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Primeur Maustrilse urologen

Medicijnen tegen
prostaatvergroting

Van onze medewerker JOS BENDERS
MAASTRICHT - In Maastricht zijn genees-
middelen ontwikkeld tegen de onder man-
nen beruchte 'prostaatvergroting'. Het gaatom een hormoonpreparaat en om een zoge-
naamde alfa-blokker. Beide medicijnen zijn
al uitgebreid uitgetest. „Tot zeer grote tevre-denheid", zo laten de onderzoekers, urologen
Jan het Maastrichtse Academisch Zieken-
huis, weten.
Alleen al in Maastricht en in Heerlen melden

zich jaarlijks circa 1000 nieuwe patiënten,
vanwege prostaatproblemen. Dertig tot vijf-
tig procent van hen moet worden geope-

reerd. Algemeen geldt dat zon tachtig pro-
cent van de mannen vroeg of laat lijdt aan
prostaatvergroting.

De nieuwe medicamenten komen waar-
schijnlijk al volgend jaar op de markt. Naar
het zich laat aanzien, kunnen ze een groot
deel van de meer ingrijpendeprostaatopera-
ties vervangen.

" Zie verder poging 19

Dndanks schrijnend tekort aan hooggekwalificeerdpersoneel

Banen weg bij ABP
Van onze verslaggever

j^NHAAG - Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)

I'! tussen nu en 1992 het aantal arbeidsplaatsen met ongeveer
''5 verminderen. Vooral in de in Heerlen geconcentreerde
r^sioenenafdeling wordt flink gesneden. President-directeur

Snijders maakte dat gisteren bekend bij de presentatie van
et jaarverslag. Volgens Snijders is de vermindering van het

door natuurlijk verloop op te vangen. Van
e andere kant slaagt het pensioenfonds er niet in om voldoen-

~\e hooggekwalificeerd personeel aan te trekken. Het pen-
,l°enfonds is gebonden aan de normen van de overheid en kan
e experts niet het salaris bieden dat ze elders in het bedijfsle-
etl Wel kunnen verdienen.

4öP " Pcnsioenbedrijf van hetr e_.H
's een overschot aan uitvoe-

Ven Pers°neel ontstaan door hetnrek van de PTT, het Loodswe-

zen en de Staatsdrukkerij uit het
fonds als gevolg van privatiserin-
gen. Daarnaast moet het ABP ge-
volg geven aan de afslankingsop-

■dracht van de overheid. Eind 1992
■zullen bij het ABP nog ongeveer
■3400 mensen werken, aldus Snij-
Iders.

Armslag;
Daaronder zullen echter te weinig
financiële experts als economen,
analisten, accountants en beleg-
gingsdeskundigen zitten. Nu al
heeft het pensioenfonds een tekort
van 150 aan dit soort medewerkers.
Vandaar dat bestuursvoorzitter
J. Reijnen pleit voor meer armslag
op het gebied van arbeidsvoorwaar-
den.
„Vooral door de grote beloningsver-
schillen ten opzichte van het be-
drijfsleven kan het ABP niet vol-
doende specialisten binnen de mu-
ren halen. Dat lukt ook niet met de
speciale toelagen die het Rijk kent.
Deze toelagen zijn slechts een nood-
verband."
Wanneer het ABP voor nieuwaan te
stellen experts hogere salarissen wil
betalen (zoals in het bedrijfsleven
gebruikelijk is) moet daarvoor eerst
via de ambtelijke molens toestem-
ming worden gevraagd bij de minis-
ter van Binnenlandse Zaken.
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Verloop
Die toestemming is tot nu toe
slechts in een tiental gevallen ver-
kregen, aldus Snijders. Niet alleen
blijkt het moeilijk om de experts te
strikken, ook het gevaar van ver-
loop binnen het ABP is om dezelfde
reden levensgroot.
Snijders erkende overigens ook dat
de salariëring van de specialisten
die welzijn binnengehaald,weleens
aanleiding geeft tot scheve ogen bij
het zittend hooggekwalificeerd per-
soneel.

Man schiet zeven
collega

’sen
zichzelf dood

LOUISVILLE - Een ontevreden
werknemer van een drukkerij in de
Amerikaanse stad Louisville in de
staat Kentucky, heeft gisteren met
een AK-47 geweer een slachting
aangericht onderzijn collega's voor-
dat hij zichzelf met een pistool van
het leven beroofde. Dit heeft de po-
litie van Louisville meegedeeld.

Verdeeld over drie verdiepingen
zijn zeven dodenen veertien gewon-
den gevonden, aldus de zegsman.
De toestand van vijf gewonden is
kritiek. „Het lijkt wel een slagveld
daarbinnen," voegde burgemeester
Jerry Abramson van Louisville
daaraan toe. Collega's verklaarden
dat de dader langdurig met verlof
was geweest wegens arbeidsonge-
schiktheid.

VVD-lop hekelt
voorkeursactie
voor Van Rey

Van onze verslaggever
THORN - Het nationale '.VVD--
partijbestuur is niet gelukkig
met decampagne die het actieco^
mité 'Stuur Josnaar Den Haag' -overigens zonder succes - heeft
gevoerd om de Roermondse libe-
raal Van Rey via voorkeurstem-
men aan een TweedeKamerzetel
te helpen.
Ook heeft de partijtop proble-
men met uitlatingen van Van
Rey in diverse week- en dagbla-
den die voor de VVD niet altijd
even vleiend waren. Vice-voor-
zitter Opstelten van het landelij-
ke VVD-bestuur zei gisteravond
dat hij van plan is om daar op
korte termijn met Van Rey over
van gedachten te wisselen.
„We willen niet kinderachtig
zijn", aldus Opstelten, „maar de
campagne van het actiecomité
kon echt niet. Verkiezingscam-
pagnes moeten worden gevoerd
onderde vlag van de VVD.Dat is
niet gebeurd. Sterker nog, op de
affiches kwam de naam van de
VVD niet eens voor".

" Se verder pagina 17

Jaar te vroeg
NORG - De Drentse gedeputeer-
de mevrouw D. van As-Kleijwegt
is haar tijd ver vooruit. Keurig
had zij een inleiding voorbereid,
die zij in het ontmoetingscen-
trum de Brinkhof in Norg zou
houdenvoor de plaatselijke afde-
ling van de Plattelandsvrouwen.
Ze had er zelfs een vergadering
van haar statenfractie voor afge-
zegd. Toen zij zich meldde bij het
ontmoetingscentrum, zei de be-
heerder van niets te weten.
„Maar ik moet hier spreken voor
de. Plattelandsvrouwen," merkte
de gedeputeerde op. Wat bleek?
Mevrouw Van As had inderdaad
een afspraak voor haar inleiding
maar wel voor ... 13 september
1990!

Bloemen voor
gesneuvelde
kameraden

" Veteranen van
de 30ste US infan-
teriedivisie beter
bekend als de 'Old
Hickory' bezoch-
ten gisteren het
oorlogskerkhof in
Margraten. ln

stilte zochten de
in blauwe jacks
gestoken Old Hic-
kories naar de
graven van hun
gesneuvelde ka-
meraden. Later
legden kolonel

Saul Solow en
majoor Frank To-
lvers kransen na-
mens de hele divi-
sie. Een kleine 200
Amerikaanse oor-
logsveteranen
maken dezer da-
gen een tocht
langs de slagvel-
den waarop zij
precies 45 jaarge-
leden hun verbe-
ten strijd met de
Duitsers uitvoch-
ten.

Incidenten storen installatie Kamerleden

Deetman voorzitter na
rumoerige start Kamer
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Demissionair onder-
wijsminister drs W.J. Deetman
(CDA) is gisteren gekozen tot voor-
zitter van de Tweede Kamer. Deet-
man versloeg in een schriftelijke
stemming met kleine meerderheid-
zeven stemmen - de PvdA'er dr
Dick Dolman, die tien jaar voorzit-
ter van deKamer was. De installatie
van de nieuwe Kamerleden werd
onderbroken door incidenten rond
demonstranten en de centrum-de-
mocraat Janmaat.
Het 150 e Kamerlid, de liberaal
Frans Weisglas, werd apart beëdigd.
Zijn herbenoeming tot Kamerlid
was tot het laatste moment onzeker,
omdat hij op 6 septemberbij de ver-
deling van restzetels buiten de boot
was gevallen. De installatie van de
Kamerleden werd korte tijd onder-
broken om de politie de gelegen-
heid te geven drie demonstranten
van de publieke tribune te verwijde-

ren. Zij schreeuwden leuzen tegen
het vasthouden van gevangenen in
de islamitische republiek Iran.
Scheidend voorzitter Dolman, die
de nieuweKamerleden installeerde,
had het kort daarvoor al aan de stok
gekregen met de centrum-demo-
craat Janmaat. Die vroeg tijdens de
installatie onverwacht het woord.
Dolman onderbrak dat met de
hardste klap met de voorzittersha-
mer uit zijn carrière: 'Dit is een heili-
ge bezigheid' en even later: 'Houd je
mond. De partijen in de Tweede
Kamer hebben besloten de ex-
treem-rechtse Janmaat net als vier
Jaar geledenvolstrekt te negeren.

Foto:
WIDDERSHOVEN

Onzeker
De uitverkiezing van Wim Deetman
tot Kamervoorzitter was tot het laat-
ste moment onzeker. Binnen de
Partij van de Arbeid kwam dinsdag
een actie op gang om Dolman, die
tien jaar voorzitter was, te handha-

ven. Het CDA meende als grootste
partij aanspraak te kunnen maken
op de voorzitterszejtel. Groen Links
en D66 steunden de kandidatuur
van de PvdA, maar de VVD besloot
gisteren vlak voor de vergadering
Deetman te steunen.
Volgens VVD-leider Voorhoeve zijn
er 'onvoldoende bijzondere omstan-
digheden' om af te wijken van de
ongeschreven regel dat de grootste
fractie de voorzitter levert. CDA-
woorvoerderBert de Vries eiste met
datzelfde argument de baan op, en
prees Deetman als 'een jongerekan-
didaat. Groen Links-leidster Ria
Beckers noemde Deetman een 'mis-
lukte minister die gezag mist.

De PvdA wees er tevergeefs op dat
de laatste honderd jaar de kamer-
voorzitter 44 jaar lang niet afkom-
stig was uit de grootstepartij, en dat
het deze eeuw nooit is voorgeko-
men dat een zittend voorzitter jjiet
werd herkozen. Maar al bij de eerste
stemming moest Dolman met 68 te-
gen 75 stemmen voor Deetman wij-
ken. Deetman oogste slechts een
dun applausje voor de loftuitingen
aan het adres van zijn voorganger.

vandaag

" Erwin Kroll verlaat
KNMI zonder spijt.
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" Veel primeurs op
autoshow in Frankfurt
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" Eppo Brongers weet
alles van meidagen
1940
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" Misstap Ajax tegen
zwak Austria Wien.
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" Feyenoord moet één
wedstrijd zonder
publiek spelen.
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" Het tentamen van
Raymond Meijs.
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Bungalowpark
Maasmechelen
gaat niet door

MAASMECHELEN - Het plan van
Center Parcs om in Maasmechelen
een bungalowpark te bouwen is de-
finitief van de baan. De bouw is uit
milieu-oogpunt onverantwoord, zo
heeft de Vlaamse minister van
ruimtelijke ordening, Louis Walt-
niel, gisteren meegedeeld.
Uit het Milieu Effect Rapport, waar-
op Waltniel zijn standpunt stoelde,
bleek dat onder meer het 'Ven on-
der de Berg', één van de mooiste
stukjes natuur daar, ernstig zou
worden bedreigd door de aanleg
van het bungalowpark. Onverant-
woord en onaanvaardbaar om het
park in Maasmechelen te bouwen,
concludeerde de bewindsman dus.
Als mogelijk alternatieve plek voor
een bungalowpark noemde hij het
terrein rond de voormalige steen-
koolmijn in het nabijgelegen Eis-
den.
De Belgisch-Limburgse mijnstreek
zit na de sluiting van de mijnen
dringend verlegen om projecten die
nieuwe welvaart en werkgelegen-
heid opleveren.

Gorbatsjov
naar DDR

OOST-BERLIJN - President en
partijleider Michail Gorbatsjov van
de Sovjetunie is van plan in oktober
de DDR te bezoeken. De 7e van die
maand woont hij de festiviteiten bij
in het kader van de 40e verjaardag
van de DDR. Dit heeft Politburolid
Jegór Ligatsjov gisteren in Oost-
Berlijn verklaard.
De leiding van de Sovjetunie sluit
niet uit dat het op korte termijn in
de DDR tot ernstige onrust komt.

Valentin Falin, die voorzitter is van
de internationale afdeling van het
Centraal Comité, is bang dat 'zich
op zijn laatst in het voorjaar van
1990 massademonstraties zullen
voordoen die moeilijk beheersbaar
zullen blijken.
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id-elpee
Het was uitgerekend het bele-
gen dameskwartet The Bang-
les dat vier jaar geleden KA-
TRINA & THE WAVES aan 'n
reusachtige zomerhit hielp.
Wavegitarist Kimberley Rew
(ex-Soft Boys) had het door
hem geschreven Going Down
To Liverpool nog altijd op de
schappen liggen omdat nie-
mand het wilde hebben.
The Bangles gingen er zoals be-
kend mee op de loop en in het
verlengde van dit succesje wis-
ten Katrina & the Waves de
schijnwerpers op zich gericht.
Walking On Sunshine werd
een terechte triomftocht, even-
als de gelijknamige elpee die
nog steedseen staalkaart is van
oorverwarmende wegwerpmu-
ziek. Het is vreemd: fuifnum-
mers als Walking On Sunshine
en Que The Quiero en derilleri-
ge ballads Cry For Me en The
Sun Won't Shine hebben zeker
geen eeuwigheidswaarde maar
je draait ze telkens opnieuw
omdat de kort maar krachtige
mitrailleurpop van Katrina &
Co zo lekker weghapt.

Hoe anders hangt de vlag er
anno 1989 bij. Want op hun
nieuwe elpee/.cd BREAK OF
HEARTS lijken Katrina Les-
kanich c.s. het spoor compleet
bijster te zijn. De groep laat ho-
ren op een hopeloos ongeïnspi-
reerd niveau te zijn beland en
benadert in de verste verte niet
de originaliteit en frisheid van
Walking On Sunshine. De
krampachtigheid straalt er van
af. Slechts hier en daar is spra-
ke van echt explosiegevaar, zo-
als in Rock 'n Roll Girl dat ver-
dorie toch de eerste single had
moeten worden in plaats van
dekleffe meezinger That's The
Way. Voor de rest is de span-
ning ver te zoeken en lijkt het
er warempel op dat deze plaat
tussen de soep en aardappelen
door inelkaar is geflanst in de
Flutstudio's te Miskoop. Break
Of Hearts telt wat mij betreft
slechts twee tracks (Rock 'n
Roll Girl en To Have And To
Hold) die demoeite van het be-
luisteren enigszins waard zijn
en op een totaal van tien is dat
toch echt te weinig. Laatst las
ik dat Katrina Leskanich voor
het eerst in haar carrière echt
tevreden was over het hoesont-
werp. Dat is dan tegelijk ook
het enige pluspunt van Break
OfHearts.

peter hamans

agenda
SEPTEMBER

" 15: Des Artistes Maastricht:
The Run

" 15: Fenix Sittard: Gigantjes

" 16: Allez Heerlen: Les Stones
Acoustiques

" 16: Eendracht Borgharen:
Fietsfreem

" 17: Haverput Bunde: Fietsef-
reem

" 17: Zopo Horst: Claw Boys
Claw

" 18: Drop In Kerkrade: The
Run

’BeneluxAward’
voor Tina Turner
Annie Mae Bullock oftewel Tina
Turner gaat weer op tournee om
haar nieuweelpee-cd Foreign Af-
fair te promoten. De 50-jarige
'first lady ofrock & roll', die mo-
menteel in Köln woont, was on-
langs in Nederland om er de Spe-
cial Benelux Award te ontvan-
gen als dankbetuiging voor de
uitstekende verkoopresultaten
van de elpee Live In Europe. In
verband met haarkomst had pla-
tenmaatschappij EMI een le-
vensgrote afbeelding van Tina
Turner voor het hoofdkantoor
geplaatst. Het nummer The Best,
als eerste single getrokken van
de nieuwe elpee, stijgt vanmid-
dagvan 8 naar 6 op de hitparade.

" 'Big smiles'
in Heemstede:

Tina Turner
en de bobo's

van haar
platenmaatschappij.

Controversieel
Volgens manager Riek Menninger
van Skrewdriver zijn de elpees wel-
iswaar „controversieel" maar dat
zou geen reden zijn om de verkoop
te staken. „Net zoals een boekhan-

del controversiële boeken als Mem
Kampf van Adolf Hitler in de ver-
koop mag doen, zo mogen wij con-
troversiële muziek verkopen", luid-
de het argument.

Beschuldiging
Menninger beschuldigt de demon-
stranten ervan „dezelfde taktiek te
gebruiken als de Nazi-bruinhem-
den", omdat de aktievoerders de ge-
wraakte elpees uit winkels gestolen
zou hebben. De leden van Skrew-
driver worden er voorts van be-
schuldigd nauwe relaties te onder-
houden met extreem-rechtse groe-
peringen in Engeland. Het regende
onlangs klachten toen bekend werd
dat elpees van de groep te koop wa-
ren in Engelse warenhuizen.

Verkoopverbod geëist voor elpees met dubieuze inhoud

Nazi-bands rukken op
In de Verenigde Staten is in muziekkringen grote beroering
ontstaan over de plotselinge opkomst van en grote belangstel-
ling voor popgroepen die onverhuld blijk geven van hun nazi-
sympathieën. In Milwaukee bezetten onlangs demonstranten
een platenzaak die elpees van de Britse band Skrewdriver in
de rekken had liggen. De musici van Skrewdriver hebben bij
herhaling en openlijk blijk gegeven van hun liefde voor Hitler
en grondige afkeer van joden,zwarten en kleurlingen.

Anti Racist Action (ARA) en Skin-
heads Against Racial Prejudice
(SHARP) staan op hun achterste be-
nen en eisen met onmiddellijke in-
gang een verbod op verkoop van el-
pees met een dubieuze inhoud om-
dat zij zouden aanzetten tot rassen-
haat en geweld. Atomic Records,
een van de platenmaatschappijen
die het mikpunt is van de demon-
stranten en die de elpees van
Skrewdriver distribueert, trekt zich
niets van de verwijten aan.

recept

Visfilets
uit de oven
Benodigdheden: 1 rode paprika in
blokjes, 1 gesnipperde middelgrote
ui, 1 in ringen gesneden prei, 1 uit-
geperst teentje knoflook, 2 dl ko-
kosmelk, 1 el gembersiroop, snufje
komijn en koriander, 600 g visfilet,
(eventueel diepvries), citroensap,

boter of margarine, 500 g tomaten,
zout, zwarte peper, snufje bone-
kruid, 150 g kruidenroomkaas.
Spoel de visfilets af, droogdeppen
en bedruppelen met citroensap.
Diepvriesfilets laten ontdooien en
eveneens voorzichtig droogdeppen.
Een ovenschaal invetten en daarin
de filets leggen. De ui snipperen en
in wat boter of margarine fruiten.
De knoflook toevoegen. De tomaten

in plakjes snijden en in rijen op de
vis leggen. De uien erover strooien,
met wat zout, peper en bonekruid.
De roomkaas in plakjes snijden en
over de schotel verdelen. Daarna de
schotel afdekken met aluminiumfo-
lie en 30 minuten (of 45 minuten als
het diepvries is) in een tot 200 gra-
den celcius - stand 4 - voorver-
warmde oven schuiven. De laatste
15 minuten van de kooktijd de folie
verwijderen.

pop

quote
,Wat ik het stomme vind van
oands als Sleeze Beez of Ven-
jeance is dat, wanneer grootmoe-
ier uit Amerika opbelt en vertelt
iat haar zoon hun plaat wel leuk
nndt, ze tegen iedereen gaan lo-
oen roepen: wij gaan naar Ame-
rika. Ze gaan allemaal naar
\merika, en er komt nooit wat
_>an terecht"

ADJE VAN DEN BERG
(Whitesnake

Springsteen
te kijk op

speciale dag
In de Stadsgehoorzaal te Lei-
den wordt op zaterdag 23 sep-
tember voor de derde keer de
internationale 'Springsteen-
dag' gehouden. Op de uitge-
breide markt tref je stands
van buitenlandse fanclubs
aan met boeken over en pla-
ten en T-shirts van Bruce
Springsteen. Ook is er een fo-
to-expositie en worden er ex-
lusieve videofilms van The
Boss vertoond.

" Phil Spector wil een scha-
devergoeding van 30 mil-
joen dollar.

’Kinderenmisbruiktenracist’

Spector woedend
op zijn biograaf
Van onze verslaggever

De legendarische rockpro-
ducer Phil Spector is des
duivels op de journalist
Mark Ribowski, die onlangs
de biografie 'He's a rebel:
the truth about Phil Spector- rock and roll's legendary
madman' afleverde. Ri-
bowski schrijft onder ande-
re dat Spector behalve zijn
vrouw ook kinderen mis-
bruikte, dat hij een racist is
en dat Spector claimde
songs te hebben gecompo-
neerd die in werkelijkheid
door anderen zijn geschre-

ven. Spector noemt alle be-
schuldigingen „absoluut
onwaar, boosaardig en
schadelijk voor mijn repu-
tatie en carrière". Hij heeft
een rechtsgeding aange-
spannen en dreigt Ribowski
met een schadeclaim van 30
miljoen dollar. Ribowski op
zijn beurt zegt geen moeite
te hebben met een rechts-
zaak. „Spector heeft geen
schijn van kans. De ge-
wraakte uitspraken zijn af-
komstig uit documenten
die iedereen die dat wil kan
inzien".

Buitenland
lonkt naar
Vengeance

Ook al is er via de Hilversumse'
diozenders nauwelijks steun V,
Nederlandse hardrockgroepen, Juit Waalwijk afkomstige fortnfVengeance is er in betrekkelijk k°
te tijd toch in geslaagdeen grootP
bliek voor zich te winnen. De gr°e'
heeft net een Nederlandse toern.
achter de rug, die voorlopig
eens de laatste zou kunnen zijn.
Nog dit jaar gaat de band op tO,
door Duitsland en België, waa^ook Zwitserland en Oostenrijk vj°
den aangedaan. Deze maand is ye,
geance in Engeland en mogelijk *begin volgend jaar de Grote 0V
tocht wordt gemaakt.

Spandau Ballein
naarRotterdam
De Engelse band Spandau Balie'
komt op dinsdag 12 decembtf
voor één optreden naar het R°''
terdamse Ahoy'. De voorverkoop
start op 23 september. In het ka-
der van een Europese tourn<jedoet de groep Nederlandaan. Na
een betrekkelijke lange tijd va"
stilte staat Spandau Ballet n«
weer in de belangstelling met de
single Be Free With Your LoV«

Deze plaat is een voorloper va"
de elpee Heart Like A Sky die
over twee weken wordt ver-
wacht. Spandau Ballet heeft no!>
steeds het record aantal uitver-
kochte Ahoy'-shows op ha3l
naam staan, namelijk zes op rij-

Oplossing van gisteren
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puzzel van de dag

Horizontaal: 1 werelddeel; 8 vreemde titel; 9
gesteente; 10 sint (afk); 11 Engelse omroep-
maatschappij (afk.); 13 protestantse gods-
dienst (afk); 14 druppel oogvocht; 16 zoog-
dier; 18 voorzetsel; 20 bak met steile wanden;
21 staat in de VS; 22 rivier in Oostenrijk; 24
vlaktemaat; 25 naam v.e. boek; 28 bijwoord;
30 buitendijks land; 31 zeilvaartuig (afk.); 32
bovenhoek v.e. zeil; 34 afgemat; 35 aan de
overkant van.

Verticaal: 1 gevarieerde voorraad 9oe^ kO.2 voorzetsel; 3 senior (afk.); 4 handels*
ting; 5 laatstleden (afk.); 6 boom; 7. aarO]
pelsoort; 11 uiting van kou; 12 circa (^"'.'|
gelaatskleur; 15 Zuidafrikaanse provincie, 'j
telwoord; 19 bloeiwijze; 23 zeezwaluw. ~voorzetsel; 27 loofboom; 29 metalen staar. ;
uitroep; 33 1000 gram (afk.); 34 meerv"
(afk.).
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Late Summer Rock.
Zo heet het popfestival
dat morgenavond
wordt gehouden in
zaal De Mechel in
Mechelen en waar drie
locale popgroepen
vanaf half negen hun
opwachting maken.
Het spits wordt
afgebeten door
Passing Strangers
(foto) die melodieuze
rock in de vorm van
covers van Joe Cocker
en Deacon Blue ten
gehore brengt.
Dit concert wordt
gevolgd door een
optreden van de
hardrockgroep Ginn
Palace met covers van
o.a. Whitesnake, Deep
Purple en Guns n'
Roses. De finale mag
de sixtiesband Guzz
verzorgen.
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sagarmatha panda en de vakantievoerder
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jaarreeds winnares in Genk



Woensdag 20 t/m
zondag 24 september

**^^ .«_»^^^^^^_______-o^__r ____________^__.^^^^^

EUROPEAN LAM
CHALLENGE

Limburqhal Genk

" Conchita Martinez, 9e op we- " Helena Sukova, 8e op were*reldranglijst ranglijst
I

Met deelname van de wereldtoppers:

Steffi Graf
Helena Sukova
Conchita Martinez
Jana Novotna
Hana Mandlikova
Katerina en Magdalena Maleeva
Halle Cioffi
Mercedes Paz
Sandra Wassermann
"

Limburgs Dagblad-lezers genieten bij
reservering van entreekaarten de volgen^

aantrekkelijke reducties:

Woensdag 20-9, donderdag 21-9 en vrijdag 22-9'
middagsessie 15.00 uur: normale prijs ’25,-;
LD-prijs ’18,75
avondsessie 20.00 uur: normale prijs ’40,-;
LD- prijs ’3O,-

Zaterdag 23-9:
middagsessie 15.00 uur: normale prijs: ’50,-;
LD-prijs ’40,-
-avondsessie 20.00 uur: normale prijs: ’50,-:
LD-prijs ’4O,-

Zondag 24-9:
Troostfinale en finale 14.00 uur: normale prijs ’65/'
LD-prijs ’5O,-

Systeem kaartverkoop:

U kunt op de kantoren van het Limburgs Dagblad e,
bestelformulier invullen, waarbij het verschuldigde p

tdrag betaald dient te worden. De kaarten worden }daarna per post toegezonden. Indien de tijd dit f'
toelaat zal de organisatie er zeker voor zorgen dat.,
besteller de entreebewijzen tijdig in handen KfU»
Daar staat het Limburgs Dagblad garant voor.

Alweer zon ruiterlijke korting
voor lezers van het
Limburgs Dagblad j



Wachttijd
Het gescheiden ophalen van

klein chemisch afval is een groot
succes, maar de verwerkingsca-
paciteit ervan blijft achter, zo
stelden gisteren de reinigingsdi-
recteuren op een bijeenkomst in
Leiden. Bij de Afvalverwerking
Rijnmond (AVR) bestaat al een
wachttijd van enkele maanden

om deze afvalstoffen in de twee
speciale ovens te kunnen ver-
branden.
De AVR was al bezig met de
bouw van een derde nieuwe
oven voor verbranding van afval
als afgewerkte olie, batterijen,
verfresten en overtollige mcdi-

cijnen. De bouw is echter opge-
schort omdat de AVR eerst wil
weten welke eisen er aan de uit-
stoot van deze ovens worden ge-
steld.
Die eisen worden aangescherpt
na de ontdekking van hoge con-
centraties dioxine in melk van

koeien die onder de rook van de
AVR grazen.

De campagne die het ministerie
van VROM (Milieu) thans voert
om het klein chemisch afval ge-
scheiden op te halen, wordt ge-
woon voortgezet. „Er moet een
tijdelijke opslag worden gevon-
den, een soort buffer, in afwach-
ting van verbranding over enige
tijd. Dat kost geld. Het grote
vraagpunt is waar dat vandaan
moet komen en wie het moet be-
talen," aldus directeur L. Jansen
van de afdeling Afval van het mi-
nisterie.

Inmiddels is met de AVR gespro-
ken over een technische oplos-
sing van het probleem. Jansen:
„Ik zou het beschamend vinden
wanneer wij dat niet zouden
kunnen oplossen."

CDA herhaalt bezwaren legen deelnameD’66aankabinet

Lubbers voert eerste
Verkennende gesprekken
I^N HAAG- Informateur Lubbers
b 6 't gisteren eerste verkennende
k sPrekken gevoerd over de vor-
tr'n§ van een nieuw kabinet. Cen-
ÖRr daarin stond de deelname van

aan een centrunvnnks kabinet
iw. e agendavoor deformatie. Lub-
j. s ontving achtereenvolgens
JdA-leiderWim Kok, CDA-fractie-u°rzitter Bert de Vries, en D66-on-

derhandelaar Hans van Mierlo

De PvdA en D66 vinden dat de De-
mocraten thuis horen in een cen-
trum-linkse regering, maar het CDA
denkt daar heel anders over. Kok
heeft het standpunt van zijn partij
gisteren nog eens kort aan Lubbers
duidelijk gemaakt. Kok zei na af-
loop van zijn gesprek te hopen dat

uit de benoeming van Lubbers
blijkt dat ook de leiding van het
CDA wil aankoersen op een cen-
trum-linkskabinet.

Het gesprek tussen Lubbers en Van
Mierlo ging bijna uitsluitend over
derol van D66 in een nieuw kabinet.
Bert de Vries heeft in zijn onder-
houd uitgebreid herhaald welke be-
zwaren het CDA tegenD66 koestert.
„Ik kan niet zeggen dat er duidelijke
vooruitgang is geboekt," aldus De
Vries na afloop. Verwachtwordt dat
het nog enige tijd zal duren voor er
duidelijkheid komt over de deelna-
me van D66 aan het kabinet.

De politieke voorlieden praten van-
daag wederom apart met Lubbers.
Alleen Van Mierlo wist gisteravond
nog niet zeker of hij vandaag op-
nieuw bij de informateur zou ko-
men. Waarschijnlijk zal het eerste
ronde-tafelgesprek van alle onder-
handelaars pas volgende week
plaatsvinden.

Melding aanslagen vanwege Itushdie-boek ’grap’

Scholieren bekennen
schrijven dreigbrief

JJjSTERDAM - De Amster-
av Se politie heeft woensdag-
ja vier jongensvan 17 en 18
be^ °Uc* aangehouden die heb-
tg , toegegeven de dreigbrief

nebben geschreven waarin

werd gedreigd met aanslagen
op V&D-vestigingen die 'De
Duivelsverzen' van Salman
Rushdie zouden verkopen. Dat
heeft de politie gistermorgen
meegedeeld.

De jongens, Havo-scholieren uit
Voorburg en Leidschendam, had-
den zich 'voor de grap' voorgedaan
als de organisatie 'Volgelingen van
de Revolutionaire Gerechtigheids
Organisatie' en dreigden met 'har-
de aanslagen op vestigingen van
V&D indien de Nederlandse verta-
ling van het Rushdie-boek in de
verkoop zou worden genomen.
Zowel V&D als De Bijenkorf be-
sloten daarop de vertaling niet te
verkopen.

Aanpak
Lubbers is op dit moment bezig met
het opstellen van een 'planvan aan-
pak', waarin staat op welke .manier
en in welkevolgorde de verschillen-
de politieke hangijzers ter sprake
gebracht moeten worden. Het gaat
daarbij vooral om de zetelverdeling,
euthanasie, en het sociaal-econo-
misch beleid. Ook tijdens de eerste
fase van de inhoudelijke onderhan-
delingen zal Lubbers hoofdzakelijk
met de drie onderhandelaars apart
praten.

Geschrokken
De briefkwamen twee weken gele-
den binnen op het Amsterdamse
kantoor van het Algemeen Neder-
lands Perbureau (ANP). Volgens
een politiewoordvoerder schrok-
ken de jongens van het effect dat
hun 'grap' had en besloten ze daar-
om enkele dagen later het ANP
een soort 'excuusbrief te sturen.
Daarin maakten zij bekend dat de
organisatie 'wegens schoolver-
plichtingen' was opgeheven.

Onderzoek van de beide brieven
heeft geleid tot de opsporing van
de daders, in samenwerking met
de gemeentepolitie Voorburg.

Volgens de politiewoordvoerder
zijn de jongens nooit eerder met de
politie in aanraking geweest.

’Brussel’ coördineerttevenstotalehulpverlening

Samenwerkingsakkoord
tussen EG en Polen

Van onze correspondent

,^JRAATSBURG -De Europese Commissie.en de Poolse regering zullen op 19 september in. arschau een verreikend handels- en samenwerkingsakkoord tekenen. Ook zal 'Brussel' deto-|jie hulpverlening aan Polen coördineren, waarbij naast de EG de Verenigde Staten en de lan-en van de Europese Vrijhandelsassociatie de voornaamste partners zijn.

rjs Verklaarde Europees commissa-. Andriessen gisteren in het Euro-
ty.?8 Parlement, dat een lang debat
rir_. aan P°len ' zÜn nieuwerege-
y .§ en zijn economische onmacht.

iJWeI alle partijen pleitten voor
he?°tscheepse materiële steun aan'and om het in gang gezette de-
r °Cratiseringsproces te consolide-

gebruikt om de verpauperde agrari-
sche sector te herstructureren.

De Europese commissie, het dage-
lijks bestuur van de Europese Ge-
meenschappen, wil het nieuwe Po-
len graag helpen een vrije markt-
economie tot stand te brengen. Op
die manierwordt de munt converti-
bel en kan een plaats innemen in de
wereldeconomie. Weliswaar zullen
de Polen zelf hun politieke en eco-
nomische toekomst moeten bepa-
len, maar de Europese Gemeen-
schap wil Warschau daarbij de hel-
pende, hand bieden, aldus Andries-
sen.

vooral lange termijn-actieplannen.
Daarnaast zouden de lidstaten van
de EG via kwijtschelding de lood-
zware schuldenlast van Polen moe-
ten helpen verlichten. Hetzelfde
werd van andere staten in de vrije
wereld verwacht.

v^heeft de EG voor voedselhulp
Z Polen 300 miljoen gulden uitge-
'ülc en' bedrag zal waarschijn-

verdubbeld worden. De eerste
t_ dingen granen, vlees, zuidvruch-
Z en olijfolie zijn inmiddels in het
ij d gearriveerd. De hulp aan Polen
v een soort Marshall-hulp. Zij is
v '"Vat in de vorm van giften, waar-

-11 de tegenwaarde moet worden

Veel woordvoerders in het Euro-
pees Parlement wensten niet alleen
hulp op korte termijn, maar ook en

De nieuwe leidervan de liberalen in
net Europees parlement, de Franse
ex-president Giscard d'Estaing,
deed een reeks concrete voorstel-
len, waarmee Andriessen zich ge-
lukkig toonde. Giscard wil op korte
termijn komen tot een fonds ter mo-
dernisering van de Poolse industrie
en tot devestiging van een tijdelijke
EG-missie in Warschau voor het on-
derhouden van rechtstreekse con-
tacten met de Poolse regering.

Arrestatie
De aanslag op Lubowski is opgeëist
door de extreem-rechtse blanke
'Witte Wolven', die lieten weten dat
hun lijst van slachtoffers nog twee
namen telt. Een daarvan is diè van
een Namibische journaliste en aan-
genomen wordt dat Nujoma de an-
dere is. De Namibische politie
maakte bekend dat zij een man
heeft gearresteerd die zij verdenkt
van de moord op Lubowski. De
man, die in het bezit is van een lers
paspoort, wordt op zijn vroegst
maandag voorgeleid aan justitie.

binnen/buitenland

Succesvolle inzamelingsactie gaat gewoon door

Problemen met opslag
klein chemisch afval

Van onze Haagse redactieDEN HAAG - De bedrijven die
klein chemisch afval als medicij-
nen, verfresten en batterijen in-
zamelen, dreigen in grote proble-
men te komen omdat zij geen
ruimte meer hebben het afval op
te slaan. Het enige bedrijf in Ne-
derland dat klein chemisch afval

verbranden, de Afvalver-
werkingRijnmond, kan de grote
aanvoer niet aan.
°e inzamelaars die het chemi-
sche afval in opdracht van de ge-
beenten ophalen, hebben daar-
°m gisteren een beroep gedaan
°P minister Nijpels (Milieu) om
°P korte termijn te zorgen vooreen oplossing van dit probleem.

Na dertig jaar ballingschap
Swapo-leider Nujoma

terug in Namibië
WINDHOEK -Sam Nujoma, de lei-
dervan de Namibische bevrijdings-
beweging Swapo, is gisteren na 30
jaar ballingschap teruggekeerd in
Namibië. Hij landde gisteren op het
vliegveld van Windhoek, waar hij
door duizenden zingende en dan-
sende mensen werd verwelkomd.
De Swapo heeft jarenlang een bitte-
re strijd tegen Zuid-Afrika gevoerd,
dat meer dan 70 jaar het bewind
voerde in Namibië. Vorig jaar stem-
dePretoria in met de onafhankelijk-
heid van Namibië. Als onderdeel
van het proces dat sindsdien in gang
gezet is worden in november verkie-
zingen gehouden, algemeen wordt
verwacht dat Swapo deze met grote
overmacht zal winnen.
Het vliegveld van Windhoek was

zwaar beveiligd na de moord op een
blanke Swapo-leider, -Anton Lu-
bowski, dinsdag.Desondanks werd
Nujoma hartelijk begroet door zijn
moeder HelviKondombolo en voor-
aanstaande leden van de Swapo.

# Bij zijn aankomst in Namibië kuste Swapo-leider Sam Nujo-
ma de grond, die hij voor het eerst sinds 30 jaarweer betrad.

De Klerk
president

Zuid-Afrika
KAAPSTAD - Een kiescollege
van het Zuidafrikaanse parle-
ment heeft gisteren Frederik de
Klerk gekozen als nieuwe presi-
dent van Zuid-Afrika. De Klerk,
de leider van de regerende Na-
sionale Party, was na het aftre-
den van Pieter Botha medio
augustus al benoemd tot waarne-
mend president. De Klerk heeft
een ambtstermijn van vijfjaar.
Een woordvoerder maakte be-

kend dat De Klerk volgende
week woensdag in Pretoria beë-
digd zal worden. De Klerk, wiens
verkiezing algemeen verwacht
werd, was niet aanwezig toen het
uit 88 leden bestaande kiescolle-
ge van blanke, Indische en 'ge-
kleurde' parlementariërs una-
niem de voordracht van de NP
goedkeurde. Minister van Bui-
tenlandse Zaken Roelof Botha
deelde hem het besluit van het
college mee.
De Klerk zei dat hijeen president
wil zijn voor alle Zuidafrikanen
'en niet alleen voor diegenen die
in het parlement vertegenwoor-
digd worden. De Zuidafrikaanse
zwarten hebben geen stemrecht
en geen afgevaardigden in het
parlement.

Grens tussen
Italië en

Oostenrijk
nu potdicht

BOLZANO/DEN HAAG - Italiaan-
se vrachtwagenchauffeurs hebben
gisteren alle grensovergangen met
Oostenrijk geblokkeerd, aldus de
Nederlandse Internationale Weg-
vervoersorganisatie (NIWO). „Alle
verkeer zit muurvast. Met de auto
kun je Italië bijna niet meer in of
uit," aldus een woordvoerster van
NIWO.

Duizenden vrachtwagens waren
woensdag alvast komen te zitten op
de Brennerpas. De actie van de Ita-
liaanse vrachtwagenchauffeurs is
bedoeld als protest tegen de trage
verstrekking van transitovergun-
ningen door de Oostenrijkse autori-
teiten. V°lgens ne- NIWO gaan de
acties tot na het weekeinde door.
Woensdagmiddag stond er aan de
Italiaanse kant van de Brenner een
file van 12 km. Aan de andere kant
reikte de file tot aan Innsbruck. Per-
sonenauto's konden zich nog
slechts stapvoets voortbewegen
over één rijbaan. Ook de Reschen-
pas is door Italiaanse vrachtwagen-
chauffeurs geblokkeerd. Alleen per-
sonenwagens en autobussen mogen
- om de beurt - passeren.

’Cable One’

verliest geding
AMSTERDAM - Het Commissa-
riaat voor de Media heeft het volste
recht kabelexploitanten die pro-
gramma's van 'Cable One' doorge-
ven een boete op te leggen. Het
commissariaat hoeft ook niet te
wachten met die boetes tot decem-
ber om 'Cable One' de gelegenheid
te geven haar organisatie dusdanig
aan te passen dat zij wel legaal op de
kabel kan.

Dat heeft de Amsterdamse recht-
bankpresident B. Asscher gisteren
na afloop van het kort geding be-
paald, dat het radiostation tegen het
commissariaat had aangespannen.
'Cable One' hoopte via het kort ge-
ding te bereiken dat het commissa-
riaat met het uitdelen van boetes
zou wachten tot december om vol-
doende tijd te krijgen haar organisa-
tie dusdanig in een buitenlands jas-
je te passen dat zij als buitenlandse
zender vrij toegang op de kabel kan
krijgen. 'Cable One' kwam in de
problemen door een uitspraak van
de Raad van State, met als voor-
naamste overweging dat de radio-
zender zich dat buitenlandse jasje
heeft aangemeten om zodoende de
Nederlands mediawetgeving te om-
zeilen.

Schat in wrak
WASHINGTON - In het wrak van
een schip dat 132 jaar geleden voor
de kust van South Carolina in een
wervelstorm verging, zijn gouden
staven en munten ter waarde van
miljoenen dollars gevonden, aldus
de Washington Post gisteren.

„Het is een schat als in «en jon-
gensboek," aldus de Post onder
aanhaling van Thomas Thompson,
één van de directeurs van de Ame-
rikaanse Ontdekkingsgroep Co-
lombus. De waarde van het goud
wordt geschat tussen de 28 en 450
miljoen dollar.

Hongaarse grens
blijft open

WENEN-Hongarije is nietvan plan
zijn grens met Oostenrijk in de toe-
komst te sluiten.Ondanks aandrang
in die richting van haar 'dogmati-
sche' bondgenoten Tsjechoslowa-
kije, Roemenië en de DDR wil Boe-
dapest opnieuw onderhandelen
over een bilaterale afspraak met
Oost-Berlijn uit 1969 die verbiedt
dat Hongarije inwoners van de
DDR naar het westen laat gaan zon-
der permissie van Oost-Berlijn.

Naar het Hongaarse persbureau
MTI gisteren meldde, heeft Maria
Ormos, die lid is van het Politburo
van de Hongaarse communistische
partij, in Oost-Berlijn de suggestie
gedaan dat het akkoord van 1969
wordt 'aangepast. Boedapest heeft
deze afspraak zondag 'voor onbe-
paalde tijd' opgeschort.
De afgelopen dagen zijn meer dan
13.000 Oostduitsers via Hongarije
naar Oostenrijk gereisd richting
Bondsrepubliek. In een verzamel-
kamp bij Boedpaest komen dage-
lijks 500 mensen uit de DDR aan.
Men verwacht er in de komende da-
gen nog honderden.

punt
uit

Proces
De twee hoofdverdachten van
de spectaculaire diefstal van
drie schilderijenvan Van Gogh
moeten dinsdag 19 september
voor de Arnhemse rechtbank
verschijnen. Voor de rechtbank
in Arnhem moet diezelfde dag
ook de Westduitse verdachte
voorkomen die betrokken was
bij het gijzelingsdrama in juni
van dit jaar waarbij de land-
machtkolonel K. van de Kieft
om het leven kwam.

Vrijspraak
Een Filippijns militair ge-
rechtshof heeft gisteren zeven-
tien militairen die betrokken
waren bij een couppoging in
augustus 1987, vrijgesproken
van een aantal tenlasteleggin-
gen. Kolonel Eduardo Matilla-
no en zestien soldaten waren
vrijgesproken van deaanklacht
van onwelvoeglijk gedrag en
overtreding van de militaire
discipline. Zij waren in 1987 be-
trokken bij de bezetting van
een motel en een televisiesta-
tion tijdens de muiterij.

Soeharto
De Indonesische president
Soeharto waarschuwt dat hij
iedereen zal 'raken' die op on-
grondwettelijke wijze probeert
hem af te zetten. In een reactie
over zijn eventuele opvolging
beschuldigde Soeharto (68)
aanhangers van meer politieke
openheid ervan dat zij zijn af-
treden willen bespoedigen.

Gevlucht
Een groep van zestien Roeme-
nen heeft gisteren bij de politie
van Ridderkerk politiek asiel
aangevraagd. De groep zegt
dezeweek in een vrachtauto uit
Roemenië te zijn gevlucht. De
vijf mannen, vier vrouwen en
zeven kinderen hadden als ba-
gage slechts enkele plastic tas-
jes bij zich.

Smokkel
Het gerechtshof in Amsterdam
heeft gisteren de 30-jarige S. uit
Rotterdam bij vervroegd arrest
vrijgesproken van diens aan-
deel in één van de grootste her-
oïnesmokkels van de laatste ja-
ren. Maandag nog eiste de pro-
cureur-generaal bij het hofvier
jaar cel tegen S. wegens zijn rol
bij de import van bijna 100 kilo
Turkse heroïne (straatwaarde
13 miljoen gulden) vorig jaar
september. S. heeft altijd ont-
kend iets met de smokkel te
maken te hebben gehad.

Labour
De Britse Labour-partij heeft
haar voorsprong op de conser-
vatieven verder vergroot. Sinds
hij zes jaar geleden het socialis-
tische leiderschap op zich nam
is NeilKinhock niet zo populair
geweest. Dit is gisteren geble-
ken uit een opiniepeiling die
het onderzoeksbureau ICM
voor het centrum-linkse dag-
blad The Guardian verrichtte-
.Labour zou nu op 46 procent
van de stemmen kunnen reke-
nen, twee procent hoger danbij
een eerdere peiling vorige
maand. De conservatieven blij-
ven op 36 procent steken.

Waarnemers
De VS willen dat Nicaragua
buitenlandse waarnemers toe-
laat bij de verkiezingen van fe-
bruari 1990, aldus een Ameri-
kaanse woordvoerdster woens-
dag. Nicaragua's president Da-
niel Ortega zei hier onder voor-
waarden mee akkoord te gaan.
Waarnemers van diverse lan-
den, waaronder de VS, moeten
de Nicaraguaanse verkiezingen
kunnen bijwonen. Dit zei de
Amerikaanse onderminister
van Buitenlandse Zaken Janet
Mullinstijdens een ontmoeting
met Ortega.

Arrestatie
Tegen een lid van de zoge-
noemde groep van 16 die in fe-
bruari 1980 in Suriname een
staatsgreep pleegde, loopt een
opsporingsbevel. Roy Tolud
(38), die nog steeds in militaire
dienst is, wordt verdacht van
de misdrijven moord, mede-
plichtigheid aan moord, dood-
slag, medeplichtigheid aan
doodslag en opzettelijke we-
derrechtelijke vrijheidsbero-
ving. Het bevel tot opsporing
houdt volgens politiekringen
verband met de moord op vier
Brazilianen, ongeveer twee we-
ken geleden.

Gaslek
Meer dan 1.200 mensen moes-
ten gisteren worden geëva-
cueerd na een lek bij een gasbel
in het zuidelijke Oeral-gebergte
in de Sovjetunie. 51 mensen
moesten door artsen worden
behandeld. Tien personen wer-
den in het ziekenhuis opgeno-
men met vergiftigingsver-
schijnselen. De concentratie
van schadelijke stoffen in het
uitstromende gas was 69 maal
hoger dan de toelaatbare norm
in het gebied.

h^ (ADVERTENTIE)

"^<*uyhuió van

Sittard. Stadswegske 17. 04490-26851
■ 45-47, 04490-15218

<_c_Groot assortlment baby- en■r^flroeikarners, kinderwagens,
andelwagens, buggy's, boxen,

stoelen, autostoelen,
-^-^ggwpingbodjes en sitters—■ jjltvoorraad leverbaar

openingstijden di, wo, vr 1-6 u°onderdag 1-9 u, zaterdag 1-5 u
.

't Babyhuis van Helden
ï , P Stadswegske 17
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(ADVERTENTIE)

'Eruit met 'm!' 'Goed idee, schat!'

i Gooi ook uw oude CV-ketel eruit! |k|_W
" Stuur mij komplete informatie over alle Radson CV ketels! boilers, kombi's en radiatoren. LU 2 ■ I
I Adres: I _____________________________________ I
| Postkode/Plaats: RADSON '■ Opsturen-in open envelop-aan Radson, Antwoordnummer 67, __... -_' ._ I"5960 WJ Parmingen. Bellen kan ook (04760) 8 85 80. SpaaitUenergie "
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Audi 100 Avant 2.3 div. extra's, groenmet 1988
AudilooCC2.3steengrijs 1987
Audi 80 CC 1600cc 4-drs Kalahari beige met 1985
BMW 316kl. rood 1981
BMW 320 i autom 1984
Citroen GSA 1984
Citroen Visa wit 1986
Fiat Panda rood 1982
Fiat Panda 45 S grijsmetallic 1985
Fiat Uno 45 S grijsmetallic 1985
Fiat Uno 45 blauwmetallic 1988
Ford Escort 1100 CC 1986
Ford Escort 1600CL goudmetallic 1987
Mazda 323 4-drs sedan 1987
Mazda 626 autom 1983
Mitsubishi Colt grijsmetallic 1984
Opel Corsa 1200kl. zwart 1988
Opel Kadett 1300 1987
Opel Corsa 13Srood 1986
Opel Kadett 13S grijsmetallic 1985
Opel Kadett 1300N kl. wit 1986
Peugeot 205 GR grijsmetallic 1984
Renault 11 TC blauwmetallic 1983 .
Renault 5 GTL grijsmetallic 1986
Skoda 120L 1986
Seat Fura blauw 1985
Seat Ibiza 1200 rood 1985
Toyota Corolla 1300rood 1986
VW Golf 1300C Tornadorood 1986
VW Golf 1300CL wit 1987
VW Golf 1600CC 1985/1986
VW Golf 1600diesel, geel 1987
VW Golf 1600cc 5-drs. rood 1986
VW Jetta 13004-drs 1986
VW JettaCL 1600 CC 1984
VWPolo Coupé Sprinter 1300 1985
VWPassat 1600 CC 5-drs 1986/1987
VW Polo Coupé Avance sportief 1050cc 1988
Volvo 360GLS 1985
Volvo 340GL grijsmetallic 1985

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

Donderdag koopavond tot 21.00 uur 223710

V|fH___HM
"" *.U.mr' j*^—■ Door verkoop van diversejp merken nieuwe auto's, voor u

ingeruild onderstaande

I Audi 30S Quatro ABS, schuifdak 1987I BMW 316idaimontmet., shadowe line 1989
I Ford Escort 1.6 CL, alu. velgen 1987I Opel Kadett 1.3 SGL-uitv 1985■ Toyota Celica 2.0 XTliftback 1983
I VW Golf GTi 16 V rood, 5-drs 1989
I Volvo 360 GLS 4-drs. dg-metalic 1984■ Audi 80S nw. model, metallic 1986I BMW 316 nw. model, shadow line .....' 1985I Ford Sierra 2.0 Laser 1986I OpelKadett 1.6 diesel, nw. model 1984I Toyota Corolla 1.3 GL 4-drs 1984I VW Golf diesel touruitv. 1988I Volvo 340 0L automaat 1984

<£xcêusie£ BIJ AUTO A-Z
I BMW 520ishadow line 1987
I Volvo 740 GLE automaat 1987
I VW Passat 1.814-drs, nw. model 1988
I Mercedes 250Dautomaat, LM-velgen 1989I Mazda 626 GLX dieseluitv 1986
I Saab 900 GL 3-drs, 37.000km 1987I Mercedes 300Ealle ace 1986
I Ford Scorpio 2.8iGHIA-uitv 1986

238395

A.P.K.
AUTOKEURINGEN
KWARTEN vof.

Kastanjelaan 148 - Hoensbroek
Telefoon 045-214171

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag

van 08.45 tot 17.15 uur
Keuringskosten: ’ 60-

GRATIS:
CO. (uitlaatgassen) afstellen +

koplampen afstellen + voorkeuring
U kunt bij ons terecht zonder afspraak

23i8ii (klaar terwijl u wacht)

ZONDER KQP
De eerste (hoogste) afschrijving is uw WINST

BMW 316imalachitmet. 20.000 km april/88
get.glas - centr.slol - alarm - radio voorber.
BMW 316idiamantmet. 20.000km jan./88
get.glas - radio voorber. - 2e el. spiegel
BMW 324Dantracietmet. 48.000 km jan/88
get.glas - radio voorber. - 2e el. spiegel
BMW 520idiamantmet. 13.000km april/89
get.glas - centr.slot - alarm - radio voorber.
BMW 520ibronsmet. 55.000km april/88
get.glas - centr.slot - radio voorber. - schuifdak
BMW 730iaut. lachszilvermet. 13.000km jan/89
div. ace. o.a. temp.mat. - el. ramen
BMW 735iaut. diamantmet. 40.000 km mei/88
veel ace. o.a. airco. - el. stoelen
BMW 735iaut. malachitmet. 15.000km april/89
div. ace. o.a. lederen bekl., schuifdak - el. stoelen
BMW 320ilachsmet. 40.000 km. mei/88
alu. velgen
BMW 320iaut. antrac.met. 28.000 km. mrt./88
alarm radio voorber.

UW BMW-DEALER

AUTOBEDRIJF KERA B.V.
KERKRADERSTEENWEG 5, KERKRADE

TEL. 045-452121
235369
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"■ JÜRGEN
■w■ AUTOCENTRUM

Langheckweg 32-40,Kerkrade
WmamW (Ind.terrein Dentgenbach)

=MERCEDES—I-»l-IH»fJ_l=s
llllllllllllllllillllllllllllllllilll

GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelle afhandeling.

I 72X 54» *2XI
75- 90." fl3.000 V W 2M. ■

I 50.0001936>-1165"' 1* ' 1

OVERLIJDENSRISICO IS
MEESTAL. MEEVERZEKERD

Andere bedragen en
looptiiden zijn óók mogelijk

FINANCIERINGSKANTOOR

Scharnerweg 108 Maastricht

111111111111111111111111111111111111l
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I I Mazda 3231.3 GLX I Peugeot 309 XE "Score" I I
VoIVO 340 DL 1.4 3-drS. van i e eigenaar van Ie eigenaar Qp , Kadett 1.3 $GT Citroen 2CV6 Specialvan 1 e eigenaar zwartmetallic, schuifdak, schuifdak, wit 3-drs., div. r . . r
antracietmetallic diverse extra's extra's van Ie eigenaar, wit van Ie eigenaar, rood
25.000km 1988 T 52.000 km nov. 1987 20.000 km 1988 60.000 km 1986 25.000 km 198b^
Opel Corsa 1.3 LS, 5-drs., blauwmetallic 1987^^ KIES ÉÉN VAN DE DRIE: I
Citroen BK 19TRi Break, gas, blauwmetallic 1987 I _. Nu rijden, pas op 1 juni 1990 betalen* I
8MW316, blauwmetallic 1982 fl . - n n*\r% +____...__. «aai- 1»» «„*«*
volvo 340,5 drs, wit 1985 " minimaal f 2.000,- terug voor uw auto fl
Citroen bx 16TRi, grijsmetallic 1987 ■ - dagrente financiering van 7,9°/o■
Mazda 3231.3 LX Sedan, groenmetallic 1985 * Vraag naar onze voorwaarden
Ford Escort 1.1 Bravo beigemetallic 1982 i — :
Nissan Cherry 1.3 DX blauwmetallic 1985 _ . ■ ..__**. ■___.____■ ______ _*.__ ■ ■bh ««_____. ■ ■ _m _______■■__.■____■_________.* ■
citoënvisaißEood 1984 AUTOBEDRUF VAN EEUWENPeugeot 305 GL Break, grijsmetallic 1986 rtW■ W ____* ___--b* ■I■V ■ ¥_TTI^ kl_.l_iVlVl.il
Citroen Visa 11 RE, rood 1986 STRIJTHAGENWEG 129, KERKRADE-WEST 5*3Citroen Axel 12 TRS, rood 1986 I TEL 045.453355 KgJ |

Dit is slechts een greep uit onze voorraad 1 | -_-_-_-■-■■« J



Bezwaar
grolgens Bovenkerk kleeft er een
j°°' bezwaar aan de invoering van
all "^^ificstieplicht, zoals die nueen aan de grenzen geldt. Het
Sjt

ltlcipiële verschil met de huidige
Uatie is volgens hem gelegen in

d 6 partÜ die het initiatiefneemt: wie
ka rens passeert weet dat hij de
in l 8'00Pt gecontroleerd te worden,
dP

voorgestelde systeem is het
"opsporingsambtenaar die ieder-. n overal kan controleren. Na on-

re ruoelc naar de criteria, die de Ma-
en aussee momenteel hanteert,

n~ludeert Bovenkerk dat dat een
'üatie zou kunnen opleveren die
et Past binnen een multi-culturele

samenleving.

ovenkerk is samen met een teamhZ onderzoekers een aantal malenr trein de grens overgestoken en
t^ide vast dat van de 'blanke' inzit-
l-lden 32 procent werd gecontro-
s„erd tegen 68 procent van de men-
jftmet een 'buitenlands uiterlijk.
yJ, ,eeft daarvoor twee mogelijke
, ""klaringen. Het selectieve optre-

tr"? zou het wereldbeeldvan de be-
kken ambtenaren kunnen weer-Fegelen.

h"Z stelt vast dat slechts 16 procentn het personeel bij deMarechaus-
W afkomstig is uit de grote stad,
t„ ongeveer 80 procent een pro-
he ~nt~christelijke achtergrond
hal en zware vertekening der-
he ten °Pzicr,te van het landelijk
<Wv. °nder de 3200 personeelsle-
de. .indt zich slechts één per-
el... u u^ de kring der etnische mih-wheIdsgroepen.

vjjlV tweede mogelijke verklaring
Qt Bovenkerk in de beroepscul-

tuur die volgens hem een logisch
gevolg is van de taakstelling. In de
wetenschap dat jaarlijks 90 miljoen
mensen de Nederlandse grenzen
passeren is selectiviteit onontkoom-
baar. Bij gebrek aan dienstaanwij-
zingen over de wijze waarop gese-
lecteerd moet worden, ontwikkelt
de ambtenaar zelfeen werkwijze die
eenvoudig is en tot een hoge pro-
duktie leidt: 'zwart' wordt gecontro-
leerd, 'blank' niet, of hooguit om de
schijnvan gelijkebehandeling op te
houden.

Cultuur
Volgens Bovenkerk is het dan ook
niet verwonderlijk dat er meer
'zwarte' dan 'blanke' illegalen en
criminelen worden opgepakt. Hier
werkt het principe van de voorspel-
ling die zichzelf waarmaakt, meent
de criminoloog. Hij benadrukt dat
het niet zijn bedoeling is de Mare-
chaussee 'zwart' te maken, al zou
dat, in de andere zin van het woord,
zeker aanbeveling verdienen. leder-
een die met een dergelijke taak zou
worden opgezadeld zou volgens
hem waarschijnlijk een dergelijke
procedure hanteren. De overlast
voor mensen met een buitenlands
uiterlijk ontstaat niet doordat op-
sporingsambtenaren hun boekje te
buiten gaan, maar juist doordat ze
hun werk goed willen doen.

Gevoel
Het argument dat deze overlast niet
opweegt tegen het gevoelvan veilig-
heid bij de rest van de bevolking,
blijft volgens Bovenkerk niet over-
eind wanneer de situatie in andere
landen erbij -wordt betrokken. In
Engeland en Frankrijk heeft het se-
lectieve optreden van de politie
meermaals 'morele paniek' en dien-
tengevolge rassenconflicten veroor-
zaakt. Bovenkerk relativeert boven-
dien het nut van de controles. Van
de 60.000 vreemdelingen die in 1988
aan de grens werden aangehouden,
ging het volgens hem in 80 procent
van de gevallen om Duitsers die
geen paspoort bij zich hadden. Zwa-
re criminelen hebben zich nooit
door een grens laten stuiten en kun-
nen gemakkelijk aan valse papieren
komen. Bovendien is in de landen
waar de identificatieplicht al geldt,
geen effect op het niveau van crimin-
aliteit aantoonbaar.

Groot risico mislukking met aanvaarding opdracht

Hoog spel Lubbers
r^T HAAG - Het was toch nog ver-

send, toen koningin Beatrix
(j .^sdagmiddag bekend maakte
Va de minister-president, minister
tot

Algemene Zaken' was benoemd
(je formateur, om de mogelijkhe-n van een centrum-linkse coalitie
tye Tot dinsdagavond
'pr . n°S algemeen aangenomen dat
c je e"lnformateur' Jan de Koning ook

vervolgopdracht zou krijgen. Te-
meei- daar Lubbers zich tot dat mo-
de/1 eek te specialiseren in sfeerbe-vende tactische opzetjes.

Z'jn ers neemt met de aanvaarding van
'ükk? racnt net gr°te risico van de mis-
Ö66 "8' De sfeer tussen CDA. PvdA en
Lubuls de afgelopen dagen, vooral door
De jn?rs' toedoen, al vlug koel geworden.
renti e mateur gaf op.een eerste persconfe-
sies. S}®ë eens openlijk lucht aan zijn aver-
ie Xe bennoê opgevoed in de traditie dat
Sin'' Gp nee kunt zeggen tegen de konin-
Wii u n Wat te denken van teksten als 'Ik
het luwtProl? eren' maar ik weet cht niet of
tegen ♦

'of>net was heel moeilijkom hier ja
woorri zegSen'- Als Je alleen afgaat op de
.°!-fe

en die Lubbers sprak tijdens de pers-
en _irentie> heeft deze poging weinig kanssiagen.
_vraa ,
maai kan heel goed ziJn' dat het alle"
rek P

gesPeelde weerzin is. Lubbers moetHew!ng
i

houden met zijn achterban, die
sociai- met staat te traPPelen om met de
Het\ in zee te gaan- Bert de Vries zei
Usw°nge week n°g z0 vriendelijk: „Socia-
len moet Jekort houden". Bovendien zou
s^!_ overmaat aan enthousiasme bij Lub-

bers de PvdA al snel kunnen verleiden de
inhoudelijke eisen op te schroeven.

Hard
Op de vraag of hij niet bang is dat de PvdA
de neiging zal hebben Lubbers als CDA-
voorman te beschadigen, antwoordde de
premier: „Dat kan, maar ik vrees het niet.
Als ik daar bang voor was, zou ik nee ge-
zegd hebben. Ik ga misschien wat peinzend
naar huis, maar niet met angst en vreze".
Het onderhandelingsspel zal hard gespeeld
worden: de PvdA kan haar borst vast nat
maken.

Ironisch is dat de eerste hobbels die infor-
mateur Lubbers moet nemen, door fractie-
leider Lubbers zelf zijn neergelegd. Infor-
mateur Lubbers betrekt nu ook D66 bij de
formatiegesprekken, en ook de PvdA wil
D66 aan de onderhandelingstafel. Fractie-
leider Lubbers en het CDA zelf voelden
daar niets voor, omdat dat zowel bij de ze-
telverdeling, als bij het onderwerpeuthana-
sie grote problemen kan opleveren. Al
vroeg in de formatie kan Wim Kok dan ook
voor de vraag komen te staan of hij ten kos-
te van alles vast moet houden aan Hans van
Mierlo met het risico buiten het kabinet te
vallen, ofalleen met het CDA doorgaan. Het
laatste lijkt, ondanks de liefdesverklarin-
gen van Kok aan het adres van Van Mierlo,
vooralsnog het meest waarschijnlijk.

Maar als Van Mierlo snel naar huis wordt
gestuurd, zit Kok aan de onderhandelings-
tafel alleen tegenover de CDA'ers Bert de
Vries en Ruud Lubbers. Dat is een weinig
aantrekkelijke gedachte voor hem. Om die
reden wordt in Den Haag al gefluisterd dat
beide partijen twee onderhandelaars zullen

inzetten. Dan blijft de PvdA weliswaar in
de minderheid, maar twee tegen drie praat
wat comfortabeler, dan één tegen twee.

"RUUD LUBBERS
.^.informateur...

Lang
Vaststaat inmiddels wel dat deze formatie-
poging geruime tijd in beslag gaat nemen.
Als Lubbers serieus van plan is eenkabinet
met de PvdA te vormen, dan liggen er nog
wel de nodige punten, waarop hij gedegen
afspraken wil maken. Maar ook de PvdA
wil zich in het beleid van dat kabinet kun-

nen herkennen.

Is Lubbers echter uit op een mislukking,
om zo met goedfatsoen weer de bocht naar
de WD (eventueel met D66) tekunnen ma-
ken, dan ook zal dat niet binnen een paar
weken blijken. Lubbers moet dan naar bui-
ten toe het verhaal kunnen houden dat hij
serieus heeft geprobeerd een coalitie met
de PvdA te vormen, maar dat dat door de
starheid van de socialisten is mislukt.

Als dat verhaal ook geloofwaardig is voor
Hans van Mierlo, is het nog allerminst uit-
gesloten dat deze aanschuift bij de oude
coalitie. Voor de PvdA is het daarom zaak
uiterst omzichtig te opereren. Aan de ene
kant moetKok wat binnenhalen, zodat hij
met een succesverhaal voor het partijcon-
gres, dat het resultaat moet goedkeuren,
kan verschijnen. Maar aan de andere kant
mag hij Lubbers niet het argument in han-
den geven, dat de formatie door dramme-
righeid van de PvdA is mislukt.

binnen/buitenland

Hoogleraar criminologie in oratierede:

’Identificatieplicht
treft niet-blanken’Van onze correspondent

UTRECHT - 'De invoering van de identificatie-
Plicht treft zwarten en ieder ander met een buiten-
lands uiterlijk. Deze stelling vormde de basis voor

oratie die prof. dr Frank Bovenkerk deze week
ter gelegenheid van zijn benoeming tot

hoogleraar criminologie aan derijksuniversiteit van
Utrecht. Professor Bovenkerk greepzijn oratie, geti-
teld 'Er zijn grenzen', aan om de invoering van de
Identificatieplicht en het onderscheiden naar ras bij

controle, aan de kaak te stellen.

na 1992 enig zicht te houden op
le en wat er het land binnenkomt,eeu de minister van Justitie voor-gesteld de identificatieplicht in te°eren, In verschillende andereuropese landen functioneert dit,ysteem al. De huidige grensbewa-van deKoninklijke Marechaus-

„ e 2ouden volgens de minister in-«eschakeld kunnen worden om het
j

nnenlands toezicht te vergroten.
_. Plaats van op de grenzen zouden

J zich moeten concentreren op de= °te. steden, waar naar men aan-
j: ernt de meeste illegale vreemde-"igen verblijven.

Van onze Haagse
redactie

DEN HAAG - Een ac-
tiegroep diezegt zich te
verzetten tegen fascis-
me, heeft in de nacht
van woensdag op don-
derdag de voordeur
dichtgespijkerd van de
Centrumdemocraat
Janmaat. Janmaat werd
gisteren samen met de
andere gekozenen beë-
digd als lid van de
Tweede Kamer. Op de
plaat die voor de deur
van zijn huis in Den
Haag bevestigd was,
stond een gebroken ha-

Van Erp staat plaats af
aan Weisglas (VVD)

DEN HAAG - VVD-kandidaat Van Erp bedankt alsnog voor het Kamer-
lidmaatschap ten gunste van zijn partijgenoot Weisglas. Van Erp zei giste-
ren dat hij afziet van zijn Kamerzetel. ~Moreel en loyaal jegens de partij
verplicht", aldus zijn argumentatie. Van Erp staat 23 op de VVD-kandida-
tenlijst, Weisglas heeft nummer 15. Door een wat ongelukkige wijze van
kandidaatstelling viel Weisglas maandag bij loting door het Centraal
Stembureau buiten de boot en Van Erp in de prijzen.

VanErp heeft van meet afaan gesteld dat hij zijn 23steplaats op de libera-
le kandidatenlijst te laag vond, „maar dat laat onverlet dat de spelregels
gebieden dat ik nu bedank", aldus Van Erp.

Wat voorkeurstemmen betreft steekt Van Erp met kop en schouders uit
boven Weisglas. Weisglas kreeg in de vier kieskringen waar zijn naam op
de lijst prijkte in totaal 525 voorkeurstemmen. Van Erp deed in alle 19
kieskringen mee en sleepte 4.139 voorkeurstemmen in de wacht.

Mijnramp
in de VS

WHEATCROFT - Bij een me-
thaangasontploffing in een ko-
lenmijn in de Amerikaanse
staat Kentucky zijn woensdag
tien mijnwerkers omgekomen.
Drie andere kompels diezich in
de mijnschacht bevonden zijn
naar het ziekenhuis overge-
bracht, aldus een politiewoord-
voerder. Over hun toestand is
niets bekend.

De ramp in Wheatcraft is de
ernstigste in de Amerikaanse
mijnbouw in de afgelopen vijf
jaar. In december kwamen in
de staat Utah 27 mensen om bij
een brand in een mijn.

Den Uyl
'Vooral de wat oudere bewoners van het
Binnenhof halen deze dagen herinneringen
op aan voorjaar, zomer en herfst 1977. Joop
den Uyl (PvdA) won de verkiezingen, en
werd meteen tot formateur uitgeroepen. De
politiek leider van het CDA Ruud Lubbers
is er nu ook wel heel snel bij. Den Uyls po-
ging een tweede kabinet op zijn naam te
schrijven mislukte, omdat hij weigerde re-
kening te houden met de krappe meerder-
heid van 77 zetels die CDA en VVD hadden.
Lubbers kan nu ook mislukken: hij heeft 76
centrum-rechtse zetels achter de hand. Dat
derde kabinet Lubbers komt er; de vraag
blijft met wie en wanneer.

Informateur Lubbers heeft voor de eerste
besprekingen over de vorming van een cen-
trum-links kabinet ook D66-fractieleider
Van Mierlo uitgenodigd. Het gesprek tus-
sen Van Mierlo en Lubbers vindt donder-
dagavond plaats.Lubbers-de-informateur
zei woensdagmiddag dat hij met een funda-
menteel objectieve instelling zijn werk zou
uitvoeren.ln de volgorde van gesprekken
komt PvdA-fractieleider Kok als eerste aan
de beurt, vervolgens de CDA-onderhande-
laar De Vries en ten slotte Van Mierlo.

Uitvechten
De 44-jarige drs Willem Joost Deet-
man trad op 11 september 1981 op
36-jarige leeftijd aan als staatssecre-
taris onder het onderwijskanon Jos
van Kemenade. Van het begin af
konden deze beide kenners van het
Nederlandse onderwijs uitstekend
met elkaar overweg. Een van de
grootste problemen die zij onder-
ling moesten uitvechten, was de
toekomst van het voortgezet onder-
wijs; door Van Kemenade steevast
als de Middenschool omschreven,
Deetman sprak liever van voortge-
zet basisonderwijs. Ze bereikten
vrij snel een compromis, ook al om-
dat zij het eens waren over het doel:
uitstel van de studiekeuze tot het
vijftiende jaar.
Toen het vechtkabinet VanAgt-Den
Uyl al kort na zijn geboorte uiteen
viel, werd Deetman minister. Dat
heeft hij nu ruim zeven jaar volge-

houden. Aanvankelijk werd Deet-
man alom gerespecteerd. Ondanks
de draconische bezuigingen die hij,
loyaalals hij was, uitvoerde, wist hij
toch nog enige malen akkoorden te
sluiten met de onderwijsvakbon-
den. Deetman werd in het begin ge-
prezen als een krachtig bestuurder,
die stond voor zijn departement.
H<je heeft het dan toch nog zo kun-
nen misgaan, althans in de beeld-
vorming? Het antwoord op die
vraag moet gezochtworden in 's mi-
nisters karakter.

Voordeur Janmaat
dichtgespijkerd

kenkruis en de tekst
'buitenlanders blijven,
.fascisten verdrijven.
Breek fascisme.

De actievoerders ont-
zegden in een brief Jan-
maat en de zijnen, die
zh' voortdurend met fas-
cist aanduiden, het
recht op spreken en het
recht van bestaan. Elke
politieke manifestatie

moet onmogelijk ge-
maakt worden, aldus de
actiegroep die opriep
tot deelname aan de de-
monstratie tegen beëdi-
ging van Janmaat.

Die demonstratie kwam
er ook. Honderden
mensen betoogden gis-
termiddag op het Bin-
nenhof tegen de instal-
latie van Janmaat.De

Kamerleden Van Es
(Groen Links) en Walla-
ge (PvdA) namen aan
de demonstratie deel.
Wallage kon door het
heftige gescandeer
'Janmaat, rassenhaat'
nauwelijks aan het
woord komen. Hij
slaagde er uiteindelijk
in te zeggen dat hij blij
was met de demonstra-
tie. Hij zei ook dat er
volgens hem genoeg
mensen in de Kamer
zitten die zich tegen ra-
cisme zullen verzetten
en zich zullen inspan-
nen voor stemrecht
voor buitenlanders.

Steenkamp
(CDA) niet
van plan af

te treden
DEN HAAG - De christen-demo-
craat Steenkamp, voorzitter van de
Eerste Kamer, is niet van plan zijn
functie neer te leggen omdat giste-
ren in de Tweede Kamer CDAer
Deetman tot voorzitter is gekozen.

In ruil voor het vertrek van PvdA-er
Dolman als voorzitter van de Twee-
de Kamer zou Steenkamp plaats
moeten maken voor een socialisti-

sche voorzitter van de Eerste Ka-
mer, aldus verluidde uit parlemen-
taire kringen.
Steenkamp heeft via zijn secretares-
se laten weten, dat de keuze van een
christen-democraat tot voorzitter
van de Tweede Kamer wel conse-
quenties voor hem heeft, maar pas
in 1991. Steenkamp is voor de duur
van vier jaar gekozen tot voorzitter
van de Senaat. Die termijn eindigt
in 1991.

Het Limburgse lid van de Eerste
Kamer J. Franssen uit Hulsberg, vi-
ce-voorzitter van de CDA-fractie in
de Senaat, liet gisteren verder we-
ten dat de andere partijen in de Eer-
ste Kamer, ook dePvdA, beslist niet
aandringen op een voortijdige ver-
vanging van Steenkamp. Het CDA
heeft de andere fracties in deEerste
kamer daarover gepolst, aldus
Franssen.

CDA-top wilde af
van impopulaire
onderwijsminister

DEN HAAG - Glunderend van
blijdschap kwam minister Deetman
dezeweek uit hetTorentje, de werk-
kamer van de minister-
president/CDA-lijsttrekker. Hij had
van zijn politieke voorman Ruud
Lubbers zojuist officieel te horen
gekregen dat de CDA-fractie hem
voor het voorzitterschap van de
Tweede Kamer zou voordragen. De
feitelijke benoeming vond gisteren
plaats.
De afgelopen dagen, zo zeggen krin-
gen rondom de bewindsman, werd
hij steeds nerveuzer. „Hij wil die
baan zo graag en hij is bang dat hij
op het laatste moment toch nog ge-
passeerd zal worden," zei een van
Deetmans topambtenaren. Deet-
man vreesde de concurrentie van
partijgenoot Eversdijk, maar de de-
missionaire minister van Onderwijs
kreeg alle steun van het partij-esta-
blishment bij het verwerven van

een nieuwe baan. ledereen wil im-
mers van de gemankeerde onder-
wijsminister af. Het Kamervoorzit-
terschap is een prachtige baan voor
de man die bekend staat als een
goed onderhandelaar en voorzitter
van vergaderingen.
Deetmans naam zal tot in lengtevan
dagen verbonden blijven met 'affai-
res' als studiefinanciering, harmoni-
satiewet en speciaal onderwijs en
met de wanorde op het departe-
ment. Toch zou het al te gemakke-
lijk zijn om de nieuwe Kamervoor-
zitter uitsluitend als een 'breke-
been' af te schilderen.

" Drs W.J. Deetman
...naam verbonden

aan 'affaires...

lervorind
Deetman is afkomstig uit een streng
hervormd nest. Als een van de jong-
ste telgen uit de Christelijk Histori-
sche Unie werd hij in de politiek ge-
haald. Net als minister Cees van
Dijk (Binnenlandse Zaken) behoort
Deetman tot de steile hervormden,
die niet bepaald uitblinken door ge-
voel voor humor en die het minis-
terschap zien als een roeping van
God. Dat verklaart ook, waarom zij
elkerelativering van het ambt afwij-
zen.

Wim Deetman is een man die pas
besluiten neemt als hij ervan over-
tuigd is dat hij alle argumenten
goed heeft kunnen wegen. Maar als
hij eenmaal heeft besloten, is hij
met geen tien paarden meer van zijn
standpunt af te krijgen, ook al zijn
alle argumenten inmiddels tegen
hem gekeerd. Juist bij de studiefi-
nancieringskwestie heeft die karak-
tertrek hem de das omgedaan.
Want hoe is anders te verklaren dat
iedereen al wist dat de invoering
van het nieuwe stelsel van studiefi-
nanciering was ontaard in een admi-
nistratieve puinhoop, terwijl Deet-
man glashard bleef ontkennen. Ten
dele is dat toe te schrijven aan zijn
bijna oneindige loyaliteit ten op-
zichte van zijn medewerkers, aan de
andere kant was hij er absoluut van
overtuigd de juiste beslissingen te
hebben genomen en dat het slechts
om kinderziekten ging.

Wegwuiven
Argumenten die later wel zijn aan-
gevoerd, dat de minister door zijn
ambtenaren verkeerd was ingelicht,
snijden geen hout. Keer op keer is
hij gewaarschuwd, maar die gelui-
den wuifde hij weg. Toen de bom
eenmaal was gebarsten, hield Deet-
man naar buiten toe vol, dat hij en
zijn ambtenaren niet de schuldigen
waren.
Dat het zijn politieke dood niet
werd, heeft Deetman te danken aan
de steun van premier Lubbers. Deze
heeft zijn minister van Onderwijs
tot het eind toe de hand boven het
hoofd gehouden. Ondanks pogin-
gen uit vooral de VVD, later bijge-
vallen door delen van het CDA, om
de minister zoveel mogelijk te be-
schadigen, heeft hij de rit toch mo-
gen uitzitten. En het was opnieuw
Lubbers die hem, ook al bij gebrek
aan een geschiktere kandidaat, aan
zijn nieuwe baan, voorzitter van de
Tweede Kamer, heeft geholpen.
Deetman zelf heeft de afgelopen ja-
ren ernstig geledenonder deperike-
len op zijn departement, hoewel hij
datnaar buiten toe nooit heeft of zal
laten blijken. Hij is een man die
staat voor zijn zaak, een eigenschap,
waar de Tweede Kamer nog veel
plezier van kan hebben. Het is ech-
ter te hopen dat hij iets meer naar
zijn adviseurs zal luisteren, dan hij
in het verleden heeft gedaan. Dan
ligt er nog een glanzende carrière in
het parlement in het verschiet.

henri kruithof

Activisten van het World Wildlife Fund hebben gisteren voor de Japanse ambassade in
Wenen gedemonstreerd tegen de import van ivoor door Japan. In een pamflet wijst het
WWF er op, dat bijna elke tweede olifant moet sterven om de Japanse markt van ivoor te
kunnen voorzien. De oproep aan Japan de aankoop van ivoor te staken werd spectaculair
onderstreept door actieve deelneming van de meest betroffenen: de olifanten zelf.
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OCCASIONS
1 JAARGARANTIE!

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

#C) 24 maanden - 4.9% rente
D) 36 maanden - 6.9% rente

RENAULTs4rrO HEERLEN
Beersdalweg 97, 045-724200

SHOW 16 t/m 23/9
Bij aankoop van een nieuwe

CRUTZEN AUTO'S auto tijdens deze show een
__**- mw $.■ gratis mini-vakantie.■ " -51___É ___ 'M ff^"* *^ zk.-<r^ Zelfs onze service kan niet meer stuk._ m*:r^^ _______J%__________._______________E____ u kunt bl'ons 00k terechl V00r:

__L. " __JnflM_____B__________l__________i B.iß______ ~ APK-keuringen
iJÏHfcJi_F^*_ïï*___ ~~ banden, uitlaten, accu's en onderdelen tegen zeer scherpe prijzen

i"*'^-_--SS-M63 ~ schadereparaties aan alle merken

Nissan geeft u 12 maanden werkplaatsgarantie!!!

U.'.-u* r_j_f t__< lullft Vraag onze informatie over
Euilßß__S________________l Nissan autofiiianciering..!!

Stationsstraat 115Beek (L.) """Tel. 04490-71727 I _^ rTTT_T^rm «.-_nu,»mdtT,,,,-■„ns„„. l-ffy-T-py-fl

j - __✓

|J IT£h i m*J ll Ï7 l^fe%£!£^ Kerkrade nodigt u uit op de grote

bedrijfswagen-show op vrijdag 15en zaterdag 16 april in zaal
Restaurant Gillissen, Maastrichterlaan 48 te Vaals.

pvrrpCV' Alle Ford-modellen zijn L ■ __! i
i */ ur \m*J~ op onze show aanwezig. jjpfßS^_p»ck~up p Geopend: vrijdag van 9.00-21.00 uur aWWf jT \£^S^9-Wfmmmmm

Bogman Ford voor nieuw, gebruikt en leasing.

I - . _^1

ros #-Wbt> (@) pi oh
SITTARD wv s BEEK f

Peugeot2osGTl.4,zwart 1985 \Yr%m hiVMOVÊ Audi HOl.BS, IPG,blauwmet 1*
Golf GTS 1.6,rood 1985 JVUuI DinnCn* AudiSOdiesel, zilver I*l
Fia,Ullll4sS>wit m Am/m l^^u. Audi 100 CCturbo diesel, zilver 1* j
OpelKadettl.2S,goud 1984 VU lüül Fiat Panda blauw ....1*Renaul,llTl- zil,er 1985 VWPassatVdrs.diesel.zilver *'AudilooCCl36PKaut,roodmet 1985 U Peugeot 205 XE Junior 3x198?

.SS::2:::::::Ï eens verleiden! m^u^ *PassatGlü-drs. 1.8, rood 1984 _ MnilB»-wit 19*
PoioShopper,wit 1985

Ee" °CCaS'°n k°°Pt U natUUr"jk bIJ" Golf GTi,zwartmet t*
Ford Escort Van diesel, rood 1987 A I ITO JettaAvance I.Bi, rood 1*
VW JettaCLturba diesel,rood 1985 MU lil Polo Coupé, vuurrood 1*
Opel Ascona 1.6S, goudmet 1983 ||P|||||fp|| ■ VW Golf GL 5-drs. automaat, wit 13"
Lancer GL 1.24-drs., rood 1984 l/l" NI IfFN M U Ford Fiësta, zilver-rood 1984-1*
Escort I.3LBravo,groenmet 1985 ¥ kiIVHL 11 MiVl Polo,Golf,Jetta,
Honda Accord 4-drs., wit 1987 Dat is vertrouwd! alle uitvoeringen + 50x 238**

:-« " || , lliüill donderdag koopavond tot 21.00 uur UÏtrIÖCIiCI '\V\Q IS^IIfIIIBM___________ >_______. _______■ ______________________■ ___■ _________r __________r _________________________ ___________ " ' " " ■ ■ ■ L',,-^----^^tr^S-__---^----! S_BVi^^>''^S

LOVEN KERKRADE O.L. Vrouwestraat 89, Kerkrade, tel. 045-453030 l voor onze autoshow 15 t/m 23 Sept. | W^^tW
-t—

" AAN UW AUTO?
f r*&mm\ lilvl^m'' iedere auto en hebben

KBliis»^ KQSIHeen vervangen-

""- CANTON REISS

— - ' ■ ■■■ ■ ■■■ - -■.... , „

SEAT E Jf CELLENTE OCCASIONS
Volvo 740 GL diesel 1985 grijs ’22.000,00
VW Passat Variant Turbo Diesel 1985 wit ’20.000,00
Opel Kadett 1.6 GT 1986 blauw ’19.500,00
Seat Ibiza L 1988 rood ’14.750,00
Seat Ibiza 1.2 GL Del Sol 1986 rood ’14.000,00
Seat Ibiza 1.7 Diesel Van 1987-12 rood ’13.000,00
Seat Ibiza L 1986 zwart ’11.500,00
Seat Fura L 1985 wit ’ 7.000,00
Opel Kadett 1.2 LS 1985 rood ’14.000,00
Opel Corsa 1.3 SR 1983 wit ’12.000,00
Opel Ascona 1.3 S 1984 rood ’ 9.000,00
VW Golf GL 1.3 5-drs. 1984 groen ’ 12.500,00
Lada Samara 1300 K 61987 wit ’11.000,00

INRUIL, FINANCIERING MOGELIJK
Diverse inruilers vanaf ’ 1000- met APK

UfJrVJta.WllßllltllllJUll.-tllHillMW■ A— Ma I mmmmmmmmmmmmmmmmmiiJamlmmmmmmmmmmmmWÊÊV
Een merk van het Volkswagen-concern

Hamstraat 211, tel. 045-412545. Kerkrade-W.

i
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DAIHATSU INTRODUCEERT !
DEAPPLAUSE

Tot nu toe was het kiezen tussen de 1.6-liter, 16 kleppen - injectiemotor heeft, ruim en compleet. Onder meer met
fraaie lijnen van een sedan, of de ruimte een vermogen van 77 Kw/105 PK en een schijfremmen rondom, halogeen koplam-
en praktische voordelen van een hatch- acceleratie van 0-100 in 9,8 seconden, pen, toeren- en dagteller, gelaagde voor-
back. Voortaan zal die keuze voor u ech- Er is dus voldoende power voor een ca- ruit en in hoogte verstelbare veiligheids-
ter een stuk gemakkelijker zijn. Want ravan. riemen (Xi en Zi). Kortom, een wagen
Daihatsu introduceert de Applause, de Daarbij is deze motor bijzonder zuinig waarin u - zowel zakelijk als privé - ge-
sedan-gestroomlijnde middenklasser met brandstof en door zn 3-weg kataly- zien mag worden,
met vijfde deur. sator voldoet de Applause bovendien Ontdek deze winnende combinatie van
Naast een fraaie lijn, tellen natuurlijk royaal aan de strengste milieu-eisen. talent en 'techniek: maak snel een proefrit
vooral de prestaties. Vandaar dat de Ap- Ook qua comfort en veiligheid zit vin de bij uw Daihatsu-dealer. Zijn advies vindt
plause onder de motorkap een moderne Applause voortreffelijk. Hij is opvallend vin de Gouden Gids.

Autobedrijf DE WINNENDE COMBINATIE VAN TALENT EN TECHNIEK
Ton Quadflieg daihatsu

Te|eo4s.32lBÏond9raa, Alle modellen en kleuren aanwezig. Meer dan 80 jaar Japanse perfectie
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Belang Belgen
in Zinkwit

toegenomen
i^STRICHT - De Belgische me-k.'onderneming Vieille-Montagne
Dt Cn-ikt op het moment over 83
Went van de gewone aandelen
|J "inklijke Maastrichtse Zinkwit-

Volgens Zinkwit
&o t

n e Belgen hun belang ver-
\t doorverdere aankopen en on-
ih.,r°ePelijke toezeggingen tot aan-

I^'j^-Montagne maakte op 6 sep-
ilijo ber bekend een bod te zullen
!v.nrengen van 4.100 gulden per ge-
|Vtn aandeel Maastrichtse Zin-
fc "■" Op dat moment bezat Vieille-k_rH gne 57 Procent- Het bod
\s} gestand gedaan als de Belgen
L:.mir»ste 90 procent in hun bezit

beurs-

Opluchting
Van ERDAM ~ Het uitbliJven
Co een verhoging van de dis-
Wft°larieven in West-Eur°Pa
Wk de Amsterdamse effec-
eni s donderdagmiddag
hal^S2 verlicht adem doen
a a en- Hierdoor konden de
ge Vankelijke verliezen zo on-
tyate?r worden gehalveerd.
ov„ Weef was de onzekerheid
b9l e. Amerikaanse handels-
juj- over de maand
ge ' die_ vrijdagmiddag worden
in^u°liceerd. De stemmings-
l9crex sloot 0,6 punt lager op
llili De °mzet bleef met f 1,1
voo h

Waarvan f76° miljoenr de aandelen gematigd.

log govens die in de ochtend
'ate l6ts teru § moest wist zich
f94r

e nte revancheren en op
f i Az^ werd een herstel van
rirnri geboekt- Het hogere inte-
-oüe lvidend van Koninklijjke
or, f rmde geen stimulans en
gan 10 werd een achteruit-
Veef Van f 1,20 bereikt.
l^e- n°ofdfondsen moesten

6 Yernezen incasseren.
Sevai r met overal was dat het
6en f

Uitgever VNU vormde
f 2 oft aa'e uitzondering met
Wou winst op fll2- Collega
ger. ers-Kluwer liet het overi-
Vwtmet f 1,6° veries op f 45'20

elen nen de Preferente aan-
bjn n. Van deze uitgeverscom-
te atie zagen zich zelfs f8ach-tjj^tgezet naar f 180.
°_> ~?nderingen waren er ook
Mr> f .parallelmarkt. Gunstige
Ver stci-fers waren hiervoor
Wei twoordelijk. Zo zag We"
be j r̂ de hogere halfjaarwinst
f 9 _^nd met een winst vanr .00 op f 140,50.

beurs van amsterdam slotkoorsen/optlebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.

AEGON 112,40 112,10
Ahold 133,50 132,10
Akzo 146,60 146,00
A.B.N. 44,40 44,20
Alrenta 165,30 165,40
Amev 57,80 58,50
Amro-Bank 84,90 83,40
Bols 163,00 162,20
Borsumij W. 123,50 123,50
Bührm.Tet. 71,20 71,10
C.S.M.eert. 78,00 77,10
DAF 54,50 54,20
Dordtsche P. 280,00 280,00
DSM 128,00 126,70
Elsevier 79,30 78,90
Fokker cért. 49,80 49,60
Gistßroc. c. 35,60 36,30
Heineken 139,20 138,50
Hoogovens 92,70 94,50
Hunter Dougl. 119,50 120,50
Int.Müller 99,00 97,50KBB eert. 87,80 87,70
KLM 55,30 54,80
Kon.Ned.Pap. 55,40 55,20
Kon. Olie 154,30 153,10
Nat. Nederl. 72,50 f 72,10
N.M.B. 272,50 273,50
Nedlloyd 92,50 92,80
Nijv. Cate 100,70 100,00
Ocê-v.d.Gr. 315,00 318,00
Pakhoed Hold. 145.80 144,70
Philips 45,80 45,50
Robeco 113,30 112,70
Rodamco 81,40 81.30
Rolinco 113,50 112,70
Rorento 61,90 61,80
Stork VMF 41,30 41.10
Unilever 157,40 157,00
Ver.BezitVNU 109,20 112,00
VOC 37,50 37,20
Wessanen 85,00 83,60
Wolters-Kluwer 46,80 45,20

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 62,00 62,50
ACF-Holding 43,30 42,50
Ahrend Gr. e 274,00 275,00
Alg.Bank.Ned 45,40 45,30
Asd Opt. Tr. 22,70 23,10
Asd Rubber 7,20 7,20
Ant. Verlï. 330,00
Atag Hold e 99,00 99,00
Aut.lnd.R'dam 106,50 111,00
BAM-Holding 568,00 560,00
Batenburg 92,00 92,00
Beers 146,00 146,00
Begemann 116,50 116,50
Belindo 372,00 372,00
Berkels P. 6,60 6,60
Blyd.-Will. 33,00 32,00
Boer De, Kon. 417,00' 417,00
de Boer Winkelbedr. 66,70 65,30
Boskalis W. 14,50 14,65
Boskalis pr 13,40 13,45
Braat Beheer 51.30 51,40

Breevast 28,90 28,50
Breevast eert. 25,50 25,00
Buigman-H. 3000.00 3060,00
Calvé-Delft c 1042,00 103000
Calvépref.c 5875,00 5830,00
Center Parcs 65,00 64,20
Centr.Suiker 76,50 76,20
Chamotte Unie 10,40 10,30
Cindu-Key 136,00 113,00
Claimmdo 358,00 353,00
Content Beheer 22,50 23,00
Cred.LßN 80,50 80,30
Crown v.G.c 101,50 101.50
Desseaux 250,70 249,50
Dordtsche pr. 279,00 279,50
Dorp-Groep 44,70 45,00
Econosto 339,00 344,00
EMBA 139,50 139 50
Enraf-N.c. 54,50 54 90
Enks hold. 452.00 450.00
Flexovit Int. 98,00 100,00
Frans Maas c. 95,00 94,00
Furness 137.00 135.50
Gamma Holding 86.50 87,20
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 32,00 31,90
Geveke 43,20 43,20
Giessen-de N. 325,00 320,00
Goudsmit Ed. 417,00 417,00
Grasso'sKon. 113,50 112,70
Grolsch 149,50 148,50
GTI-Holding 195,00 194,00
Hagemeyer 122.50 122,50
HAL Trust B 16.40 16,30
HAL Trust Unit 16,30 16,30
H.B.G. 239,50 239,30
HCS Techn 18,90 18,60
Hein Hold 122,00 122,00
Hoek's Mach. 204,00 204,00
Holec 38,40 38,20
Heineken Hld 122,00 122,00
Holl.SeaS. 1,32 1,31
Holl. Kloos 597.00 595,00
Hoop Eff.bk. 10,30 10,20
Hunter D.pr. 6,00 5,80
ICA Holding 21,30 20,90
IGB Holding 64,00
IGB Hold (aang)
IHCCaland 35,10 35.00
Industr. My 242,00 242,00
Ing.Bur.Kondor 580.00 590,00b
Kas-Ass. 52,10 50,80
Kempen Holding 16,60 16,60
Kiene's Suik. 1500.00 1510,00
KBB 88,00 87,80
Kon.Sphinx 129.00 130,00
Koppelpoort H. 339,00 335,00
Krasnapolsky 216,00 216.00
Landré & Gl. 58.00 58,20
Macintosh 51,50 51,30
Maxwell Petr. 730,00 720,00
Medicopharma 78,50 77,50
Melia Int. 6,70 6,50
MHVAmsterdam 20,20 20,20
Moeara Enim 1250,00 1260.00
M.Enim 08-cert 16200.00 16400,00
Moolen en Co 32;80 32,80
Mulder Bosk. 78,50 77.80

Multihouse 10,40 10,40
Mynbouwk. W. 435,00 436,00
Naef'f 250,00
NAGRON 50,00 50,00
NIB 614,00 612,00
NBM-Amstelland 20,60 20,60
NEDAP 383,00 384,00
NKF Hold.cert. 360,20 360,00
Ned.Part.Mij 40,50 40,40
Ned.Spnngst. 10950.00 10895,00
Norit 965,00 975,00 b
Nutricia gb 74,00 75,00
Nutricia vb 80,00 79,60
Oldelft Groep c 176,00 176,00
Omnium Europe 15,90 15,90
Orcoßankc. 71,10 71,10
OTRA 148,50 147,70
Palthe 91,50 90,80
PirelliTyre 51,40 50,70
Polynorm 115,90 115,00
Porcel. Fles 172.00 b 172.00b
Ravast _ 50,40 50,40
Reesink 79,00 78,50
Riva 61,00 61.00 .
Riva (eert.) 61,00 61,00
Samas Groep 70,20 69,70
Sanders Beh. 114,50 110,00
Sarakreek 30.70 30.70
Schuitema 1580,00 1580.00
Schuttersv. 158,00 159,50
Smit Intern. 51,90 53.00
St.Bankiers e. 25,60 25,60
Stad Rotterdam 173,50 172,00
Telegraaf De 459,50 458.50
Text.Twenthe 325.00 b 340.00 b
Tulip Comp. . 54,50 54.40
Tw.Kabel Hold 153,00 153.00
Übbink 102,70 102,00e
Union Fiets. 19,50 19,50
Ver.Glasfabr. 339,00 346.00
Verto 65,30 65.00
VolkerStev. 64,20 64.20
Volmac Softw. 56,80 57.10
Vredestein 17,20 17,00
VRG-Groep 68.80 68,00
Wegener Tyl 195,00 194.00
West Invest 28,60 28.00
Wolters Kluwer 188.00 180,00
Wyers 49.00 47,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 38,50 38.50
ABN Aand.f. 79.50 79,20
ABN Beleg.!'. 59,90 59,80
ALBEFO 54.00 53.90
AldollarßFs 21.30 21.30
Alg.Fondsenb. 247.50 247,50
Alliance Fd 13.50 13,50
Amba 50,00
America Fund 351,00 342.00
AmroA.in F. 93,30 93.20
Amro Neth.F. 81,00 80,80
Amro Eur.F. 77,00 77,40
Amro Obl.Gr. 154,50 154.50
Amvabel 97.50 97.30
AsianTigersFd 64,90 64,80
Bemco Austr. 68,00 68.00

Berendaal 126,00 126.00
Bever Belegg. 26.80 26,50
BOGAMIJ 112,00 112,00
Buizerdlaan 42,80 42,80
Delta Lloyd 44.20 43,90
DP Am. Gr.F. 25,80 25,60
Dp Energy.Res. 41,10
Eng-H011.8.T.1 9,80 9,80
EMF rentelbnds 66,50 66,00
Eunnvest(l) 110.00 110,00
Eur.Ass. Tr. 8,30 8.40
EOE DuStlnF. 329.00 329,00
EurGrFund 63,40 63.40
Hend.Eur.Cr.F. 224,50 224,50
Henderson Spirit 77,70 78,40
Holland Fund 80,40 80,40
Holl.Obl.Fonds 124,50 124,70
Holl.Pac.F, 117.50 118.40
Interbonds 564,00 564,00
Intereff.soo 45,40 45,10
Interel'f.Warr. 344.00 343.50
Japan Fund 37,50 37,50
MX Int.Vent. 60,50 60,50
Nat.Res.Fund 1650,00 1630,00
NMB Dutch Fund 40,10 40,00
NMB Oblig.F. 35,30 35,20
NMBRente F. 104,20 104,10
NMB VastGoed 38,60 38,60
Obam. Belegg. 235,00 234.00
OAMF Rentef. 14,20 14,20
Orcur.Ned.p. 49,80 49,80
Pac.Prop.Sec.f. 50.80 50,80
Pierson Rente 101,00 101.00
Prosp.lnt.High.lnc. 9.20 9,20
Rabo Obl.inv.f. 76,10 76.10
Rabo Obl.div.f. 51,20 51.20
Rentalen! Bel. 137,60 137.60
RentotaalNV 31,60 31,60
Rolinco cum.p 101,50 101,00
Sci/Tech 18,40 18,20
Technology F. 20.90 20,90
Tokyo Pac. H. 248,00 248.00
Trans Eur.F. 84,40 83.90. Transpac.F. 564,00 560,00
Uni-lnvest 118.00 118.00
Unico Inv.F. 87.00 86,90
Unifonds ' 33.20 33.20
VWN 58.30 58.30
Vast Ned 122,50 122.50
Venture F.N. ■ 47,30 47,00
VIB NV 89,10 89,00
WBO Int. 80.00 80.00
WereldhaveNV 211,00 211,00

Buitenlandse obligaties
m EEGB4(I) 102.80 102.80
3',_ EngWarL 35,80 35,30
5.. EIB 65 99,00 99,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 38,00 38.30
Amer. Brands 75,60 74.00
Amer. Expres 36,50 35,30
Am.Tel.fc Tel. 40,20 40,10
Ameritech 61,00 60,00
Amprovest Cap. 115,00 115,00

Amprovest Ine. 218,00 218,00
ASARCO Ine. 34,50 34,20
Atl. Richf. 107,25 . 106.00
BAT Industr. 7.80 8,00
Bell Atlantic 97,00 96,00
BellCanEnterpr 41,00 40,80
Bell Res.Adlr 0,98 0,98
BellSouth 51,80 51,80
BET Public 3,00
Bethl. Steel 21.50 21,30
Boeing Comp. 55.20 55,50
Chevron Corp. 58,75
Chrysler 26,70 26,00
Citicorp. 32,20 32.00
Colgate-Palm. 60.00 58,90
Comm. Edison 37,30 38,00
Comp.Gen.El. 470.0Q 465.00a
Control Data 18,00 18,00
Dai-lehiYen 3480,00 3520,00
Dow Chemical 101,70 100,40
Du Pont 119,20
Eastman Kodak 49,25 48,70
Elders IXL 3,00
Euroact.Zw.fr. 187.00 188,00
Exxon Corp. 45.30 44,50
First Paclnt 0,60
Fluor Corp. 35,50
Ford Motor 53,50 52,00
Gen. Electric 57,00 55,50
Gen. Motors 49,25 48,50
Gillette 45,50 45,00
Goodyear 56,30 56,00
Grace & Co. 37,40
Honevwell 86,00 85,25
Int.Bus.Mach. 116,30 115,30
Intern.Flavor 66,75
Intern. Paper 58,60 55,35
ITT Corp. 61,50 61,00
K.Benson® 4950,00 4950,00
Litton Ind. 94,00 93,50
Loekheed 49,00 48,50
Minnesota Mining 75,20 74,50
Mobil Oil 57,70 57,70
News Corp Auss 16,50 16,20
Nynex 79,70 79,00
Occ.Petr.Corp 29,80 29,40i
Pac. Telesis 45,50 44,80
P.& O. ® " 7,00 7,00
Pepsieo 57,00 56,70
Phihp Morris C. 160.30 157,30
Phill. Petr. 28.25 27,00
Polaroid 46.20 45,20
Privatb Dkr 300,80 304,90
Quaker Oats 63.50
St.Gobin Fl'r 705.00
Saralee 59.00
Sehlumberger 43.80 42,75
Sears Roebuck 44,80 44,20
Sony (ven) 35.10 35,00
Southw. Bell 53.10 53,60
Suzuki (yen) 915,00
Tandy Corp. 47,30 46,60
Texaco 51.30 51,00
Texas Instr. 40.80 40,10
T.I.P Eur. 1,76 1,76
TüshibaCorp. 1250,00 1260,00
Union Ca. bide- 30,60
Union Pacific 77.20 76,00

Unisys 20,80 20,80
USX Corp 34,30 33.60
US West 69,30 69,00
Warner Lamb. 109,40
Westinghouse 67.30 66.20
Woolworth 69.50 68,20
Xerox Corp. 67,00 66,00

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 60.00 59,00
Am. Home Prod. 220.50
ATT Nedam 90,00 87,00
ASARCO Ine. 68.50
Atl. Richf. 237.00 232.50
Boeing Corp. 123.00 125,00
Can. Pacific 47,50 47,00
Chevron Corp. 120.00
Chrysler 59,00 56,00
Citicorp. 70,50 69,00
Colgate-Palm. 133.00 130,00
Control Data 36,00 35,00
Dow Chemical 223,00 220,00
Eastman Kodak 108.50 104,50
Exxon Corp. 100.00 98,00
Fluor Corp. 77,50
Gen. Electric 125,80 120,00
Gen. Motors 108.00 105.00
Gillette 100.00 99,00
Goodyear 125,00 124,00
Inco 73,20 72.50
1.8.M. 257.00 252,00
Int. Flavors 147.50
ITT Corp. 136,00 134,00'
Kroger 39,00 39,00
Loekheed 109,00 107,00
Merck & Co. 160.00 157,50
Minn. Min. .166,00 164,00
PepsiCo. 130,00 125,50
Philip Morris C. 357,00 350,00
Phill. Petr. 60,50 59,25
Polaroid 95,50 93,50
Procter & G. 281,00
Quaker"Oats 136,50
Sehlumberger 96,50 93,20

' Sears Roebuck 98,00 96,00
ShellCanada 76,00 77,00
TandyCorp. 103,20 101,00
Texas Instr. 89,50 87,00
Union Pacific 171,00 168,00
Unisys Corp 44,00 43,50
USX Corp 75,50 74,00
Varity Corp 3.95
Westinghouse 149,50 146,00
Woolworth 154,00 151,00
Xerox Corp. 140,00 140,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 665,00 666,00
Dresdner B. 347,00 346,00
Hitachi(soo) 1600,00
Hoechst 297.00 297,00
Mits.El.(soo) 1250,00
Nestlé 8600,00 8400,00
Siemens 600,00 600,00

Euro-obligaties & conv.
10V.Aegon 85 102.00 102.00

Aegon warr 12,20 12,30
10'/_ABN 87 96,50 96,50
13Amev 85 99,00 99,00
13Amev 85 96,00 96,00
10 AmevBs 102.20 102.20
11 Amev 86 96,25 96.25
14'.Amro87 97.35 97,50
13Amro-BankB2 100,25 100,25
10'/:. Amro 86 96.75 96.75
10 Amro 87 96,35 96,35
5.4 Amro 86 95.75 95.75
Amro Bank wr 41,00 39,50 e
Amro zw 86 70,75 70.20
9 BMH ecu 85-92 100,25 100,25
7 BMH 87 97,00 97,00
10V_EEG-ecu84 100,25 100,25
93/4EIB-ecu 85 102,50 102.50
12'/_ HlAirl.F 92,50 92,50
12NIB(B) 85-90 101,00 101.00
11V. NGU 83 101,75 101,75
10NGU 83 100,50.. 100,50
2'/. NMB 86 82,60 ' 82,80
NMB warrants 92,50 93,00
8.. Phil. 86 100,00 100.00
6.4 Phil.B3 98.25 98,25
11 Rabo 83 102,25 102.75

9 Rabo 85 ' 102.00 102.00
7 Rabo 84 102,50 102,50

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 28.50 28.50
Bredero eert. 27,00 26,00 a
11 Bredero 25,00 25.00

LTVCorp. 1,90 1.90
5 Nederh. 68-78 25,00 25,00
RSV. eert 1,55 1,51
7V. RSV 69 84,50 84,00 a
Parallelmarkt
Alanheri 28,80 29,00
Berghuizer 49,20 49,00
Besouw Van e. 54,50 54,00
CBI Barin Oce. yen 1900,00 1900,00
Comm.Obl.F.l 101,40 101,30
Comm.Obl.F.2 101,40 101,40
Comm.Obl.F.3 101,50 101.50
De Drie Electr. 37.50 37.90
Dico Intern. 124.60 125,00
DOCdata 25,20 25,20
Ehco-KLM Kl. 38,00 37.50
E&L Belegg.l 79.70 79.60
E&L Belegg.2 78,20 78,10
E&L Belegg.3 77,50 77.40
Geld.Pap.c. 72,30' 75.00
Gouda Vuurv c 99,00 104.00
Groenendijk 38.00 38,00
Grontmij c. 201.00 204,00
Hes Beheer 242,00' 239,80
Highl.Devel. 14.70
Homburg eert 4,50 4,40
Infbtheek Gr 29,20 29.50
Interview Eur. 8,80 8,70

Inv. Mij Ned. 58,50 60,00
Kuehne+Heitz 37,80 44,00
LCI Comp.Gr. 67,00 68,00
Melle 303,00 e 303.00
Nedsehroel' 128,00a 126.50-
Newavs Elec. 12,60 12,60
NOGBel.fonds 31,10
Pie Med. 12.60 12,50
Poolgarant 10,60 10,60
Simac Tech. 20.00 20.00
Text Lite 6,10 6,10
VerkadeKon. 267.00 269.00
VHS Onr. Goed 19,30 19.40
Weweler 131,00 140.50

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Akzo c okt 150.00 346 2.60 2.30
amro e jan 90.00 629 3.00 2.50
amro p okt 85.00 420 2,00 2.80
d'fl c scp 225.00 350 0.45 0.30
dsm p okt 120.00 422 0,90 0,90
coc c scp 315.00 582 3.10 2.30
coc e scp 320.00 455 1,10 0,40
coc c scp 325,00 588 0.30 o.lo'
coc c scp 330.00 946 0.10 0,10
coc c okt 300,00 325 19.50 b 19.00b
coc e okt 315,00 1033 8,50 7,80
coc c okt 325.00 461 3,90 3.50
coc e jan 320.00 1127 12.90 12.50
coc p scp 315.00 753 1.40 0.90
coc p scp 320.00 462 3,90 4,70
coc p jan 300.00 608 4,70 4,50
coc p jan 310,00 324 7,40 7.40
coc p jan 320.00 369 10,80 11,00
gist e okt 35,00 557 1,50 2,10
hoog c okt 90,00 481 6,00 7,00
hoog c okt 95.00 757 3,50 4,00a
hoog c okt 100,00 711 2,00 2,20
hoog c okt 110,00 352 1,00 1.00
hoog e okt 115,00 427 0.70 0.60a
hoog p okt 90,00 761 2.50 2,20
hoog p okt 105,00 582 12,20 11.20
natn e okt 70,00 456 3,40 3,30
phil c okt 40.00 413 6,00 5,60
phil c okt 45,00 579 2.10 1.80
phil e jan 45,00 549 3,80 3,60
phil c jan 50,00 1176 1,80 1.70
phil c apr 50.00 923 2,80 2,70
phil e 092 55.00 665 6.10 6.50
phil o 093 30.00 416 20.40 20.00
phil p okt 45.00 398 1.00 1.00
phil p jan 35.00 500 0.50 a 0,30
phil p jan 40,00 603 0,90 0.90
phil p 093 30.00 606 2,50 2,50
olie c okt 130.00 467 24.20 23.00
olie c okt 140.00 2134 14,20 12,70
olie c okt 160,00 1196 1,00 0.80
ohe c jan 150.00 1207 7.90 7.30
olie c jan 160,00 1227 3,60 3.00b
olie e 092 135.00 2005 29.50 29.50
olie p okt 150,00 476 2,80 3,20
ohe p jan 140.00 569 1,80 2.00
olie p 091 105,00 390 2.80 2.70
olie p 092 135.00 344 11,00 11.00
unil p apr 150.00 460 4,50 4.30

Bij verkoop vliegtickets en promotie reizen

Arke en KLM gaan
nauw samenwerken

Van onze correspondent

- Arke Reizen en de KLM hebben gisteren een

'ntract van 300 miljoen gulden gesloten voor een nauwe sa-
j in dekomende driejaren. De overeenkomst heeft
jdekking op de verkoop van vliegtickets voor zakenreizen,
Promotie van vakantiereizen per KLM en het voeren van

11 gezamenlijke reclamecampagne.

\ZT de samenwerking Arke-KLM
jèer e Nederlandse vakantiegan-

||j van.af 1 april 1990 een groter aan-
\fa «yan goedkopere vliegreizen per
ilte met een grotere
;fle 2e in vertrekdagen en vertrektij-
iOjj.' De nieuwe reisprogramma's
LjWen onder meer de VS, Antil-|L' Mexico, Canada, Midden Oos-
|J( ' Verre Oosten, Zuid-Amerika,
it» /^eilanden en de grote Europe-nen.

Volgens Arke is een zo groot con-
tract tussen een, reisorganisatie en
een luchtvaartmaatschappij nog
niet eerder in de reiswereld afgeslo-
ten. Voor deKLM betekent de over-
eenkomst een versteving van haar
greep op de markt van zakenreizen.
Daarop neemt Arke de tweede
plaats in. Op het gebied van de va-
kantiereizen per vliegtuig-lijndienst
verstevigt deKLM zijn positie even-
eens.

Ook voor Arke biedt het kontrakt
voordelen. President-directeur F. G.
Fransen van Arke: „Wij weten dat
de vakantieganger en zakenreiziger
in de jaren negentig steeds meer
zullen letten op kwaliteit. Ons stre-
ven is in de komende jaren gericht
op het leveren van die kwaliteit en
mede daarom hebben we voor de
KLM gekozen".

De overeenkomst tussen KLM en
Arke is opmerkelijk, omdat KLM
tot voor kort een groot belang had in
Arke's grootste concurrent Holland
International.Arke is voor KLM als
partner interessant geworden, om-
dat het Enschedese bedrijf na de re-
cente verkoop van 40 procent van
de aandelen aan de Westduitse reis-
gigant TUI zijn marktgebied enorm
heeft vergroot.

De samenwerking betekent een im-
puls voor de groei van het interna-
tionale reserveringssysteem Galileo
waaraan KLM deelneemt. Dankzij
dat systeem kan de luchtvaartmaat-
schappij overal ter wereld de beste
en meest directe verbindingen boe-
ken.

Tulip-hotels breiden uit
MAASTRICHT- De Zuidlimburgse Tulip-hotels gaan hun
capaciteit in de naaste toekomst uitbreiden met in totaal
150 luxe hotelkamers. Daardoor zal er een 40-tal nieuwe ar-
beidsplaatsen worden gecreëerd. Dat was voor gouverneur
dr.J.Kremers aanleiding donderdag jongstleden het gezel-
schap van Tulip-directeuren te ontvangen.
De gouverneur ontving een informatiemap over de Golden
Tulip Hotels, waarmee de hoteldirecties in de loop van deze
week bij een 250-tal Limburgse bedrijven aandacht hebben
gevraagd voor hun hotels. Dat zijn Golden Tulip Thorn,
Golden Tulip Geleen, Golden Tulip Zuid-Limburg en Bar-
bizon Maastricht.

foto: WIDDERSHOVEN

economie

Voor inleveren verpakkingsmateriaal

Organisatie bepleit
’statiegeldwinkels’

Van onze redactie economie
DEN HAAG - Het Centraal Bu-reau Levensmiddelenhandel(CBL) gaat onderzoeken of het
[^gelijk is om retourwinkels opte zetten, speciaal voor het inle-geren van verpakkingen waarstatiegeld opzit. Deze aankondi-
S'ng deed de directeur van het
~BL, mr M. Roos, op het congresProdukt en Milieu' in Maarssen.

°'j het CBL zijn vrijwel alle su-
permarktketens in Nederland
ingesloten. In het najaar start
J|et CBL een studie naar de haal-
baarheid van de retourwinkels.
"tet is de bedoeling dat deze win-
-sels zelfstandig kunnen bestaan.
Ü1 J de retourwinkels kan de con-
sument allerlei soorten lege ver-
Pakkingen inleveren, niet alleen
statiegeldflessen, maar ook een-
malige glazen verpakkingen,
!'k, plastic en batterijen. Als de

u'tkomsten van het onderzoek

positief zijn, dan start in de loop
van 1990 een praktijkproef rtiet
een retourwinkel.
In de notitie 'Preventie en Herge-
bruik' van het ministerie van Mi-
lieubeheer wordt als oplossing
voor het vraagstuk van het ver-
pakkingsafval het op grote
schaal invoeren van een statie-
geldsysteem gepropageerd. Zon
systeem zet de supermarkten
echter voor problemen. Het zou
te veel ruimte en personeel in be-

slag nemen. Statiegeldverpak-
kingen hebben daarom in de
loop van de jaren plaats moeten
maken voor wegwerpverpakkin-
gen. Ook vinden de supermark-
ten dat uit het oogpunt van hy-
giëne statiegeldverpakkingen zo
veel mogelijk geweerd moeten
worden.
Overigens nemen de supermark-
ten jaarlijks toch nog voor zon
twee miljard gulden retourfles-
sen van frisdranken en bier in.

Om aan de bezwaren van de su-
permarkten tegemoet te komen
heeft het CBL het inititief geno-
men tot het opzetten van retour-
winkels.

In hoeverre de supermarkten be-
trokken worden in de opzet van
de retourwinkels is nog niet dui-
delijk. Het is mogelijk dat een
deel van de besparingen op per-
soneel, ruimte en opslag die de
retourwinkels de supermarkten
opleveren, overgeheveld worden
naar de retourwinkels. Ook is
nog niet duidelijk of de super-
markten op één lijn kunnen ko-
men over afspraken over de sta-
tiegelden. De consument betaalt
immers in de supermarkt het sta-
tiegeld, maar zou dit dan weer te-
rugkrijgen in de retourwinkels.
Die zullen dan over fondsen
moeten beschikken om het sta-
tiegeld inderdaad te kunnen be-
talen.

Groningen
Voor I en E Almelo is het de derde
reorganisatie in evenveel jaren. In
juni 1987 werden vijftig banen ge-
schrapt, in januari 1988 moesten
nog eens vijftig arbeidsplaatsen ver-
dwijnen.

Ondertussen dreigt de kunststof-
fenfabrikant Schuttersveld Holding
BV de overneming van bijna 150
werknemers en de gebouwen van
Philips in Groningen te schrappen.
Het bedrijf wil een snelle oplossing
van het arbeidsconflict in Gronin-
gen, waar momenteel wordt ge-
staakt, anders loopt de transactie
gevaar. Twee vakorganisaties voor
hoger Philips personeel, de Unie
BLHP en de Federatie voor Hoger
Philips Personeel, vrezen nu dat
mogelijk alle vijfhonderd arbeids-
plaatsen bij Philips in Groningen
verloren gaan.

Directeur Wolters van Schutters-
veld: „We hebben inmiddels andere
opties waarmee we kunnen uitbrei-
den. En we willen geen toeleve-
ringsbedrijf waarin onze klanten
geen vertrouwen hebben, omdat ar-
beidsonrust die levering in gevaar
brengt. Bovendien dreigen goede
mensen bij Philips weg te lopen en
die mensen kunnen wij niet mis-
sen."

De verkoop aan Schuttersveld
maakt onderdeel uit van Philips-
plannen om de produktie van kof-
fiezetters, door verhuizing naar
Hoogeveen, financieel gezond te
maken.

Werklozen
krijgen kans
in de bouw

DEN HAAG - Tweeduizend werk-
lozen krijgen een kans om werker-
varing op te doen in de bouw. Op
deze manier wordt vorm gegeven
aan afspraken in de bouw-CAO om
werkervaringsplaatsen te schep-
pen. De werklozen moeten een kor-
te scholingsperiodevan drie tot zes
maanden doorlopen. Daarna krij-
gen zij een een opleidings- en werk-
garantie van twee jaar. Tijdens de

Overname personeelVgebouwen Groningen in gevaar

Ook banen weg bij
Philips in Almelo

Van onze redactie economie

ALMELO - Philips I en E in Almelo
stoptmet de produktie van optische
emissie-spectrometers (apparaten
om concentraties van bepaalde stof-
fen te meten). Daardoor gaan 45 van
debijna 600 banen verloren. De con-
currentie is zo fel geworden dat de
leiding geen brood meer ziet in
voortzetting van de verliesgevende
activiteit.

Na het opzeggen van tijdelijke con-
tracten, verloop en herplaatsing zal
nog voor twintig mensen een oplos-
sing gevonden moeten worden. Vol-
gens een woordvoerder van het con-
cern kan op dit moment nog geen
garantie worden gegeven dat er
geen ontslagen zullen vallen.
De vakbonden krijgen volgende
week nadere uitleg over de reorga-
nisatie, maar bestuurder Dik de
Valk van de Industriebond FNV
zegt op voorhand gedwongen ont-
slagen niet zonder meer te accepte-
ren.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin- 'gen goud en zilver op 14-09-1989 om
14.00 uur bij de'fa. Drijfhout, alles in ■kg:
Goud: onbewerkt ’ 25.450-J 25.950;
vorige . 25.540-/ 26.030; bewerkt ver-
koop ’ 27.550; vorige ’ 27.550 laten.
Zilver: onbewerkt ’325/395 vorige

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

Advieskoersen
Amer.dollar 2,16 2,28
Brits pond 3,33 3,58
Can. dollar 1,81 1,93
Duitse mark(lOO) ■ 110,50 114,50
lers pond 2,87 3.12
Austr. dollar 1,66 1,78
Jap. yen (10.000) 148,50 153,50
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) 128.35 132,85
Zweedse kr. (100) 32,10 34,60
Noorse kr. (100) 29,65 32,15
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill.(lOO) 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 2,21725-21975
Brits pond 3.4640*4690
Duitse mark 112.695-745
Franse franc 33,365-415
Belg. franc 5.3865-3915
Zwits. franc 130,735-785
Japanse yen 151.595-645
Ital. lire 15,660-710
Zweedse kroon 33.400-33,450
Deense kroon 28.980-29.030
Noorse kroon 30.935-30,985
Canad. dollar 1.87425-87675
Oost. schill 16.0050-0150
lers pond 3,0000-3,0100
Spaanse pes 1,8000-8100
Gr. drachme 1,2550-3550
Austr.dollar 1.7225-7225
Hongk.dollar 28.35-28,60
Nieuwz.dollar 1,3050-3150
Antill.gulden 1,2275-2575
Surin. gulden 1,2275-2675
Saudische rial 59.05-59,30
Ecu gulden 2,3365-3415

Veel ontslagen
bij olieconcern

LONDEN - Het olieconcern British
Petroleum (BP) verkoopt voor 1,31
miljard dollar (2,9 miljard gulden)
een reeks oliebelangen aan de Ame-
rikaanse maatschappij Oryx Energy
Company en is van plan 1.720 ar-
beidsplaatsen te schrappen. De
maatregelen zijn onderdeel van een
belangrijke herstructurering, zo
heeft BP donderdag bekendge-
maakt.
De transactie met Oryx betreft voor
tweederde produktievelden en con-
cessies in de Noordzee, voor een
groot deel activiteiten die BP ver-
wierf door de overneming van Bri-
toil. Daarnaast gaat het om belan-
gen in Colombia, Dubai, Ecuador,
Gabon, Italië en Indonesië. In totaal
vertegenwoordigen de activiteiten
een reserve van 367 miljoen vaten
(van 159 liter) olie-equivalent en een
dagelijkse produktie van ongeveer
90.000 vaten.
De herstructurering bij BP zal lei-
den tot een verlies van 970 arbeids-
plaatsen in Schotland. In Londen
verdwijnen470 banen en in de Ame-
rikaanse stad Houston 280.

scholing krijgen de werklozen een
toeslag van 10 procent bovenop hun
uitkering. Daarna zullen zij een nor-
male arbeidsovereenkomst krijgen.
Werklozen diena hun opleiding niet
meteen bij een onderneming onder-
gebracht kunnen worden, zullen
een arbeidsovereenkomst aangebo-
den krijgen door een nog op te rich-
ten scholings-en werkervaringsver-
band. Dit verband leent de.werkne-
mer dan tegen een gereduceerd ta-
rief uit aan bedrijven. Van het be-
drijf wordt verwacht dat het ten
minste vijfmensen plaatst en dat er
een opleidingsprogramma is.
Voor elke werknemer krijgt een be-
drijf of.het scholings- en werkerva-
ringsverband een subsidie van 30
procent van het uurloon.

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 210.10 209.00
id excl.kon.ohe 202,20 201,40
internationals 212,90 211.60
lokale ondernem. 208,90 208.00
id financieel 153.60 153,00
id niet-financ. 263.90 262,70
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 271,20 269,80
id excl.kon.olie 250.50 249,50
internationals 282.60 280,90
lokale ondernem. 258.30 257,20 ,
id financieel 200,10 199.20
id niet-financ. 315.10 313,80 i
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 196,10 195,50 .internation 199,00 198,50 ilokaal . 195,50 194.90 'fin.instell 162,90 162,50 i
alg. banken 157,10 156.30 lverzekering 167.70 167,80niet-financ 206,10 205,40 'industrie 196.60 196,10
transpfopsl 238.40 237.20

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

Akzo 146,00 (146,00)
Kon Olie 152,90-153,30 (153,10)
Philips 45,40-45,70 (45,50)
Unilever 157,00-157.30(157.00)
KLM 54.60-54.80 (54.80)

NEW YRK 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 2676.07 1466.57 214.16 1074.46
Hoogst 2690.16 1473.51 215.04 1079.63
Laagst 2647.61 1437.23 212.53 1060.10
Slot 2664.89 1443.28 213.78 1066.15
Winst/
verlies -14.63 -25.96 -0.32 - 9.52i
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<_)piccolo's
045-719966

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

Piccolo's en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden
opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adres 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/transaWies' ’ 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 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 156599

_-_■■——

Personeel aangeboden
voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.
Voor al Uw BOUW-
PLANNEN; Ontwerp, begro-
ting, berekeningen, vergun-
ningen en subsidie aanvra-
gen. Tel. 045-460392.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

EENMANSORKEST voor
alle gelegenheden. Tel.
04754-83464.
TAXI te duur, geen vervoer,
geen nood. Speciaal voor
alle mensen met een smalle
beurs. Rijdt man met luxe
Mercedes u goedkoop over-
al heen. Alleen op afspraak.
Bel voor ml. 045-219985.

Personeel gevraagd

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

47)SGoldenTulip Zuid Limburg
T^_S Julianaslraat 23a, 6285 AH Epen (L). Tel 04155 1818, lelex 56731
iM-_----_-----_M__--_-__--__--_-___-----------^_-________________________R_l

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.

Dancing Peppermill
vraagt

Buffetbediende M/V
All-round of leerl. medewerker(M)

Aanmelding: Vrijdag of zaterdag tussen 8.30 en 10.00 uur.
Beitel 90, Heerlen.

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 voor direct

Productiepersoneel
18-22 jaar. Aanmelden: Snyders Vleeswarenfabriek,

Heirweg 4, Bom. Tel. 04498-53037.

Technicum Uitzendburo
zoekt voor enkele langdurige projecten

(hulp)electromonteur
(hulp)bankwerker

De projecten zijn in de omgeving van Rotterdam, Arnhem
en Geleen. Inl. Technicum Rotterdam, 010-4780466.

TREFCENTRUM BRUNSSUMMERHEIDE BV
welke het horeca-gedeelte exploiteert van de OPENBAREGOLF BRUNSSUMMERHEIDE zoekt met ingang van
1 november een

Hulp Algemene Dienst M/V
Tot zijn/haar taak behoort 0.a.: het bewaken van het ge-bouw, het uitvoeren van lichte schoonmaakwerkzaamhe-den, het bevoorraden van de diverse horeca-afdelingen,
alsmede het magazijnbeheer.

Aanvangstijden in overleg.
Brieven binnen 14 dagen sturen naar:

TREFCENTRUM BRUNSSUMMERHEIDE B.V.
Postbus 9, 6440 AA, Brunssum.

T.a.v. Dhr. F.J.M. America

dienstverlenend bureau
zoekt een

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

reau op franschisebasis. In-
vestering noodzaak. Info

045-210627
De hoogste prijs voor oud
papier en METALEN. Irik,
Pappersjans 36 Heerlerhei-
de. Tel. 045-212913, na
18.00 uur 045-253209.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland Ervaren
timmerlieden, metselaars en
ijzervlechters (handlangers
onnodig te soll.), ook co-
lonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of 229548.
RIJINSTRUCTEURS-stu-
dietoelage. Unieke kans,
beperkt aantal geselecteer-
de kandidaten (m/v), leeftijd
18-28, diploma mavo/havo/
lts-c. Renteloze studietoela-
ge ’4.800,- mogelijk. Bo-
vendien zekerheid minimaal
vier jaar vast werk, hoog in-
komen ’3.000,- p.m. ook
voor privé nieuwe auto, uit-
stekende doorgroeikansen.
Uitvoerige schriftelijke solli-
citatie KRM-studietoelage,
t.a.v. Esther Saris, Postbus
35, 5688 ZG Oirschot.
Leuk sympathiek MEISJE
gevr. voor Bar Madame But-
terfly, Hommert 24 Vaes-
rade. Tel. 04492-1934.
Tankstation vraagt KAS-
SIER, dag- en nachtdienst.
Tel. 045-413977.
KAPPER of kapster gevr. i.
b.v. bediende-diploma, da-
mes- en herenvak. Kapsa-
lon Ernst, Nieuwstadt. Tel.
04498-54053.
Las- en montagedrijf Ro-
broek vraagt LASSERS,
bankwerkers en pijpfitters.
Tel. 045-451143, Veldhof-
str: 178 Eygelshoven.
Gevr. part-time VERKOOP-
STER met ruime ervaring in
de verkoop van Jeans- en
vrijetijdskleding. Leeft, t/m
25 jr. Zonder ervaring
onnodig te soll. 045-226767
Bar Ma Cherie vraagt MEIS-
JES voor de middag- en
avonduren. Tev. buffetjuf-
frouw gevr. voor de middag-
uren. Geopend v.a. 14.00-
-02.00 uur. Hellebroek 61,
Nuth. Tel. 045-241829.
Restaurant Twiny vraagt
vrouwelijke HULP (full-time)
voor de afwaskeuken. Leeft.
18-20 jr. Persoonlijk aanm.
Promenade 149, Heerlen.
Privéhuis Michelle vraagt
leuk MEISJE met garantie,
loonwerktijden in overleg.
Tel. 045-228481.
Isolitie plaatmakers, isolatie
MONTEURS gevraagd. Van
Eekeren BV, 04490-54947,
Rijksweg Zd 134a, Geleen.
Zelfst. BUFFETJUFFROUW
gevr. voor zaterdagavond in
Dancing Het Streeperkruis,
Schaesberg.
Gevraagd een ervaren part-
time VERKOOPSTER op
modisch gebied, leeftijd 23-
-30 jaar. Modehuis Schaep-
man Ter Horst, Brandstr. 6,
Sittard. Tel. 04490-19953.
Voor onze bloemen- en
plantenafdeling en voor
onze groente- en fruitaf-
deling vragen wij ervaren
VERKOPER(STERS). 'Sparmar. Kleynen, Prof. v.t.
Hoffstr. 11 Hoensbroek. Tel.
045-216422.
Welke vakkundige zelfst.
TEGELZETTER kan nog
geregeld werk aannemen
voor keukeninstallatiebedrijf
Regio Hrl e.o. Br.o.nr.
B-1990, L.D. Postbus 3100
6401 DP Heerlen.
POETSHULP gevr. v. 3-4
dg. p.w. voor friture. Tel.
045-259024.
Groepsvervoer CHAUF-
FEURS m/v gevr. Evt. met
klein en groot rijbewijs. Te-
vens part-time taxichauf-
feurs voor weekend, evt.
voor meerdere dagen. Pers.
aanmeld. Akerstr. N 132
Hoensbroek, na 11.00 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Gevr. LOODGIETERS, leer-
ling loodgieters en c.v.-
monteurs. Inl. Hoogbrugstr:
13, Maastricht. Tel. 043-
-210518.
Gevr. met spoed zelfst.wer-
kend KOK. 045-213305.
Part-time INTERIEURVER-
ZORGSTER gevr. vanaf 16
jr. voor donderdagavond en/
of zaterdag. AAA Winkel,
Rumpenerstr. 116, Bruns-
sum.
Vriendelijke BUFFETJUF-
FROUW, achter bar. Leeft,
tot 40, zeer gunstige voor-
waarden, voor besloten club
Ook zonder erv. ml. na 14
uur, tel. 043-251040. Te-
vens weg. drukte nog een
hostess.
Gevr. HULP met 2 rechter
handen voor werk in hout-
zagerij. Tel. 045-270585.
TOETSENIST gevr. voor
top-40 band. 045-417042.
Gevr. voor spoedige in-
diensttreding PRODUKTlE-
medewerker, lft. plusm. 20
jr. Luigi Zanetti 8.V., fabriek
marmer en natuursteen,
Heesbergstr. 73, 6417 AB
Heerlen. 045-413626.
Aantrekkelijke bijverdienste.
Bent u in het bezit van auto
en telefoon en woont u in
Geleen of directe omgeving,
dan bent u misschien wel de
man of vrouw die voor het
Algemeen Dagblad in de
vroege ochtend BEZORG-
WERKZAAMHEDEN gaat
verrichten. Inl. 04492-1546
tussen Ben 10 u.'s ochtends
Limb. Iso ond. vraagt 5
PLAATWERKERS, 8 mon-
teurs en 15 iso. slopers,
goede verdiensten, ml. 045-
-460601.

Te huur gevraagd
Jongeman met vaste baan
zkt. WOONRUIMTE, huur
tot ’500,-. Liefst beneden-
won. met tuin. 04490-35412
Te huur gevr. APPARTE-
MENT of kleine woning, in of
nabij Maastricht. * Tel.
04705-1228.
Dringend te h. gevr. WO-
NING m. huursubs. voor
vrouw en kind. Omgev.
Brunssum, Nieuwenhagen.
04750-40041.

OG te huur
Berg en Terblijt, 4 km. var
Maastricht. KAMERS te h
Inl. Tel. 04406-40575.
Te h. zonnige ZIT/SLPK er
eigen kookgel. In natuurge-
bied 04459-2120.
WINKELPAND te h. Schar-
nerweg 12, Maastricht. Te
bevr. 043-210518.
Te h. WOONHUIS, 4 slaap-
kamers, c.v. en garage te
Oud-Geleen voor plusm. 1
jaar ’700,-. Br. o. nr.
B-1994 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Te h. gr. BENEDENWO-
NING te Kerkrade m. 2 sip.
k's, badk., bergruimte, gr.
woonk. m. mod. keuk. Huur

’ 625,- p.mnd. Huursubs.
aanw. 04492-1822.
Te h. Geleen Oost, groot
gerenoveerd HOEKHUIS
met garage, huurprijs
’980,-, tel. 04490-54761.
Te h. Appartement gel. a.d.
HEERLERBAAN. Huur

’ 439,- p. mnd. excl. gas en
elektra. Tel. 045-412359.
Te h. in HEERLERHEIDE
geh. nieuw gestoft, zit/slpk.,
ondergebr. in Bungalow m.
gebr. v. keuk., douche, eig.
opgang, ’ 95,- p.w. all-in.
Inl. na 19 u. 045-223482.
Te huur CAFÉ te Hoens-
broek met woning, eigen
papieren nodig, vrij van
brouwerij, overname van in-
ventaris. Direct te aanvaar-
den. 045-718143 na 18 uur
Te h. gemeub. en gestoft.
APPARTEMENT (2slpk.) in
Kerkrade voor net stel
(huursub mog) 045-456795
Te huur APPARTEMENTEN
te Kerkrade. Tel. 045-
-454708
ROERMOND, te huur kan-
toorruimte, Willem 2-singel
33A, beg.gr. Ind.: hal, div.
vertrekken, toilet en keuken.
Huurpr. ’ 1.150,- p.mnd.
all-in. Aanv. 1 jan. 1990.
Voor ml. tel. 04750-10185
tijdens kantooruren.

Onroerend goed te koop aangeboden
Te koop nabij

centrum Übach o. Worms
groot bedrijfs- kantoorpand

met royale luxe boyenwoning en grote inpandige garage,
totaal inhoud plm. 1.100 m3.

Voor informatie postbus 32040, 6370 JALandgraaf.

Zaterdag 16 september a.s. open
huis van 14.00-16.00 uur

HEERLEN, Maria Christinawijk
Huizen met div. kelderruimten, 4 slaapk. In de prijsklasse
vanaf ’ 95.000,-k.k. Netto maandlast ca. ’ 545,-. In onze
nieuwe modelwoning is een modern interieur gecreëerd.

Kom kijken in de Pelikaanstraat 1.
NIEUWENHAGEN, Op de Kamp

De laatste 3 woningen nabij het winkel-/bestuurcentrum
"Op de Kamp". Woonk. ca. 30 m2(mcl. open keuken) 3

slaapk. badk. met douche en mogelijkh. voor 2e toilet. Via
vaste trap naar zolder. Door de max. rijksbijdrage ad.

’ 41.000,- is wonen al mogelijk vanaf ca. ’ 525,- netto per
maand. Adres: Bachlaan 59.

Zondag 17 september a.s. open
huis van 14.00-16.00 uur

HEERLEN, Weiten:
Royaal halfvrijst. woonhuis met c.v. gar. en tuin. Perc.opp.

ca. 315 m2. Direkt te betrekken. Ind.: woonk. ca. 43 m2,
keuken, 3 slaapk. Luxe badk. met ligb. Ruime zolder,

hardh.koz. Thermophane beglazing, spouw- en dakisolatie
Adres: Prof. van Itersonstraat 200. Prijs ’ 197.990,- v.o.n.

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

Spaubeek, Burg. Eussenlaan 1
ZATERDAG OPEN HUIS

van 11.00-15.00 uur. Halfvrijst. woonh. met voor- en
achtertuin, kelder, hal, keuken, woonk., 3 slp.k's, badk.,

zolder. Perceel plm. 500 m2. gelegen nabij centrum. Aanv.
dir. Serieus bod gevraagd.

KANTOOR- praktijk- woon-
pand t.k. (t.h.) beste stand
Heerlen z.gr. tuin Inl. 04490-
-43535.

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

Hoensbroek
Te k. riant halfvr. huis, mei
garage, 4 slpks., badk. en

2e toilet, pand is geh. onder-
keld. en vrijst. praktijk/kan-
toorgebouw, pr. ’ 229.500,-

-k.k. Tel. 045-214313
HEERLEN, Leienhoesstr.
50, mooie grote hoekw. met
garage en tuin, dichte luxe
keuken, 3 slp.k's, badk. en
2e toilet. Vr.pr. ’ 125.000,-
-k.k. Wijman & Partners
Vastgoed. Tel. 045-728671.
LANDHUIS te k. 4 slpk. tuin
1200 rr>2. Trichterweg, vr.pr.

’ 275.000,-. 045-724690
KERKRADE-West, Heiveld-
plein 10, hoekw. met grote
tuin. Perc.opp. ca. 330 m2, 3
slp.k's, badk., vaste trap
naar zolder. Vr.pr.
’109.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671. __
MUNSTERGELEEN. Te k.
vrijst. bungalow, waar achter
de voorgevel, het optimale
woongenot volledig wordt
ingevuld. Ind.: fraaie grote
hal, living met (open) haard-
partij van ca. 55 m2, schuif-
pui, natuurstenen vloer,
mod. keuken met alle app.
Uitzonderlijk mooi terras,
gedeeltelijk overdekt terras
van ca. 80 m 2(met vijver-
partij). Blijvend vrij en pano-
ramisch uitzicht. Een volle-
dig nieuwe badk. waarin "al-
le" wensen werden vervuld,
2 slpks. De onderverdieping
bestaat uit: garage, provi-
sieruimte, waskelder en een
in veldbrandstenen uitge-
voerde bar/ontvangstruimte
van ca. 40 m2, waar event.
wens voor een extra slpk.
kan worden gerealiseerd.
Voor- en achtertuin. Totale
perceelopp. 735 m2. Pr.
’370.000,- k.k. aanv. in o-
verl. Uitsl. na tel. afspr.
04490-19492.
Met spoed gevraagd
WOONHUIZEN tot
’150.000,-. Directe aan-
koop is mogelijk. Geen ma-
kelaarskosten. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.

SCHAESBERG. Geleg. na-
bij centr., ruime halfvrijst.
woning met tuin, garage, 3
slpk.'s, zolder (vaste tr.),
kelder. CV, witte kunsst. ko-
zijnen/dubb.gl. ’ 98.000,-k.k
Snelle beslisser lage eind
prijs. Tel. 04490-42550. Jos
Storms O.G.
LANDGRAAF, Nieuwen-
hagerheidestr. 63, hoekw.
met dubbele garage, mooie
w.kamer met plavuizen, 3
slp.k's, badk. met ligb. en 2e
toilet en is direkt te aanv. Pr.
’97.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.

Woningruil
Wie wil eengez. won. ia,
R'mond ruilen voor gelijke
won. omg. BRUNSSUM,
Heerlen, Meezenbroek. Tel.
04750-40041.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Kamers
Gem. kamer op goede stand
te HEERLEN-NOORD, info
045-221832 na 18.00 uur.
Te huur mooie gemeubi-
leerde kamers met CV gebr.
van tel. keuken en douche te
Kerkrade Tel. 045-443380.
Te huur KAMER v. studente
te Heerlen. Tel. 045-714513
Te h. m.i.v. 1-10-'B9
KAMER beg.gr. plm. 5x4 m.
met kookhoek, hal, wc, dou-
che met v.w., c.v., aparte in-
gang. 045-212613/ 229708
Te h. aangeb. zit/slaapk. in
TREEBEEK per 1 okt. Tel.
045-212663.
Kamer te huur voor stu-
dentje) centrum SITTARD.
Tel. 04490-26653
KAMER te h. aan de markt
te Sittard. Vrije opgang. Dir.
te aanv. 045-724690.
BRUNSSUM gemeub. zit/
slpk. met eigen douche, wc
en aparte ing., voor rustig
pers. Inl. na 16.00 uur Laan-
derstr. 85, Heerlen.

Bouwmaterialen

Travertin Marmer
tegels 40x40 cm. v.a. ’ 49,50 ex. B.T.W.

Voorradig , Bianco, Carrara en Botticino tegels/banen.
L. Zanetti, Heesbergstr. 73, Heerlen. 045-413626.

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS va. ’9,50
per m2. Stenen va. ’ 0,35 p.
st. Het meeste uit voorraad
leverbaar. Frepa, Staringstr.
123-125, Heerlen-Molen-
berg (achter Philips fabriek).
Tel. 045-423641.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Houten PALLETS 100 st.
prijs op aanvraag. L. Zanetti,

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Te koop gebruikte KANTEL-
POORTEN, tel. 045-243333
Kunststof ramen bel RENO-
BOUW BV. Tel. 045-
-462700.

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

Heesbergstr. 73, 6417 AB DIEPVRIESREPARATIES.
Heerlen., tel. 045-413626. Vroko, 045-441566/461658.

Winkel & Kantoor
Verbouwings-opruiming

450 machines moeten weg
kassa's, fax, weegschalen, copiers, schrijf- en reken-

machines, slagerijmachines.
ROLTEX BV, enige erkende dealer van Sharp, Tee,
Hermes, Uniwell in het zuiden, showroom 1600 m2,

t/o Makro Nuth. Tel. 045-242880. (16 lijnen).

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

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

Burocenter, Uw Nashuadealer
Dorpstr. 125 Brunssum. Tel. 045-273525.

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

thuis
Gemakkelijk:

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

over uw geld beschikken.
Discreet:

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

lening kan eenvoudig telefonisch besproken worden.
Openingstijden:

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

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

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

Hobby. DJ__z,
Te k. draagbaar STROOM-
AGREGAAT Honda 1000
Watt, 3 mnd oud, 14 dgn ge-
bruikt, nw.pr. ’1.900,- nu
’1.000,-. Tel. 045-323178.

Bedrijven/Transacties
Voor een van onze Greenshops in Limburg, zijn wij op zoek

naar een
enthousiast echtpaar

dat op zelfstandige basis deze zaak kan gaan runnen.
Vakkennis en diploma's zijn vereist.

Schrijf of bel naar: Greenshop Franchising BV,
Postbus 524, 6040 AM Roermond. Tel. 04746-11800.

Ter overname aangeboden
Transportbedrijf

Ideaal voor starter. Twee vrachtauto's, aanhanger,
bestelauto. Recent materieel. Br.o.nr. B-1997,

Limburgs Dagblad, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.
COMPUTERFORMULIE-
REN duizend stuks 12 inch,
bedrukt ’165,- excl. Druk-
kerij L'Ortye, Kouvenderstr.
35 Hoensbroek 045-212517

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

Landbouw en Veeteelt .
MESTSILOS. B.E.M. BV
Rott 14, 6294 NM Vijlen.
Biedt aan. Berijdbare mass.
gesltoen mestsilo's. Inl. vrij-
bl. Tel. 04455-1871. Fax.
2245. Dag, van 8 t/m 21 uur.
Te koop jonge HENNEN.'
Custers, Dicteren. Tel.
04499-1341. ■
Te k. gevr. smalspoor KIE-
PER (max. 1.40) plusm. 4
ton laadverm., smalspoor
as, containerbak max. 1.40,
mestlader voor achter een
tractor met zelfst. motor.
045-751373 na 18 uur.
Te k. mooie. GOTLAND
Ramlammeren, na 18.00
uur. Tel. 043-648832.

Te k. ZWART-BLES Fok-' i
ooien en fokrammen. Tel.
04405-3408.
Karcher HOGEDRUKREI-
NIGERS af fabriek, tevens |gebruikt en service. Tel. §
04451-1272. I
GRASKALVEREN te koop. §
J. Ploumen, Cartils 4, Wit- 1
tem. Tel. 04450-1816. 1
Te koop twee PAARDTRAI- i
LERS Ablas, 1 1/2 paardstrai- 1
ler Kumo en 2 paardstrailer 1
Blömert. De Koumen 124 I
Hoensbroek. I
2 PAARDENTRAILERS te
koop, bwj. '85, Wesco, tel.
04493-1015.

Auto's

Aanbieding van de week 1
Opel Manta GTE bwj. '83
km.st. 73.000, pr. ’ 9.750,-, zonder inruil.

Garantie, financ. mogelijk. Autobedrijf Gebr. Dominikowski, I
Kantstr. 48, Übach o. Worms-Landgraaf. Tel. 045-326016. 1

Fiat Klankstad
Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87; Uno 45 '83 t/m '88; Uno 60
S Silver '86; Uno Diesel '84; Ritmo '84 t/m '86; Regatta
weekend 85 bwj. '86; Golf 5-drs. Synchro 4WD; Fiat Ritmo
105TC '82; Fiat 127 1050 '85; '86; 131 CL 4-drs.; Suzuki
Alto GL '86; Opel Ascona 1600 S 5-drs. Hatchback '81;
Opel Corsa TR '84; Opel Kadett 1.2 hatchback '86; Opel _
Kadett 1200 '82; Renault 9 GTL '85; Renault 11 TXE '85; F
R5TL '81; Skoda 120 LS '86; Volvo 345 DLS '82; Panda a
1000 S'B7; Citroen 2 CV 6 '82; Visa 11 '85; Lada 1500 S n
stationcar '83; Peugeot 305 GL '82, '83; Mitsubishi Colt '84; e
Ford Escort 3-drs. '85. Seat Ibiza 1,2 L '85. ~Diverse goedkope inruilers in voorraad. "Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.

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

van max. 4 jaar. * 14 Dagen omruilgarantie.

flflGebruikteWagensUUPIusSysteem
OBOVAG GARANTIE

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; Citroen 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 typezeer mooi, 1983; Peugeot 505 GR, i.z.g.st., wit, 1985; Peu-
geot 309 1400, d.blauw, nieuwst., 1988; Peugeot 104 ZScoupé, blauwmetallic, 1982; Volvo 740 GL Diesel, zilver-groenmetallic, 1985; Volvo 66, re eig., 50.000 km., perf. -cond., 1978; Citroen CX RE 2 ltr., met LPG, 1986; Citroen
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; Citroen 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. j

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

1^KOMPIER

Maastricht
Saab 9000 turbo blauw 1986
Saab 9000 I zilver 1986
Saab 9000 CDI zilver demo 1989
Saab9ooturbo 16Szilver I§B6
Saab 900 GLS Sedan '818286
Saab 99 turbo wit 1979
Lada Samara 1300 1987
Mercedes B 190D zwart 1986
Renault 25 V 6wit airco 1984
Lancia Prisma 1600LPG groenmetall 1985
Lancia HPE zwart 1983Fiat Panda 34 wit 1984

Heerlen
Saab 9000 Turbo CD donk.blauwdemo 1989
Saab 9000 Turbo antr.metall 1986
Saab 90 blauw LPG 1987
Saab 90 rood 1986
Saab9ooGL 1984 "Saab 900 GLS 1981
Saab 900 GL 1983
Saab99 bruin 1981
Lancia Thema V6autom 1986
Lancia VlO turbo 1987
Fiat Uno 70 S wit 1987
Volvo 740 GLE autom. groenmetall 1985
VWGoIfI6OOCL 1986

Galjoenweg 45 Maastricht. Tel. 043-632547
Akerstraat 150 Heerlen. Tel. 045-717755 I
Automarkt Schaesberg
Baanstraat 105 (t.o Draf- Renbaan) ;

van donderdag 14 t/m maandag 25 september

Keuze uit ruim 130 automobielen van diverse merken.
ANWB-keuring en financiering mogelijk.
Mengelers Schaesberg

Telefoon 045-318888. L

'^Ê^fc€Broffiaict-ti N'
Proficiat

Crémebanketje

Nog vele gezonde en
gelukkige jaren

Je 2 Bennen

Proficiat Oma

Je man, kinderen en klein-
kinderen. Nog vele jaren.

ROEL Proficiat. Al 20 jaar
achter de rug. En nu op weg
naar de Vut. Je collega's Els
en Henna.

Van Harte Gefeliciteei ""
Opa Jack

Met je 60e verjaarda. .
Lien, Lydia, Patricia.

Ramona, Daniëlla, Frajj
Carina, Maurice, Jolan»

Peter, Richard, MirigÜ

Proficiat Pap
met je 65ste verjaard 3'
Mam, Magda, Frans.

Manuel, Frans, Leny, I*
en Lisette.

VRIJDAG T/M ZONDAG
Ocassionshow

bij Hotel-café-restaurant
"De Geulhemmermolen"

Geulhem-Valkenburg
ledere dag van 11.00-17.00 uur.

Tel. 04406-40449. s

American Cars Schimmert
Het adres voor Uw

Amerikaanse wagen.
Uit voorraad leverbaar:

Chrysler Voyager
Chrysler GTS

Chrysler Le Baron
Jeep Cherokee
Jeep Wrangier

Chevrolet Beretta GT
Pontiac Bonneville

Chevrolet Caprice Classis
Chevrolet Globe Master Van

Geel en grijs kenteken.
Een greep uit onze inruilwagens:

BMW 520 i 1983 en 1982
Chevrolet Caprice Classic 1982

Chevrolet Celebrity 1982
Audi 80 signaalrood 1987

Nissan Sunny Coupe GTI 1987
Datsun Bleubird 1800 stationcar 1983

Mazda 929 Injectie sedan 1987
Toyota Crown Diesel zeer mooi 1981

Peugeot 505 GR 1984
Suzuki Jeep SJ 410 Q 1983

VW Golf Diesel antracietgrijs 1986
Landrover met gereviseerde motor 1974

Dodge Ramcharger 1986
Inruil en financiering mogelijk. "American Cars Schimmert, Groot Haasdal °Schimmert 04404-1888.

(bij Makado)
Van 1 tot 16 september

Grote occasionshow
Speciale aanbiedingen in alle merken en prijsklas^

Onderhandelen mag! éCorsa 2-drs 1.2S 1985 ’ l2y
Corsa 3-drs 1.2 S 1984 ’ I_Md
Corsa4-drs 1.3 GL 1987 ’ 17'„5lKadett 3-drs 1.2S 1984 ’Kadett 3-drs 1.2S 1985 ’ l3 o_
Kadett 3-drs 1.3S 1986 ’ I°'3
Kadett 3-drs 1.3Limited 1986 ’Kadett 3-drs 1.6 S, 5-bak, veel extra's 1987 ’ 20-jy
Kadett 3-drs, 1.3 elegance 1988 ’ 2na
Kadett 3-drs 2.0 iGS/l 1987 ’ 29-y
Kadett 5-drs 1.2S 1985 ’ I*3
Kadett 5-drs 1.2 S 1986 ’ I°'?slKadett 4-drs 1.2 S antibes 1986 ’ I°asKadert 4-drs 1.3S 1986 ’ gZ<-
Kadett 4-drs 1.3 jubilee 1987’ 2°ZcA
Omega 4-drs 18SGL 1987 ’ 2°é\AudiBo,lBS 1987’ 28 y

Inruil en financiering mogelijk.

MifCilittlJ
Haefland 2 Brunssum. Tel. 045-25770a___^j

Auto Landgraaf
Biedt aan jonge occasions met 12 maanden gara!?

gratis afleverings beurt en motorkeuringsrapp°n
* Hoge inruilprijzen

* Garantie in werkplaats
* eigen service-dienst

* Snelle discrete financiering _
0 J

Maandag t/m zaterdag geopend van 9.30 tot 18.0
Kom vrijblijvend kijken en vergelijken op ons

verkoopterrein in en om onze showroom
Auto Landgraaf Heerlerbaan 76, Heerlen.

Telefoon: 045-424268 / 424231 A
Te koop gevraagd

Toyota Hi-Ace
d of b van '75 tot '82. Tel.
04765-1338/04740-1925.

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20.

Tel. 04490-16565.
Keuze uit 80 auto's o.a.
Renault R9TL '83, ’ 5.950,-;
Opel Kadett '82, ’6.450,-;
Skoda 120L'87, ’6.950,-;
Opel Corsa '84, ’8.450,-;
Fiat Panda '86, ’8.950,-
Volvo 340 GL Sedan '84,
’11.950,-; Opel Kadett LS
'85, ’ 14.450,-; Ford Escort
1.4 CL '87, ’17.450,-; Opel
Rekord '86, ’ 19.950,-; Opel
Omega '87, ’ 27.950,-;
Opel Ascona Sprint '88,
’28.950,-; Opel Kadett GSI
'87, ’ 29.900,-

PlOPtL

_______■ l

Inpakken
weg wezen

niets te vreze'
Huur, niet duur een

Camper bij Bastiaa'
Heerlen. BelJ)fs-72^

Te k. FIAT bus 2500 die-,
13 pers., ideaal *°0\ 1
bouw als camper, dvv.-.^
pr. ’ 8.500,-. Te bevr- -j
na 19.00 uur 0449pjg£j
Te k. gevr. INKOOP J
merken auto's, schaap
bezwaar. Tel OjS^l^

Voor Piccolo's .
zie verder pagi"a

Vrijdag 15 september 1989 I8



zuid-limburg
£r°Us promotie tot 'Bekende
f'ederlander' vond drie-en-een-balf jaar geleden plaats. Na vier
Jaar Schiphol en zes jaar vlieg-
Veld Zuid-Limburg begon hij

wat onrustig te worden.
»Want weet je wat het is, die
'Uchtvaartjongens, waar ik toenvoor werkte, die werden vaak
cht boos als ik riep: 'Niet zulkbest weer vandaag jongens. Als-

of ik dat weer persoonlijk in el-
*aar draaide. Ik dacht, het wordtn°u toch echt tijd dat ik iets an-
ders ga doen".

Net op dat moment pakte Harry
Otten zijn biezen bij de NOS.
Kroll: „De NOS heeft toen in
overleg met hetKNMI eenaantal
kandidaten aangeschreven en
Sevraagd of ze bereid waren een
Screentest te doen. Ik was de eni-
§e die niet werd afgetest, wat ik
b^e trouwens heel goed kon in-
denken. Ik was razend nerveus.
{* ben in m'n leven nog nooit zobang geweest".

~at ErwinKroll uiteindelijk toch
bet Journaal mocht gaan afslui-en, was een kwestie van over-
dacht: er was niemand anders,

moet iemand in' Hil-
;jersum hebben verordonneerd5 31 ze het in hemelsnaam maar
P?et die zenuwenpees van een
r°ll moesten gaan proberen.

"Maar geef die knul alsjeblieftpeen contract van langer dan een"alf jaar. Tegen die tijd hebben
We Wel een ander gevonden".

Erwin Kroll grijnzend: „Na tien
uitzendingen hebben ze dat con-
tract verscheurd. Ik verbeterde
per keer zo sterk, dat ze het op-
eens in me zagen zitten. Ik denk
dat mijn enthousiasme me zover
heeft gebracht. Ik hou van het
weer en dat merken de mensen.
Dat komt over. Ze zien daar een
vent die met het grootste plezier
van de wereld zit te vertellen wat
ons nu weer boven ons hoofd
hangt en dat is leuk hoor. Dat is
heel leuk voor de mensen".

" Erwin Kroll:
,Jrlet maken
van de weers-
verwachting
houd ik onder-
hand wel voor
gezien".

Excuses
Ook als hij storm en regen moet
voorspellen? Verbaasde blik. „Ja
natuurlijk. Wat maakt dat nou
uit? Daar kan ik toch niets aan
doen? Die luchtvaartjongens
mochten daar misschien wat ge-
prikkeld door raken, maar over
het algemeen zijn de mensen er

heel goed van doordrongen dat
ik het weer niet maak. En als ik
het eens een keer fout heb, dan
bied ik m'n excuses aan. Zit ik
niet mee.. Laatst is daar nogalwat
ophef van gemaakt. Erwin Kroll
die zn excuses aanbiedt, omdat
hij mooi weer had voorspeld ter-
wijl het toch had gegoten van de
regen. Zelfs in Het Oog op Mor-
gen hebben ze het er over gehad.

Maar de kijkers zitten er niet
mee. In de drie en een half jaar
dat ik televisieweerman ben ge-
weest, heb ik één keer een boze
jongenaan de telefoon gehad. Op
zaterdagochtend. 'Hé, Kroll. Het
zou toch droog zijn gisteravond?
Oen! Mooi dat m'n hele barbe-
cuefeest in de soep is gelopen.
Stomme, stomme... enzovoort.
(Schouderophalend) Ik had dus
inderdaad even niet voorzien dat
hét zou gaan regenen".

Toch moeten er meer mensen
zijn dieKroll de foute voorspel-
lingen aanrekenen. Want wat is
er simpeler dan het maken van
weersvoorspellingen? 'Een re-
genboog in de vroege morgen-
/Baart de wakkere boer veel zor-
gen/Maar een regenboog 's na-
middags laat/Hoe blijde hij ter
ruste gaat. Of: 'Kringom de zon-
AVater in de ton.' Of: 'Des avonds
rood en 's morgens grijs/Dan
gaat men steeds gerust op reis-
/Doch 's avonds grijs en 's mor-
gens rood/Dan stelt men zich aan
regen bloot.'

Erwin Kroll grijnzend: „Jaja, zo
ken ik er ook nog wel een paar. 't
Is nogal omstreden hè, volks-
weerkunde. Pas nog las ik de
krant een bericht dat we een kan-
jer van een winter zouden krij-
gen, want de ooievaars waren
nog nooit zo vroeg naar zuidelij-

ke landen vertrokken. Tsja. Ik
geloof er eerlijk gezegd niet zo in.
Ik heb zelf eens een klein onder-
zoekje gehouden naar het gedrag
van mieren. lemand had mij ver-
teld dat die regen aankondigden.
Als ze hun holletjes dicht aan het
maken waren, nou berg je dan
maar. Dan ging het hozen.
Klinkklare nonsens. Ik heb dat
verhaaltje dus onderzocht en ik
ben tot de conclusie gekomen
dat die mieren pas aan de slag
gingen als het al hoog en breed
regende".

En de molenaar in het westen
des lands die met een verweerde
hand boven de deskundig sa-
mengeknepen ogen naar een
staalblauwe lucht kijkt en mom-
pelt: 'Dat wordt hommeles van-
daag'? Kroll, bliksemsnel een
vingertje omhoog stekend:
„Daar geloof ik wel in. Mensen
die veel in de buitenlucht wer-
ken, kunnen vaak verrassend
goed het weer voor de komende
uren voorspellen. Maar dan ook
niet meer dan dat. Voor een be-
hoorlijke weersvoorspelling ben
je toch op de meteoroloog aange-
wezen".

Een meteoroloog die vaak ook
niet verder kan kijken dan twee
dagen. De weersvoorspellingen
over vijf dagen zitten er nog ver-
dacht vaak naast. Kroll een
scheef neusje trekkend: „Is dat
zo? Heb je dat onderzocht? Ik
dacht, dat het wel meeviel. Ik
moet toegeven, voor het. voor-
spellen van het weer op langere
termijn zijn we voor een groot
deel afhankelijk van computer-
modellen. En die spreken elkaar
dus nog wel eens tegen. De me-
teoroloog moet dan een keuze
maken en logisch dat hij er dan
wel eens naast schiet".

Ligt de meteoroloog daar wel
eens wakker van? Erwin Kroll la-
chend: „Ja hoor eens, we hebben
natuurlijk een geweldig groot
voordeel. Als de slager iemand
bedorven vlees verkoopt, dan
gaat die iemand terug en dan
vraagt-ie nieuw vlees. Maar weer
kan je niet inruilen. Dat is wel
lekker rustig dus. Nooit boze
klanten in jewinkel".

Bert Tigchelaar, nieuwe man achter de schermen bij ’Met ’t oog op morgen'
’Niet blijven steken in

een enkel nieuwsfeit
’

Van onze rtv-redactie
hILvERSUM _ Als de nieuwe
j^factuele programma'svan de, rS-radio al plannen mocht

oet)ben0
et)ben om de opzet van Met 't

laaf u? Morgen te wijzigen, dan
uit ï.

zien daarover toch niet

"" Maar Bert Tigchelaar, als op-
oigervan Flip Feij (nu bij Véro-
°_ue) in zijn nieuwe baan be-

Pnnen, maakt wel duidelijk dat
vinn 6e zaken hoogst belangrijk

nclt: een uitstekend net van
en en^andse correspondenten,
v c°ntinuïteit in de berichtge-Vlng.

Ti a
vfgel°Pen weken heeft Bert

deM aar voortdurend gepen-
tj.]0* tussen zijn nieuwe basis

en de plek waar hijgen jaar als correspondent
goorde Sijthoff-pers en NOS-ra-
g° beeft gewoond en gewerkt:
*.°nn' „Een heel belangrijkeosV' zegt hij. „Het draaipuntan de ontwikkelingen in Euro-r a- en ik denk dat Bonn dat in de

ornende jaren steeds meer\v°rdt."
J^jn carrière lijkt hem tot in dePuntjes te hebben voorbereid opet chefschap actuele radiopro--sramma's. Hij begon als verslag-sever van branden, ongelukken
b gemeenteraadsvergaderin-gen. Vervolgens werd hij buiten-andredacteur en onderwijl stu-cerde hij internationaal recht,

omdat hij mateloos geïnteres-
seerd is in hoe landen met elkaar
omgaan. Oost- West-verhoudin-
gen werd zijn specialiteit, en
daarvan zal zeker in de toekomst
in 't Oog wat te merken zijn, zegt
hij. Als buitenlandredacteur van
NCRV's Hier en Nu maakte Tig-
chelaar kennis met het medium
radio en verpandde daaraan
voorgoed zijn hart.
Toch had hij nog één punt opzijn
verlanglijstje staan: buitenlands-
correspondent worden. Hoewel
hij twee weken na de sluitings-
termijn solliciteerde naar de post
Bonn, werd hij benoemd. Sijt-
hoff ging ermee akkoord dat hij
'incidenteel' ook bijdragen zou
leveren aan dagelijkse avondru-
briek van de NOS Met 't Oog op
Morgen. Dat groeide alras uit,
want Tigchelaar bleek veelvul-
dig iets vanuit Bonn te kunnen
melden. Soms 'hot' nieuws,
meestal trachtte hij de luiste-
raars achtergronden van ontwik-
kelingen duidelijk te maken.
Want dat uitleggen, dat schetsen
van verbanden vindt hij een ab-
solute noodzaak.

„Dat kan alleen als jeeen aantal
jaren achtereen op een bepaalde
post blijft zitten," zegt hij. „An-
ders blijft zon correspondent
steken in het signaleren van een
enkel nieuwsfeit. Bernard Ham-
melburg in de VS en Philip Fre-

riks in Parijs bijvoorbeeld kun-
nen in hun bijdragen de noodza-
kelijke terugkoppeling maken.
Zeggen: dat houdt verband met
wat toen-en-toen gebeurde.
Eigenlijk zouden er, net als in
Duitsland, ook afzonderlijke om-
roepcorrespondenten moeten
komen. Want niet elke dagblad-
journalist is ook een radio- of te-
levisiemens. Nu moeten de om-
roepen altijd bedelen bij kranten
of ze alsjeblieft hun man of
vrouw in den vreemde mogen in-
schakelen."

Kuggegraat
Tigchelaar noemt 't Oog het eni-
ge NOS-programma dat de conti-
nuïteit kan vasthouden. Hij is
dan ook blij'dat de bureauredac-
tie de laatste jaren is uitgegroeid
tot een vast, hecht team. „Als
correspondent merk je dat on-
middellijk in het telefonisch
overleg. Zon team is de rugge-
graat van de journalistiek."

Wat journalisten wat meer zou-
den moeten doen, is nagaan wat
na verloop van tijd met het
nieuws is gebeurd, vindt Tigche-
laar. Hij haalt wat voorbeelden
aan uit de milieuproblematiek,
waarinhij zich als jong journalist
verdiepte. „Eigenlijk moet ik
vreselijk lachen als ik zie dat het
milieu zon politiek item is ge-

worden. Al begin jaren zeventig
heb ik artikelen geschreven over
de opslag van radioactief afval.

Toen al spraken Provinciale Sta-
ten van Overijssel over zoutkoe-
pels. Mijn verhaal werd de ope-
ning van de krant. Maar het
maakte geen indruk, het was de
provincie maar. De landelijke
kranten pakten het niet op. Idem
dito met het mestoverschot. Een
woeste professor had als oplos-
sing bedacht het naar de Dog-
gersbank te brengen. De mest
zou daarin deels oplossen en wat
resteerde zou perfect visvoer
zijn. Wat is er om dat idee gela-
chen! Maar in ontwikkelingslan-
den wordt het nu met succes toe-
gepast. En in ons land speelt het
probleem nog volop. Bedroe-
vend. Ik vind dat de journalistiek
daarin een taak heeft. Ze moet
niet alleen signaleren wat er ge-
zegd wordt, maar ook na een of
twee jaar eens kijken wat er van
zulke ideeën terecht is gekomen.
Want wat de media berichten,
bepaalt in toenemende mate de
politieke besluitvorming."

Luisteraars
Vooralsnog dus geen grotewijzi-
gingen in de formule van 't Oog.
Maar Tigchelaar heeft meer in
zijn takenpakket dan alleen dit
paradepaardje van de NOS-ra-
dio, zoals de Radio 5-uitzendin-
gen Wereldwijzer, Meer over
Minder en Homonos. „Stuk voor
stuk programmma's met een
groot gewicht. Er zitten leuke
dingen in, maar ze moeten beter
uit de verf komen. Ze hebben te
weinig luisteraars omdat te wei-
nig mensen weten dat die pro-
gramma's bestaan. Daaraan
moet dus wat veranderen. En
verder: dat er veranderingen op
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Erwin Kroll werkte zes jaarop vliegveld Zuid-Limburg

Weerman stapt op
bij NOS-Journaal

Van onze showpagina-redactie
BEEK/HILVERSUM - Op 1
november treedt weerman
Erwin Kroll, als PR-man in
dienst van de ruimtevaart-
afdeling van Fokker. Met
het voorspellen van het
weer, zoals hij datnu doet in
het NOS-Journaal, heeft zn
"ieuwe functie weinig te
«laken. Kroll (39): „En daar-
-orn heb ik er ook zon zin in.

maken van de weers-
verwachting, dat had ik on-
derhand wel gezien. Ik was
echt aan iets anders toe".

jeugdige verschijning. Wit
°verhemd, jeans, gympies. En
die handjes natuurlijk. Alsmaar
Rijzende, kloppende, cirkelen-
de, vegende, duwende, zwaaien-
de en tikkende handjes.

'Als jongen heb ik nooit goed ge-
beten wat ik moest worden. Ik
zatvaag aan iets als leraar te den-
den. Gymnastiek. Of aardrijks-
kunde. Dus ging ik geologie stu-deren. Want zo zit ik in mekaar.
Opeens doe ik iets waaraan ikvan tevoren nooit heb gedacht".

Zoals mocht worden verwacht,
haakte hij zijn studie niet af. Er-
*in Kroll solliciteerde in 1973 uit
balorigheid bij de geofïsische af-
deling van het KNMI in de Bilt,

de administratieve baan
die/hij daar kreeg weinig aan-
trekkelijk en dacht: kom laat ik
"et eens als meteoroloog probe-ren. Een job in opkomst toen,want het was in die dagen dat het
°Prnerkelijke hogedrukgeluidvan JanH. Pelleboer de ether be-gon te vullen. Kroll: „Ja, die Pel,
die wist het beroep heel goed te
J'erkopen. Maar daarom deed ik
bet niet hoor. Het voorspellen
Van het weer leek me gewoonaardig werk".

Over de grens
Maar welklanten die naar andere
weervoorspellers gaan kijken.
Naar BRT-weerman Armand
Pien bijvoorbeeld of naar de
Duitse weer-orakels. Erwin Kroll
met een vergenoegd gezicht:
„Dat verhaal hoorden we bij het
KNMI dus ook. In de grensgebie-
den keek men voor de weers-
voorspelling naar het buiten-
land. Want daarwisten ze het be-
ter. Nou, daar hebben we toen
een onderzoekje naar gedaan.
Wat bleek? In de Duitse en de
Belgische grensstreek keken ze
naar ons. Want wij wisten het
véééél beter".

til zijn, is duidelijk. Dat heeft
minder met de programma's te
maken dan met het feit dat de
hele omroepwereld schudt. We

" Bert Tigchelaar: „Wat journalisten méér zouden moeten
doen, is nagaan wat na verloop van tijd met het nieuws is
gebeurd".

Rietzer
Musikanten
in Urmond

’Plat Eweg’ over

legendarische
Frans Schleiden
VIJLEN/VAALS - In het pro-
gramma 'Plat Eweg', zaterdag-
ochtend van 9.03 tot 10.00 uur bij
Omroep Limburg, komt Fina
Schins uit Vijlen voor de micro-
foon. Zij was jaren lang huis-
houdster van wijlen pastoor
Frans Schleiden (1896 - 1955).
Deze was kapelaan en pastoor in
Vijlen, Hoensbroek, Molenberg,
Mheer en Holz. Schleiden, gebo-
ren in het Duitse Schleiden, was
vooral bekend als schrijver van
dialectverhalen. Daarover en
over diens jeugdjaren, vertelt
Fina Schins. Verder zijn er histo-
rische opnamen te beluisteren
van Betsy Smeets, die als 'Ma-
rietzebiel' in 1954 historische
verhalen van pastoor Schleiden
voor de toenmalige ROZ bracht.
In 'Plat Eweg' is verder muziek
van Ben Verdellen en zijn er ge-
dichten van Dan Lumey.

zullen dan ook met zn allen moer
ten werken aan de uitbreiding
van de NOS als samenwerkings-
verband."

URMOND - Op deze vrijdag
wordt vanaf 21.00 uur in de fanfa-
rezaal van Urmond een 'Tiroler
avond' gehouden met de Rietzer
Musikanten. Dit vijf leden tellen-
de Oostenrijkse orkest brengt
niet alleenTiroler-, maar ook mo-
derne dansmuziek. Na Urmond
beginnen de Rietzer Musikanten
aan een tournee door België.

Naabtal duo
naar Aken

Van onze showpagina-redactie
AKEN - Het Naabtal Duo, win-
naar van de Grand Prix. der
Volksmuziek in 1988, komt naar
Aken. Op zondagavond 24 sep-
tember treden Wolfgang Eden-
harder en Willi Seitz op in zaal-
theater Geulen. Dat gebeurt tij-
dens een avondvullend show-
programma met o.a. Maxi Graf,
Edith Prock en de Bregenzerwal-
der Musikanten. Van het num-

Mer 'Patrona Bavariae', waarmee
het Naabtal de Grand Prix der
volksmuziek won, werden meer
dan één miljoen platen verkocht.
Het duo uit Regensburg stond in
1982 voor de eerste maal op de
bühne voor een gage van dertig
mark. Het beroep van postbode
en vertegenwoordiger gaven
Edenharder en Seitz vorig jaar
op toen men als winnaars van de
Grand Prix derVolksmuziek een
stroom van aanbiedingen kreeg.
Het Naabtal Duo komt naar
Aken in het kader een tournee
die men nog tot en met 10 okto-
ber door de Bondsrepubliek
maakt.

" Naabtal Duo, winnaarvan de Grand Prix der Volksmu-
ziek in 1988.

Maastrichtenaren
bij Jongbloed en

Joosten over
’gekkeneiland’

Van onze rtv-redactie
MAASTRICHT - In het TROS-
programma 'Jongbloed en Joos-
ten', vanavond na het schlager-
festival om 21.50 uur op Neder-
land 2, wordt aandacht besteed
aan psychiatrische kliniek op het
Griekse eiland Leros waar onge-
veer 1500 patiënten in mensonte-
rende omstandigheden leven. Ze
lopen in haveloze gestichtskledij
of volledig naakt doelloos rond,
zonder dat van enige behande-
ling sprake is. Twee medewer-
kers van het psychomedisch
streekcentrum 'Vijverdal' in
Maastricht, Gerard Vineken en
Frenk Peeters, werkten de afge-
lopen 3 maanden in de Griekse
inrichting. In 'Jongbloed en
Joosten' vertellen ze over hun
bevindingen en over hun plan-
nen om in de toestand van de
Griekse patiënten verbetering te
brengen.

Verder aandacht voor het dui-
zendste deel van de Bouque-
treeks. Eén van de meest succes-
volle schrijfsters van de boekjes
is Charlotte Lamb.
Tot slot beelden van de Duitse tv
over het zogeheten 'S-bahn-sur-
fen', een sport voor lieden die le-
vensmoe zijn. Hangend uit een
rijdende trein proberen ze op het
allerlaatste moment de palen
langs het spoor te ontwijken.

Persprijs
voor AVRO

’s

Sportpanorama
Van onze rtv-redactie

HEERLEN- Aan AVRO's Sport-
panorama is de Sir Ludwig Gutt-
mann Persprijs 1988 toegekend
voor een serie televisie-uitzen-
dingen over topsport door ge-
handicapten. De Persprijs is in
1987 ingesteld door de Dienst So-
ciale Werkvoorziening Dor-
drecht. De Dienst ziet dit als een
middel om de emancipatie van
gehandicapten te bevorderen.
De prijs is genoemd naar de
grondlegger van de gehandicap-
tensport.
De jury bestond uit onder ande-
ren Dick van Bommel, Atje Keu-
len-Deelstra, Dick Passchier en
de gehandicapte tennisspeelster
Chantal Vandierendonck. Ze
kende de prijs toe aan AVRO's
Sportpanorama, omdat deze ru-
briek een serie heeft gemaakt
'die zich kenmerkte door volwas-
sen sportjournalistiek, waarin de
gehandicapte topsporter met al
zijn ambities en emoties, in
boeiende beelden en vaak kriti-
sche maar opbouwende en veel-
zeggende interviews, centraal
stond.
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Auto's

Wilt u gezellig sleutelen,
kom dan naar DHZ GARA-
GE vd. Ven, Wagenschuts-
weg 41, Heerlen-Palemig.
Tel. 045-721848.
Wij geven het meeste voor
Uw AUTO. U belt, wij komen
045-422610 ook 's avonds.
Zeer mooie ROVER 2600 S,
bwj. '83, nw type, 5 versn.,
kl. brons met Vialle gasinst.,
luxe Pullman int., div. opties,
met APK, t.e.a.b. Bergstraat
18, Kerkrade. Tel. 045-
-458666.
FORD Fiësta 1.1 luxe '80
deze zuinige sportieve auto
voor slechts ’ 3.750,-.
Garage Central Geleen
Rijksweg-Centrum 97.
Te k. ALFA Romeo GTV,
bwj. '79. Heemskerkstr. 4
Brunssum.
Tek. ALFA SUD 1,5 Tl, bwj.
'80, APK tot 6-'9O, i.z.g.st.,
’1.200,-, 045-314600.
AUDI 80, 1987, wit, als
nieuw, 43.000 km, vaste
pr. ’ 26.750,-, 045-752967
Te k. BMW 728i, bwj. '84,
veel extra's, mr. mog. Cau-
merweg 70, Heerlen.
Te k. BMW 316, i.g.st., nw
APK, alle keuringen toegest.

’ 2.950,-. Tel. 04450-2826.
BMW 315 bwj.'B2, APK 6-
90, sportv., nw. band., spoi-
lers, enz. Vr.pr. ’4.750,-.
Rumpenerstr. 116, Bruns-
sum tot 17 uur. .
Weg. omst. te k. BMW3I6i,
juli '89, blauw metall., get.
glas, schuif k. dak, br. bnd.,
vol fabr. gar., nw.pr.

’ 44.000,-, vr.pr. ’ 38.000,-.
045-457694 na 17.00 uur.
CITROEN GSA spec. '82,
90.000 km., trekh. nw. uitl.
nw. banden, APK 9-'9O, net-
te auto, ’2.150,-. Meelo-
venstr. 2A Brunssum t. 18 u.

Ford ESCORT 1.4 Bravo,
bwj. '88, 20.500 km.
’19.500,-. 045-316129.
Te koop nieuwe Ford SIER-
RA sedan special 2L. m. ho-
ge korting. 045-352673.
Te k. FORD Escort 1.3 L,
bwj. 6-'BO, i.pr.st., APK gek.
Tel. 04752-3676.
ESCORT 16 CL, bwj. '86, mr
Golf mog. Evt. bijbet. mog.
Klingbemden 33 Brunssum.
Ford ESCORT 1.6 Diesel s-
drs., 5 versn. 100% in orde,
met APK, bwj. aug. 1984 pr.

’ 8.750,-. Tel. 045-740915.
Te k. Ford TAUNUS 1600
GL, bwjr. '79, APK 9-'9O,
goudmet. 1e eig. 63.000 km
trekhaak, grote beurt gehad,
in nw.st., geen roest, vr.pr.

’ 2.250,-. Tel. 043-436983.
Te k. i.st.v.nw. zwarte Ford
FIËSTA 1.1 Bravo bwj. okt.
'82, pr. ’ 4.750,-. St. Huber-
tuspln. 17 Heerlen-Heksen-
berg. Tel. 045-221550.
Ford SIËRRA 1.6 CL, nwste.
mod. '89, 52.000 km, LPG,
1e eig., schadevrij, kl. wit,
verk. splinternw., uiterste pr.
’18.900,-. Tel. 045-423265
MERCEDES 240 D kl. wit,
bwj. '77, automaat. Trek-
haak ’ 2.500,-. 045-750743
MERCEDES 200 D, bwj.'77,
APK 06-'9O, ’2.500,-. Tel.
045-211071
MERCEDES 280 S aut.,
Pullmann t.'79, ’4.900,-,mr. mog. Tel. 045-211071
Te koop MERCEDES 200
pers.wagen, aut., bwj. '86.
Tel. 045-318708.
MERCEDES 250 Diesel B-
'B7, 1e eig., zeer veel
extra's, km.st. 54.000,
schadevrij. Tel. 045-720654
Te koop MERCEDES 200
D. Tel. 045-259138.

| Zuinige Opel KADETT City
1200. Zien is kopen! Vr.pr.- ’2.250,-, APK apr. '90. Tel.

" 045-323830.
Te k. Opel REKORD 2 ltr. S,- bwj.'7B, APK tot 22-09-1990

" ’1.500,-. 045-714987
Opel CORSA 1.3, rood, 2 jr.- oud, vr.pr. ’13.900,-. Tel.

" 04493-4064.
Te k. Opel KADETT 1.3 S,- '83, luxus gegar. perf. nw.r banden, alu. velg., zondak,

" LPG, APK, rek. t.inz. pr. md.,
_

’7.800,- 04406-40539 na- 18.00 uur.zaterdags na 12u.

I AËRODYNAMISCHE I
> ACHTERSPOILER.
: BIS!

■ Te k. Opel REKORD 2.0S

'Berlina n. band. APK, bwj.

' '79. 04492-1267 na 16 u.

" Van part. te koop Opel AS-
'CONA 16 LS bwj. '86, i.st.v.

' nw. pr. ’ 13.500,-, kl. blauw.- Tel. 045-218851.

' Te k. KADETT GTE 1.8, i.z.
g.st. m. APK, bwj. '83, vr.pr.- ’ 10.500,-. Staatsmijnstr.

■ 10, Terwinselen na 17 uur.
Van 1e eign., 4-drs. Opel

' ASCONA met '82er motor,-Pullman bekl., APK en div.

' ace, verkeert i.nw.st.. ’ 3.250,-. Tel. 045-226773.

Van 1e eig. VOLVO 343
automatic t.'B2, ’ 4.250,-.
Valkenburgerweg 44,
Voerendaal
VOLVO 340 DL 1700 cc, 3-
drs, met zeer veel extra's,
1987, 18.000km. Volvo Klijn
De Koumen 7 Hoensbroek.
045-220055. ,
VOLVO 360 GL 2.0 ltr. in-
jectie, sedan, grafietmetallic,
1987. Volvo Klijn, De Kou-
men 7, Hoensbroek. 045-
-220055.
VOLVO 340 GL 1.4 5-drs.
roodmetallic, '83, ’5.950,-.
Volvo Klijn, De Koumen 7
Hoensbroek. 045-220055.
VOLVO 340 special auto-
maat, 5-drs, '87. Volvo Klijn,
De Koumen 7 Hoensbroek.
045-220055.
Tek. Opel MANTA GTE '79,
i.z.g.st. ’ 3.350,-, tel.
045-453572.
BUITENKANSJE! Te k.
Opel Rekord 2.0 S Station-
car bwj. '85 i.z.g.st.,
pr.n.o.t.k. Houwer 7 Land-
graaf. Tel. 045-325581.
Peugeot 205 RALLEY 100
pk zeer excl. bwj. '88, wit,
nw.st. Citroen van Roosma-
len, Wilhelminasngl 58-62
Maastricht 043-215154
Te k. PEUGEOT 505 ge-
keurd tot juni 1990. LPG-
inst. jaar '81, vr.pr. ’4.000,-
-tel. 04450-2738.
PORSCHE 924 S 2.5 ltr.
bordeauxmet. bwj.'B6, nw.
pr. ’98.000,-, verkoop weg.
omst. alle extra's i.nw.st., vr.
pr. ’47.500,-. Tel. 04405-
-3038 b.g.g. 1698.
Te k. RENAULT 25 GTS.i
bwj. 08-'B5, km.st. 83.000,!
bijz. mooi, vr.pr. ’ 13.750,-,
mr. mog. Tel. 045-255784.
Te k. RENAULT 14 TL, bwj.
'81, APK aug. '90, kl. wit, pr.
n.o.t.k. Heerlerweg 99,
Hoensbroek.

VOLVO 340 DL 5-drs, an-
tracietmetallic, '84, ’ 9.950,-
Volvo Klijn, De Koumen 7
Hoensbroek. 045-220055.
VOLVO 340 5-drs, 1.4,
blauw, '87, ’15.950,-. Vol-
vo Klijn, De Koumen 7
Hoensbroek. 045-220055.
VOLVO 343 DL, bwj. '78
met trekhaak, APK 10-'9O,
’1.300,-. Tel. 045-215832,
van 09.00-12.00 uur en na
18.00 uur.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. Tel. 043-
-634978 Of 06.52980787.

VW PASSAT turbo diesel,
juni '87; Opel Monza 30 E,
autom.; Opel Manta 20 L HB
m.'Bl; Toyota Starlet 1.2 DL,
m.'Bl; Mercedes 230 '77.
Hoofdstraat 200, Hoens-
broek. Tel. 045-227395.
GG auto's biedt aan: Ford
Escort 1.4 CL met extra's
'87; Ford Sierra 1.6 Laser
'84; Ford Sierra diesel met
nwe. ruilmotor '83; Ford
Granada 2.3 L '81; Ford Es-
cort stationwagen '81; Saab
900 GLE automaat '82;
Honda Prelude '81; Mitsubi-
shi Galant '82 ’ 4.400,-;
Daihatsu Cuore leuke
stadsauto '83 ’ 4.900,-;
Nissan Cherry diesel sport-
uitv. '86; Opel Kadett Cara-
van diesel 5-drs. '85; Opel
Ascona 1.6 S '83 nieuw mo-
del; Opel Ascona 2.0 S oud
model '82; Toyota Tercel 1.3
DX autom. als nw. 44.000
km. '83; Toyota Celica 2 L
Liftback '84 nw. model; Re-
nault 25 met alle extra's '85.
Garantie, inruil, financiering.
GG AUTO'S en shop. Hee-
renweg 284-286 Heerlen.
(grote weg Hrl-Brs.)
Te koop VOLVO 343 auto-
matic bwj. '79,. ’1.200,-;
Mitsubishi Lancer Colt '78

’ 500,-, ale APK-gek. tot 6-
90. Tel. 045-323178.

Theo V.D. ENG: Honda Ci-
vic 1.3 '85; Escort Laser '85;
Renault 11 GTX '86; Fiat
Uno D Van '86; Fiat Uno
Rialto '85; Ford Fiësta '81;
Opel Ascona '84; Opel Re-
kord '85; Opel Kadett '87;
Mitsubishi Diesel '85; Peu-
geot 305 SR '80; Peugeot
505 '83; Lada 2105 LPG '86;
Div. auto's v.a. ’ 1.000,-.
Hoogstr. 100, Eindhoven.
040-446787. Zondag 17
september geopend.
Nieuwe of gebruikte SUBA-
RU. Alle type's voorradig '84
t/m '88. Gunstige financie-
ring v.a ’ 200,- p.mnd. Theo
v.d. Eng, Hoogstr. 100,
Eindhoven. 040-446787.
Zondag 17 sept. geopend.
WETZELS Auto's: Merce-
des 500 sec. '84; Mercedes
280SL '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 iturbo
'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.
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.

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

Motoren
Te k. HONDA CX 500 C, kl.
rood, 3koffers, z.g.a.nw., pr.

’ 3.900,-. Tel. 045-223284.
Te k. HONDA F2750 bwj.
'79 i.z.g.st., pr. ’1.750,-.
Tel. 045-229301.
Tek. HONDA XL 600 R bwj.
'86, i.z.g.st., vr.pr. ’ 5.500,-.
Tel. 04490-37430

Auto onderdelen en accessoires

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

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

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

|<£Rp_ v
In de Cramer 31, Heerlen.

Tel. 045-716951
Gebruikte en nieuwe ON- Drukgroep en KOPPE-
DERDELEN v. jonge scha- LINGSPLAAT voor Volvo
de-auto's. Deumens Haef- 360, 5-bak, halve prijs. Tel.
land 20 Bruns. 045-254482. 045-258458.

Goede gebruikte onder- Aanhangwagens
delen voor alle types van Te k ONDERSTEL dub-alle merken. ROBBYS - be| M Trompstr 24auto-onderd. 045-224123. Landgraaf

(Bromfietsen
MOUNTAINBIKE met spat-
borden en verlichting, ideaal
voor school, aanbieding nu

’ 449,-. Tweewielers Math
Salden, Limbricht.
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.

Te k. RACEFIETS (opknap-
per) t.e.a.b., tel. 045-
-459429 na 18.00 uur.
KINDERFIETSJES ’25,- p.
st. dames-herenfiets v.a.

’ 65,-. Tel. 045-257371.
Mooie kollektie nieuwe
BROMFIETSEN, autom. en
versn., vanaf ’1099,-. Fi-
nanc. mogelijk va. ’ 40,- p.
mnd. Rens Janssen & Zn,
Ganzeweide 54, Heerlerhei-
de. Tel. 045-211486.

BEGRIJPT UNl||/AAROM WIJ DEZE SPECIALESKODAFAypRIT
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g) Skoda Favorit Vedette f 16.69?,-. Prijs mcl. BTW af Voorschoten, excl. afleverings- en ML-behandelingskosten. Wijzigingen in prijzen en uitvoeringen voorbehouden. Lichtmetalen wielen en dakantenne tegen meerprijs. Dealeradressen vindtu in de Gouden Gids.

Te k. gevr. motor voor BMW
525 v.a. 1981, tel. 045-
-212266.
BMW 528i, APK 8-'9O aut.
stuurbekr. stereo-install.
gasinstall. veel ace.

’ 4.950,-. 045-458944.
BMW 320, '77, autom., i.z.g.
st., APK sept. '90, alu. BBS
sportvelg., vr.pr. plm.
’2.000,-. Tel. 04455-1626.
Te k. CITROEN GSA Pallas
m. APK, schuifd. en trekh.,
bwj.'Bo ’ 950,-, 045-218386
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
OPEL kadett HB '82,
’4.750,-; Opel City '78,

’ 1.650,-. Renault R4L '83,
’1.750,-. Mazda 323 '81,
’3.500,-. Datsun 100 A '79,
’1.250,-. Inr. mog. 045-
-211071. Overbroekerstr. 54,
Hoensbroek
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Rocky Daihatsu
Soft-top diesel '88, 19.000
km; Porsche 924 Targa gr.
met., '81; Mercedes 230 TE,
5 bak, div. opties '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; Ford 1.6
'78; Ford Combie 2 ltr. GL,
LPG, i.z.g.st., '80; Talbot
1308 Jubile '79; Zastava
Yugo 83; VW Polo '79 i.z.g.
st.; VW Buggy Ruska Clas-
sic; Lada Samara '87; Audi
200 5E '80; A Manta GTE,
i.z.g.st. voor liefhebber. In-
koop, verkoop, financiering.
Akerstr. N. 52C, Hoens-
broek. 045-224425. Geop.
van 10-19 u. Zat. 10-17 u.
Te k. Fiat PANDA 750 CL,
bwj. '88; BMW E3O Hardge,
t.'B4, vele extra's. Tel.
04490-41712.

Fiat Uno 45, rood, bwj. 7-
87, ’12.900,-; Fiat Panda
750 L, wit, bwj. 4-'B7,
’9.450,-; Fiat Regata 85S,
groenmet., bwj. 4-'B7,
’16.500,-; Fiat Uno Van
(met ruiten), wit, bwj. 5-'B6,
’7.700,-. Bastiaans Auto-
bedrijf, Spoorsingel 50,
Heerlen. Tel. 045-724140.
Fiat RITMO 70 CL, bwj. '84,
echt bijzonder mooi,
’5.350,-, 0406-13137.
Fiat PANDA bwj.'B3, APK
gek., tel. 045-270224
Te k. FIAT Panda 750 CL
Fire, bwj. '87, zwart, km.st.
28.000, vr.pr. ’ 7.950,-,
moet weg. 045-273743.
Koopje Ford CAPRI 2 ltr. 6
cil. m. '80, APK tot 4-9-90.
Tel. 045-218875.
FORD Fiësta bwj. '85, km.st.
38.000, pr. ’9.750,-. Tel.
045-444584.

MERCEDES 280E, kl. mo-
del, 150.000 km. schakelb.
m. trekh. en APK, i.z.g.st.,
vr.pr. ’6.900,-. Tel. 045-
-251579 b.g.g. 270434.
Te koop MINI 1100 Special,
bwj. '79, APK, i.z.g.st. met
veel extra's. 04492-4667.
Te k. MITSUBISHI Galant
2,3 diesel Turbo 1981, perf.
st., 045-454613 na 18.00uur
Mitsubishi GALANT GXL,
bwj.'7B te koop. Tel. 045-
-210072
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
Te k. witte Opel ASCONA
16 S bwj. '82 i.z.g.st., pr.
’6.500,-. Rimburgerweg 7,
Brunssum. Tel. 045-270126
Weg. auto v.d. zaak te k.:
Opel KADETT 4-drs. Sedan
mooi, rood, '86, 1600 cc, s-
versn., orig. Opel LPG,
78.000 km. Zeer veel fijne
en nuttige extra's, vr.pr.
’16.850,-. 043-641425.
Kant.uren 045-242880.
OPEL Kadett 12N combi au-
tom. bwj.'77, vr.pr. ’ 1.500,-
-045-270288 na 15uur.
KADETT '75, APK 04-'9O,
trekh., nw. band., remmen,
uitl. en gr. beurt, ’650,-
-045-751278
Te k. Opel KADETT 12 S,
bwj. '80, APK, zeer mooie
auto. Tel. 045-228398.
KADETT 12 S '80 ’2.950,-;
Kadett Diesel '83 ’ 6.250,-;
Kadett 13 S '80 ’3.950,-;
Kadett 12 S '79 4-drs.

’ 2.750,-. Alles APK.
04499-3398.

I BESCHERMENDE I
STOOTSTRIPS

AAN WEERSZIJDEN.
APPLAUS!
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Te k. Opel ASCONA C 2.0
GT injektie, autom., stuur-
bekr., centr. vergr., alarm,
stereo, elektr. spiegels,
mag. wielen enz. Caecilia-
str. 4, Guttecoven.
Te k. Opel REKORD 20 S
bwj. '80 i.z.g.st. Inl. 04754-
-81724.
Te k. Opel KADETT GSI,
signaal rood, bwj. '85, km.st.
36.000, veel extra's, bijz.
mooi. Tel. 04409-3403.

Tek. Opel KADETT type HB
12 N, bwj. '80, 3-drs, met
veel access., APK 3-'9O, pr.’3.150,'-. Tel. 04498-54319
Opel KADETT bwj. '79, APK
04-'9O, pr. ’2.250,-. Tel.
045-415528.
Te k. Opel ASCONA 1.6 S,
bwj.'B6, original 19.000 km.
Luxe uitv. opendak, getind
glas. Wegens vertrek naar
buitenl. Alle keuringen toe-
gestaan. Vr.pr. ’15.250,-.
Tel. 043-252022.
Te k. SUZUKI Alto GL, bwj.
'88, Amsfterdamstr. 40
Heerlen.
Toyota COROLLA Special
bwj. '81, i.z.g.st., APK-gek.
10-6-'9O, ’2.350,-. Tel.
045-323178.
Toyota STARLET bwj.'B4,
69000 km., apart mooi,

’ 6.500,-. Tel. 045-725984
Toyota TERCEL 1.3 nieuw
model, met APK bwj. 1983,
pr. ’ 5.650,-. 045-740915.
Te k. ond. VW GOLF 1, o.a.
compl. motor 1600 cc, lo-
pend te horen. Ricardo-inte-
r. 1983, div. plaatwerk etc.
Landheerstr.ll, Brunssum.
Te k. VW DERBY S, bwj. '81
km.st. 76.000, APK gek. tot
16-8-'9O, ’2.450,-. 04498-
-52956
VW GOLF de luxe M '82 m.
APK. Bijz. mooi. ’4.950,-.
Tel. 045-454087.
Te k. GOLF 1800 I, zwart,
bwj. '87, weinig km. veel ac-
e. zeer mooi 077-547034.
VW JETTA C 1.3, bouwjaar
1981, zuinig, mooi en goed,
’3.950,-. Tel. 04492-5376.
Koopje GOLF GTI, APK, uit-
gebouwd, ’ 2.950,-. Tel.
045-226773.
Te koop VW GOLF S, bwj.
'79, lichte schade, pr.

’ 900,-. Tel. 045-425629.
Te k. VW POLO bwj.'77,
APK 02-'9O, vr.pr. ’ 1.250,-.
Tel. 045-224760
VW GOLF Diesel 3-drs, '80,
met nieuwe motor, ’ 4.950,-
Volvo Klijn, De Koumen 7
Hoensbroek. 045-220055.
Te k. AUDI 80 LS, bwj. '80,
APK auto i.z.g.st., vr.pr.

’ 2.650,-, W. de Rijkestr. 11
Landgraaf (Kakert).
Koopje VW GOLF 1.8 5-drs;
bwj. '86, ’14.500,-. Inr.
kleine auto mog. Dorpstr. 3
Bingelrade.
Tek. VW GOLF 1.3, bwj.'77,
i.z.g.st., APK '90, vr.pr.

’ 1.200,-, tel. 045-727076.
VOLVO 360 Inj. 2.0 ltr. s-
drs. bwj. 3-'B7 van part.
’19.700,-. Nieuwstr. 10
Landgraaf. 045-315493.
Te k. VOLVO 245 GLT, bwj.
'83, stationwagen, antrac.
met., pr. n.o.t.k. 043-436254
VOLVO 340 DL automaat,
m.'Bs, 4-drs Sedan, gr. me-
tal. (1e eigen.) in abs. nw.st.
lage pr. 04490-32085.

RENAULT 5 TL, bwj. '81,
rood, APK 14-8-90, nw.
band. 3-drs. 045-424484
Te koop weg. omst. RE-
NAULT 5 GTS Flash, bwj.
'87, 39.000 km. div. extra's,
pr. ’ 15.500,-. 045-420726.
Tek. RENAULT 5 bwj.'Bl, i.
z.g.st., APK gek. 8-'9O. Vr.
pr. ’2.500,-., 045-218777.
Te k. RENAULT 21 TS wit,
21/2 jr. oud, ’ 16.500,-. Tel.
045-242692
Te koop ROVER 2600 bwj.
'81, km.st. 25.000. Te bevr.
Dorpstr. 82, Brunssum.
Te k. SUBARU 1800 GLF,
autom. Mgr. Feronlaan 87,
Hoensbroek, na 15.00 uur.

WITTE WIELDOPPEN
EN BUMPERS IN DE
KLEUR VAN DE UK.

BRAVO!
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Ford TAUNUS 16 GL M-80,
4-drs. APK 2-'9O, vr.pr.

’ 1.850,-, tel. 045-319328.
Ford SIËRRA 1.8 laser, '85,
XR4 spoiler, alu velg., ver-
stralers, zeer mooi. Tel.
04490-18224.
HONDA Prelude '800 au-
tom., vr.pr. ’3.250,-. Tel.
045-222198.
Te koop Honda PRELUDE,
bwj. '80, iz.g.st., pr.
’3.750,-. Tel. 045-228332.
Te k. Honda CIVIC 5 speed
bwj. '81, APK '90, i.z.g.st.
sunroof. Tel. 045-257871.
Honda PRELUDE 1.8 EX
'84, 12 Valve, 70.000 km. in
nwst. pr.n.o.t.k. 045-458944
MAZDA 323 HB, 5-drs. bwj.
'81, wit, APK 9-'9O, vr.pr.
’3.250,-, tel. 045-319328.
Te k. MAZDA 323 kl. wit,
sportvelgen en spoiler, bwj.
'78, APK gek., i.z.g.st., vr.pr.

’ 1.250,-. 04490-20066.
MAZDA 323 autom., 3-drs.,
bwj. 1987, km.st. 48.000,
z.g.a.n., vraagprijs

’ 16.000,-,04490-34026.
In- en export Ankiewicz vrgt.
met spoed alle merken au-
to's, defect of schade geen
bezwaar. Cont. geld (ook 's-
avonds). 045-727742/
723076 (gratis afgehaald)
Direkt CONTANT geld voor
auto's v. bwj. '80 tot '87, ook
Mercedes 190 en 200 serie.
Tel. 045-414372.

Ford Scorpio 2.0 CL 5-bak
schuifd. '86 ’ 22.500,-; Ford
Scorpio 2.0 i CL 5-bak '86
’24.500,-; Ford Siërra 1.6
laser 5-drs '86 ’ 15.500,-;
Ford Siërra 2.0 luxe '84 en
'86 ’13.500,- en
’16.750,-; Ford Siërra 1.6
luxe 5-bak schuifd. '83

’ 12.500,-; Ford Escort 1.6
diesel Laser 5-bak '85

’ 10.500,-; Opel Rekord 2.0
5 LPG, 5-bak '86

’ 15.500,-; Opel Ascona 1.6
"LS 4-drs '87 ’ 17.500,-;

Opel Kadett 1.2 LS 3-drs.
'87 ’ 16.750,-; Opel Kadett. 1.2. 3-drs., div. accesss. '85, ’ 12.500,-; Opel Ascona 1.6, S '83 ’ 7.400,-; Renault 25
TS 5-bak '86 ’17.250,-;
Renault 111.4 Broadway s-
bak 5-drs '86 ’ 12.500,-;
VW Passat 1.6 CL 5-drs '86
’14.750,-; Nissan Stanza
1.8 GL 5-bak '83 ’8.500,-;
Nissan Blue Bird 2.0 GL s-
bak, stuurbekr. '85
’13.000,-; Mazda 626 1.6
LX '87 ’ 16.750,-; Mercedes
200 benzine '82 ’ 12.000,-;
Mitsubishi Galant 1.6 GL s-
bak, als nw. '87 ’18.000,-.
Inruil, financieren en
BOVAG-garantiebewijs.
Autobedrijf en APK
keuringsstation P. van DIJK
6 Zn. Hompertsweg 33,
Landgraaf (Schaesberg-
Kakert). Tel. 045-311729.
Alle keuringen toegestaan.

Mazda 626 coupé 2.0 GLX
'88, nw. model (kleur rood);
Mazda 626 2.0 GLX, LPG

' 27-10-87; Mazda 626 2.0
GLX HB '86; Mazda 626 HB- 1.6 GLX '87; Mazda 626 HB, 2.0 LX diesel '86; Mazda
626 HB 2.0 GLX '84; Mazda
626 HB 1.6 LX compl. met
uitbouwset 13-11-'B4; Maz-

.da 323 HB 1.5 LX '86;
Mazda 323 HB 1.3 LX '86;
Mazda 323 HB 1.3 LX aut.
'86; Mazda 323 HB 1.3 DX

1 '83; Mazda 323 NB 1.7 GLX
Diesel '88; Mazda 323 NB. 1.5 GLX '86; Mazda 323 NB

I 1.3 LX '86; Opel Ascona 1.6
S '84; Opel Manta 1.8 S '83;
Opel Kadett 1.6 S GT '86;: Opel Kadett 1.2 S '84; BMW

'.318 automaat '81; Nissan
Blue Bird 2.0 '88; Opel
Manta 2.0 S zeer mooi '79
’5.500,-. Goedkope inruil-
auto's: Mitsubishi Saporro
aut. '78 ’1.750,-; Opel Re-
kord '79 automaat ’ 2.750,-;
LOVEN Heerlen B.V. Pale-
migerboord 401 Tel. 045-
-722451. Erkend APK-
keuringsstation.

Ford Scorpio 2400 i '87; VW
Golf 1300 '86; Ford Fiësta
1100 '87; Ford Siërra 2.0 GL
5-drs. LPG '86; Citroen AX
als nw. '88; Citroen 2CV 6
Club '84; Ford Siërra Sedan
4-drs. '87; Opel Kadett Ca-
ravan diesel 5-drs '87; Ford
Escort 1100 Bravo '86; Opel
Rekord 2.0 '80 ’3.000,-;
Opel Corsa bwj. '84; Ford
Taunus 1600 LPG '82
’4.750,-. Auto's met Bo-
vaggarantie. Inruil en finan-
ciering. APK-keurings-
station. Autobedrijf Stan
WEBER, Baanstr. 38
Schaesberg. 045-314175.
Tek. Fiat PANDA 750 L, bwj
'86, kl. I.blauw, veel extra's,
vr.pr. ’8.500,-. Oude Kerk-
str. 84C, Heerlen/Schande-
len na 12.00 uur.
Te koop Opel REKORD 4-
drs. '86, div. extra's,

’ 12.500,-; Mercedes 280 S
'79, zeldzaam mooi

’ 6.000,-; Datsun Cherry '80

’ 1.650,-. Hommert 24,
Vaesrade (kruisp. Schinnen)
Ford Taunus 1600 GL '81
’2.950,-; Opel Kadett 12 N
'80 ’3.500,-; Ascona '80

’ 3.800,-; MANTA '78
’2.200,-; Honda Civic '80
automatic ’3.200,-; Honda
Prelude '80 ’4.900,-; VW
Golf D '79 ’ 3.900,-; Datsun
Cherry '78 ’900,-, Oude
Landgraaf 101, Schaesberg
-Landgraaf. 045-311078.
AUTO'S te k. gevr. vanaf
'79. Tel. 045-227395/
04459-1665.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.
* ■"■■■

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
SLOOP- en schade-auto's.
Oud ijzer en metalen. 045-
-272216/272516 ' s Avonds.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S van ’lOO,- tot

’ 5.000,-. 04490-43481.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
FiatDucato, diesel 1.0, 6.5 m3,11-'86 ’ 12.750,
Fiat Ducato diesel, verl. en verh., 10 m3, 8-'B5 .. ’ 12.750,
Nissan Urvan 9-pers bus, diesel, 2-'B5 ’ 8.400,
Mazda 9-pers bus, diesel, 6-'B5 ’ 12.750,
Fiat Uno Van (met ruiten), 5-'B6 ’ 6.500,

Exclusief 18,5% BTW.

Bastiaans Autobedrijf BV
Spoorsingel 50, Heerlen. Tel. 045-724140.

Te k. VESPA Ciao en Puch
maxi af ’475,-, na 18.00 u.
Groenstr. 202, Landgraaf.
Met spoed gevr. sloop- en
schade BROMFIETSEN
Puch, Maxi, Vespa, Zun-
dapp enz. Tel. 045-312354.
Vespa SNORBROMFIETS
v.a. ’ 1.279,-. Geen aanbet.
afloss. ’ 50,- p.mnd. Huub
Arets, Ridderhoenstr. 118,
Hoensbroek. Tel. 211893

Vespa BROMFIETS v.a.
’1.125,-. Geen aanbet., af-
loss. ’ 50,- p.mnd. Huub
Arets, Ridderhoenstr. 118,
Hoensbroek. Tel. 211893
Te k. PUCH Maxi vr.pr.
’375,-. Voor ml. Pr. Wil-
lemstr.6o, Hoensbroek tot
14.00 uur.
Damesbrommer, en heren
SPORTFIETS met renstuur
en 10 versn. te k. Tel. 04406
-12875.

Vakantie en Rekreatie
ST. MAARTENSZEE bun-
galow, zwemparadijs va.
’325,-; Herfst ’535,- p.wk.
Tel. 02246-3109.

Prachtig gelegen VAKAN-
TIEWONINGEN te huur teWilwerwiltz / Luxemburg. Inl.
ma t/m vrij tel. 045-410071.

Caravans/Kamperen
Caravelair en Sprite 1989 ex
verhuur modellen te koop nu
met duizenden guldens kor-
ting op is op. BARTELS
Caravaning Hommerterweg
256, Amstenrade. Tel.
04492-1870.
Grote INTRODUCTIE show
André - Jamet vouwwagens
modellen 1990. Profiteer nu
van onze najaars aktie.
Dealer voor geheelLimburg.
Tentenhuis Hans Stassar,
Heisterberg 78, Hoensbroek
Tel. 045-224200.
STACARAVANS te koop
gevraagd. Inl. 04492-2044.
CARAVANSTALLING. Ter-
straten 13, Nuth. Tei 045-
-241793.
STACARAVANS te koop
keus uit meer dan 40 st., in
alle prijskl. Inl. 04492-2044.

CARAVANSTALLING vanaf

’ 175,- per jr. Bartels Cara-
vaning Hommerterweg 256,
Amstenrade. 04492-1870.
Te k. gevr. TOURCARA-
VANS en vouwwagens, ookschadewagens. Tel. 045--323178.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten teNuth. Hovas te1.045-243323
Te huur WINTERSTALLING
voor Caravans, na 18.00
uur. Tel. 043-648832.
Te koop Caravan KNAUS
Zud. Wind lengte 4.80 mtr.
bej. mei '88, licht inter. vr.pr.

’ 15.500,-. 04490-32814.
Te koop gevr. SPEEDBO-
TEN, motorboten en rubber-
boten. Tel tussen 9.00-
-18.00 uur 04492-1934.

Kontakten/Klubs

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

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

06^320.323.01
Babbellijn

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

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

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

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

Tiener-Box 06-320.325.30
■ Speciaal inbel no. voor HETE MEISJES (va 18j) tegen I*'tarief 010-4951748. Niet alleen het weer is heet 50cj_

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

Privéhuis Diana. tel. 045-213142 met leuke meisjes voor uteverwenn
Kom eens kijken Trichterweg 126, Brunssum iedere i\. v.a. 11.00 t/m 01.00 uur. _^

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

Club Pin Up
Met mooie Pin-Up girls en 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 J

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

Tel. 045-311895.
Lunchpauze? Bel je....

EROSLIJN 06-320.32122
50 c/m

Nieuw Club Hof van Ede Nietig
Ook Escort. Sittard Putstraat 85A. 04490-10218 b.gJ

51892. Tev. meisjes gevr. Int. mog. Gar. loon.
Alle dagen geopendvan 14.00 t/m 2.00 uur.^

Riversideclub
E- afslag Echt, Ohé en Laak. Dijk 2, Ohé en La^100 meter voorbij camping de Maasterp. Tel. 04755-18y. Creditcards accepted. y

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

320.320.24.
Huize Elle

4 lieve meiskes (safe-sex),
sauna, massage. Kapoenstr
29, Maastricht. 043-218884.

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

50cfmin. 06-

-320.320.10
GRATIS PORNO PAKKET

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06-

-320*325*25
Hardlesbi

Rijpe Sex
Maar 2 kwartjes p.m. 06

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

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Orale sex
06-320.323.40 - 50 et p/m

(SEXSPEI/
Jij bepaalt hoe het
gaat... eindelozeva-
riaties. Kies dan 1.
Verrijk je sexkennis
door de erotische

2j_ _^ testen.

~A~A~A Kiesdan2-

Tm^a* °6-4Q|— 320.323.66
\_ /^g/ 50 et 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.

Bar St.Tropez
Net iets anders!

ledere dag geopend
van 21-5 uur.

Putstr. 40 Sittard.

SCHOOL

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

Nobel escortservice
045-459597.

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

Zeventien
06-320.331.53 (50 C.pjü}

Trio-sex
06-320.331.93 (50 C.?Z>
Rijpe vrouwen

Tante Ria 40 jr 50 cpm"
320*323*45
320*323*45^

Lekker in

Lady Bizar
50 et. pm. 06*

320*324*68^
Op de wallen heb ik 't <jjj

naar m'n zin gehad!! M*
nun ik Privé callgirl we'j

doe.. Maak ik echt extre"
dingen mee!!

De Sexbom
06-320.327.11 - 50 <ï0

Escortservice all-in
045-326191^
Thai Privé

Voor sport-, Franse e<j
originele Thaise bodyma

sage. Ma-vrij 11.00 to'
24.00 u. Suffolkweg'/;

Weert. Tel. 04950-42953
Gay SM oproeP

als beloning voor een goe'
SM-ervaring speelt M£.(Martin telefonisch een \

spel. Bel vandaag 12-y
020-204998 en... wie V*

Het beste SM-spel *Z
maand wordt beloond >L
een gratis live-behandglv

Love .
gehele middag of avond ,
beperkt relaxen met 12*£
meisjes voor ’ 200,- a"' 5.Tevens ca. 50 privea^

sen. Geop. ma t/m za '*jj
uur. Balthasar Florissf-,

HSA'dam. 020-7621/°
voor club en thuis on| ■Meisjes dames en een L

gevr. vast loon ’ 1.O^ZZi
Zin in meisje? zin in se*'

bel de
sexbelevinsbo*

06-320.325.36, heftig
intiem, schokkend en "zn tienen 50 c.p/m_>

Uit je slip gaan bij de

Steigerbox
06-320.325.14-50 cp-"

lekker in alle bochtgJV
Telefoonsex met hujp'^

middelen? wat voor att".,,
ten vind je allemaal in

box? 'n sexbox!
De VibraboX

06-329.325.16 - SQCJ^j
Sex op maat?!? vertel 'fy
verhaal!! misschien vin/y
jou wel interressant? z'l

regelmatig onze
Box

06-320.325.20 - 50_gjl>;
Zat. en zond. 14.00-24.0".

mat/m vr. 11.00.-24.0U

Club
2000 ,

Rijksweg Nrd. 22, Gele"
Tel. 04490-42315-

Tev. meisje gevraagd

Naturistenbo*
Voor blote zonaanbid.de f
Voor mensen die zich

ven te laten zien en -
te laten gaan. A

06-320.327. 88 (503^

De Trio-box-
Nee, superjaloers moe
niet zijn als je vriendei .j(
vriendinnen zoekt op j
nummer. 06-320.327.^

(50 rt./p-rn_L--X
Homo. Mannen die we (

wat mannen voor ei* #
kunnen betekenen, uu
de langste nacht bene'

Box Olympus-;
06-320.326.37 jsQct^
Speciale sexvriendinne
't sexrelatie-nf";
06-320.329.01Jso_ge^

Voor Piccolo's
zie verder pagina
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Nederland 1
Hos

"00-13.05 Nieuws voor doven en
Krq hthorenden-

"3o Olie. Documentaire serie overe invloed van olie op de geschiede-
"s van deze eeuw. Afl. 3: De zeven

l6Zusters. (herh.).
"*n Arme van het groene huis.

Jeugdserie naar het boek van Lucy
Maud Montgommery. Afl. 3.

17.10 Schaken. Verslag van het Inter-
polis Schaaktoernooi in Tilburg. Pre-
sentatie: Hans Böhm.

17.30 Journaal.
17.45 Markant achterland. Afl. 5.
18.25 Indonesië. Een generatie in be-

weging. Documentaireserie. Afl. 4:
Droom en werkelijkheid.

19.00 Journaal.
19.18 De Muppetshow. Speciale

gast: Arlo Guthrie.

19.40 Boggle. Woordspel gepresen-
teerd door Frank Kramer.

20.15 Alle vogels vliegen. Program-
ma t.g.v. het 90-jarige bestaan van de
Nederlandse Vogelbescherming.
Presentatie: Frank Kramer.

21.25 Brandpunt. Actualiteitenmaga-
zine.

21.55 Drie hoog achter. Engelse co-
medy-serie. Afl.: Een veeg uit de pan.

22.30 Journaal.
22.40 In 't holst van de nacht. Afl. 88:

Archie's Riff-

23.30-01.40 Gezin van Paemel.
Vlaamse speelfilm uit 1986 van Paul
Cammermans naar het gelijknamige
boek van Cyriel Buysse, met Walter
Glaessens, Senne Rouffaer, Ronny
Waterschoot e.a. Vlaanderen, einde
vorige eeuw. Het Familie Van Paemel
leidt een armelijk boerenbestaan. Het
gezin valt ten prooi aan de afhankelij-
ke positie van de heersende klasse.

*Freddy Breek vanavond te gast inKerkrade tijdens het 18e Schlager Festival.
(Nederland 2 - 19.05 uur.)

Duitsland 1
■°° Tagesschau und Tagesthe-

in■23 Appétit Paul Bocuse. Recep-
°n van deze meesterkok. Presenta-
Z Petra Schürmann en Heinz

10_!nkler- (hem-)- <twee kanalen).
.JO Der grosse Preis.£J0Vorfahrt.
13 n Persoverzicht.

Tagesschau.
'5 Die Entstehung eines Konti-ents. 3-delige serie over de ont-

'aansgeschiedenis van het Noorda-
-1 continent.■JJ0 Hallo Spencer. Kinderserie.u~: ie Sommerparty.
.J.30 Die Trickfilmschau.

Die Texas-Klinik. Serie met Jim
Met2ler, Shelley Hack, Alec Baldwin

Afl.: Notoperation. (herh.).
15'"»

Tagesschau.35 Sonne, Wind und Sterne. Pro-9ramma over de voor de derde maalEenouden zeilwedstrijd tussen mede-werkers van de Deense, Zweedse en
ls-fs,duitse omroeP-■so Prinzessin gesucht. Russische
welfilm uit 1977 van Boris Reyza-'**, met Andrej Podoschian, Irma

1v?'Vschewa, Irma Jurewitsch e.a.
1? 15 Tagesschau.

■<5 Das Buschkrankenhaus. Se-
l B|_Afl-: Konkurrenzkampfe.
Id, Tagesschau.
Is e Hier und neute. Actualiteiten.0.52 WWF-Club. Live vanuit de stu-dio.
JO n Pro9rammaoverz'cnt--201? (TTJTagesschau.

■'5 Schüsse, Küsse und Spione.
T^erikaanse speelfilm uit 1985 van

2lJe« Kanew.
Gott und die Welt. Judenrein,

°cumentaire over de houding van de

protestantse kerk ten opzichte van de
jodenvervolging.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten
met Bericht aus Bonn.

23.00 Sketschup. Spelprogramma
door Beatrice Richter en Diether
Kreps.

23.25 Sportschau.
23.50 BStudentin Helene Willfüer.

Duitse speelfilm uit 1955 van Rudolf
Jugert.

01.30 Tagesschau.
01.35-01.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,GOLFLNGTEN
Voor6. en CA| -abonnees:

kanalen zie schema exploitant

%%
==__2vvart wit programma

Oh _T s,ereo geluidsweergave
w * tweetalig bij stereo-app.

85 teletekst ondertiteling

TELEVISE
n_merland 1; 5. 26. 29 46. 51. 53 en 57

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

België/TV 1
17.30 «si
mpt ö|nja Mosa. Braziliaanse serie

17 sè L.,UCel'a Santos. Afl. 10.
18'r? Nieuws.
1a-05 L'-k Tak" Animatieserie- Afl. 18.

Afl o k 1' Mak en Mon- Kinderserie.
hiei spookmolen, met Stef Dan-
"lan G°ele Derick' Daisv Hae9e"
voo

Ser,oolslag. Spelprogramma
Ster! Cnolieren- Vandaag vanuit het
sent 4-l)k sP°rtcentrum te leper. Prë-

-1900 ,1?: Michel Follet-
9ram endin9 door derden-Pr°-
Omrma van de Vlaams-Nationale'S uPStich,in9-
oUo. "bedelingen en programma-

la 2lCn*-SS _jifuws-- 190 Buren. Australische serie. Afl.
confr »

'ke neeft een gewelddadig
Vero ,et 2iJn vader Des tracht te"
Or. t i s de Problemen met Daphne

Ï0.25 w°SSen'
Am 7et nuis bi net gouden meer.
fviat oanse speelfilm uit 1981 van
Hen Rydell. met Katharine Hepbrun,
Tha Fonda' ca- Norman en Ethel
0 ayer, een ouder echtpaar, brengen

Zomer door in hun huis aan het
be 6r" Hun dochter Chelsea komt op
Vri vergezeld van haar nieuwe
Vr j®nd en diens zoon. Ze gaat met
Biii d °P reis naar Europa, terwijl

Jj in 2oon achterblijft.
22 5c

Vo9e|s in Amsterdam.
2?'^ Kunst-zaken... ;.30. Nie^s.

22.45 Weerbericht. Aansl.: Paarden-
koersen.

22.50 Filmspot. Achtergrondinforma-
tie bij de filmactualiteit.

23.20 Citadel. 10-delige Engelse serie
naar het boek van A.J. Cronin. Afl. 8,

00.10-00.15 Coda. Scheiding van licht
en duister, van Jotie T'Hooft.

"Katherine Hepburn en Jane Fonda in 'On Golden Pond'
(België/TV 1 - 20.25 uur.)

Duitsland 2
10.00 Gezamenlijk ochtendpro-

gramma ARD/ZDF.
13.15 Europa diese Woche. Politiek

nieuws uit Straatsburg. (Twee kana-
len).

14.00 Bild(n)er der Chemie. Serie
over de geschiedenis van de schei-
kunde. Vandaag: Justus von Liebig -
over devruchtbare bodem der weten-
schap, (herh.).

14.30 Effendi. Chinese poppenserie.
Afl.: Spass des Königs.

14.45 Der eiserne Weg. Die aben-
teuerliche Geschichte des Veit Kolb.
Duitse serie.

15.45 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
16.00 Mach Dir ein Bild. Serie over

fotograferen. Vandaag: De doka en
macro-opnamen.

16.25 Freizeit...und was man daraus
machen kann. Vandaag: Rondom het
huisdier.

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

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

17.45 Pyjama für drei. 12-delige se-
rie. Afl.: Liebe ist kein Leistungssport.

18.20 Pyama für drei. 12-deligeserie,
met Ulrike Kriener, Klaus Wenneman,
Robert Giggenbach e.a. Afl.: Die Tan-
te aus Amerika.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. Reportages
van buitenlandcorrespondenten. Pre-
sentatie: Rudolf Radke.

20.15 Der ALte. Duitse politieserie.
Afl.: Ausgestiegen. Paul Sander, ge-
trouwd met Jutta, heeft een verhou-
ding met de bedrijfleidster van zijn
luxe schoenenzaak, Lisa Fabian.

21.15 Kino-Hitparade. Filmmagazine
met Sabine Sauer.

21.45 Heute-joumal.

22.10 Aspekte. Cultureel magazine.
22.50 Die Sport-Reportage met

Magdalëna Muller.
23.15 (TT)Alexander, der Lebens-

künstler. Franse speelfilm uit 1956
van Yves Robert. Komedie over een
man die na de dood van zijn vrouw
zijn leven van ijverig en hard werken
verruild heeft voor een leven vol flie-
refluiter! en genieten van de natuur.

00.45-00.50 Heute.

9 Ulrike Kriener en Robert Giggenbach in 'Pyamafür Drei'
(Duitsland 2 - 18.20 uur.)

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

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zende.s 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 Babel. Wekelijkse nieuwsbrief
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 830. Craig is razend
op Beryl, omdat ze zich bemoeit met
zijn persoonlijk leven. Ginny tracht
haar reputatie weer op te fleuren.

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

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Cortez en de Cönquista.
Tweedelige documentaire over de
verovering van Mexico door de Span-
jaarden. Deel 2.

21.15-21.35 Kamerorkest Sinfonia.
Het Kamerorkest Sinfonia 0.1.v. Dirk
Vermeulen speelt voorklassieke sym-
fonieën vanuit het kasteel van Ware-
gem Lede. Deel 2: Symfonie in G,
Benda; Symfonie in H, C.P.E. Bach.

België/RTBF
14.00 Schooltelevisie. 18.00 Vacature-
bank. 18.10 La botte aux images. Kin-
derprogramma met Stripy, Karatekat

en Clémentine. 19.00 Journaal. 19.03
Ce soir. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.05 Un conté de deux villes, 2-delige
tv-film naar het boek van Charles Dic-
kens. Deel 1, met Jean-Pierre Aumont,
Serena Gordon, Sir John Milis e.a.
21.45 Sauve qui peut. Show gepresen-
teerd door Jean-LucLehman en Thier-
ry Masselot, met Simona, Michel Buh-
ler, Maxime le Forestier e.a. 22.35
Paardenkoersen. 22.40 Weerbericht.
Aansl.: Laatste nieuws. 23.10 Bourse.
Beursberichten. 23.20-23.25 Musique
balade.

TV5
16.05 Brèves. 16.10 Magazine. 17.10
La chance aux chansons. 17.30La vér-
ité est au fond de la marmite. 18.00 Des
chiffres et des lettres. 18.30 Récréa-
tion. 19.00 Ushuaia. 19.30 Brèves et
météo Européenne. 19.40 Papier Gla-
cé. 20.00 Club de l'Europe. 21.00 Des-
tination le monde. 22.00 JournalTélévi-
sé. 22.25 Météo Européenne. 22.30 Ci-
né-club. La vie est a nous. 23.35 Du cö-
té de chez Fred. 00.35-00.55 Papier
Glacé.

Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Dieren in het wild. Natuurserie.

Afl.: Ecologie van een scheepswrak.
16.28 Heathcliff & Co. Tekenfilmserie

(herh.).
17.00 Derrick. Duitse misdaadserie.

Afl. 19: Volstrekte nonsens. Zwager
Schönhause en zijn vrouw beschuldi-
gen Heinz Egler van moord op zijn
vrouw, die hen in doodsnood zou
hebben gebeld omdat zij zich door
haar man bedreigd voelde, (herh.).

18.00 (TT)Zoo is de dierentuin. Serie
over dierentuinen in Nederland en
Antwerpen. Afl. 3: De Apenheul in
Apeldoorn, (herh.).

18.40 Tros zomerparade. Muziekpro-
gramma gepresenteerd door Peter
Teekamp. M.m.v. Dennie Christian,
Lois Lane, Clouseau e.a. (herh.).

19.05 Schlagerfestival 1989. Mu-
ziekprogramma m.m.v. Margot Es-
kens, Freddy Breek, Heino, Rex Gil-
do, e.v.a. Presentatie: Dennie Chris-
tian.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Schlagerfestival 1989. Ver-

volg.
21.50 Jongbloed & Joosten. Actueel

programma gepresenteerd door
Astrid Joosten en Jaap Jongbloed.

22.25 TROS Sport. Wekelijks sport-
magazine.

22.50 TROS Weekendfilm. Liefde op

het tweede gezicht. Amerikaanse tv-
film uit 1984 van John Korty naar het
boek Emma and I van Sheila Hoeken,
met Elizabeth Montgomery, Barry i
Newman, Nicholas Pryot e.a. Het le- i
ven van de blinde Alex wordt totaal
anders als zij kennis maakt met
Emma, een blindegeleidehond.

00.31-00.36 Journaal.

Duitsland 3 West
■08.55 Gymnastik im Alltag. Afl. 12.
■09.10■09.40 Telekolieg Cursus
I kunde. Les■10.10-11.50

H16.35H17.00
■18.00 Telekolieg CursusI economie. Les■18.30 Peter derI sprookje door■19.00 Aktuelle

I magazine en■ Düsseldorf.
■20.00 Zu Klaus demI fahrer -■20.45 derI Filmportret van de■ Eisenstaedt.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 ZAK. Der Wochendurchblick.
22.30 West 3 TV-Spiel. Spate Liebe. j

Engelse tv-film uit 1985 van Norman\
Stone. Een bijzondere liefdesge-;
schiedenis, het verhaal van een latei
liefde, het verhaal ook van de Engel-i
se schrijver, essayist en geleerdei
CS. Lewis (1898-1963). (herh).

00.00 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht. i

België/Tele 21
19.00 Terre et soleil. Agrarisch magazi-
ne. Presentatie: Albert Moulin. (herh.).
19.30-20.00 Journaal met simultaan
vertaling in gebarentaal en
weerbericht.

Radio 1 radioleder heel uur nieuws 7.04 HetGe-
bouw met om 7.04 Act. bin.land
8.09 De tafel van NL; DPA; 9.06
Achtergronden binnen- en buiten-
landse ontwikkelingen; DPA; 10.06
Act. bin.land, afd. onderzoek; 11.06
Eurobureau; 12.06 Actualiteiten.
12.53 Bericht voor de vissers 12 55
Meded. tbv land- en tuinbouw.
13.09 Hier en nu. 13.35Kerk van-
daag. 14.06 NCRV-V.1.P.-roem.
(14.30 en 15.30 Nieuwsoverzicht
Hier en nu) 16.06 VARA Radio 1
vrijdageditie (16.30, 17.30 Nws-
.overz.Jßadio I vrijdageditie - ver-
volg (18.30 Nieuwsoverz). 1930
NCRV Bulletin. 20.03 Weekend
blues. 21.03 Jazztime. 22.03
NCRV-vrijdag-sport. 23.05 Met het
oog op morgen. 0.02-7.00 Veroni-
ca's Oh, Wat een nacht, met om
0.02 Stemband; 2.02 Oh, wat een
nacht; 5.02-7.00 Ook goeiemor-
gen.

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

Radio 3
leder heel uur nieuws 6.02 Ook
goeiemorgen. 9.04 Goud van oud.
12.04 DRob of d'ronder. 13.04Ha,
die Holland. 15.04 De Top 40.
18.03 Driespoor. 19.03 Stenders

en Van Inkel. 22.03-24.00 Count-
down Café.

televisie enradio vrijdag

Nederland 3
VOS
38.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
J9.00 (TT)Het verhaal. Les 1.
39.30 English spoken. Les 1.
10.00 Voorlichtingsprogramma.
10.30 Zoom. Les 1.
11.00 Schooltv-weekjournaal. Afl.l.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Cyprus Documentaire over het
etnische-politieke conflict op Cyprus,
dat in 1977 is -ontstaan door de op-
splitsing van het eiland in een Grieks
en een Turks gedeelte.

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

gramma.
TELEAC
19.13 Mag het iets meer zijn? Serie

over consumenteninformatie in een
vrolijke familieserie. Afl. 4: Succes
verzekerd. Roos krijgt een ongelukje
met Judith's blouse. Wie dekt nu de
schade?

19.39 The Italians. Documentaire se-
rie over Italianen. Afl. 5: De badmees-
ter van Rimini.

20.00 Journaal.
RVU
20.29 Honger hoeft niet. Programma

dat vooruitloopt op de in oktober te
houden actieweek Honger hoeft niet.

22.30 Journaal.
22.40-22.45 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 10.
08.30 Betriebswirtschaftlehre im

Telekolieg 11. Cursus bedrijfsecono-
mie, les 2.

09.00-10.26 Schooltelevisie.
16.20 Wie ein Fernsehspiel ent-

steht. Documentaire over het ont-.
staan van het tv-spel Der arme Matro-
se.

16.45 Bodensee-lmpressionen.
17.00 Surealismus. Aflevering uit de

serie Kunst l/Tendenzen der zwanzi-
ger Jahre.

17.30 Betriebswirtschaftslehre im j
Telekolieg 11. Cursus Bedrijfecono- j
mie. Les 2.

18.00 Hauptsache Beruf. 8-delige i
documentaireserie. Afl.: Nachwuchs- i
mangel im Handwerk.

18.29 Lassies Abenteuer. Canadese;
jeugdserie. Afl.: Heimatlos.

18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Unter i
dem Strand. i

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Kinokalender. Filmnieuws.
20.15 Menschen unter uns. Es ist!

dunkel urn mich herurn, filmportret ivan een blinde lerares.
21.00 Südwest aktuell-Neues umi

Neun.
21.15 Kopfnuss. Opleidingsmagazi-i

ne. Presentatie: Volker Privonitz.
21.45 lm Gesprach. Franz Steinküh- j

ler in gesprekmet Viktor von Oertzen. j
22.30 Reilly - Spion der Spione. En- j

gelse serie, met Sam Neill, Leoi
McKern, Norman Rodway e.a. Afl. 1: i
Öl am Kaspischen Meer. (herh.). Om i
te verhinderen dat informatie over i
olievondsten bij de Kaspische Zeei
bekend wordt, nemen de Russen i
Reilly en 2 andere mensen gevan-igen.

23.45 Jazz-ln concert. Wolfgang iSchmid II! M.m.v. Wolfgang Schmid,i
Joe Sample, Torn Scott e.a.

00.50-00.55 Laatste nieuws. .
Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg Ochtendcon-
cert: Saint Saens. 8.00 Nws. 8.02
Vroeg ochtendconc. All Italiana.
9.00 Het intern, concertcircuit. Om-
roep Ork. Hannover met vioo.
10.30 Pianomuz. 10.50 Serenade
van Mozart. 11.40Kirill Kondrashin
dirigeert Sjostakovitsj (11). 12.30
Jazz-op-vier-Concert. 13.00 Nws.
13.02 Operette: Meesters uit de
Zarzuela (9). 14.00 Orgelbespe-
ling. 14.30Klein bestek. 15.30 Crè-
me de Baroque. 17.00De cantates.
17.40 Best of brass.lBoo Nws.
18.02 Aspecten van de kamermu-
ziek: Muziek voor piano. 19.00De
Bovenbouw. Vandaag Uruguay.
20.00 Nws. 20.00-00.00 Open huis
Concertgebouw 1989. Open Ne-
derlands Blazers Ensemble, Com-
battrio Consort, Nieuwe Slagwerk-
groep Amsterdam, Amsterdams gi-
taartrio. Orlando kwartet, Aurelia
Saxofoonkwartet, Amsterdams
Tram-harmonie en Zigeunerkapel
Kabani.

RTL Plus
■ 06.00 Hallo Europa Guten Morgen

Deutschland. Ontbijtshow.
109.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (herh.).: 10.00 Der Preis ist heiss. Spelshow.
j (herh.).
: 10.30 Reich und schön. Serie.| (herh.).
■ 11.00 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-

kaanse serie (herh.).
111.45 Die Sieben-MilNonen-Dollar-

Frau. Amerikaanse serie. (herh.).
■ 12.30 Klassik am Mittag. M.m.v. het

RTL-Orkest.
j13.00 Heute bei uns. Aansl.: Mask,
| tekenfilmserie. Afl.: Das Geheimnis
{ der Feuerbaume. (herh.).113.25 California Clan. Amerikaanse
j serie.
■ 14.15 Mem Engel und ich. Ameri-: kaanse speelfilm, (herh.).
■ 15.45 Netto. Ihre Wirtschaft heute.
E 15.55 RTLaktuell.
E 16.00 Die Springfield Story. Serie.
E 16.50 Reich und Schön. Serie.
E 17.15 Der Preis ist heiss. Spelshow
: met Harry Wijnvoord.: 17.45 RTL-Spiel. Aansl.: tekenfilm.
E 17.55 RTL-aktuell.
: 18.00 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Das Geheimnis der: Wüste(l).
E 18.45 RTLaktuell.
E 19.10 Karlchen.
E 19.12 Weerbericht.
■ 19.20 Die glorreichen Zwei. Ameri-

E kaanse misdaadserie. Afl.: Kopf oder
i Zahl.
E 20.15 Ein Mann liebt gefahrlich.
E Amerikaanse speelfilm uit 1955 van
E Roy Rowland, met Robert Taylor,: Eleonor Parker, Victor McLaglen e.a.
[21.50 RTLaktuell.

jj 22.00 Anpfiff - Die Fussball-Show.
E Presentatie: Wilfried Mohren.
: 23.00 Die 100Tage von Palermo. Ita-

liaans/Franse speelfilm uit 1984 van
Giuseppe Ferrara. (herh.).

E 00.30 Mannermagazin M. (Herh).
E 01.10-01.15 Betthupferl.

SSVC
13.15 Playbus. The Tent Stop
13.35 Neighbours.
14.00 News and Weather.
14.25 Take the high road. Serie.
14.50 Sounds like music.
15.15 Home and away. Serie.
15.35 Comedy Classics. Onty when I

laugh.
16.00 Children's SSVC. Huxley Pig.
16.15 Film: The Thief.
17.10 Blue Peter.
17.40 The Animals Roadshow. Do-
cumentaire.

18.15 Beadle Box of tricks. Spelpro-
gramma met Jeremy Beadle.

18.40 News and weather.
18.55 Great sporting moments.
19.10 Top of the Pops.
19.40 Survival Special. Land of Dra-

gons.
20.30 The Travel Show Traveller.
20.35 People. Serie over gewone

mensen die buitengewone dingen
doen.

21.05 After the war. Afl.: Final De-
mands.

22.00 News and weather.
22.30 Surgical spirit.Komische serie.
22.55-00.25 Film. Letter to Brezhnez.

SATt1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Teleshop.
09.35 Programma-overzicht. 09.35
Arme mit den roten Haaren. Afl.: Ab-
schied von Matthew. 10.00 SAT 1 Bliek.
10.05 General Hospital. Afl. Benny, der
Hehler. 10.50 Teletip Koehen. 11.00
SAT 1. Bliek. 11.05 Junge Leute brau-
chen Liebe. Oostenrijkse musical uit
1961 van Geza von Cziffra. Aansl.te-
kenfilm. 13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr-
Horoskop. Aansl: Programma-over-
zicht. 14.05 The Real Ghostbusters.
Amerikaanse tekenfilmserie. Afl. Das
Geister, aumschiff. 14.30 Happy Days.
Amerikaanse familieserie. Afl. Fonzie
als Hamlet. 14.55 Der Goldene SchuG.
15.05 General Hospital. Amerikaanse
familieserie. Afl. Mehr als nur Geliebte.
15.50 Teletip Geld. 16.00 SAT 1 Tele-
shop. 16.25 Der Goldene Schuß. 16.35
Bonanza. Amerikaanse westernserie
van Tay Garnett. Afl. Der Doktor aus
London. 17.25 Teletip Test. 17.35
SAT.I Bliek. 17.45 Programma-over-
zicht. 17.50 Verliebt in eine Hexe. Ame-
rikaanse familiekomedie van William
Asher. Afl. Samantha und Leonardo da
Vinci. 18.15 Die Ausgeflippten. Ameri-
kaanse komedieserie van Jay Sand-
rich, met Katherine Helmond, Robert
Mandon, Cathryn Damon e.a. Afl. Muti-
ge Befreiung. 18.45 SAT.I Bliek. 19.00
Glücksrad. Quiz-show. 19.30 Eine
Duke kommt selten allein. Amerikaan-
se aktieserie van Paul Baxley, met Torn
Wopat, John Schneider, Denver Pyle,
James Best, Sorrel Booke e.a. 20.25
SAT 1 Wetter. 20.30 Fantasy Island.
Amerikaanse speelfilm van Arnold La-
vin, met Ricardo Montalban, Hervé Vil-
lechaize, Jayne Meadows Allen e.a.
Afl. Echte Mütter, falsche Geister. Mis-
ter Roarke en Tatto ontmoeten op Fan-
tasy Island Carol Gates, een moeder
die 30 jaar geleden haar eigen kinderen

ter adoptie heeft afgestaan. Nu wil ze
haar kinderen graag leren kennen.
21.25 SAT 1 Bliek. 21.30 Frankie und
seine Spießgesellen. Amerikaanse ko-
medie uit 1960 van Lewis Milestone,
met Frank Sinatra, Sammy Davis jr,
Dean Martin, Peter Lawford e.a. 23.40
SAT.I Bliek. 23.50 Schüsse aus dem
Geigenkasten. Duitse misdaadfilm uit
1965 van Fritz Umgelter. Jerry Cotton
en Phil Decker moeten een reeks roof-
moorden oplossen. 01.15-01.25 Pro-
gramma-overzicht.

Omroep Limburg

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Alcohol. 10.00
Meer dan muziek. 11.00 Een leven
lang. 12.00 Nws. 12.05 Toegift.
12.15 Vrijzinnig Vizier. 13.00 Nws.
13.10 Het Gebouw met om 13 10
Het Interview; 14.00 Euroburo;
15.00 Achtergronden binnen- en

buitenlande ontwikkelingen; Act;
16.35 Welingelichte kringen. 17.35
Postbus 51 Radio-magazine. 17.55
Meded. en schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18.10 Het Gebouw.
18.30 Homonos. 19.00 Progr. voor
buitenl. werknemers 20.30 Kom
over en help ons! 21.00 Zicht op Is-
raël. 21.20-22.00 Geloven met het
oog op de toekomst.

7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, Uit in Limburg, agen-
da en muz. 13.05, 14.02, 15.02 en
16.02Kort nws. 17.02 Reg. weer-
bericht. 17.05 Limburg Actueel,
agenda en muz. 17.25 Licht Lim-
burgs: muziek van en informatie
over Limburgse musici. 17.55Kort
nieuws. 18.05-18.07 Aankondigin-
gen.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Dag en Dauw.
(6.30, 7.00 Nieuws, 7.30 Nieuws en
RVA-Berichten.) 8.00 Nieuws. 8.10
Brussel X. 9.30 Golfbreker. 10.00
Nieuws. 10.03 Platenpoets. 11.55
Mediatips. 12.00 Limburg Vandaag
13.00 Nieuws. 13.10 Goed op Vrij-
dag. 14.00 Het algemeen belang.
16.00 Abraham al gezien? 17.00
Limburg Vandaag 18.00 Nieuws.
18.10 Hitriders. 20.00 Zig-Zag.
22.00 Nieuws. 22.05 Country-Side
23.30-6.00 Nachtradio, (om 5.00
en 5 30 uur Nieuws.)

Sky Channel
07.00 The DJ Kat Show.
09.30 Panel Pot Pourri.
11.00 The Sullivans.
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 Major League Baseball.
19.00 Wrestling World Champions-

hips.
20.00 PGA European Golf.
22.00 European Community Cycling

Tour.
23.00 Football World Cup.
00.00-01.00 Australian Rugby Lea-

gue.
06.30 European Business Channel.

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

Weather.
22.00 The Tube.
23.00 In Concert.
23.10 Gary Moore. Emerald Aisles.

Live Concert m.m.v. Phil Lynott en
Dave King.

00.00 World News and Goodyear
Weather and 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 VJ Kristiane Backer.
15.00 Yo! Mix.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola Report.
17.15 Joe Cocker, Clips.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV & Guest.
19.00 MTV At The Movies.
19.30 Remote Control.
20.00 XPO.
21.00 YO!.
21.30 VJ Ray Cokes.
22.45 The Coca-Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 Erotica.
01.00 Club MTV.
01.30-07.00 Night Videos.

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-
kasten 7.30 Regionalmagazin
7.45 Veranstaltungskalender. 8.30
Besinnliche Worte. 9.10 Musikex-
press. 10.00 Gut Aufgelegt. 12.00
Musik bei Tisch. (12.15 Agenda,
12.30 Nieuws). 13.00 Treftpunkt
Frischauf. 14.05 Schulfunk. 14.15
Musikzeit Heute: Klassik leicht ser-
viert. 15.00 Nachmittagsstudio.
16.05 Spotlight: Euro-Tops 17.05
Oldiekiste. 18 10 BRF-Aktuell +
Sportvorschau 18.40 Konzerta-
bend. 20.05 Nachrichten und sen-
deschlüss.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 'Treff nach
Elf. 12.00 RTL-Themen 12.15 Is
jan Dingl 14.00 Viva. 16.00 Enten-
jagd. 17.00 RTL-Themen. 17.15RTL-Musikduell. 17.50 Sportshop.
19.00 Neunzehn - Vierundzwanzig:
New Releases; 00.00-01.00
Traümtanzer.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut aufgelegt 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzert.
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway undKudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.05
Nachtexpress.
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Kontakten/Klubs

Op de SexSuperßox zijn die
hete praters die best willen,
■naar op 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.) ;
2 Boys poseren voor die

Bizarre
fotograaf. Ja ook die stand

graag. Dat windt ze
waanzinnig op.

06-320.323.86 (50 Ct. p.m.) "Als ons meisje een echtpaar
koffie brengt is haar <

lingerie
zo pikant, dat het tot een trio

komt.
06-320.323.85. (50 et. 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.) "Dat het een paar voor

Lifesex
tot trio zou komen wisten ze
niet van tevoren. Maar dat 't

zo goed zou lukken...
06-320.323.84 (50 et. 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 «
Ma.-zat. 11 -24 uur.

zond 15-24 uur.

Privé
Yvonne
Kapelweg 4 Kerkrade

045-425100 nieuwe aanw.
Directe verbinding naar de

kamer waar het
Life

gebeurt op alle mogelijke
manieren

06-320.329.24 (50 Ct./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
Het leven begint bij 40, 00.

het sexleven. Op de
40 plus Box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28 (50 et p.m.)

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)

Dat is spannend -
flirten, versieren en afspre-
<en 06-320.330.77 (50 cpm)

Hardsex
<eihard de lekkerste 50 cpm

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

Dp zoek naar lekker meiden
de hetevrouwen 'lijn 06-320.326.33 (50cpm)
Onze operator bijt!... wat
moet je daar nou mee?

06-320.325.34/50 ct.p.m.
"De Bijtbox"

lange benen, kort rokje!!
sexcontactenü

Jonge meisjes rijpe vrouwen
en hete grieten. Ze willen
snel sex-contact. Bel de

Tippelbox
06-320.326.66 (50 cpm)
....en toen werd ik aange-

sproken door zon sexuele
gladjanus!! ohhm...!!

ahhm...mm...ü
nombre hombre
06-320.320.23/50 ct.p.m. ""Calcutta" |
06-320.320.13/50 ct.p.m. \jonge meisjes.... en wat ze (

jou nog kunnen leren!! |
vanaf 18 jr. \

Wil je eens vreemd op 'n
andere manier? pak 'ns 'n .

lekker donker meisje!
"Zoenbabwe"

06-320.325.22/ 50 ct.p.m.

De jonge barones verdient
het, als haar man een

strenge dame huurt om haar
te straffen S.M.
06-320.329.23 (50 c.p.m.)

Ze wilde het nooit maar als
de hartstocht zo hoog

oplaait vindt Bianca ook dit
heerlijk.

Grieks-trio
06-320.321.30 (50 c.p.m.)
Een gloednieuw paar voor

Lifesex
uit Adam. Eerst wat

schuchter, maar even later..
liever met 3..

06-320.321.32 (50 c.p.m.)
Als John voor de eerste keer

merkt hoe intens
Heet

het is met een man, wil hij
alles en overal...

06-320.321.33 (50 et.p/m.)
Opgewonden? Trillingen?

wel 'ns op 'n waterbed
geslapen?...geslapen... enz.

" De Beurtlijn"
06-320.325.33/ 50 ct.p.m.

alleen voor jou!!

Rosie-lesbilijn
Marja voelt niet lesbisch,
maar als mevrouw haar
streng onder handen
neemt... geniet ze??

06-320.330.52 (50 et.p/m.)
Ze willen één keertje voor

Lifesex
één keer voor die kick.,

maar dan wel... trio. Zo ja...
06-329.326.71 (50 et.p/m.)

Jenny van 18 showt

Sexlingerie
maar hoe loopt het af, als de
chef meer wil dan foto's??
06-320.326.72 (50 et.p/m.)
2 knullen bedenken stoute

spelletjes
met Coony, als ze onver-

wachts op visitekomen en...
06-320.326.73 (50 et.p/m.)

Twee blondjes
1 logeerkamer, 1 douche
maar genot voor twee. Tel.
06-320.330.19 (50 et.p/m.)

Rosie-zweeplijn
Onderwerping en lust.

Straf, een hete sensatie.
De bizarre wereld van s.m.
06-320.330.51 (50 et.p/m.)

S.M. de eerste
kennismaking met de

Meesteres
opent voor Ina de bizarre

wereld waar ze op hoopte.
06-320.330.61 (50 et.p/m.)

Ik weet wat jij wil? maar ik
weet wel wat ik wil!!

ik wil jou!!
rookworsten en

kadetjes!!
06-320.322.77/ 50 ct.p.m.

Sm gehoorzame
mannen, vrouwen en paren
leren van haar het klappen

van de zweep
06-320.326.92 (50 Ct.p/m.)
Wat een hitte. Als Fons inzn slipje onder toezicht van
de chef de trap doet wordt

het nog heter
Homo

06-320.326.91 (50 et.p/m.)

sexhoorspel
S.M. in de manege. Els en 2
plotse gasten. Inbrekers met

vreemde manieren.
06-320.326.90 (50 et.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.

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

11 tot 19 uur.

Laat je eens verwennen
joor de meisjes van
Exclusief. Nw. meisjes
aanw. Dinsdags en vrijdags
i.anaf 21.00 uur. Striptease
door onze Sabrina.
Industriestr. 13, Kerkrade-
West. Tel. 045-

-422685.

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814
Kim is weer terug.
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BEEK, Automobielbedrijf Coumans-Beek B.V, DSM-straat 7, 04490-71243. HEERLEN, Autobedrijf Van Moorsel Heerlen B.V, Beersdalweg 97, 045-72420^
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Contactburo
Lucie, voor bemiddeling v.

adressen. Bel Geleen:
04490-50921.

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

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

Meisjes gevr.
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’ 50,- All-in.
Tel. 045-423608.

Wellustige
meiden

op oorlogspad. Pas op.
06-320.322.38 - 50 et p/m

3 charmante meisjes
verwachten u in
Club 28

v.a. 15.00 uur,
Rijksweg 28, Linne.

Tel. 04746-5563.

Speel met mij
Ik doe alles voor 50 et p/m
06-320.326.56
Escort Marlie
045-451033.
Brigitte Kimy

af 10 uur ook zat. en zond.
tel. 045-721759.

"Stephany"
Welkom heren. Nieuw in

Noorbeek. Open op m.dag
18-9-'B9. Een huis vol super

sexy gastd. verwelk, u.
Heeft u intense verlangens,
wij openen nieuwe gangen.
Open sex striptease. Body

tot body vrijen strelen :Room
service" in ons gezellig huis.
100% hyg., goed betrouwb.
Dit alles voor een toffe prijs.
Durft u 't aan, kom dan langs
Schilberg 26,1 km v. grens-
overg. de Planck. Open v.

m.dagt/m vr.d. van 12 tot 24
uur.

Nieuw
Silvia, Sandy, Gaby, Brigitte,
Jessie, "Cinderella". Oude

Rijksweg Nrd. 56, Susteren,
naast tennishal

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

sen. Lesbische SM-sex.
06-320.324.12. 50 e/m.

Supergirls
bij madame Butterfly.

Tevens sympathiek meisje
gevr. Open vanaf 17 uur.
Hommert 24, Vaesrade.

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

gens vanaf 10.00 uur.

Bizar-Sex
De opwindende sensatie
van vrouwen en mannen

in een hete afwijkende
sexwereld 06-320.326.70

(50ct/p.m.)

Je put me uit...lk
ben machteloos
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 c/m

OPROEP
VOOR DE HEETSTE 06

afsprakenlijn kun je
nu inspreken 077-520121.

Nieuw Escort
Het adres voor. een lief
meisje bij U thuis va.

’ 100,-all-in.

06521-27896.

LIMdUWIn het 06-Gay alt leer je nieuwe vrienden kennen die niet ver weg kunnen wonen!

06-320.327.55 " «.mm

Nieuw
Joy escort

Wie ons niet kent is nog
nooit echt verwend.

Van ma. t/m zat. 14-02 uur.
Tel. 045-411766.

Videoclub
v.a. ’ 20,- meisje aanw. Tel.

045-718067. Ass. gevr.

Lesbiana
Zonder rokje serveert ze
thee voor haar nieuwe
mevrouw "opwindend

gezicht"... kom een hier.
06-320.329.25 (50 ct6.p/m.)

Waarvoor voelen
Mannen

alles voor mannen? Als je
goed luistert weet ook jij hoe

gaaf het is.
06-320.329.22 (50 et.p/m.)

Eerste werkdag in de
sexclub

Lea past zich wel aan, maar
eh.. direct met 2 heren?? tel.
06-320.330.09 (50 et.p/m.)
Vreemde ervaring als Sue

na dat bange begin zo
eindeloos

opgewonden
wordt door strenge S.M.

06-320.330.17 (50 et.p/m.)
Als de rijke dame zich

verveelt breekt ze er uit om
achter het raam als een

blonde meid te

Lonken
06-320.326.93 (50 et.p/m.)

lesbi hard porno
06-320.321.99

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

Het Record paalzitten
isvan ons.

de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131, Geleen.
tel. 04490-42313.

tev. meisjes gevraagd.

Anita
Privé en excort, ook zat. Tel.

045-352543.
(Huis)d.eren

Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Nestje AIREDALE terrier-
pups, met stamb. Tel.
04746-3153.
Hondekapsalon Charèl knipt
en TRIMT alle rassen, ook
Bouviers. Kerkrade 423400.
Witte MIDDELSLAGPOE-
DELTJES m. stamb., af-
stamm. v. kampioen. Tel.
043-624234.
Te k. zeer mooie Yorkshire
TERRIERPUPS. Tel. 045-
-222413.
DALMATIËRS, ingeënt, ont-. w., m.stamb., 11 wkn oud,

’ 500,-. Tel. 045-464536.
Te k. DAMHERTEN en
Hampshire schapen. Tel.
045-316116.
Te k. kruising BULL-
TERRIER, gestroomd, reu,
1 jr. Tel. 045-715599.
Te k. Franse BULLDOG, reu
en teef. Tél. 045-424906.
AQUARIUM te koop 170x
55x60, licht eiken ombouw.
04490-10152, na 18.00 uur.
Te koop zwarte en grijze
DWERGPOEDELTJES. Inl.
04750-16590.
Te k. weg. omst. BOXER
met stamb., 1 jr. oud, teef.
Tel. 045-714668.
Te k. Belgische HERDER 12
wkn. oud (teef). 09-49-
-2456-2844. Joseph Prinzstr.
2, Tüddern na 18 uur.
Te koop BOUVIER, reu, 2 jr.
m. pap. ’350,-. Tel. 045-
-273776.

In/om de tuin
HOUTHANDEL Landgraaf
voor al uw tuinschermen,
planken, palen, balken, ke-
pers, panlatten, stookhout
enz. Buizerdweg 8, Indus-
trieterrein Abdissenbosch
Landgraaf 045-318518.
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
Te k. MOTORKETTING-
ZAAG 40 cc m. 38 cm zaag-
blad, IV_ jr. oud, compl. met
toebeh., gesch. voor hobby
en prof. gebr. Constantynhof
1 Munstergeleen.
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. Bezorgen mogelijk

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

ROCK & ROLL CLUB Ge- Mod
_

Totaalleen start op zondag 24 MOOe 'Otaat
sept. weer met cursussen je k. witte BRUIDSJURK
Rock & Roll en Boogie Woo- mt. 42, pr.n.o.t.k. Tel.
gie voor beginners en ge- 04493-2589, na 12.00 uur.
vorderden. Inschrijven kan =—; :—oa

, ,ir,c
op woensd. 20 en donderd. Te k- zeer mooie BRUIDS-
-21 sept. tussen 19.00 en £** z-9an- tel. 045-
-21.00 uur in Eldorado, Bon- Jlb4°a- .
gerd 5 te Spaubeek. Voor Wat VERKOPEN? Adver-
verdere ml. 04490-41790. teer via: 045-719966.

Huwelijk/Kennismaking

Samen kun je meer
Stichting Relatievorming Limburg
Stichting Landelijk Centrum(LCH)

werken samen om met minder kosten meer mogelijkheden
te bieden aan mensen, die een partner zoeken. Vraag
gratis informatie: Heerlen en omgeving. Mevr. Reulen

045-412847, Maastricht, Sittard en Geleen.
Mevr. Driessen 043-435231.

St. Relatievorming Limburg, Vestahof 41, 043-435231.
Centraal adres LCH 030-200630.
Erkend door Raad van Toezicht.

Zoekt U een ser. relatie. Bel "PARTNERS-TRUST",
dan 045-211948. Huw.rel. huw.-relatieburo. Info: 045-
-bem.buro "LEVENSGELUK" 210627.
«/.,_.,-_... „ . ,-,a leder weekend voor elk wat"^?K 9

an£n" wils. Gezellig vertoeven enIttoLA_yn hii a"?,en" dansen in Café dancingscanden b.| gezellige W|NDROSE, Akerstr. NoordmuzieK: 150, Hoensbroek.
R.K. wed. 66 jr. zkt. een net- J.man 30 jr. z.k.m. MEISJE
te besch. HEER uit een net of j.vrouw. Kind. geen bezw.
milieu, niet gescheiden. Br. om fijne relatie op te bouwen
o.nr. B-1993, L.D., Postbus Br. o. nr. B-1998, L.D. Post-
-3100, 6401 DP Heerlen. bus 3100, 6401 DP Heerlen.

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

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

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht
Districtskantoor Limburg:

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.
Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Daboma
verkoop van

Dak en Isolatiematerialen
en toebehoren. Geopend van maandag t/m vrijdag van
0.8.00 tot 17.00 uur. Zaterdags van 0.8.00 tot 12.00 uur.
Edisonstr. 13, Schaesberg. Industrieterrein Strijdhagen.

Tel. 045- 314763
Allround Dakdekkersbedrijf

H. Arndts
Dakservice
Tel. 045-219615.

Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
TV-ANTENNES ’395,- all-
in, 5 jr. garantie. Ook alle re-
paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrijkosten.
Koehen. Tel. 045-441693.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bël 045-453818.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating. Vr.
pr.opg. Tuinaanleg 045-
-423699.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
Kunststof hef/schuif/kiep
deur, bel RENOBOUW BV.
Tel. 045-462700.

DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr.-
install. defect? Garantie op
de reparatie, geen voorrij-
kosten en korting op onder-
delen. Bel direct 045-
-726206.
Te k. verschillende soorten
afrasteringen en poorten,
montage mogelijk. Bel voor
ml. ABC HEKWERK, gebr.
Veensjra Tel. 045-316238.
TOP-DAK voor reparaties,
renovaties en nieuwbouw.
Tel. 045-321065 Landgraaf.
Nieuwbouw, verbouw, bel
RENOBOUW BV. Tel. 045-
-462700.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten: bel Geleen. 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Computers
Te koop AMSTRAD p.e. 640
k geheugen, 2 drives, 5.25
20Mb harddisk. Muis en
printer (nlq) ’2.350,-. 045-
-310599 na 18.00 uur.

Wonen Totaal

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26, Heerlen, bij tennishal.

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

20 - 50% korting.
KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Voor een complete collectie
BEDDEN, matrassen, spira-
len, lattenbodems, water-
bedden, watermatrassen en
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.
IJSKAST ’ 95,-, gasforn.
’95,-, diepvr. ’175,-. Tel.
045-725595.
Te k. BANKSTEL vol rund-
led., cognac kl., een 2 zits
en twee 1-zits, eiken salon-
tafel met tegels, koop je nu
samen voor ’1.000,-. Na
18.00 uur Laagstr. 9,
Hoensbroek.
Gr. slpk. kl. Marmer comp.
Nw.pr. ’ 5.700,- NU ’ 750,-
-eeth. eik. ’375,-, mooi
bankst. beige ’350,-. Kou-
venderstr. 208, Hoensbroek.
Te k. weg. plaatsgebrek
SLAAPBANK z.g.a.nieuw, 2
pers., merk BK, ’ 900,-. Tel.
045-717027.
Te k. AANBOUWKEUKEN
met apparatuur, 3 jr. oud, i.z.
g.st. Tel. 045-422828, na
16.00 uur.
Te koop heel mooie massief
eiken KAST i.z.g.st. Ixbxh
3.40x0.38x2.15. Tel. 045-
-443380.
Vol. eik. HALBANK, groot
model. Tel. 045-273776.

Te k. grenen HOOG-
SLAPER met bureau en
hang- en legkast ’300,-.
Tel. 045-220053.
Zien is kopen, zwaar eiken
BANKSTEL, vr.pr. ’975,-
-zwaar eiken eethoek, vr.pr.
’875,-; massief eiken sa-
lontafel, vr.pr. ’225,-, alles
als nw. Tel. 045-323830.
HET WITTE HUIS. Heel
aparte dingen spotgoedk. o.
a.: klassieke 2-zits bankjes
v.a. ’295,-; fauteuils mas-
sief eiken v.a. ’ 65,-; eiken
orgel gebogen commode
’175,-; rundl. bijz. fauteuils
v.a. ’ 395,-, schiit. spiegels,
schilderijen, schitt. beelden,
wij kunnen zo! practisch ein-
deloos doorgaan, maar
komt u zelf even kijken, het
is zeer de moeite waard. Het
Witte Huis, Rijksweg cen-
trum 86-88, Geleen. (Let op!
Geleen kent ook Rijksweg-
noord en zuid, let dus op
centrum).
Elke week topkoopjes in de
O.K. HALLEN o.a. schitt.
massief eiken kast diamant
paneel ’ 995,-; grote keuze
kasten en wandmeubels v.a.
’195,-; eethoeken v.a.
’195,-; bankstellen v.a.
’195,-; rundl. kuipbankstel-
len; barok bankstellen, alles
aan de van ons bekende
spotprijzen, en! inruilen van
uw oude spullen mogelijk.
O.K. Hal, Agnes Printha-
genstr. 22-24, Geleen, cen-
trum vlakbij Alb. Heyn.
Te k. zwaar massief eik.
EETHOEK, i.z.g.st. ’600,-.
Tel. 045-229097.

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.

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st. Te k. z.g.a.n. ALLESBRAN-
Jac. Köhlen, Rijksweg N. DER/open haard. Tel. 045-
-104, Sittard. 04490-13228. 216640.
Kachels, nieuw en gerevi- Kachels, nieuw en gerevi-
seerd, grote keus. De seerd, grote keus. De, KACHELSMID, de beste en KACHELSMID, de beste en. de goedkoopste. Walem 21, de goedkoopste. Walem 21,, Klimmen. Tel. 04459-1638. Klimmen. Tel. 04459-1638.

Muziek

(Bij de Markt)
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers

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

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!!
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).

Te koop PIANO merk Geyer
i.pr.st. Tel. 045-740047.
ORGEL Solina B 200, 2 ma-
nualen, basped., ritmic,
f 550,-. Tel. 045-727735.

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

06- Muzieklijn
06- 320.326.30

Gezellige muziek gespee
door: De Marjando's 24 ü"

dag en nacht.
06- 320.326.30

50 cent p/m. /

TV/Video

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

Koelen-vriezen-wassef1'
hifi-stereo-kleuren tv-

video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, lichte besc^,
digde of overjarige apP^L.
ten uit de Hom winkels
den verzameld en verko'

tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvo^'

elke dag
superlage

aanbiedingen JHier enkele voorbeelden
onze duizenden koople 'Fronttech

kleuren TV,
monitorlook

geen ’ 598,- °'’ 398,- maar

’ 298,-.
Maar ook: Aristona vide
recorder 62 SB 5, BH=
video met draadloze »
standsbediening gee,af

’ 1.198,-of ’ 998,-m^i

’ 798,-. Maar ook: Akai °>$
tale tuner geen ’ 398-' ,
’248,-maar ’ 148,-M3.-

-ook: Afzuigkap Zanus»
inbouw, met 3 snelhed» ,

verlichting, geruisarm, 9

’ 239,-,of ’ 169,-maai

’ 79,- en nog veel mee
Witte Hal

Bergerweg
51-53
Sittard j

(industrieterrein Berger*
Tel. 04490-18162^

KLEURENTELEVISIES. J
Philips, Blaupunkt, m V
af ’ 95,-. Radio/tv Frank
Bokstr. 33 Heerlerhe'
Tel. 045-213432. ____—^
KLEUREN TV grote ?°f
ring vanaf ’ 75,-. Rad' 0
van Voorst, Ganzeweiö?-
Heerlerheide. 045igliS^
Goede KLEUREN tv's. Z,É

grote sort. va. ’ 12,'ilJisl|
gar. Reeds 25 jr. het \"'j
adres. TV-Occ. een' 2.
Geel, Grasbroekerweg
Heerlen. Tel. 045-72470^' » Ll^. Een PICCOLO in het
burgs Dagblad helpt "^iweg naar snel succes-
-045-719966. __^^

Voor Piccolo's
zie verder pagina

Limburgs Dagblad



BMW
Rechtgeaarde Duitsers vliegen

naar de stand van?MW waar zich de peperdure
t>oi coup' in een donkere azuur-blauwe kleur ophoudt. Met een
jachtig haast 'opgevouwen' 12
Hinder onder de naar achterenopenende motorkap met twee

,eusachtige gaten voor de kante-
lde koplampen, is deze BMW

I*1 staat om een afgeregelde 250
m/u te halen. Een plaatje om te
'en deze wereldprimeur en on-
getwijfeld een prettig rijdendautomobiel.

Renault toont er voor het eerst
Jn R2l hatchback die bij ons al

v
e koop is vanaf 29 mille. Met zijn

rM. P°rt'eren en 5e deur met va-abele bagageruimte grijpt het
oncept terug naar het succesvan de legendarischeRenault 16.
erder een primeur in de vorman een 12-kleppenmotor voor?? R2l en R 25 in de TXI versie.

rlet deze 2 ltr motor van 136 pk
Pegeeft Renault zich op hetmeerkleps-pad'.

Volkswagen
olkswagen begeeft zich met de, °untry nu ook duidelijker in
et terrein. Na depresentatie van,e Golf Montana is uiteindelijk
esloten met een nieuwe naam

r °or te gaan gezien de grote inte-es Se na je Salon van Genève.
RH) heeft een bodemvrijheid van
*° centimeter, een 4WD syncro-
ysteem en een normaal perso-
nenauto-comfort.
?.y Audi staat het cabriolet stu-
diemodel de VB. Keurig wegge-ouwen en afgedekt door een

klep zit het dak in een
«ccl van de kofferruimte. Er zalen keuze gemaakt worden uiten voorwielaangedreven Audigabrio V8of een Quattro-versie.

U hetzelfde concern van Pon in
is land vinden we Porsche datjchop de lAA eveneens met een'üdiemodel presenteert.

e Panamericana is een speciale
ra 4

ering van dePorsche Carre-. 4 en de naam grijpt terug naare roem van deze Mexicaanse.ace in de vijftiger jaren.De Spy-
i_fr 550 werd toen een fenomeen
£j de automobielgeschiedenis.eze roadster heeft een heel
Parte schuin aflopende horizon-le dakstructuur.

Rolls-Royee
He.li khna koninklijke merk
d°'ls-Royce dat op de lAA tegen
gopHb3" van net a^ evenmm
dri pc Jaëvar aanleunt, toont
o. .n'euwe versies. De Silver
C-uTn 11'Silver Spur Hen Corni-
w *"■" Het gerommeerde merk
stii3^ Z'cn nu aan comPuterg-
lj;. Vrde vering met keuze-moge-
■Spneden 'comfort', 'normaal' enPenH*' **e* interieur is ingrij-
bej) gewijzigd waarbij er niet is«nibbeld op notehout en le-

ChV^ysler heeft met een felrode
forner /10 een z°geheten 'Cali-
Car fn racer' in nuis gehaald,
had' Shelby die ook al de hand
Q-J.Q, 111 een specialeversie van de
del^. creeerde nu een targa-mo-
mot er zijn mag- Uit de Vl°
ojjj or komen genoeg pk's vrij
te e^ Ongehoord hard mee weg
tïiaft euren- Met een banden-
ftiaa " achter van 335/35 ZR 17
pe]g Je verwachten dat het kop-
'to Van deze 8 ltr. krachtbron
tail<feikend' is- Bijzondere de-
Voor sPlegels die volledig in de
sr,r TUlt doorlopen en uitlaat-
Port kken die net voor het
stuuler m'n of meer wulps een
lieu e naar buiten steken.. Het
stuk 6 model Saratoga is een
moet ?lin^er spectaculair. Die
sed

net als degelijke en ruime
rnirM gaan maken in de hoge
autr, unklasse- De 460 cm- la"ge
141 kft een 3 ltr/V6 motor van

de <s kortelings geheel gewijzig-
"U t

UHUki Swift-serie, werd het
4Wh voor een sedan en een
neer ?1°deL Met een deelbare
(je te klappen rugleuning kan
rUm, i

toegankelijke enredelijk
den I* kofferbak vergroot wor-
met' ie

1S een L6ltr/95 Pk motor
Pk ir klePPen en een 1.3 ltr/71
Ifi ,-.Tacntl:)ron voorhanden. De
met iq en de s"deurs Swift GL
sou , ltr- motor zijn met een in-
t nakelbare 4WD-aandrijving te
gelf^en' De visco-koppeling re-'t de extra krachtoverbrenging■»ar de achterwielen.

Land Rover heeft er een terrein-
knechtje bijgekregen in de vorm
van de Discovery. Een goed
vormgegeven baby-Range Rover
zo lijkt er op het platform in de
lAA Halle 9 te staan. Nader ken-
nismaken volgende maand moet
uitwijzen of het veel eigentijdser
model zich als een Britse veld-
heer weet te gedragen. De Disco-
very kan beschikken over twee
motoren de bekende 3.5 ltr V8en
een nieuwe 2.5 ltr. turbodiesel
die merkwaardig genoeg 200 Tdi
heet.

De Amerikanen presenteren op
de General Motors stand twee
nieuwe modellen: de Pontiac
Transport SE en de Grand Prix.
Het Multi Purpose Vehicle ziet er
tamelijk futuristisch uit en moet

defirma een plaatsje verschaffen
op de Europese vrije-tijds-markt.
Er is duidelijk gekeken naar het
ideevan de Renault Espace: lan-
ge spitse neus en binnen kan de-
zelfde stoelendans worden uitge-
haald om veelvuldig met de zit-
en laadruimte te variëren. De
Pontiac Grand Prix is een snel
uitziende Amerikaan die in de
hogeremiddenklasse thuishoort.

Mazda 323 is een bekende ver-
schijning op onze wegen, na de
lAA komen daar drie nieuwe uit-
voeringen bij. Deze middenklas-
se auto voor de jaren negentig zal
als hatchback, sedan en 323 F (5-
deurs coup') voor prijzen tussen
de 23 en 40 mille te koop zijn.
Ook hier 16-kleppen techniek
voor de bestaande 1.3 ltr/75 pk
motor en de nieuwe 1.8 ltr/131 pk

motor. Een korte kennisma-
kingsrit met een hatchback leert
dat het met de techniek dik in
orde is. De vormgeving is duide-
lijk beter geworden, alleen moet
er nog geschaafd worden aan de
'plastic-look' van binnen en ach-
terin iets meerruimte geschapen
worden.

Toyota
Toyota heeft twee nieuwe typen
in de verkoop en een goudkleu-
rig proto-type met merkwaardi-
ge ' vormgeving. Evolutie in
plaats van revolutie zo noemt
men de gewijzigde Celica, een
model dat al sinds begin 1970 po-
pulair is. Drie versies zijn er le-
verbaar: 1.6 ST, 2.0 GT en een
4WD-versie. Van deLandCruiser
is een opgeblazen luxe terrein-
beest gemaakt met veel chroom
en kracht dat uit de 3 ltr V6-mo-
tor komt. Het model heet Toyota
4Runner en moet het in deze
hoedanigheid opnemen tegen de
'big blocks' uit de VS. De Con-
cept-Car 4.500 GT heeft de vorm
van een geweerkogel en gaat bij-
na even hard. De 2+2 zitter moet
eind jaren '90 een uitgewerkte
auto voor de verkoop opleveren.
De V8motor van 4.5 ltr heeft 300

pk vermogen en haalt een top
van 300 km/u.

De autotentoonstelling lAA/F-

rankfurt wordt gehoudenvan za-
terdag 16 tot en met zondag 24
september. Bezoekers kunnen er
terecht van 9.00 tot 18.30 uur

voor DM 15,- ; het komend week-
end bedraagt de entreeprijs DM
20.- en kinderen tot 14 jaar beta-
len DM 7.-.

Stijl
De eerste indruk van de Peugeot
605 is gunstig. De wagen is ruim,
heeftstijl en is mooi afgewerkt.
Evenals de 405 heeft de 605 voor-
wielaandrijving. Drie van de vijf
benzinemodellen beschikken
over een V-6 motor met een in-
houd van drie liter. De overige
twee hebbeneen viercilindervan
1998 cc. Er is ook een versie met
een V-6 motor met 24 kleppen.

Dit model levert 200 DlNpk bij
6000 toeren.

Alle typen zijn leverbaar met
drieweg katalysator plus lamb-
dasonde, zodat loodvrij geboden
is. Ook de viercilinders leveren
hoge prestaties. De hoogst geme-
ten snelheid op de testbaan was
197 kilometer per uur. De ftibriek
geeft voor dit type een gemid-
deld benzinegebruik op van 8,3
liter per 100 kilometer.

" Nog eens de Peugeot 605

auto

De auto. techniek voor de mensen

IAA Frankfurt toont
zeer veel primeurs

De auto, techniek voor de
pensen': op alle muren in
'rankfurt hangt een affiche
met die tekst. Die techniekheeft er nog niet voor gezorgd
dat bezoekers zonder files de
autotentoonstelling lAA/F-
-|^nkfurt kunnen bereiken.J^ok in de ruim opgezettebeursstad aan de Mam woekertmen met deruimte om het vele
Verkeer een redelijk heenko-men te laten zoeken.

ÜP de tentoonstelling zelf is er
echter genoeg ruimte vrijge-
maakt om het technische imago
Van de auto te presenteren. Twee
"allen met meerdere verdiepin-
§en aan de Theodor-Heuss-Allee
2'Jn bestemd voor fabrikanten

n personenauto's. Tachtig
perken doen mee aan dit twee-Jaarlijks terugkerende spektakel.
_& er is veel nieuws te zien in het
'iuto-Walhalla in Frankfurt.

" De NieuweLancia Dedra die ook in Frankfurt te zien is.

" Daar zijn ze gek op in Duitsland: de BMW 850i

" Volkswagen gaat het terrein met met de Golf Country

# Discovery, nieuwe terreinwagen van Landrover.

" Suzuki Swift 1.6 GLX

" Mazda 323
met achterklep
als derde
deur.

Bijna 3 miljard investering
voor nieuwe Peugeot 605

Peugeot heeft grote ver-
wachtingen van haar nieu-
we topmodel de 605. Direc-
teur Guy Perrier van de gro-
tendeels vernieuwde fa-
briek in Sochaux: „De laat-
ste maanden hebben we
hier in een koortsachtige
sfeer gewerkt. U kent dat
wel; het is de sfeer van op-
gewondenheid die er altijd
is bij een aanstaande ge-
boorte. Het tij lijkt goed
voor deze nieuwkomer."

Sinds 1988 blijkt de markt voor
dit soort luxere auto's op te
bloeien. Voor de produktie van
de 605 zijn in Sochaux twee nieu-
we fabrieken neergezet. Daar-
voor was het zelfs noodzakelijk
de loop van de rivier de Allan te
wijzigen. Elfhonderd man nieuw
personeel werden aangetrokken
en deze samen met het bestaan-
de personeel een speciale oplei-
ding gegeven, gericht op de 605.
Alleen al voor deze auto zijn
300.000 uur in opleiding gesto-
ken.

Toeleveranciers hebben hun
werkplaatsen. Vier tot tien maal
per dagvoeren ze hun produkten
aan. De verfleverancier heeft in
de fabriek eigen ruimten en de
verantwoordelijkheid over de
lakkwaliteit. Zodoende onder-
houdt de fabriek heel andere be-
trekkingen met de leveranciers.
Door de directe levering is er
maar weinig voorraad, genoeg
voor vijf produktiedagen. Vroe-
ger was die periode 24 dagen.

" Het luxueuze interieur van het Peugeot-topmodel

Snel
De zescilinders halen 222 kilo-
meter per uur en deversie met de
24 kleppen zelfs 235 kilometer,
bijna het dubbele van wat in Ne-
derland is toegestaan. Maar de
ambitievan Peugeot om iets bij-
zonders aan te bieden blijkt ook
uit het zonder meerverzorgde in-
terieur, waarbij gebruik is ge-

maakt van leer en hout, afhanke-
lijk van het type. Stuurbekrach-
tiging bieden ze allemaal, maar
bij bepaalde duurdere versies is
deze electronisch geregeld. Dat
houdt in, dat de bekrachting. bij
parkeren het sterkst is, maar bij
hoge snelheden afneemt. ABS is
leverbaar op alle typen en op de
duurdere versies standaard.
Rondom zijn schijfremmen ge-
monteerd, waarvan de voorste
geventileerd zijn.

Luclilwecrstand
Aan de vermindering van de
luchtweerstand is veel aandacht
gegeven. Dat heeft geleid tot een
luchtweerstandscijfer van CX
0,28 tot 0,30, afhankelijk van het
type. De duurdere uitvoeringen,
aangeduid met 'SV' beschikken
over een variabel en electronisch
gestuurd schokdempersysteem.
Sensoren registreren allerlei ge-

dragingen als gas loslaten, rem-
men, accelereren, het rijden op
een slechte weg enzovoort. Naar
gelang deze omstandigheden
zoekt het electronische systeem
pijlsnel de juiste schokdemping.
Zo wordt het overhellen in de
bochten tegengegaan en het dui-
ken bij het remmen.

Nog nooit heeft Peugeot zo veel
geld geïnvesteerd in een nieuw
model. Het project heeft gedu-
rende de afgelopen vijfjaar bijna
3 miljard gulden gekost. Behalvegerobotiseerde montagetechnie-
ken kwam er ook een 'uiterst stof-
vrije lakstraat, waar robots het
spuiten van de wagens geheel
voor hun rekening nemen.

De nieuwePeugeot wordt vanaf
maart naar het buitenland geëx-
porteerd. De dan geldende (on-
getwijfeld pittige) prijs is nog
niet bekend.

f limburgs dagblad J
Vrijdag 15 september 198913



Kunst ei

/Vijshoff ANTIQUES biedt u
taast de collectie gerestau-
eerd antiek nu ook onge-
estaureerd antiek tegen
nesscherpe prijzen. Am-
itenraderweg 9, Hoens-
iroek-Centrum. Tel. 045-
-11976. Geopend: Donder-
dag, vrijdag en zaterdag.
re k. 2 ANTIEKE kasten
vaarvan 1 Mechelse. Tel.
377-823197.
re koop eiken SLAAPKA-
MER, Louis XV, ’2.250,-.
fel. 045-216993.

t Antiek
Onze kwaliteit bewijst zich
zelf met de jaren. Antiek
SIMONS Dorpstr. 45A, Nuth
(t/o ingang kerk, naast chin.
rest.). Donderdag koop-
avond. Tel. 045-243437.
Te k. gevraagd ANTIEKE
meubels, kleingoed enz.
Tel. 09-3212261156.
Te k. antiek eiken Mech. VI-
TRINEKAST i.pr.st.

’ 1.475,-. Tel. 045-416604.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Braderieën/Markten
Morgen

Hobby/huisvlijtmarkt
In Makado-Beek. (toegang gratis)

JAARMARKT Thorn 17 scp- Met een PICCOLO in het
ember met super tractoren, Limburgs Dagblad raakt u
cinderkermis, 'n clown, oude Uw oude spulletjes 't snelst
ambachten, tevens antiek kwijt. Piccolo's doen vaak
ïn vlooienmarkt. Wilt u nog wonderen... Probeer maar!
nee doen! Inl. 01620-55776 Tel. 045-719966.

Te koop gevraagd
KLEUREN TV's en video's
Jefect geen bezwaar. Tel.
345-728130.
Wij komen OVERAL drin-
gend gevr. damespockets,
stuiverromans, flodderboek-
es, sexbladen en porno-
-oekjes. 09-3287786810.
3evr. IJSKAST, gasforn.,
jiepvr., kleur TV, video,
aankst. enz. 045-725595.
Inkoop GOUD enz. tegen
Mntant geld. Verseveld, Sa-
roleastraat 80 A, Heerlen.
Tel. 045-714666.

Te k. gevr. plm. 2000 VELD-
BRANDSTENEN. Tel.
04459-1360.
Met SPOED te k. gevr. alles
moet wel in goede staat zijn:
Gasfornuis, afzuigkap met
ombouw. Compl. oma stijl
slaapkamer 2 pers. Alleen
bel, na 19 uur. 045-225886
Te k. gevr. 2 GEVELKA-
CHELS. Tel. 045-254142.
BAROKBANKSTEL te k.
gevr. en rechtstaande ele-
mentenkast eiken en eet-
hoek. Tel. 04490-23248.

Diversen

Restaurant La Cage
Meesweg 2, Vilt, 04406-41001

Gezellig tafelen bij piano muziek, tevens U adres voor
warme en koude buffetten, gratis thuisbezorgt.

Gebit gebroken
Klaar 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.
BLOEMKOOL t.k. vers van 't
land. Vanaf 50 et. Na 13.00
uur Hamers, Houtstr. 26,
Merkelbeek. Tel. 04492-
-1742.

Kettler TRIMTOESTEL, hal-
ters en gewichten; Queen
Arme slaapk. en dubb. was-
taf. M. Villeroy en Boch. Tel.
045-316801.
Door jonge masseuze totale. ONTSPANNINGSMASSA- .
GE m. leuk gesprek en (fris)
drankje. Eens geweest, U
blijft komen. 045-353489.

' Te k. Willems HOGEDRUK-
REINIGER 220 Volt, 80 ATU

’ 1.000,-; tev. diepvrieskast
Bauknecht 3 sterren 5 I.. ’ 450,- en diepvrieskist 400; ltr. ’ 300,-. Tel. 045-422000
GEVELBRANDTRAP te
koop. Te bevragen, tel. 043-
-210518.

U kunt er wat aan doen. Uw geld kan
voor een reumapatiënt direct omgezet
worden inverlichting Doorrevalidatie, hulp-
middelenen onderzoek.Het mZXMWÊ
Reumafonds helpt daarbij. ;%
Helpt u het Reumafonds? ■ 'i^^^i&mÊ_È.lij w wÊk
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Statenlaan 128,2582 GW Den Haag.
Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324.
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De betoverende kleuren van de herfst
vindt u terug in de

adembenemend-mooie najaarsmode
bij Schunck.

Topmerken van de mooiste mode!
Voor haar: jasje 335.-; blouse 209.-; pantalon 219.-. Voor hem: kólbert 389.-; pantalon 98.-.

De bijpassende schoenen en accessoires vindt u in Heerlen op de le etage en de parterre. Damesmode ook in onze speciaalzaak in Geleen.
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daar winkelje voor je plezier !

Ligt uw hart in
Limburgs natuur?
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Bel of schrijf: i
Stichting "/CT het Limburgs Landschap

iÉfiïZ Kasteel Arcen t.

tó)ftL postbus 4301 b
"wW 5944 zg Arcen 8

telefoon 04703-1840
K
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Mama, j
bestaan er!
nog echte
panda's?
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GEEF OM DE TOEKOM^
Wordvoorf 27,50 donateurvan he*

Wereld Natuur Fonds.Giro 25,Zeist-*
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Wachtgeld
struikelblok
benoeming
wethouder

Van onze verslaggever

SIMPELVELD - Tijdens een beslo-
ten bijeenkomst gisteravond in het
gemeentehuis van Simpelveld zijn
de raadsleden er niet in geslaagd
een geschikte kandidaat te vinden
als opvolger van de scheidend wet-
houder Jacques Schrijvers. Eén van
de twistpunten is de wachtgeldrege-
ling voor ex-wethouders. De oppo-
sitie wil -het liefst ex-wethouder
Grooten terug in het college; Groo-
ten heeft reeds recht op wachtgeld.
De oppositie voelt weinig voor een
kandidaat, die na de komende ge-
meenteraadsverkiezingen, even-
eens wachtgeld mag claimen.

Voorlopig houdt de coalitievast aan
haar kandidaat, het raadslid Lucas
Vaessen. Maandagavond komen de
meerderheidsfracties - negen van
de vijftien raadsleden - opnieuw
bijeen. Dan hoopt men over enkele
financiële details te beschikken.

De tijdelijke opvolging van Bo-
choltzenaar Schrijvers moet ingaan
op 1 oktober. Dit in verband met
zijn benoeming tot plaatsvervan-
gend-rectoraan hetTrichter College
in Maastricht. Een combinatie van
beide functies was onmogelijk.

De coalitie bleef gisteravond bij
haar standpunt dat zowel uit Bo-
choltz als uit Simpelveld één wet-
houder moet komen. Aangezien de
zittende wethouder Frijns in Sim-
pelveld woont, is de keuzemogelijk-
heid binnen de coalitie beperkt ge-
bleven tot de twee in Bocholtz wo-
nende raadsleden Johan Ploumen
en Lucas Vaessen. Ploumen (69) zag
af van een tijdelijke benoeming in
verband met zijn leeftijd, waardoor
Vaessen overbleef.
Maar ook de oppositie, bestaande
uit de raadsleden Loozen, Zinzen,
Grooten, Beckers, Starmans en
Ploem, heeft één, misschien wel
twee kandidaten. Oud-wethouder
Hub Grooten is wellicht hun voor-
naamste troef.

Eind volgende week komen alle
raadsleden opnieuw bijeen en volgt
wellicht een definitieve voordracht.
Tijdens de raadsvergadering op 28
september wordt de benoemingvan
de nieuwe wethouder verwacht.

Van onze correspondent

Zigeuners
breken op

Van onze verslaggever

VOERENDAAL - Het volledige bestuur van de
WD-afdeling Voerendaal is opgestapt. Hoewel
voorzitter J. Boers gisteravond het opstappen van
de lokale WD-top bevestigde noch ontkende, staat
vast dat dit besluit afgelopen dinsdagavond geno-
men is tijdens een bestuursvergadering, gehouden
in café De Gouden Leeuw in Klimmen.

Het opstappen volgt na het advies,
dat voorzitter Boers begin deze
week vanuit de WD-Limburg
kreeg om zijn functie neer te leggen.
Dit alleen voor de voorzitter bedoel-
de advies heeft het gehele bestuur
zich blijkbaar aangetrokken.
Met het opstappen van de liberale
top is de malaise binnen de Voeren-
daalse VVD compleet. Onlangs gaf
wethouder Hermans te kennen zich
niet langer beschikbaar te stellen
voor de komende gemeenteraads-
verkiezingen.

Gekonkel
Samen met raadslid Guus Voogt
vormt hij de VVD-fractie. Althans
op papier, want één van de redenen

van de teloorgang is de schrale on-
derlinge verstandhouding tussen
dit tweetal.

Van deze fractie is nu weinig meer
over. Want ook Guus Voogt wenst
niet langer onder de VVD-vlag bin-
nen de raad te opereren. Voogt zei
gisteren in deze krant het 'gekonkel
van de Limburgse WD' moe te zijn.
Hem was namelijk ter ore gekomen
dat hij in maart 1990 op een onver-
kiesbare plaats zou worden gezet.

Voor Voogt was ditvooruitzicht vol-
doende reden om voorgoed te kap-
pen met de Limburgse VVD. Mo-
menteel bereidt hij zichvoor op het
samenstellenvan een liberale partij,
waarvan hij als lijsttrekker zal op-
treden.

Van onze
verslaggever

HEERLEN - De
ruim honderd zigeu-
ners, die sinds twee
weken kampeerden
op een terrein voor
dagrecreatie in Heer-
len-Noord, zijn gis-
termiddag en -avond
vertrokken. Volgens
een woordvoerder
van Justitie hebben
de zigeuners in eer-
ste instantie uit
eigen beweging het
veld geruimd, hóe-
wel de dienst Woon-
wagenzorg van de
gemeente Heerlen
hen had aangezegd
dat ze vóór morgen
het recreatieveld
moesten verlaten.

BRUNSSUM - Duizenden legerau-
tootjes rolden 45 jaargeledenals het
ware van de band in de timmer-
werkplaats van Brunssummer Wiel
Graus. De inmiddels gepensioneer-
de aannemer heeft de draad weer
opgepakt en is bezig met de produk-
tie van schaal 1 op 10-modellen van
legervoertuigen uit de Tweede We-
reldoorlog.

nen, die dezeauto's als souvenir wil-
den hebben. Toen ik de smaak echt
te pakken kreeg werkte ik ook aan
grote bestellingen van winkeliers in
Zuid-Limburg, die erg verlegen za-
ten om welk soort speelgoed dan
ook. Zo heb ik in het eerste halfjaar
na de bevrijding duizenden van die
dingen gemaakt. Ik heb zelfs een
paar maanden een schilderin dienst
moeten nemen om de wagentjes te
veryen. En mijn vader draaide dé
wielen. Daarvoor gebruikten we
takken, die we van kersenbomen
zaagden."

Gisteravond bleven
er nog vier caravans
achter. Maar ook die
moeten van de ge-
meente Heerlen voor
het krieken van deze
vrijdagochtend het
veld ruimen.

Wiel Graus gek
van legerauto

’s

Aangenomen mag
worden dat dezigeu-
ners zullen terugke-
ren naar hun wonin-
gen in het noorden
van het land. Vol-
gens Justitieleven er
onder de bewuste
groep geen wensen
om zich permanent
in Heerlen te vesti-
gen.

" Terwijl achter
haar de kara-
vaan al optrekt,
richting noorden,
roept een zigeu-
nermoeder haar
kinderen binnen.

Foto: DRIES
LINSSEN

Alleen is er nu geen sprake meer
van massaproduktie. „Dat was, zo
vlak na de bevrijding, eigenlijk ook
al niet de bedoeling", zegt Wiel.
„Maar toevalligerwijs was er in die
tijd ineens grote vraag naar mijn
auto's. En in de bouwvak was in de
winter van '44/45 niet veel te bele-
ven. Zo ben ik op het idee gekomen
van afvalhout miniatuurlegervoer-
tuigen te gaan maken."

Over kredietaanvraag van 50 mille

Kritiek op proef
in welzijnswerk

Tank
Momenteel maakt Wiel Graus een
nieuwe collectie voertuigen, die aan
de bevrijding herinneren. Een GMC
en een jeep met aanhanger, een
Beep-Dodge en een truck met 45-
-tons trailer zijn al klaar. Nu nog een
zo origineel mogelijke Sherman-
tank, die het geheel zal complete-
ren. „De meeste modellen staan le-
vensgroot bij een kennis in Het Bel-
gische Vroenhoven. Ik meet dan al-
les zo precies mogelijk open gaaan
de slag. Met het bevrijdingsfeest in
mei volgend jaar hoop ik de hele
collectie gereed te hebben. Belang-
stelling om ze tentoon te stellen is er
al volop", besluit de enthousiaste
'autofabrikant.

Verf
„Van de Amerikanen, die bij ons in
de werkplaats aan de Dorpsstraat
hun keuken hadden, kreeg ik de
verpakkingskisten van munitie en
etensvoorraden. Die waren prima
geschikt. Bovendien kon ik zoveel
legergroene verf krijgen als ik maar
wilde.De eerste exemplaren GMC's
en jeepsvonden gretig aftrek. Klan-
ten waren kennissen en Amerika-

Koffie
0e nationale koffietest is
°r de redacteuren van deze

,|l rJ-ek natuurlijk geen onbe-
Js"*e. Afet argusogen volgen
i>a_ n 00'c e verrichtingen
\Z de uitermate deskundige|^ wan het weekblad Carriè-i " die regelmatig ergens bin-
ie i.Ua^. om zowel de smaak vankoffi e als de daarbij horende. f^ice op hun juistewaarde tejatten. Welnu, de vier koffie-ers die sinds 1966 de jury
Qr Tnen, bezochten onlangs het
n ' V-d hotel in Heerlen, waarze
jc).e'% maar oplettend aan-
ba>??en voor een ouderwetse
Uit Het Grand hotelkwam

e
e
t
lndelijk 'grand' uit de verj

**n ,c êrs er niet om liegen:
£ J 0 voor de koffie, een 10 voor
Hj Seryies, een 9 voor de bedie-
Da

,9' én een 9 voor de toiletten.s nog eens andere koffie.

Koffie (2)
toen koffienieuws niet is
Uiei ie- branden, weer een
Der tot.e. Inderdaad, het is nog
trI,J'üea- Maar het diensteneen-
C _. De K°ffieP°t in Hoens-
ber op vrijdag 13 ofcto-
0p °nt twee uur officieel her-
g door t_>ethouder Zuid-
heef r.Uan Heerlen. Daarna is

1 fcfw "Oensbroefc tot zes uur w?el-
C.om een kijkje te nemen. De
"ferrt 0t *s ingrijpend ueran-

'Sqt) is °nder meer de in-
teej,9 «erptaatst naar de Kas-

/ ttu actn en zVn de andereruim-
§in ,Ultgebreid en verbouwd.
h^as enkele maanden is ook
ier . delijkBureau van de Fe-

Q-tie Welzijnswerk Ouderen,
i^Z°orheen het hoofdkantoor(Z:eerlen had, in het diensten-
\aZru' ln gehuisvest. De vrijge-
W6ir ruimte *n het centrumn "eer.en wordt nu gebruikt
b1.,) foor

Koffie (3)
L, n De Koffiepot zijn een kap-iZn' een pedicure, een post-
Lj°or en een bibliotheek ge-
I? *>est. Er werkt een belasting-
tZ* 1'En er is een postzegelcub,
j bibliotheek en een verga-
i„.jfentrum. Verder vindt er
E . 'yfcs een groot aantal acti-
cenrlten P'aats. Het diensten-trum Xüordt volledig beheerd

°r vrijiüittigers.

Koffie(4)
beH..riüyl lüe doorschenfcen,
%iuPen u'e meteen dat dezeititj1,kotnende zondag met een

6 f 2en verrassing komt tij-
tyee , et Bevrijdingsontbijt in
ty.o En waar de hopelijk
kijf. Sasten zeker van op zullen
'ke.n.' een daar ter plekke
sßec' Dagblad een
\Zaal krantje uit. Van voor

I'^tiic acflt-er vol met hapklare
%m , n' Inclusief een wel-
Wn 00rd aan de Ameri-
bw Se oorlogsveteranen _an

jji'Uaierneester Piet van Zeil inIjtoe; English'. Klopt, u moet
S.g.. aanschuii>en voor dit pa-

antn toetje. En goed bewaren.
Zild Z?er een is het ge-
t" OtJ verzamelaars.

Koffie (5)
liet j

U n°9 een koffieslokje over
UeZ?a90-boekje, dat voor vijj
Cefcn aar ligt op bij- en servi-. erl?toren van deze krant. Dit
He n

erse °°ekje bundelt de se-
%er r*lkelen die verschenen is
de 0 het omstreden imago van
Uitee*feliike Mijnstreek. En die_ an nt°pen tot 'Bekentenissen
(te '-yen Politiecommissaris' tot
t'recfVen buren over Heerlen.
°ntbi>\met zon Bevrijdings-
ni0o.yt.?oent Heerlen toch maar
>_. 2»Jn wat dojje imago op.
I\ ___ /**/*"

Koffie(6)
1ge J*rnnssum zijn tu.ee nar-
den mannen op de Jco//ie gefco-

" z*i zic'l tegen hun
yee. st °Ua^ng arresteerden. De
An n lm een cafe waar hij

iBe«icht e cafébezoeker in het
idat rf- si?e9. omdat hij dacht

j
e 2^n Ronson-aanstefcer

b[ ee,l1\oepi)ct.0epi)ct. Bij aanhouding
stelcL driftkikker twee aan-
ei9e« °P 2afc te hebben: zi3n
?Ht en-die üan de in het ae~
'iet hPetlk,te bezoeker. Mee naarö^ nreau wilde hij allerminst.

f?Pte hij tegen de Polit-ie-
ïet k et tweede geval van ver-
%nae^°f een bromfietser die„ en werd omdat zijn
JVet "passagier geen helm droeg.
%k °6n de aoent het bonboefcje
ter Q

reed "'eg. Politie erach-
j^fti n' c verzette 2*c'l
W^ar', ieaen de sommatie mee
M^en h-et bureau te fcomen. Pas

u .}3in de wurggreep zat,hV zich leiden. " De 'modellenlijn' van autobouwer Wiel Graus.
Foto: FRANS RADE

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De gemeente
Landgraaf gaat vijftig mille uittrek-
ken voor het aanbrengen van spe-
ciale voorzieningen voor ouderen
en gehandicapten in huurwoningen
aan de Sloterstraat en de Kerk-
straat. De raad van Landgraaf heeft
daartoe gisteren besloten. Het geld
komt voor het grootste gedeelte uit
het Stadsvernieuwingsfonds.

De drie raadsleden, van wie Pierik
en Vermeulen het college op vrien-
delijke maar besliste wijze onzorg-
vuldig handelen Verweten, vonden
op een gegeven moment zelfs steun
bij de CDA-fractie, die bij monde
van fractievoorzitter Palmen ook de
handelwijze van het college veroor-
deelde. Daarop gaf het college toe

’Schoonheidsfoutjes’

Ook vakwethouder Van Goethem
bekende dat het budgetteringsex-
periment niet bepaald op rolletjes
was verlopen, hoewel hij meteen
daarna liet weten dat dat geen aan-
leidingwas om het hele projectaf te
blazen. Pierik, Vermeulen en De
Boer toonden zich echter geenszins
tevreden met de uitleg en konden
dan ook na de tweede termijn de
nieuwe kredietaanvraag niet billij-
ken. Desalniettemin werd het voor-
stel aangenomen.

Halve ton voor
aanpassen huizen

gehandicapten

" Lucas Vaessen, kandidaat-
wethouder van de coalitie.

Tijdens een ingelaste raadsvergade-
ring kwam een kredietaanvraag (bij-
na 50 mille) voor voortzetting van
het experiment, dat uiteindelijk in
een budgetteringssysteem voor
welzrjnsinstellingen moet resulte-
ren, aan de orde. Eerder gaf het Ko-
ningin Julianafonds Brunssum een
financiële bijdrage, mede om een
dergelijk systeem van de grond te
krijgen. Het college zette met het
geld van het KJ-fonds een advies-
bureauaan het werk om een rapport
samen te stellen, maar 'vergat' de
raad in eerste instantie duidelijk te
informeren over de betaling aan het
adviesbureau.
Pierik toonde zich woedend omdat
het college de raad niet gevraagd/-

BRUNSSUM - De raadsleden Pie-
rik (D66), Vermeulen (WD) en De
Boer (PvdA) hebben dezeweek felle
kritiek geuit in de richting van het
Brunssumse college, naar aanlei-
ding van de gang van zaken rond
een budgetteringsexperiment.

Van onze verslaggever geïnformeerd had het geld van het
KJ-fonds aan het adviesbureau te
spenderen, terwijl er alweer een
nieuwekredietaanvraag op tafel lag.
Vermeulen stoorde zich vooral aan
de kwaliteit van het onderzoek, dat
in zijn ogen aan de oorspronkelijke
opdracht voorbij was gegaan en in
weinig tot niets had geresulteerd.
Mevrouw De Boer kon zich vinden
in de scherpe kritiekvan de beide
oppositie-raadsleden, maar beperk-
te zich in haar eigen betoog tot het
inhoudelijkevan het experiment en
de rol van de welzijnsinstellingen
daarbrj.

enkele 'schoonheidsfoutjes' te heb-
ben gemaakt. Wethouder van finan-
ciën De Bruijn: „In een eerder sta-
dium heeft een ambtenaar van mijn
afdeling zich vergist. Hij dacht dat
er nog geen betaling aan het advies-
bureau was verricht en heeft dat
destijds ook aan mij laten weten.
Later kwam hij daarop met het
hoofd in de schoot terug. De beta-
ling was wél verricht, maar hij had
het overzien. Daarop heb ikzelf het
boetekleed aangetrokken en de
raad geïnformeerd."
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Op 16 september 1944 bereikt een Amerikaanse verkennings-
eenheid Heerlerbaan, nadat de Geallieerden op verschillende
plaatsen door de Duitse Geullinies zijn heengebroken. Een dag
later rollen tanks voorbij de Vroedvrouwenschool en voeren
Amerikaanse soldaten Duitse krijgsgevangen af(zie archieffo-
to), waarmee de bevrijdingvan Heerlen definitiefwordt.
Nu, op de kop af45 jaar later, staat die bevrijding weervolop
in de aandacht.Maar deverschillen tussen het bevrijdingsfeest
van toen en het bevrijdingsfeest van nu, zijn groot.
Logisch. Want in 45 jaarveranderde het een en ander. Zoals
ook defoto van DriesLinssen laat zien, genomen op de Heerler-
baan...vanaf dezelfde plek waar ooit die onbekende kiekjesma-
ker stond om die glimlachende GI-s met hun krijgsgevangen
vast te leggen.

Malaise binnen Voerendaalse afdeling is compleet

Ook WD-bestuur stapt op



t
Heden overleedtot onze diepe droefheid, voorzien
van de h.h. sacramenten der zieken, in de ver-
pleegkliniek te Heerlen, in de leeftijd van 80 jaar,
onze goede moeder, schoonmoeder, grootmoeder,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Ida Schrijvers
weduwe van

Johan Nicolaas Packbier
Wij bevelen onze dierbare overledene in uw gebed
aan.

De diepbedroefde familie:
Urmond: JohanPackbier

Greta Packbier-Vaessen
Beate en Erwin

Simpelveld: Hein Packbier
Keetje Packbier-Reijnders
John en Silvia

Bocholtz: Tinie Hofman-Packbier
Huub Hofman
Evelyne en John
Madeleine en René

Simpelveld: Wiel Packbier
Kitty Lambriks

Bocholtz: Bep Hofman-Packbier
Piet Hofman
Jacqueiine, Robert en Erik
Familie Schrijvers
Familie Packbier

Heerlen, 13 september 1989
Corr.adres: Huls 81, 6369 ET Simpelveld
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op maandag 18 september
om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Remi-
gius te Simpelveld.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condoleren.
Zaterdag om 18.30 uur zal, mede ter intentie van de
overledene, een h. mis worden opgedragen in de hulp-
kerk St-Jozef Arbeider te Huls-Simpelveld.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van "I
g'n Bende", Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld. Bezoek-
uur van 18.00-19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelie-
ven deze advertentie als zodanig te beschouwen.

t
"Een goed mens isvan ons heengegaan".

Na een leven dat getekend werd door eenvoud,
goedheiden behulpzaamheid, is heden op 78-jarige
leeftijd toch nog onerwacht van ons heengegaan,
mijn lieve man, onze goede vader, schoonvaderen
lieve groot- en overgrootvader

Karel Bosscher
echtgenootvan

Jantje Wijnsema
Kerkrade: J. Bosscher-Wijnsema

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

6464 XX Kerkrade, 13 september 1989
Past. van der Heijdenlaan 54
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade. (Dit is het
terrein van de Lückerheidekliniek).
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks van
18.00 tot 19.30 uur.
De crematieplechtigheid zal worden gehouden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10,
op zaterdag 16 september om 10.30 uur.
Samenkomst om 10.15 uur in het crematorium.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Heden overleed in de Hamboskliniek te Kerkrade,
in de leeftijd van 81 jaar

Anna Catharina
Schillings

Familie Schillings
6461 AL Kerkrade, 9 september 1989
Wijngracht 70
De eucharistieviering en begrafenis hebben op
wens in stilte plaatsgevonden.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is om iedereen persoon-
lijk te bedanken voor het medeleven, ondervonden
bij het overlijden en de crematie van mijn lieve
man, vader en opa

Wim Pieters
willen wij u allen langs deze weg hartelijk danken
voor de vele condoleances, heilige missen en bloe-
men en tevensvoor uw begeleidingnaar het crema-
torium.

Mevrouw F. Pieters-van Hasselt
Kinderen en kleinkinderen

September 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 17 september as. om 11.30 uur in de pa-
rochiekerk H. Hart van Jezus te Heerlen-Schande-
len.

Dankbetuiging
Voor devele blijken van belangstelling bij de ziek-
te, het overlijdenen de begrafenis van mijn dierba-
re echtgenote, onze moeder en grootmoeder

Maria Agnes
Knops-Ackermans

betuigen wij u onze oprechte danl^^—'■—■P. Knops
Kinderen en kleinkinderen

Simpelveld, september 1989
De zeswekendienst houden wij op zaterdag 16 sep-
tember 1989 om 19.00 uur in de parochiekerk van
de H. Remigius te Simpelveld.

Op 17 september is het een jaar geleden
dat wij afscheid moesten nemen van
hem, die ons zo dierbaar was, mijn on-
vergetelijke echtgenoot, onze goede va-
der, schoonvader, opa, broer, schoon-
broer, oom en neef

Mathieu Eggen
De plechtige eerste jaardienstzal worden
gehouden op zondag 17 september as.
om 10.00 uur in de parochiekerk van de
H. Gertrudis te Wijlre.

Mevrouw M.H. Eggen-Eussen
Kinderen en kleinkinderen

6321 BE Wijlre
15 september 1989
v. Wachtendonckplein 13

Met grote droefheid geven wy kennis van het plot-
seling overlijden van onze goede moeder, schoon-
moeder en oma

Geertruida Maria
Anna Sauren

weduwe van

Johannes Dennemans
Zy overleed in de leeftijd van 77 jaar.

Kerkrade: John en Jeanne Huynen
John en Diana
Familie Sauren
Familie Dennemans

Kerkrade, 13 september 1989
Vroenstraat 101
Corr.adres: St. Bernadettestraat 42, 6465 AWKerk-
rade
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
maandag 18 septemberas. om 11.30uur in de paro-
chiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes te Kerk-
rade-Gracht, waarna aansluitend crematie in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemde kerk. Er is geen con-
doleren.
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium is
gezorgd.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont. Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot
19.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen. _
Verdrietig, maarmet grote dankbaarheidvoor alles
wat zij voor ons gedaan en betekend heeft, geven
wij u kennis dat na een liefdevolle verzorging in
Huize "Douvenrade" van ons is heengegaan onze
lieve en altijd zorgzame moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder

Christina Elisabeth
Bakker-Didama

weduwe van

A.G. Bakker
op de leeftijd van bijna 90 jaar.
Wij zullen haar missen als de moeder, diehaar mot-
to "Doe wel en zie niet om" naleefde en inhoud gaf.

Uden: Henk Bakker
G.O. Hijl

Breda: Thames Bakker
I. Bakker-Veenenbos
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Heerlen, 13 september 1989
Corr.adres: J.H. Bakker
Cimbaallaan 34, 5402 AZ Uden
De crematieplechtigheid zal worden gehouden op
zaterdag 16 september as. om 11.30 uur in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren.
Onze moeder is opgebaard in de rouwkamer van
het De Weverziekenhuis te Heerlen. Bezoek dage-
lijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanigte beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Op 11 september 1989 is plotseling overleden

Ake Plieger
op de leeftijd van 68 jaar.
Zijn wens om in stilte gecremeerd te worden heb-
ben wij gerespecteerd.
Corr.adres: Haansberg 28, 6443 EC Brunssum

Voor de vele blijken van belangstelling bij
het overlijden en de begrafenis van onze
broer, schoonbroer en oom

Ruth Arnts
betuigen wij u onze hartelijke dank.

Familie Arnts

De zeswekendienst zal worden gehouden op
zaterdag 16 september as. om 18.00 uur in de
parochiekerk van O.L. Vrouw van Altijddu-
rende Bijstand te Heilust-Kerkrade.

-__-_-_----________--__________________________-___------------_-_-_--_____

Dankbetuiging
Hartelijk dank aan allen die met ons
meeleefden na het overlijden en bij de
crematie van

Miets Schroe-Dolls
Namens: familie Schroe

De zeswekendienst vindt plaats op zater-
dag 16 september as. om 19.00 uur in de
H. Hartkerk te Mariarade-Hoensbroek.

Voor uw zeer gewaardeerdeblijken van medeleven
ons betoond tijdens de ziekte, het overlijden en de
begrafenis van onze onvergetelijke moeder en oma

Adriana
Konings-Walraeven

weduwe van

Harie Konings
betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 16 sept. as. om 19.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Nicolaas te Guttecoven.

t
In dankbare herinnering aan

Piet Claessen
gedenken wij zijn eerste plechtige jaardienst
op zondag 17 september as. om 9.45 uur in de
kerk van H.H. Marcellinus en Petrus te Oud-
Geleen.

Corrie Claessen-Balvers

Geleen, september 1989

I f~' IDankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens zijn leven heeft gegeven,
hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen, in de leeftijdvan
65 jaar, van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Johannes Petrus (Jeun)
Peters

echtgenoot van

Maria Theresia Hermans
In dankbare herinnering:

Brunssum; M.Th. Peters-Hermans
Brunssum: Paula Latten-Peters

JosLatten
John en Natascha

Brunssum: Jeanette Jansenv.d. Doormalen-Peters
Wout Jansen v.d.Doormalen
Roy
Familie Peters
Familie Hermans

6441 BK Brunssum, 14 september 1989
Passage 24
Deplechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op maandag 18 september as.
om 11.00 uur in de St.-Gregoriuskerk te Brunssum, gevolgd door de be-
grafenis op het'kerkhof aan deMerkelbeekerstraat.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur achter in dekerk.
De avondmis is zondag 17 september om 18.00 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel van het St.-Gregorius-
ziekenhuis te Brunssum, dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Wegens sterfgeval is onze zaak

"Bronsheim"
Kerkstraat 5, maandag 18 september de gehele dag gesloten.

W. Jansen v.d. Doormalen-Peters

Met grote droefheid en verslagenheid geven,wij kennis van het plotselin-ge overlijden van onze oud-directeur

Johannes Petrus (Jeun)
Peters

Zijn belangstelling en vriendschap zullen wij node missen.
Directie en medewerkers
Aannemersbedrijf Gebr. Peters B.V.

Brunssum, 14 september 1989

Op donderdag 14 september jl. overleed, voor ons nog vrij onverwachtons lid

Johannes Petrus (Jeun)
Peters

Wij uiten onze dankbaarheid voor de vele diensten aan onze vereniging
bewezen.
Hij was meer dan 50 jaar lid van onze vereniging.
Zijn gedachtenis zal steeds in onze vereniging blijven voortleven.

Bestuur en leden Gymnastiekvereniging
Don Bosco

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijdenvan onze oud-voorzitter en
erelid, de heer

A. Franssen
Zijn toewijding en inzet zullen steeds tot onze ver-
beelding blijven spreken.

Biljartvereniging
A.8.C., Abdissenbosch

_-_-______________________________________________________________________H|
De plechtige zeswekendienst voor de zielerust van

Germaine H.M. Brouns
zal plaatshebbenop zaterdag 16 september 1989om
19.00 uur in de parochiekerk van deH. Michael te
Thorn.

Pascale, Christophe,
Renaud Thiry.
Gaby Brouns

Corr.adres: Luxemburg 29
Boulevard du Prince Henri

Vlaamse reactie: dit is een publiciteitsstunt

Geruchten in Voeren:
Happart komt terug

Van onze verslaggever

VOEREN - In de Belgisch-Lim-
burgse taalprobleemgemeente Voe-
ren waar de Franstaligen in de ge-
meenteraad over een ruime meer-
derheid beschikken (10:6), gonst het
de laatste dagenvan geruchten over
een mogelijke terugkeer van José
Happart als burgemeester van de
enclave. Happart zelf heeft aange-
kondigd dat hij komende zondag op
het traditionele feest van de Frans-
talige Voerenaars in het Voerense
kerkdorp Remersdael een „verras-
sende aankondiging" zal doen. Naar

verluidt zou Happart meedelen dat
de huidige burgemeester van de ge-
meente, Nico Droeven, ontslag
neemt en dat hij, Happart, kandi-
daat is om hem op te volgen.

Als uitvloeisel van een akkoord op
regeringsniveau hing Happart vorig
jaar zijn burgemeesterssjerp in de
kast. De fel omstreden Waalse poli-
ticus deed dat in ruil voor concrete
toezeggingen ten gunste van dede
Franstaligen in de gemeente. Hap-
part is echter nog steeds eerste
schepen in Voeren en bij de
Euroverkiezingen van juni met

300.000 voorkeursstemmen op de
Europese socialistische lijst verko-
zen.
De enige Vlaamse wethouder in de
raad van Voeren, tweede schepen
Huub Broers, noemt de aankondi-
ging van Happart primair „een pu-
bliciteitsstunt die niets om het lijf
heeft".
Broers: „Happart mag zich kandi-
daat stellen en dat mag hij zeventig
jaar blijven, maar wij, Vlamingen,
zullen geen duimbreed toegeven".
De Vlaamse schepen acht het niet
uitgesloten dat Happart met zrjn
aangekondigde initiatief de rege-

ring Martens onder druk wil zej
om meer faciliteiten voor de F*, j.
taligen in de gemeente af te d
gen. J
Zo zou Happart bij voorbeeld wi J
bereiken dat dit deel van de beJ
king in de NederlandstaligeenC ,
in de toekomst voor het Waalse |
westparlement kan stemmen. ~
dat niet mogelijk.

Arrest
Op 30 september 1986 legde de J%
van State in een arrest neer dat J*jJ
part niet langer burgemeester J
Voeren kon zijn, aangezien hij.» j
Nederlands kent, dan wel pertin
weigert Nederlands te spreken jj
de uitoefening van de bestuur}
ken in de gemeente. Het aU)jjJ
echter nog twee jaar,vooraleer"&-i
part de burgemeesterszetel PrlJsJjj.
Daarvóór was de Belgischereêe^itweemaal over deze onverkW 14

lijke zaak gestruikeld.
ji'wVoerens huidige burgemeester * j

Droeven, een boezemvriend J
Happart, heeft tot nu toe gevveiß
commentaar te leveren op het v
nemen van zijn voorganger. ,

Marx; Nietzsche en Freud

UTP-colleges
over denkers

HEERLEN - In een serie van zes
openbare colleges wordt op de Uni-
versiteit voor Theologie en Pasto-
raat (UTP) in Heerlen aandacht be-
steed aan drie spilfiguren uit de he-
dendaagse wijsbegeerte: Marx,
Nietzsche en Freud. De colleges
worden steeds gegeven op donder-
dagavond en wel vanaf 26 oktober
tot en met 30 november, telkens van
20,00 tot 22.00 uur.
Tijdens de eerste twee avonden

komtKarl Marx aan de orde, vervol-
gens is Friedrich Nietzsche aan de
beurt en tijdens de laatste twee bij-
eenkomsten wordt Sigmund Freud
belicht. De cyclus is een eerste ken-
nismaking met het denken van deze
drie moderne filosofen. Tijdens de
eerste avondkomen steeds de basis-
inzichten van de desbetrefffende
auteurs aan de orde. De tweede
avond wordt dieper ingegaan op be-
paalde specifieke aspecten en pro-
blemen van hun werk.
De avonden staan onder leiding van
prof. dr P. Jonkers, filosofiedocent
aan de UTP. De kosten van de serie
bedragen 30 gulden. Ook kan er per
avond (5 gulden) worden betaald.
Meer informatie: 5045-718520.

giF ■

lEDEREEN HEEFT ZO ZN
SPECIALISME.
Bij ons bent u voorkomplete uitvaartverzorging aan het
juiste adres. Tot en met
bidprentjes, rouw- ft
circulaires en dank- *éo\ r;-,_4l_^-«^«
betuigingen. igp' W-J-Odeman
'n Gratis advies geven PP_~_ MitvaartCCPfa^wij ook u graag. Bel: . i~~~

Stationsstraat 6,6372GS Landgraaf-
Spoorsingel 4,6464AA Heerlen.

Einderstraat 53,6461 EM Kerkrade.
Telefoon (045) 724808/3131 97/4631 41. ,

..._; - ____^

t
Na een met geduld gedragen ziekte hebben wij heden toch nog vrij onver-
wacht afscheid moeten nemen van mijn zorgzame man, onze goedevader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Martin Rinkens
echtgenoot van

Anna Crijns
Hij overleed, voorzien van de h.h. sacramenten, op de gezegende leeftijd
van 87 jaar, in de Verpleegkliniek Lückerheide te Kerkrade (Chèvre-
mont).

Waubach: De bedroefde familie:
A.M. Rinkens-Crijns
Kinderen en kleinkinderen

6374 HP Landgraaf, 13 september 1989
Kerkstraat 110
De plechtige uitvaartdienst wordt opgedragen op maandag 18 september
om 10.30 uur in de St. Jozefkerk te Waubach, gevolgd door debegrafenis
op het kerkhof naast de kerk.
Samenkomst in de kerk; gelegenheid tot schriftelijke condoleance vanaf
10.10 uur.
As. zondag wordt om 17.10uur in voornoemdekerk derozenkrans voor de
overledene gebeden, aansluitend eucharistieviering, hierin wordt de
overledene bijzonder herdacht.
Onze dierbare overledene is opgebaard in de chapelle ardente van deLüc-
kerheidekliniek, St. Pieterstraat 145, Kerkrade; gelegenheid tot afscheid-
nemen dagelijks tussen 18.00 en 19.30uur.
Zij dieonverhoopt geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze
als zodanig te willen beschouwen.

_---------_-_-_----------_----------_--_---------------------___.M^^H^_ --
f

Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, is na een
liefdevolle verzorging in huize Tobias, op 87-jarige leeftijd van ons heen-gegaan, onze lieve moeder en oma

Mathilde M.
Geurts-Fündgens

weduwe van

Leonard J.H. Geurts
Heerlen: J. Geurts

Hoensbroek: H. Geurts
M. Janssen
en haar kleinkinderen

14 september 1989
Corr.adres: Lindberghstraat 49, 6417 EH Heerlen
De uitvaartmis zal gehouden worden op dinsdag 19 september a.s. om
11.00 uur in deparochiekerk van de H. MoederAnna te Bekkerveld-Heer-'
len, waarna aansluitend begrafenis op het kerkhof aan deAkerstraat, in-
gang Groene Boord.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren, achter in de kerk, vanaf 10.40
uur.
Avondwake, maandag 18 september om 18.00 uur in de kapel van huize
Tobias, Piet Malherbestraat 2, Heerlen.
Moeder is opgebaard in de rpuwkamer van het Uitvaartcentrum v/h
Crombach, Oliemolenstraat 30, Heerlen ingang St. Antoniusweg. Gele-
genheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks van 17.30 tot 18.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

t Pierre v. Melick, 68
jaar, echtgenoot van

Maria Brentjens, SauJ

terneslaan 6a, 6213 EN
Maastricht. De plechti-
ge uitvaartdienstzal ge-
houden worden op za-
terdag 16september om
11.30 uur

t Annie Tilly, 79 jaar.
Corr.adres; Wijk-

meesterdr. 23, 6216 PL
Maastricht. Eucharis-
tieviering in de paro-
chiekerk van St.-Marti-
nus te Wijck-Maas-
tricht, op vrijdag 15 sep-
tember as. om 14.00

'■ uur,

t Truus Stols, 84 jaar,
weduwe van Jacques

v. Engelshoven. Corr.-
adres: Oeslingerstr. 5,
6247 BC Gronsveld. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden vrijdag 15 sep-
tember as. om 11.00 uur

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden
van onze gepensioneerdemedewerker, de heer

W. Beterams
De heer Beterams was tot aan zijn pensionering in
1984ruim 44 jaarwerkzaam bij onze afdeling distri-
butie.

Directie en personeel
NV Provinciale Limburgse
Elektriciteits-Maatschappij

Maastricht, 11 september 1989

tAnna van der Vorst, 70 jaar,echtgenote van W 1Smeets, Wilhelminalaan 17, 6061 AX Posterh°'JDe plechtige uitvaartdienst zal worden gehoude
op zaterdag 16 september om 10.30 uur in de Par
chiekerkvan de H. Matthias te Posterholt.

t Marjan Titselaer, corr.adres: A. Stienen, B'
schopBoermansstraat 3, 6041 XLRoermond- v

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden °'zaterdag 16 septemberom 11.00 uur in deMunster'
kerk te Roermond.

tDorothea Gijsen, 93 jaar, weduwe van Matn|J
Clephas, Heide 8, 6093 PB Heythuysen. v

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden °Jzaterdag 16 septemberom 14.00 uur in de dekene
kerk van de H. Nicolaas te Heythuysen.

tAnna Didderiens, 100 jaar, weduwe van Go"
fridus Loyen, Biesstraat 33, 6093 AC Heyth»',

sen. De plechtige uitvaartdienst zal worden geh°,êden op zaterdag 16 september om 10.30 uur in °dekenalekerk van de H. Nicolaas te Heythuyse"'
4-Margaretha Colenbrand, weduwe van Pct«4<j
I Stienen. Corr.adres: D. v. Twiststraat 14, 6"

GZ Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal W^j
den gehouden op zaterdag 16 september om l"-
-uur in deTomaskerk te Roermond.

t Reinier Beckers, 92 jaar, echtgenoot van J°s..
phina Joosten, weduwnaar van Margaretha *~gels. Corr.adres: Fam. van Tegelen-Beckers, Maa...

brachterstraat 32, 6101 XX Echt. De plechtige <*%
vaartdienst zal worden gehouden op maandag ,

£september om 10.30 uur in de parochiekerk van
H. Landricus te Echt.

Limburgs Dagblad Vrijdag 15 september 1989 " 16



Precies zon zelfde bord
werd op hetzelfde mo-
ment ook op de Ameri-
kaanse begraafplaats in

Namens die stichting
werd het door de chef-
staf van het Witte Huis
John Sununu overhan-
digd aan de president.

Van onze verslaggever

JJEDERWEERT - De-
missionair minister van
verkeer en Waterstaat,

Smit-Kroes, heeft
>j tijdens de Limburgse
fiaven- en Industriedage Nederweert opnieuw
?een twijfel over latenestaan dat de grindwin-
j~lrig in Limburg in het
egin van de volgendeeuw geheel moet zijn ge-
toPt. Over de produktie-
r°blemen die nu zijn ge-ezen, doordat bepaalde

,°ncessies uitgeput ra-
,eri en de nieuwe gebie-en nog niei aan snee
Unnen, zal de minister
lrinenkort overleg gaanperen met het provin-
laal bestuur.

stand te kunnen brengen

Van onze correspondente

" Demissionair minister Neelie Smit-Kroes in Nederweert... overleg met GS...
Foto: JANPAULKUIT

Pensioenfonds bepleit
ander premiesysteem

men. Wellicht moeten er andere cri-
teria bv. voor de wegenbouw ko-
men. In de omliggende landen
wordt veel minder grind in de we-
genbouwverwerkt."

j'Lj bedrijfsleven zal op de gesig-
"in ccrde ontwikkelingen moeten;,.JPelen", aldus Smit-Kroes. „Het

ve boeten zoeken naar alternatie-
|f./ 1* hergebruik van bulkafvalstof-
;Cl 2oa^s bouwpuin en bijvoor-; ook mijnsteen, voorzover dat

'euhygiënisch verantwoord is.
ZT& import zal nodig zijn: ik denkIngebroken rots uit België, Duits-

en Groot-Brittannië, maar ook
i |J* Puingranulaat uit verschillende

datsen in Nederland."

Hoewel het stopzetten van de grind-
winning in Limburg de binnenvaart
voor problemen plaatst, is de minis-
ter niet somber over de toekomst.
Integendeel, door de centrale lig-
ging van Limburg en de eenwor-
ding van de Europese Gemeen-
schap verwacht zij dat de bedrijfs-
tak haar positie verder kan uitbou-
wen, mits men inspeelt op de nieu-
we situatie en gebruikt maakt van
de moderne technieken, zoals auto-
matisering, telematica, vervoerske-
tengedachte en logistiek.

Ook
jj *■ voor de overheid ziet Smit-
tijj?es een taak weggelegd. „Het is
5a lzo dat alleen het bedrijfsleven
jv1 zet is. Wij zijn allemaal aan zet.
ge °verheid zal zich, als opdracht-er, moeten bezinnen op de nor-

Ook in de beleggingsactiviteiten
voelt het pensioenfonds zich nog te-
veel beknot. Het ABP mag nu niet
meer dan 5 procent in het buiten-
land beleggen en maximaal 20 pro-
cent in zakelijke waarden. Volgens
ABP-hoofddirecteur prof.dr. J.
Goslings zou het rendement veel
beter kunnen zijn als het ABP meer
en beter gespreid in het buitenland
en in zakelijke waarden zou kunnen
beleggen.
Nu is meer dan 85 procent belegd in
obligaties, onderhandse leningen en
hypotheken. Wanneer nu de rente
gaat dalen heeft dat grote gevolgen
voor de vermogenspositie van het
ABP en uiteindelijk voor de pen-
sioenpremie.
Het ABP verzorgde vorig jaar de
pensioenen van 421.000 gepensio-
neerden, beheerde de pensioengel-
den van meer dan 1 miljoen ambte-
naren en hadruim 4.000 personen in
dienst. Het belegd vermogen be-
droeg 145 miljard, waarvan 102 mil-
jard in onderhandse leningen.

Van onze verslaggever
DEN HAAG - Het Algemeen Bur-
gerlijk Pensioenfonds (ABP) lijkt
zich slechts langzaam te kunnen be-
vrijden uit het strakke keurslijf van
de overheid, zo blijkt uit het giste-
ren verschenen jaarverslag. Het
ABP-bestuur dat zo graag flexibel
en marktgericht wil operen, loopt
steeds tegen een muur van over-
heidsvoorschriften op. Een groot
aantal - soms zeer gedetailleerde -
bepalingen en regels verhindert het
ABP om snel op nieuwe ontwikke-
lingen in te spelen.
ABP-bestuursvoorzitter J. Reijnen

riep gisteren het parlement en de
nieuweregering op om een grotere
zelfstandigheid van het ABP te be-
werkstelligen. „Om zijn taak beter
uitte voeren heeft het ABP meer be-
leidsruimte en instrumenten no-
dig."
In het afgelopen jaar zag het ABP
weliswaar kans bedrijfsmatiger en
klantgerichter te gaan werken, maar
de ABP-wet leidt nog steeds tot
starre, trage en onnodig ingewikkel-
de ambtelijke procedures.
Sinds de overheid begin 1988 de
teugels een beetje liet vieren, is het
pensioenfonds meer rekening gaan
houden met de wensen van de

Verzelfstandiging
ABP te langzaam

Beleggingsmogelijklieden nog le beknot

Toch is het pensioenfonds nog niet
tevreden over de bewegingsvrijheid
die haar door de overheid wordt ge-
gund. Veel activiteiten worden na-
melijk nog steeds beheerst door for-
mele wetgeving. Het ABP zou daar-
om graag zien dat bijvoorbeeld on-
derdelen van de regelgeving om-
trent de ambtenarenpensioenen uit
de formele wetgeving worden ge-
licht en in een reglement worden
ondergebracht.

markt. Een voorbeeld is de aanzet
tot de opbouw van een verzekerden-
administratie die in 1992 volledig in
bedrijf moet zijn. Het ABP wil met
het verbeteren van die administra-
tie inhaken op het groeiend aanbod
van pensioenprodukten.

Dit reglement kan dan door het be-
stuur van het ABP steeds worden
aangepast aan de veranderende
eisen van de samenleving. In zon si-
tuatie zou bijvoorbeeld het weduw-
naarspensioen dat het ABP pas per
1 september invoerde, al veel eerder
gerealiseerd zijn.

VENLO - Drs J. A. M. Gerits
heeft zijn kandidatuur voor
het directeurschap van Uitge-
versmaatschappij De Limbur-
ger ingetrokken. Hij blijft di-
recteur van het Dagblad voor
Noord-Limburg in Venlo. Vol-
gens Gerits is er onvoldoende
vertrouwensbasis om een
vruchtbare samenwerking tot

Eind junimaakte de directie van de
VNU Dagbladengroep bekend Ge-
rits tot directeur van De Limburger
in Maastricht te willen benoemen.
Tegelijkertijd werd de destijds
voorgenomen, maar inmiddels afge-
blazen fusie van de dagbladen De
Limburger en het Dagblad voor
Noord-Limburg bekendgemaakt.

Twee dagen geleden maakte de on-
dernemingsraad van De Limburger
bekend negatief te staan tegenover,
de benoeming van Gerits. Hij zou te
weinig willen delegeren en niet uit
Venlo willen verhuizen. De directie
van de VNU Dagbladengroep res-
pecteert het besluit van Gerits,
maar weigert verder elk commen-
taar. Gerits was de enige kandidaat
voor de opvolging van directeur mr
E.F.M. Goossens van De Limburger
die volgend jaar vervroegd uit-
treedt.

Bij De Limburger

Beoogde
directeur
haakt af

Belgische mijnbeambten in staking
HOUTHALEN-HELCHTEREN - De beambten van de Kem-
pense Steenkoolmijnen in Houthalen hebben gistermorgen
het werk neergelegd. Ze gingen in staking, omdat de onder-
handelingen tussen de vakbonden en de directie van KS over
hun pensioenen, niets hadden opgeleverd.

DEN HAAG - Het Algemeen Bur-
gerlijk Pensioenfonds (ABP) heeft
grote bezwaren tegen een wetsont-
werp voor een nieuw financierings-
systeem dat de regering voor het
pensioenfonds heeft ontwikkeld.
De combinatie van enerzijds een
hoge reële rekenrente en anderzijds
nauwelijks ruimte voor reservevor-
ming leidt tot een hevig schomme-
lende pensioenpremie, die de conti-
nuïteit en de welvaartsvastheid van
de pensioenen in gevaar brengt, zo
beweerde ABP-voorzitter J. Reij-
nen gisteren bij de presentatie van
het ABP^jaarverslag.
Veel liever hanteert het ABP een
nieuw intern ontwikkeld financie-
ringssysteem, het zogenoemde 'dy-
namisch premiesysteem. Bij een
dergelijk systeem wordt de premie
jaarlijks opnieuw vastgesteld waar-
bij rekening wordt gehouden met
lange termijn-ontwikkelingen zoals
vergrijzing en loongroei. Grote
schommelingen worden zo voorko-
men.
Het ABP-bestuur is benieuwd welk
systeem uiteindelijk de voorkeur

krijgt. Het ABP benadrukte overi-
gens dat welk systeem uiteindelijk
ook wordt gekozen - dat van de
overheid of van het pensioenfonds
zelf - een verhoging van de premie-
bijdrage onvermijdelijk zal zijn. De
huidige pensioenpremie is onvol-
doende om de pensioenen in de ver-
dere toekomst te kunnen blijven
uitbetalen.
Ondanks het feit dat het ABP vorig
jaar al aan de bel heeft getrokken,
heeft de minister de premiebijdrage
van de overheid voor 1989 opnieuw
verlaagd, te weten van 9,7 procent in
1988 naar 8,3 procent in 1989.

Van onze redactie economie

AMSTERDAM - Het
Algemeen Burger-
lijk Pensioenfonds
(ABP) krijgt volgen-
de maand als eerste
pensioenfonds een
Raad van Gepensio-
neerden. De Raad
wordt benoemd op
voordracht van de
centrales van over-
heidspersoneel en de
Centrale van Samen-
werkende Pensioen-

ABP krijgt Raad
Gepensioneerden

belangenverenigin-
gen van (semi-)Over-
heidspersoneel
(CSPO).

De Raadsleden kun-
nen gevraagd en on-
gevraagd advies uit-

brengen aan het
ABP-bestuur over
zaken die het fonds
aangaan. De Raad
vervult een klank-
bordfunctie voor de
cliënten van het
fonds.

maar om dan onmiddellijk met
messen te gaan zwaaien of kop-
pen te laten rollen, dat gaat toch
te ver," aldus Van derWeg.

Voorzitter hoofdbestuur FNV vindt conflict opgeblazen
’KNP maakte zelf rel

over geheim rapport
’

Ook districtshoofd N.Prigge in
Sittard, waaronder Eijdems
rechtstreeks valt, begrijpt de op-
hefover het geheimevan hetrap-
port niet. Hij wijst erop dat de
KNP-top geen gelegenheid on-
benut laat om te verkondigen dat
het concern tot de grootste van
West-Europa wil behoren. „Uit
die uitspraken heeft iedereen
zich al een bepaald beeld over
het strategisch beleid van KNP
kunnen vormen. Het rapport
voegt daar niets aan toe," aldus
Prigge.

Trammelant

" B. van der Weg

De FNV-bestuurder wordt nu
door een aantal OR-leden bij
KNP aangewezen als de veroor-
zaker van alle ellende. De voor-
zitter van de centrale onderne-
mingsraad vervatte die beschul-
diging onlangs in een brief aan
'de hoogste baas' van Eijdems in
de industriebond, B. van der
Weg.

Het gesprek vond niet plaats om-
dat de raad van bestuur vindt dat
deze kwestie niet op concernni-
veau thuis hoort, maar bespro-
ken moet worden bij de groeps-
directie van de papierdivisie.

gatie van de industriebond FNV
de problemen bespreken diezijn
gerezen nadat Eijdems in het be-
zit kwam van het rapport dat op
zeer beperkte schaal binnen het
papierconcern was verspreid.

Voorbarig

Van onze verslaggever
- Het is aan KNP

ken wiJten dat over net uitlek-
(j Van een geheimrapport over
2 toekomstige strategie intern

ccl problemen zijn ontstaan.
'ttia t

Van een mug een olifantfe~
gen k- waaraoor ac verhoudin-
ra_H mnen de ondernemings-
Ver t

6n met de vakbonden zijn
hpt ?OTÓ- Dan vraag ik me af: iset dit allemaal waard?" Dat is
2it

v°orlopige reactie van voor-
FNvuB' van der Weg van net
da "oofabestuur in Amster-
aZ1 °P de beschuldigingen die,«n het adres van zijn districts-estuurder W. Eijdems in Sittard41Jn geuit.

gesprek dat Eijdems giste-en verwachtte met een verte-genwoordiging van de raad van"estuur van KNP is niet doorge-
ëaan. In het overleg zou een dele-

Maar Van der Weg vindt het
voorbarig om daarvoor alleen
zijn bestuurder in Limburg aan
te spreken. Hoewel hij inziet dat
er zo snel mogelijk een oplossing
moet komen voor de impasse,
waarin het in- en externe overleg
üch nu al meer dan een halfjaar
bevindt, denkt hij dat de zaak in
zekere zin is opgeblazen.

eens ophouden met roepen dat
het om een geheim stuk gaat. Zo
langzamerhand weet heel Neder-
land dat KNP een rapport heeft
gemaakt en dan vraag ik me af
hoe geheim het nog is," aldus
Van derWeg.

De JTNV-bestuurders beamen
dat efr dus ook niets in de weg
staat om de stukken terug te ge-
ven aanKNP (Eijdems is daartoe
enkele malen gesommeerd). Van
der Weg: „Maar wat maakt dat
uit? De kennis die de heer Eij-
dems eraan heeft ontleend, kun
je hem toch niet afnemen."

Districtshoofd Prigge vindt bo-
vendien dat de bond de zaak tot
op de bodem moet uitpraten. Er
zijn, zegt hij, in het verleden va-
ker problemen gerezen omdat
KNP de bond niet (voldoende)
bij de uitvoering van CAO-af-
spraken betrok.

Het interne overleg bij met name
de KNP-groep papier (waaron-
der de vestigingen Maastricht en
Meerssen vallen) liep een forse
deuk op toen twee OR-leden
werden geschorst omdat zij de
geheimhoudingsplicht, die op
het KNP-rapport rust, hadden
geschonden.

Als wij met de inhoud van het
rapport zeer onzorgvuldig waren
omgesprongen, dan hadKNP ge-
lijk gehad. Maar we moeten maar

Hij zegt het wel 'ongelukkig' te
vinden dat een KNP-directeur
tussen de stukken van Eijdems
de omslag van het interne rap-
port zag liggen. „Dat is jammer,
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’PasserenLimburgersgevolg van democratie’
J^EERLEN - Opstelten voegde er
echter onmiddellijk aan toe dat der-
gelijke campagnes moeilijk zijn te

„ledereen is vrij omcampagne te voeren en omdat deze
0s stond van de VVD kun jeer nie-
mand op aanspreken. Maar dat
gerrit niet weg dat we hopen dat
[Jet in de toekomst niet meer ge-beurt".
UP de uitspraken van Van Rey in de

wilde Opstelten niet dieper
J.gaan. „Dat bespreken we wel met»an Rey", was het enige dat hij
**ijtwilde.

bezocht gisteren in Thorn*en buitengewone ledenvergade-
"ng van de VVD-Limburg. Op de
a§enda stond een evaluatie van de

VVD-besluur over niet kandideren Van Rey

voor de VVD zo desastreus verlo-
pen verkiezingen. Het VVD-partij-
bestuur kreeg nogal wat kritiek te
slikken. Die richtte zich met name
op de lage klassering van de twee
Limburgse kandidaten, Josvan Rey
en Nellie Verbugt, op de definitieve
kieslijst. Opstelten sprak met klem
tegen dat er sprake is geweest van
opzet. „De democratie heeft daartoe

geleid", aldus Opstelten. „De bepa-
ling van de lijstvolgorde is een zaak
van de algemene vergadering van
de VVD."
Voorzitter Frans Breukers van de
VVD-Limburg stelde tijdens de ver-
gadering expliciet zijn positie aan
de orde. Breukers wilde weten of hij
nog het vertrouwen van de leden ge-
noot omdat er de laatste weken nog-

al wat kritiek is geweest op zijn
functioneren. Zo klonk het verwijt
dat Breukers zich zich niet voldoen-
de heeft ingezet om Van Rey aan
een verkiesbare plaats te helpen.
Bovendien werd hij ervan beschul-
digd een taktische blunder te heb-
ben begaan door zich ook sterk te
maken voor een hoge klassering
voor Verbugt met als resultaat dat
beide Limburgse kandidaten buiten
de boot vielen. De vergadering
bleek echter unaniem achter Breu-
kers te staan.
Grote afwezige op de vergadering
was Van Rey. Hij vertoefde in Den
Haag. „Ik kreeg de uitnodiging pas
afgelopen maandag. Toen had ik al
een paar afspraken gemaakt en ik
had geen zin om die af te zeggen",
aldus Van Rey.

" Veteranen kijken toe hoe de heer Hendriks het bord overhandigd aan de heerBerloth, de
superintendant van hetkerkhof. Foto:WIDDERHOVEN

’Bedrijfslevenmoetzoekennaaralternatieven’

Minister overlegt met
GS over grindcrisis

Bord voor BushMARGRATEN - Als
het allemaal goed is ge-
gaan, heeft president
George Bush van de
Verenigde Staten gis-
termiddag om drie uur
(Nederlandse tijd) een
Delfsblauw bord gekre-
gen, dat gemaakt is
door L. Zwikker in het
Zuidlimburgse Berg.
Het bord vertoont het
zegel van de Ameri-
kaanse president.

Margraten aangeboden.
In dit geval gebeurde
dat door voorzitter J.
Hendriks van de Oor-
logsgraven Stichting
aan L.F. Berloth, supe-
rintendant van de be-
graafplaats. Bij de cere-
monie waren zon 180
oorlogsveteranen van
de 30ste infanterie divi-
sie, die 45 jaar geleden
Zuid-Limburg heeft be-
vrijd, aanwezig.

Het is een geschenk van
de Nederlands-Ameri-
kaanse Oorlogsgraven
Stichting als herinne-
ring aan de 45-ste ver-
jaardag van de bevrij-
ding van Zuid-Limburg
door de Amerikanen.
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Alles voor de babykamer
in Nederlands grootste showroom.

In onze Birland Showroom te Eindhoven
(Meubelplein Ekkersrijt in Son) houden wij

ENORME OPRUIMING
wegens wateroverlast.

Alle meubelen onbeschadigd, gratis
thuisbezorgd, niet gemonteerd Z5 /C korting
Kinderwagens onbeschadigd
De volgende merken:

/%^rnTeutonia, Bébé Confort, Koelstra 25% korting
Gesslein, Herlag
Koelstra Super Scorpio Combi, diverse kleuren
inclusief accessoires
van f 977,- voor *jy j j"

i Stoffen en behang 25 IC korting.
Ruim assortiment kado-artikelen met L%} IC korting.
De aanbiedingen zijn geldig tot en met 14 oktober 1989.

Birland Eindhoven, Ekkersrijt 241,5691 MR Eindhoven
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LJiWI' DELANCER IséefafW ' J HATCHBACK j
C^^ IJ l/l \^m^l^ Met de Lancer Hatchback zet Mit- c/ / subishi een mooi ogende, onderschei- 5/ dende en veelzijdige auto neer.
y^r / Van zijn dubbele, platte koplam- Ja^t pen tot en metzijnvloeiende achterbum-

"" per ademt hij stijl, souplesse en snelheid. ;
De 1.5 liter benzinemotor met

I^B^^^^^Sff^HH"] multi-pointinjektievult die verwachting
Ij^ii ija Min moeiteloos in, maar voldoet mede c

Sk H JP|HHlHl ifl or e 3"weS katalysator wel aan de
nHfflHHl^nß ___________ strengstemilieu-eisendieerzijn(USB3).

High-tech, high-touch cockpit, 'vij .versnellingsbak, in hoogte verstel- j
mH baar stuur en idem bestuurdersstoel \

|||gÉÉ| :IPH maken hetrijden van afstanden en stads-
|||. ritjes tot een onuitsprekelijk genoegen. i

■Éks. Tegelijkertijd is de Lancer Hatch- '-m ~~~Z^^% back afgestemd op een veelzijdig leven. .ik limWÊÊky Hi^ ee^vi^ deuren en de i|&^ iSS! n. achterstoelen zijn symmetrisch neer- \lÊ_m: "^ _m. klapbaar, waardoor een flexibele en i
È^N I zo nodig zeer grote, vlakke laadruimte

lllk^ wk ?j| ontstaat. ,
Wk, Wk mW^*\ Lancer Hatchback 1.5 GLXi vanaf L

gTj m^^ f32.245,-inklusiefßTW,afSassenheim. h
B**^^^ MÊÊ r*S °°^ een automaat en een

Ëfek^ ,"'",'"^S°JjjJMM diesel uitvoering. Lancer Hatchback 1.5
■S^ Jk^&ÊÊÊÊÈ leverbaar vanaf februari 1990. A______ lil_____l__É. Met -* Jaar Multigarantie.

B_k_ IRS** mWÈÉ voorbehouden. motors

HH_a[HSflH__HHß_ra J
BEEK/GENHOUT N. GEUSSEN, KERKRADE AUTO KLEUNEN, SCHINNEN W. KEES,
Hubertusstraat 49, tel. 04490-71054. Locht 193, tel.045-425555. Dorpsstraat 64. tel. 04493-1721.
HEERLEN AUTO KLEIJNEN HEERLEN, MAASTRICHT AUTO KLEIJNEN, SITTARD BEK,
Passartweg 35a tel 045-212035. Molensingel 1 (Wijk 29), tel.043-612323. Tunnelstraat 2a, tel. 04490-25794.
HORN HORNERHEIDE, POSTERHOLTTONHOOGENBOOM, . .
Heythuyserweg 10, tel. 04758-2561. Roermondseweg 36, tel. 04742-2670.

Bonden nemen uitnodiging aan

Weer gesprek over
CAO-bejaardenoorden

UTRECHT- De AbvaKabo en
de CFO zullen ingaan op de
uitnodiging van de Vereniging
van Nederlandse Bejaarden-
oorden om maandag 'her-
nieuwd overleg' te plegen over
de CAO voor de 70.000 werk-
nemers in deze sector. De
VNB heeft de bonden laten
weten, niet te kunnen ingaan
op hun 5 procent-eis, maar
eventueel wel bereid te zijn tot
verschuivingen binnen het
pakket.

Het laatste bod van de VNB was een
loonsverhoging van 2 procent, een
eenmalige uitkering van 1 procent
en invoering van functieclassificatie
(1,24 procent).

Bestuurder P. van Loon van de Ab-
vaKabo leidt uit de volgens hem wat
cryptische brief van de VNB af dat
de werkgevers inzien dat de gebo-
den 2 procent onvoldoende is en dat
de VNB mogelijkheden ziet om
voor 1990 tot een beter resultaat te
komen. Volgens de AbvaKabo is
daarvoor nogwel een financierings-
bron te vinden, maar VanLoon wil-

de niet zeggen welke

Acties
De CFO zal maandag ook aan hel
gesprek deelnemen. De bond gaal
volgens bestuurder T. Hokken wel
door met het voorbereiden van ac-
ties. Een ultimatum dat de CFO aan
de VNB had gesteld is gisteren afge-
lopen. De AbvaKabo voert al langer
acties zoals werkonderbrekingen in
de bejaardenoorden. Het ultimatum
van deze bond liep maandag af,
waarna hij uitbreiding van de acties
aankondigde.

’Alstegenwichtvoorconservatievetendenzen’

Poolse partijleider wil
nieuwe linkse partij

WARSCHAU - De Poolse partij-
leider, Mieczyslaw Rakowski,
heeft hervormingsgezinde com-
munisten opgeroepen een refor-
mistische linkse partij te vor-
men. Hij zei dit in een rede voor
de televisie.
„Laten we beginnen met de op-
bouw van een grote linkse partij
op radicaal verbrede grondsla-
gen," zei Rakowski. De partij die
hij voor ogen heeft 'moet een te-

genwicht zijn voor conservatie-
ve, enge, nationalistische ten-
denzen'.

Zijn oproep komt een dag nadat
het Poolse parlement instemde
met het kabinet van premier Ta-
deusz Mazowiecki, dat een eind
maakte aan 45 jaar communisti-
sche heerschappij. De partijlei-
der riep op tot steun aan de nieu-
we regering en een verbond van
'alle krachten van pragmatisch

links', ongeacht hun levensbe-
schouwing.

„De ouderol van departij zal niet
meer terugkeren nu zij zich sterk
maakt voor democratisering,"
zei Rakowski. De partij zou ech-
ter niet toelaten dat haar leden
tot tweederangsburgers worden
gedegradeerd.

Verwarring
Na de triomf van Solidariteit bij
de verkiezingen in juni is grote
verwarring ontstaan binnen de
communistische gelederen. Het
afgelopen halfjaar hebben 35.000
leden bedankt. Evenals in Hon-
garije roepen hervormingsgezin-
de communisten op tot afschei-
ding, hetgeen wellicht op een
partijcongres later dit jaarzal ge-
beuren.

DEN HAAG - Neder-
land onderzoekt de mo-
gelijkheid van een aan-
bod aan de Duitse
Bondsrepubliek om tij-
delijk tussen de 500 en
600 asielzoekers op te
nemen, ten einde het
opvangen van gevluch-
te Oostduitsers in de
Bondsrepubliek Duits-
land zelf te vergemak-
kelijken.

Dit blijkt uit een interne
studie waarbij verschei-
dene ministeries zijn
betrokken. Het gaat in
eerste instantie om het
onderbrengen in Ne-

Nederland neemt
mogelijk aantal

asielzoekers
uit BRD op

derland van 500 a 600 tot een halfjaar,
vluchtelingen uit Iran,
Roemenië, Joegoslavië, MinisterVan den Broek
Somalië, Zaïre en heeft enige tijd geleden
Ethiopië voor een perio- verklaard dat het niet zo
de van enkele maanden zou moeten zijn, dat de

Bondsrepubliek het
probleem van het op-
vangen van uit het Oos-
ten vluchtende Duitsers
alleen moet oplossen.

Normaliter blijven bui-
tenlandse asielzoekers
in Nederland tot negen
weken in een opvang-
centrum, waarna zij in
gemeenten worden on-
dergebracht. Het zou
niet de bedoeling zijn
de asielzoekers uit de
Bondsrepubliek in ten-
ten onder te brengen.
Waar zij wel zouden
moeten komen is nog
niet duidelijk.

Pools protest
bij Roemenië

tegen molesteren
van toeristen

WARSCHAU- Polen heeft gisteren
bij Roemenië geprotesteerd tegen
de hardhandige manier waarop
Roemeense grenswachten een
groep Poolse toeristen heeft beje-
gend. Volgens de Poolse televisie
hadden de grenswachten zonder
duidelijke aanleiding de toeristen
met traangas en geweerkolven aan-
gevallen. De 30 Polen waren per
trein op weg van Boekarest naar
Boedapest.

De Roemeense zaakgelastigde werd
op het ministerie van Buitenlandse
Zaken in Warschau ontboden. Daar
werd hem te verstaan gegeven dat
het gedragvan de grenswachten on-
aanvaardbaar is en dat zij gestraft
moeten worden. De toch al gespan-
nen betrekkingen tussen Polen en
het orthodox-communistische Roe-
menië lijken hiermee verder onder
druk te komen staan.
Volgens berichten uit Boedapest
werden de toeristen aan de Roe-
meens-Hongaarse grens bij Epico-
pia-Bihar uit de trein gehaald door
grenswachten, die hun paspoorten
in beslag namen. Toen de Polen
hiertegen protesteerden werden zij
door de grenswachten aangevallen
met traangas en geweerkolven. Ook
nadat de Polen in een wachtkamer
van het station waren opgesloten
werd traangas tegen hen gebruikt.

Raadslid met
dood bedreigd

WINSCHOTEN - Het PvdA-raads-
lid L. Doedens uit Winschoten
krijgt politiebescherming, nadat hij
gisteren met de dood is bedreigd. In
een anonieme briefwordt geëist dat
hij voor 1 oktober uit de raad ver-
dwijnt. Gaat Doedens niet op de eis
in dan kan hij, aldus de brief, 'maar
beter afscheid nemen van zijn fami-
lie.

Doedens is nietvan plan op te stap-
pen, maar zegt wel bijzonder ge-
schrokken te zijn. Over de verdere
inhoud wil hij noch de politie ver-
dere mededelingen doen. De re-
cherche onderzoekt de herkomst.
PvdA-fractievoorzitter B. Willems
heeft onthutst gereageerd op de
brief. 'De situatie in Winschoten is
zo langzamerhand om kotsmisselijk
van te worden.
Het CDA in Winschoten wil onder-
tussen niet langer samen met de
PvdA deel uitmaken van B en W.

Bomaanslagen
op boekwinkels

in Engeland
LONDEN - In de Noordengelse
stad Vork is woensdagnacht een
bom ontploft bij een boekwinkel
die eigendom is van Penguin, de
uitgever van het omstreden boek
'De Duivelsverzen' van Salman
Rushdie. Een bom bij een Penguin-
winkel in Guildford is door het leger
onschadelijk gemaakt, zo meldde
de politie.

Een werknemer van de Britse tele-
visiemaatschappij ITN zei dat een
man met een Indiaas accent had ge-
beld om te waarschuwen dat in vier
steden bommen waren geplaatst bij
Penguin-winkels. Bij de explosie in
Vork zijn geen gewonden gevallen.
De schade is minimaal. Een politie-
woordvoerder zei niet uit te sluiten
dat de aanslag te maken heeft met
Rushdie's roman, die veel moslims
als godslasterlijk beschouwen.

De afgelopen maanden zijn vooral
in Londen boekwinkels die Rush-
die's boek verkopen bedreigd met
brandstichting. De auteur leeft
sinds februari ondergedoken, nadat
ayatollah Ruhollah Chomeini mos-
lims had opgeroepen hem te ver-
moorden wegens blasfemie.

Kabinetschei
Belgische
minister

aangehouden
BRUSSEL - De kabinetscl^van de Belgische minister va
Buitenlandse Handel is gis*
ren aangehouden op last va
een onderzoeksrechter ..
Brussel. Volgens het parket J

Brussel wordt de man,RRoef/be
f/Will mam genaamd, ve j-,

dach -an valsheid in geschl"1

te en oplichting. Het is nog £'
duidelijk of PS-minister f*"
bert Urbain op enigerlei wU
bij de zaak betrokken is- V
politic heeft woensdag huj
zoeking verricht op het mml
terie.

Willermain zou zijn werkzaam 1? j,
den voor Urbain hebben gecom
neerd met de leiding over het
drijf Inforjet, dat op onregelmatig
wijze een kostbaar informatica-P
gramma aan Zaïre heeft geleverd-
Naar aanleiding van deze zaak w^
enkele weken al de aanhouding e
meld van Camille Javeau. Javepj-
directeur van een bureau voor ov
nie-onderzoek en een goede be«"
de in het milieuvan de Waalse soc (
listen, beweerde afgelopen 7ZZ,S
dat hij via zijn contacten in Libië.
vrijlating van de in Libanon gefy
zelde Vlaamse arts Jan Cools
bewerkstelligd.

De eer voor de vrijlating van. °af'
werd destijds tot grote verontw* }
diging van minister Leo Tindem
opgeëist door Robert Urbain- ~bain had voor het succesje wei
reis naarTripoli over. Hij doorkf
te daarmee het beleid van Bui.
landse Zaken, dat alle contac. ..
met de Libische leider Gadatn j

navolging van de EG-partners
verbroken.



Gewezen luitenant-kolonel
Brongers uit Wijnandsrade is ex-
pert inzake de meidagen 1940.
Hij heeft er acht boeken over ge-
schreven, waarvan eind 1988
reeds 151.522 exemplaren waren
verkocht. Met het oog op de 50-
-jarige herdenking worden vijf
boeken herdrukt. 'Grebbelinie
1940' beleeft zijn negende druk.

Vanwaar die schrijfwoede?
Vanwaar de onderwerpkeuze?

Sehrijfwoede
In totaal bespeurde Brongers in
eerste aanleg 44 fouten in deel 111
van De Jong en 6 in dccl 11. „Met
37 correcties ging De Jong ak-
koord of nagenoeg akkoord. Hij
aanvaardde de kritiek en zou het
betreffende gegeven in de door
mij voorgestelde zin wijzigen.
Die belofte is hij niet nageko-
men; noch in herdrukken, noch
in deel XIII. Ik vind dat zeer be-
treurenswaardig. In hoeverre
daaraan nog iets te doen is, weet
ik niet."

„Het heette dat er in meidagen
van ,1940 niks was gepresteerd.
Het had allemaal niks voorge-
steld: na vijf dagen was de oorlog
afgelopen. Was dat wel zo? Ik
raadpleegde gevechtsverslagen,
rapporten, dagboeken, stafstu-
dies en publicaties van officiële
en niet-officiële aard - Neder-
landse zowel als Duitse - en stel-
de vast dat er in de meidagenvan
1940 ongelooflijk veel was ge-
presteerd."

Eppo Brongers was 11, toen de
oorlog uitbrak. Van het bombar-
dement op Rotterdam, waar hij
op 28 mei 1929 werd geboren,
heeft hij niets gemerkt. „Wel her-
inner ik me dat mijn vader ver-
schrikkelijk uitviel tegen de
buurman die bij geruchte had
vernomen dat een deel van Rot-
terdam was plat gebombardeerd.
Toch bleek het gerucht bittere
werkelijkheid".

wakers van de brug over het Ju-
lianakanaal. Ofschoon korporaal
Van der Velde uit Susteren was
neergeschoten, kroop hij naar
het ontstekingspunt om de brug
op te blazen. Was hem dat gelukt,
dan was hij ook zelf de lucht in-
gevlogen.

- Of-
schoon met emeritaat, heeft
£Ppo Brongers het nu druk-
ker dan toen hij in actieveaienst was. VanavondsPreekt de gewezen luite-nant-kolonel van de verbin-
lrig in de aula van de open-
de bibliotheek te Heerlenn op 29 september in De
Laethof in Eygelshoven
°ver 'de 10de mei 1940 in
£uid-Limburg'. Tussentijds

hij in Den Bosch een
voordracht voor de Stich-Jn§ Militaire Wielrijders.

erder is hij op 7 oktober in
de inleider ope themadag van de Docu-

'40-45 overac Grebbelinie-Noord.

Daarom blijft Brongers het als
zijn roeping beschouwen om in
woord en geschrift te getuigen
van de moed die „de stakkers
van toen met hun verouderde be-
wapening en hun geringere geoe-
fendheid tegenover een giganti-
sche overmacht aan de dag leg-
den."

Overigens blijkt nu dat de Duitse
verliezen aanmerkelijk hoger
zijn geweest dan destijds werd
opgegeven. In Ypenburg landde
een bataljon van dik duizend
man, van wie er nog 28 over wa-
ren. Van de 430 transportvlieg-
tuigen, die voor de luchtlandin-
gen waren ingezet, lagen er die
10de mei al 280 in puin. Bij
Scherpenzeel in de Grebbelinie
hadden drieëneenhalve compag-
nieën de aanval van een comple-
te Duitse divisie afgeslagen. De
tegenstand in Rotterdam was zo
heftig geweest dat deDuitsers de
stad hadden willen prijsgeven".

Er waren meer staaltjes van
moed. Zo weigerden sergeant
Hendriks en de soldaten Leers
en de Klerk hun kazemat bij
Tüddern te verlaten. Urenlang
hield het drietal een compleet
Duits bataljon op. Ook slaagden
enkele tientallen Nederlandse
soldaten erin om bij Gulpen de
Duitse Vierde Tankdivisie enige
uren te binden.

Na zijn HBS-opleiding ging
Brongers naar deKMA in Breda.
Behalve tegenover de koningin
legde hij de eedvan trouw tegen-
over Anke Kelderman af, een se-
cretaresse uit Breda. Ze vestig-
den zich in Venlo, waar de twee-
de luitenant Brongers zijn mili-
taire loopbaan begon. Omdat er
een gebrek aan verbindingsoffi-
cieren was, werd de infanterist
tot verbindingsman omge-
schoold.

Met het oog op de herdenkingen
volgend jaar legt Brongers mo-
menteel de laatste hand aan een
'battlefield-guide'. „Voor het
overige ben ik over mei 1940 uit-
geschreven." Wel voelt hij ervoor
een boek te schrijven over de
Fins-Russische oorlog in de win-
ter van 1939-1940.„Nee. De Jong heeft zich te zeer

laten leiden door dezogenoemde
groene serie. Het is een stafwerk,
bedoeld om uit fouten lering te
trekken. Successen worden
slechts terloops behandeld. Bo-

„Maar vooralsnog heb ik de han-
den vol om mijn beloftes na te
komen. Ik heb nu al teveel hooi
op de vork genomen".

De Jong
Wordt in de officiële geschied-
schrijving door dr Loc de Jong
recht aan het Nederlandse leger
gedaan?

eEfr°jiica raadpleegde hem voor;n documentaire over de strijd
Grebbelinie. De programma-

str-lrs wuden namen van oud-
"Jders die een beeld kunnen

in^fn Van de verl:)eten strijd die
de meidagen van 1940 op de

?rens van Gelderland en Utrecht|js geleverd. De VPRO verzeker-
zich van zijn medewerking

y PJ een documentaire over de
ijfdaagse Oorlog. En deze week

<Lngen 9ok de eerste artikelen de
v

ur uit voor tijdschriften die
j Send jaar bijzondere aan-

cht aan de oorlog zullen schen-. J - Het is dan 50 jaar geleden
at de Duitsers Nederland bin-nenvielen.

De Duitse overmacht was echter
verpletterend. Tegenover de vier
bataljons van het 37ste Regiment
Infanterie stonden zeven Duitse
divisies die bovendien nog wa-
ren versterkt. Desondanks lie-
pen zij in Zuid-Limburg een ver-
traging van 24 uur op. Aan Ne-
derlandse zijde vielen 44 doden,
aan Duitse zijde 186.

Schietpartij
Bij Roosteren kwam het tot een
schietpartij tussen de pseudo-
militaire politiemensen en de be-

„Ook staan in de herdruk meer
bijzonderheden over het zoge-
noemde Bataillon zur besonde-
ren Verwendung. In militaire po-
litie-uniformen moesten overval-
ploegen de bruggen over Maas
en Julianakanaal veroveren. In
het militair archief van Frei-
bourg trof ik de namen van de
verklede club aan.

dwars door het hoofd geschoten.
Diens commandant stelde parti-
zanen daarvoor verantwoorde-
lijk. Hij gelastte burgemeester
Meijer van Borgharen alle man-
nen tussen 16 en 60 jaar 'Aan de
Linde' te verzamelen. Ze zouden
worden doodgeschoten. Als er
mensen moeten worden doodge-
schoten, moeten ze ons maar ne-
men, zeiden de Nederlandse sol-
daten die in het gemeentehuis
van Borgharen hun gewonden
verzorgden. Hun overgave voor-
kwam erger".

Telkens ontdekte hij nieuwe
bronnen, waardoor herdrukken
werden aangevuld. „Zo zal in de
derde druk van 'Een dag oorlog
in Zuid-Limburg' worden ont-
huld hoe Borgharen op 10 mei
1940 aan een massa-executie is
ontsnapt. Bij het binnenrijden
van Borgharen was een Duitser

Dat leidde tot het boek 'De oor-
log in mei 1940. Dat was een
bestseller. In 1968 volgde 'De
Slag om de Residentie 1940'; in
1971 'Grebbelinie 1940'; in 1973
'Een dag oorlog in Zuid-Lim-
burg'; in 1977 'Afsluitdijk 1940'
en in 1982 en 1983 de trilogie 'Op-
mars naar Rotterdam. Omdat
Brongers met zijn boeken de
krijgsgeschiedenis voor een bre-
der publiek toegankelijk had ge-
maakt, kreeg hij de Prins Mau-
ritsmedaille.Hij vervulde troep- en staffunc-

ties; woonde in Arnhem, Apel-
doorn, Hoensbroek, Leiderdorp
en na zijn benoeming tot docent
strategie en militaire geschiede-
nis aan deKMA in Breda teBaar-
le-Nassau. In 1984 kwam hij
reeds in aanmerking voor func-
tioneel leeftijdsontslag. Hij voel-
de zich echter nog fit genoeg om

Conclusie na zes jaar epidemiologisch onderzoek

Grotere kans op
kanker door

Werken met cokes

Aanslaan pil tegen
prostaatvergroting

Waar mannen niet over spreken, ondanks

JjAASTRICHT - Werkne-mers in een niet-gemoderni-
*eerde cokesfabriek, zoals
le er nu nog zijn in bijvoor-

meld Alsdorf en Seraing,
ebben een grotere kans opon-gkanker en aandoenin-gen van de luchtwegen dan

die, Jet blootgesteld zijn aan
lJvoorbeeld cokesovengas,

~eenkoolteer, benzeen, to-reen en waterstofsulfide.

Verder stelt hij voor om zoda-
nig te mechaniseren dat de
werknemers niet eens meer in
de buurt hoevenkomen van de
verbrandingsovens en het pro-
duktieproces computerge-
stuurd wordt.

digheden in de nu nog bestaan-
de cokesfabrieken in Neder-
land en de aangrenzende bui-
tenlanden. In de cokesfabrie-
ken van Sluiskil (Zeeland), Se-
raing (Luik) en Alsdorf (Noord-
rij n-Westfalen) moeten volgens
hem beschermingsmaatrege-
len genomen worden voor de
werknemers.

.le conclusie heeft de epi-
drs G. Swaen na

sis Jaar van ePidemiolo-)„* onderzoek kunnenlrekken.
Het epidemiologisch onder-
zoek van Swaen is sinds 1982
financieel ondersteund met
een bijdrage van 450.000 gul-
den door het Koningin Wilhel-
mina Fonds.hr Zffn die vandaag op zijn

'Epidemiological
O^cer Mortality Studies in
Vef^Pational Health' promo-
tjl, bestudeerde samen met"tallen medewerkers de per-
WerkSgegevens van 5659 ex"

bri ï nemers van drie cokes-fa-
dat nin Nederland- Welke
Dri._Z^ n geweest wil hij niet
WerHgeVen- In dit onderzoek
fnaab.+ een inventarisatie ge-
grop Van de sterfte onder de
Ver ï werknemers. Die werdder^e met de ster^e on-
niete|s.n groep van even zo veel
(tyf. "^lootgestelde werknemerscüJrrkzaam bij Stikstof Bin-aings Bedrijf).

w£Ult bliJkt dat van de 520
bri«i_nemers uit de cokesfa-
oV(-ii n die voor 1 Januari 1984
aa*Ti en ' er 62 overleden zijn
tig n

longkanker. En dat is der-
rem r°cent meer dan in derefe-
stnr ngroeP (werknemers Stik-
ÖterBlndings Bedrijf).
dj overleden namelijk in
48ezelfde periode (1948-1984)
£e w|rknemers aan longkan-
rtieiH en necht er aan- te
ke f t.n dat de onderzochte co-
19ro ieken gesloten zijn in
ge "Dat betekent dat er ook
u en nieuwe gevallenvan kan-
Ue J" meer geconstateerd kun-

"Worden als gevolg van het
derken in de cokesfabriek", al-

Us Swaen.
oewel hij oud-werknemersan (j e cokesfabrieken op die

v-lJze probeert gerust te stellen,
, ndt Swaen dat er als de wie-

iets gedaan moet
°fden aan de werkomstan-

" Twee nieuwe medicamenten tegen prostaatvergroting:
het ene is een hormoonpreparaat dat het volume van de
prostaat als klier laat slinken. Bij het tweede middel gaat
het om een ander aangrijpingspunt, namelijk het kapsel
van de te grote prostaat, of voorstanderklier. Een zoge-
naamde alfa-blokker verlaagt hier de spanning van de om-
hulling. Het resultaat is in beide gevallen: drukverlaging.
Mannen zijn zo weer in staat op een normale wijze urine te
produceren, omdat de urineleider niet langer wordt dicht-
gedrukt. (Tekening: Het Prostaatboek; Roussel Intramu-
raal; Medidact, Houten)

Noch bij de TURP-operatie,
noch bij de gepresenteerde me-
dicamenteuze aanwinst hoeft de
vrees te bestaan op impoten-
tieklachten nadien. Wél is het zo
dat bij een prostaatoperatie de
blaashals wordt opgerekt. Of-
schoon het orgasme normaal van
intensiteit is, blijft het vaak
'droog' omdat bij de ejaculatie
(=zaadlozing) sperma in de blaas
terecht komt en vervolgens met
de urine wordt uitgeplast. De
hier beschreven pillen zouden
ook dat nadeel wegnemen.

Vervolg van pagina 1
MAASTRICHT - Professor dr.
Ruud Janknegt, hoofd van de af-
deling urologie van het AZM
(Maastricht) durft te spreken van
een 'revolutionaire ontwikke-
ling. Het gaat om een tweetal
medicamenten waarvan de wer-
king al op in totaal enkele hon-
derden patiënten is uitgetest.
De namen van de nieuwe medi-
camenten kunnen Janknegt en
zijn collega-uroloog dr. Harm
Rollema nog niet naar buiten
brengen, op basis van een door
hen ondertekende geheimhou-
dingsclausule jegens de respec-
tievelijke producenten. Zij ver-
wachten dat de introductie op de
markt en daarmee de beschik-
baarheid voor alle patiënten
reeds volgend jaar(1990) zal zijn.
Aan de hormoontrial, onlangs af-
gesloten, hebben 400 patiënten
deelgenomen, verdeeld over 40
klinieken over de hele wereld. In
Nederland verleenden de urolo-
gische centra van Rotterdam,
Nijmegen en Maastricht hun me-
dewerking.
De nu in Maastricht geteste alfa-
blokker is van een nieuwere che-
mische samenstelling dan ermee
verwante proefmedicamenten
die elders zijn uitgetest.
Cijfers over het vóórkomen van
prostaatvergroting, ook wel
prostaathypertrofie genoemd en
goedaardig van karakter, tonen
dat ca. tachtig procent van alle
mannen er vroeg of laat mee te
maken krijgt. De behandeling
bestaat uit een operatieve in-
greep, meestal via de penis: de
Transurethrale Resectie van de
Prostaat (TURP). Het voordeel
van deze methode boven de ope-
ratie via een snede in de buik, is
het achterwege blijven van een
operatiewond en de kortere her-
stelperiode.
Mede door het operatieve voor-
uitzicht, maar niet alléén daar-
door, behoort de prostaathyper-
trofie, volgens de uroloog drs.
Ernest Weil van de Maastrichtse
kliniek, tot één van de door man-
nen meest gevreesde ziekten.
„Velen vinden de aandoening
bovendien gênant en durven er
niet over te praten. Er rust teveel
het beeld op van de 'oude man-
netjesziekte'.
Dit heeft overigens als gevolg dat
dikwijls té laat specialistische
hulp wordt ingeroepen. Ge-
vreesd is onder andere de blaas-
hypertrofie, een verandering
waarbij de spierbundels van de
blaas sterk zijn toegenomen.
Aanvankelijk als een normale re-
actie; later in een mate dat van
een normale blaasfunctie geen
sprake meer is.
Volgens drs. Weil zijn de diag-
nostische mogelijkheden (=me-
thoden om ziekten op te sporen)

in de urologie veel klantvriende-
lijker geworden. Zo heeft de
echoscopie grotendeels de pijn-
lijke cystoscopie vervangen.
Daarbij werd of wordt een dunne
metalen buis via de plasbuis naar
binnen gebracht. Het instrument
is voorzien van een kijker en van
verlichting zodat de arts binnen-
in kan kijken. Echoscopie,
steeds meer ook in andere spe-
cialismen toegepast, werkt op
basis van ultra-geluidsgolven en
is geheel pijnloos. Voordeel op
röntgenfoto's is de afwezeigheid
van stralenbelasting.

vendien is zijn bronnenstudie
onvolledigen leest hij niet goed."

" Promovendus Gerard Swaen. Foto: widdershoven

(ADVERTENTIE)
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,-' De rente perjaaropbasis van samengestelde interest.
" Het rentepercentage permaand is 0,7917%. De theoretische looptijd (het aantal maanden dat u aflost alsu het

gehele bedragopneemt, bij de huidige tarievenzonder extra aflossingen en opnamen) bedraagt 64 maanden.

Kantoren SpaarbankLimburg: Hoofdkantoor: Maastricht, Markt 14-18, telefoon 043-296666. Distriktskantoor:
Spoorstraat 38, Venlo, telefoon 077-541212. Vestigingen inLimburg: Maastricht, Amby, Beek, Berg en Terblijt,
Blerick, Borgharen, Bunde, Cadieren Keer, Eijsden, Gronsveld, Heer, Meerssen, Roermond, Sittard, Tegelen, Vaals,
Valkenburg, Velden, Venlo, Venray.
Kantoren Pancratiusbank: Hoofdkantoor: Geerstraat 22, Heerlen, Telefoon 045-716441.
Overige kantoren te Heerlen (6), Hoensbroek, Geleen (2), Brunssum, Schaesberg enKerkrade (2).

m . >'■ m*mmmmm^m^^^^^^^^~mmmmmmmm
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Eppo Brongers met
eerherstel-reeks
goed in de markt

„Overigens is kritiek op zon gi-
gantisch werk gemakkelijk. Als
ik dat in mijn eentje had moeten
doen, had ik ook fouten ge-
maakt. Wat heeft die man niet
moeten lezen? Het is bijna on-
menselijk. Daarom was het mis-
schien verstandiger geweest als
een collectief die geschiedenis
had geschreven. Militaire ge-
schiedenis is duidelijk niet het
sterkstepunt van De Jong. Zo zit
hij er goed naast, waar hij in deel
111 stelt dat het Nederlandse le-
ger numeriek de meerdere van
de Duitse Wehrmacht was. In to-
taal overschreden in de meida-
gen van 1940 tweeëntwintig
Duitse divisies onze oostgrens.
Daartegenover stonden tien Ne-
derlandse divisies, zwak bewa-
pend en bovendien geringer in
aantal. Een Duitse divisie telde
17.700 officieren en manschap-
pen, een Nederlandse divisie on-
geveer 10.000."

" Eppo Brongers „Voor het.overige ben ik over mei 1940 uitgeschreven".

drie jaar bij te tekenen en werd
deputy commander van de Cen-
tral Region Signal Group van
AFCENT.

door jan van lieshout
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■ WEGENS VERBOUWING
van onze zaak GALLERY IRAN

Uitverkoop van onze voorraad Perzische
en Oosterse tapijten tegen bodemprijzen.
SLECHTS EEN DAG, morgen 16 september 1989

van 10.00 tot 17.00 uur in café-restaurant Het Streeperkruis,
Streeperstraat 66, Schaesberg-Landgraaf, tel. 045-313397.

Enkele voorbeelden: __ .
Kashan blauw 260 x 360 ’ 8600,- NU 2Z50, "
Saroughk 200 x 300 ’ 4950,- NU 1 Z75, "
Bidjer 240 x 170 ’2850,- NU 9Zö 9 ~

I GALLERY IRAN GALLERY IRAN
Hartelijk welkom. Entree vrij

I

GELEENSTRAAT 9 HEERLEN

Hf 5 THEATERS IN 1
Sr E Vrij. 15 sept. t/m do. 21 sept. 1989'
■H _ E Zaterdag 16 september ontvangt___ z- _\\ elke 100ebezoeker 2 GRATIS

! toegangsbewijzen voor het grootste
9 K ontbijt ter wereld op zondagmorgen

I ■ ■■ 17 september te Heerlen.
| Ze ontmoetten elkaar 30 jaargeleden op het

I*l. strand:
Ml BEACHES
lil 1 Eens in je leven maak jenvriendschap voor
I - I ! 't leven Met BETTE MIDLER
I = I ! en BARBARA HERSHEY.

" _m Dag. 14.00-18.45-21.00 uur.
_U _ V Za, zo. óók 16.00 uur.

- De twee hardste smerissen van het politie-
_M ". UW corps.

I i I _ JAMES BELUSHI K' 9~ Met Jerry Lee als zichzelf. £_£_______■
_n __\ Dag. 14.15-19.00-21.15 uur.I 3 I | Za, zo. óók 16.15 uur.

I§ I ■ Mei Gibson en Danny Glover.üHKI Het fantastische duo is terug in:

IP E LETHAL WEAPON 2
H* Een keiharde actiefilm met een flinke dosis

Ififll: 5°4.30-1900-21.30 uur.mL»»" s""»5""» IJ Za., zo. óók 16.30 uur.
! Zijn nachten lopen over van swingende

muziek, wilde aktie en mooie vrouwen
X E PATRICK SWAYZE in

SÏKC ROAD HOUSE aD[__^__2_ï°_

T^bf Met THE JEFF HEALEY BAND.
"a^jLj^ji Dag. 14.00-18.30-21.00 uur. 16 J.
w^TriC^f Za, zo óók 16.15 uur.

r4-t__________! LUCAS/SPIELBERG presenteren eenpCeIV DON BLUTH film

C-ErDf PLATVOET
XSjfllEN ZN VRIENDJES
K3^ NEDERLANDS GESPROKEN!

WFt Zat, zo, woe. 14.00-15.30 uur. AL

KL Een heerlijke, onvervalste komedie over eenluL ex-bankovervaller die nu zelf gijzelaar wordt
■S ME Nick Nolte en Martin Short in

Kt Dag. 19.00-21.00 uur.iM BfF Za, zo. óók 17.00 uur. AL
■9 BsC Vrij, ma. di., do. óók 14.00uur.
3 E KASSA-OPENINGSTIJDEN
*_M Vrijdag, maandag, dinsdag, woensdag

\__ en donderdag: 13.30-15.30 uur
| en 18.30-21.45 uur.

■fl Hi 'Zaterdag en zondag: 13.30-21 45 uur.

■H Op vertoon van uw 65-plus KAART,■■ K DAGELIJKS ALLE FILMS VOOR ’6,-m.u.v.
-fl avondvullende films.

3 E DONDERDAG VOORt LAATST
Zorg dat u geenfilm mist. Elke maandagavond. kunt u bij de H-5 theaters informeren welke

i films er na donderdag niet meer in Heerlen
I te zien zijn.

HJ Te koop aan de kassa
Bioscoopbonnen van ’ 10,-en ’ 1 5,-

-"t_ ïBiMiMinMiimmmmi

Internationaal Transport en Verhuisbedrijf
HARRY VROOMEN

vraagt voor spoedige indiensttreding

CHAUFFEURS
voor zowel nationaal als
internationaal vervoer.
Liefst ervaring met opleggers en
aanhangwagen, zgn. kortkoppelsysteem.
Aanmelden zaterdag tussen 10.00 en 14.00
uur Vinkerstraat 58, Kerkrade-Chevremont, tel.
045-456702".

tempo-team
uitzendbureau

INDUSTRIE
Voorbewerkers m/v
voor een bedrijf in Holturn. Het werk omvat
het schuren en plamuren van auto's. Enige
ervaring in dit werk is gewenst, maar niet
noodzakelijk. Er wordt gewerkt in dagdienst.
Voor informatie:
04490 - 1 42 22, Karin Poelman of
Jacqueline Smeets
Sittard, Rosmolenstraat 4

■ . . ___> 'i.—— ———; „c

Stap je.neen
Volkswagenvan 18995/!

dl
ei
Ui

" J
1

G
I!

" Vl
e_

u
i
i.
2
t>

"' ■" ■ . 'J
v
1.
i
2
J
!
.
v
8
'.
I

I
(.... . ._. ..- ».. - .. |

zit jemeteen in
een Coupé 1.3-injectie.

Is dit verbazingwekkend of niet? Metal deze wapenfeiten is de Polo Coupé inzn eigen klas- grillemet dubbelekoplampen, kunststof beklede bumpers n
Bij ieder ander merk-betaal je altijd meer voor een coupé, se nu helemaal deaantrekkelijkste optie geworden. Zeker als u witte sierlijst, intervalschakelaar op de ruitewissers met

terwijl de Polo Coupé gewoon de goedkoopsteVolkswagen is. bedenkt dat het ook nog eens een Volkswagen is. wiswas-automaat, tunnelconsole, bekleed stuurwiel, Fox-aa
En alsof dat al niet verbazend genoeg is, is de Polo Coupé Dus een autovol technischezekerheden. Meteen lange le- duiding op de achterzijde, etc.

ook nog eens uitgerust met een 1.3-liter-injectiemotor met ge- vensduur. Verregaande veiligheidsvoorzieningen. Een zuinig Stap binnenkort zelf eens in de Polo Coupé. En ervaar z '
regelde katalysator. Daarmee is dezeVolkswagennog feller en karakter. Een hoge restwaarde. En, last but not least, een auto zn ruimte en rijkwaliteiten. En vóél vooral zelf de kracht v<

sneller geworden (top 153 km/u). ■ die een grote dosis rijplezier verschaft. z'n 1.3-liter-injectiemotor.
Minstens zo indrukwekkend als zn prestaties is de ruimte Nu de Polo Coupé de goedkoopste Volkswagen is, is het /^\ ■■ « _J c^

in de Polo Coupé. Hij biedt u namelijk'n hoeveelheid ruimte die extra interessant om 'm met het Fox-pakket nog completer te (A-#j) VOIKSWCIQen.Vv I© OndCl 5'
u verder alleen aantreft in auto's uit een duurdere klasse. maken. Voor slechts f6OO,- krijgt u o.a. groengetint glas, een met katalysator

Polo Coupé f 18.995.-. Polo Fox (Coupé of 3-deurs) f 19.595.-.
Prijzen zijn 'vanaf-prijzen inclusief BTW. exclusief afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Pon's Automobielhandel BV Postbus 72. 3800 HDAmersfoort. Telefoon: 033-949944.
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bioscopen Weekendagendavrijdag een folkloristische avond
aangeboden.

BRUNSSUM - Het Brunssums
Mannenkoorbegint vandaag aan
een tiendaagse concertreis naar
Karlovac in het noordwesten van
Joegoslavië.Het is de tiende gro-
te reis van dit koor, sinds de op-
richting in 1933.

Brunssums Mannenkoor naar Joegoslavië

’Zingendeambassadeurs’maken tiende concertreis
Soliste
De Joegoslavische sopraan An-
drejaDejanovic zal enkelekeren
als soliste optreden. Verder
wordt het koor op piano en
dwarsfluit begeleid door Sjo Ge-
lissen en Ellen Hardy. Op het
programma staan voornamelijk
Slavische liederen.

Aanvankelijk was het de bedoe-
ling dat de eerstvolgende con-
certreis naar Polen zou gaan,
maar door de onzekere politieke
situatie daar, werd vorig jaar be-
sloten om een andere bestem-
ming te zoeken. Deze werd snel
gevonden toen Leo Pennings,
president-voorzitter van het
koor, uit hoofde van zijn functie
als gemeentesecretaris van
Landgraaf contacten legde in
Joegoslavië.

Het programma van de laatste
twee dagen bestaat uit het bezoe-
ken van bezienswaardigheden
en op zondag wordt weer aan de
terugreis begonnen. Maandag 25
september hopen de 'zingende
ambassadeurs' weerheelhuids in
Brunssum te arriveren.

Generale
HetBMK heeft zich maanden op
deze reis voorbereid. Woensdag-
avond vond in de Bethelkerk in
Brunssum de generale repititie
plaats. Hoewel een van de solis-
ten wegens griep niet mee kon
zingen, heeft het publiek toch
naar een goede uitvoering kun-
nen luisteren.

In februari van dit jaarbracht di-
rigent John Gerits samen met
het bestuur van het BMK een be-
zoek aan Karlovac en werden er
afspraken gemaakt voor een reis
met een tweeledig doel: ener-
zijds - uiteraard - het geven van
concerten, maar anderzijds om
meer contacten te leggen tussen
de Oostelijke Mijnstreek en Kar-
lovac. Om diereden zal het koor
op reis dan ook vergezeld wor-
den door de burgemeesters
Hoogland van Brunssum en
Coenders van Landgraaf.

De avond-, weekend- en zondags-
diensten beginnen op vrijdagavond
en eindigen de volgende week vrij-
dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Bel TIGH S 711400.
HEERLEN. Claessens, Sarolea-
straat 6, S 712541. B.g.g. TIGH
fi 711400.
LANDGRAAF. Landgraaf, Pasweg
6 Schaesberg, S 321967. Voor
spoedgevallen dag en nacht bereik-
baar.
KERKRADE - EYGELSHOVEN.
Schönefeld, Hoofdstraat 2,
S 452523
KERKRADE-WEST. Snijders,
Kampstraat 114, S 420777.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheiderstraat 52, S 460923.
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur en
zondag van 12.00 tot 13.00 uur en
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor spoed-
gevallen dag en nacht geopend.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Simpel-
veld, S 441100. Zaterdag van 11.00
tot 15.00 uur en zondag van 14.30 tot
15.00 uur. Voor spoedgevallen kan
men terecht van 22.00 tot 22.30 uur.
HOENSBROEK. Janssens, Kou-
venderstraat 90, S 225677.
NUTH. Voor spoedgevallen eigen
apotheek (bgg TIGH S 711400).

TIGH - HEERLEN.
E. 711400

(Informatie over avond- en week-
einddiensten van artsen, tandart-
sen, apothekers en het Groene
Kruis.)

GROENE KRUIS

HEERLEN. Wachtdienst voor
spoedgevallen tijdens avond en
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur. Week-
enden 24 uur doorlopend S 711400.
Werkdagen, tijdens werkuren,
S 713712.
NUTH - VOERENDAAL - SIMPEL-
VELD. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD - JA-
BEEK. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 259090.
HOENSBROEK - MERKELBEEK -BINGELRADE. Wachtdienst voor
spoedgevallen S 225588.
KERKRADE. Voor spoedgevallen
is de dienstdoende verpleegkundi-
ge bereikbaar onderS 462222.
EYGELSHOVEN - LANDGRAAF.
Wachtdienst voor spoedgevallen
S 323030.

ARTSEN

HEERLEN. Voor spoedgevallen
TIGH (brandweercentrale) bellen
S 711400.
BRUNSSUM -HOENSBROEK.
Voor spoedgevallen eigen huisarts
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor spoed-
gevallen eigen huisarts bellen.
SCHIMMERT. Voor spoedgevallen
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zaterdag
12.00 uur vlg. telefoonbeantwoorder
van eigen huisarts. Van zaterdag
12.00 uur tot zondagmorgen 10.00
uur Vluggen, Bleijerheiderstraat 93,
S 452913. Van zondagmorgen 10.00
tot maandagmorgen 8.00 uur Van de
Poel, Peschbeemdenstraat 9,
S 452913.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Schepers, Baneheiderweg 5 Bo-
choltz, S 441213.
SCHAESBERG. Zaterdag Meyer,
Frans Erenslaan 32, S 313186 en
zondag Ypma, Schumanstraat 14,
S 320660.
ÜBACH OVER WORMS - NIEU-
WENHAGEN. Eigen huisarts bel-
len.
VOERENDAAL. Praktijk Raad-
huisplein 4 S 751322.

Patiënten gezondheidscentrum
Hoensbroek-Noord kunnen dag en
nacht bellen, S 214821.

TANDARTSEN

HEERLEN - HULSBERG - VOE-
RENDAAL. de Ponti, Hogeweg 14
Voerendaal, S 750417. B.g.g. TIGH
S 711400.
KERKRADE - ÜBACH OVER
WORMS - SCHAESBERG - NIEU-
WENHAGEN - EYGELSHOVEN.
de Jong, Wentholstraat 3 Schaes-
berg, S 314587. Spreekuur van
11.30 tot 12.00 uur en van 19.00 tot
19.30 uur.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ -
GULPEN - VAALS - WIJLRE - WIT-
TEM. Thewissen, Marktstraat 10
Simpelveld, S 045-440923. Spreek-
uur van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.30 tot 18.00 uur.
BRUNSSUM - SCHINVELD -NUTH - HOENSBROEK - SCHIN-
NEN. F. Geraeds, Merkelbeeker-
straat 4 Brunssum, S 271111.
Spreekuurvan 11.30 tot 12.00 uur en
van 17.30 tot 18.00 uur.

HULPDIENST SOS
Dag en nacht bereikbaar, S 719999

Geslachtsziektenbestrijding:
24-uurs infolijn S 740136.

vac en Zagreb. In het bejaarden-
huis van Karlovac wordt een
charitatief concert gegeven. In
ruil hiervoor krijgt het koor op

Woordvoerder André van Veen
van hetBMK was zeer te spreken
dat zich onder het publiek ook
een delegatie van het Rumpens
Mannenkoor bevond. „Ik ben
blij dat er langzaam een einde
komt aan de jarenlange concur-
rentiestrijd tussen de twee ko-
ren," zo liet André Van Veen op-
gelucht weten en hij voegde er
aan toe dat er plannen bestaan
om begin volgend jaar een geza-
menlijk concert te geven.

HEERLEN
u?r.': cc no evü. near no cvil< dag.
u_ _16-30 18-45 en 21 uur.Rivoli: Lock
Do fag' 15 18 en 20-30 "ur- Maxim:cad calm, dag. 14.30 18.30en 20.30 uur.21* Lethal Weapon 2, dag. 14.30 19 en
u" «ur, za zo ook 16.30 uur.K-9, dag.
Rn Z9 en 2115 uur, za zo ook 16.15uur.
<*_. i use- daS- 14 18-30 en 21 uur, za zo
en 9i uur- Three Fugitives, dag. 19
oniT iUur' za zo ook 17 uur, vr ma di do
"* 14 uur. Beaches, dag. 14 19 en 21

Vril' ja zo ook 16 uur- Platvoet en zijn
'lendjes, za zo wo 14 en 15.30 uur. De"Pegel: Track 29, vr t/m di 21 uur.
SCHAESBERG
2(h .kmo: License to kill, vr t/m wo
U„r Uur' Pet Sematary, vr t/m zo 23.30

exposities

Maastricht
'4 In i

cc no ev'^' near no ev^> vr mzokin 30 en 21 uur,ma di do 21 uur, wo
en 11 _n 21 uur- Lock UP. vr t/m z0 18-30
2] ji-30uur, vr ook 14.30uur, mat/m do
*<_i_uur' Taran en de toverketel, za zo
for, v.30 uur-The adventures of the Ba-
e__i unchhausen, vr t/m zo 14.30 18.15
u';f1uur, madi do 21 uur,wo 14.30en 21
en _ i

nse to ki". vr t/m zo 14-30 1815
14^ ■ uur, ma di do 2115 uur> wo
th_i Zn 2115 uur. Cinema-Palace: Le-"" Weapon 2, dag. 18.30en 21.30 uur, za
18 i_° Ook 14-30 uur. Roadhouse, dag.uu. \_n 213° uur, za zo wo ook 14.30
j^r- Beaches, dag. 18.30 en 21.30 uur-

en K° et en z'Jn vriendjes, za zo wo 14
()_ 5-30 uur. Lumière: Bagdad café,
jJ" 20 en 22 uur. Loos, dag. 21 uur.
»'cclnacht in net kader van de vredes-
9ni Black ram en Hiroshima mon
hU j°u£ vr za v.a. 00.30 uur. Kinderfilm-
-2o i_ oem= Kuifje en het haaienmeer,

** uur.
GELEEN
0o^:Lock Up, vr t/m wo 20.30 uur, zo
Po_ o uur st"d'o Anders: Lethal wea-n«. vr t/m wo 20.30 uur, zo ook 15uur.

SITTARD
20 jV"*: Sec no evil, hear no evil, vr t/m
do s>n en 21 uur- zo ook 15uur, ma t/m
en .ï uur. Roadhause, vr t/m zo 18.30
Uy

ix uur, zo ook 15 uur, ma t/m do 20.30

Jeugdwerk ten onder
aan tekort leiders

Geen animo voor begeleiden jongeren in Amstenrade

KERKRADE - De Technische
Schoolvan Kerkrade houdt ter gele-
genheid van het 50-jarig bestaan
van de school op zaterdag'l4 okto-
ber in het Hubertushuis een reünie
voor alle oud-leerlingen en oud-per-
soneelsleden.

LTS Kerkrade
houdt reünie

Atletiekbaan (2)
De driemansfractie Vrouwenappèl
uit Landgraaf wil graag iets recht-
zetten.
In het artikel van 9 september jl.
over de atletiekbaan staat datMarga
Kölgens zich afvraagt of de investe-
ring wel rendabel zal zijn voor een
armlastige gemeente als Landgraaf.
Het woord 'armlastige gemeente' is
door haar niet gebruikt. In een tele-
foongesprek met de betreffende
journalist heeft deze dit ook toege-
geven. Net nuLandgraaf sinds jaren
weer een redelijk optimistische be-
groting kan aanbieden zou die op-
merking zelfs ongepast zijn.
Overigens willen wij nog kwijt dat
die 650.000 gulden niet alleen be-
stemd zijn voor de aanleg van een
atletiekbaan, die zon 350.000 gul-
den zal kosten, maar dat in dit be-
drag tevens de kostprijs is opgeno-
menvan één goed bespeelbaar voet-
balveld!
LANDGRAAF

Fractie Vrouwenappèl

in gesprek

" Sjef Steens: 40 jaarwerk-
zaam bij het Limburgs Dag-
blad

Nieuwe cursussen
bij ’Mens en Werk’KERKRADE - De afdeling 'Mens
en Werk' van de stichting SCEW uit
Kerkrade start binnenkort met een
nieuwe cursus metaalbewerking,
houtbewerking en bedrijfsstages.

kelijk", zegt ze. „Als je de prachtige
accommodatie ziet waarover we be-
schikken en de vele materialen die
niet meer worden gebruikt, dan is
het doodzonde dat we met Jowam
hebben moeten stoppen. We heb-
ben mensen persoonlijk aangespro-
ken mee te doen, maar slechts een
enkeling toonde zich bereid. Ande-
ren zeiden ook 'ja' maar moesten la-
ter door omstandigheden afzeg-
gen."

Volgens woordvoerster mevrouw
Mullenders zijn talloze pogingen
ondernomen om het tekort aan lei-
ders en leidsters op te vijzelen. Maar
met name de jongeren laten het af-
weten. „Eigenlijk is het verschrik-

AMSTENRADE- Het jongerenwerk in Amstenrade ('Jo-
wam') is met onmiddellijke ingang opgeheven. Als reden
wordt het schrijnende tekort aan kader aangevoerd. Het
huidige aantal vrijwilligers is te klein om wekelijks zes
groepen te begeleiden. Het clubhuis bij de kerk in Am-
stenrade ligt er momenteel verlaten bij.

Van onze verslaggever

HOENSBROEK
Mahf

r,J Ipomal, Kerkberg 2. Werk van
d_ n'red Hürlimann. T/m 24/9, open wo,
BaL en zo 13-1? uur,vr 13-20uur. Foto-
van t.e ""' Poortgebouw kasteel. Foto's
t/m Rob Ferencik. T/m 15/10, open ma
13,„Vr 10-12 en 13.30-17 uur, za en zoM'3o-17 uur.

BRUNSSUM
Mal oave' Werk van Jose F-naut en
t/J" 1"»Stams. Van 17/9t/m 1/10,open mavr 14-17 en 19-21 uur, zo 14-17uur.

VOERENAAL
T/ *e«ntehuis. Werk van Jos Weijmer.
Oou ,0/9- openwerkdag. 8.30 -12.30 en diK 13.30-16.30 uur.

LANDGRAAF
l?j?5?al.Kerkberg 2. Werk van Manfred
20r"mann. T/m 24/9, open wo t/m zo 13-

-uiir.

NUTH
van Jotheek, Beekerstraat 10. Foto's
w ' Mar.a Paas. T/m 27/9, open ma, di,
W vr 14.30 t/m 18uur, wo 10.30t/m 12ur' vr 18.30 t/m 20 uur.

HEERLEN
Élan' 16 s'Sne. Werk van Marion Le
\v0 jee" Hans Lemmen. T/m 8/10, open
c-ri mzo 14"17 uur. Thermenmuseum,
geh^yallumstraat 9. Thermen en bad-
°D.r,Uiken in de Romeinse tijd. T/m 1/10,
in?* t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17
'Wt" i SP'e£el» Akerstraat 88. Staal-
t)0r.le'Plastieken en schilderijen van
20ni eu__n. T/m 19/9, open vrij t/m di
Mie 'uur. Welterhof. Werk van Marlies
(,*»! en Thea Pagen. T/m 3/10, open
*acl_. Uur' Limburgse Volkssterren-
Wil t Schaapskooiweg 95. Van vuur-
"i. ruimteschip. Vanaf 3/9, open di
22 ,;r en zo 13-17 uur, di en vr ook 19.30-
-j_ "ur. Kasteel Ter Worm. Werk van
23 ?,".eur>e Klinkers en Ru de Vries. Za
Wr 9 uur) en zo 24/9 (10-19 uur).
VjJ.% Bongerd 13. Werk van H. Smit-
9-l_ Jn-T/m 26/l°' °Pen door de week
va uur. ABP, Oude Lindestraat. Werk
üür APP>e Drielsma. Open 24/9 14-17

De jubileumvieringen beginnen op
7 oktober met een mis in de Lam-
bertuskerk en aansluitend een re-
ceptie. Voor de leerlingen zijn een
filmdag, vossenjacht, sportdag en
reizen naar Parijs en de Randstad
georganiseerd.

Aan de cursussen en andere activi-
teiten van 'Mens en Werk' kan door
iedereen deelgenomen worden. De
kosten van de cursussen variëren
van een rijksdaalder tot vijf gulden
per week. Alle onkosten worden
door 'Mens en Werk' vergoed.

" Pas drieënvijftig jaar oud en
toch al veertig dienstjaren. Dat
kan alleen wanneer je als 13-jari-
ge bij een bedrijf binnenstapt.
Sjef Steens viert dan ook van-
daag in het LD-bedrijfsrestau-
rant (In de Cramer, Heerlen) zijn
robijnen jubileum met een re-
ceptie van 16.30 tot 18.30 uur.

Robijnen
LD-jubilaris
Sjef Steens

per persoon

Spel
Jowam richtte zich vooral op de
leerlingen van de vijfde en zesde
klassen en op de brugklassers. Het
activiteitenpakket bevatte onder
meer wandelingen, droppings, spel-
activiteiten en handenarbeid. De
kinderen betaalden één gulden per
activiteit. Waar zij nu terecht kun-
nen weet woordvoerster Mullenders
ook niet. „Wellicht dat zich in de
toekomst nog mensen melden. Dan
kunnen we bekijken of we opnieuw
beginnen met het jongerenwerk,
maar zoals het er nu voorstaat ge-
beurt dit niet", zegt zij.

Geïnteresseerden in de reünie kun-
nen zich hiervoor aanmelden door
vijf gulden over te maken op bank-
rekeningnummer: 175211507 of op
het gironummer: 1036715, ten name
van de Katholieke Stichting Be-
roepsonderwijs voor Kerkrade en
omstreken.

'Mens en Werk organiseert nog
meer verschillende cursussen,
werkprojecten en culturele activi-
teiten. Voor aanmelding of meer in-
formatie over 'Mens en Werk': Drie-
vogelstraat 87, 045-411539.

Kerkfeest voor
restauratie van
Pancratiusorgel

HEERLEN - Jeugdige boksers
uit heel Nederland treden zon-
dagvanaf 13.00uur in dering van
deHeerlense boksvereniging. De
plaatselijke favorieten Dave
Tempelman, Anthonio Thelen,
Patrick Finders en Willem The-
len zullen hun uiterste best doen
om goed voor de dag te komen
tegen de concurrentie uit Am-
sterdam, Rotterdam, Den Haag
en Brabant.

Bokstoernooi

De wedstrijden worden gehou-
den in het parochiehuis op de
hoek Maasstraat-Beersdalweg en
zijn gratis toegankelijk.

In 1971 werd Bitter lid van het
katholieke schoolbestuur Heer-
len. Vanaf 1976 maakte hij deel
uit van het dagelijks bestuur.
Een jaar later werd hij benoemd
tot secretaris. In 1983 volgde hij
pater Wijsen op alsvoorzitter van
de Zuidlimburgse KBO-afde-
ling. Een functie die hij ruim zes
jaar bekleedde.

Voorzitter Janssen van de lande-
lijke KBO-bond overhandigde
Bitter de 'Huldeblijk van het ka-
tholiek onderwijs', een onder-
scheiding die tot nu toe slechts
enkele keren uitgereikt is aan
mensen die zich verdienstelijk
hebben gemaakt in het rk-onder-
wijs.

" Jan Bitter heeft woensdag-
middag een hoge onderschei-
ding gekregen van de schoolbe-
sturen van het katholiek onder-
wijs. De Simpelveldenaar kreeg
de onderscheiding bij zijn af-
scheid als voorzitter van de afde-
ling Oostelijk Zuidlimburg van
deKatholieke Bond van School-
besturen voor Kleuter en Basis-
onderwijs

Onderscheiding
voor Jan Bitter

van carnavalsavonden en op-
tochten. Nu houdt hij zich in zijn
vrije uren vooral ledig met vis-
sen, tuinierenen het houden van
vogels.

In zijn vrije tijd was de jubilaris
vooral actief bij het organiseren

MAASTRICHT
Per m

r,e Sienature, Kapoenstraat 24.
'erid<.an_.nte expositie van steeds wisse-
Uur ob-ecten. Open wo t/m vr 13-18
k-rit. 2? 1317 uur. Rijksuniversiteit,
ï/m £.tar»tenstraat 2. Jezuïetencollectie.
öat ? X- Kamer van Koophandel, Het
ï/tj, 1KSchilderijen van Nora Postma.
Uur pb/J°. open ma t/m vr 8.30 t/m 16

erie Artisart, Grote Gracht 43.

* t/m n Hans Hansen. T/m 30/9, open
Uw Za 13.30-17.30 uur. Expositieeen-
Grafiou In»era, Bogaardenstraat 40b.
24/gn Man"festatie Maastricht. T/m
13-3_-17 di t/m vr 13-30-18uur, za en zo
-est,,, Uur- Europees Instituut voor
*erk kunde. OL Vrouweplein 22.
17 u?lrVari paso. T/m 20/10, open dag. 11-

-van f.r■ galerie Dis, Tafelstraat 28. Glas
"m _„ f* Valkema. T/m 27/10, open wo
brÜB,rt 18 uur. Galerie Wolfs, Hoog-
ker BCraat 69. Werk van Gertrude Be-
-20, '£"* 1/10, open wo en vr 14-18, do 18-
-lerie i""en zo l3"!7 uur- Perroenga-
hier '~; rijthof 35. Werk van Roland So-
SUcht'm 30/9- °Pen wo t/m za 13-18uur.
v_t. us plons, Mariabastion 52. Werk
1/10 Hanssen. Van 15/9 t/m
".«Oen» tQo t/m zo 13-17 uur. Gouver-
de lari! Llrnburglaan 10. De vlag dekt
Uur pln_- T/m 5/10, open ma t/m vr 9-17
<>-__' r a'eHe Schuwirth en Van Noor-
Vri T;tstraat 64. Werk van Shinkichi
Uür " *'« 15/10, open do t/m za 14-18
Vaasklo Blauwe Olifant, St. Ser-oster. Oude Japanse poppen.

De schoolbanken gelaten voor
wat ze waren zette hij twee
maanden voor beëindiging van
zijn leerplicht in 1949 de eerste
schuchtere schreden in de LD-
drukkerij. Toen poetste 'Sjeffie'
Steens machines en veegde de
vloer aan. Later schoolde hij zich
in het drukkersvak door oplei-
dingen in Maastricht en Roer-
mond te volgen. Zijn spannend-
ste periode beleefde Sjef tijdens
de verhuizing van het LD van de
Nobelstraat naar In de Cramer.
„In die tijd was ik vaak dag en
nacht in het bedrijf aanwezig en
sliep menig uurtje op een bank-
je", herinnert hij zich. Momen-
teel heeft de heer Steens de tota-
le zorg voor het onderhoud van
de persen.

Regioredactie
"ostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

s'n£or Heerlen* 045-739284

HollmanJ 045-422345s?"s Rooijakkers* 045-714876
2ff>s Toonen, chefJ 045-425335schard5chard Willems* 04406-15890
ÏLa«por Kerkrade* 045-455506
ï?os Philippens5.^4455-2161

HEERLEN - 'Maak werk van de
kerk' is de leuze waaronder deHeer-
lense dekenale kerk zich zondag
profileert. Koster Jan Verheugen
gaat in samenwerking met de plaat-
selijke VW en horeca proberen via
een feestdag gelden voor derestau-
ratie van hetPancratiuskerkorgel te
verzamelen.
Op dezelfde dag vindt het Bevrij-
dingsontbijt plaats in Heerlen. „Ik
denk dat het kerkfeest goed samen-
gaat met het ontbijt", liet een
woordvoerdster van het WV giste-
ren weten. Dezelfde organisatie zal
vanaf de vroege middaguren rond-
leiding rond en door kerk verzor-
gen. Verder is er een fancy-fair en
zijn er andere activiteiten op het
Emmaplein. Onder andere het op-
treden van diverse orkesten en mu-
ziekgezelschappen.

gen. „Als het ontbijt op het Burg-
meester Van Grunsvenplein is afge-
lopenkunnen de bezoekers daarvan
naar ons komen. Want wij beginnen
om 1 uur 's middags", aldus de kos-
ter van de Pancratiuskerk.

Jan Verheugen hoopt op deze dag
zeker 10.000 gulden bij elkaar te
krijgen. Dat bedrag moet een eerste
aanzet vormen voor de ruim twee-
honderdduizend gulden die over
twee jaar nodig zijn om het orgel
weer in een behoorlijke staat te krij-

Simpelveld

" Dit jaar is het een eeuw geleden
dat pater Damiaan aan lepra over-
leed. Het klooster 'De Plaar te Sim-
pelveld herdenkt zijn ordegenoot
tot 17 september met een tentoon-
stelling in de aula van het klooster,
dagelijks te bezichtigen van 9.00-
-16.00 uur.

Bocholtz
" Voor de jeugdige muzikanten
van de vier gemeentelijke muziek-
korpsen bestaat er op zaterdag de
gelegenheid om deel te nemen aan
een jeugdPlay-In. Fanfare St.-Ceci-
lia in Bocholtz treedt op als gastheer
voor de 130 muzikanten. Vanaf

klein journaal
oostelijke mijnstreek S redactie: 739282 1

19.30 uur treedt elk jeugdkorps
eerst afzonderlijk op.

Heerlen

" De activiteitenkalender van Het
Open Huis, Gasthuisstraat 19, ziet er
als vogt uit: Maandag 25 september
van 14.00 tot 16.00 uur: Teken- en
schildercursus. Dinsdags van 13.00
tot 14.00 uur en donderdagsvan 9.00
tot 10.00 uur: yoga. Bij voldoende
belangstelling wordt op maandag-
middag een kookcursus voor begin-
ners gehouden. Voor informatie en
inschrijving: S 715735.
"De missieclub 'Blantyre' uit

Heerlerheide houdt vandaag ter ge-
legenheid van haar 30-jarig bestaan
een kwajongenconcours in caf'e
Stassen aan de Ganzeweide. Het
kaartconcours begint om acht uur.

" De kring Heerlen van de Unie
BLHP houdt maandag om 20.00uur
in het Baronhotel aan het Emma-
plein een thema-avond over 'De rol
van de vrouw in de maatschappij.
ledereen is welkom.

Kerkrade

" Het Bureau Sociale Begeleiding

houdt maandag van 14.00 tot 16.00
uur spreekuur voor ex-mijnwerkers
in het Centrum voor Maatschappe-
lijk Werk aan de Kloosterrader-
straat 20.

Brunssum

" De Akido vereniging Bumon
geeft maandag van 20.30 tot 21.00
uur een demonstratie in sporthal
Rumpen aan de Heugerstraat. Aan-
sluitend kan iedereen vrijblijvend
deelnemen aan de open les, die tot
22.30-uur duurt. Voor meer informa-
tie: Wim Heijnen, S 727075.

Merkelbeek

" Met ingang van 18 september
wordt het spreekuur van het Groe-

NeKruis gehouden op dinsdag, don-
derdagen vrijdag van 13.00 tot 14.00
uur.

Eygelshoven

" De buurtraad Baan, Kom, Wau-
bacherveld houdt maandag om
20.00 uur een openbare vergadering
in café 't Jachthuis, Veldhofstraat
150.

Klimmen

" Vorming en Scholing voor Vrou-
wen houdt maandag om 20.00 uur
deeerste bijeenkomst in het nieuwe
seizoen in het gemeenschapshuis
aan de Houtstraat. Thema van de
avond is 'Vrouwen in mannenbe-
roepen.'.
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Van onze verslaggever

APOTHEKEN

Vanaf maandag zal het koor ge-
durende vier achtereenvolgende
avonden galaconcerten geven in
verschillende kerken in Karlo-

Ontvangst
Wanneer alles volgens plan ver-
loopt, zullen zaterdagavond ruim
120 deelnemers per bus in Karlo-
vac aankomen. Voor zondag
staat een excursie in de omge-
ving op het programma en maan-

dag vindt de officiële ontvangst
door burgemeester Marta Mikic
in het gemeentehuis van Karlo-
vac plaats.

" Het Brunssums Mannenkoor dat vandaag op reis gaat naar Joegoslavië.

Limburgs dagblad oostelijke mijnstreek
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Vrijdag: Pils-party
Zaterdag: Stabbs
Zondag: D.J. Walter K.

ililillilllffjr*JLT_L"Ji MBl *^.„**l. JkW'

ft^P irTlii::
,4,»Nieuwe discotheek JET geopend/geöffhet:

Nieuwe muziek^Zaferdasf zonda^en woensdag
uanqf 20.00 uur

Johnny dePlatenvreter

Dancing-disco P-HÉS
Maastrichterlaan 116 kC^^^^Q

UMBUR&^OOIST^^^e, . i^^^^^H
|7^^yv| l/'___l__r\l De zaterda9en

S|jL i I"— i"3cS CDCCU ________________________________________
'jsgv I 1 1 I r^xr. 16 sePtember: ' ntOn

_J^^ WHY? ________________________________________
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Oi!lSßi4^(£*Z__________________3 ÖOUDEnGIDS Teletekst pag. 193 I

16 en 17 september

Socio Schinnen
Jubileumfeesten
fanfare St.-Caecilia

met de

Original Fidelen Mölltaler
nr. 1 in Oostenrijk mét meer dan 1
miljoen LP's

Zaterdag 16 september
dans- en showavond
aanvang 20.30 uur, entree ’ 10,-

Zaterdag 17 september
frühschoppen
aanvang 11.30 uur, entree ’ 5,-

Inlichtingen en
voorverkoop tel. 04493-3895 of 2533

**S*<zZs (voormaligTsjé)

Zaterdagavond 16 sept.
HAPPY PARTY NIGHT ;

Zondagavond

GOLDEN OLDIES
tMuziek uit de 60'er en 70'er jaren

"^| . LimburgsDagblad O

"3piccolos
mWmamMmISMS!m^mmWSIES3mWmWL O

Gemeenschapshuis

Schimmert
zaterdag en zondag

DISCO

f' mi
9 w i

I r_j* rj x.^Hï i f^_ _:* P-T* l

Dancing

Gorissen
Brunssum

Zaterdag dansen
met orkest

LOS VALENTINO'S
Dinsdag gezellige avond

voor alleenstaanden
met orkest

LOS VALENTINO'S

j__*QCORSTENS-
ApT VERSCHUREN

mawmm Helmond koopt
Zat. 16 sept vroegbroed manka-
naries lichte kleuren 9 popjes alle
kleuren 4 rode & roodzalm man
12 popjes 10 putterbast. o.kl. 25
pst.d.duiven 10 meeuwen 4 ze-
bras 7 park 7 valken 17.50 witte
etc. 22.50 roseicollis 15 pp. bren-'
gen: SITTARD 10.45-1130
Putstr. 10 HEERLEN
12.15-13.00 Emmastr. 7a TER-
BLYT 13.45-14.30 Rijksw. 46
BEEK 15.00-15.30 Maastrich-
terln. 7.

Rolluiken
(Heroal-systeem).
Zonwering

Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave.

___. ' * __H j^P^M|HH|
______i_i_P^SM______V__ri_________fl__l^-frW^'^-^ ir,(/3. \

j______tÉ___S_ fk^il■

M^ZZZ^WÊmWmmWÊmm\^mammmmWm '"■' maJÈË
U BENT WELKOM TIJDENS ONS OPEN HUIS VAN 15 T/M 23 SEPTEMBERAAN DE STRIJTHAGENWEG 123, 6460 HA KERKRADE.TEL 045-458000. VÓLVO

Dancing HOUSMANS Montfort
Zaterdag 16 september LA VITA

Jouw beste weekend is 'n Globe-weekend "
Open : Vrij - Zat - Zon

Burg. Janssenstraat 26 (t.o. de Kerk), Beek (NL). - Tel. 04490-79297 J
a_-_-a_______>_______________________________________^

U koopt toch liever
'n occasion

met de beste garantie
die er is?

ijnGebruikteWagens
UUPIusSysteem

* Strenggeselecteerd

* Voor aflevering voorzien van

10.000km beurt, VVNkeuring
en eventueel APK keuring

■■■■ 3 Maanden BOVAG garantie

* 9 Maanden extra BOVAG garantie J
mogelijk voor auto's van max. 4 jaar

* 14Dagen omruilgarantie

ÖBOIfAG GARANTIE

Koop 'm dan
bij de Fiat dealer. |
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> ENEN - Ook na de 1-0 nederlaag tegen Austria Wien bleef
le
e° Beenhakker onveranderd optimisme uitstralen. Nochtanseu Ajax gisteravond in Wenen het derde verlies binnen twee

(j ek.en. In eigen land hadden FC Twente en PSV de hoofdste-
le Hike ploeg de afgelopen tien dagen al over deknie genomen.
> erder legde Sparta de Mokummers eveneens op de pijnbank.
*aar, geen nood, bleef Beenhakker prediken, „Ajax komt er-

"ati"

le Promotion Ine' in Genève of
de voetballer Diego Maradona
met zjjn 'Diarma' in Liechten-
stein.

PARIJS - Greg Le Mond mag
met zijn contract van twaalf mil-
joen gulden, voor driejaar, bij de
ploeg 'Z' de best betaalde wiel-
renner aller tijden zijn, de Ameri-
kaan blijft een 'kleintje' op de
wereldranglijst van kapitalisten
onder de topsporters. Hij heeft
nog steeds geen plaats in de top-
-50.

Gezien de opgaven bij het teke-
nen van contracten gaat het
meeste geld om in spektakel-
sporten, waarbij de deelnemers
hun gezondheid op het spel zet-
ten, zoals boksen en autoraces
formule 1. Tyson haalt het meest
uit de niet aflatende dollar-
stroom. In 1988 ontving hij alleen
al aan beurzen voor wedstrijden
meer dan vijftig miljoen gulden.

De grootverdieners in de sport
(bedragen in guldens per jaar):

Mike Tyson (boksen) 50 miljoen
Michael Spinks (boksen) 31 mil-
joen
Ben Johnson (atletiek, voor
Seoel) 27,6 miljoen
Sugar Ray Leonard (boksen) 27
miljoen

" Mike Tyson, de best betaalde sportman
Alain Prost (formule I) 24 mil-
joen
Greg Norman (golf) 13 miljoen
Carl Lewis (atletiek) 7-9 miljoen
Steffi Graf (tennis) 8,5 miljoen
Kareem Abdul Jabbar (basket-
bal) 6,9 miljoen
Wayne Gretzky (ijshockey) 6,5

Hierbij komen nog voordeeltjes
in natura. Sommigen doen bo-
vendien allerlei zaken in speciale
vennootschappen, zoals de auto-
coureur Alain Prost met zijn 'Po-

Het is moeilijk, zo niet onmoge-
lijk, een exacte ranglijst van
grootverdieners samen te stellen.
Veel inkomsten van topsporters
zijn niet te achterhalen.Er zit een
wezenlijk onderscheid tussen de
opgegeven salarissen van de
sterren en hun inkomsten van
premies, verschillende contrac-
ten en sponsoring die hun bank-
rekeningen spekken.

miljoen
Urel Hershiser (honkbal) 6,2 mil-
joen
Maradona (voetbal) 5,2 miljoen
Ivan Lendl (tennis) 4,5 miljoen
Mats Willander (tennis) 4,5 mil-
joen
Boris Becker (tennis) 4,5 miljoen

Roy:
’Ik

verwijt
Beenhakker niks’

Nauta vergroot
voorsprong

DEN HAAG - Dirk Nauta heeft bij-
na halverwege de eerste etappe van
de zeilreisrond de wereld zijnvoor-
sprong in de non-maxi divisie ver-
groot. Het verschil van de Equity &
Law II met de naaste concurrenten
Rucanor Sport enL'Esprit de Liber-

té bedraagt ruim 300 zeemijl. Als
een van de weinige deelnemers
heeft Nederlander een oostelijke
route via de Kaapverdische eilan-
den genomen. Schepen, die voor
een meer westelijke koers kozen,
werden gestraft met windstiltes. De
eerste etappe gaat van Southamp-
ton naar Punta del Este in Uruguay.
In de maxi-divisie leidt Steinlager 2
van de Nieuwzeelandse schipper
Peter Blake. Zijn riante voorsprong
neemt echter snel af.Vrijdag 15 september 1989 "23

Beenhakker: We hadden het hier al afmoeten maken’Ajax valt tegen zwak
Austria door de mand

WENEN - Ooit, eindjaren zeventig,
stond hij onder contract bij Ajax.
Gisteravond in het Prater-stadion
schrok hij van de verrichtingen van
zijn voormalige werkgever. „Van
deze ploeg had Ajax gewoon moe-
ten winnen", zei Felix Gasselich
hoofdschuddend. „Austria wilde
vanavond echt wel, maar die jon-
gens kunnen gewoon niet beter.
Daar had Ajax simpel van moeten
profiteren".
De Oostenrijker, 33 jaar inmiddels
maar voor het bescheiden Krems
nog steeds actief in de hoogste klas-
se, ziet desondanks geen enkele be-
lemmering voor Ajax om een ticket
voor de tweede ronde binnen te ha-
len: „Austria geef ik over veertien
dagen geen schijn van kans, al heeft
Ajax momenteel met Fischer be-
paald geen beste spits. Als Ajax wel
scherp is, wordt het straks waar-
schijnlijk 3-0 of 4-0".

toegedaan. De neo-international,tot
ieders verrassing op de reservebank
geposteerd, noemde Austria „een
dramatische ploeg". Roy: „Maar dat
is misschien iets te makkelijk ge-
zegd. Per slotvan rekening ga jewel
met 1-0 de boot in".

Van rancune was bij Roy, verdien-
stelijk invallend en bijna verant-
woordelijk voor de gelijkmaker,
geen sprake; van boosheid even-
min. „Ik verwijt Beenhakker niks.
Sterker nog, ik verdiende dit",
sprak de linkerspits, nog steeds met
Ajax bakkeleiend over een langlo-
pende verbintenis, schuldbewust.
„Vooral de tweede helft tegen PSV
was niks, toen had Gerets me in zn
zak. Dat, en het feit dat ik het hele
seizoen al niet lekker draai, heb ik
hier van Beenhakker op m'n boter-
ham gekregen. Ik ben in ieder geval
blij dat ik vanavond heb kunnen la-
ten zien datik op deweg terug ben".

Bryan Roy was dezelfde mening

Van onze medewerker

Volleybalteam
neemt revanche

op Argentinië

HEERLEN - Voetbalderdeklasser
Bekkerveld heeft het competitie-
treffen tegen Heksenberg met 3-1
gewonnen door treffers van Cop-
pers (2x) en Dhondt. Manders scoor-
de namens Heksenberg. Opbroek,
De Groot (beiden Bekkerveld) en
Trags (Heksenberg) kregen een boe-
king. Toeschouwers: 200.

Winst Bekkerveld

Haak (Emmen) werd vijf duels ge-
schorst(elleboogstoot) en VanAlke-
made vier wedstrijden (trappen te-
genstander). Voor één wedstrijd
werden geschorst, na het krijgen
van de derde gele kaart: Van Buu-
ren (Den Haag), Verrips (Utrecht) en
Stafleu (Haarlem).

Zes duels geschorst
DEN HAAG - De tuchtcommissie
van de KNVB heeft Haarlem-speler
Sion voor zes wedstrijden geschorst
wegens het trappen van een tegen-
stander in de wedstrijd in Rotter-
dam tegen het tweede team van
Sparta. Coach Gerard van der Lem,
kreeg naar aanleiding van zijn ge-
drag (beledigingen) een voorwaar-
delijke schorsing opgelegd van één
duel.

MAASTRICHT - De arbitragecom-
missie van deKNVB zal op 23 okto-
ber om 19.30 uur de zaak Erwin
Vanderbroeck behandelen. Zoals
bekend is er een geschil tussen
MVV en Roda JC ontstaan met be-
trekking tot de hoogte van de trans-
fersom die de Kerkraadse club aan
MVV moet betalen. Vanderbroeck
is dit seizoen door Roda JC uitge-
leend aan de Belgische club Sint
Truiden.

Vanderbroeck

ROTTERDAM - Feyenoord kan bij
het thuisduel tegen Willem 11, op
zondag 24 september, gewoon de
poorten voor het publiek open zet-
ten. Nadat het bestuur van de Rot-
terdamse club besloot in beroep te
gaan tegen de straf van de tucht-
commissie omFeyenoord één thuis-
wedstrijd zonder publiek af te laten
werken, is de schorsing opgeschort.
De tuchtcommissie van de KNVB
besloot de Rotterdamse club te ver-
oordelen tot het spelen van twee
thuiswedstrijden voor de competi-
tie zonder publiek, exlusief de pers.
De tuchtcommissie achtte de Rot-
terdamse club verantwoordelijk
voor het staken van de wedstrijd te-
gen Fortuna Sittard op 20 augustus.
Zeven minuten voor het einde van
het duel, bij een 0-2 stand, betraden
fans van de thuisploeg het veld en
bekogelden de spelers en begelei-
dingmet stenen. De commissienam
geen beslissing over de vraag of de
score van het gestaakte duel (0-2)
ook de eindstand is. Dat besluit
werd doorgeschoven naar het Sec-
tie Bestuur Betaald Voetbal.

Feyenoord:
één duel

zonder publiek

Club gaat in beroep

Austria Wien - Ajax 1-0 (1-0). 17. De-
georgi 1-0. Scheidsrechter: Smith (Sch).
Toeschouwers: 12.000. Gele kaarten:
Pfeffer, Degeorgi, Aigner (Austria
Wien), Larsson (Ajax).
Austria Wien: Wohlfahrt; Frind (74.
Prosenik), Zsak, Aigner, Pfeffer en De-
georgi; Künast, Milevski (83. Baez) en
Hörmann; Ogris en Hasenhüttl.
Ajax: Menzo; Vink,Larsson, Verkuyl en
Frank de Boer; Winter, Ronald de Boer
en Wouters; Van 't Schip, Fischer (65.
Roy) en Witschge.

t\Zr het tijdstip waarop liet hij zich
stan uit. In de Oostenrijkse hoofd-
lijk Werd evenwel opnieuw duide-
tWnat ziJn merendeels jeugdige

nog veel tijd nodig hebben.
y tn°eten zij over twee weken in de
.ëen Meer jn s taat zijn naar de
C ronde van het UEFA-Cup-
V?00' door te stoten. Want

1Nit zou in de Nederlandse com-
Posv niet verder komen dan een
*Uo t

ergens in de grauwe midden-

respect voor te hebben. „Over de
tweede helft van Roy tegen PSV
was ik zeer ontevreden. En op de
training heeft hij daarna ook geen
enkele goede wil getoond. Boven-
dien had ik met Witschge ook een
betere veldbezetting", motiveerde
Beenhakker naderhand zijn opval-
lende taktische ingreep.

tere^hakker: „We gaan met een ka-
af ZQS, want we hadden het hier al
derhieten maken- We hebben an-
aan i

Uur gedomineerd, maar in
Sch? t len.d °Pzicht gefaald. Er

*"J ons niemand eens van
hetft g meter op doel en dankrijg je
te B" er_ nooit in. Daar kan ik slechtser>. Maar we leven nog".

" JosefDegeorgi knalt de bal langs Jan Wouters en doelman Stanley Menzo in de touwen

Van onze sportredactie

Vanavond speelt Nederland tegen
Italië, dat gisteravond zijn meerdere
moest erkennen in Frankrijk: 1-3
(12-15, 15-11; 4r-15; 12-15).

Het enthousiasme waarmee Oranje
opende, werd vertaald in een even
verdiende als simpele setwinst:
15-8. Door een wisselvallige service
en een haperend scoringsritme te-
gen de subliem verdedigende Ar-
gentijnen, gafNederland de tweede
set snel af: 7-15. Een beeld dat zich
ook in de twee volgende periodes
voortzette 15-6, 9-15. Een tiebreak-
set werd bijgevolg noodzakelijk.
Daarin besliste een opslagserie van
Rob Graber bij 10-10 de ontmoe-
ting: 15-10.

Zowel de Brocking-brigade als de
Zuidamerikanen wensten in dit
prestigetreffen geen verstoppertje
te spelen. Het gevolg was een ener-
verende open krachtmeting waarin
Nederland vooral de mentale mes-
sen kon slijpen met het oog op
Stockholm.

ORLEANS - De Nederlandse vol-
leybalselectie heeft het internatio-
nale volleybaltoernooi van Orlèans
ingezet met een fraaie overwinning.
Argentinië, de ploeg die Oranje in
Seoel uit de kruisfinales hield, werd
met 3-2 (15-8, 7-15; 15-6; 9-15;
15-10) bedwongen. De vierkamp
waaraan voorts Italië en gastland
Frankrijk deelnemen, geldt als laat-
ste voorbereiding op de Europese
kampioenschappen welke volgende
week zaterdag in Zweden van start
gaan.

Snelle reneuropacupajfers

Blur
Uit pieker ging zelf ook niet vrij-

tecnnisc" directeur had de
--ko damse bluf tnuis Êelaten en
strüri2e^ voor een voorzichtige

h IJZe"lnternationalBryan Roy
riaar voor de technisch directeur
V^f. T?.e bank verwezen ten faveure
b od gehard Witschge. Een zwakte-

de AJax-kopman, want het
c°rdk snel dat de Oostenrijkse re-
stanrt amPioen bepaald geen tegen-
,^ er was om overdreven veel

Verdedigend mocht de veldbezet-
ting door de inbreng van Witschge
dan misschien beter kloppen, aan-
vallend deugde ze voor geen cent.
Over links werd geenenkelekeer de
achterlijn gehaald en de combina-
ties tussen Frank de Boer en Ri-
chard Witschge blonken eveneens
niet uit door nauwkeurigheid. Om-
dat Johnnyvan 't Schip aan de an-
dere kant van het veld ook veel te
ver teruggetrokken opereerde, was
er voor Pal Fischer in de punt van
de aanval weinig eer te behalen.

luidde het foutenfestival in. De
Zweed, in de competitie ook al we-
kelijks slecht op dreef, beging een
onnodige vertreding tegen Hasen-
huttl. Toen Zsak de bal vervolgens
snel in de diepte speelde, bleek de
Mokumse afweer collectief in dro-
menland te verkeren. En om de el-
lende compleet te maken, stond ook
Stanley Menzo falikant verkeerd
opgesteld.

geen ruimte lag. De weinig inventie-
ve Amsterdammers vonden nauwe-
lijks openingen in de Oostenrijkse
defensie. Alleen Jan Wouters kreeg
in de eerste helft bij een 0-0 stand
een beste kans, toen Aron Winter de
bal panklaar voor hem klaar legde.
Maar de aanvoerder van Ajax bena-
drukte nog eens zijn gebrekkige
traptechniek. De bal rolde trooste-
loos naast.

rechtop doelman Wohlfarth, die
daarvoor de handen nauwelijks uit
de mouwen had hoeven te steken.

Roy was ook het dichtst bij de ge-
lijkmaker, maarvan dichtbij stuitte
hij op het lichaam van Wohlfarth.

Desondanks deelde Ajax de lakens
uit, al gebeurde dat zeker niet met
glanzend spel. Maar het zwakke
Austria had weinig meer te bieden
dan een paar ongevaarlijke af-
standsschoten van Manfred Zsak,
een spaarzame individueleactie van
Ralph Hasenhuttl en een enkele
snelleren van Andreas Ogris. De ge-
vreesde, voormalige Sovjet Mil-
jewskij,kwam er tegen Jan Wouters
niet aan te pas.

Koppositie inzet
bij Roda JC-Utrecht

De openingstreffer van Austria, in
de 17e minuut door JosefDegeorgi
gescoord, kwam dan ook min of
meer uit de lucht vallen. Aan het
doelpuntvan de mee opgerukte ver-
dediger ging een serie Amsterdam-
se blunders vooraf. Peter Larsson

Ajax bleef ook na de 1-0 achterstand
de toon aangeven, maar het bleel
volharden in uitzichtloze acties
door het centrum, waar voor het
tandem Fischer/Ronald de Boer

Geen ruimte
Het duurde tot de 65ste minuut dat
Beenhakker zijn dwaling om Roy
buiten de ploeg te laten toegaf. Fi-
scher moest wijken voor de links-
voetige linkerspits. Beenhakker:
„Ik was ontevreden over de inzet
van Fischer". Roy gaf direct zijn vi-
sitekaartje af met een harde inzet

de elftal binnen de lijnen dat af-
gelopen zondag bij Volendam te-
gen zijn eerste nederlaag opliep.
Van de reserves is Michel Haan
niet beschikbaar. De aanvaller
sukkelt met een liesblessure. De
al langer geblesseerde Sanchez-
Torres en Blattler zijn nog niet
beschikbaar, maar het herstel
gaat dermate snel dat binnen en-
kele weken op een rentree van
het tweetal gerekend kan wor-
den.

FC Utrecht kwam verrassend
sterk uit de startblokken en is,
samen met Fortuna Sittard, de
enige ploeg in de eredivisie met
slechts twee verliespunten. „Dat
verbaast me niet echt", zegt Re-
ker. „Utrecht heeft een goed elf-
tal dat op alle posities sterk bezet
is". Het feit dat de winnaar van
het onderlinge treffen koploper
wordt, vindt de oefenmeester
een van de aantrekkelijkle kan-
ten van de huidige competitie.

„We hebben geloof ik al vijf ver-
schillendekoplopers gehad. Dat
is toch prima voor het publiek.
Er is in elk geval sprake van vol-
op spanning".
Roda JC verschijnt met hetzelf-

OpstellingRoda JC:Bolesta, Verhagen,
Hanssen. Fraser, Trost, Broeders, Hof-
man, Groenendijk, Van der Waart, Van
Loen, Diliberto. Reservebank: Smits,
Van de Luer, Senden, Janssen. Gebles-
seerd: Haan, Sanchez-Torres, Blattler.

Roda JC-FC Utrecht staat ook in
het teken van het weerzien van
een drietal Roda-spelers met
oud-clubgenoten. John van
Loen, Henk Fraser en Peter van
der Waart speelden in het verle-
den immers alledriealeens bij de
ploeg uit de Domstad. „Maar we
moeten ons proberen zoveel mo-
gelijk te distantiëren van dat
soort sentimenten", vindt Jan
Reker. „Roda speelt een thuis-
wedstrijd en dan moeten we ge-
woon proberen twee punten te
pakken. Wie er dan binnen het
team een hoofdrol vertolkt, vind
ik minder belangrijk".

KERKRADE - Roda JC en FC
Utrecht strijden vanavond (aan-
vang 19.30 uur) om de koppositie
in de eredivisie. De winnaar van
het onderlinge treffen mag zich
in elk geval tot morgenavond
lijstaanvoerder noemen. „Dat
geeft deze wedstrijd toch een ex-
tra cachet", vindt Roda-trainer
Jan Reker. v

MAINZ - In een vraaggesprek
met de Westduitse televisie heeft
de Oostduitse arts Jufgen Apel,
onlangs via Hongarije gevlucht,
de beschuldigingen van de vroe-
gere schansspringer Hans-George
Aschenbach over het gebruik van
verboden stimulerende middelen»
bevestigd. I
Apel meldde het bestaan van eenl
dopingcentrum in Oost-BerlijnJ
waar artsen van sportbonden toej

DDR-sportarts
bevestigt doping-

beschuldiging
geleiding moeten krijgen. In het
centrum zoudenvolgens Apel ook
middelen direct worden ver-
strekt.
Apel gaf een concreet voorbeeldstemming voor hun medische be-

uit 1976. Tijdens de Olympische
Spelen in Montreal vielen de pres-
taties van de Oostduitse gewicht-
heffers zo tegen, dat twee trainers
hem de opdracht gaven daar iets
aan te doen. „Anders ben jij niet
de juiste man voor ons", zouden
de trainer hem hebben toege-
voegd. Apel gehoorzaamde. De
volgende dag veroverden de su-
perzwaargewichten Helmut
Losch (brons) en Gert Bonk (zil-
ver) medailles.

do ijia?aray (Tur) - Rode Ster Belgra-
'l g u l (I_l>- n- Mrkela0-1, 31. Vezir
toe «-?cheidsrechter: Constantin (Bel),Cn°uwers: 30.500.

-a L'massol (Cyp) - Real Zarago-
(straf.r?' °-S (0-1). 44. Rodriguez 0-1
O-3 '4c nop), 53. Pardeze 0-2, 84. Alsaro
schn„cheidsrechter: Kolev (Bul), toe-ouwers: 15.000.

°'o°s'he Lissab<>r> (Por) - Napoli (Ita)
Wel--.-Jle'drechter: Courtney, toeschou-"s- ("0.000.

(ADVERTENTIE)

I Wiel Eijssen I
Theaterpassage 13Kerkrade

Telefoon 045-454617

Mike Tyson,
de man van

vijftig miljoenLimburgs DagbladSport
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Goed
nieuws

over
kanker.

40 jaargeledenwaskanker zo
goedals ongeneeslijk. Nu is dat

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

Blijfdus geven.

Jk, NEDERLANDSE
j mm KANKERBESTRIJDING
I 40 ('AAR I KONINGIN WILHELMINA FONDS

Sophialaan 8,1075 BR Amsterdam. Tel.: 020-6640991.
Giro: 26.000.Bank: 70.70.70.007

\Z '>:i-Z':r: Z; -. ..-■ ;'■t'^^Ê^jÊÊÊÊ XT . KÖ J 111
:^_fU^IKÊSH^ rSatuurlijk, anderen hebben

VÊÈIÊÊ^' \ii«cl«/ iJiiiv icrci»
mrr- ■'..'■ .';.''_'.:^%%. Maar ofze zoveel keus bieden als Lederland? En van dezelfde voortreffelijke kwaliteit?

WF'Z-' .:-".' '^^^%*. Betaal geen leergeld, ga meteen naar Lederland. Bij Lederland vindt u uitsluitend
'"viillll^; -' ' ': ' ::--'^^»o leer dat aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet. Superzacht. Maar duurzaam

i 'ÉjlBÊÊ?' y'i:^ en gemakkelijk te onderhouden in gebruik. Lederland geeft u bovendien. \v.'^|||| ' .^fa*»»»!*^^ de grootste zekerheid dat u leer van topkwaliteit heeft gekocht met
r^.f-5.V iSe,fJ*'~ ~'..._"/\ s-Z ■ .>J::$Z''Z-&<(Êsim 5 jaarLederland garantie. Mocht u desondanks nietkunnen kiezen uit de

::--:.:?ZZ:ZK'':' '■'Iwßp
"'*■ 'K Model Consul (afgebeeld 3-zits) Ck f\QfYp )[ Model We'»bly (afgebeeld 3-zits) W 447%^- b..-^v^^^^^iy^^-^^^^ MI 2-zits vanaf __S.V/(SLPr _P »»nw«ig-inH«rie„ 2-zits vanaf J.JLI/Jj {Jj

ssasiw^^ .S^^;,'.^"*:^ 'IJ m«r~~ ■ | -^r..-. J g

V\' . ~ C, - , " ; 'M^'Z^Z^tz'Z^'ïk Smmmm^^ (

m /f IÉÉI M Model Miami (afgebeeld 3-zits) A _*jm Model Monalisa(afgebeeld 3-zits) W mOÏ\„ *WtmmmMZ- WMÊê :'^^^:^Z--ZZ':--Z-'Z:&';i^m 2-zits vanaf"t.l/Jj 2-zits vanaf J./O*/»

»vC#fS:|v-: B Model Cathy (afgebeeld 3-zits) 4 WCkB Model Arita bis (afgebeeld 3-zits) Ck
2-zits vanaf 1.7_i3,- 2-zits vanaf _j./3U.

. <<'-""<" . "%' . ""'1 ."''-. \", - ">" '"'.>" '*"," ' ,"" , V./ *. Model West (afgebeeld 3-zits) | QAA Model Vanda (afgebeeld 3-zits)
| ZZZZ/ ZZ'^Ï^ZZZ^Z'^ZZ-'^ZZ^ ;Mnwciigüi Heerlen 2-zits vanaf I.OV/vF» 2-zits vanaf 3*Zr~J\J9 dl
i ' e<______________________________________________________________________

___________! __^___s>^

ISI de Grootste Snow inLeer \
Heerlen Dr. Poelsstraat 2,1-23- 045-71 8883. Donderdag koopavond, omenade, 05410- 2,0117. Vrijdagkoopavond-. I : ■ hl

h: |

THERMAE 2000: WELDAAD VOOR LICHAAM EN GEEST
Thermae 2000,het futu- -^ j.:... " Vpeindhoven / /ristische thermencentrum voor ' /^J^INDHO^ i~ttr^~~totale ontspanning van lichaam % €' ' -^vL-^'CN. /*W\

én geest,bevindt zich boven een 'Ife* t '"" «\ _^40.000 jaar"jonge"bron met ,_" *l J*. S' /' X
oerzuiverheilzaam*water. 1 /* JV-->J^:-^ZTR/_7AoL- TVii-rmoo 9finnon rolov \ _W ___so> /
in deroyale binnen- en buiten- %^ '" 'IM f J 4^. # Al\ 7^-'» jfó**"
bassins met een constante "^A^^^^'%*'. / <lr - " -' ~^4-A 7\
watertemperatuurvan 33°C. _uik.i__ge<_/ /
Beleef de weldaadvan een ■_JK|» I^9 ■" 4. % '
bad onder de tropische planten- «*^J ?^ ** ' verblijfvan 2 uurFl. 25,00, voor
weelde in dehortus botanicus. *"®mm ***m*m 3'/_ uur Fl. 32,00 en voor een
Ontspan vin een van de whirlpools met onderwater- I ——; ' 1 gehele dag Fl. 48,00.
massages, de eucalyptuskamers, de stoombaden of de *De \fs van Th

uermf 200° wordt §e
1vo[md door een Thermae 2000:" ■ Thermalebinnen- enbuiten-

Romeinse thermen drietalbrof .^Tfn? TT *■ï" bassins (totaal 1200m 2) .Whirlpools > SaunalandschaplYuniciiisc iiiciuicit. eisen yan Duitse Bondsrepubliek erkend als fluoride- en D > , Z ~.^
r

/ -fe, Geniet van de sfeer in natriumchloridehoudend "Heilwasser". Tevens is vastgesteld ■ Romeinse tnermen/
/ _$$Sr net saunalandschap dat het water volkomen "ursprünglich rein" is. Stoombaden

' ■"// Mr metblokhutsauna's van ' ' g Therapeuticum ;
r" '"£"* jÈA massief grenehout, of tricht in het fraaie Zuidlimburgse heuvelland. De idyl- o Modder-en- |-,- _. t-~t--t-V^ÊJi van de houtgestookte lische omgeving biedt uitstekende mogelijkhedenvoor kruidenbaden -■ 9HT: *"**"".#5llll buitensauna. Concen- een meerdaags verblijf. a Sport- U' I !J ■ jMs^ÉnTS treeruopdestilteinde Thermae 2000 is het gehele jaar dagelijks massages
Joi^^I^:'^^^S: yoga/meditatiekluis. geopendvan 9-00 tot 23.00 uuren voorzienvan een dCosmetica- S^lmslp_Sl **^p ,t W bron van energievoor- * .=Jg^ teerdeparkeergelegenheid. «Solarium '*^^Py^- t-" %' "■^^ki^M^Ê^K Schaam en geest.Dit |fe , * « De toegangsprijzen, inclusief «Gymnasion [ *'B^^fe if/ bijzondere centrum HÉi^. 51 El het gebruik van alle met een «Yoga/meditatie-: j ' *'.ijF^ "I omvat alle denkbare Jgj B JtVgemerkte faciliteiten, kluis ■ Auditorium C".

voorzieningen voor B *^tóJSÏP K j|||bedragenvoor een dRestaurant. * tg
gezondheidsrecreatie.lnhetgymnasionvindtude *_Ilé||P^
modernste apparatuurvoor gerichte lichaamsoefe- * *"**i^. n^-ningen. En in derestaurants . "^ ''-'Wzéw- v_w 'wacht u een variëteit aan .^ //T__^
gezondeénsmakelijkegerecb- Voorinformatie:^^2ooo, Cauberg27, THERM/Ê

'
Thermae 2000 in Postbus W63°° Valkenburg a/d Geul, Nederland.Telefoon (0)4406 -16060. 2ÖOO JB_r--if*"s*l5*1-
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Epilepsie
en Sport?
Zet jezelfniet

buitenspel

' '^ens^
NATIONAALEPILEPSIE
FONDS/DE MACHTVAN

HETKLEINE
Postbus 9587

3506 GN Utrecht
giro34781 __
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Meijs stelt profdebuut uit 42. 43-39 28-3243. 39-33 13-19 44. 33-28
22x24 45. 31-13 19x8 46. 30x10 32-39 47.
47-42!!!
Oh wat mooi, zo haalt zwart het eind-
spel niet eens. 47. .. 38x47 48. 35-30! 47-
-33 49. 30-24 33x20 50. 25x14 21-27 51.
14-9 4x13 52. 10-5 en zwart gaf het te-
recht op.

Het nieuwe probleem ter oplossing is
van een andere grote problemist die
een paar jaar geleden overleed, Her-
man van Meggelen.

Deze compositie was gelicht uit het
nieuwe, zesde, deeltje van de erfenis
van Jan Scheijen. Het boekje bevat
200 problemen uit de periode 1949-
-1952 en is voor slechts vijf gulden (+

’ 1,75 porto) te bestellen bij F. Lange-
laan, giro 2629342 Landgraaf.

De oplossing van het probleem van
vorige week. Wit, acht schijven, op
28,31/33, 38/41. Zwart, negen schijven
op 9, 10, 12, 17, 19, 23, 24, 26 en 29. Drie
meerslagen en 46/5-motief: 1. 40-34!
26x46 2. 28-22 17x37 3. 33-28 23x43 4.
34x3 43x34 5. 3x5.

Wit speelt en wint!

bridge

’ met wiel gielkens /

Vanzelfsprekend is nu alle aandacht
gericht op Sijbrands-Gantwarg maar
toch dwingt ons de fantastische pres-
tatie van OlgaLewina in het afgelopen
dames-W.K. eerst nog een blik daar op
te werpen. De 27-jarige Russin uit
Charkow won met prachtig spel de
ene partij na de andere en uiteindelijk
versloeg ze zelfs al haar opponentes.
De zo behaalde 100%-score was histo-
risch, nooit eerder is die in een W.K.
gerealiseerd. Op de dag dat Lewina de
wereldtitel definitiefveilig stelde, dat
was al twee dagen voor het einde,
vroeg ik haar naar haar beste partij.
„Paskevitsj, second round", zei ze zon-
der nadenken en stak daarbij twee
duimen omhoog. Reden dat duel hier
te presenteren.
Lewina-Paskevitsj W.K. dames 1989,
2e ronde. 1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21
3. 33-28 7-12 4. 39-33 1-75. 44-39 12-17 6.
31-26 7-12 7. 38-32 19-23 8. 28x19 14x23
9. 42-38 21-27 10. 32x21 16x27 11.48-42
10-14 12. 50-44 14-19 13. 34-30 5-10. Niet
13. .. 20-25?? wegens 37-31 (25x34)
31x22! enwit wint uiteindelijk zelfs
vier schijven. 14.33-28 23x32 15. 37*28
10-14 16. 38-33 18-22. Solider is 17-
-22x22. 17. 30-25 13-18 18. 35-30 8-13 19.
40-35 2-7. Om (18-23) mogelijk te ma-
ken want diezet ging telkens niet door
42-38 en 36-31. 20. 39-34 18-23 21. 42-37
23x32 22. 37x28 13-18 23. 34-29! Want
23.. 18-23 24. 29x18 12x32 kan niet we-
gens 25. 30-24! 20x38 26. 41-37 32x41
27. 43x1 met winst. 23. .. 20-24 24.
29x20 15x24 25. 44-39 9-13 26. 39-34 18-
-23 27. 43-39 23x32 28. 34-29! Een sterke
offermanoeuvre. 28. .. 3-9 29. 29x20 11-
-16 30. 49-44. Wit heeft nu schitterend
omsingelingsspel, overigens het spel-
type waar Lewina's grote voorliefde
naar uitgaat. 30. .. 6-11 31. 45-40 12-18
32. 40-34 16-21 33. 41-37 32x41 34.
46x37. Legt de zwarte rechtervleugel
lam. 34. .. 19-23 35. 44-40 13-19 36. 37-41
7-12 37. 20-15 9-13 38. 33-29 23-28 39. 39-
-33 28x39 40. 34x43 19-23 41. 40-34 23-28

roepsrenners van de partij waren.
'In de klassiekers, de Tour en ande-
re belangrijke wedstrijden, waar de
groten present zijn, gaat het er nog
even anders aan toe', zei hij."

"Raymond Meijs: 'Ongelofelijk hoe hard profs in definale rij-
den. Ikweet nu, dat ik nog kracht te kort kom om al de overstap
te maken. ' Foto: WIDDERSHOVEN.

vier Nederlandserenners in de EG-
ronde. Net als deAustralische ama-
teur Scot Sunderland ('ik woon in
Genève en ben op voorspraak van
mijn landgenoot Phil Anderson met
TVM in contact gekomen') fungeer-
de hij als gastrenner in genoemd
team, dat verder bestond uit Jac-
ques Hanegraaf, Peter Pieters, Wil-
lem-Jan van Loenhout en de Deen
Kim Eriksen. TVM, dat geleid werd
door Henk Steeyens uit Elsloo, was
een van de twaalf deelnemende
profploegen. Het amateurcontin-
gent bestond uit elf nationale selec-
ties van ieder zes man. In totaal re-
den circa honderd van de 138 man
de koers uit.
Meijs behoorde tot een van de
laagstgeklasseerden. De wedstrijd
werd gewonnen door de 23-jarige
Franse neoprof Pascal Lino uit de
RMO-ploeg. Gisteren legde de
Tsjech Kozarek op de etappewinst
beslag. In de sprint versloeg hij de
Belg Haghedooren en de Noor Lur-
vik, vijf seconden later gevolgd
door de Westduitser Stumpf en het
peloton. Meijs, in gezelschap van
onder meer Van Loenhout en Hane-
graaf, de etappewinnaar van woens-
dag, arriveerde efen paar minuten la-
ter.

(jg °Pgedane ervaring in de negen-
dpv a6 de vroegere Tour
val enir'is voor Meijs in ieder ge-
Z een reden om ook volgend jaar, § als amateur aan het seizoen te
hfginnen. Pas op zijn vroegst in de
zelf6?6 helft van 1990> mogelijk
r^'s later, zal hij een licentie als be-

ePsrenner aanvragen.
cw. Wel Ploegleider Cees Priem als-
hehw assistent Henk Steeyens
Tv»» n miJ gegarandeerd, dat ik bij
,Ik 1. °P de St bliJf staan"> ze^X hij-
JL kan als ik wil begin volgend jaar
TvLnaar bet trainingskamp. Indien
Wh aan een open koers

eastrijden waarin profs én ama-
Urs starten, red.) wil men mij laten

v^doen- Het past allemaal in heteraere leerproces."-

Ij.-^orid Meijs was tijdens de voor-
Je anderhalve week een van de

pas 4H41Virus treft paarden
Schaesbergse trainers

Vanavond Limburgs kampioenschap vierjarigen
Ronde van de EG, negende en laatste etap-
pe, Sarrebourg - Luxemburg 190/2 km: 1.
Kozarek 5.20.21; 2. Haghedooren z.t; 3. Lur-
vik z.t; 4. Stumpf op 5 sec; 5. Moncassin; 6.
Eriksen; 7. Pieters; 8. De Clercq; 9. Ver-
donck; 10. Mackowski; 11. Verstrepen; 12.
J. Weltz; 13.K.Weltz; 14. Pelier; 15. Vivien,
allenz.t. als deDuitser Stumpf.Eindklasse-
ment: 1. Lino 37.02.13; 2. Bezault op 10
sewc; 3.Roux 0.22; 4. De Clercq 0.27; 5. Ca-
bestany 0.36; 6. Bruyneel 0.47; 7. Pichon
1.01; 8. Moreels 1.16; 9. Johnny Weltz 1.24;
10. Echave 1.32; 11.Kozarek 1.48; 12. Vivien
z.t; 13.Lance 1.52; 14. Lurvik z.t; 15. Virva-
leix 2.13.

„Ik had tot nu toe slechts af en toe
deelgenomen aan eendagskoersen
waarin profs en amateurs tegelijk
van de partij waren", aldus Meijs.
„De EG-ronde was mijn eerste etap-
pewedstrijden volgens de open for-
mule. Allemachtig, wat wordt er in
een finale hard gereden. Hanegraaf,
met wie ik alle dagen dekamer deel-
de en van wie ik voor de toekomst
qua verzorging etecetera veel ge-
leerd heb wees mij er bovendienop,
dat hier over hetalgemeen jonge be-

Heel bridgend Nederland leeft mee
met wat er zich op dit moment aan de
andere kant van de wereld afspeelt.
Daar, bij de wereldkampioenschap-
pen te Perth (Australië) gaanonze da-
mes voorlopig op een geweldige ma-
nier tekeer. Na een eerste halve com-
petitie van 7 wedstrijden, die ze alle-
maal royaal hebben gewonnen, gaan
ze aan de leiding met 35 punten voor-
sprong op nummer 2 (Canada). Aange-
zien er van de 8 zonewinnaars 2 door-
gaan ziet het er dus voorlpig naar uit
dat ze zich regelrecht naar en plaats in
dehalve finale spelen, waarin USA en
West-Duitsland direct zijn geplaatst.
Theoretisch kan er natuurlijk nog van
alles gebeuren, maar tot nu toe heb-
ben ze nationaal en internationaal een
zeer lovende pers ei} dat alleen kan
Nederland best (nog) een keer gebrui-
ken.
Vele spellenkrijgen hier een extra di-
mensie omdat er zo vaak nieuwe,
voorheen onbekende, elementen een
rol spelen. Een voorbeeld daarvan is
onderstaand spel uit de wedstrijd
Nieuw-Zeeland tegen Nederland.

hov Alkemade> speler van Eind-
en 11' dient vier wedstrijden van
\Z} Ploeg toe te kijken. Tijdens
I*1 bekerduel tegen ADO '20 had

"Q J een tegenspeler, zonder het
I "«merk te hebben de bal te wil-

i cle upelen> êetraPt- Van Alkema--1 enij e§ ook een boete van 150«uiden.
sch°r één wedstl"i-d werden ge-
(j orst, na het krijgen van de der-
u gele kaart: Van Buuren (Den
tlpwi' Veri-ips (Utrecht) en Sta-cu (Haarlem).

t-N HAAG -De tuchtcommissie
u.n de KNVB heeft Haarlem-spe-_ Sion voor zes wedstrijden ge-
e "orst wegens het trappen van
iri^tegenstander *n e wedstrijd

Rotterdam tegen het. tweedeam van Sparta. De coach van
in dat duel, Gerard vanr Lem, kreeg naar aanleiding

liit Z^n gedrag een voorwaarde-Jke schorsing opgelegd van één
6p " Tevens moet Van der Lem

boete van 150 gulden betalen,
het er^ schuldig bevonden aan

t beledigen van de scheidsrech-
ter.en grensrechter bij de wed-'lryd Sparta 2-Haarlem 2.
J^men kan gedurende vijf wed-
j-riJden niet beschikken over

i aak. Hij werd geschorst wegens
et uitdelen van een elleboog-, oot aan een tegenstander bij het

Valleivogels - Emmen
P 2 september. Haak dient ook
,el boete van 100 gulden te vol-den.

Haarlem-speler
Sion zes duels

geschorst

PERTH - Na negen van de veertien
voorronden bij de strijd om de we-
reldtitels bridge in Perth (Aus) heeft
het Nederlandse vrouwenteam de
aandacht van alle concurrerende
teams getrokken. De sensationele
zegereeks, na negen wedstrijden
hebben de Oranje-vrouwen een
straatlengte voorsprong op de ach-
tervolgende teams, is vooral de
Amerikanen opgevallen. Het toon-
aangevende land in de bridgewe-
reld is driftig op zoek naar informa-
tie over de Nederlandse nieuwelin-
gen.

De Amerikanen, doorgaans
nogal hautain, zijnvooral gek op in-
formatie over de door de koppels
Marijke van der Plas/EUy Schip-

pers, Ellen Bakker/Ine Gielkens en
Carla Arnolds/Bep Vriend gehan-
teerde biedsystemen. Het team
scoorde in de eerste zeven wedstrij-
den 156 punten, negentien minder
dan het maximaal te behalen pun-
tenaantal.
De Nederlandse vrouwen komen in
de halve finales van het toernooi uit
tegen de Bondsrepubliek.
Bridge Perth vrouwen: achtste ronde: Ne-
derland- Colombia 25-3. Tiende ronde: Ne-
derland- India 20-10. Stand na 9 van de 14
voorronden: 1. Nederland 201 punten, 2.
Canada 162, 3. Australië 140, 4. Brazilië 126,
5. Taiwan 123, 6. Nieuwzeeland 109, 7. Co-
lombia 102, 8. India 99. mannen: stand na
negen van de 14 voorronden: 1. Brazilië
171, 2. Frankrijk 164, 3. Australië 159, 4. Tai-
wan 154, 5. Egypte 121.

Nederlandse bridgers
hebben beste kaarten

sport kort

"De Nieuwzeelanders spelen de zg.
Mosquito-klaver. In dat systeem bete-
kent een IR-opening niets anders dan
een 4-kaart of langer schoppen en in
elk geval geen biedbare hartenkleur.
21 Uiteraard hebben de dames het sys-
teem van hun tegenstanders bestu-
deerden als tegenmaatregel uitgevon-
den dat een volgbod van ISch nu een
soort informatiedoublet moet zijn met
minstens een 4-kaart harten.
31 Ja, wat nu? Het liefst zou ik passen,
maar mag dat wel? Daar hebben we
het nog niet over gehad. Laten we dus
maar 2H bieden.
41 Wie zou met deze hand niet minstens
4H willen spelen?
Oost biedt dus vol verwachting 4H,
hetgeen door Zuid met nog meer ver-
wachting wordt gedoubleerd.En West
zit achter haar scherm en denkt: waar-
om moet ik nu weer dierottige hand-
jes met 3 punten krijgen?
Noord begint met schoppenaas heer te
incasseren en vervolgt in slag 3 met
een kleine schoppen. Dit laatste is niet
optimaal en West begint er een stuk
beter uit te zien.
In dummy wordt klaverheer geécar-
teerd en Zuid moet troeven. Het con-
tract is nu eigenlijk niet meer te verlie-
zen als de leider de situatie goed in-
schat. Zuid speelt in slag 4 ruitenboer
na voor devrouw in dummy. En als er
op detop van dewereld goede beslis-
singen worden verlangd neem je ze
ook. Dus werd er in slag 5 een kleine
harten naar hartennegen gespeeld(!)
en toen die hield kon in slag 6 dit ge-
doubleerd contract worden geclaimd.
Op de club maak je zoiets natuurlijk
niet iedere avond mee. Vandaar dat
iedereen er zo graag bij wilzijn, daar in
Perth.

id-tips:

Hoofdschotel van vanavond is ove-
rigens de strijd om het Limburgs
kampioenschap dervierjarigen. Met
uitzondering van Carisma Tarby
komt bijna de gehele top van deze
jaargangaan de start. Favoriet voor
de eindzege is oud-Derby-winnaar
Clan Vryenesse gereden door Hugo
Langeweg. In zijn laatste twee starts
was de Langeweg-pupil beide keren
tweede achter Carisma Darby. De
laatste keer zelfs na ëen grote galop-
pade. Laat hij de fouten vanavond
achterwege dan strijden subtoppers
als Charmeur A. met Ronald van
Stam en Cortoz Crom met Gerard
van Eykelenborg voor het tweede
geld. Van de Limburgse inbreng
lijkt seriewinnaar Commercie met
Frans Gorter het meeste kansrijk
voor een plaatsgeld. Het omlijs-
tende programma kan zich ook la-
ten zien, al is het twijfelachtig ofalle
ingeschreven paarden ook daad-
werkelijkzullen starten. Eerste start
om 19.00 uur.

SCHAESBERG - In Schaesberg is
een paardenvirus uitgebroken. Ge-
troffen zijn onder meer de paarden
van de Schaesbergse trainers Grift,
Zandt, Van der Pijl en Velis. Door
het virus treedt vormverlies op. De
zieke paarden zullen vanavond
moeten worden geschrapt van de
deelnemerslijst aan de koersen op
de draf- en renbaan in Schaesberg.
Hoeveel dieren uiteindelijk niet in-
zetbaar zijn, is nog onbekend.

ders: Caluno J. en Duvel VG.
Commercie-prijs: 1. Dora van Ramun; 2.
Cas Buitenzorg; 3. Cassandra S. Outsider:
Cazaci N.
Gouden Armband-prijs: 1. Arme Shoeing;
2. Amber Enzelens; 3. Volmay Stocquoy.
"Outsider: Zoomer.
Crack M-prijs: 1. Dennis Ruimzicht; 2.
Dean Boszorg; 3. Cindy M. Outsiders: Parry
Shoeing en Bermuda S.
Charmeur A-prijs: 1. J.J.'s Miracle; 2. De-
bora Durbin; 3. Diamond Victrix. Outsi-
ders: Caesar d'Heres en Duc de Castor.
Charjy Ludwig-prijs: 1. Bep de Bloomerd;
2. Boum Noordhof; 3. Casrpir Durbin. Out-
sider: Bvd Hanover.
Charlotte H-prijs: 1. Bas Buitenzorg; 2. Ba-
bylone Bloc; 3. Carlo Buitenlust. Outsiders:
Alexandra Wind en Yersin.
Limburgs kampioenschap der vierjarigen:
1.Clan Vryenesse; 2. Charmeur A; 3. Cortoz
Crom. Outsider: Commercie en Charlotte H.
Clan Vryenesse-prijs: 1. Brilliant Shot; 2.
Zenith Nora; 3. Ygor Peterhof. Outsider:
Amor O. i

Topruiters laten CHIO
Zangersheide links liggen AMSTERDAM - Springruiter Rob

Ehrens heeft een contract getekend
bij Optiebeurs. De overeenkomst
gaat per 1 oktober in en loopt tot
eindevolgend jaar. Het team van de
Ehrens' nieuwe geldschieterbestaat
verder uit Emile Hendrix, Jos Lan-
sink en Willy van der Ham.

Ehrens

Breukink: PDM
EINDHOVEN - Erik Breukink
heeft zijn handtekening gezet onder
een tweejarige verbintenis bij PDM.
De kopman van de Panasonic-for-
matie, nog in bezit van een doorlo-
pend contract bij Peter Post, heeft
ook nog een optie voor een derde
seizoen. Beweerd wordt, dat PDM
aan Peter Post een soort transferbe-
drag voor Breukink heeft moeten
betalen. Naar verluidt gaat Erik
Breukink bij PDM 700.000 gulden
per jaarverdienen.

Roger Flight-prijs: 1. Everytrans R; 2. Ever
Pouw Least; 3. Erik. Outsider: Eland M.
Carmen Buitenlust-prijs: 1. Chipper; 2.
Duncan Prince; 3. Dunor Hanover. Outsi-

Protesttocht
Sportwereld

voor meer geld
Zondag slarl badmuUoncompeUUe

Victoria aan serve

toto

In Zoetermeer en Den Haag zullen
in afwachting van de stoet uit Pa-
pendal demonstraties op sportge-
bied worden gegegeven. Zo wordt
op het Plein in Den Haag gebokst
tussen John Vergouwe en nationaal
kampioen Van Egmond; stappen
Monique Knol, Karin Schuitema en
Leo Peelen op de fiets en worden er
ski- en schermdemonstraties gege-
ven. Aan het eind van de dag zullen
de schaakgrootmeesters Hans
Bohm en Jan Timman de protest-
tocht afsluiten met het overhandi-
gen van een alternative sportbegro-
ting aan afgevaardigen van de
Tweede Kamer onder het motto,
„Nu is de politiek aan zet".

" TILBURG - Jeroen Piket be-
gint bij zijn debuut in het Inter-
polis-schaaktoernooi met zwart
tegen Gary Kasparov. Dat was
het onfortuinlijke resultaat van
de loting in Tilburg. Piket neemt
in de dertiende editie de plaats in
van Timman. De Amsterdammer
is verhinderd. Kasparov is de pu-
bliekstrekker in Tilburg. De we-
reldkampioen gaat op jachtnaar
de record-rating van Fischer, die
in zijn beste tijd 2780 punten be-
droeg. Indeling eerste ronde:
Kortsjnoi - Hjartarson, Agde-
stein - Ljubojevic, Kasparov - Pi-
ket, Ivantsjoek - Sax. ,

" LONDEN - De atletiekwereld
heeft afgelopen zondag, bij de
strijd om de wereldbeker in
Spanje, de Brit Sebastian Coc
toch niet voor het laatste in actie
gezien. De tweevoudige Olym-
pisch kampioen op de 1500 me-
ter, in '80 en '84, kondigde aan
dat hij zijn carrière verlengt tot
na de Gemenebest Spelen, die
volgend jaar in de Nieuwzee-
landse hoofdstad Auckland wor-
den gehouden.

" HEERLERHEIDE - Op het
Groene Ster-terrein staat van-
daag van 16.00 tot 20.00 uur de
KNVB-voetbalbus opgesteld. De
jeugdvan 6 t/m 18 jaarkan in de
bus terecht om kennis te maken
met allerlei aspecten van het
voetbalspel. Deelname is gratis.

" MUNSTERGELEEN- Triath-
lonvereniging John Fennell or-
ganiseert morgen, zaterdag, een
biathlon (14 km lopen, 45 km
fietsen en 7 km lopen) op de Win-
trakerberg, waar start en finish
zich bevinden, in Munstergeleen.
De wedstrijd begint om 9.30 uur.
Deelnemers kunnen zich zater-
dagmorgen ter plekke tot 8.45
uur inschrijven of telefonisch bij
John Fennell, S 04490-48873.

Winnend rijtje toto 36 a: 1-1 -L-3 -1 -1 - 2
2-3-1-1-3.

DEN HAAG - De Nederlandse
sportwereldkomt maandag in actie.
In het kader van hetpolitiek appel „
De Sport komt Tekort" zal de NSF
op indringende wijze aandacht be-
steden aan de financiële noden van
de sport in Nederland. In alle vroeg-
te klinkt maandag a.s het startschot
op het sportcentrum Papendal voor
een protesttocht die 's avonds op
het Binnenhof in Den Haag zal ein-
digen. Om zeven uur beginnen de
lange afstandlopers Ron Teunisse
en Jan Knippenberg, begeleid door
skispringer Gerrit-Jan Konijnen-
berg en schaatser Jan Ykema op
skeelersaan hun tocht van ruim 140
km.

HOENSBROEK - De gedaantewis-
seling van de hoofdklasse badmin-
ton gaat gepaard met een verjon-
gingskuur bij de hoofdmacht van
BC Victoria, de enige Limburgse
badmintonvereniging spelend op
het hoogste niveau in Nederland.
De hoofdklasse heet vanaf dit sei-
zoen eredivisie. Er wordt niet meer
in twee poules gespeeld en play-off-
wedstrijden worden alleen nog ge-
speeld door de vier best geklasseer-
de teams.

Victoria-coach Franz Josef Breuer
past twee jeugdigeheren in. Breuer:
„Zowel Limburgs kampioen Robert
Ploeger, als Frans Swinkels en Pe-
ter van Soest zijn nog niet klaar voor
het eredivisie-werk, zodat ik de se-
lectievan het eerste team moest uit-
breiden met de 18-jarige Roger Da-
moiseaux en mijn 17-jarige zoon
Maurice. Bij de dames zal veterane
Annie Breuer achter de hand ge-
houden worden, omdat Nicole van
der Jagt niet altijd inzetbaar "is in
verband met de werkomstandighe-
den".

gespeeld moet worden. De ervaring
heeft geleerd dat een korte, felle
competitie dievoor de jaarwisseling
beslist is, de Victorianen goed ligt.
De verwachting is dat degradatie
wederom voorkomen kan worden
en dat de mixture van jong en oud
goed zal gaan uitpakken. De eerste
wedstrijd speelt Victoria zondag
aanstaande in Arnhem tegen kam-
pioenskandidaatArnhem.

(ADVERTENTIE)

Klachten over dëT'
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur

" Dressuuramazone Gonnelien Gordijn wordt door de ju-
S^voorzitter Van Stigt gehuldigd. Gordijn werd tweede enerde bij de Young Riders. Foto: WIDDERSHoven

Warwick wist zij zich tussen de
sterke Duitse combinaties te
nestelen op een tweede en derde
plaats. Alleen in Heike Inge-
brandt moest zij haar meerdere
erkennen.

De loting van het eredivisie-compe-
titieprogramma is voor Victoria
gunstig verlopen. Mede-degradatie-
kandidaten ontmoet Victoria eerst
thuis, terwijl er de laatste vier com-
petitie-wedstrijden tegen topclubs

Uitslagen tabel 1: 1. Van Paeschen,
Echo 0 strafpunten - 65,31 seconden, 2.Stockdale, Supermarket 0 - 66,68, 3.
Sanchez Aleman, Brillante La S 0 -69,85, 17. Romp, Roof 4 - 77,12, 18. Van
der Ham ,Ralme Z 4 - 79,08.Tabel 1, met
barrage: 1. Philippaerts, Darco 0 straf-
punten - 35,66 seconden, 2. Van Geen-
berghe, Expensive Diamant 0 - 37,04, 3.
Sloothaak, Argonaut 0 - 37,38. 5. Lan-
sink, Liberto H 0 - 37,95, 23. Van der
Ham, Pegasus 4 - 77,68.

el bekende ruiters uit de Euro-se springtopzijnpresent, maar
Nerf

3 a^en met reservepaarden.
cc t,r'and verscheen zelfs met
stJV"-equipe in Lanaken aan de
be -^leen JosLansink, metLi-
n.at° **'' °°k een g°uc*en combi-at'e, was van het A-kader aan-lig. Geen Jan Tops en Wiljan
brakkers zoals aangekondigd,
'«ar ook niet bijvoorbeeld Al-

ten Voorn er» Eric van de Vleu-
Be Naast Jos Lansink zullen
vy?rt Romp, Marcel Dufour en"»ly van de Ham de nationale
i a„ ,m°eten hoog houden in de
wod.enwedstrfjd. Dit kwartet
t rdt in Lanaken gecomple-
ar« door de verdienstelijkeamazones Tanja Kommers en°ernadette Nijhof. Beide rijden
/g verdienstelijk maar missen°ch internationale ervaring.e hoofdspringrubriek op deeerste dag van het CHIO Zan-sersheide ging echter wel naareen topcombinatie. De Belgische

kampioen Ludo Philippaerts
spaarde zrjn paard OptiebeuTs
Darco in de barrage beslist niet
en galoppeerde in de snelste tijd
naar de hoofdprijs van 60.000
B.frank. Jos Lansink zorgde met
Libero H. voor een goed resul-
taat door vijfde te worden. De
openingsrubriek was al gewon-
nen door de Belg, Stanny van
Paesschen, terwijl Willy van de
Ham en Jos Lansink derde wer-
den in een relais-parcours. Dres-
suuramazone Gonnelien Gordijn
kwam bij deYoung Riders beter
uit de startblokken dan haar col-
lega-springruiters.Met haar twee
paarden Olympic Ambush en

door wiel verheesen
LUXEMBURG - Negen dagen afzien in deRonde van de Europese
gemeenschap hebben Raymond Meijs met de neus op de feiten ge-
bukt. De topamateur, die een paar weken geleden tot het Oranje-
*estal in het WK behoorde, blijkt nog nietrijp voor de overstap naar
QeProfs. InLuxemburg-stad, eindpunt van de EG-ronde, zei de21-ja-
{"'ge renner uit Valkenburg gistermiddag: „Ik heb gemerkt hoe groot
!}et verschil is tussen beroeprenner en amateur. De wedstrijd was een
n^de les. Ik ben blij, dat ik het in de profploeg van TVM heb mogen
temaken."

en allen
passen
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bpVngeklemcl is tussen de tweestr^ est betaa!de springwed-

rUden van de wereld, heeft de
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hpf
1 ZJ?n nog maar nauwelijks uit

et Calgary (Canada) terug, ofer een week begint al in het
estduitse Bremen het indoor-

v l2o^n met de priveéwedstrijd
-j?£ Paul Schockemöhle en lon
2

lac waar het te winnen prij-
sgeld ruim 750.000 gulden be-
jj aaSt. De toppaarden krijgen
0

s
7eer» week rust enkomen niet

P aan de start.
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	sagarmatha
	Late Summer Rock. Zo heet het popfestival dat morgenavond wordt gehouden in zaal De Mechel in Mechelen en waar drie locale popgroepen vanaf half negen hun opwachting maken. Het spits wordt afgebeten door Passing Strangers (foto) die melodieuze rock in de vorm van covers van Joe Cocker en Deacon Blue ten gehore brengt. Dit concert wordt gevolgd door een optreden van de hardrockgroep Ginn Palace met covers van o.a. Whitesnake, Deep Purple en Guns n' Roses. De finale mag de sixtiesband Guzz verzorgen.
	panda en de vakantievoerder
	Activisten van het World Wildlife Fund hebben gisteren voor de Japanse ambassade in Wenen gedemonstreerd tegen de import van ivoor door Japan. In een pamflet wijst het WWF er op, dat bijna elke tweede olifant moet sterven om de Japanse markt van ivoor te kunnen voorzien. De oproep aan Japan de aankoop van ivoor te staken werd spectaculair onderstreept door actieve deelneming van de meest betroffenen: de olifanten zelf.
	Op 16 september 1944 bereikt een Amerikaanse verkenningseenheid Heerlerbaan, nadat de Geallieerden op verschillende plaatsen door de Duitse Geullinies zijn heengebroken. Een dag later rollen tanks voorbij de Vroedvrouwenschool en voeren Amerikaanse soldaten Duitse krijgsgevangen af (zie archieffoto), waarmee de bevrijding van Heerlen definitief wordt. Nu, op de kop af 45 jaar later, staat die bevrijding weer volop in de aandacht. Maar de verschillen tussen het bevrijdingsfeest van toen en het bevrijdingsfeest van nu, zijn groot. Logisch. Want in 45 jaar veranderde het een en ander. Zoals ook de foto van Dries Linssen laat zien, genomen op de Heerlerbaan...vanaf dezelfde plek waar ooit die onbekende kiekjesmaker stond om die glimlachende GI-s met hun krijgsgevangen vast te leggen.


