! |Q mT Vwll Light-Schalter. Digital-Memo mit 2 Seite' ,
Deutsche Schreibmaschinentastatur. Inkl. Kabel! iJT T" __——— _____ \WT~\~~t Wt chern. Inkl. Universaltasche ■ Jfc_l_fl_i 'Inkl. Monochromejfeitor MUMiffiUl m' 'I Disketten 2D 5 25"

■__n__u*__—= + zusatzlichem wWfï
*DiskettenlaufwerkT XJ_A rinnnpiwitm dnnnp'itp nirhtpi VAA "f«M'.tc» Diamotor AF-M Akku NP 55! EJHEI ■ T^J^imit 250 KB fIAV* ,- r . DjjppMsMigjloppeJteDichte! M^ «ollautomatischer Diaprojektor Dia-Stapelkassetten «(}(
-Malrlxdf"ck^ V^^f „„r.rf".^ls^ 10er-Pack#f Mit Autofocus. Tageslichtmonitor. Umschaltbar auf Für 2x50Dias. ««AA S__Si3 UK 90 Jjl
C__ _- nn

9-Nadel-Farbmatnxdrucker Leinwandproiektion. Inkl. Lampe 24V/150W inmiibhtiïfm #*T 7Audio-Leercassette'^SchneiderEuroPC _____ Senelle und 9AO + Kabel-Fernbedienuni «UMlViVimi AJf "~_il_h
Personal-Computer ___Z2a parallele Schnittstelle. 3TO"1 Disketten 2D 3,5" TïODiiliiSaiitten jQQ lueij^ » AGFA-O E 240 O7V
512 K-Byte RAM. 1 Laufwerk 3,5" w M**t Doppelseitig, doppelte Dichte! IiLOO Ll_^Jr_Jo_)(_-Bia_J mOT/T VHS-Uideo-Leercassette W- f
Hercules-und CGA-Gratik. I|fk|) |D7' f Stoppuhr Ca. 4 Stunden Laufzeit. ____3^<;
Inkl. MS-Works lIUXa CTnD .„ .A lOer-Pack "~T 1/100 sec Alarm. 900 ZiT *i
1- Monochrome-Mgaitod ■■#!## bIAH Lt 10 BBj. RD 100135/24Kleinbild- Zeitanzeige. Datum. _%*' CONDOR 3780 Color-Portable .
—■ 9-Nadel-Matrixdrucker nu ickshBt II MQ Farbdia-Hlme *I 37 cm-Bildschirm 32 Programme _f£ !t)'i3SchneiderTowerAT2o2 NLQ fur IBM/ 9711 JOVSHCK guiCKsnoi 11 g^mm 21 DIN. 24 Aufnahmen. Inkl. original Fuji- Funktion. On-Screen- 9t%Q'
Personal-Computer fm*-* Centronics. 91 mT Fur Commodore undAtan. %W§ Entwicklung und Rahmunq gF7!W?ffil n Display. Kabeltuner. JTlft
Processor 80286.2 x Floppy 3,5". L. W| bei allkauf (kein Posfyersand)! *«|fc- BRHUd Micron Plus MU Intrarot-Fernbedienung! ~ 5-^AMS-D053.3. <_^AO ~..,,, ,i.n..._ Zfl"- Elektro-Rasierer lIA SaEQ E-180 *fl\'S|m- --TOT O Commodore MPSI23O JoïstickCompe.ition Pro Extra Ej-.ffT^l -lt, M„ 2S,u.en. H9r UHS-Video-Leeroassette /'\
ATARI 1040STF "Sr

NLO2SZ/sec. 3^^^ Kodak Gold .00135/36 _f_ Ca. 3 S.d. Laufze, „-^
Per^ l-Coluter EES_SI Senelle und parallele lIA A "eh ue' 9JQ_ K'einhild-Farbnegati.-Film >■PffV P"___F^^..nü?.. r oe- _■■-k__I Centronics-(Schnittstelle. Sll*fß Sfll'' 21 DIN, 36 Aufnahmen. C99 _^^^ # # F^^^^W °^SÈs
«Mouse lIQB-I *^'l *^f lnkl.alikaul-Neqati.-Entwickluno! J/T M"I I Ë \*T*f fr

Monitor SM 124! *^Wf —~~ J^mWfJUmWf^f^^JhtÊÊkWm^F turner vo,b^"e'A\
__- I computer- Diskettenbox DX 85 AJkJk Bui Super HR 100135/24 ESZBM __L s* geiten unse*
*-3Schneider Target Laptop Endlospapier I_|QQ Für 85 Disketten, 5,25". QQQ "*J Kleinbild-Farbneaativ-Filme ___^^^^^^^^^^^^ _____k A"gsmeLnTeö,n9'"')HlTragbarer PC-AT PAAA E2ZE_EIR/7 Absch„e_bar. 7,^ 2,D^Slr ' ftOO W~fé) IMéfi l20-MB-Festplatte. Jrl^tQW Inkl. allkauf-Negativ-Entwicklung! """* J___L A_ ____L 'o1 Laufwerk 3,5 . — - —r^ __^—_ #■ _______
r. ,„ w„„raii 20-MB-Festplattenkit _II_L Diskettenbox SS 50 . hè]HC;mCe°Comm°pu°a: 6411 IfcO- £■£&*, 529" £325?^ QO9 Aa.hen Ho__ogenraA Geile»^P *P^f" "^^ J"f ll__ Srn^/Vc. SSSSS^a Sï»^ J



len behoorde hier vreemd genoeg
niet bij, hoewel deze gemeente een
goed ouderenbeleidvoert.

.. -Te veel gemeenten in Limburg laten hun oudere
! Woners nog teveel in dekou staan. Dat in een tijd dat dever-
t 1J n̂g in een snel tempo toeneemt. Een eerste stap tot een be-| r beleid op dit punt is de insteling van een Seniorenraad, een. erkoepelend orgaan dat de belangen van alle ouderen ineen
| Meente behartigt. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit
[5* enquête die het CNV-Limburg hield onder 53 gemeenten
l , e provincie. Gisteren werden de resultaten van de enquêtee«endgemaakt.

atilov?u^te werd gehouden naar
ein ng van de nota Seniorenbe-
Ch het CNV vorig ->aar uit"tot. In die nota werden aanbeve-

lingen gedaan om de positie van
ouderen in de samenleving te verbe-
teren.
Door de toenemende vergrijzing in

Nederland wordt de groep senioren
(mannen en vrouwen van 50 jaaren
ouder) jaarlijksgroter. In Heerlen is
al bijna een op drie inwoners ouder
dan 50 jaar.

Op regionaal en vooral plaatselijk
niveau wordt het volgens het CNV-
rapport dan ook steeds belangrijker
een goed ouderenbeleid te voeren.
Uit het rapport blijkt dat ouderen,
vooral behoefte hebben aan een
goede medische verzorging, huis-
vesting en openbaar vervoer.
53 Limburgse gemeenten dedenaan
de enquête mee. De gemeente Heer-

Het CNV-Limburg wil watgaan ver-
anderen aan deze situatie en is sterk
voorstander van het instellen van
een Seniorenraad binnen alle ge-
meenten.

Uit de enquête blijkt dat slechts 18
gemeenten een beleidsplan voor
ouderen hebben ontwikkeld, terwijl
15 gemeenten meedeelden dat zij
bezig zijn met zon plan. In zeker 19
Limburgse gemeenten wordt nog
steeds heel weinig gedaan aan de
wensen en behoeften van ouderen.
In totaal gaat het hier om ruim
100.000 inwoners

Kwaliteit wagenpark
blijft bedenkelijk

'Zuid-Limburg is een beetje een schroothoop '
" Chef-keurmeester J.Houben in Heerlen: ,Jian bijna elke wagen mankeert wel wat."

Foto: DRIESLINSSEN

'Door autoriteiten aan schandpaal genageld'

Ad van Tilburg eist
halve ton van Beek

Van onze verslaggeefster

Verdringen
Volgens de heer W. van Loenhout
van de Seniorenraad in Heerlen is
het niet de bedoeling dat een derge-
lijkeraad de ouderenbonden en be-
langenverenigingen uit de gemeen-
te gaat verdringen. „Een Senioren-
raad wil een overlegplatform zijn
voor alle ouderen- en vakbonden.
Nu is het nog vaak zo dat belangen-
verenigingen los van elkaar functio-
neren en zo te weinig invloed kun-
nen uitoefenen. De Seniorenraad
moet fungeren als spreekbuis van
alle bonden. Gemeentebesturen jui-
chen dit ook toe, ze kunnen nu on-
derhandelenmet eén overlegorgaan
dat de belangen van alle ouderen
behartigt", aldus Van Loenhout.

MrHiddema spreekt van een uit-
zonderlijke schadeclaim. „Op dit ni-
veau komt zoiets maar zelden voor.
Belangrijke Beekenaren hebben
immers publiekelijk verkondigd
dat hij niet deugt. In die halve ton
zijn niet alleen de proces- en reis-
kosten verdisconteerd, maar ook de
immateriële schade die mijn cliënt
heeft geleden", zo licht de Maas-
trichtse advocaat toe.

leden veel gezag", aldus mr Hidde-
ma.

Zoals bekend heeft het Beekse
raadslid tegen zijn veroordeling ho-
ger beroep aangetekend. Wanneer
dat dient, kon mrHiddema gisteren
nog niet zeggen.

HEERLEN - Het Nederlandse wa-
genpark is nog lang niet in optimale
conditie. Uit onderzoek van de
ANWB blijkt, dat een op de drie
auto's die worden aangeboden voor
een ANWB-keuring, in 'bedenkelij-
ke' staat verkeert. Slechts elf pro-
cent van de aangeboden auto's ver-
dient het predikaat 'goed. In Zuid-
Limburg is deze situatie nog som-
berder.

Deze opvatting wordt onderschre-
ven door W. Weiss, chefvan de tech-
nocentra van de ANWB. Hij onder-
zocht 2000 keuringsrapporten van
ANWB-keuringscentra en is 'niet
blij' met de resultaten van dat on-
derzoek. Hij merkt op dat mensen
slordig omgaan met hun auto. Vol-
gens Weiss beschouwen autobezit-
ters de APK-veiligheidskeuring ten
onrechte als een keuring naar de
staat van hun voertuig.

De Seniorenraad in Heerlen, diepas
vorige week is geïnstalleerd, heeft al
een gezonde basis gelegd voor in-
spraak binnen het gemeentelijk
ouderenbeleid. Wethouder Zuid-
geest (Welzijn) van Heerlen neemt
pas beleidsbeslissingen die voor de
ouderen van belang zijn, nadat hij
advies heeft gevraagd aan de raad.

EK - Raadslid Ad van Til-
I § heeft gisteren een scha-
Cergoeding van 50.000 gul-

bij de gemeente
(rpt- e gemeente krijgt twee

de tijd om dat bedrag
Van Tilburgs bankreke-

in g te storten. Bij niet-beta-g Wordt het gemeentebe-
'd v °Pnieuw door het raads-
led?01, derechter gedaagd, zo
(^ Van Tilburgs advocaat-'■h. Hiddema laten weten.

Bij de jaarlijkseAPK-keuring wordt
'alleen onderzocht of een auto een
gevaar is op de weg. „De veiligheid
is niet in het gedingals een auto veel
olie verbruikt ofals de versnellings-
bak nauwelijks meer werkt.

Onzalig
Van Tilburg, die in maart van dit
jaar veroordeeld werd tot anderhalf
jaar gevangenisstraf voor het aan-
maken van amfetamine-olie, be-
sloot bij het gemeentebestuur ver-
haal te gaan halen nadat hij in de
raadsvergadering van juni door zijn
collega's buiten de deur was gezet.

MAASTRICHT - De 27-jarige W. H.
uit Uitgeest heeft zijn bezoek maan-
dagavond aan de Maastrichtse bin-
nenstad beëindigd in het Acade-
misch Ziekenhuis. De man werd
naar zijn zeggen op een gegeven
moment door zijn gezelschap, be-
staande uit vier personen, zonder
enige aanleiding in elkaar geslagen.

Man zomaar in
elkaar geslagen

|Bee j*°°rdvoerdervan de gemeente
■fh t

gisteren nog niet zeggen
c
,e. gemeentebestuur op de scha-

*is aJm ingaat. De brief, waarin de
.*i.n at geformuleerd, wordt op
(lag roegst volgende week maan-
jpt(Jn het college van ben w be-

Bij ANWB-technocentra kan men
terecht voor een aankoop-, onder-
houds- en garantie-afloopkeuring.
Hiervan wordt door bedrijven en
particulieren gebruik gemaakt. In
het technocentrum in Heerlen wer-
den in 1988 bijna 1100 wagens ter
keuring aangeboden. Volgens J.
Houben, chef-keurmeester, man-
keerde aan vrijwel alle auto's wel
iets. In bijna de helft van de geval-
len was er sprakevan grote stukken,
waarbij de schade in de duizenden
guldens liep.

De Raad van State oordeelde echter
dat de raad daarmee had gezondigd
tegen de wet. „Die onzalige proce-
dure heeft voor mijn cliënt voor heel
wat negatieve publiciteit gezorgd.
Vergeet niet dat hij door de autori-
teiten openlijkaan de schandpaal is
genageld. Voor de inwoners van
Beek hebben uitspraken van raads-

Hevig bloedend uit neus en mond
werd hij tegen kwart voor vier in de
morgen op de hoek van de Bernar-
dusstraat en de Graanmarkt, door
een passant aangetroffen. Door de
gealarmeerde DGD werd hij naar
het ziekenhuis gebracht.

Echtbereid
tot opvang

Oostduitsers
Vervolg van pagina 1

"kkc. ~ ."Voordat we zondag vër-
%7 'n Boedapest hebben we
aan e mislukte vluchtpogingen ge-
'ete; en keer waren we slechts 30
lle rJ] Vande grens-Wehebben echt
StiJ* ken geprobeerd, maar op
h$ fgf.Ve,n moment waren we „fix
,}w rtig" en hebben we gewacht
est" vluchtelingenk__mp in Boeda-

hf> VV-^ Thomas Wagner. In to-
uUrd hun vlucht vijfweken ge-

Krachtig
De Seniorenraad doet daarna een
voorstel aan de wethouder. Het
CNV- Limburg gaat zich er de ko-
mende tijd sterk voor maken om
naar het voorbeeld Heerlen ook in
andere Limburgse gemeenten een
krachtig Seniorenbeleid op te bou-
wen. Op 21 september vindt in dat
kader in gemeenschapshuis 'dr
Brikke- Oave' in Brunssum een in-
formatieavond plaats over ouderen-
beleid in Limburgse gemeenten.De
avond begint om half acht.

Plannen om
Verkeersgroep

Rijkspolitie
te halveren

Volgens de keurmeester zijn de wa-
gens die erkende garages laten keu-
ren meestal in orde. Het aanbod van
particulieren en handelaren laat
echter nogal eens te wensen over.
Opvallend is het groot aantal scha-
dewagens dat in Heerlen ter keu-
ring aangeboden werd. „Zuid-Lim-
burg is een beetje een schroot-
hoop," stelt de chef-keurmeester.
„Veel wrakken uit de rest van ons
land, Duitsland en België komen
hier terecht om weer opgeknapt te
worden. Dat geeft niets als het goed
gebeurt, maar vaak is de auto scheef
of het laswerk slecht uitgevoerd."

HERKENBOSCH - De staf
van de Rijkspolitie (RP)
Limburg heeft voorgesteld
haar eigen verkeersgroep in
mankracht terug te brengen
van 66 naar 36 banen.In dat laatste geval adviseert de

ANWB om de auto te laten staan. Bij
een aankoopkeuring krijgt de op-
drachtgever een uitgebreid rapport
met daarin mankementen, kosten
van reparatie en een prijsadvies.

officiële mededelingen
GEMEENTE BORN
BEKENDMAKING

Ter voldoening aan het bepaalde in
artikel 74, lid 4 van de Wet Geluid-
hinder maken burgemeester en wet-
houders van Born bekend, dat de
raad van de gemeente Born in de
openbarevergadering van 28 augus-
tus 1989 het navolgende heeft beslo-
ten:
1. het raadsbesluit d.d. 20 decem-

ber 1982, nr. 305, inhoudende een
vrijstellingsverklaring ex art. 74,
lid 2 van de Wet Geluidhinder in-
zake de zoneplicht van wegen
binnen de gemeente Born, in te
trekken;

2. een nieuwe vrijstellingsverkla-
ring vast te stellen inhoudende
dat binnen een periode van de
eerstkomende 10 jaren minder
dan 2450 motorvoertuigen per et-
maal gebruik zullen maken van
de wegen in de gemeente Born,
met uitzonderingvan de autoweg
A2, de Aldenhofweg, de Langere-
weg, de Verloren van Themaat-
weg, de Gouv. G. Ruijs de Bee-
renbroucklaan, de Sluisweg, de
Parkweg, de Sittarderweg en Ju-
lianalaan.

Born, 13 september 1989
w.g. Burgemeester en wethouders
van Born
De secretaris
T.J.E. Kitzen
De burgemeester
P.L.H. Creemers

GEMEENTE NUTH
Voorbereidingsbesluit

De burgemeester van Nuth brengt
ter voldoening aan het bepaalde in
artikel 22 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening ter openbare kennis,
dat de gemeenteraad in zijn verga-
dering van 5 september 1989 heeft
besloten te verklaren, dateen wijzi-
ging wordt voorbereid van het be-
stemmingsplan:

1. Kern Hulsberg, voor wat betreft
de percelen kadastraal bekend
gemeente Hulsberg, sectie E nr.
408, plaatselijk gelegen Aalbe-
kerweg 4 en sectie E nr. 399,
plaatselijk gelegen Aalbekerweg
16;

2. Hunnepum, voor wat betreft het
perceel kadastraal bekend ge-
meente Nuth, sectie D nr. 1905,
plaatselijk gelegen Hunnecum 9;

3. Buitengebied 1979 Schimmert,
voor wat betreft het perceel ka-
dastraal bekend gemeente
Schimmert, sectie A nr. 1778,
plaatselijk gelegen aan de Her-
manssteeg;

4. Kern Vaesrade, voor wat betreft
het perceel kadastraal bekend
gemeente Nuth, sectie B nr. 1907,
plaatselijk gelegen aan de Olie-
gats;

5. Vaesrade Buitengebied, voor wat
betreft de percelen kadastraal be-

*kend gemeente Nuth, sectie A
nrs. 2024 en 2575 (beide ged.),
plaatselijk gelegen nabij de
spoorbrug;

6. Kern Wijnandsrade, le Part.
Herz., voor wat betreft het per-
ceel kadastraal bekend gemeente
Wijnandsrade, sectie A nr. 3270
ged., plaatselijk gelegen aan Ko-
ningsgraven;

7. Algemeen Bestemmingsplan
Wijnandsrade, voor wat betreft
de percelen kadastraal bekend
gemeente Wijnandsrade sectie C
nr. 1173, plaatselijk gelegen Vink
8 en sectieB nr. 317 ged., plaatse-,
lyk gelegen Niethuizen 63;

8. Aalbeek, voor wat betreft het
perceel kadastraal bekend ge-
meente Hulsberg, sectie A nr.
2403, plaatselijk gelegen aan de
Nieuwenhuisstraat.

Dit besluit met de daarbij behoren-
de tekeningen liggen ter gemeente-
secretarie vanaf 15 september 1989
voor eenieder ter inzage.

Nuth, 13 .september 1989,
De burgemeester van Nuth,
mevr. E.F.M. Coenen-Vaessen

De voorgestelde inkrimping,
waarover binnen twee a drie we-
ken een beslissing genomen zal
zijn, is een rechtstreeks gevolg
van het onlangs aangenomen
'rapport verkeerstaken ter land.
Daarin is sprake van een andere
organisatie binnen de verkeers-
groepen van de rijkspolitie.

Trucs
Volgens Houben doen veel hande-
laars hun best om tekorten aan een
auto te camoufleren. Een flinke laag
bitac op de bodem bedekt de zwak-
ke plekken. Een speciaal stofje in de
olie of. versnellingsbak, maskeert
een te groot olieverbruik of een
slechteversnelling.

Hoewel een woordvoerder van
de Rijkspolitie Limburg mede-
deelt dat er door de personeels-
dienstvan de RP ook andere 'op-
ties' mogelijk zijn, ligt het door-
voeren van deze halveringvan de
verkeersgroep voor de hand.„Als ik twijfel, krab ik die laagbitak

er desnoods af. En na een stevige
proefrit kunnen we ook de versnel-
lingsbak en het olieverbruik goed
beoordelen".

Dat heeft niet alleen te maken
met de uitwerkingen van het
'rapport verkeerstaken ter land',
maar ook met het feit dat de ver-
keersgroepen Roermond en
Maastricht drie jaar geleden zijn
samengevoegd en daardoor
sindsdienruim bemand.

Slechte banden, een kapotte uitlaat
of remblokken die aan vervanging
toe zijn, rekent de chef-keurmeester
tot de 'kleinere gebreken.

I^gemeester mr Bert Janssen van
ft het echtpaar beloofd te

er2eLVoor onderdak, kleding en
8' Thomas en Iris willen

r^iel ,^ven en daarwerk zoeken,
r schrfiuV olgende week al weer in
Nen, anken zitten. Maar eerst
kr eeJr? met de faniiliePeters-Wag-
ing n °ezoek brengen aan deEfte- In hetweghalenvan enkele func-

ties per groep of dienst ziet men
momenteel weinig heil. Uitein-
delijk zal de districtscomman-
dant, na de districtsvergadering
gehoord te hebben, de knoop
doorhakken.

Het fraaie zomerweer heeft er toe bijgedragen dat de snijmais er nu al goud-
geel bij staat. Eind deze week zal de eerste maïs waarschijnlijk al worden
geoogst. Boer Bernard Beusmans in Vroelen-N'oorbeek haalde min of meer ge-
dwongen gisteren al de eerste kilo's maïs van zijn veld. Het kuilvoer voor zijn
vee was namelijk op. Foto: widdershoven

Volgens Houben zijn nog steeds
veel mensen die een tweedehands
auto kopen te goedgelovig. Lande-
lijk gezien wordt slechts vijf pro-
cent van de verkochte tweedehands
wagens ANWB-gekeurd. Kopers la-
ten zich volgens hem zand in de

Consul Grossimlinghaus
stopt er na 42 jaar mee

MAASTRICHT - Op zijn eigen
verzoek is aan de heer Jef Gros-
simlinghaus te Maastricht eervol
ontslagverleend als honorair vi-
ce-consul van Spanje in Lim-
burg. Gedurende meer dan 42
jaar heeft de heer Grossimling-
haus deze funktie bekleed.

Als consul is hij op een zeer eigen
manier vraagbaak en vertrou-
wensman geweest voor Lim-
burgse Spanjaarden die met dui-
zend-en-een vragen en proble-
men bij hem aanklopten. Hun
dankbaarheid ligt vast in een
omvangrijke collage ansicht-
kaarten en typisch 'Iberische'
snuisterijen in de grote woon-
keuken die consul Grossimling-
haus tevens als ontvangkamer
placht te gebruiken.

vanzijn overleden vader in te ne-
men. Zijn in het buitenland op-
gedane talenkennis kwam hem
niettemin in latere jarenzeer van
pas.

Op jeugdige leeftijd leek Maas-
trichtenaar Jef Grossimlinghaus
de basis te leggen voor een veel-
belovende diplomatieke loop-
baan. Als 'volontair' was hij
werkzaam op de ambassades van
Nederland in Brussel, Londen en
Madrid.

Jk kennen ze van de televisie.

'°k i-n aDeutscher Rundfunk, die
#Or,jt u ost-Duitsland ontvangen
Va 'ter 1 elX wel eens het program-> Eftt..-0, ter zee en in de lucht' inlellng uitgezonden.

r van Ingeborg Wagner en
P hi nl hebben de Wanger's on-f^en Th°ede genomen. Zij bege-

'Ntieent mas deze week naar de
A>On jjj e> het arbeidsburo. Hun

ree nif zal volgende week DaniëlK vaar school nemen.

Nieuwe directeur
keuringsdienst

% i^?- Drs Ruud Kaasenbroodier_oe/"\et mgang van 1 december
tot directeur van de kring

'eUrif.Vari de Rijksdienst voor de
'% IVan Vee en Vlees (RVV). Hij
IWn Geelen op die met pen-

'Hd gaat-
'klist aart 1985 isKaasenbrood inSfdlVan de Rvv- laatstelijk alsVï^AVfunngsdierenarts in So-'«ahoven.

De Spaanse overheid waardeer-
de zijn verdiensten door hem te
benoemen tot commandeur zo-
wel in deOrde van Isabel la Cató-
lica als in die van 'Mérito Civil'.
Van Nederlandse zijde sluit daar-
bij het ridderschap in de Orde
van Oranje Nassau aan.

Commandeur

Met zijn 82ste verjaardagin zicht,
gaat hij het nu „watrustiger aan"
doen, al zal men hem nog elke
week kunnen aantreffen op de
golfbaan en zullen Spanjaarden
ook in de toekomst nimmer te-
vergeefs een beroep op hem
doen. Nederlanders daarentegen
zullen hem niet meer kunnen
raadplegen in aangelegenheden
van particuliere, veelal toeristi-
sche, aard. „Dat werd mij stilaan
te veel", aldus de scheidende
consul.

Aan een verdere carrière in Hare
Majesteits dienst kwam echter
een abrupt einde toen hij naar
Maastricht werd teruggegroepen
om in het familiebedrijf de plaats

leidde 42 jaar geleden daarenbo-
ven tot zijn aanstelling als vice-
consul. Daarmee laadde hij een
taak op zich welke vooral zwaar
en veeleisend was in de jaren dat
gemiddeld vijftienhonderd
Spanjaarden in deze provincie
woonachtig waren. In totaal
heeft de heer Grossimlinghaus er
zon vierduizend meegemaakt,
de meeste meerdere malen op
zijn wekelijkse spreekuur. Hij
bekleedde een honoraire funk-
tie: onbezoldigd.Zijn kennis van de Spaanse taal

Zo werd hij aangetrokken als
tolk Spaans, Frans, Duits en En-
gels bij de rechtbank in Maas-
tricht7en de kantongerechten in
Heerlen, Maastricht en Sittard.
Als zodanig is hij nog steeds vele
uren per week in de weer.

Limburgs dagblad _| provincie

Enquête onder 53 Limburgse gemeenten:
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Ouderen nog te weinig
betrokken bij beleid

ogen strooien door de APK-keu-
ring.Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

getl as> !fis en Daniël keken de
■ein T?*' *n de winkelstraat van
Wen f uitgestalde etalages van de

raat deed voor net gezin;ijltjeavreemd aan. Toen ze een
liragj. jannen in de slagerij van
Uarn- ln_js, kregen ze prompt een
Wb rst cadeau. Iris had er
'lees iaenul v^n wat er allemaal aan
eerde

g ®[} smikkelde de gepresen-schijf worst met smaak op.

Van onze verslaggever
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Nu met 10%korting. pP2^

Decorette lamellen exact op maat gemaakt.
Prijsvoorbeeld.breed 100 cm, hoog 100cm.^ o /~v en

normaal 145.- NUIJ(J?U

decorette
DECORETTE GEEFT KLEUR AAN JE HUIS

Heerlen. Bongerd 19,tel. 045-713581
Brunssum. W.C. de Parel, 17,tel. 045-273266.

Hoensbroek, Kouvenderstraat 59-61. tel. 045-212838.
Sittard, limbrichterstraat4, tel. 04490-15080

Deze aanbiedinggeldttot en met 30 september 1989.
—i

RAMEN en DEUREN
fPjÈjrn Hardhout

I Kunststof
Bocholtzerweg 14, Simpelveld

DE GAAS b.v. 045-442726

/ALGEMENE VERGADERING
VAN DE

RABOBANK TE SCHINNEN
Hierdoor roept de
Coöperatieve Rabobank b.a.
gevestigd te Schinnen haar
leden op tot het bijwonen van
de algemene ledenvergadering
die gehouden wordt op
vrijdag 29 september 1989 om
20.00 uur in
Café 't Wapen van Schinnen,
Dorpsstraat 13, Schinnen. De Rabobank is

een coöperatieve
Verkorte agenda bonk. Dus een

bank met leden.
" Opening Leden diedoor
" Notulen vorige vergadering middel van leden-
" Jaarrekening 1988 vergaderingenen
" Verkiezing leden Bestuur het door hen

en Raad van Toezicht gekozen bestuur,
" mededelingen en rondvraag invloedkunnen

uitoefenen op het
De volled.ge agenda, de Meidvan hun
notulen van de vorige plaatselijke bank.■ vergadering alsmede de Da, is een
jaarrekening 1988 liggen vanal garantie voor u,
heden op het hoofdkantoor datbii elk advies
van de bank voor de leden ter dat de Rabobank
,nzage- geeft het belang

~ „ van de leden enHetßestuur- cliënten zwaar
weegt.

Rabobank B
\—iY mm/T

1 ■■-■!■ I ■■■■__■ __■!■■ ■■■ I ■ \T

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

5 100 - - 113- 122- 148-
-10.100 156- 190- 217- 235- 288-
-15 000 231- 281- 322- 350- 428-
-20.000 309- 375- 430- 466,- 571-
-25.000 386- 469- 537- 583- 714,-
-35.000 539- 656- 751- 816- 999-

Effect. rente vanaf 0,87% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

Zeer goedkope tarieven
" Lopende leningen geen bezwaar Elk bedrag tussen

’ 1000-en ’ 100.000- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

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

" Doorlopend krediet 2% aflossing
I " Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30
I jaar. ___8.

Reeds meer dan 15 Jaar vertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair

De Hemavoorspelt dat't dit jaar
weereenwarmewinterwordt.

UmmfiyUUrUl. __M_____k__h__B

zo herkent u aanbiedingen in de Hema jjjÉf '4< " " aanb'edmgen'"de Hema

ÉWÊmmWmÊwMiË É*f§_ ImWÊÈWMM $li»iflffl; -US "^ _r» ____■%__)
OA7K ;rf*fel*ï*l fwiÏP 2 voor u'

ogjh? l\j *" 'IM '1111. w^ötflSlililp* Kaart met 10 dubbe|e scheermes-
,.',..., , " .. . lit- Ifljfl i^^P^S^S^M^Ë; MMalMli^ % ies. Passen op dubbelsysteem

Flanel shirt. 100% katoen. Uni, » ||p|| ÖÊ*l«« t
streep of ruit. Mt 37/38-43/44. & «^SMÉ^^^^Öl^KfflffiPJillliH apparaten.

-**»»- avoorOr .ft J|g WÉÈÊÊÈÊ B§P**s*M 50
Gevormde panty, 20 denier. || {SB BIBftHIl» ~&^s *■
Mt 38/40-42/44 JÊ «NSOTII Net bloembollen- 35 rode of ge-

ils JjÊg mengde tulpen mt 10/11, 14 ge-
_„_ J| J||| mengde hyacinthen mt 14/15 of

JÉW^p.. ÉE -?^^^lM* Hl^H^^BHBBS^^S^_^^MS^^l^pß 25gemengde narcissen mt 10/12.

*CT ""''.''?rS_!^^"^\-^>. ____■ -__^__l ___■_____.__■__■*«.o_^ jb 4& "SH^fflHlll 1075Pannen met anti-aanbaklaag. « IMtllll -^75 KV/i
Geschikt voor koken op gas. llPtll Uni °PvoUwbare damesparaplu.
Steelpan 014cm of koekepan - ptfiM 'n V6'ekleuren'
Koekepan 024 cm -&T5" 7.25 2^^^^^^B^9^Bfe3' 8 1 I
Hapjespan 024 cm-19^516.75 WËÊmk H^^^^^^^^^^S£S-1 1 f

913181' BP f i l I n%—-. 'ÊmÊÊÉÈËÈÊÊÊÊÊÊiS WÈÈ$i % lv_k__;j-'| --i--t <k->yJ f " .
pw^ - Verticale jaloezieën: diversekunst-

CRO stof lamellen in 180 of 250 cm
o_P^ hoo& v.a-29:- 24.65

Porseleinen kop en schotels. In p y 1^ lllirT|^BF^^_________ Oralon lamellen in diverse kleuren.
diverse modellen, kleuren en G P^M A P v.a.-39r- 33.15
dessms. r^VJfNJII rAvB Rails 10°-250cmv-a--^-33-15■ Met zon pullover zit u er dit k______k___y^___L___&_U______d__-_____kdUH najaar warmpjes bij. Gebreid in

parelsteek, met een ronde hals. Voor heren in de maten 46/48 tot en met 54/56 in zwart, marine, bordeaux,
army-groen en khaki. Voor dames in dematen 38/40 tot en met 42/44 in zwart, olijf, paars, pistache en cerise.

HEMA
I ; Echt Waar Voor Je Geld
; . 1 -r

'j0&-~-

-■ Kl m__lT_Bß_el iWi_rïwr aH tam ■_! nl VêêM Wk\wkWËmÊÊk 7% jr ÊÊÊIk^[■ IC ItTir f IKH llalih inw F 11 li HHI !kl S Jr lf*

Bb ■■ II j^^M Mjj I _____m T___ I HJH H__, ia lftk Ik\hJv JL «JP Ji _t_a RH HHJ Hfö ]■

■■■■■■■ BÉiaUyi SM ■HHHI lÉÉlll
_______l_Éili

i__Hw!_i___l_HBlH__P^'*lSr*- /«. !ll||||pni

■■■■^■1 ■HilM___HK__^__M___^___________.-"^ - ■n
U BENT WELKOM TIJDENS ONS OPEN HUIS VAN 15 T/M 23 SEPTEMBERAAN DE STRIJTHAGENWEG 123,6460 HA KERKRADEJEL. 045-458000. VOLVO

I Wat gaanwe vieren?
Tompoucen gevuld met füS^^ Médaillon Bianco Gam-
echte banketbakkers- r^^^^^P^^^^^l bellara 1988. Een frisse,
room. Vers uit eigen ban- \d[" '*^^^m»-*gÊÊ^' droëe' ltaliaanse witte
ketbakkerij. A»7C W\ wi'n' -5^4.95
Ll° ... At f "^^^^L Grof volkoren tarwe-4voorfcJi L^ h H 2-25-190

Mini Engelse drop. Zak a Koffie "extra aroma".
250 gram. im\.Gs l^^^^^^^_L_

ic
_jy, Snelfiltermaling. Vacuüm

i rai ii \»__ \yZif'' '"'^^^^Ê verpakt per 250 gram.JongeGoudse^ 1 kg. 2.70 2voor4.60

6 Gesuikerde vlinders of r^^^Ê^^^i^^W^ KWirKOOPJE
reUZe krakelingen.Bereid \i. zo heken u aanbiedingen in de Hema
met echte boter. Doos a y^'jdry ~~
125 gram. UCIWIH_ri_E_ii"i_n
Aanbiedingen geldig t/m 16 september 1989.89 213.12/9. Waar VOOf Je Gold

GUNSTIGE LENINGEN
mmWmWMDEZE KUNNEN WIJ MEESTAL BINNEN__■____■_■■

ÉÉN DAG AAN U UITBETALEN
MEESTAL KWIJTSCHELDING BIJ OVERLIJDEN

(PERSOONLIJKE LENINGEN yÉÉT DOORLOPEND %
W KREDIET

Kredietbedrag 96x 84x 72x 60x 54x 42x 30x Kred.et- p mnd Rente TheorI bedrag mcl renle per mnd loopt

Ü"?no 113 122 148 197 5.000,- 100,- 0,98% ~70s',o° " " " '*f lti lil 11-000'- 22°.- 0>97% 6910.100 156 170 190 217 235 288 384 6g
15.000 231 253 281 322 3SO 428 570 &QQ '
20.000 309 337 375 430 466 571 761 40.000,- 800- 0 93% 68
25.000 386 421 469 537 583 714 950 ■£bHH___________H_______M_m____H________B____
35.000 539 602 656 751 616 999 1331 I FINANCIERINGSKANTOOR
50.000 769 860 936 1074 1165 1427 1901 ■ nV/H^^fe^^^ IAII ["pIAT]

Looptijd 84 en 96 mnd. gelden bij aanschaf duurzame goederen. ■ ft'fl IH H 1 ■kl Pk"
i Effekt. rente vanaf.o,B7% per maand. | |\/| IHJ^Wr I IMI '—il l\l

wam HHBH__ipp_BH_P_HHH| I Scharnerweg 108 Maastricht
I Biikantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek

£/^N^^^^J^^^^^^L^^^B Te1.045-225000van 11.00-20.00uur

I J
k̂W

Effectief communiceren
met de doelgroep is o*
belangrijkste sleutel w»
succes in de detailhandel-
Het Nationaal Distributie
Congres'B9 En Details'
daarom op 14 septembe'
1989 in het RAI Congres-
centrum in Amsterdam
communicatie van de
winkel met de klant
centraal. Voor meer
inlichtingen: bel het
Cebuco in Amsterdam, ,
telefoon 020-24231" °'uw dagblad.

AW

Wk Am
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Maar nu, na twee weken, is dat
wel anders.Kortom: we delen de
wei met hen, omdat het niet an-
ders kan. Maar lieverzagen we ze
vertrekken."

Met al die negatieve klanken te-
rug naar Jappo en zijn maten, die
gezien heeft dat wij ook bevin-
dingen gingen halen bij de oud-
mijnwerkers. Echt welkom is de
verslaggever dan ook niet meer.

Jappo moet dringend iets in zijn
caravan halen... Pas wanneer een
van de volwassen vrouwen, die
komkommers uit hun jasjehaalt,
spontaan een glimlach laat zien,
begint er iets van het aangedikte
ijs te smelten. „lek maak eten",
meldt.de vrouw ten overvloede.
Wat uiteraard niets afdoet aan
haar poging om ons meer op het
gemak te doen voelen. Toch na-
dert het einde rap. „Journalis-
ten?" roept namelijk van r verre
een rondborstige zigeuner, die
onder het gewicht van al zijnrin-
gen, armbanden en kettingen op
zwaar transport üjkt.

Het antwoord luidt bevestigend.
„Waarom?", heet daarna de nieu-
we vraag, inmiddels dichter in de
buurt van onze oren. „Altijd als
jullie komen, is er iets mis. En
een dag later mogen we dan le-
zen wat voor boeven we zijn.
Nee, dank je."

Waarop we met gemengde ge-
voelens zijn vertrokken.

richard willems„Nee, vroeger bleven ze maar
even en was de sfeer ook beter.

den. De voetbalvereniging Hek-
senberg had de kleedhokken ter
beschikking gesteld, zodat de
mensen zich daar konden dou-
chen. Maar daarzijn we ookvan-

af. De troep die ze voor ons ach-
terlieten was groot, te groot."

Vervolg van pagina 13 we straks deboel moeten ontrui-
men, zijn alle oma's plotseling
ernstig ziek en doenhun wagens
het niet meer."HEERLEN - De ruim honderd

zigeuners, die zijn neergestreken
in Heerlen, zijn voornamelijk af-
komstig uit Utrecht, Ede, Nieu-
wegein en Amsterdam. Volgens
hun woordvoerder Jappo Duriz
(26) zijn ze in Heerlen op vakan-
tie en kamperen ze slechts tijde-
lijk aan de rand van de Bruns-
summerheide, pal tegenover de
oud-mijnwerkerswijk Maria
Christina. *

terrein tekamperen. Maar omdat
de gemeente tot gisteren nog
niets van de komst van de zigeu-
ners zegt afte weten en derhalve
ook nog geen aanleiding zag om
de mensen van het terrein te la-
ten verwijderen, beperkte de po-
litie zich deze en vorige week tot
hetin beslag nemen van onverze-
kerde en APK-loze auto's. Als-
mede tot het optekenen van
klachten en vooroordelen...

„Om te voorkomen dat nu al bij
hen de indruk groeit, dat ze hier
permanent mogen blijven, moe-
ten er snel maatregelen worden
getroffen. Maar los daarvan moet
ook dewet gehandhaafd blijven.
De zigeuners overtreden name-
lijk de regels. Het weiland aan de
Kampersheideweg is immers be-
doeldvoor dagrecreatie. Niet als
camping", zegt Ariaans.«Binnen een paar dagen zijn we

weer verdwenen. We ruimen al-
les netjes op en gaan dan terug
naar onze huizen in het noorden
van het land", verzekert de jonge
Joegoslaaf in zijn beste Neder-
lands, terwijl hij op zijn armen
een dochtertje van achttien
maanden wiegt.

Bruiloft
Als het aan dezigeuners ligt, dan
blijven ze nog even, omdat er een
bruiloft op de rol zou staan staan.
Jappo wil dat echter niet bevesti-
gen en blijft gewoon vertellen
dat men op vakantie is, zoals
iedere normale Nederlander dat
ook één of twee keer per jaar
doet. " Oud-mijnwerkers uit Heerlen delen het recreatieveld met illegaal kamperende zigeu-

ners Foto: DRIESLINSSEN

„Wijzelf kunnen hier geen tent
opzetten of de politie staat naast
de deur. Bovendien blijven heel
wat wandelaars weg, nu de zi-
geuners het terrein bezet hou-

Ongenoegen
Ook de buurt begint zo langza-
merhand te morren. Een tiental
oud-mijnwerkers, die geregeld
verpozen op het weiland en zich
door de komst van de tenten en
caravans niet uit het veld hebben
laten slaan, wil er wel wat over
kwijt. „Het zijn ook mensen",
klinkt hetallereerst. Maar daarna
komt het ongenoegen toch stil-
aan boven drijven.

Bij de politie van Heerlen gaat
dat er echter niet in. Hoofdin-
specteur Ariaans: „Alleen de zi-
geuners weten of ze hier op va-
kantie zijn ofniet. Zul jezien, als

Volgens de letter van de wet zijn
de kinderrijke zigeunerfamilies
echter illegaal op het veldje, aan-
gezien het niet geoorloofd is na
zonsondergang op het recreatie-

per persoon

Hoofdstraat blijft dicht
Stichting Hartje Hoensbroek overleeft bestuurscrisis

" Blik op de
sponsorloop van
'Heerlerbaan'.

Foto: DRIES
LINSSEN

Van onze verslaggever

HOENSBROEK-Tijdens de 'meest roerige vergadering in het
twintigjarig bestaan' heeft de stichting Hartje Hoensbroek be-
sloten dat de Hoofdstraat en de Nieuwstraat in het winkelge-
deelte gesloten blijven voor het doorgaande verkeer. Voorzit-
ter Van Oers trad aan het begin van de vergadering af, maar
heeft onlangs laten weten toch in functie te willen blijven.

" Dokter Loyson, midden, en zijn secretaresse, geheel links,
krijgen felicitaties bij hun afscheid. Natuurlijk deelt me-
vrouw Loyson, tweede van links, ook in de dankbaarheids-
betuigingen. Foto: WIMKUSTERS

Aan deorde was een rapport van het
Instituut voor het Midden- en Klein-
bedrijf (IMK), waarin een aantal
maatregelen wordt voorgesteld om
het 'centrum van Hoensbroek weer
aantrekkelijker te maken. Een be-
langrijke aanbeveling was het op-
nieuw voor het verkeer openstellen
van de Hoofdstraat.

Stienstra en eigenaar Amro-bank
hadden ook een plan ingediend om
het plein te reconstrueren. De fon-
tein en verhoging zouden moeten
verdwijnen en plaats maken voor
onder meer grote terrassen. De win-
kelgrootte zou veranderen en bo-
vendien moest er elke veertien da-
gen een activiteit zijn op het plein.
De gemeente wilde het IMK-rap-
port afwachten en Stienstra ver-
moedt nu dat het plan niet inpas-
baar is in deIMK-filosofie.

tente en gaat nu in het Bruns-
sumse ziekenhuis werken. De
praktijk van Loyson wordt over-
genomen door Johan van
Hoorn. Wim Loyson verhuist
met zijn vrouw naar Kannes,
waar zij van hun vrije tijd gaan
genieten.

Afscheid
van dokter

Loysonin gesprek
CDA-Simpelveld

Meteen toen de door slechts negen-
tien ondernemers bezochte verga-
dering begon, legde Van Oers een
verklaring af waarin hij zich distan-
tieert van een handtekeningenactie.
Via deze actie pleitten vrijwel alle
ondernemers van de Nieuwstraat
ervoor in elk geval hun straat weer
voor het verkeer open te stellen.

Huldiging
'Marijke'

Felicitaties voor 'Marijke. Foto: WIMKUSTERS

Van Oers zag deactie als een gebrek
aan vertrouwen in zijn persoon en
zijnbestuur. Hij zei daarom af te tre-
den als voorzitter, met de opmer-
king dat hij zijn post weer zou op-
pakken als een meerderheid van de
vergadering zich achter hem schaar-
de.Vervolgens verliet hij de zaal. Fluit- en tamboerkorps Marijke

uit Heerlerbaan liet zich zondag
uitgebreid huldigen wegens de
behaalde eerste prijs op het laat-
ste Wereld Muziek Concours.

Sponsorloop voor herstel speelplaats
HEERLEN - Leraren en leerlingenvan de openbare basisschool Heerlerbaan liepen tijdens een sponsor-
loop drieduizend gulden bij elkaar voor het herstel van de speelplaats van de school.Dit herstel is nodig,
omdat de speelplaats veelvuldig door vandalen is bezocht. De gemeente Heerlen heeft hier tot nu toe wei-
nig tegen willen doen. En dus besloot de school om zelf maar het 'snelste beentje' voor te zetten.

De succesvolle muzikanten krij-
gen op de foto felicitaties van
hun collega's van St. Jozeph,
ook uit Heerlerbaan.

Onvrede
De initiatiefnemers van de actie, de
familie De la Haye, vertelden daar-
op dat de meeste ondernemers on-
voldoende op de hoogte waren van
de hele materie. Bovendien menen
zij dat het grootste deel van de be-
trokken winkeliers niet op de verga-
dering aanwezig was uit jarenlange
onvrede over het beleid van het be-
stuur.

Gisteravond nam ook Maddy
Hanssen afscheid. Zij was ze-
ventien jaar lang Loysons assis-

Oud-Heerlenaar mr E.J. Houx
(44), nu woonachtig in Best, is
benoemd tot notaris in Den
Bosch.
De heer Houx studeerde onder
meer aan het Bernardinus-colle-
ge in Heerlen.

Benoeming

Dokter Wim Loyson uit Nieu-
wenhagen heeft gisteren, op zijn
vijfenzestigste verjaardag, af-
scheid genomen van zijn prak-
tijk. Na zijn studie aan de tijde-
lijke academie in Maastricht en
de universiteit van Utrecht ves-
tigde hij zich 35 jaar geleden als
huisarts aan de Hoogstraat in
Nieuwenhagen. Als zoon van de
burgemeester was hij in de om-
geving zeer bekend en zijn prak-
tijk groeide zo snel dat hij al na
zes jaar naar een groter pand
moest verhuizen. Ondanks zijn
drukke werkzaamheden, zag
Loyson toch nog kans om be-
schermheer van de harmonie
St. Caecilia te worden, erevoor-
zitter van schutterij Wilhelmina,
voorzitter van scouting St. Tar-
cisius, voorzitter van het buurt-
huis en beschermheer van de
ereraad van de carnavalsvereni-
ging.

zich over Kerkrade.
Een deel van de
groep gaat het Navo-
wapendepot in
Eygelshoven bezoe-
ken.

Kerkrade
verwelkomt
bevrijders

Dat bestuur besloot, na een schor-
sing, zich achter de voorzitter te
scharen. De vergadering distan-
tieerde zich hierna in overgrote
meerderheid van de handtekenin-
genactie en met vijftien tegen vier
stemmen werd besloten Hoofd-
straat én Nieuwstraat gesloten te
houden. Tevens besloot men dat er
niet naar gestreefd moet worden
aan de markt gevestigde onderne-
mers te verplaatsen.
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Regioredactie
°ostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

Kantoor Heerlen® 045-739284
Wim Dragstras 045-71Q317
Emile Hollman
® 045-422345
Hans Rooijakkers
© 045-714876
Hans Toonen, chef
® 045-425335
Richard Willems
® 04406-15890
Kantoor Kerkrade
® 045-455506
Joos Philippens
® 04455-2161

Een week later stuurt Van Oers een
brief rond waarin hij meedeelt de
voorzittershamer weer op te pak-
ken. De stichting gaat nu met de ge-
meente Heerlen om tafel zitten om
de (gewijzigde) voorstellen uit IMK-
rapport te kunnen realiseren.

duc, het complex
was voor de Ameri-
kanen in de Tweede
Wereldoorlog een
belangrijke opvang-
plaats, wordt een
herdenkingsdienst
gehouden en spreekt
voorzitter Wiel Buck
van het bevrijdings-
comité de gasten toe.
Tjeu Zeyen verzorgt
met orgelspel voor
de muzikale omlijs-
ting.

Van onze
correspondent

KERKRADE - De
Amerikaanse Old
Hickorydivisie
wordt maandag ont-
vangen in Kerkrade.
Een feestavond in
het Hubertushuis
aan de Hoofdstraat
vormt het hoogte-
punt van de. ont-
vangst van de infan-
teristen uit de Twee-
de Wereldoorlog.
Daarnaast bezoeken
de bevrijders van
Zuid-Limburg een
aantal bekende
plaatsen in de ex-
mijnstad.

Om 9 uur worden de
oorlogsveteranen op
Rolduc ontvangen
voor een kransleg-
ging bij de oorlogs-
herdenkingsplaats.
In de kerk van Rol-

Imago
Overigens heeft makelaar Stienstra
besloten om los van het IMK-rap-
port met een advertentiecampagne
te beginnen. In deze advertenties
vertellen winkeliers uit het winkel-
centrum hoe aantrekkelijk vesti-
ging aldaar is en dat men zich niet
moet laten afschrikken door het
imago van het al jarenlang groten-
deels leegstaande centrum.

Na een borrel op
Rolduc vertrekt het
gezelschap naar Af-
cent in Brunssum.
Om 14 uur zijn de 180
veteranen terug in
Kerkrade, waar bur-
gemeester Jan Mans
en Saul Solow in de
Botanische Tuin
Terwinselen de Old
Hickoryboom plan-
ten. Daarna versprei-
den de bevrijders

Om 17.15 uur verza-
melt de groep zich in
het gemeentehuis,
waar burgemeester
Jan Mans en de vier
wethouders hen ont-
vangen. Om 18.30
uur is een koffie-
maaltijd in het De-
fensiekantoor. Daar-
na is vanaf 20 uur de
feestavond in het
Hubertushuis.

Belangstellenden
kunnen zich hier-
voor opgeven bij Dil-
ly Cox S 045-452047
(in de ochtenduren
bereikbaar). De car-
navaleske dans-
groep Kirchröatsjer
Maidsjer, het Che-
vremonts Mannen-
koor, het Vocaal En-
semble Kerkrade,
dansgroep Kinder-
vreugd Terwinselen
en een dansgroep
van het SWOK zor-
gen voor een geva-
rieerd pcogramma.
Om 22.30 uur eindigt
het bezoek aan Kerk-
rade.

Theaterpas
in Heerlen

Wijziging verkeer Heerlerbaan
Hongaren te gast in Heerlen
HEERLEN/GYOR - In Heerlen
komt vandaag een delegatieaan van
vier personen uit de Hongaarse stad
Györ, waarmee Heerlen een steden-
band wil gaan onderhouden. De af-
vaardiging komt op uitnodigingvan
het Heerlens Vredesplatform, dat
de Hongaren de komende dagen
kennis wil laten maken met dé stad
Heerlen en hen een gevarieerd pro-
gramma aan zal bieden. De delega-
tie vertrekt zondag weer.

Wanneer dit goed verloopt kunnen
er vriendschappelijke contacten
tussen inwoners van Heerlen en
Györ uitgewisseld worden en kun-
nen de vriendschapsbanden door
de twee gemeenstebesturen offi-
cieel bekrachtigd worden.

Tussen de twee steden bestaat al
een uitwisseling op kerkelijk en
sportief gebied.

HEERLEN - De Stadsschouwburg
Heerlen neemt met ingang van het
nieuwe seizoen de theaterpas in ge-
bruik. De pas is bedoeld voor regel-
matige bezoekers en biedt kortings-
voordelen. Bovendien krijgen hou-
ders van de pas het gehele jaar door
informatie over bepaalde voorstel-
lingen. De pas kost 25 gulden. Voor
meer informatie: 045-768550/768576.

Tot slot wilik nog opmerken dat het
geen gemakkelijke opgave is om
een tussentijds vrijgekomen raads-
zetel te gaan bekleden. Naar de me-
ning van ons bestuur heeft Riet
Brouwers die taak prima uitge-
voerd. We zijn haar daar zeer erken-
telijk voor.
Emmy Bardoel,
Voorzitter CDA-simpelveld/Bo-
choltz.

Het gemeentelijk program is maan-
dagavond aan het bestuur aangebo-
den, waarna het aanbieden van de
advieslijst van kandidaten aan het
bestuur gaat volgen. In de time-
planning zitten we nog steeds prima
op schema!

Het meeste werk brengen uiteraard
de gemeentelijke verkiezingen met
zich mee, onder meer het samen-
stellen van het programma, kandi-
datenlijst en de te voeren campag-
ne.

Deze statuten en reglementen zijn
er ook om mensen persoonlijk te be-
schermen. Nu is het zo dat statutair
bepaald is dat de fractie-voorzitter,
in dit geval Jef Dohmen, als advi-
seur vanuit de raad, deel uitmaakt
van het bestuur, zodat iedereen kan
concluderen dat bestuursbesluiten
via de fractievoorzitter in de fractie
terechtkomen. De fractievoorzitter
is verantwoordelijk voor het func-
tioneren in de raad, reden waarom
hem ook statutair een formeel advi-
seurschap is toebedeeld.
Mevrouw Brouwers daarentegen is
vanuit haar raadslidmaatschap ad-
viseur van het campagneteam en
maakt daarnaast ook deel uit van de
programmacommissie.
De kern van harde werkers binnen
onze afdeling is alleen maar uitge-
breid, maar dat kan ook bijna niet
anders. Het is het logische gevolg
van de ontzettende groei van ons le-
denaantal. Ik denk dat onze afde-
ling op dat gebied een van de top-
pers in Limburg is. Als landelijke
partij voeren we campagne voor
vier verkiezingen,, gemiddeld dus
één per jaaren allevier héél belang-
rijk. Je kunt er niet een naast je
neerleggen als zijnde minder be-
langrijk. Nu heeft het zich voorge-
daan dat er binnen een tijdsbestek
van tien maanden, drie verkiezin-
gen op ons afkwamen, waarvan we
er al twee met succes hebben afge-
sloten.

Naar aanleiding van het interview
met het Simpelveldse raadslid Riet-
Brouwers in de krant van gisteren,
dinsdag 12 september, wil het CDA-
bestuur reageren met het stellen
van het uitgangspunt dat een partij
als het CDA gebonden is aan statu-
ten enreglementen, wantzo worden
structuren zichtbaar gemaakt, met
name langs welke lijnen besluiten
tot stand komen.

Van onze verslaggever
HEERLEN - De verkeerssituatie op en rond een aantal wegen in de Heer-
lense wijk Heerlerbaan zal gewijzigd worden in verband met het opheffen
van een aantal voorrangskruisingen aan onder meer de Johannes XXlll-
singel, deKaldenbornweg, deKeerweg en de Caumerweg. De noodzake-
lijke veranderingen, die de komende weken hun beslag krijgen, worden
gecombineerd met onderhoud en vervangingvan verkeersborden.
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Zigeuners: gewoon
lekker op vakantie

Buurt klaagt Politie moppert Gemeente weet van niets
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Stotteraars weten
neus wel wat ze zes-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.
Geef ze liever even de
tijd om uit hun woor-
den te komen. Dat ver-
mindert al gauw de
spanning. Zokomt een
gesprek vlotter op
gang en gaanwe elkaar
ook'n beetje beter be-
grijpen. Doen we dat?

Informatie voor
mensen met stotter--
problemen bij zichzelf,
in hun gezin of naaste
omgeving:

01808-1531 of
SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht.
(»<■<"/ stat leraars

oven {lo lijd.

Publikatie aangeboden door
dit blad, m samenwerking met de
Stichting Ideële Reclame SÜtiE

Jaarlijksworden4o.Uoo
Nederlanders getroffen
dooreen hartinfarcten nog
eens 20.000 door een her-
seninfarct (beroerte).

In ziekenhuizen, reva-
lidatiecentra en opvele an-
dere plaatsen wordt hard
gewerkt omdit onvoorstel-
bare aantal van 60.000
slachtoffers terug te drin-
gen.

Al ditwerk is gebaseerd
op wetenschappelijk on-
derzoek. Het bezuinigings-
beleid van de overheid
biedt voor dat onderzoek
echter steeds minderruim-
te. Uw gift zorgt er voor dat
dit levensreddende werk
kan doorgaan.

Geef aan de collectant,
of stort uw bijdrage op gi-
ro 300 of bankrekening
7Q.7.Q.70.600.
Hartelijk dank.

__»*"* *^B_■?""">■

jf l& *mf%^MW%> *^ I jÉP ISWEATER 140-1761 "'*
/:;; 189r g l °"Jl* *v^

"^êëk^irTelSakaa^SSS |/t \A/EEI/ JÖuREDC Al Tl lï"^Maastricht: Brusselse Poort 55-WiickerBrugstraat 32-26 llVlHnl iM .|\L VfL .IV lil iULmO ML IJU UIwLU



Woensdag 13 september 1989 "21

Club Brugge kwaad
op FC Twente

door fred sochacki een jaar door, maar dat kwam mijn
eergevoel te na".

EINDHOVEN - John Eriksen windt er geen doekjes om als de
kansen van 'zijn' FC Luzern ter sprake komen tegen PSV. De
Deen heeft zoveel Europese ervaring dat het geloof in wonde-
ren reeds lang geweken is voor het gevoel van realiteit. „Ik kan
wel vluchten in clichés als de bal is rond en jeweet het maar
nooit. Dat stadium ben ik al jaren geleden gepasseerd. FC Lu-
zern is een kleine provincieclub, die het misschien zou kunnen
redden tegen de kampioen van IJsland, Luxemburg, Noorwe-
gen ofFinland. Dan houdt het ook al snel op".

achter de diverse keepers en het ziet
het er naar uit dat hij komend voor-
jaar weer eenzaam en alleen boven-
aan de Zwitserse topscorerslijst
staat. Niets liever dan dat, al is het
maar om het ongelijk van Servette
Genève te bewijzen.

bif LUTTE - Club Brugge zal zich
Hjgp de Europese voetbalunie
EL *A) beklagen over de handel-
feUr Van FC Twente rond de eerste
fl oo°Pa-Cupontmoeting. „Wij zijn

Twente tegengewerkt",
b 6L| trainer Georges Leekens zijn
Uj crag in De Lutte, waar Brugge
(^Voorbereid op het eerste tref-
lj ' °e Belgen kondigden aan con-
H, °P te nemen met Ted Crooker,
Up waarnemer na-
%kSr,de UEFA bij FC Twente -UD Brugge.

lijke tegenstander, diehij echter uit-
stekend kent.
Twente kent geen noemenswaardi-
ge blessures. Alleen doelman De
Koning tobt nog met pijnlijke rib-
ben als gevolg van een harde bot-
sing met Spartaan Houtman, afgelo-
pen zaterdag, maarDe Koning stapt
desnoods met een verdoving het
veld op. Ook Huistra zal er van de
aftrap bij zijn. De buitenspeler
hoopt uitgerekend op Europees ni-
veau de misèrevan de laatste weken
naar het verleden te spelen. " John Eriksen tijdens de training in het Philips-stadion. ,Jtiet

grootste probleem zullen we krijgen met de handelingssnelheid
van PSV".

Tijdens de loting kun je dus twee
kanten op. Of hopen op een tegen-
stander uit zon 'ontwikkelingsland'
of een opponent van Europees kali-
ber. „Mijn keuze gold die laatste
groep en met PSV ben ik zeker niet
teleurgesteld. Het is per slotvan re-
kening de voormalige Europacup-
winnaar met in de gelederen enkele
spelers van het elftal dat Europees
kampioen werd. We proberen onze
huid zo duur mogelijk te verkopen
en hopen dat onze toeschouwers in
Luzern een acceptabele voetbal-
wedstrijd te zienkrijgen. En voor de
rest... ik geloof wel dat PSV favoriet

Ie ftBt;t°rugse oefenmeester doelde on-
teer 0p de weigering van FC
othnte de videobanden van het
iekjPetitieduel tegen Ajax ter be-

"tking te stellen. Daarnaast
l rd Leekens bij zijn bezoeken aan

VQj swedstrijden van FC Twente
6Kgens eigen zeggen weggestopt
ta?etl.Plek in het stadion, waar de

Strijd nauwelijks was te volgen.

Trainer Verbeek mijdt strijd met Smolarek niet
„Die club wilde niet meer met me
verder. Verleden jaar zat ik negen
weken naast de selectie met een
knieblessure. Daarna heb ik geen
kans meer gekregen. Geen wed-
strijdritme en het feit dat de club
met drie buitenlanders er steeds een
op de bank moest laten, luidden
mijn vroegtijdige vertrek in".Feyenoord in

jolige stemming
Zilveren Schoen
Zo snelkan het gaan. Het seizoener-
voor was Eriksen nog goed voor 36
(!) treffers en de Zilveren Schoen als
nummer twee op de Europese
schutterslijst. „Ik had nog kunnen
blijven, want mijn contract liep nog

Deense koelheid gepaard aan Hol-
landse nuchterheid en Zwitserse za-
kelijkheid. John Eriksen, in Neder-
land werkzaam voor Roda JC (4,5
jaar) en Feyenoord (1 jaar) is de
goudvink van de Zwitserse lands-
kampioen. Doodgewoon vanwege
het feit dat hij doelpunten maakt. In
dit prille seizoen schopte de 31-jari-
ge ex-international er al weer zeven

Wat dat betreft is er dus een parallel
met PSV te trekken. „Nee, dat i_
niet te vergelijken", meent Eriksen
„PSV kende weliswaar geen voort
varende start maar de ploeg is Euro
pees gezien zo geroutineerd, dat dit
er staat als er gepresteerd moet wor
den. De wedstrijd tegen Ajax lever
de het duidelijkste bewijs. He-
grootste probleem zullen wekrijger
met de handelingssnelheid var
PSV. Ze kunnen een enorm hoo£
tempo draaien en ik verwacht oot
dat ze vanaf het begin ons proberer
te overrompelen. FC Luzern is daar
voor gewaarschuwd en zal zekei
niet achterin kruipen. Ik hoop in.elk
geval een keer te scoren bij een var
onze uitvallen. Desnoods een foe
Valstreffer. Maar of het allemaal vol
doende is... onze goede voorne
mens... Ik waag het te betwijfelen".

Drie Zwitserse topclubs stonden in
de rij. Uiteindelijk koos de Deen
voor FC Luzern, de landskampioen.
Xamax Neuchatel en FC Sion kre-
gen een vriendelijk bedankbriefje.
„Om twee redenen", legt JohnErik-
sen uit. „Teneerste kon ik inLuzern
een contract voor twee jaar krijgen
en dat was voor mij een absolute
must. Over twee jaar is mijn zoon op
een leeftijd dat hij basisonderwijs
moet gaan volgen, dus dan vertrek
ik richting Denemarken. De tweede
en zeker niet onbelangrijke reden
had te maken met de liggingvan de
club. Luzern ligt in het Duitsspre-
kende gedeelte van Zwitserland.
Daar heerst een andere mentaliteit
dan in het Frans of het Italiaans
sprekende gedeelte. Dus ook een
andere voetbalmentaliteit, verge-
lijkbaar met die in Nederland. En
dat sprak mij enorm aan".
Duitstalige met een Duits spreken-
de trainer, Friedl Rausch. Een man
die FC Luzern van een kwakkelend
provincieclub omvormde tot Zwit-
sers kampioen. „Niet alleen dat.
Voornamelijk door zijn inbreng is
de club een stuk professioneler
gaan denken. In het sponsorbeleid.
in de begeleiding van de selectie,
noem maar op. FC Luzern is een
echte club geworden en vooral een
hechte club. Dat we niet elk jaai
kampioen kunnen worden is duide-
lijk. Wel wil FC Luzern continu in
de top van de Zwitserse ranglijst
mee gaan draaien. Daarom is hel
zaak dat we dit jaar de play-offs ha
len. We kenden geen gelukkigestart
ondanks het feit dat we niet slecht
speelden. Er was links enrechts wal
kritiek te horen. Voornamelijk ge-
richt op het feit dat het bestuur Jur
gen Mohr, de middenveldregisseui
had laten vertrekken naar concur-
rent Sion".

" Feyenoord-trainer Verbeek en zijn selectie in het Neckarstadion in Stuttgart. „Over 24 uur
weet ik meer over mijn nabije toekomst".

„Ik was al goed in het relativeren,
maar door mijn ervaringen bij
Feyenoord ben ik daarin alleen
maar beter geworden", schamperde
Verbeek, wiens positie bij de Rot-
terdamse club nog altijd wankel is.
„Over 24 uur weet ik meerover mijn
nabije toekomst. Ik heb geleerd van
dag tot dag te leven."

Stuttgart-trainer Haan mist even-
eens een aantal basisspelers. Kastl,
Rasmussen, Mirwald en Olaf
Schmaler zijn geblesseerd. Oudge-
diende Sigurvinsson, nog altijd
steunpilaar van het nationale team
van IJsland, begint desondanks op
de bank. „Voor het middenveld geef
ik de voorkeur aan Basualdo en
Gaudino", aldus Haan. „Voor Sigur-
vinsson is op dit moment geen
plaats in het team."

Rentree
Mark Spitz

k\ - Mark Spitz, die in
!°Ud ad van München zeven
Wl Gn "medailles veroverde bij den van 1972, gaat als 39-jarige

!'ch fUT 'n t-rammg m een poging
i''4n p,e kwalificeren voor de Spelen

arcelona, twintig jaar later.

!eer ' aie tijdens zijn loopbaan 32

I'ou 1 wereldrecord verbeterde,
'H 7? Zlin winnende tijd van 1972
'■md Seconden) op de 100 meter
tetygg^ag ook in Seoel finalist zijn
%g .DeAmerikaan wil zijn trai-
te^ Ultsluitend op dit nummer
*et An' meldde hij exclusief aan
le„ weekblad „Para-
>eb Vi/uU miJn doel bereiken danW* bIJ de Spelen van 1992 ten
W„ e twee wedstrijden te zwem-
, ' verklaarde hij.
titz
5arti u^er van een zoon, werk-Pij de televisie-maatschappij
larkt en daarnaast actief op de
Dortj, ] H°°r onr°erend goed en
kratje ing voor kinderen, zegt in

!etis tf» e uitdaging het nog
nsPr .P^^ren hem bijzonder

Stadionklokken
buiten werking
OetbliH ?e UEEA heeft alle 128
'*.. de p dle vandaag beginnen
erZoot.t opese bekertoernooien
>uiten , °ÏT 1hun stadionklokken,erkinS te stellen. Met de

dJe,Wll devoetbalbond berei-
%u*L et_ verschijnsel van toe-
fen ' die zich lutóruchtig be-
&6elti.^iWanneer de reglementaire
'en, tit .Van 90 minuten is afgelo-uc net verleden gaat behoren.

'6Öil de UEFA ontstaat door
*n So ?k*y taferelen extra druk opes opeidsrechter, die door blessu-
jer laat

andere onderbrekingen lan-Ji'e har,jSpelen
' en worden rellen in

gewerkt. De voetbalbond
tfVst» Ldat de maatregel het

* ufect heeft als de stadiondi-
_lietaa stilzetten 'van de klok
llNch de grote klok hangen. „De
% de°u1iw,ers denken dan wellicht

T^Fa k gewoon stuk is," aldus
Vieli.

gen FC Groningen ook al bankzit-
ter, is woensdagavond slechts inzet-
baar in geval van nood.

Sterker nog, Verbeek deed op de
traditionele persbijeenkomst vro-
lijk mee en liet de veelal cynische
vragen en opmerkingen monter aan
zich voorbij gaan. De voormalige
gymnastiekleraar versterkte op die
manier de indruk, die Feyenoord in
de eerste weken van het seizoen
heeft gemaakt: het lachertje van de
eredivisie.

STUTTGART - Aan de vooravond van het UEFA-Cupduel
met Vfß Stuttgart was Feyenoord-trainer Pim Verbeek in een
jolige bui. Hoewel de desastreuze competitiestart geen enkele
aanleiding geeft tot enig optimisme over de goede afloop, wa-
ren de kwinkslagen in de catacomben van het Neckar-stadion
niet van de lucht en de jeugdige oefenmeester ondernam geen
enkele poging de melige stemming te doorbreken.

„Twente denkt kennelijk
\ Psychologische oorlogsvoering
"Hm en doen. Daar doet Brugge
»D aan mee. Wij vechten het liever
% * veld uit." Leekens be-'°uwt FC Twente als een gevaar-

De voormalige international hoopt
op een grote overwinning van zijn
ploeg, waardoor de tweede wed-
strijd over twee weken in Rotter-
dam slechts een formaliteit zal zijn.
„Maar met een zege van 2-0 ben ik
eveneens tevreden. Zolang Feyen-
oord maar niet scoort."

Opstellingen: Vfß Stuttgart: Immel; Scha
fer, Allgöwer, Buchwald en Strehmel; Hart
man, Basualdo, Gaudino en Frontzeek; Ho-
tic en Walter.
Feyenoord: Hiele; Troost, Brands, Roth en
Brochard; Van der Plas, Van Geel, Nortan
en Blinker; Kiprich en Tebbenhof. Scheids-
rechter: Hackett (Eng).

voetballer bij verstek veroor-
deeld tot een geldboete van vijf-
honderd gulden. Het vonnis was
conform de eis van de officier
van justitie. De verdachte, een
25-jarige inwoner van Maas-
tricht, schopte na een zaalvoet-'
balwedstrijd in Cadier en Keer- Jtegen de scheidsrechter. De bofc-;
te die gisteren werd uitgedeeld-,
kwam bovenop de beslissing van 1*
deKNVB, die de speler eerder al J
een zaalvoetbalverbod tot 199JK
oplegde.

Een en ander speelde zich af op S Japril vorig jaar.Voor een overtre-; T
ding stuurde de scheidsrechter "de verdachte, zeer tegen zijn zirr -in, twee minuten naar de straf- *
bank. De voetballer maakte zijVr-
ongenoegen kenbaar en duwde
tegen de arbiter. Die stuurde
hem daarop voor vijf minuten
naar de strafbank.

Tussen alle gemeenplaatsen door
vond Verbeek nog tijd het belang
van het duel tussen de „patiënten"
van de Nederlandse en Westduitse
competitie te benadrukken. „Er
staat voor beide clubs veel op het
spel. Een goed resultaat zou wel
eens de ommekeer voor Feyenoord
kunnen betekenen. Bovendien zijn
we dan over twee weken verzekerd
van een goed gevuldeKuip. Met een
kleine nederlaag ben ik al dik tevre-
den. Misschien kunnen jongensals
Kiprich, Van Geel en Blinker zelfs
voor een belangrijk doelpunt zor-
gen."

lijk positiespel en een hoog tem-
po, maar met weinig goed voet-
bal bleef het Nederlands ama-
teurelftal op een magere pver-
winning van 3-2 steken bij zater-
dag eersteklasser Sparta Nij-
kerk, dat uitstekend tegenstand
bood. Bondscoach Ron Groene-
woud was er snel klaar mee. „Re-
delijke eerste helft, tweede helft
bagger." De wedstrijd in Nijkerk
gold als voorbereiding op het
vierlandentoernooi in oktober
met Oost-Duitsland, Suriname
en de Nederlandse Antillen.

SAARBRÜCKEN - Felix Ma-
gath keert terug als manager in
de Bundesliga. Bij FC Saarbrüc-
ken, de club waar de latere regis-
seur van deHamburger SV en de
Duitse nationale ploeg (42 inter-
lands) ooit furore maakte. Eerder
had Magath diezelfde functie in
Hamburg, als opvolgervan Gün-
ter Netzer. Daar flopte hij echter.
De lerse spits John Aldridge
breekt een tachtig jaar oude tra-
ditie bij de Spaanse voetbalclub
Real Sociedad. De speler van Li-
verpool wordt de eerste niet Bas-
kische speler bij de club. Vol-
gens een woordvoerster van Real
tekent Aldridge binnenkort een
contract.

Magath manager
bij Saarbrücken

Furieus
Verbeek heeft Smolarek wegens
vormproblemen thuisgelaten. De
Poolse oud-international reageerde
furieus, toen hij hoorde dat hij in
Rotterdam moest blijven. „Verbeek
is niet goed bij zijn hoofd", liet Smo-
larek woedend weten.

Opstelling Nederlands amateur elftal:
Zeinstra (Hollandia); Poels (Venray),
Versteeg (Elinkwijk), Te Paske (Hollan-
dia) en De Groot (WFC); Van de Leen-
ders (Geldrop), Latuharhari (Spijkenis-
se) en De Letter (DHC) (70. Piris, Baro-
nie); Van Keeken (Hoek), Van de Laar
(Baronie) en Kalis (Wilhelmina '08).

Boete voor
zaalvoetballer

MAASTRICHT - Politierechter
mr Hermesdorf heeft een zaal-

Na afloopvan de wedstrijd wilde
de speler zijn verontschuldiging
gen aan de scheidsrechter aaör
bieden, maar hij accepteerde __ë
niet. De zaalvoetballer ontstak in
woede en schopte de arbiter te-
gen zijn been. Later verklaarde'
de speler tegen de politie dat zijr
neefnet was overleden en dat hi.
zich op die dag niet goed voelde.

Doping
FRANKFURT - Hij had neus-
druppels van zn mammie gekre-
gen; daarom ontbrak Ralf Weber
van Eintracht Frankfurt zaterdag
in de Bundesliga-topper tegen
Bayern München. Op voor-
spraak van het bestuur en de me-
dische staf van de club. „Wat NIJKERK- Met veel inzet, rede-

Moeizame winst
Amateurelftal

STUTTGART - Het .gulle gebaar
van de Dresdner Bank heeft de
spelerskasvan Vfß Stuttgart nog
niet echt gespekt. Voor elk com-
petitiedoelpunt keert de bank
aan iedere speler honderd Mark
uit. De schrale oogst van zeven
treffers in acht wedstrijden is
voor de bank aardig meegeno-
men,Arie Haan denkt daar zo het
zijne over.

konden we anders", stamelde
trainer Jorg Berger na afloop.
„In neusdruppels zit efedrine, en
dat staat op de verboden lijst. In
het gevalvan een dopingcontrole
zou hij positief zijn geweest, dat
risico wilde de club niet nemen.
Niemand zou hem toch geloofd
hebben als hij gezegd had dat hij
neusdruppels had genomen".

Honderd Mark
Groningen
Het grootste gevaar voor FC Gro-
ningen bij de eerste Europa-cup-
confrontatie met het Deense Ikast
FS lijkt onderschatting te zijn. De
Denen maken een moeilijk seizoen
door. De winst afgelopen zondag op
Herfölge (2-1) deed de degradatie-
zorgen naar de achtergrond verwij-
zen. „De Denen kunnen nu ont-
spannen aan de Europa-Cupwed-
strijd beginnen. Daar zullen ze pro-
beren profijt uit te halen. We moe-
ten oppassen niet verrast te wor-
den", meende oefenmeester Hans
Westerhof, die nog niet weet welke
formatie hij hetveld zal insturen. De
Groninger heeft enkele twijfelge-
vallen in zijn selectie. Edwin Olde
Riekerink heeft last van een flinke
dijbeenblessure en Claus Boekweg
tobt met een enkel.

Ook Keur reisde dinsdag niet mee
naar Stuttgart. De voormalige spits
van Haarlem en FC Twente tobt met
privé-problemen en is in mentaal en
conditioneel opzicht niet klaar voor
hetgrote werk. Ruud Heus, John de
Wolf en Steve Wasiman zijn door
blessures niet beschikbaar. De
evenmin topfitte Metgod, zondag te-

Limburgs Dagbladsport
Van onze medewerker

VOERENDAAL - Tweede klasser
Voerendaal heeft met onmiddellijke
inganghet contract met trainer Coy
Koopal beëindigd. Aanleiding tot
het ontslag zijn de teleurstellende
resultaten van Voerendaal, dat vo-
rig seizoen geen competitiewed-
strijdwon en ook een trapje lager de
competitie startte met twee nederla-
gen. Henk Ummels, vorig seizoen
actief bij Vaesrade, is benoemd tot
opvolger en leidde gisteravond
reeds de training.
Coy Koopal toonde zich in eerste re-
actie teleurgesteld: „Gezien de re-
sultaten heb ik geen been om op te
staan. Doch de insiders weten wat
de huidige mogelijkheden bij Voe-
rendaal zijn. Vooropgesteld, ik wil
absoluut niet natrappen. Maar je
kunt niet voor een kwartje op de

eerste rij zitten. Ik ben eigenlijkvier
jaarte laat gekomen. Na de degrada-
tie uit de hoofdklasse is de vereni-
ging,en ik doel daarbij met name op
het spelersmateriaal, steeds verder
afgegleden. Zes, zeven trainers in de
afgelopen vijfjaar zijn een duidelijk
vingerwijzing in welke hoek de
schuldige steeds wordt gezocht".
„Je wint en verliest echter samen. Ik
kan geen ijzer met handen breken.
Ik ben afhankelijk van aanwezige
kwaliteit. De afgelopen twee seizoe-
nen verlieten dertien basisspelers
de club. En de tijd die ik heb om
jeugdspelers in te passen is te kort.
Het is duidelijk dat als je vijf jeugd-
spelers tegelijk moet inpassen het
een moeilijk karwei wordt. Nog-
maals, ik vind het jammer dat het zo
gelopen is, daar in mijn ogen dever-
eniging de enige verliezer is". " Coy Koopal

Napels vergeeft
Maradona alles
Van onze sportredactie

NAPELS - Krijgt het publiek
van Sporting Lissabon de pri-
meur van Maradona's eerste
wedstrijd in dit nieuwe seizoen?
Dat is de grote vraag die de Na-
poli-fans vandaag bezig houdt.
Een week na zijn vertraagde te-
rugkeer uit Buenos Aires lijken
de Napolitanen de Argentijn bij-
na alles te vergeven als hij de
club maar weer aan nieuwe suc-
cessen helpt.

Afgelopen zondag verscheen
Maradona niet op de tribunes in
Verona, zoals hij had aangekon-
digd. Hij nam het eerste vliegtuig
naar Napels om daar in alle rust

aan zijn conditie te werken.
Mocht het duel in de Portugese
hoofdstad toch te vroeg komen
dan maakt de sterspeler zondag
zeker zijn rentree in de competi-
tiewedstrijd tegen Fiorentina.

In Argentinië wordtbeweerd dat
zijn late terugkeer uit Buenos
Aires het gevolg was van een ge-
heim gehouden knieblessure die
Maradona had opgelopen tijdens
zijn skivakantie. De speler vrees-
de daarvoor te worden gestraft
door de club, die hem voor mil-
joenen guldens per jaar verze-
kert en hem daarom heeft verbo-
den om risicovolle sporten te be-
oefenen.

'Ik hoop op een toevalstreffer tegen PSV'

John Eriksen.
de sluipschutter
van FC Luzern

Voerendaal breekt met
trainer Coy Koopal

voetbalallerlei
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5* Tandpasta Albrecht Goud merk koffie, Tomatenketchup, Aardappelpuree Menuto, Magere chocoladevla, Vleesbouillon, Pottkieker, Witte chocolade metCrisp-Rice,
0 II" II snelfiltermaling, 250 gram 2.65 zonder kleurstoffen en zonder 250 gram, voldoende voor houdbaar, tetrapak liter 1.49 in tabletvorm, 3 tabletten a5O gram 1."jL VlOflUOr p GnH , konservermgsmiddelen, statube, 1.5 liter gereed produkt 1.29 ____■«*_■-J-J ___^ voor 6 liter bouillon. . -.89 «", t3 Fluoride tandpasta met V*L"S£ 400 ml, 513 gram 1.89 _><^S**ö> Maicolla maiclfiömftlio

Pistachenoten,
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minimaal 60% meervoudig ..#.. ü__iy A W^^mw xÉßss^ limnnaHocirnnn C Keuze uit Yucca, Draceana, Marginata
onverzadigde vetzuren, 100% \OT TKr^^N: I TT^m rundvlees

limOnaaeSirOOp L J Schefflera, Ficus
plantaardig, ongezouten, kuipje, /Sfc; -f^^" .sfy I Elders met SO^ram rundvlees B,| Ald, TSgram rundvlees l CassJS) rjjk L J Benjaminaen OH QH
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pakte 200 gram Ollde kaaS I | Bonini Vermouth, bloei is gegarandeerd. , hoeslaken \
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90x200cm 100%katoen
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altijd een grote droge losse Maizena maiszetmeel, i[ " rSER^I "P ' cl^'Sm Perlwijn, V I*\ ' ü -^f''M; >.' N^x_ p;
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Door meer vruchte + Rodiaz Sherry, ;Tt i 104t/m 75% katoen en ■fV.4MS Elke dag VerS brOOd 1 AKKPrCIGr l f'"° Pale dpr*. Spaanse bottelmg. ..-^> 164 25%polyester>SS L*S^ Al ,. .. I VjClVlV\^V^*V^- I met garantiezegel, 0.7 liter 5.39 » dP-ftgSg., ■-_ <_ Maten: - -_. —tegen Aldi priis I 1 / / H 104t/m ü.sI CritmiruPt I Rubyp°rt.zoel ' r llif^l 164 fct_fci*/W

Tijgerbrood, rilluuiwci ■ met zegel, Portugese botteling, - - ":■- : ___^

Molenbrood, Een wit vloerbrood met een I - /-r--r-T7ïSrm^^~l I 07liter 7-15 cw__no i„v__ tf\t»\ ______««hw^____________É
«_"_,, iv, I ,^»»-— "^ i «»_.-">«8-e» -r—m cidena luxe toiletzeep, ivM*l WWim
Stevig, grof volkorenbrood, knapperig korstje, ook I &E~Z- #-*» é*5^5^515^---^^^ I fiinnpnarfnmoorri .v inn„,am lJh_P^J üiËS?±=
vezelrijk. uitstekend geschikt voor fSS^utW f^t IfHtella^et l Jacht-, pikante vlees-, kerrie- fijn geparfumeerd, 3 x 100 gram lgfc\mimiM
Gesa 800 gram 1.55 sandwiches en tosties, TOiSJf ( jl L^ffiS^TT* of romige pepersaus --- — 165 " HHl^
Krentehollen aesn 500 aram 177 I fe^^^^^tlfe I po«k|eker, Natasja babyzeep, . ._ _

11C 9esn'süü9ram l'" I r^KïpSSii RS^tfaj^l&r: I pakje voor 0.25 liter -.85 een crèmige, overvette zeep. MT. FreSfl fr=^\4stuksa6ogram 1.15 Bauernschnitten, lf) VJJ3tï%#^ |§2iiI!S2M I Bevat een mild parfum, mi-ii^öii /’
Tarwebollen Een rogge-tarwebrood. I \2^mW^-:~n~k—l

Dlant-ardia I Augurken, speciaal voor een gevoelige Continue verfrisser /|
6 stuks a5O gram 109 Wordt volgens oud Elders djeriijke vetten Bij Aldi 100/onaruaaroiy i fijn zoetzuur g[as 720 m| 1.29 babyhuid 2xloo gram 1.69 m diverse geuren yj #;.;« i|
Wittebollen, " bakprocedé gebakken. I --9Q '' I Zilveruitjes, Lavaii badschuim, 15°9ram W' il
6 stuks a5O gram 1.09 Bevat geen I pl3ntaardiae vetten zijn rijk aan onverzadigde I zeer fijn, zoetzuur, glas, 370 ml. -.79 lOOOrnl 3.89 U AA FAV II
R«,iin.nhrnnH

conserveermiddelen, Plantóa Vetzuren o.a. ünolzuur "MAN" After Shave lotion, .89 IMiRozijnenbrood, gesn. 500 gram 1.39 I Milram Slagroom, ■ wprnak i,inn PPn ■ «^#W /L *"" ■gesn.4oogram 1.89 Sonnenblumenbrot, 1 Fritella is dus I houdbaar.tetrapak, o,2liter -.95 oSSgSeningele
Minibroodjes, Een rogge-volkorenbrood, I j I Milsani MagereChocodrink, verpakking—een zwaarder Natasja Babyshampoo,10 stuks a35 gram 1.19 met zonnebloempitten. I M y

f\i~W{\Ef\f\QklP I. UHT behandeld, met rietjes, geurtype met oriëntaals extra mild prikt met in de ogen, ,\
Spijsvertering bevorderend, \j^^_fjlf 1.1.V8-V'-*- I tetrapak 3 x 0.2 liter 1.29 karakter, 100 mf 6.45 300 ml 1' '"!«!?Ikoren' _. t-, geen conserveermiddelen, I I _______^ __Jgesn. 800 gram 1.77 gesn. 500 gram 1.65 I -^^^^^T~*% ¥"*% ■"■"^nMoutbrood, Molenbrood, W I

gesn. 800 gram 1.77 wit gesn. 800 gram 1.55 ibu-Taps, W a m ■____■■■ ■_! ■____■___■_[!____■
Boerenwit, Molenbrood, licht-gezouten, luchtige W * I mw J KM mM _______Sj____hß__bV^l
gesn. 800 gram 1.77 edelbruin gesn. 800 gram ....1.55 crackers, 3 pakjes a75 gram....-.99 W T e*A ■I^^__^__s"_3KlbS_S II
——————————^—————— ———^———— _■_____________________! ____________■__________■

Pey-Echt, Houtstraat 27. Roermond, Lindelaan 65. Valkenburg, Koningswinkelstraat 2. Maastricht, Volksplein 64b. Geleen, Annapad 2 /J. Kleynenlaan 38. Sittard, Bergstraat 14 / Leyenbroekerweg 1. Vaals, Wilhelminaplein i
Heerlen, Willemstraat 109 / Corisbergweg 199 / Comeliusplein 1. Kerkrade, Niersprinkstraat 4a / Akerstraat 38b. Hoensbroek, Kouvenderstraat 69. Schaesberg, Hoofdstraat 128. Stem, Raadhuisplein 36. Elsloo, Kooiweg.'

-
STRAND, BOS, DUIN EN ZEE

" Een goed idee voor de herfstvakantie! __jsSi_fc
dit alles vindt u in het mooiste villadorp van Nederland
*len 2 nachten verblijf inclusief uitgebreid ontbijtbuffet en y, .3-gangen diner’ 67,50 p.p.p.d., 2-pers. kamer M J\
* 3 nachten of meer, ’ 65,- p.p.p.d. \üt)
' enkele kamer, toeslag, ’ 55,- p.d.
* kinderen tot 4 jaar gratis mits op kamer ouders 11

pr-.| ondergebracht, kinderen tot 18 jaar, ’ 35,- pppd. |
.'* Hotel Wassenaar met in de directe omgeving Duinrell, ,—v R .'Den Haag, Leiden, etc. etc. { W/V^n- * Voor informatie en reserveringen: Hotel Wassenaar, flKüfü^-"^telefoon 01751-19218Katwijkseweg 33, Wassenaar F
HOTEL WASSENAAR, HET GEZELLIGSTE //
HOTEL IN DE RANDSTAD. *

MO D \

Bosstraat 55, 3680 Maaseik

„Exclusieve couture"
Opening
a.s. vrijdag 10.00 uur

237|52

■^■| Effectiel communiceren met de stelt daarom op 14 september centraal. Voor meer inlichtingen: IHHH __W_sfcft LJjLJ^Ag^jgj^J^Jl^tLd
doelgroep is de belangrijkste 1989 in het RAI Congrescentrum bel het Cebuco in Amsterdam, W W^Wm \\\\\^^^ljn"^Evm
sleutel voor succes in de detail- in Amsterdam de communicatie telefoon 020-242316 of uw P*' jl ___PV 8/ __S.J*B __F"*l I WW WrlW m^- et NafionQa' van de winkel met deklont dogblad. m.'^7^t^~^lr^E^^~l^\ldm ___^__^____L HlJ|l^^^^2jj|
Distributie Congres'B9 En Detail \\\\\r^wÈm ' Ito&^Êe^^ RI-^^^^^^^^^^ K£bK_iflMMiK____Li__l jfyf^fyyng!ff|g^f^y|gyfff^ji]gj

535□nap□gUMmms^sSèTransparante spaarpijpenmet Witte keramieken bloempotten (Asi^ra » Klasse aardewerken bekers. Met /^"MïmKwi f-». £k I s 1

Af \%. Pijp 4,50 R|^ ï^ililiiË^lleerd en samengesteld uit: 3 I^E^St^T^ Royale wasmand, die ook nog ''%IJÈ3® f^W^W<" WiWtTOv l\3 *AW /Ajïk ende N W EAmÊtiÊSmF kook Pannen (16>18 en 20 cm) en J aardig uitziet. Gemaakt van stevig Lly'^ ■ -^-^ f^T«__r__l l__Mix_^i^-/ |
///W. 68" /I F fMß&tfiii eensteelPan(l6cm)- |pH_=?n^%-J r̂ riet, heeft de mand een hoogte ö^^^^ l^FxZj /l |

Jat _#"fc CZf\ il U ! B/J P7l vlp(c Ar^Af% f\C JTVl*Tl|i_ÏM_k^B" ujüi '4_^\Q£% Ook voor zittend strijken. Met talloze extra's, zoals b.v. jê^ )&£-&s/W y«/|/ Hl B IMi S^Ë**& WmMr^T^^^ E ***J snoergeleider,kledingstandaard, uitklapbaar linnenrek enz^"^^^2 Am\ U __s__Z___l i1¥$ ■ I^lMig^ Jf a Alle onderdelen zitten vast in het apparaat verborgen. ©r 'S^-CC; \y-^ITI

LEGO 25-50%KORTINfiSIN AL ONZE SPEELGOEDZAKEN^"WW /O IW/n I lIIMIMÉ herkenbaar aan de Blokker-kabouter JmJ^&



Sprinter ArraS
zwaar gewond

ANTWERPEN - De Belgische
profwielrenner Wim Arras is met
spoed geopereerd nadat hij
maandag zwaar gewond raakte
bij een ongeluk met zijn motor.
Gevreesd wordt, dat het ongeluk
het einde van Arras' wielercarriè-
re zal betekenen. De sprinter bot-
ste gisteren met zijn motor met
volle snelheid tegen een auto, die
onverwacht keerde. Het ongeluk
gebeurde in het plaatsje Zandho-
ven bij Antwerpen. Arras brak
zijn heup, kaak en sleutelbeen,
blesseerde een knie en liep her-
senschudding op.
Arras, die op de afdeling intensi-
ve-care van het Sint Jozefzieken-
huis in Brecht ligt, was als veer-
tienjarige ook reeds slachtoffer
van een zwaar motorongeluk. De
25-jarige Arras, die deel uitmaakt
van de Lotto-ploeg, kwam ook al
eens zwaar ten val in de Ronde
van de Middellandse Zee. Be-
langrijkste overwinning in zijn
loopbaan is de klassieker Parijs-
Brussel in 1987. Dit jaar won hij
de Grote Prijs UCB in Pont Saint
Louis, de tweede etappe in de
Ster van Bessèges en de tweede
en zesde rit tijdens de Vierdaag-
se van Duinkerken.

MVV grijpt naast
de hoofdprijs

{**> zal zelfs Beenhakker, met dej?°Pa Cup-dubbel tegen Austria
J-ü- in hetvooruitzicht, in de piep-J[ zitten. De clubbegroting (elf
"toen) staat niet toe dat Ajax

Bemoedigende woorden voor een
spelersgroep die in Europees ver-
band net komt kijken en ook in
eigen land nog het en een en ander
te leren heeft. Beenhakker, door de
wol geverfd in Madrid, weet dat
iedere openlijk uitgesproken twijfel
onrust onder de schapen tot gevolg
heeft en dus speelt hij de rol van be-
daarde, begripvolleen oh zo zelfver-
zekerde herder. En, het moet ge-
zegd worden, dat gaat hem goed af.

slechts één Europees rondje over-
leeft en bij uitschakeling vist de
club naast een slordige half miljoen
gulden. Een zeperd zoals vorig sei-
zoen, toen Sporting Lissabon Ajax
er al in de eerste omgang uitwerkte,
kunnen de Amsterdammers zich
niet permitteren. Maar desondanks:
zelfvertrouwen. „Na PSV weet ik
dat deze groep ook extra spanning
aankan. Ook toen er druk op de ke-
tel stond, hebben de jongens zich
zeer volwassen gedragen. Geen ner-
veuze toestanden, geen raar gedoe
en bovendien een zeer hoopgeven-
de eerste helft. Dat heeft me zeer
aangenaam verrast".

Vergoossen en
Deckers in

jeuffdselectie
JiJjJJHAAG - Bondscoach JanRab
Vv. e selectie bekend gemaakt
JJ «et nationale team voor spelers
jpr 18-jaar dat van 18 tot en met
I- september deelneemt aan een
nj^ooi in Oldenzaal. Daarin zitten
Ve;er meer de twee Fortunezen
H goossen en Deckers. Het evene-
L^ georganiseerd door de Afde-
D]' g Twenthe van de KNVB, vindt
l «ts in het kader van de festivitei-
(j 'n verband met het honderd-ja-
iCbestaan van de Koninklijke Ne-

|(j landse Voetbalbond. Tegenstan-
L? °P het terrein van de Olden-
V» verenigingQuick '20 zijn ach-
L^volgens België (19 septem-J;r) > Schotland (21-9) en Italië (23-9).
Oj'ie: Pors, De Jong, Captein, Prom-
W' Faber, Beerens, Scheepers en
je're uder (allen PSV), Roorda (FC Gronin-
.fJr' van der Plas en Blackson (beiden
\ 20ord), Vergoossen en Deckers (bei-
ttol,*°rtuna Sittard), Cruijff (Ajax), Laros'ei» II),Pahlplatz (FC Twente).

Twijfels over een goede afloop van
de krachtmeting met Austria Wien
dan? Nauwelijks, al baart de fysieke
kracht van de Oostenrijkers Been-
hakker zorgen.Rapporten van Spitz
Kohn en Tonny Pronk en eigen
waarneming in Wenen leerden hem
dat Austria aan mannetjësputters
geen gebrek heeft en niet schroomt
de beuk erin te gooien. „Maar daar
staat dan weer tegenover dat die:
ploeg zich in eenkleine ruimte nau-
welijks raad weet. Wij zijn trouwens
ook niet allemaal maatje pink, maar
daar moet je dan wel gebruik van
maken. Niet zoals Larsson afgelo-
pen zondag tegen PSV dus".

Gevolgen zal het voor Larsson niet
hebben, al kunnen liesklachten
morgenavond in het waarschijnlijk
slechts voor de helft gevulde Ween-
se Prater-stadion nog roet in het
eten gooien. De Zweed, tegen PSV
op het slippertje tegen Romario na
sterk opererend, krijgt in de achter-
ste linie opnieuw gezelschap van
Marciano Vink en Mark Verkuijl.
De vacature-Blind heeft Beenhak-
ker nog niet opgevuld. Voor de be-
zetting van de rechterkant twijfelt

:de trainer nog tussen de tandems
i Winter/Bergkamp, de aanvallende: variant, en de iets defensievere op-■ tic Scholten/Winter.

i

■ Het lijkt onwaarschijnlijk dat Pal
i Fischer tegen Austria debuteert op

het Europese platform. Beenhakker
ziet momenteel meer in Ronald de
Boer en heeft privéproblemen aan-
gevoerd om de verbanning van zijn

Hongaarse aankoop te verklaren.
Niet erg elegant, want devoornaam-
ste oorzaak van Fischers proble-
men, de afwezigheid van vrouw en
dochtertje, worden begin volgende
week uit de weg geruimd. De Hon-
gaarse autoriteiten hebben beiden
inmiddels een paspoort en een uit-
reis-visum verschaft en Fischer kan
het vermaledijde hotel binnenkort
verlaten, want de flat in Diemen is
gereed voor bewoning.

Over Fischer maakt Beenhakker
zich geen zorgen, „ook al omdat zijn
kop weer wat anders op zijn hoofd
lijkt te staan". En de belangstelling
van Totenham Hotspur voor Bryan
Roy, nog steeds met Ajax in onder-handeling over een langlopende
verbintenis., dan? „Roy moet na-
tuurlijk bij Ajax blijven. Laat ik het
anders zeggen: voor 15 miljoen
mag-ie weg. „Met dat geld zou ik
een hoop leuke dingen kunnen
doen", mijmerde Beenhakker.

Busreis Fortuna

Na de pauze een totaal ander MW
dat steeds gevaarlijker werd onder
de impulsen van Reginald Tal. De
eredivisieclub kwam steeds dichter
in de buurt van het benodigde aan-
tal treffers. De wedloop was echter
de laat begonnen om de hoofdprijs
mee naar huis te nemen.

Wilhelmina-MW 0-7 (0-2). 0-1 Vincent, 0-2,
0-3 en 0-4 Thai, 0-5 Vincent, 0-6 Thai en 0-7
Vincent. Scheidsrechter: Sijben. Toeschou-
wers: 400.

WEERT — Een gehavendMVV is er
niet in geslaagd om Fortuna de
hoofdprijs van ’ 10.000,- in het ne-
derlagentoernooi van hoofdklasser
Wilhelmina voor de neus weg te ka-
pen. In de eerste helft legden de
Maastrichtenaren te weinig agressi-
viteit op de grasmat om een goed
basis te leggen voor een aanval op
de benodigde tien doelpunten.
MVV verscheen behalve de gebles-
seerden Uitman, Driessen, Fran-
cois, Arts, ook nog zonder van Ber-
gen Henegouwen, Haan en Lanc-
kohr. Aangezien het tweede team
ook moest aantreden, vulde Sef
Vergoossen het team op met enkele
talentvolle jeugdspelers. Voor rust
zat MW echter niet goed in de wed-
strijd om het ook gehandicapt aan-
getreden Wilhelmina te verontrus-
ten. MW kwam niet verder dan
twee treffers, waaronder ook nog
één uit een strafschop.

Springruitertop naar
CHIO Zangersheide

JosLansink doet opnieuw gooi naar GP-zege
- Adrie Gordijn, voor-malig werkgever van interna-

|'°n.aal springruiter Rob Eh-eHs en Henk Maessen, de eige-aar van het internationale
HCS Technoligy I

<*ben overeenstemming be-
ih °ver het inzetten van dit.Internationaal ervaren paard
Mens nationale en internatio-nale wedstrijden. Voorlopig
Jjjgt Rob Ehrens weer de be-

over dit paard waar-
int hi^in het recente verleden/Jternationale successen boek-
y. lr^ o.a. Maastricht en Leeu-arden. Wanneer dresuur- en

De IJzeren Man
Srf r̂ over een internationalePfingruiter beschikt, zal een
w? ander opnieuw bekeken
"°eten worden.

Toppaard
voor Ehrens

Score: 5. Thaihuttu 0-1, 24. Dörenberfe 0-2
36. Thaihuttu 0-3, 59. Thaihuttu 0-4, 66. Thai-
huttu 0-5, 67. Senen.o-6, 76. M. Pende__s 1-6.
86. Thaihuttu 1-7. Scheidsrechter: Van Zon!
Toeschouwers: 250.

programma europacups

Begroting
JIM is rond

iMSTRICHT- Van 9 tot en met
|tt^r^vember wordt het Maas-
\t* Se expositie/congrescen-
»«_ MECC weer omgetoverd in
Vje springpiste waar gedurende
W de Europese springrui-
b^j-p haar tenten zal opslaan.
SW zy de enorme financiële
b6 *.. van vooral het Limburgse
tionriJfsleven en enkele multina-

'S JumP^ng Indoor Maas-
**t er in geslaagd dit prestitieu-.

(fW Veriement financieel rond te
l^o? ' Nieuw-op het wedstrijd-
<iotframma is de EG Trophy, ge-

/ eerd met 100.000 gulden.

LANAKEN - Vanaf morgen tot en
met zondag staan de poorten van de
stoeterij Zangersheide in Lanaken
wagenwijd open voor het publiek.
Dan organiseert zakenman Leon
Melchior samen met een groot aan-
tal vrijwilligers voor de tiende keer
het CHIO Zangersheide. Een groot
aantal internationaal bekende
springruiters is dan te gast in de
Z-stal van Melchior, die in het mid-
den van de jarenzeventig voor suc-
cessen in de Europese springsport
zorgde.

Op nationale en internationalewed-
strijden wordt de naam van Zan-
gersheide verder door springruiter
Willy van de Ham hoog gehouden.
Ongetwijfeld zullen dan ook veel
ogen tijdens het CHIO van Zangers-
heide op hem gerichtzijn. Maar ook
op Jan Tops, Wiljan Laarakkers, Ne-
derlands kampioen Marcel Dufour,
Bert Romp en JosLansink (winnaar
in 1988 van het Beneluxkamioen-
schap en de Grote Prijs van Zan-
gersheide) zijn Nederlandse deelne-
mers die tot dekanshebbers moeten
worden gerekend. Met name Lan-
sink is gebrand op een nieuwe over-
winning. Of deNederlanders ook op
vrijdag in de landenwedstrijd een
belangrijke rol zullen spelen moet
worden afgewacht. Het is duidelijk

dat het thuisrijdende België onder
aanvoering van Ludo Philippaerts
alles in het werk zal stellen om de
zege in de wacht te slepen.

Maar niet alleen met België zullen
de Nederlandse springruiters reke-
ning mee moeten houden. Ook
Duitsland, Frankrijk, Engeland,
Zwitserland, Italië en Spanje ko-
men met ruiters van naam naar deBelgische grensplaats. Ongetwij-
feld zullen zij allen met ereplaatsen
en een verhoogde bankrekening
huiswaarts willen keren.

In 1989 mocht Zangersheide de
Europese kampioenschappen dres-
suur voor young riders organiseren.
Hiervoor werd in het groene land-
schap een schitterende dressuur-
baan aangelegd. Dit jaar komt
Duitsland weer met een sterke equi-
pe naar België, maar Nederland zal
met Gonnelien Gordijn aan het
hoofd goed tegenstand kunnen bie-
den. Een primeur is de landenwed-
strijd voor de young riders. Deze
wordt gelijk met de landenwed-
strijd voor de springruiters op vrij-
dag verreden. Op zaterdag staat
voor de springruiters het Open Be-
nelux-kampioenschap op het pro-
gramma, terwijl zondag de traditio-
nele Grote Prijs wordt gehouden.

van onze medewerker
EDDY BUDE

" Ton Sijbrands inkarakteristieke houding tijdens het begin van de tweekamp met Gantwarg

Fortuna 2 haalt
uit in derby

MAASTRICHT- Fortuna 2 benaal-
de in de derby tegen MW 2 een for-
se 7-1 overwinning. Deze kwam
vooral tot stand doordat Fortuna in
dit aantrekkelijke duel fysiek ster-
ker was en dekansen benutte. Voor-
al Fortunaspeler Thaihuttu was op
dreef en passeerde de Maastrichtse-
doelman vijf maal.

SITTARD - De supportersvereni-
gingFortuna Sittard organiseert ko-
mende zaterdag een busreis naar
Tilburg voor het competitieduel
Willem 11-Fortuna. De prijs be-
draagt ’15,-. Leden ontvangen op
vertoon van een geldige lidmaat-
schapskaart ’5,- reductie. Buskaar-
ten kunnen tot vrijdagavond 20.00
uur worden afgehaald bij H. Brassé
Jupiterstraat 38 Geleen, L. Douven
Vaart 11 Oirsbeek en Sigarenmaga-
zijn Vinken baandert 38 Sittard. De
vertrektijden zaterdag: 16.45 ' uur
Geleen, 17.00 uur Sittard en 17.15
uur Susteren.

Sijbrands accepteert
remisevoorstel Gantwarg

Passieve Rus kruipt door hel oog van de naald

VENLO- In een aantrekkelijke der-
by tegen VW 2 behaalde Roda JC 2
een magere 0-1 zege. Beide ploegen
lieten goed spel zien en creëerden
diverse kansen die niet benut wer-
denwaardoor deruststand 0-0 bleef.
Na de hervatting had Roda JC een
licht overwicht. In de 64e minuut
kon Paul Janssen door een misver-,
stand op het middenveld van de
VW-spelers vrij op het doel afstel
venen en scoorde koel 0-1. Roda
kreeg nog diverse kansen om de
score te verhogen maar de voor-
waartsen faalden of de VW-defen-
sie was op haar qui vive. Scheids-
rechter Janssen. Toeschouwers 150.

i
i

Reserve divisie C
Den Bosch 2-RKC 2 2-<3
WV 2-Roda JC 2 0-1
MVV 2-Fort. Sittard 2 l-!7
Eindhoven 2-NEC 2 2-0
NAC 2-Helmond Sp. 2 ' 3__l
RBC2-PSV2 , IJ6
RKC 2 2 2 0 0 4 6-3
Eindhoven 2 2 2 0 0 4 3--0
Roda JC2 22004 4-"2PSV 2 110 0 2 6-.1
Willem 11 2 1 1 0 0 2 3--1
Fort. Sittard 2 2 1 0 1 2 7-"2NAC2 2 10 12 4-4
NEC 2 2 1 0 1 2 3-j
RBC 2 2 1 0 1 2 4-3
Den Bosch 2 2 0 0 2 0 4-^WV2 2 0 0 2 0 1-4
Helmond Sp.2 2 0 0 2 0 1-Ï6
MW2 2 0 0 2 0 2-(0
Programma:
Dinsdag 19 sept. 19.30 uur:
PSV 2-NAC 2
Helmond Sp. 2-Eindhoven 2
NEC 2-MW 2
Fort. Sittard 2-Den Bosch 2
RKC 2-VW 2
Roda JC 2-Willem II 2

brands

Gantwarg, die tijdens de partij erg
zenuwachtig was, spoedde zich na
afloop onmiddellijk naar het hotel.
Een topfitte Sijbrands babbelde
nog een half uurtje met analysepu-
bliek na. „Gelukkig heb ik nergens
de winst gemist", concludeerde Sij-

„Ik ben helemaal niet ontevreden

DEVENTER - Ton Sijbrands heeft
in de eerste ronde van de WK-her-
kamp dammen zijn opponent Gant-
warg een geweldige psychologische
klap toegebracht. Hoewel de 41-jari-
ge grootmeester uit Voorst na vier
uur spelen en 56 zetten moest in-
stemmen met remise, bezorgde het
sublieme aanvalsspel van de Neder-
landse favoriet en de onzekere zet-
ten van Anatoli Gantwarg, de Russi-
sche delegatie een kater van jewel-
ste. Op de rand van de afgrond ba-
lanceerde de dammer uit Minsk
rond de tijdnoodfase. De laatste re-
misekans in de laat-klassieke stel-
ling werd door Gantwarg echter
met beide handen aangegrepen.

De eerste partij moet voor Gant-
warg een waarschuwing zijn. Zoals
zo vaak leidt op remise spelen tot
een nadelige positie. „En dan kan
het goed of fout aflopen. Gantwarg
moet gewoon de beuk er in gooien",
zinspeeldeKraaijenbrink. Maar dat
laatste is misschien wel de vurige
hoop van het Nederlandse kamp.
Want in gecompliceerde posities is
Sijbrands pas echt op zn best.

Het passieve spel van Gantwarg
was het opvallendste element in de
openingspartij. Het antwoord 17-21
op de witte openingszet 33-29 was al
verrassend. Dat Gantwarg vervol-
gens op de 12e zet met 20-24 naar
een ordinaire klassieke partij toe-
werkte, had niemand kunnen be-
vroeden. Sijbrands weigerde na af-
loop Gantwarg's spel als passief te
bestempelen. Secondant Johan
Kraaijenbrink was echter al tijdens
de partij duidelijker in zijn bewoor-
dingen. „Tot vannacht (eergister-
nacht, red.) 3.00 uur hebben we over
de opening liggen dubben. En dan
komt Gantwarg met zoiets aandra-
ven. Misschien wil hij"nu nog niet

over deze partij. Vermoedelijk heb
ik rond de vijfentwintigste zet een
zeer kansrijke voortzetting gemist",
was de reactie van Ton Sijbrands.

het achterste van zijn tong laten
zien".HNDSKAMPIOENEN

p<v?-te ronde, vandaag:
s£ v- pc Luzern (Zwi)
S?0ra Luxemburg (Lux) - Real Madrid (Spa)
t> fava Boekarest (Roe) - Fram Reykjavik (IJs)t^h Chorzow (Pol) - Sredets Sofia (Bul)
IVj^ry City (ler) - Benfica (Por)
n^rnö (Zwe) - Inter Milan (Ita)rjjasgow Rangers (Sch) - Bayern München (BRD)
b'namo Dresden (DDR)- AEK Athene (Gri)
Ar ??borg BK (Noo) - KV Mechelen (Bel)
Fq T^llan (Ita)" HJK Helsinki (Fin)
Olv ol (Oos) - Omonia Nicosia (Cyp)
s ymp. Marseille (Fra) - Bröndby (Den)

Praag (Tsj) - Fenerbahce (Tur)
Sü^Propetrovsk (Sov) - Linfïeld (Ndl)
twma Wariderers (Mal) - Nendori Tirana (Alb)unved (Hon) - Vojvodina (Joe)

jEkerwinnaars
SWncvaros (Hon> -Haka Valkeakoski(Fin) 5-1
Hean? Bratislava (Tsj) - Grasshoppers (Zwi) 3-0
Üni Valladolid (Spa) - Hamrun Spartans (Mal) 5-0
HaM- Luxemburg (Lux) - Djungarden (Zwe) 0-0
F-Cn n Belërado (Joe) - Celtic Glasgow (Sch) 2-1Ad>,roninSen - Ikast FS (Den)
tWlr? Wacker (Oos) - Limassol (Cyp)
BJPedo Moskou (Sov) - Cork City (ler)
j-^enenses (Por) - Monaco (Fra)
Besfw ° B°ekarest (Roe) - T. Morets (Bul)
Val, o (Tur)" Bor- Dortmund (BRD)lO":Reykjavik (IJs) - Dinamo Berlin (DDR)
Arm , naik°s (Gri) - Swansea City (Wal)
B '«erlecht (Bel) - Ballymene United (Ndl)ia-nn (Noo) - Sampdoria (Ita)

Bareelona (Spa) - Legia Warschau (Pol)

UEFACUP
IAAkranes (IJs)-FC Luik (Bel) 0-2
Gornik Zabrze (Pol) - Juventus(Ita) 0-1
Sochaux (Fra)- Jeunessed'Esch (Lux) 7-0
Vitosja Sofia (Bul) -FC Antwerp (Bel) 0-0
Valetta (Mal) - FN Wien (Oos) i .4
Hibernian(Sch)- Videoton(Hon) 1-0
VFB Stuttgart (BRD) - Feyenoord
FC Twente - Club Brugge (Bel)
Austria Wien (Oos) - Ajax 14/9
Aberdeen - Rapid Wien (Oos)
Dinamo Kiev (Sov) - MTK Boedapest (Hon)
FC Wettingen (Zwi) - Dundalk (ler)
FC Köln (BRD) - Plastika Nitra (Tsj)
Karl Marx-Stadt (DDR) - Boavista (Por)
Lilleström (Noo)- Werder Bremen (BRD)
Palloseura (Fin)- Katowice (Pol)
Zenit Leningrad (Sov) - Nastved (Den)
Zalgiris Vilnioes (Sov) - IFK Göteborg (Zwe)
Glentoran (Ndl) - Dundee United (Sch)
Rostock (DDR) - Banik Ostrava (Tsj)
Lahti (Fin) - Paris S. G (Fra)
Apollon Limassol (Cyp) - Real Zaragoza (Spa) 14/9
Atalanta (Ita) - Spartak Moskou (Sov)
Olympiakos (Gri) - Rad Belgrado (Joe)
Galatasaray (Tur)- Rode Ster Belgrado (Joe)
Sporting Lissabon (Por) - Napoli (Ita) 14/9
Valeneia (Spa) - Victoria Boekarest (Roe)
FC Porto (Por) - Flacara Moreni (Roe)
Atletico Madrid (Spa)- Fiorentina (Ita)
PAOK Saloniki (Gri) - Sion(Zwi)
Auxerre/Zagreb (Joe) - Apollonia Fieri (Alb)
Orgryte Göteborg (Zwe) - HSV (BRD)

sport in cijfers

tennis

Toernooi Genève, 220.000 dollar. Mannen,'eersteronde: Gomez - Mronz 6-1 6-2, Motta -
Visand 6-3 6-4, Daufresne - Mancini 5-7 6-4
7-6 (7-5), Aguilera - Ivanisevic 6-3 7-6 (7-4),
Yunis - Oresar 6-2 6-1, Perez-Roldan - Tulas-
ne 7-5 6-3, Bergström - Bruguera 6-3 0-6 6-2,
Ostoja -Luza 6-3 0-6 7-6 (7-5), Rosset - Forget

6-2 6-2, Arguello - De la Pena 2-6 6-0 6-0

wielrennen
t

Ronde van de EG, zevende etappe, Colmar- Epinal: 1. Bruyneel 198,5 km in 5.13.42, 2.
Villanueva 0.09, 3. Echave, 4. Moreels, 6.
Virvaleix, 7. Rincon, 8. Vivien,9. Beelen, 10.'
Kozarek allen z.t. als Villanueva. Algemeen
klassement: 1. Lino 27.52.39, 2. Bezault

bridge

WK bridge Perth (Aus): vrouwen, vijfde
ronde: Nederland - Colombia 25-5. Zesde
ronde: Nederland - Australië 25-5. Stand na
zes van de veertien voorronden: 1. Neder-
land 137punten, 2. Canada 96, 3. Taiwan 86,
4. Brazilië 85. Open afdeling, stand na zes
voorronden: 1. Frankrijk 113, 2. Brazilië
111, 3. Australië 103, 4. Taiwan 99.

0.10,. 3.Roux 0.22,4.De Clercq 0.27, 5. Cabe-
stany 0.36, 6. Vallet 0.39, 7. Bruyneel 0.47, 8.
Abadie 0.58, 9. Seguy 0.59, 10. Pichon 1.01.
Profkoers Tisselgem (B): 1. Vernie 140 km
in 3.20; 28. Alain Strouken.

Van onze verslaggever

JISTERDAM/WENEN- Het is hem niet aan te zien en om
j"1 grappen kan je nog steeds lachen, maar Leo Beenhakker,eet weer wat verliezen is. Als Don ging hij met Real Madrid
* afgelopen drie seizoenen slechts vijf maal onderuit; als me-
/^r Leo in Amsterdam moest hij binnen een maand al drie

wegslikken plus twee verliespartijen in" toernooi van Valeneia. lets te veel van het goede, maar wie
begint te twijfelen aan de capaciteiten van Ajax, niet

j*oBeenhakker. „Er is hier iets moois aan 't groeien", herhaal-e hij, op weg naar Wenen, nog maar eens.

Beenhakker wuift zorgen weg
'Na PSV weet ik dat deze groep ook extra spanning aankan'
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" Met twee uur vertraging vertrok Ajax gisteren naar Wenen. Uiteraard werden de kaarten weer boven tafel gehaald door
v.l.n.r. Winter, Beenhakker en Witschge.
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Baby Club overall van Palomino jack.Polyester/ka- Palomino parka. Katoen/ny Palomino sweatset in lila Palomino parka in HoneyjackmetSnowCat- Club 15 jasjevan katoenen
katoenen blue denimgevoerd toen, warmgevoerd. lon. 116-134 89-86-11070.— met groene jacquardboorden prachtig paars ofrood printvoering. Polyester/katoen. twill. 152-182 49.— ' <
met snoezigbedrukte flannel. 116-134 79-- 86-110 {>9-— Palomino label-sweatshirt. en frontprint. Katoen. metkontrastkleur. 164-176115.- 140-15899»— Club 15 overhemdblouse '62-86 39.- Palomino label-sweatshirt. Polyester/katoen. 2-Delig: Polyester/katoen. Honey sweatshirtmet Katoen. 152-18249_ I

Katoen/acryl. 116-13435-- 92-11029.- 116-134 49-- 8611045.- 116-13479--86-11069 _
snowprint. Polyester/katoen. Club 15bermud/van katoe- <

116-134 25.-98-11022.- Palomino broek van katoe 164-176 39--140-15829~ nen twill 152-182 39.- J
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Baby Club winterpret pak. Palomino sweatshirtin Palomino capuchonjack, Palomino sweatshirt met Palomino parka.Kleurrijk afge- Zzap jack.Polyester/katoen. Clublsjackinnavy/paars/
Heerlijk warmgevoerden in stoere survival-look. Polyes- warmgewatteerd.Polyester/ groot survival-frontlabel. Poly- werkt met motorheldenlabels en 164-182 125.- 140-158110.— geel- Polyester/katoen,
mooie pastelkleuren-kombi- terAatoen. katoen. esterAatoen. suèdine. katoen/polyamide. Zzapprint-sweatshirt. 152-182 120.— 'naties. Polyester-Katoen. 116-13439.-86-110 35.- 116-13498.-86-11089.- 116-13435.-86-11029.- 116-134 89.-86-11079.- Polyester/katoen. Club 15 label-sweatshb*
62-8659.- Palomino black jeansmet Palomino broek van sterke Palomino broek met meta- Palomino blue jeansmet 164-182 45.-140-15839.- Katoen/polyester. 152-182s"'

riem. Sterke katoenen denim. katoenen corduroy. lenbadge en survival-labels. labels. Stevigekatoenen denim Zxxp broek vankatoen met Club 15blue jeans in basic
116-13439.-86-11035.- 116-134 55.-86-110 49.- Katoen. 116-13439.-86-110 35.- flanel voering. 5-pockets model met leren

KMMO39 116-134 39.-86-110 35.- 164-18265.-140-15855.- label. 152-182 69«- '
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