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Gangsters
gijzelen

Luiks gezin
PIK. - Drie gangsters hielden
pandagavond laat al meer dan 48
iP drie mensen gegijzeld in een
iPling in de Luikse voorstad Tilff.
lF gegijzelden, een vrouw en twee
Pderen van 13 en 10 jaar, maakten
v- goed. Maar de spanning in en
P de woning aan de Avenue des
Mermes was groot.

Je gijzeling is het gevolg van een
fslukte poging om een bank te be-
fjen. De vriend van de gegijzelde
f°üw is de filiaalhouder van een
Mtkantoor in Luik. De gangsters
Plden zich via de gijzeling toegang
|. de bank verschaffen, maar dat
f'slukte omdat de man kon ont-

6 ontsnapte bankemployee her-
tode de leider van de drie gang-
ers gisteren als Philippe Delaire.
eze 28-jarigeFransman is een van

' meest gezochte mensen in
'ankrijk en België. Delaire heeft al
to moord in België en een lange

overvallen, gijzelingen en ont-
in België, Nederland enr ankrijk op zijn naam staan.

aterdagavond drongen de drie
linnen de woning binnen, kenne-
ls Wetend dat de filiaalhouder van
6 bank, de heer Jeuris, zich daareVond. Zij waren zwaar bewapend
11 hadden uitrusting bij zich vooret openen van de bankkluis. Tot
todagavond wist niemand wat er
1 woning aan de hand was.

°6n slaagde Jeuris erin te ontsnap-
'en door een sprong uit een raam,
barbij hij zijn enkel brak. De man
"Sarschuwde de politie die massaal

' actie kwam. Maandagochtendr°eg legden leden van de speciale
[Ui-terreurgroep Dyane van de Bel-
'sche rijkswacht voor het eerst

met de gangsters.

h*ter op de ochtend klonken drie

'choten, maar er zou niemand zijn
'6Wond. Maandagvond werden
'loodjes en sigaretten bij de wo-
jtog afgeleverd. De vrouw zou via

*e telefoon aan de politie hebben
'erteld dat de situatie gespannen is
l^aar vol te houden". Er zou geen
>eweld zijn gebruikt.

# Zie ook pagina 13

het weer

i KOELER
i de ochtend is het zwaar be-:l °lkt en vallen er enige
l^ien, mogelijk met onweer.; " de loop van de middag zijn
k 1"ook opklaringen mogelijk.

e middagtemperatuur loopt
J. tot ongeveer 21 graden. De
A nd, aanvankelijk zuidelijk,

"■aait vanmiddag naar het
en wordt matig

*t vrij krachtig. De mini-
jJUttitemperatuur voor de ko-
zende nacht bedraagt circa 8
FMen., °or actuele informatie be-
seffende het weer in Limburg
*u«t u bellen 06-91122346.
JANDAAG:

07.21 onder: 19.46
r*»anop: 20.57 onder: 13.12
J'ORGENZ^op: 07.22 onder: 19.43
/^anop: 21.35 onder: 14.39

Zetels
Wat de zetelverdeling in een te vor-
men kabinet betreft wijst Lubbers
de claim van D66 voor twee minis-
ters af. „D66 heeft puur getalsmatig
geen aanspraak op twee ministers-
zetels", heet het. In zijn stuk kiest
de informateur voor een zetelverde-
ling van 7 CDA, 6 PvdA, 1 D66.

Over het heikele punt van de eutha-
nasie stelt Lubbers voor om voor-
alsnog af te zien van nieuwe wetge-
ving. Volgens de informateur vin-
den de diverse partijen, elk vanuit
hun eigen optiek, slechte wetgeving
nog erger dan geen wetgeving. Lub-
bers wil 'ten principale' nagaan of
de politieke partijen uit de voeten
kunnen met een aanscherping van
het vervolgingsbeleid.

Over het financieel-economisch be-
leid zegt Lubbers dat een te vormen
kabinet de begroting 1990 niet meer
fundamenteel kan wijzigen. De in-
formateur acht het daarom beter
concrete afspraken te maken over
het financieringstekort, de hoogte
van belastingen en premies en de fi-
nanciële discipline bij de overheid.
Na 1990 is er wel ruimte voor begro-
tingswijzigingen. Daartoe zal een
lijst van wensen opgesteld worden
waarover het nieuwe kabinet begin
1990 beslist. Echt nieuw beleid zal
dan pas in de begroting voor 1991
verwerkt kunnen worden, aldus
Lubbers.

'Deng benoemt
Jiang Zemin
tot opvolger'

NEW VORK - De hoogbejaarde
Chinese leider Deng Xiaoping
heeft, volgens de Amerikaanse
krant de New Vork Times van giste-
ren, de secretaris-generaal van de
communistische partij Jiang Zemin
benoemd tot zijn opvolger. De krant
baseert dit bericht op een verslag
van een bijeenkomst op 16 juni,
waarbij Deng en acht andere Chine-
se regeringsleiders aanwezig waren.

De New Vork Times zou het verslag
toegespeeld hébben gekregen door
een hoge Chinese functionaris.

Tijdens de bijeenkomst van 16 juni
zou Deng de instemming van de
overige leiders gevraagd hebben
voor de keus van Jiang als zijn op-
volger. Deng verklaarde volgens het
verslag tijdens de bijeenkomst dat
Jiang, 63 jaar, een geschikte opvol-
ger is, omdat hij voorstander is van
een open economische politiek ten
opzichte van het Westen en de juiste
opvattingen heeft over economi-
sche hervormingen.
Deng zou volgens onbevestigde be-
richten aan prostaatkanker leiden.

'Geen euthanusiewetgeving, D66 (nog) niet uitsluiten'

Lubbers forceert formatie
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Informateur
Lubbers wil de patstelling tus-
sen CDA, PvdA en D66 bij de
kabinetsformatie doorbreken
door in één klap de drie groot-
ste obstakels (zetelverdeling,
euthanasie en financieel-eco-
nomisch beleid) te regelen. In
brieven aan de drie partijen
heeft Lubbers gisteren com-
promissen geopperd die voor
alle partijen pijnpunten ople-
veren. Kern van de voorstellen
is: geen nieuwe euthanasie-
wetgeving, uitstel van finan-
cieel-economische besluiten
tot voorjaar 1990, en slechts
één ministerszetel voor D66.
De informateur wil morgen
uitsluitsel van de fracties.

Opvallend genoeg hakt Lubbers de
knoop over de deelneming van D66
aan het kabinet niet door. Zoals be-
kend wil het CDA niet en de PvdA
wel dat D66 aan een te vormen kabi-
net deelneemt. De informateur gaf
op een persconferentie te kennen
dat D66, indien alle drie de partijen
instemmen met zijn voorstellen,
kan blijven meepraten. De partij
zou dan in de toekomst alleen uit te
sluiten zijn indien 'werkende weg'
zou blijken dat deelname van D66
de coalitievorming te zeer zou be-
lemmeren of belasten. Mochten
CDA ofPvdA zijn voorstellen afwij-
zen dan is er 'een impasse', aldus de
informateur. Als die onoplosbaar is,
zal hij zijn opdracht aan dekoningin
teruggeven.

Stekelenburg
versoepelt

eis 35-urige
werkweek

DEN HAAG - FNV-voorzitter Jo-
han Stekelenburg is bereid water in
dewijnte doenom uit de impasse te
komen waardoor een centraal ak-
koord met overheid en werkgevers
een uiterst moeilijke zaak is gewor-
den. Tegenover het blad 'De Werk-
gever' van de christelijke werkge-
versorganisatie NCW zegt Stekelen-
burg de koppeling van inkomens in
de collectieve sector aan dievan de
marktsector eventueel aan de poli-
tiek over te willen laten. Daarnaast
zou de FNV-voorzitter bereid zijn
de eis van een 35-urige werkweek in
1993 over een aantal jaren te sprei-
den, „zonder daarover concrete af-
spreken te maken".

„Het streven blijft op arbeidstijd-
verkorting gericht, maar dit proces
zal over een aantal jaren gespreid
moeten worden", aldus Stekelen-
burg. „Wij zijn dan ook bereid om
hierover geen concrete afspraken te
maken, maar het moet niet leiden
tot hét volstrekt negeren en tegen-
werken van atv als een essentieel in-
strument bij het terugdringen van
de werkloosheid. Stekelenburg zegt
onder voorwaarden akkoord te wil-
len gaan met intenties in plaats van
harde afspraken over de geëiste atv
tot een 35-urige werkweek in 1993.
Wel moet de atv „nader worden
overeengekomen en worden inge-
vuld op decentraal niveau", aldus
Stekelenburg.

'Bestand nabij
in Libanon'

BEIROET - De vertegenwoordiger
van de Arabische Liga in de Ver-
enigde Naties, Clovis Maksoud,
heeft gisteren gezegd dat in libanon
een bestand nabij is.Maksoud zei
dat de ontmoeting die de christelij-
ke legerleider generaal Michel Aoun
gisteren in Beiroet had met een be-
middelaar van de Arabische Liga
over voorstel tot een wapenstilstand
van de Liga, de basis heeft gelegd
voor een bestand. De besprekingen
tussen Aoun en de bemiddelaar van
de Arabische Liga zullen vandaag
worden voortgezet.
In Beiroet zijn gisteren ondertussen
bij felle artillerieduels ten minste
zes doden gevallen en veertien men-
sen gewond geraakt.

vandaag
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" Jan Raas heeft zijn

zinnen gezet op
Italiaanse kopman.

# Voor Johan Cruijff
breken spannende
weken aan.

" Benefietwedstrijd
Oranje-Kleurijk
Elftal: een bijdrage
tot integratie
Surinaamse
jongeren.

India trekt
zich terug

uit Sri Lanka
COLOMBO - India heeft gisteren
beloofd zijn vredesmacht voor 31
december terug te trekken uit Sri
Lanka, zo kondigden beide landen
aan in een gemeenschappelijkever-
klaring. Bovendien zullen de 42.000
Indische troepen vanaf morgen een
staakt-het-vuren in acht nemen in
hun strijd tegen de Tamilguerrilla-
strijders.

Volgens het communiqué zal de na-
leving van het bestand worden ge-
controleerd door een gemeenschap-
pelijke commissie die zal bestaan
uit Indische en Srilankaanse mili-
tairen. Schendingen van het be-
stand zullen aan de Srilankaanse re-
gering worden gerapporteerd.
Ook is overeengekomen een vredes-
comité in het leven teroepen waarin
alle etnische en politieke groeperin-
gen in Sri Lanka vertegenwoordigd
zullenzijn om derust in het noorde-
lijk deel van het land te herstellen.

ciële ellende te komen, barstten allerlei ac-
ties los: demonstraties, werkonderbrekin-
gen en echte stakingen van het gemeente-
personeel. Tot dusver hebben de acties niet
tot het terugdraaien van de ontslagen ge-
leid.

Een tastbaar gevolg van de acties die mo-
menteel Luik teisteren: het vuil wordt niet
meer opgehaald en hoopt zich op. Nadat het
gemeentebestuurvan hetfailliete Luik vori-
ge week aankondigde 1460 gemeenteambte-
naren te moeten ontslaan om uit definan-
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Fascinerend
Eveneens fascinerend was de wijze
waarop gregoriaans-kenner légor
Reznikoff en sitarspeler Balaram
Pathak zich respectievelijk in hun
muziek uitten. Reznikoff liet per-
soonlijk getint solo-gregoriaans ho-
ren, gebaseerd op de Gallisch-Ro-
meinse traditie. Lopend over het
priesterkoor, gebruik makend van
de rijke akoestische mogelijkheden

van de basiliek, zong hij een Uft'er-
torium en een vijftal Alleluia's,
waarvoor hij, al improviserende,
ruim anderhalfuur nodig had. Som-
mige, met Solesmes-gregoriaans
grootgebrachte muziekliefhebbers
hadden er zichtbaar moeite mee. De
Indiase religieuze muziek deed za-
terdagmiddag en -avond in de St-
Janskerk een volkomen andere we-
reld opengaan voor de al dan niet
gelovige westerling. Balaram Pa-
thak voerde 's middags met twee
van zijn zoons twee middagraga's
uit. De intensiteit waarmee dit ge-
beurde en het één zijn van mens,
muziek en instrument deed de
meeste luisteraars tijd en plaats ver-
geten.

Stabat Mater
Het Stabat Mater van Rossini wordt
volgens een assonantiegrapje onder
recensenten door de meeste ama-
teurkoren uitgevoerd onder het
motto 'Stabat Mater - Ma wat staat
er?'. Dat gold niet voor de vertol-
king van dit prachtige werk tijdens
Musica Sacra. Integendeel: de ge-
mengde koren van Amby en Bunde
zorgden met het Euregionaal Ka-
merorkest voor een over het alge-
meen verdienstelijke uitvoering, die
door de inbreng van vier gedegen
solisten bij vlagen zelfs allure had.
Alleen de slotfuga liep moeilijker
dan ze in feite zou moeten klinken.
Het vocale ensemble Studium Cho-
rale liet op passend-ingetogen wijze
tweemaal haar muzikaal licht schij-
nen over de Portugese Renaissance.
In een requiemmis van Filipe de

Wlagalhaes, aangevuld met een
reeks korte composities van tijd- en
landgenoten, was de band met het
gregoriaans voortdurend hoorbaar
aanwezig. Er is veel muzikaliteit no-
dig om een dergelijk op papier een-
zijdig lijkend programma op het-
zelfde niveau te blijven uitvoeren en
niet weg te zakken. Van enig span-
ningsverlies heb ik niets gemerkt en
het polyfone weefsel bleef steeds
doorzichtig klinken.

Effectvol
Het eerste gedeelte van het slotcon-
cert, gegeven door het vocale en-
semble Chanticleer uit de USA,
vormde het absolute hoogtepunt
van dit driedaagse festival. Op een
bijzonder effectvolle manier wisten
de twaalf mannen in steeds wisse-
lende opstellingen de meerkorig-
heid van de Venetiaanse muziek uit
de 16de eeuw niet alleen hoorbaar,
maar ook zichtbaar te verwezenlij-
ken. Het publiek volgde ademloos
hun San Marco-imitaties en vergat
zelfs tussentijds te kuchen en te
stommmelen. Aan de selectie van
minder bekende spirituals, gesto-
ken in gladde arrangementen, ont-
brak niet het typisch Amerikaanse
showelement, waardoor het con-
trast met de oude Venetiaanse mu-
ziek wel heel erg groot werd. 'Leuk'
is immers heel iets anders dan
'adembenemend goed. Een con-
trast overigens dat overeenkwam
met het reeds genoemde thema van
deze tweede editie van Musica Sa-
cra.
Er was dit weekeinde iets van festi-
valsfeer in de Limburgse hoofdstad
te bespeuren, niet alleen in de vijf li-
turgievieringen, die met speciale
Musica Sacra-muziek opgeluisterd
werden, maar ook omdat nien dooi-
de gratis toegang in staat was meer-
dere concerten te bezoeken. Het is
zonneklaar dat Musica Sacra in deze
vorm toekomst heeft en de grote
toeloop het aanvankelijke scepsis
heeft weggevaagd. Alleen zal er wel
een afdoende oplossing gevonden
moeten worden om de 'farizeeërs'
buiten de Musica Sacra-tempels te
houden en het overige publiek eni-
ge concertbezoekdiscipline bij te
brengen.

peter p. graven

Uitvoering met
twee 'gezichten'

KERKRADE - De acht musici van
het Upper Galilee Chamber Music
Ensemble zijn afgelopen zaterdag in
Kerkrade begonnen aan een tour-
nee doorWest Europa om zodoende
bekendheid te geven aan de kamer-
muziekdagen, die jaarlijks in de ki-
boets Kfar-Blum in Galilea worden
gehouden. In die opzet zijn ze in het
Wijngrachttheater niet geslaagd',
slechts een handjevol luisteraars -
waaronder de Israëlische consul in
Nederland - bezocht dit concert, dat
hierdoor én door de 'troosteloze'
aanblik, diehet podium in hetKerk-
raads theater ook nu weer bood, ab-
soluut geen sfeer kende. Jammer
vooral voor Gil Sharon, concert-
meester van het LSO en van dit ad-
hoc kamerensemble, die deze loka-
tie voor het eerste van de serie van
zes concerten had uitgekozen.

Het concert van het Upper Galilee
Chamber Music Ensemble kende
twee gezichten: het gedeelte, waarin
klarinettist Eli Heifetz niet mee-
speelde en het deel, waarin hij door
middel van zijn inbreng kleur gaf

aao dit concert. Het zal ook wel aan
de kwaliteit van de composities ge-
legen hebben, maar vanaf het mo-
ment dat Heifetz op het podium
stond, kende het spel van zijn colle-
ga's bezieling, zowel in de 6 Deut-
scheLieder van Spohr als ook in het
Klarinetkwintet van Brahms. Hoe-
wel de sopraan Gilah Yaron niet al-
tijd voldoende nuances in haar
voordracht wist aan te brengen,
maakten de drie musici (Idith Zvi
zat achter de vleugel) duidelijk, dat
de programmering van deze compo-
sitie van Ludwig Spohr - bezien in
het kader van repertoireverbreding
- best te verdedigen is. Ook al heeft
de componist verzuimd in zijn ro-
mantisch gezwijmel voldoende ka-
rakterverschillen in de diverse lie-
deren aan te brengen. Eli Heifetz
speelde de interessante klarinetpar-
tij met een bewonderendswaardige
beheersing en prachtige toonvor-
ming, net als hij dat ook in Brahms'
kwintet zou doen, een echt meester-
werk vol donkerbruine kleuren en
organische opbouw. Samen met het
door Gil Sharon heel overtuigend

aangevoerd strijkkwartet slaagde
Heifetz erin een prachtige ensem-
bleklank te realiseren, die de droef-
geestige sfeer van het werk een ex-
tra dimensie gaf. Een prachtige uit-
voering van een meesterwerk uit de
kamermu/dékliteratuur.
Minder onder de indruk ben ik ge-
komen van de uitvoering van het
Adagio en Rondo KV 617 van Mo-
zart, een merkwaardige compositie,
geschreven voor fluit, hobo, alt-
viool, cello en glasharmonicum, bij
deze gelegenheid vervangen door
celesta. Vooral van de totaalklank
van dit gezelschap kwam ik niet
echt onder de indruk, evenmin van
de vreemde rubatie die fluitist Mi--
chael Melzer in zijn spel inbouwde.
Bepaald geen stijlzuivere Mozartin-
terpretatie.
Dat een Israëlisch ensemble tijdens
een tournee muziekvan een landge-
noot programmeert, ligt voor de
hand. Dat dat nu juist Flowers, in-
sects & a very thin line van Yin'am
Leef moet zijn veel minder. De com-
ponist, die de emoties die hij onder-
ging bij het lezen van gedichten van
Zelda in muziek probeert weer te
geven, moet wel in een identiteits-
crisis zijn geraakt, gezien de Tosse-
flodderige' opbouw van het werk en
de alternatieve speeltechnieken, die
slechts doel op zich blijken te zijn,
nooit de indruk wekken in dienst te
staan van een hoger gegeven.

jos frusch

kunst

Veel publiek bij Musica Sacra-festival
Toeristen zorgen voor
overlast bij concerten

MAASTRICHT- Het zeer goed opgekomen publiek bij de gra-
tis toegankelijke negen concerten van Musica Sacra, dat afge-
lopen weekeinde in drie monumentale kerken van Maastricht
plaatsvond, zorgde niet alleen voor volle kerken, maar tevens
voor overlast. Toeristen liepen onder de concerten de O.L.
Vrouwebasiliek onbekommerd in en uit. De slottoon van vrij-
wel elk programma-onderdeel vormde voor de 'zittenblijvers'
het startseinvoor een overdreven gekuch, gestommel en gerit-
sel, waarmee deKRO, die bijna alle concerten voor Radio 4 op-
genomen heeft, wel niet erg blij zal zijn geweest. De pauze van
deze concerten werd door veel luisteraars benut om gezellig
keuvelend de basiliek te bekijken in plaats van stillekens te
blijven mediteren over de muzikaal vaak hemelse klanken.

lEr was op het gebied van gewijde
Imuziek uit Oost en West (het thema
van dit festival) namelijk veel
schoons te genieten. Twee roem-
ruchte Engelse ensembles, specia-
listen op het gebied van oude mu-
ziek, lieten een geweldige indruk
na. The Tallis Scholars toonde in
werk van Britten en Tippett hoe
stralend muzikale devotie uit het
land van Thatcher kan klinken. De
Western Wind Mass van renaissan-
ce-componist John Taverner is als
functionele mis bedoeld; in concert-
vorm was zij niet blijvend boeiend,
wat niet alleen aan de compositie op
zich, maar ook aan de Tallis Scho-
lars-vertolking gelegenkan hebben.
Het Hilliard Ensemble bracht in een
bijna griezelige perfectie 'eenvou-
dig' organum uit de late middeleeu-
wen en werkvan de inmiddels 54-ja-
rige, uit Estland afkomstige compo-
nist Arvo Part, die met wat fantasie
als een soort hedendaagse late mid-
deleeuwer beschouwd zou kunnen
worden. Een concert waarbij
geestelijk ontsnappen vrijwel on-
mogelijk was: je moest wel blijven
luisteren.

'Het Vervolg' brengt
flamboyante 'Don Quichot'
MAASTRICHT - Van het Theater-
ensemble 'Het Vervolg' is inmiddels
bekend dat het, wat zijn produkties
betreft, een eigenzinnige aanpak
heeft. Het nieuwe muziekdramati-
sche theaterstuk 'Dulcinea's Don
Quichot', in samenwerking met het
Maastrichts muziekpodium 'Intro',
schuift dan ook aan binnen de geko-
zen lijn. Een opmerkelijk en
boeiend stuk theater. Het première-
publiek, dat geen seconde de kans
kreeg zijn aandacht te laten verslap-
pen, klapte na afloop luid en lang-
durig. Een verdiend applaus!

Een veelvoud van elementen is in
de opvoering meegenomen, terwijl
de vloedgolf van tekst zo spontaan
gebracht wordt dat het lijkt of er
voortdurend wordt geïmproviseerd.
Toch is dat niet het geval, zo verze-
kerde ons de Amsterdamse auteur
Carina Meydam, de tekst staat
zwart-op-wit. Een andere toneel-
groep kan er evengoed gebruik van
maken. De toevoeging van instru-
mentaal en vocaal geluid is echter
het idee van 'Het Vervolg. Van de
cellisten Stephan Hendrix, Ulrike
Ley, Sonja Ruys en de zangers Egi-
dius Pluymen (tenor), Joan van
Praag (bariton), Mia Schoonbrood
(mezzo-sopraan) en Dineke van der
Sman (sopraan), werd in de opvoe-
ring een dankbaar gebruik ge-
maakt. Muziek, zang en dans verle-
vendigden de totaalpresentatie.
Voor dit onderdeel tekenden Bert
Vermij s en Erik Hermans.

„Het doel dat een mens najaagt in
zijn leven verliest vaak zijn glans zo-
dra het bereikt wordt", zo stelt re-
gisseur Hans Trentelman. Toch
blijft de mens maar hunkeren en
idealen najagen, hij kan er niet zon-
der, zijn levenzou doren droogzijn.
Bij Dulcinea's Don Quichot draait

dit gegeven om twee vrouwen: een
aardse- en een geïdealiseerdeDulci-
nea. Zowel cleze vrouwen als Don-
Quichot, de fantast, en zijn maat
Sancho Panza, de realist, zijn el-
kaars tegenpolen. Met fantasie als
hoofdbestanddeel wisselen kolde-
rieke situaties af met flarden roman-
tiek. (Dulcinea met volants-rok en
parasol). De voorstelling is leven-
dig, pregnant, brutaal, vol pikante-
rieën, de tekst grof en ruig, humo-
ristisch en cynisch. De welluidende
muziek en de zang, vanuit verschil-
lende invalshoeken geïntegreerd,
het merendeel uit de 16e en 17e
eeuw, maken het mengsel smeuïg
en gemakkelijk verteerbaar. Een
lied als 'Lullaby, my sweat little
baby van William Byrd (plus minus
1600) deed het publiek wegsmelten.

WienekeBakker, als het ideaalbeeld
van Dulcinea, drukt zich uit met
haar hele body. Haar bewegen. is
gratie en souplesse, haar gezicht
wisselt gemakkelijk van uitdruk-
king en met haar stem doetze wat ze
wil. De gemimeerde vrij-scène met
Don Quichot was wel heel knap ge-
daan. De aardseDulcinea, Juul Vrij-
dag, vult het toneel met haar volup-
tueuze persoonlijkheid en speelt
haar volle vormen uit. Martin de
Smet als Don Quichot was een en al
bravour, zijn maat Sancho Panza
(Hans van Leipsig) vond zijn hoog-
tepunt in een van de komische scè-
nes, als dwerg. Ook Annemieke
Ruyten als de hertogin gaf een goed
rolletje weg. Tenor Egidius Pluy-
men kan, behalve zingen, tevens
een amusant stukje theater invul-
len.

Tot en met 24 september, om 20.30
uur, dagelijks in het Generaalshuis.

Daarna 'het land in. De eerstvol-
gende voorstellingen in Limburg
zijn 18 oktober in Venlo, 19 oktober

in Kerkrade, 24 oktober in Weert en
25 oktober in Heerlen.

mya maas

" Scène uit Dulcinea's Don Quichot van Het Vervolg

%légor Reznikoff; persoon-
lijk getint solo-gregoriaans.

recept
Gebakken ui
en courgettes
Benodigdheden voor het beslag: Vh
kop blond bier, IV2 kop gezeefde
bloem en 1 tl zout. Verder: 1 grote
ui, 2 courgettes, frituurolie, zout en
peper.

Giet het bier in een mengkom en
strooi er de gezeefde bloem ver-

mengd met het zout al roerend bij
tot het pen glad beslag is geworden
en laat het daarna drie uur rusten.
Pel de ui en snij ze overdwars in
plakken van VA cm dikte. Was de
courgettes en snij in plakken van /_

cm dikte. Verdeel de plakken ui,
door ze uit elkaar te drukken, in
gave ringen en verspreid ze over
keukenpapier. Verspreid daarover
ook de plakken courgettes.
Roer voor gebruik het beslag nog
eens goed om en doop ringen ui en
plakken courgettes erin zodat ze

goed met beslag bekleed zijn en bak
ze in gedeelten in de hete frituurolie
- 200 graden Celcius, stand vier - tot
ze goudbruin zijn. Keer ze tijdens
het bakken één keer. Breng ze met
een schuimspaan over op een met
bakpapier bedekte schaalen hou ze
warm in de oven op 120 graden Cel-
cius, tot alles gefrituurd is.

TIP: Serveer dit gerecht bijvoor-
beeld bij gebakken lever of gebak-
ken visfilets.

Concoursen
voor tamboer

GRATHEM/SCHIMMERT - 1
dens het bondsconcours van
Limburgse Bond van Tambo
korpsen, afgelopen zondag in G
them, zijn de volgende resultal
geboekt:
Derde divisie: drumbandKunst
Arbeid Belfeld, 288 pnt. le pr
drumband Koninklijke Harmoi
van Thorn, 311 pnt. le prijs met p
motie; klaroenkorps St. JozefRo
mond, 265 pnt. 2e prijs; drumba
en jachthoornkorpsSt. Sebastiari
Laar, 288 pnt. le prijs. Tweede di
sic: drumband EMM Wessem, 3
pnt. le prijs met promotie; dri*
band St. Odilia Ospel, 279 pnt.
prijs; jachthoornkorps St. Urbar
Maasniel, 308,5 pnt. leprijs met p
motie. Eredivisie: drumband
Hubertus Nattenhoven, 293,5 pnt
prijs; drumband PTT harmoj
Midden Limburg, 314 pnt. le pfl
drumband St. Paulus Roggel, ■>
pnt. le prijs.
Op sportterrein De Waterkoel te ScM
mert wordt komende zondag het tweq

bondsconcours gehouden. Vanaf l_
uur zullen de volgende korpsen opl
den: tamboerkorps Heide Echo Kneg^
drumband St. Pieter Maastricht; dru
band St. Philomena Chevremont; dru
band St. Caecilia Geulle; drumbandj
Joseph Nederweert; drumband ConJdia Margraten; drumband St. Caed
"Schinveld; drumband St. Blasius Ca4
en Keer (derde divisie). Tamboer-, sM
en majorettenkorps Lucia Beek; dri
band Diligentia Eckelrade; drumt»!
Aurora Grevenbicht (tweede divi^
Fluit- en tamboerkorps Wilhelm
Nieuwenhagen; drumband St. CcC
1866 Geleen; tamboerkorps St. Joh
nes-St. Clemens Merkelbeek; drumbl
St. Hubertus Übachsberg.

Oplossing van gisteren
AMBT- S T E K
U T A II - Il 0 B (ji
T--.R.EAAL- |
OM-ERG-WÜ
M A L - M -DA?
OLY F -ROTS
NIS-P- F Ei
TB-R.YH-R ,
E-LOPER-
UNIE- R 0 Z ï
R'ESI-O.KE j

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. spotnaam voor een geleer-
de vrouw; 6. deel v.e. viool; 7. voorzetsel;
9. op deze wijze; 10. telwoord; ;15. klein
werpanker; 16. afgesneden schijf; 17.
eerstvolgende (afk.); 18. telegramafkor-
ting; 19. voedsel; 21. officiële naam van
lerland; 23. trots; 25. persoonlijk vnw.; 26.
walkant; 27. kunstprodukt; 29. muziekin-
strument.

Verticaal: 1. lichtgoudkleurig; 2. dreurfl1
3. ijdele gedachte; 4.-1000 meter (afk.):
rivier in Frankrijk; 8. grove, wollige sp*
rupsvlinder; 9. vis; 11. schenker; 12. la"
bouwwerktuig; 13. tasto solo (toets alle'
(afk.); 14. plaats waar men inrijdt; 19. \van het heldendicht; 20. deel van de »
(afk.); 21. voegwoord; 22. effen, gelijk;<motorvoertuig; 27. eerstkomende (aft
28. senior (afk.).
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WIRTSCHAFTSSCHAU '8!—
Diese Wirtschaftsschau besteht aus folgenden
Bereichen: Bau, Immobilien und Haustechnik,
Gesundheit, Sport, Freizeit. Auto, Motor,
Caravan. Mode, Heim und Handwerk, Europa a I*
carte.
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Das Sonderthema der 4 Euregio - Maas - Rhei
Wirtschaftsschau:

FORUM MITTELSTANI
In diesem Bereich prasentieren sich u.a.
22 Innungen, Banken, Parteien,
Organisationen, Medien und Verbande
!

Und so erreichen Sic uns:
ANTWERPEN HCKXOGENftATH ".UflSIKh DÜSSELDORF

j__j_i_ii_LnAi^ji Jjnl Vr i TT"*NBjS^-M * iii'"' 11

IsprudaMe viettaß L«m»MwKr. uomschmj (UÉGEHÜTTICH

Neben Informationen wird Sic die Euregio au<?'
mit ihrem Kunterbunten Rahmenprogramm
unterhalten:

Musik - Tanz - Kultur - Spot- Taglich 2 Modenschauen
Talkshows - Theater -
Kinderaktionen

j Rediiktiebon Limburgs Dagblad Reduktiebon —-^xf-^

| RECIO
j WIRTSCHAFTSSCHAU '89

Op vertoon van deze bon aan de kassa's van de
EUREGIO MAAS-RHEIN WIRTSCHAFTSSCHAU '89

betaal ik geen DM 5,- maar DM 4,- per persoon.
De bon is geldig van 21 t/m 25 september en geldt voor

maximaal 6 personen.

Naam: Aantal pers.:
Adres:
Postcode: Woonplaats:

* Reduktiebon Limburgs Dagblad Reduktiebon H



Efficiënt
De boven-lokale problemen kunnen
worden aangepakt door samenwer-

king in alle 23 regio's in ons land.
IJzerman denkt dat gezamenlijke
meldkamers, collectieve opleidin-
gen en automatiseringsprojecten
heel wat winst kunnen opleveren.
Het werk kan beter, maar ook effi-
ciënter, worden gedaan.

Dat de politiechefs versmelting van
rijks- en gemeentepolitiekorpsen op
dit moment afwijzen, betekent niet
dat dat er op lange termijn evenmin
van kan komen. IJzerman bena-
drukt dat zijn organisatie het belang
inziet van verdere samenwerking.
Maar het is volgens hem verstandi-
ger daar langzaam naar toe te
groeien. Op den duur kan volstaan
worden met het formeel vastleggen
van gegroeide vormen van samen-
werking.

Werkgevers: 3,25 procent loonsverhoging

Beter bod CAO
bejaardenzorg

ROUTEN - Bij het hernieuwde overleg over de CAO voor de
'0-000 werknemers in de bejaardenoorden hebben de werkge-
]f r̂s gisteren een algemene loonsverhoging aangeboden van
.25 procent. Het bod maakt deel uit van een pakket waarmee
e onderhandelaars terug gaan naar hun achterban. Die zullen

|^°eten uitmaken of het voldoende basis biedt voor voortzet-
Urig van het CAO-overleg.

De Verenigingvan Nederlandse Be-
jaardenoorden(VNB) en bestuurder
T. Hokken van de christelijke vak-
bond CFO hebben dit na afloop van
het overleg meegedeeld. De bonden
lijken niet ontevreden over de po-
ging van de VNB het overleguit het
slop te halen. De onderhandelingen
zijn eerder vastgelopen op een bod
van twee procent loonsverhoging,
een eenmalige uitkering van één
procent en invoering van functie-
waardering (1,24 procent). AbvaKa-
bo en CFO stelden een ultimatum
en kondigden (uitbreiding van) ac-
ties aan, waarop de VNB hen voor
een nieuw gesprek uitnodigde.

De VNB verklaarde zich daarbij be-
reid tot verschuivingen in het pak-
ket mits de totale kosten niet stij-
gen. Er is nu inderdaad sprake van
een verschuiving van de kosten van
de invoering van de functieclassifi-
catie naar de loonsverhoging voor
iedereen.

Daarnaast wil de VNB op 1 januari
1990 beginnen met invoeringvan de
functiewaardering. Daarbij zou iets

extra's moeten worden gedaan voor
werknemers die naar een hogere
functie gaan. Maar dat wordt dan
volgens bestuurder Hokken minder
dan de extra periodiek die de werk-
gevers aanvankelijk per 1 april 1990
wilden geven aan iedereen die ho-
ger wordt ingeschaald.

Bonden en VNB zullen samen bij de
overheid aandringen op maatrege-
len ter verlichting van de werkdruk
in de bejaardenoorden. Als de ach-
terbannen het groene licht geven
voor voortzetting van het overleg,
gaan de onderhandelingen op 2 ok-
tober verder. Het VNB-bod komt in
ieder geval niet tegemoet aan de
eisen van de Actiegroep Bejaarden
In Opstand. De ABIO, die niet aan
de onderhandelingstafel zit, wil vijf
procent loonsverhoging plus nog
eens vijfvia invoeringvan het func-
tiewaarderingssysteem en uitbrei-
ding van het personeelsbestand.

Grote schade
Puerto Rico
door orkaan

g£N JTJAN -De orkaan Hugo heeft
Heren hard toegeslagen op het

i and Puerto Rico na een verwoes-
spoor te hebben achtergelaten

u het oostelijk deel van het Cari-. Sch gebied. De krachtigste orkaan
het fn aarzou a*aan neSen mensen. t leven hebben gekost en duizen-

-11 dakloos hebben gemaakt.

een snelheid van meer dan 200
,'orneter per uur bereikte Hugo
j'sterochtend Puerto Rico, na eerst

te hebben op vooral
tFranse eiland Guadeloupe. Daar

stp men v°lgens berichten mmm-

' S v'^ mensen om en werden
a ft 4.000 mensen dakloos.Utoriteiten zeiden dat bij het nood-
j r̂ op Puerto Rico minstens één

het *s Sevallen- Radio Beacon op
d * eiland Anguilla meldde éénL^e in Montserrat en twee doden

Antigua.
L,
j schade die de orkaan zondag opBovenwindse eilanden heeftaan-
djjcht, is blijkbaar een stuk groter
k ft aanvankelijk aangehouden. Be-

informatie ontbreekt
t^ternog.
► orkaan raast nu voort in west-
|( ordwestelijke richting en zeters op de Bahamas.

k-Tyfoon Vera heeft ondertussen
tie ĉhtig huis gehouden in de Chi-
Sev kustprovincie Zhejiang. Als
?2 °lg van het noodweer kwamen
il05iensen om het leven en raakten
he derden anderen vermist, zoht>!- de Chinese televisie gisteren■ericht.

'Mandela
mogelijk
snel vrij'

LONDEN - De nieuwe Zuidafri-
kaanse ministervan Constitutionele
Ontwikkeling Gerrit Viljoen heeft
gisteren gezegd dat ANC-leider Nel-
son Mandela binnen enkele weken
vrijgelaten zou kunnen worden. In
een interview met de BBC-radio zei
Viljoen dat Mandela's vrijlating en
de vrijlating van andere zwarte lei-
ders hoog op deagenda staan van de
nieuwe Zuidafrikaanse regering.

Weduwe Palme
blijft bij

beschuldiging
STOCKHOLM - Lisbet Palme, de
weduwe van de in 1986 doodgescho-
ten Zweedse premier Olof Palme,
heeft gisteren in hoger beroep op-
nieuw Christer Petterson aangewe-
zen als de moordenaar van haar
man. Petterson, die blijftvolhouden
dat hij onschuldig is, vroeg haar tij-
dens de zitting: „hier en nu de rech-
ter tien seconden recht in zijn ogen
te kijken en te zeggen dat ik uw man
gedood heb". In antwoord hierop
draaide Lisbet Palme zich om en
knikte naar de jury van zeven rech-
ters en drie leken-assessoren.

Lisbet Palme verklaarde dat zij Pet-
terson op vijf meter afstand in een
bundel licht duidelijk zag staan ter-
wijl haar man op de grond lag. Me-
vrouw Palme heeft hem echter
nooit met een pistool in de hand ge-
zien. Er is geen technisch bewijs
voor de stelling dat Petterson de
moord heeft gepleegd, en het
moordwapen is nooit gevonden.
Petterson werd op 27 juli tot levens-
lang veroordeeld.

Advocaten
tegen plan
minister

DEN HAAG- De Orde van Advoca-
ten verzet zich fel tegen de plannen
van minister Korthals Altes (Justi-
tie) om verdachten van een misdrijf
te verplichten hun naam op te ge-
ven. Volgens de Orde is de minister
bezig „weer een plakjevan de worst
(de rechten van verdachten) af te
snijden".

Afgelopen weekeinde opperde
Korthals Altes een plan om ver-
dachten te dwingen hun naam te
noemen. Tot nu toe is het verdach-
ten toegestaan te zwijgen. Alleen
het opgeven van een valse naam is
strafbaar. „En dat moet zo blijven",
meent de deken van de Orde, mr.L.
Spigt- Volgens de advocaten komt
het slechts enkele tientallen keren
per jaarvoor, dat een verdachte wei-
gert zijn naam te noemen.

binnen/buitenland

Chefs legenfusie rijks- en gemeentekorpsen

'In regio verplichte
samenwerking politie'

I Van onze Haagse redactie
■&EN HAAG - Rijks- en gemeente-
politie moeten op regionaal niveau

' '^rplicht worden tot samenwer-
'lng- Op die manier kan een om-jachtige en energieverslindende
*"sic van beide korpsen worden
'oorkomen. Die aanbeveling heeft

Coördinerend Politieberaad
*-PB) gedaan aan kabinetsinforma-teur Lubbers.

voorzitter van het orgaan waar
"fe politiechefs in ons land lid van

0 fto, P. IJzerman, benadrukte giste-
er* dat het advies door ieder van
'Jen wordt onderschreven en noem-
P* dat 'volstrekt uniek. Met de ver-

Petering van de samenwerking tus-|en de politiekorpsen is een bedrag
Man 500 miljoen gulden gemoeid,

wat het totale budget voor depolitie
op 4,1 miljard gulden zou brengen.

De politie wil vooral de samenwer-
king op regionaal niveau sterk ver-
beteren, omdat dat het leeuwedeel
van het politiewerk omvat. Het gaat
daarbij om jeugd- en horecabeleid.
Maar ook om inbraken, vechtpartij-
en en parkeeroverlast. Voor het op-

lossen van dit type problemen is het
van het grootste belang dat de ge-
meentelijke autoriteiten en de offi-
ciervan justitieeen vinger in de pap
houden.

Acties
dreigen
bij ANP

DEN HAAG - De redactie van
het persbureau ANP zal volgen-
de week dinsdag besluiten of er
acties komen om de directie als-
nogte bewegen toteen CAO voor
dit jaar. De al maanden slepende
onderhandelingen werden gis-
termiddag afgebroken, nadat

was gebleken dat de ANP-direc-
tie niet verder wilde gaan dan
twee procent loonsverhoging. De
journalistenvakbond NVJ eist
3,5 procent.

Het ANP, eigendom van de Ne-
derlandse dagbladuitgevers, be-
dient alle in ons land verschij-
nende kranten, alsmede de Ra-
dionieuwsdienst. Eventuele ac-
ties van de circa 140 ANP-journa-
listen zijn daardoor merkbaar bij
vele media. De raad van beheer
van. het persbureau, waarin dag-
bladdirecties en hoofdredacteu-
ren zijn vertegenwoordigd, komt
komende donderdag bijeen. Een
woordvoerder van de redactie
liet weten daar weinigvan te ver-
wachten.

Gebouw propvol mei Oostduitse vluchtelingen

BRD sluit mogelijk
ambassade Warschau
Van de redactie buitenland

BONN - De Westduitse regering
denkt erover de ambassade van de
Bondsrepubliek in Warschau, die
overspoelt wordt door Oostduitse
vluchtelingen, te sluiten. Dit is gis-
teren in officiïele kringen in Bonn
vernomen. Er zouden nu ongeveer
110 Oostduitsers, onder wie veel
kinderen, in de missie verblijven.
De omstandigheden in het kleine
ambassadegebouw worden langza-
merhand onaanvaardbaar. Eén
Oostduitse vluchteling is verdron-
ken toen hij probeerde'van Tsjecho-
slowakije naar Hongarije te komen
door de Donau over te zwemmen.
Bonn sloot in augustus zijn verte-
genwoordigingen in Oost-Berlijn,
Praag en Boedapest die eveneens
overstroomd werden met Oostduit-
sers die hun land wilden verlaten.
Polen zou in principe bereid zijn
mee te werken aan een praktische
oplossing voor de vluchtelingen,
maar zou dat gezien de moeilijke
binnenlandse en buitenlandse poli-
tieke situatie liever nog even uitwil-
len stellen. Volgens diplomatieke
bronnen heeft Warschau een werk-
groep ingesteld die zich met het
probleem bezighoudt

Ondertussen gebruiken nog steeds
honderden Oostduitse vluchtelin-
gen de nachtelijke uren om vanuit
Hongarije naar Oostenrijk te ko-
men. Zondag hebben verder ruim
tien Oostduitsers Hongarije bereikt
door vanuit Tsjechoslowakije de ri-
vier de Donau over te zwemmen, zo
meldde de leiding van het opvang-
kamp Zugliget in Boedapest. Eén

Oostduitser is daarbij verdronken.
Er komen steeds meer berichten
binnen over geweldplegingen van
Tsjechoslowaakse en Oostduitse
autoriteiten tegen Oostduitse vluch-
telingen. De berichten van dergelijk
hard optreden drijven sommige
emigranten tot wanhoopsdaden, zo-
als het overzwemmen van de Do-
nau.

" Een paar
kinderen la-
chen vriende-
lijk naar jour-
nalisten van-
uit het terrein
van de West-
duitse ambas-
sade in War-
schau. Zij ma-
ken deel uit
van een groep
van ongeveer
110 Oostduitse
vluchtelingen
diemomenteel
in het ambas-
sadegebouw
huizen. De
Westduitse re-
gering over
weegt nu het
overvolle ge-
bouw te slui-
ten.

Rabin wil praten
met door Egypte

gekozen Palestijnen

Van onze correspondent
TEL AVIV - Israëls minister van
Defensie, Jitschak Rabin, is bereid
Egypte de Palestijnse delegatie te
laten samenstellen, die met Israël
moet onderhandelen over het hou-
den van verkiezingen in de bezette
gebieden. Hij zei dat gisteravond in
Tel Aviy, na terugkeer uit Caïro
waar hij twee uur lang besprekin-
gen had gevoerd met president
Moebarak.

De Egyptische president heeft Ra-
bin verzekerd dat hij bij het samen-
stellen van de Palestijnse vertegen-
woordiging ernstig rekening zal
houden met de wensen van alle be-
trokken partijen, met inbegrip van
Israël. Maar op een persconferentie

na zijn ontmoeting met de Israëli-
sche minister van Defensie maakte
hij ook duidelijk dat er Palestijnen
in de delegatie zullen worden opge^
nomen die niet in de bezette gebie-
den wonen. Dat laatste is vooral
voor Israël moeilijk te verteren. Vol-
gens Moebarak heeft de PLO dit

jaar al belangrijke concessies ge-
daan.

Het laat zich dan ook aanzien dat
Rabin, die vandaag premier Shamir
verslag uitbrengt van zijn gesprek
in Caïro, een harde noot te kraken
zal hebben. Zijn reis naar Egypte,

hoewel officieel goedgekeurd, heeft
de tegenstellingen binnen het kabi-
net verder verscherpt. De Arbei-
derspartij is het in grote lijnen eens
met het uit tien punten bestaande
Egyptische vredesplan dat presi-
dent President Moebarak bij de Is-
raëlisch-Palestijnse besprekingen
ter tafel wil brengen. Maar de Li-
koed is fel gekant tegen een aantal
onderdelen van het voorstel.

Hongarije heeft overigens gisteren
als eerste Oosteuropese land de
sinds lang verbroken diplomatieke
betrekkingen met Israël hersteld.
De Israëlische regering heeft de
hoop uitgesproken dat andere Oost-
europese landen spoedig het Hon-
gaarse voorbeeld zullen volgen.

punt
uit

Geweld
In de Indiase noordelijke deel-
staat Punjab zijn bij nieuwe ge-
welddadigheden in totaal ze-
ventien mensen om het leven
gekomen, onder wie drie mili-
tante Sikhs, aldus het Indiase
persbureau PTI gisteren.

Geweld (2)
In Zuid-Korea zijn door ge-
welddadig politiek protest en
arbeidsconflicten dit jaar onge-
veer 6.900 politiemensen ge-
wond geraakt. In een rapport
aan het parlement maakte het
hoofdkwartier van de politie
bekend dat tijdens 4.946 ge-
welddadige protestdemonstra-
ties zeven politiefunctionaris-
sen zijn gedood en 6.890 ge-
wond zijn geraakt.

Zwarte doos
De zwarte doos die de gesprek-
ken zou moeten weergeven van
dépiloten van het Noorse vlieg-
tuig dat begin september voor
de kust van Denemarken ver-
ongelukte, geeft de 30 minuten
voor het ongeluk geen enkel ge-
luid. Volgens de onderzoeks-
commissie is het defect het ge-
volg van een stroomstoring.

Gearresteerd
Bij botsingen tussen demon-
strerende leden van de Baski-
sche afscheidingsbeweging
ETA en de Spaanse politie zijn
in Baskenland in de nacht van
zondag op maandag 54 beto-
gers opgepakt. ETA-aanhan-
gers gingen in verschillende
steden de straat op om te pro-
testeren tegen de dood van
twee vermeende ETA-leden.

Vale gier
De Rotterdamse dierentuin
Blijdorp is een vale gier rijker.
De roofvogel arriveerde als ver-
stekeling aan boord van het Li-
beriaanse motorschip Mosel
Ore in de Rotterdamse haven.
Gedurende de hele reis vanaf
Afrika bivakkeerde de vogel op
de voorplecht van het motor-
schip.

Dreigbrief
Alle stafleden van de Theologi-
sche Faculteit van de Rijksuni-
versiteit in Groningen hebben
op hun huisadres een dreig-
brief ontvangen.De groepering
'Ariërs voor het vierde Rijk'
maakt daarin duidelijk, dat
men ontstemd is over het niet-
benoemen van predikant dr W.
Balke tot hoogleraar aan deze
faculteit. Het bestuur van de
Theologische Faculteit sprak
zich uit tegen een benoeming
van Balke, omdat hij contacten
onderhoudt met Zuidafrikaan-
se universitaire centra beho-
rende tot het blanke conserva-
tieve circuit.

Amnestie
Het Sovjetrussische parlement
heeft een decreet opgesteld dat
voorziet in een amnestie voor
militairen die.tijdens de oorlog
in Afghanistan krijgsgevangen
zijn gemaakt en berouwvolle
deserteurs.

Houtworm
De Villa Borghese in Rome,
waar een belangrijke collectie
schilderijen en beeldhouwwer-
ken van de klassieke oudheid
tot de 19de eeuw in is onderge-
bracht, zal van eind september
tot 10 oktober de deuren slui-
ten. De reden is dat houtpane-
len, lijsten en houten beeld-
houwwerken ten prooi zijn ge-
vallen aan de houtworm en de
insektenbestrijdingsdienst te
hulp is geroepen.

Doden
Het militair bewind van gene-
raal Augusto Pinochet is ver-
antwoordelijk voor de dood
van 15.432 Chilenen en de ver-
dwijning van nog eens 2.006
mensen. Dat heeft de Latijns-
amerikaanse Vereniging voor
de Mensenrechten (Aldhu) ge-
vestigd in de Ecuadoraanse
hoofdstad Quito, berekend.

Straffen
Een rechtbank in Tel Aviv
heeft vier Palestijnse mannen
veroordeeld tot elk 17 jaar ge-
vangenisstraf wegens poging
tot moord op twee Israëliërs.

Koepel
In de Sovjetunie hebben leden
van verscheidene democrati-
sche groeperingen gisteren een
Inter-regionale Associatie van
Democratische Bewegingen
(MADO) opgericht, zo is in Le-
ningrad vernomen.De nieuwe
organisatie zal fungeren als een
'informatiecentrum' en zal om
de drie maanden in een andere
stad bijeenkomen. Het cen-
trum zal persverklaringen ver-
zorgen en informatie uitwisse-
len tussen de verschillende de-
mocratische bewegingen in de
Sovjetunie, zoals de Volksfron-
ten in de Baltische republieken
en kleinere, minder goed geor-
ganiseerde groepen.

(ADVERTENTIE)
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De BelastingTèlefoon
heeftnu tijdelijk

een speciaal nummer
voorondernemers.

Voor ondernemers die vragen
hebben over de belasting-
herziening ('Oort') heeft de
BelastingTèlefoon tijdelijk
een speciaal telefoonnummer
in gebruik genomen.

Het nummer is 06-0443
en is gratis bereikbaar op
werkdagen van 's ochtends 8
tot 5 uur in demiddag.

Belastinginformatie voor
ondernemers is ook be-
schikbaar via Viditel bladzijde

* 67846 #.

Belast/'ngTelefoon / 06-0443
/ Voor ondernemers
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Bpiccolos
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 'Vermistgevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven,transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs / 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Advertenties voor de rubrieken 'Proficiat',
'Vermist/Gevonden', 'Mededelingen. 'Woningruil',
'Kamers aangeb.-gevr.', 'Kontakten/Klubs',
'Huwelijk/Kennismaking', 'Braderieën/Markten' en
'Bingo/Kienen' worden UITSLUITEND tegen kontante
betaling of vooruitbetaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer geaccepteerd, waarbij tevens voor de
rubrieken 'Proficiat', 'Huwelijk/Kennismaking' en
'Kontakten/Klubs' legitimatie VERPLICHT is.

Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 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) 155599

Personeel aangeboden
3VL RESTAURATIE, 045-
->26000. Spec. gevelreini-
jing, renov., kelderafdich-

;ing, voegw., vochtwering 10
r. schrift, garantie. Stralen
ran meubels, autoplaat-
verk, velgen, chassis etc.

Ervaren SCHILDER kan nog
binnen- en buitenwerk aan-
nemen. Tel. 045-271739.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

! S— '
Personeel gevraagd

Het dagblad De Telegraaf zoekt
Agent(e)

voor enige distrikten.
Het werk omvat hoofdzakelijk het begeleiden van bezorg-

(st)ers. Enige administratieve handelingen moeten worden, verricht. Geen complete dagtaak.
Vereisten: rijbewijs, auto, telefoon, cont. eigenschappen.

Heeft u interesse dan kunt u schrift, reageren:
De Telegraaf, Markt 42, 6461 ED Kerkrade.

Voor Geleen, Puth, Schinnen en Spaubeek vragen wij

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

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

Tel. 04490-46868.

Gastoudercentrale Humanitas
zoekt in de wijkAarveld/Bekkerveld voor 3 kinderen van 4,6
en 7 jr. gastouder die bereidt is de kinderen tegen vergoe-
dingvan Talmaschool af te halen en thuis plm. 8 uur op te
vangen. Info.: maand., woensd. en donderd. tussen 9.00

en 11.00 uur. Tel. 045-715088.
Voor Itteren

bezorgers m/v
voor werkzaamheden tussen 6.00 - 7.00 uur in de ochtend.

Melden Limburgs Dagblad, Stationsstr. 27, Maastricht.
Tel. 043-254477.

Gevraagd met spoed
Monteur

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

Zelfstandig kunnen werken.
Goede toekomstmogelijk-

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

6401 DP Heerlen.

Mancare,
Gay Escort Service vraagt
jongenstot 25 jaar. Aanmel-
den schriftelijk met foto.
Postbus 49, 6190 AA Beek
of telefonisch tussen 18.00
en 19.00 uur 04406-16668.
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.
Wilt u vast en zeker aan de
slag? Na drie maanden al?
Wordt dan rijinstructeur
(m/v), RIJSCHOOLHOU-
DER (m/v). Meer dan 250
vacatures, uitstekende toe-
komstmogelijkheden. In
september starten nieuwe
opleidingen bij het Nationaal
Opleidingsinstituut voor de
Rijschoolwereld in Best en
Utrecht. Bel (ook 's avonds)
voor gratis studiegids de
Kaderschool: 04998-99425.
Part-time TAXICHAUF.
FEURS dag-nacht-week-
enddienst, evt. WAO-ers.
Julianastr. 6, Brunssum.
Privéhuis Michelle vraagt
leuk MEISJE met garantie,
loonwerktijden in overleg.
Tel. 045-228481.
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.
DAMES de kinderen weer
naar school, tijd over? Dan
leuke bezigheid en bijver-
diensten met cosmetica div.
mogelijkh. Inl. 04490-33199
VERKOOPSTER gevr. voor
onze Van Melick slagerij Het
Loon. Leeft. 16-19 jr. Full-
time, liefst met enige ver-
kooperv. M.A.V.0.-opl. Bent
u geïnteresseerd, kom dan
even langs of bel voor een
arspraak. Slagerij van Me-
lick Het Loon, Apollolaan
29-30 Heerlen 045-718739.
Hago Nedeland BV zoekt
voor een object in Vaals
SCHOONMAAKSTERS
tussen 10.00-14.00 uur.
Dagelijks of alleen maandag
en vrijdag. Voor meer info.
en aanmelden, 045-710561.

LEERLING brood- en ban-
ketbakker en brood- en
banketbakker gevr. Dukers
Bakkerij, Hoolstr. 5, Beek.
Tel. 04490-72132.
Nette VERKOOPSTER bij
voorkeur met enige ervaring
Slagerij Hermans, Kasteel-
laan 85, 6415 HN, Heerlen.
Tel. 045-720102
Gevraagd VROUWELIJKE
friturehulp met ervaring voor
enkele avonden per week.
Inl. 045-412759.
Ervaren BARPERSONEEL
gevraagd. Persoonlijk voor-
stellen woensdagavond va.
20.00 uur. U kunt vragen
naar Dhr. Maenen.
Bar-Dancing Eldorado.
Gevr. voor direct MACHI-
NIST v. mobiele graaf-
machine tev. minigraver.
Tel, na 17.00 u. 045-212191
WINKELJUFFROUW gevr.
18-20 jr. met ervaring, leer-
ling verkoopster. Slagerij
Bindels, tel. 045-252366.
Gevr. SLAGER en leerl. sla-
ger, tev. zkn. wij dames die
enkele uren p/dag poets-en
inpakwerk willen verrichten.
Keurslag. Lochtman Einder-
str.22, Kerkrade.o4s/452517
Ga je graag met mensen
om? St. gez. lich. zoekt 2
MEDEWERKSTERS plm.
18-20 jr. Soll. 045-352044.

OG te huur
HEERLEN: Ruim woonhuis
met grote tuin te huur. Tel.
045-314719.
BOYENWONING te huur in
Heerlen; md. hal, gr. woonk.,
keuken, badk., w.c, 3 grote
slpks. en overloop, mcl. stoff
en licht ’ 750,- p/mnd., vrij v.
a. 2 oct. Br.o.nr. B-2026 L.
D. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Te h. in HEERLERHEIDE
geh. nieuw gestoff. 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 aangeboden CAFÉ
te Heerlen (Zeswegen) voor
inlichtingen tijdens kantoor-
uren: 045-243900.
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 gestoff.
APPARTEMENT (2slpk.) in
Kerkrade voor net stel
(huursub mog) 045-456795
Te huur APPARTEMENT v.
alleenst. of paar te Kerkra-
de-Vink. Tel. 045-725667.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.
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Een prachtige set in de nieuwe kleuren cassis en pruim

Onroerend goed te koop aangeboden

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 6,9%.
Spaarhyp. va. 7,7%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
HEERLEN, Palenbergstr. 49
halfvrijst. woonhuis in rus-
tige buurt. Ind.: 2 slpkmrs,
badkmr. direkt te aanvaar-
den. Vr. Pr. ’BO.OOO,- k.k.
Wijman & Partners Vast-
goed. Tel. 045-728671.
SCHAESBERG bouwterrein
met fraai uitzicht aan de
Heerlerweg/Lommesenweg
(32x55) voor villa of land-
huis. Makelaardij Hendriks
Heerlen. Tel. 045-425574.
LINNE (L) fraai gelegen
halfvrijst. woonhuis (1974)
met tuin en garage, l-vorm.
woonkamer, grote keuken, 4
slpks., badkamer met ligbad
en 2e toilet. Pr. ’ 150.000,-k
k. Makelaardij Hendriks
Heerlen..Tel. 045-425574.

LIMBRICHT, Bomerweg 12,
mooi gerenoveerde woning
met 2 slpks, badkmr met lig-
bad, voorgevel ramen dub-
bel glas en kozijnen van alu-
minium. Netto mndlast ca.

’ 500,-. Vr.pr. ’ 89.000,-
-k.k. Wijman & Partners
Vastgoed. Tel. 045-728671.

INTENS
SLAPEN

Sleeytrend
iSSaS-JJIWATi/tBEDOEX

Heerlen
Wilhelminaplein 4

045-740317

Bedrijfsruimte
Uit nalatenschap te koop
bedrijfsgebouw

Met bedrijfsterrein. Inhoud gebouw circa 1125 m3. Opper-
vlakte 1.145 m2waarvan 329 m2bebouwd. Gelegen te

SCHAESBERG (gem. Landgraaf), Edisonstr. 6. Vraagprijs

’ 230.000,- k.k. Inlichtingen te verkrijgen bij:

Accountantskantoor
G.L. Martens A.A.

Postbus 108, 6300 AC Valkenburg a/d Geul. 04406-13264.

Woningruil
Nieuwb. flat tegen eenge- Van maandag t/m vrijdag,
zinswon. te LANDGRAAF of van 8.30 tot 17.00uur, kunt u
Heerlen. Postbus 33215, uw PICCOLO telefonisch
6370 BK Landgraaf. opgeven. Tel. 045-719966.

Kamers aangeboden/gevraagd
Gem. kamer op goede stand Piccolo's in het Limburgs
te HEERLEN-NOORD, info Dagblad zijn groot in RE-
-045-221832 na 18.00 uur. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver- _.
koopt en verhuurt meer dan tot La

vmen^e RE
n
N°'

u denkt! (Verhuur zonder %£" BV' Tel' °45"
borg). Tel. 045-411930. 462700.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder Voor al uw koelkast- en
voorrijkosten. Görgens. Tel. DIEPVRIESREPARATIES.
045-314122. 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, Tec,'
Hermes, Uniwell in het zuiden, showroom 1600 m2,

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

Kantoormeubelen
Emly handelsonderneming heeft in haar pakket van

kantoormeubelen alleen bekende merken van een zeer
hoge kwaliteit zoals;

Jan Des Bouvrie
Direktiemeubelen, vergadertafels, lage kasten en zeer luxe

systeembureaus

Voortman
Stalen bureaus, complete kantoormeubels alsmede: stalen

kasten, kluizen en safes.
Ahrend

houten en stalen kantoormeubelen.
Artifort

luxe bureaus en stoelen.

Van Blerk
bureaus en kasten.

Tevens leveren wij ook balies, bureaus en kasten op
maatwerk. Dit alles van een zeer hoge kwaliteit.

Emly Handelsonderneming, Handelsstraat 34 B, Sittard.
Telefoon 04490-23738 / 04498-54510.

Typemachines
Emly biedt aan handmachines, vanaf ’ 95,-, Triumph ko-

gelkopmachine met korrektietoets ’ 495,-, div. nieuwe
electronische Olivetti schrijfmachines vanaf ’ 445,-.

Alle prijzen mcl. B.T.W.
Inlichtingen: Emly Handelsonderneming

Handelsstr. 34 B, Sittard. Tel. 04490-23738/04498-54510.

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

over uw geld beschikken.
Discreet:

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

lening kan eenvoudig telefonisch besproken worden.
Openingstijden:

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

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

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. 04750-11.800.

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
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.

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

MESTSILO'S. B.E.M. BV
Rott 14, 6294 NM Vijlen.
Biedt aan. Berijdbare mass.
gesloten mestsilo's. Inl. vrijbl
Tel. 04455-1871. Fax. 2245.
Dag, van 8 t/m 21 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Auto's

:'+KOMPIER
Maastricht

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

Heerlen
Saab 9000 Turbo CD donk.blauwdemo 1989
Saab 9000 Turbo antr.metall 1986
Saab 90 blauwLPG 1987
Saab9orood 1986
Saab9ooGL 1984
Saab9OOGLS 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
VWGolf 1600 CL 1986

Galjoenweg 45 Maastricht. Tel. 043-632547
Akerstraat 150 Heerlen. Tel. 045-717755

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.
Te koop gevraagd

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

04765-1338/04740-1925.

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

dag
Autronic
04492-3888

off. PTT-hoofddealer.
Te k. gevr. INKOOP alle
merken auto's, schade geen
bezwaar. Tel. 045-416239.
Wij geven het meeste voor
Uw AUTO. U belt, wij komen
045-422610 ook 's avonds.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’ 300,-// 20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
Wegens VERHUIZING te k.
Toyota Celica, bwj. '75 en
Mazda 616, bwj. '75, autom.
en tourcaravan, merk Hobby
alles in goede staat, serieu-
ze koper 043-251498.
Te k. OPEL Kadett GLS,
bwj. '84, 52.000 km,
’10.500,-, i.z.g.st. Tel. 045-
-426449 (na 18.00 uur).
Te k. zeer mooie OPEL Ka-
dett, 3-drs. metal. blauw, m.'
82, APK 6-'9O, vr.pr.
’3.950,-. 045-420119/
424956.
Te k. FORD Escort 1.3, '81,
3-drs., ’4450,-, int. evt. Tel.
045-316940.
Te k. RENAULT 5 aut., bwj.
'80, APK 10-'9O, als nw.

’ 2750,-. 045-453572.
Autobedrijf Rob van EM-
MERIK, Voltastr. 2, Schaes-
berg/lndustrieterrein. Tel.
045-317593 biedt te koop
aan: Opel Kadett 18 S GLS,
Sedan, '87; Opel Omega 2.3
D, LS, '87; Opel Kadett 1.3
LS, '81,82, '86 en '87; Opel
Ascona 1.6 '82 en '84; Opel
Corsa Sedan 1.3 Swing;
Rekord autom. '83; Kadett
autom. '79. Diesels: Ascona
'82 en '83; Kadett '84; Ford
Escort '85; Siërra '83; Fiesta
'85; R 18 station '82; R 4
GTL, i.z.g.st., '80; VW Jetta
'80; VW Golf D '82; Dait-
hatsu Charmant '82; Volvo
66 GL en 244 DL Vauxhall
Cavalier autom. '79 en di-
verse goedkope inruilers.
Inruil, Financiering, APK,
Reparaties alle merken.
Te k. VOLVO 245 GLT, bwj.
'83, stationwagen, antrac.
met, pr. n.o.t.k. 043-436354
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. Tel. 043-
-634978 of 06.52980787.
i
iln- & export Ankiewicz vrgt.
m. spoed alle merken auto's
ook Oostblok, defect of
schade geen bezw. Cont.
geld (ook 's-avonds). 045-
-727742/723076 gratis afgeh.
Direkt CONTANT geld voor
auto's v. bwj. '80 tot '87, ook
Mercedes 190 en 200 serie.
Tel. 045-414372.
Kadett HB 13 LS '87, '86;
Kadett Sedan 13 LS '86; Ka-
dett HB 16 LS 5-drs., '85;
Kadett 12 S '84, '81; Corsa
TR 12S '85; Corsa 12S '84,
'83; Kadett Coupé 12 S '78;
Kadett 78. AUTOMOBIEL-
BEDRIJF J. Denneman,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
Te k. BMW 316, bwj. '82,
veel extra's. Tel. 045-
-422883.
Te k. Honda PRELUDE 1.8
EX, autom. 12 valve, '85,
56.000 km., o.a. stuurbekr.,
045-727168 na 16.00 uur.
HONDA Civic, 3-drs., type
'81, APK, ’1850,-. Tel.
045-720951.
Tek. SUZUKI Alto met lichte
schade, mod. '85. Pr.

’ 2750,-. Steeg 33, Stem.
Te k. TOYOTA Celeste, bwj.
79, APK gek., tev. aan-
hangwagen. 04490-27465.

Te koop SCIROCCO LS,
bwj. '79, APK. Caumerweg
38, Heerlen.
VW SCIROCCO GT APK
8-'9O, t.e.a.b., Heemskerk-
str. 66, Hrl.-Meezenbroek.
AUTOBEDRIJF E. Custers,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek. 04492-5261.
Biedt te k. aan: Ford Escort
1.6 GL f83, ’8.900,-; Pon-
tiac Sunbird fBl, ’5.900,-;
Volvo 244 GLE nw m. '81

’ 5.900,-; Opel Ascona 1.6
S, 4 drs., t'B4 ’9.000,-;
BMW 320 it'B4, ’ 16.000,-;
Ford Sierra 1.6 GL, LPG t.
'83, ’7.900,-; Bueck Sky-
lark 2.5 L, 4 cil. t.'B2, in nw.
st. ’ 4.900,-. Mitsubishi Colt
t.'Bl, ’3.200,-. Opel kadett
station diesel t.'B4,

’ 7.500,-. Opel Kadett sta-
tion 13 S, 5 drs., ’4.900,-.
Mini t.'B4, ’4.500,-; Saab
900 coupe turbo t.'B2, parel-
moer wit uitgeb. ’ 7.900,-;
Ford Fiesta XR2 t.'B3,
’5.750,-; Ford Fiesta 1100
L t.'Bo, ’2.900,-; Weekaan-
bieding: Simca Horizon
1500 GL t. '84, in nw.st.

’ 3900,-; Mitsubishi Saporro
t,.80, ’2.900,-; .Renault 5
autom., t.'B2, ’3.500,-;
Ford Taunus 1.6 L, LPG, t.
'81, ’2.200,-; Mitsubishi
Celeste t.79, ’2.400,-.Ca-
briolet Daihatsu Charade
bwj .'B5, ’ 7.000,-; Opel As-
cona 16 S t.'B3, ’6.200,-.
BMW 320, 6 cil., t.'Bo,

’ 4.500,-. Lada Jeep bwj 79
uitg. ’ 3.500,-; Ford Taunus
1.6 L t.'Bl ’2.400,-. Toyota
Corolla bwj.79 ’ 1.700,-. 2x
Opel Ascona 16 N 19 S au-
tom., '77, 78 v. a. ’1.000,-;
Renault 5 Rally Monte Carlo
t 79, ’ 1.500,-; Audi 80 CL t
'81 ’3.900,-; BMW 520 t
'80, ’ 3.200,-; Simca bestel
82, ’2.900,-; Lada 2105
'84, ’3.500,-; Opel Record
2.0 S, LPG t '82, ’ 4.500,-;
Mitsubishi Galant LPG, t'B2
’3.900,-; Opel Ascona 79,
’2.700,-; 2x Ford Taunus
79, '80 v.a. ’1.700,-; Maz-
da 626 t'Bo, ’2.900,-. Su-
zuki busje t'B4, ’2.900,-;
Talbot Sunbeam 1,6 Tl fBl,
’1.500,-; Alfa Sud f 79,
’1.400,-; Mazda 323 f7B,
’1.200,-; Fiat Ritmo t '80,
’1.600,-; Golf t 79,

’ 1.400,-; Toyota Celica 75,
’1.900,-; Diverse goedko-
pe inruilers, alle auto's met
nieuwe APK. Geopend van
ma t/m vrij van 10 tot 19 uur,
zat. tot 17 uur. Inr. fin. gar.
mog.
Fiat RITMO 70 CL, bwj. '84,
echt bijzonder mooi,
’5.350,-, 04406-13137.
Sportieve ESCORT 1.3 L
'82, zeer mooi. Kerkrader-
weg 166, Heerlen.
Ford FIESTA favorit spec.
uitv. '80, APK 8-'9O, 2e eig.
V.p. ’ 3.750,-. 045-312232.
Te k. HONDA Accord 2-drs.
Hatchback, bwj. 10-'Bl, km.
st. 45.000, APK, pr.

’ 3.500,-. Tel. 04490-22689
MAZDA 626 hardtop coupé,
schuid., radio.terkh., APK
15-9-'9O, bwj. '80, i.z.g.st.
’2.350,-. Tel. 045-323178.
Automaat MAZDA 323 1.3,
'81, sedan, APK 9-'9O, 4-drs
vr.pr. ’ 3.450,-. 045-319328
Weg. omstandigh. SKODA
120L, slechts 1 wk. oud, met
2 jr. garantie, ’ 2.000,- on-
der nw.pr. Inl. Garage Cen-
tral Geleen. Rijksweg-C. 97.
Te k. leuke Suzuki ALTO,
weinig km. m. radio/cassette
bwj. '82, Bernhardstr. 12,
Munstergeleen.
Te k. VW GOLF 1 3, bwj.77,
i.z.g.st., APK '90, vr.pr.

’ 1.200,-, tel. 045-727076.
Te koop VW GOLF de luxe,
m. '81, met APK, z. mooi,

’ 3.650,-. Tel. 045-454087.
Tek. VW BUS bwj. 77, APK
7-'9O, vr.pr. ’2.000,-. Tel.
04490-32843, na 18.00 uur.
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Anita, Erick, Ramon, Jeanette, John, Margo en Gt\<,

Miet met je 65ste verjaardag
Geniet er maar van 111'

JOSe Wensen je Wiel en kindej o
Van Harte Gefeliciteerd Kleine dames van J;
met het behalen van je 3 HELIOS. Van harte geteL

XXX teerd met jullie overwinn"e
o

Te k. OPEL Kadett Berlina
Voyage 13 S, stationcar,
bwj. '81, sportvelgen. Tel.
045-213393na 17.30 uur.
Te k. Opel KADETT 12 S
hatchback, einde '80, APK,
als nieuw, 04490-36860.
Opel KADETT City 1200,
zeer zuinig, vpr. ’ 9.975,-,
APK april '90. 045-323830.
PEUGEOT 305 SR break,
bwj. '81, LPG install.,
’2.750,-, APK 10-8-90.
Tel. 045-323178.
RENAULT 5 TL, grijsmet.,
bwj. '81, ’2.400,-. Valken-
burgerweg 81 A, Wijlre.
Te k. RENAULT 18 GTL,
bwj. '78, vr.pr. ’1.300,-.
Eksterstr. 17, Heerlen.
Te k. RENAULT 5 TL, rood,
nwe banden, bwj. '81, sport-
vlg. APK 8-'9O, vr.pr.

’ 2.350,-. Tel. 045-426472.

SAAB 900 GLS 5-drs. 1984,
nw.st. met veel extra's. Tel.
045-443401.

Mitsubishi SAPARRO, \k79. Grijzegrubbe 29, Ncti
045-241923. Jt
Tek. NISSAN Bleubird fa
bwj. '81. Mirbachstr.
Eygelshoven. I
OPEL Ascona 19 S, sporty
LPG install., bwj.
’2.750,-, als nw., zo rnk
APK 6-7-'9O. 045-32317tj
Opel CORSA 1.3, rood,L
oud, vr.pr. ’ 13.900,-. TJ

04493-4064. Llr
; - —-Ha
Sloopauto's ta

Te k. gevr. loop-, sloop'L
SCHADE-AUTO'S. Ik beL
de hoogste prijs in LimtC.
Tel 045-254049. )'
ROADSTAR vrgt. lok
sloop- en schade-aul|y
Vrijw. RDW. 045-226346^
SLOOP- en schade-auf.
Oud ijzer en metalen. %(
272216/272516'SAvorf,
Te k. gevr. sloop- en SC|!
DEAUTO'S van ’lOO,- l
’5.000,-. 04490-43481- -Auto onderdelen en accessoires F_

(

Brink Trekhaken met RijkskeurJ
1. Groot assortiment uit voorraad leverbaar, s

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

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

K£EP ■■-■
In de Cramer 31, Heerlen. :E

Tel. 045-716951 >
Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's. Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.

Goede gebruikte ony
delen voor alle types *'alle merken. ROBBY'S|
auto-onderd. 045-224123?— ——: f.

(Brom)fietsen .
PUCH Maxi v.a. ’44,- per
maand. Meer informatie
Bromfietsspecialist 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.
Div. gebr. VESPA'S CIAO,
ook gebr. onderdelen, inruil
mogel. H. Kruisstr. 65, Gre-
venbicht. Tel. 04498-57844.

Te k. gevr. VESPA Ciao met
sterw., bwj. '88/'B9. Slakstr.
218, Kerkrade.

Te koop HONDA |

’ 700,-. Tel. 045-31784]J
Vakantie 'ZEELAND. Luxe bung. te

verwarming en KTV. ;
070-605609, na 17.00 t^

Caravans \
Tourcaravan WEIPPÉ,
530 L, dubbelasser, 2 ro£zitten, ringverw. II
doucheruimte, kachel, "':
bwj. '82, i.st.v.nw. met K'l'
teken ’ 9.500,- 045-3233*
Te k. "gevr. TOURCA^VANS en vouwwagens,'T
schadewagens. Tel. "
323178. -te

Kontakten/Klubs "_ 4>:

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox 50 et p.m.

06-320.330.02 ;»
Babbellijn j

's Nachts alleen voor volwassenen 50 et. p.m. c
06-320.330.03 J,

Warme dagen, hete meisjes, korte rokjes 50 cliï11
Tieners 06-320.323.1»Al

Escortservice all-in l<
Making love 045-326191^

De beste gay-line Voor Piccolo's i
06-320.331.83 (50 c.p.m.) zie verder pag jna 8 E_
\-~
" /ERVICE RUBRIEK '

IHW-BlQaé
UEtOMSUIIiE \

Techn. handelscentf'

__^S

Dinsdag 19 september 1989 "4



Meggersavond
widelenfutures
fcftLEN - De Financiële Ter-
ttiarkt Amsterdam houdt don-
lag in Hotel Maastricht een pre-
mie over aandelenfutures. De*S is bedoeld voor degenen die
f willen weten over de moge-leden van het beleggen in futu-
|°P de EOE-aandelenindex.

"fgers in aandelenfutures kun-
behalen door in een

,6ride markt deze futures te ko-
eti in een dalende markt juist te
l°Pen. Daarbij staat ieder punt
* EOE-index voor een waarde
£Ö0 gulden per contract. Futu-

ook worden gebruikt
aandelenportefeuilles te be-rttien tegen de gevolgen van

Sinds de introductie
e futures in oktober vorig jaar

veel beleggers al een aardi-
gst weten te boeken. Bezoe-van de lezing ontvangen na af-
■ een speciaal computerpro-

Belangstellenden kunnen, telefonisch opgeven: 020-

Selman (DSM)
Voorzitter VNCI
I^RLEN - Ir. R.E. Selman van
hi !s benoemd tot voorzitter van
[ leniging van de Nederlandse
j^ische Industrie VNCI. Hij
| dr. G. Bresser op, die in juliin
i ar>d met het mislukken van de
rLmet ACF aftrad als topman
f

beurs-
overzicht

Rust
- De Amro Bank, * friaandag op de Amsterdam-

effectenbeurs de gehele dag
6ae notering inverband met de
re 3?°nferentie die in de middag
e d gehouden. Daar legden de. tüurders van de Amro en
|e r voormalige fusiepartner, de
at
nerale Bank van België uit,r 0 de fusie niet doorgaat enüt vervangen door een veelere vorm van samenwerking.

k op de beurs spraken
L e ochtend de vrees uit dat de
Ie Jjsvan de Amro Bank een for-
C ll* zalkrijgen door dit nieuws.
|_ij algemeen wordt het afbla-
ft de fusie gezien als on-
lo voor de Amro Bank die,
Kir rd gezegd, wel degelijk een
fe.ftPese fusiepartner nodig
fUn °m de concurrentie aan te
Se i*1^ a*s straks de concurren-..(.l 1 een Europa zonder grenzen
bri levigt. Dinsdag kan weer in
lelden Amro worden gehan-

°Or K 4.

l)St n« overige heerste er nogal
en[ï

°ï) de beurs, maar de aande-
he*°ersen bleven in het alge-
l^a ft uitstekend liggen met een

u?*-schieters. De algemene
irr,2 steeg bij een
Kis in aandelen van bijnaf 700'Joen 0,7 punt tot 196,2.

ioj a^end vast gestemd was
iet " die de markt f 5 hoger ver-
vas°P f 168,50. Ook Nedlloyd
ter. tgevraagd en zagkans te stij-eü0' f 95,90, wat een winst be-
'W van f 340- Hoogovens
Nd-- °'90 hoger °P f96 en Ko~

6 Olie was ex-dividend
■5o »n dul>beltjes beter op f
n .öü en voor pniiipS werci f 0,70

* our„gegeven op f 46,70. Aegon
Vh ,5° aan tot f 113>50-Pak-
va J?.was beleggers f 1,30 meer*drd 0p f 144,90.

ik?? lokale sector trok Volker
stii„ n de aandacht door f 3,20 tetot f 67.20- °P de obliga-
'3o a^' waar de omzet ruim f
V^^AJoen bedroeg, veranderde

Van der Giessen
mist orders door

onzekerheid steun

ROTTERDAM - De
scheepswerf Van der
Giessen-de Noord is
bang voor vertraging in
de binnenkomst van
nieuwe orders door on-
zekerheid over noodza-
kelijke aanvullende
overheidssteun, die het
gat tussen nu en begin
1991 moet opvullen. Op
de jaarvergadering zei
president-directeur ir
D. van Dort gisteren:
„Er zijn gesprekken aan
de gang over nieuwe or-
ders, maar de opdracht-
gevers wachten op een
standpunt van de Ne-
derlandse overheid, in
feite dus van een nieu-

we regering"

Vorige week liet de
voorzitter van de Ver-
eniging Nederlandse
Scheepsbouwindustrie,
ir. W.J. ter Hart zich al
in soortgelijke zin uit,
waarbij hij een extra
steunbedrag van f 75
miljoen noemde. Van

Dort wees erop, dat de
Europese Commissie
pas laat in de tweede
helft van 1990 het maxi-
male percentage zal
vaststellen dat de ver-
schillende overheden
aan scheepsbouwsteun
mogen verlenen. Dit be-
tekent dat, daar de
steun nu op is, pas in

het voorjaar van 1991
een nieuw steunbedrag
voor de Nederlandse
werven voor de periode
1991 tot en met 1994 kan
worden vastgeteld.
In die tussentijd dreigt
een leegloop voor de
werven, waardoor een
aanvullend budget no-
dig is, aldus Van Dort,
die er verder op wees
dat Van der Giessen ze-
ker de komende drie
jaar niet kan voortbe-
staan zonder overheids-
steun. Wanneer de
markt wat aantrekt zou
de steun na deze perio-
de wellicht wat lager
kunnen uitvallen.

Sluitingen
Bij de op handen zijnde sanering
zullen minstens 200 van de 1000 le-
vensmiddelenzaken van Co-op wor-
den gesloten, waarbij duizenden ar-
beidsplaatsen verloren zullen gaan.
Desondanks reageerde de vakbond
tevreden. Indien geen akkoord met
de banken zou zijn bereikt, was een
faillissement onvermijdelijk gewor-
denen zouden nog veel meer banen
verloren zijn gegaan.

De Deutsche Genossehschaftsbank
had vorige week een reddingspro-
:gramma voor het al jaren in grote
problemen verkerende concern op-
gesteld. Maar vooral de Japanse

kredietbanken zeiden om fiscaal-
technische redenen 'nee. Na over-
leg met het ministerie van financiën
in Tokio schijnt een oplossing te
zijn gevonden waarmee de banken
kunnen leven.
Het was een redding 'op het aller-
laatste moment. Steeds meer toele-
veranciers weigerden Co-op nieuwe
voorraden te leveren, omdat men
een faillissement vreesde. Het con-
cern kon de schappen niet meer vul-
len.
Ondanks deze oplossing is het uit-
gesloten dat Co-op in de huidige
vorm blijft voortbestaan. Diverse
handelsketens hebben al hun oog
laten vallen op delen van dit conglo-
meraat. Ook de Nederlandse levens-
middelengroothandel Unigro is
geïnteresseerd in Co-op-vestigin-
gen. Mogelijk is dat Unigro samen
met de Westduitse Spar Ag (omzet
bijna negen miljard gulden) actief
wordt op de Duitse markt.

Expansie
Co-op haalde vorig jaar een omzet
van bijna 16 miljard gulden en leed
een verlies van ruim 140 miljoen.
Hoeveel van de 46.000 werknemers
in dienst kunnen blijven is nog niet
bekend. Door een expansief aan-
koopbeleid groeide het bedrijf on-
der leiding van de vroegere vak-
bondsbestuurder Otto in sneltrein-
vaart uit tot een conglomeraat van
honderden supermarkten, reisbu-
reaus, schoenenwinkels, speelgoed-
zaken en hobby-discounts. De aan-
kopen werden gefinancierd met
kortlopende kredieten, waardoor
een geweldige schuldenlast ont-
stond, die jarenlang werd verzwe-
gen. De hele top van het bedrijf is
ontslagen. Tegen meerdere voorma-
lige directeuren lopen vooronder-
zoeken wegens bedrog.

Alanheri verkoopt
Britse deelneming
VENLO - De produktenhandel
Alanheri heeft haar belang van 50
procent in de Britse AHV Interbrick
verkocht aan Desimpel Kortemark
in het Belgische Kortemark. De
boekwinst op de verkoop zal het re-
sultaat van het lopende boekjaar
gunstig beïnvloeden.Bovendien zal

,de liquiditeit van Alanheri nog ver-
der worden versterkt, aldus het be-
drijf.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s,k.
AEGON 112,00 113,50
Ahold 132,40 132,00
Akzo 145,50 145,40
A.B.N. 44,10 44,00
Alrenta 165,50 165,80
Amev 58,50 57,90
Amro-Bank 83,70
Bols 163,50 168,50
Borsumij W. 125,50 126,00
Bührm.Tet. 70,90 72,50
C.S.M.eert. 76,90 76,20
DAF 54,10 53,90
Dordt.Petr. 140,00 137,10 d
DSM 127,00 127,10
Elsevier 79,30 79,60
Fokker eert. 50,00 50,30
Gist-Broc. e. 36,00 36,10
Heineken 138,50 138,80
Hoogovens 95,10 96,00
Hunter Dougl. 120,50 121,20
Int.Müller 97,50 d 97,00
KBB eert. 87,70 87,70
KLM 54,30 54,10
Kon.Ned.Pap. 54,80 54,90
Kon. Olie 153,40 150,80 d
Nat. Nederl. 72,60 72,60
N.M.B. 273,50 273,00e
Nedlloyd 92,50 95,90
Nijv. Cate 97,70 97,40
Océ-v.d.Gr. 324,50 324,00
Pakhoed Hold. 143,60 144,90
Philips 46,00 46,70
Robeco 112,60 112,50
Rodamco ' 81,40 81,40
Rolinco 113;00 112,70
Rorento 62,10 61,80
Stork VMF 41,20 41,40
Unilever 158,20 158,00
VerßezitVNU 111,50 111,30
VOC 36,60 , 36,50
Wessanen 83,00 83,50
Wolters-Kluwer 45,00 45,10

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 60,00 60,80
ACF-Holding 42,00 42,40
Ahrend Gr. c 274,00 274,50
Alg.Bank.Ned 45,20 45,00
AsdOpt. Tr. 23,10 23,40
Asd Rubber 7,10 7,10
Ant. Verff. 330,00
Atag Hold c 99,30 99,40
Autlnd.R'dam 112,00 114,20
BAM-Holding 564,00 569,00
Batenburg 92,00 93,00
Beers 145,00 149,50
Begemann 118,50 120,50
Belindo 373,50 373,50
Berkei's P. 6,60 6,60
Blyd.-Will. 31,80 31,50
Boer De, Kon. 417,50 426,00
de Boer Winkelbedr. 63,90 64,40
Boskalis W. 14,90 15,30
Boskalis pr 13,45 13,55
Braat Beheer 51,10 51,10
Breevast 27,00 a 28,30
Breevast eert. 24,10 23,50
Burgman-H. . 3060,00 3200,00b

Calvé-Delftc 1028,00 1032,00
Calvé pref.c 5830,00 5830,00
Center Parcs 63,80 63,60
Centr.Suiker 76,30 75,60
Chamotte Unie 10,30 10,30
Cindu-Key 120,00 119,00
Claimindo . 356,00 356,00
Content Beheer 23,00 23,20
Cred.LßN 81,00 81,00
Crown v.G.c 100,50 100,50
Desseaux 250,00 249,50
Dordtsche pr.
Dorp-Groep 45,00 45,00
Econosto 344,00 346,00
EMBA 139,30 139,30
Enraf-N.c. 54,40 54,50
Eriks hold. 450,00 450,00
Flexovit Int. 98,50 95,00
Frans Maas c. 89,90 a 89,00
Furness 135,00 137,50
Gamma Holding 88,00 88,00
Gamma pref 5,90 5,90
Getronies 32,00 32,00
Geveke 43,20 43,40
Giessen-de N. 314,00 285,00
Goudsmit Ed. 416,50 415,00
Grasso's Kon. 113.50 114,00
Grolsch 143,80 147,00
GTI-Holding 194.00 194,00
Hagemeyer 121,50 118,00
HAL Trust B 16,20 16,20
HAL Trust Unit 16,20 16,20
H.B.G. 239,50 239,00
HCS Techn 18,60 18,80
Hein Hold 122,00 122,20
Hoek's Mach. 204,50 204,50
Holec 38,70 38,90
Heineken Hld 122,00 122,20
HolLSeaS. 1,32 1,32
Holl. Kloos 595,00 592,00
Hoop Eff.bk. 10.10 10,20
Hunter D.pr. 5,65 530
ICA Holding 21,00 21,00
IGB Holding 64,00
IGB Hold (aang)
IHC Caland 34,50 34,50
Industr. My 242,00 244,00
Ing.Bur.Kondor 605,00 620,00
Kas-Ass. 52,00 51,50
Kempen Holding 17-20 17,40
Kiene's Suik. 1515,00 1515,00
KBB 87,90 87,90
Kon.Sphinx 130.00 130,00
Koppelpoort H. 335,00 335,00
Krasnapolsky 216,00 216,00
Landré & Gl. 57,70 57,60
Macintosh 50,70 50,00
Maxwell Petr. 725,00 710,00 d
Medicopharma 78,70 79,00
Melia Int. 6,50 6,50
MHVAmsterdam 20,20 20,20
Moeara Enim 1270,00 1255,00 d
M.Enim 08-cert 16500,00 16200,00 d
MoolenenCo 32,50 32,60
Mulder Bosk. 77,80 77,50
Multihouse 10,40 10,50
Mynbouwk. W. 436,00 435,00
Naeff 250,00
NAGRON 50,00 50,00
NIB 611,00 614,00

NBM-Amstelland 20,50 20,40
NEDAP 385,00 381,00
NKFHold.cert. 364,00 364,00
Ned.Part.Mij 40,40 40,00
Ned.Springst. 10895,00
Norit 980,00 988,00
Nutricia gb 75,00 75,00
Nutricia vb 79,50 82,00b
Oldelft Groep c 180,00b 184,50
Omnium Europe 15,90 15,70
Orcoßankc. 71,30 71,50
OTRA 147,50 147,50
Palthe 89,80 90,00
Pirelli Tyre 50,00 50,20
Polynorm ' 115,00 114,00
Porcel. Fles 172,00 b 172,00b
Ravast 50,30 50,30
Reesink 78,50 78,80
Riva 61,00 61,00
Riva (eert.) 61,00 61,00
Samas Groep 69,00 69,00
Sanders Beh. 109,90 109,90
Sarakreek 30,90 30,80
Schuitema 1580,00 1580,00a
Schuttersv. 162,00 164,00
Smit Intern. 48,00 50,00
Stßankiersc. 25,70 f 25,40
Stad Rotterdam 172,50 172,50
Telegraaf De 460,50 460,00
Text.Twenthe 325,00b 350,00b
Tuhp Comp. 53,50 54,20
Tw.Kabel Hold 153,00 152,50
Übbink 103,00 103,80
Union Fiets. 19,10 19,20
Ver.Glasfabr. 348,00 350,00
Verto 65,20 65,20
Volker Stev. 64,00 67,20
Volmac Softw. 56,80 56,80
Vredestein 17,00 16,90
VRG-Groep 68,50 68,50
Wegener Tyl 194,00 194,00
West Invest 28,00 28,00e
Wolters Kluwer 180,00 180,00
Wyers 48,50 48,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 38,30 38,30
ABN Aand.f. 79,20 79,30
ABN Beleg.f. 60,20 60,00
ALBEFO 53,90 53,90
Aldollar BF $ 21,30 21,40
Alg.Fondsenb. 247,50 247,50
Alliance Fd 13,50 13,50
Amba 50,00
America Fund 342,00 341,00
Amro A.m F. 93,20 93,20
Amro Neth.F. 80,40 81,00
Amro Eur.F. 77,20 77,70
Amro Obl.Gr. 154,50 154,50
Amvabel 96,80 97,00
AsianTigersFd 64,90 65,20
Bemco Austr. 68,00 68,00
Berendaal 125,90 126,00
Bever Belegg. 26,50 26,50
BOGAMIJ 112,00 111,90
Buizerdlaan 42,80 42,80
Delta Lloyd 44,30 43,90
DP Am. Gr.F. 25,70 25,60
Dp Energy.Res. 41,10 41,10

Eng-H011.8.T.1 9,80 9,80
EMF rentefonds 66,20 66,20
Eurinvest(l) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 8,40 8,40
EOE DuStlnF. 329,00 330,00
EurGrFund 63,90 63,90
Hend.Eur.Gr.F. 224,00 225,00
Henderson Spint 78,00 78,00
Holland Fund 80,00 80,30
Holl.Obl.Fonds 124,70 124,00
HolLPacF. 118,60 117,50
Interbonds 564,00 564,00
Intereff.soo 45,50 45,40
Intereff.Warr. 345,20 341,80
Japan Fund 37,50 37,00
MX Int.Vent. 60,50 60,70
Nat.Res.Fund 1620,00 1620,00
NMB Dutch Fund 40,10 40,10
NMB Oblig.F. 35,20 35,20
NMBRente F. 104,10 104,10
NMB Vast Goed 38,60 38,60
Obam, Belegg. 233,80 234,00
OAMFRentef. 14,20 14,20
Orcur.Ned.p. 49,80 49,80
Pac.Prop.Sec.f. 50,80 51,00
Pierson Rente 100,90 100,90
Prosp.lnt.High.lnc. 9,20 9,20
Rabo Obl.inv.f. 76,10 76,10
Rabo Obl.div.f. 51,20 51,20
Rentalent Bel. 137,60 137,50
Rentotaal NV 31,60 31,60
Roünco cum.p 101,00 101,00
Sci/Tech - 18,60 18,60
Technology F. 20,90 20,90
Tokyo Pac. H. 248,00 248,00
Trans Eur.F. 83,80 83,50
Transpac.F. 560,00 565,00
Uni-Invest 118,00 117,80
Unico Inv.F. 87,10 87,10
Unifonds 33,00 32,90
VWN 58,30 58.30
Vast Ned 122,60 122,70
Venture F.N. 46,50 46,50
VIB NV 89,20 89,10
WBOlnt. 80,00 79,40
WereldhaveNV 211,00 211,00

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4(I) 102,80 102,50
3V_ EngWarL 35,30 35,30
5% EIB 65 99,00 99,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 38,00 38,00
Amer. Brands 73,00 73,20
Amer. Expres 35,80 36,50
Am.Tel.&Tel. 40,50 41,00
Ameritech 60,70 62,50
Amprovest Cap. 115,00 115,00
Amprovest Ine. 218,00 218,00
ASARCO lnc. 34,80 34,50
Atl. Richf. 104,75 105,00
BAT Industr. 8,10 B,ood
Bell Atlantic 96,70 97,10
BellCanEnterpr 40,80 40,80
Bellßes.Adlr 0,98 1,05
Bell South 52,10 52,80
BET Public 3,00
Bethl. Steel 21,30 22,00

Boeing Comp. 55,80 56,50
Chevron Corp. 58,75
Chrysler 25,80 26,10
Citicorp. 30,60 30,50
Colgate-Palm. 58,25 58,50
Comm. Edison 37.25 38,00
Comp.Gen.El. 470,00 460,00 a
Control Data 18,00 17,50
Dai-lchiYen 3500,00 3500,00
Dow Chemical 101,00 100,50
Du Pont 119,20
Eastman Kodak 48,10 47,50
Elders IXL 3,00
Euroact.Zw.fr. 188,00 188,00
Exxon Corp. 44,50 45,10.First Paclnt 0,60
Fluor Corp. 35,50 33,00
Ford Motor 52,10 52,00
Gen. Electric 56,00 57,00
Gen. Motors 48,50 49,00
Gillette 44,30 44,50
Goodyear 56,00 55,75
Grace & Co. 37,40
Honeywell 83,00 81,00
Int.Bus.Mach. 116,10 115,90
Intern.Flavor 66,75
Intern. Paper 55,35
ITT Corp. 60,30 60,60
K.Benson® 4950,00 4950,00
Litton Ind. 92,75 91,50
Lockheed 48,00 47,60
Minnesota Mining 74,00 74,00
Mobil Oil 57,00 56,50
News Corp Auss 16,00 15,80
Nynex " 79,00 80,60
Occ.Petr.Corp 29,25 29,40
Pac. Telesis 45,00 45,30
P.& O. ® 7,00. 7,00
Pepsico 56,30 56,60
Philip Morris C. 157,30 155,75
PhiU. Petr. 26,60 26,30
Polaroid 44,60 44,00
Privatb Dkr 300,90
Quaker Oats 63,50
St.Gobin Ffr " 705,00
Saralee 59,00
Schlumbeeger 42,50 " 43,00
Sears Roebuck 44,20 44,70
Sony (yen) 34,50 34,50
Southw. Bell 53,50 54,50
Suzuki (yen) 915,00
Tandy Corp. 46,20 46,50
Texaco 50,80 51,20
Texas Instr. 39.10 40,60
TheCoastalC, 41,25 41,30
T.LPEur. 1,78 1,78
Toshiba Corp. 1260,00 1260,00
Union Carbide 30,60
Union Pacific 75,50 76,50
Unisys 20,60 21,00
USX Corp 33,50 33,80
US West 68,30 69,00
Warner Lamb. 104,80
Westinghouse 67,10 68,30
Woolworth 64,70 63,00
Xerox Corp. 65,50 65,50

Certificaten buitenland
AMAX lnc. 58,00 59,00
Am. Home Prod. 220,50

ATT Nedam 88,00 88,50
ASARCO Ine. 68.50
Atl.Richf. 232,00 231,80
Boeing Corp. 122,00 123,00
Can. Pacific 46.50 46,50
Chevron Corp. 120,00
Chrysler 55,00 55,00
Citicorp. 68,00 66,50
Colgate-Palm. 130,00 129,00
Control Data 34,50 34,50
Dow Chemical 221,00 221,00
Eastman Kodak 105.00 104,50
Exxon Corp. 98,50 99,00
Fluor Corp. 77,50 75,00
Gen. Electric 121,60 124,00
Gen. Motors 105,60 107,00
Gillette 98,00 98,00
Goodyear 124,00 124,00
Inco 72,50 72,50
1.8.M. 254,00 250,50d
Int. Flavors 147,50
ITT Corp. 133.00 133,00.
Kroger 39,00 39,00
Lockheed 105,00 104,00.
Merck & Co. 155,00 158.00
Minn. Min. 164,00 164,00
PepsiCo. 125,50 125,20
Philip Morris C. 348,00 350,00
PhiU. Petr. 57,70 57,10
Polaroid 92,50 91,00
Procter & G. 281,00
Quaker Oats 136.50 134,00
Schlumberger 92,50 95,50
Sears Roebuck 97,00 97,00
Shell Canada 74,50 74,50
Tandy Corp. 101,00 101,00
Texas Instr. 86,50 87,50
Union Pacific 166,00 165,00
Unisys Corp . 44,00 44,00
USX Corp ' 73,00 74,00.
Varity Corp 3,95
Wesünghouse 149,50 150,00
Woolworth 146,50 140,00
Xerox Corp. 139,00 141,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 670,00
Dresdner B. 347,00
Hitachi (500) 1600,00

■ Hoechst 295,00 296,00
Mits.El.(soo) 1250,00
Nestlé 8450,00
Siemens 601,00

Warrants
Akzo 38,30 38,50
AMRO warr. 1.41
Boganruj 7,75 7,00a
Falcons Sec. 25.00 25,30
Honda motor co. 1910,00 1850,00
K.L.M. 85-92 265,00 268,50
Philips 85-89 9,10 10,00
St.Bankiers a 0,65 0,70e
St.Bankiers b 2,18 2,19

Euro-obligaties & conv.
10'/. Aegon 85 102,00 102,00
Aegon warr 12,30 12 30
10V.ABN87 96,50

13Amev 85 99,00 99,00
13Amev85 96,00 96,00
10Amev85 " 102,20 102,20
11 Amev 86 96,25
14'AAmro87 97.50 97.50
13 Amro-BankB2 100,25 ' 100,25
10/2Amro 86 96,75
10Amro 87 96,00 96,00
53/4Amro 86 95,75 95,75
Amro Bank wr 39,00
Amro zw 86 70,50 70,50
9 BMHecu 85-92 100.25 100,25
7 BMH 87 97,00 97,00
lO'/.EEG-ecu 84 100,25 100,25
93/4EIB-ecu 85 102,50 102,50
12V_ HIAirl.F 92,50 92,90
12 NIB(B) 85-90 101,00 101,00
11V4NGU83 101,75 101,75
10 NGU 83 100,50 100,50
2'A NMB 86 82,60 82,60
NMB warrants 95.50 92.50
83/4 Phil. 86 100.00 99,75
6% Phil.B3 98.25 98,25
11 Rabo 83 102,75 102,75
9»Rabo 85 102,00 102,00
7 Rabo 84 102,50 102,50

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 27,50 28,50
Bredero eert. 24,50 26,80
11 Bredero 24,00 24,00

LTVCorp. 1,90 1,90
5 Nederh. 68-78 25,00 25,50
RSV. eert 1,50 e 1,51
V/s RSV 69 84,00 85,00
Alanheri 28,50 28,00e
Berghuizer 50,20 50,00e
Besouw Van c. 54,20 53,50e.
CBI Bann Oce. yen 1910,00 1920,00
Comm.Obl.F.l 101,30 101,30
Comm.Obl.F.2 101,30 101,30
Comm.Obl.F.3 101,40 101,50
De Drie Electr. 38,00 38,00
Dico Intern. 125,00 125,00
DOCdata 25,20 25,20e
Ehco-KLM Kl. 39,20 39,00e
E&L Belegg. 1 79,20 79,20
E&L Belegg.2 77,80 77,80
E&L Belegg.3 77,20 77,20
Geld.Pap.c. 74,00 74,00
Gouda Vuurv c 105,80 108,00
Groenendijk 37,80 37,90
Grontmij c. 200,00 , 200,00
Hes Beheer 237,80 236,80
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 4,30 4,30
Infotheek Gr 29,70 29,80
Interview Eur. 8,60 .8,30
Inv. Mij Ned. 62,00 62,50
Kuehne+Heitz 45,00 a 44,40, LCIComp.Gr. " 72,00 71,00
Melle 302,00 310,00
Nedschroef 127,00 129,00
Neways Elec. 12,80 12,60
NOG BeLfonds 31,10
Pie Med. 12,40 f 12,60
Poolgarant 10,65 10,65
Simac Tech. 21,20 22,00

Text Lite 6,10 6,00
Verkade Kon. 270,50 275,00
VHS Onr. Goed 19,10 19.30
Weweler 141,00 139,80

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

aegn c jan 110,00 177 8,00 9,00
aegn c jan 115,00 228 5,40 6,00
coc c okt 320,00 891 5,20 a 5,50
coc c okt 330,00 198 2,30 2,10
coc p okt 315,00 660 4,90 3,50
coc p okt 320,00 890 7,10 6,00
hein p okt 130,00 160 0,80 0,80
hoog c okt 90,00 172 7,70 a 7,90 a
hoog c okt 95,00 317 4,20 4,80
hoog c okt 100,00 476 2,40 a 2.50
hoog c okt 110,00 279 1,10 I,ooa
hoog c okt 115,00 162 0,60 0,70 a
hoog c jan 100,00 231 7,00 7.30
hoog c jan 110,00 267 3,70 4,00
hoog p okt 95,00 335 3,60 3,00
kim c 092 55,00 260 11,90 a 11,70
nedl c okt 84,00 271 10,00a 12,70
nedl c okt 86,00 219 8,30a 10,50
nedl c okt 88,00 410 7,00 9,30
nedl c okt 90.00 570 5,20 a 7,40
nedl. c okt 92,00 345 3,50 6,00
nedl c okt 94,00 1277 2,60 4,20
nedl c jan 100,00 288 3,80 a 5,30
nedl c jan 105,00 348 2,80 a 3,50
nedl p okt 88,00 310 1,40 1,00
nedl p okt 90,00 185 1,50 1,00
nedl p okt 100,00 236 9,00 a 5,50
phil c okt 40,00 685 6,30 7,00
phil c okt 45,00 1135 2,20 2,80
phil c okt 50,00 181 0,40 0,60
phil c jan 40,00 478 7,40 8,10
phil c jan 45,00 291 3,90 4,30
phil c jan 50,00 1148 1,80 2,10
phil c apr 50,00 350 2,90 3,20
phil c 091 55,00 168 4,70 5,10
phil c 092 55,00 182. 6,50 7,00
phil c 093 30,00 201 20,50 21,20
olie c okt 140,00 374 13,00 12,30
olie c okt 150,00 795 3,60 3,90
ohe c okt 160,00 669 1,00 0,80
olie c jan 140,00 399 13,70 14,60
olie c jan 150,00 376 7,30 7,70
olie c jan 160,00 277 3,30 3,60
olie c jan 170,00 279 1,30a 1,50
olie p okt 140,00 214 0,60 0,40
olie p okt 150,00 265 3,10 2,50
olie p jan 150,00 265 5,00 4,50
voc c okt 35,00 170 3,30 2,60
voc c apr 45,00 166 1,90 1,90

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

economie

rbeidsinspectie
iet voldoende
geïnformeerd
'ön onze redactie economie
ï HAAG - De Arbeidsin-
:tie beschikt over onvol-
ide informatie over het
tveld. Bovendien wordt
{goed bekeken wat belang-

I-s en wat niet en wordt het
ttieel weinig doelmatig
:et.

ijkt uit hetrapport 'Arbeidsin-
'e' dat gisteren door de Alge-
Rekenkamer is gepubliceerd,

fevat de resultaten van een be-
fit jaar afgerond onderzoek.De
Flkamer vindt dat gegevens
Ide activiteiten van de Arbeids-
vette, zoals het soort inspectie-
>eken, de duur en de resultaten
"Je bezoeken, onvoldoende wor-
oijgehouden. Voor de in totaal

POÖ ondernemingen zijn maar
inspecteurs beschikbaar. Dit be-
!r>t in theorie een inspectiekans
(ongeveer eens in de zeven a
[Jaar.
Per constateert de Rekenkamer
.ondanks toezeggingen aan de
'ede Kamer, niet meer aandacht
*jsteed aan gevaarlijke situaties
f'eine bedrijven. De Arbeidsin-
*% zou, zegt de Rekenkamer,
?r moeten samenwerken met het
Nfsleven.

Banken schrijven opnieuw honderden miljoenen af
Westduitse Co-op op
het nippertje gered

BONN - De Westduitse vakbeweging heeft opgelucht gerea-
geerd op het bericht dat het zwaar aangeslagen handelscon-
cern Co-op (omzet 16 miljard gulden, 46.000 werknemers)
maandag het verzoek tot surseance van betaling heeft inge-
trokken. Na keiharde onderhandelingen stemden de banken in
met een saneringsplan waarbij zij bijna twee miljard, zijnde 75
procent van hun vorderingen, afschrijven.

Co-op zal de rest van de schulden
voor het eind van de maand betalen
met kredieten die worden verleend
door de Deutsche Genossenschafts-
bank en de Bank fur Gemein-
wirtschft, twee bankinstellingen
met nauwe betrekkingen met de
vakbond. De huidige eigenaars van
de Co-op, vier buitenlandse banken,
waaronder de AMRO, zullen hun
aandelen voorlopig overdragen aan
een bewindvoerder.

Belastingtelefoon
voor ondernemers

Van onze redactie economie
UTRECHT- Sinds gisteren kunnen
ook ondernemers met hun vragen
over de belastingherziening per 1 ja-
nuari 1990 bij de fiscus terecht.
Staatssecretaris Koning van Finan-
ciën heeft daartoe in Utrecht de zo-
genaamde ondernemerstelefoon,
met nummer 06 - 443, geopend.
Voorlopig zal die tot 15 maart vol-
gend jaar in bedrijf zijn. Daarna
wordt bekeken of er behoefte be-
staat aan een ondernemerstelefoon

met permanent karakter,

In hetr kader van de voorlichting
rond de 'Óort'-belastingherziening
heeft de belastingdienst besloten de
sinds februari 1985 bestaande belas-
tingtelefoon uit te breiden. Tot nu
toe konden alleen particulieren
daarvan gebruik maken. Het num-
mer van deze lijn blijft overigens
ongewijzigd: 06 - 0543.
Koning zei gisteren dat de onderne-
merstelefoon een nieuwe fase in het

bestaan van de belastingtelefoon in-
luidt. Hij vertelde dat het nummer
van deze telefoon vorig jaar meer
dan 400.000 keer werd gekozen.
„Een duidelijk bewijs dat deze ser-
vice in een grote behoefte voorziet.
Ruim 60 procent van de Nederlan-
ders kent de belastingtelefoon en
van de vele gebruikers zegt 95 pro-
cent tevreden te zijn over de gege-
ven informatie", aldus de staatsse-
cretaris.
Volgens Koning maakt de voort-
gaande internationalisering het
noodzakelijk dat de ontwikkelingen
in het buitenland scherp gevolgd
moeten worden. Hij vindt dat ver-
dere verlaging van de belastingta-
rieven onontkoombaar is omdat Ne-
derland nog steeds tot de landen in
Europa en dewereld behoort met de
hoogste tarieven voor de heffingen
over loon en inkomen.

" Staatssecretaris Koning van Financiën (rechts) beantwoordt een vraag van KNOV-voorzit-
ter Kamminga bij de ingebruikstelling van de belastingtelefoon voor ondernemers.

Meningsverschillen over gevolgen fusie

Geen integratie
Amro en Generale

Van onze redactie economie
AMSTERDAM - De Amro-
bank en de Belgische Genera-
le Bank zien af van een inte-
gratie van hun organisaties,
zoals eerder de bedoeling was,

maar zullen hun huidige sa-
menwerking voortzetten en
eventueel uitbreiden.

Tijdens een persconferentie
bleek, dat het opgeven van de in-
tegratiegedachte is veroorzaakt
door wat werd genoemd „techni-
sche problemen van juridischeen
fiscale aard, alsmede door een
verschil in de beoordeling van de
gevolgen die een totale fusie voor
de twee partners zou hebben".

De twee bankenblijven overtuigd
van de mogelijkheden tot vergro-
ting van de winstcapaciteit bij sa-
menwerking, alsmede van de mo-
gelijkheden tot verbetering van
hun positie in Europa en de we-
reld.

De banken hebben echter nu be-
sloten, hun eigen weg te gaan,
maar sluiten niet uit, dat het later
alsnog zal komen tot een gehele of
gedeeltelijke integratie.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 18-9-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in

kg:
Goud: onbewerkt ’ 25.550-/26.050-;
vorige ’ 25.510-/ 26.010; bewerkt ver-
koop ’ 27.650; vorige ’ 27.610 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 325-’ 395 vorige

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

Advieskoersen
Amer.dollar 2,16 2,28
Brits pond 3,33 3,58
Can. dollar 1,82 1,94
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) 128,25 132,75
Zweedse kr. (100) 32,10 34,60
Noorse kr. (100) 29,65 32,15
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oostschill.(lOO) 15,70 16,30
Spaanse pes.(IOO) 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 2,22225-22475
Brits pond 3,4580-4630
Duitse mark 112,685-735
Franse franc 33,395-445
Belg. franc 5,3865-3915
Zwits. franc 130,535-585
Japanse yen 151,500-600
Ital. lire 15,655-705
Zweedse kroon 33,415-33,465
Deense kroon 29,000-29,050
Noorse kroon 30,970-31,020
Canad. dollar 1,87375-87625
Oost. schill 16,0070-0170
lers pond 3,0020-3,0120
Spaanse pes 1,8010-8110
Gr. drachme 1,2550-3550
Austr.dollar 1,7185-7285
Hongk.dollar 28,45-28,70
Nieuwz.dollar 1,3050-3150
Antill.gulden 1,2325-2625
Surin. gulden 1,2325-2725
Saudische rial 59.15-59,40
Ecu gulden 2,3370-3420

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 209,50 208.60
id excl.kon.olie 201,90 202,50
internationals 212,40 210,40
lokale ondernem. 208,10 208,60
id financieel 153,40 153.40
id niet-financ. 262,40 263,40
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 270,30 271,30
id excl.kon.olie 250,10 250,80
internationals 282,00 283,10
lokale ondernem. 257,20 257,90
id financieel 199,80 199,80
id niet-financ. 313,40 314,60
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 195,50 196,20
internation 199,80 200,00
lokaal 194,70 195,50
fin.instell 162,70 162,80
alg. banken 156,30 156,10
verzekering 168,20 168,40
niet-financ 205,20 206.20
industrie 195,90 196,90
transp/opsl 235,30 238.20

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen maandag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes delaatste notering van
vandaag):
Akzo 145,00-145,40 (145,40)
Kon. Olie 150,30-151,00 (150,80)
Philips 46,70-46,80 (46,70)
Unilever 158,00 (158,00)
KLM 54,10-54,30 (54,10)

NEW YDow 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 2671.73 1438.83 215.17 1067.53
Hoogst 2694.91 1451 28 217.18 1076.88
Laagst 2662.61 1431 01 214.41 1063.19
Slot 2687.50 1442.21 216.49 1072.66
Winst/
verlies + 12.92 + 2.49 + 0.95 + 4.05.
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e.

eenwinstgevend concern, j
-

k
ii
2

f

_______^_____k ._____\\\\w _____________ _____\w\ __________r _______w\w ____________ _________ww _____________ ________\w\

_M_V A_W __^T ____ ___m\W _^Ê.Wr j*ym AWW

I

■

- '

DSM is een vooraanstaand internationaal chemieconcern geleid vanuit f 1 miljard in nieuwe installaties, verbetering van produktieprocessen, milieu- en veiligheidsbeb
Nederland met een jaaromzet van ruim flO miljard Wereldwijd (met name in Europa en de VS) sing en acquisities van andere bedrijven.
werken bij DSM 29.520 mensen, die zich inzetten om het succes van het concern van vandaag DSM heeft zich internationaal toegang verschaft tot talrijke markten en !
ook in de toekomst te continueren. Hooggemotiveerd met een groot verantwoordelijkheids- ook in nieuwe markten mondiaal geprofileerd
gevoel. Goed opgeleid en regelmatig getrained Dat zijn ook redenen om in DSM een aandeel te De prestaties van DSM komen konkreet tot uiting in de financiële resulc
nemen. Plus één. De wil om te winnen. van de afgelopen jaren. En zeer recent in de winst over het eerste halfjaar van 1989.

Dat geldt voor de 2000 mensen in Research & Development, die zich bezig Op dinsdag 26 september 1989 zal deprijs van hetaandeel bekend worden gem*
houden met ontwikkeling van nieuwe hoog gespecialiseerde produkten en zo door de jaren Dan zal ook het Prospectus verkrijgbaar zijn. Op de aandelen DSM tweede tranche kan wol

heen duizenden patenten verkregen. En voor de hoog gekwalificeerde technici die zich dagelijks ingeschreven vanaf 26 september 1989.
inzetten voor het optimaliseren van reeds succesvolle produkten en processen. De sluiting van de inschrijving is donderdag 28 september 1989 15.00 uur.
Maar ook voor medewerkers op kantoren en fabriekslokaties, in marketing en verkoop, in De toewijzing van de aandelen vindt plaats vrijdag 29 september 1989. Storting op de toegew*
administratie en onderhoud aandelen woensdag 11 oktober 1989.

Hun wil om te winnen blijkt financieel uit de recent gepubliceerde halfjaarwinst Voor meer informatie over DSM en de komende aandelen verkoop kunt u

van DSM: f 640 miljoen gulden. (Eerste halfjaar 1988: f 317 miljoen.) wenden tot uw bank of commissionair.
De Nederlandse Staat verkoopt binnenkort opnieuw een pakket aandelen van

het DSM concern. In februari van dit jaar ging al een derde van de aandelen DSM uit staatsbezit
over in de handen van institutionele en particuliere beleggers. Deze verkoop was vele malen over- BHi^k _____^^k M _*^^
tekend en een groot succes. I I MM I

U krijgt nu opnieuw de mogelijkheid rechtstreeks van de Staat een aandeel in WÊÊÊO^ I I I
DSM te nemen. Om strategische doelstellingen te realiseren investeerde DSM vorig jaar



Speelfilms
Op het lijstje speelfilms, die op
donderdag worden uitgezonden,
staan onder meer 'Star Wars', Ro-
mancing the Stone, de komedie
'Unfaithfully yours met Dudley
Moore en Nastassja Kinsky, de
ooit in Cannes bekroonde speel-
film 'MASH', de beroemde musi-
calfilm 'A chorus line', het sf-ver-
haal 'Cocoon', 'Ghostbusters' en
'Down and out in Beverly Hills'
met Bette Midler.
'Overleven' is een programma
rond het 40-jarig bestaan van het
Koningin Wilhelmina Fonds.Op
Radio 2 presenteert Tosca Hoog-
duin elke zondag 'Showbizz' met
nieuws uit theater, film en amu-
sement.

AVRO wil vierde
televisie-net

Van onze rtv-redactie

j^LVERSUM - Indien TV0 en Veronique daadwer-
kelijk gaan uitzenden, wil
?e AVRO samen met
fCRV, KRO en NCRV een
"°nsortium vormen om te

!*°rnen tot een vierde, op
om.merciële leest ge-
boeide, televisienet. Aan-
.^nkelijk kan dit via de sa-

keHiet, maar later ook via
cri aardse frequentie. De

inkomsten uit dit!lerde net zouden aan de'^lnemende omroeporga-
V'saties worden uitge-
r^rd. Hiermee hoopt de

een goede strategie
te hebben te-

#?tt de toenemende drei-
j"J^g van commerciële sa-
'e'Hetzenders.

Dit heeft AVRO-voorzitter Ge-
rard Wallis de Vries gezegd in
zijn jaarrede tijdens de algemene
vergadering van zijn omroep. Op
deze manier hoeft de publiek
omroep minder STER-inkom-
sten te vergaren en kunnen de
programma's beter de eigen
identiteit tot uitdrukking bren-
gen, zonder te worden onderbro-
ken door reclame-boodschap-
pen, aldus Wallis de Vries. Daar-
naast wil de AVRO ook binnen
de publieke omroep blijven
functioneren.
Volgens Wallis de Vries heeft de
AVRO nooit de bedoeling gehad
zich aan te sluiten bij commerci-
le initiatieven als TV 10 en Vero-
nique. „Vanaf het begin werden

deze beoordeeld als niet in' over-
eenstemming met de Mediawet.
Bovendien is het niet loyaal de
STER en de collega-omroepor-
ganisaties op dezewijze oneigen-
lijke concurrentie aan te doen,"
zei Wallis de Vries.

De AVRO-voorzitter noemt het
'onbegrijpelijk' dat het Commis-
sariaat voor de Media in eerste
instantie het standpunt naar bui-
ten bracht dat TV 10 en Veroni-
que op grond van de Mediawet
hun gang konden gaan. „Zou
hier door de mooie zomer sprake
zijn geweest van een zonne-
steek?", vroeg Wallis de Vries
zich af. Volgens hem wordt het
hoogtijd dat de politiek „orde op

zaken gaat stellen. De verkiezin-
gen zijn voorbij, dus het kan
weer."
Wallis de Vries noemde de scha-
de, die de bestaande omroepen
van de onduidelijke politieke si-
tuatie ondervinden aantoonbaar
en aanzienlijk. „Voorop staat na-
tuurlijk het verlies aan STER-in-
komsten, maar ook het in het
buitenland aankopen van pro-
gramma's is door de concurren-
tie steeds duurder geworden".
Bovendien worden waardevolle
medewerkers door TV 10 en Ver-
onique weggekocht. In dit ver-
band zei Wallis de Vries dat de
cao-salarissen in de omroep lager
zijn dan die bij banken, grafi-
sche- en persbedrijven.

" AVRO-voorzitter Ge-
rard Wallis de Vries:
„Onbegrijpelijk dat TV
10 en Veronique van het
Commissariaat voor de
Media hun gang mogen
gaan".

Brinkman: Véronique
Nederlands initiatief
j^N HAAG - Het initiatief om
j, Luxemburg een opNederland
[er'chte commerciële zender op
»r richten, komt niet uit het
f ü°thertogdom, maar uit de Ve-
i^'ca Omroep Organisatie
\°o) zelf. Dat blijkt uit ant-°°i'den van minister Brinkman
K^ Wvc op vragen van de CDA-

Kamerleden Van der
i, en Beinema.

4^'gens Brinkman heeft de am-
tjTSsadeur van Luxemburg hem
Ej eegedeeld dat hij op uitnodi-
0,n§ van de VOO-direkteur Rob
f6

ut en Lex Harding een oriënte-
j^dgesprek heeft gehad over de
6 °gelijkheden in zijn land voor
Sb

n commerciële zender. Het ge-
jCek vond plaats binnen hetE rrnale kader van de „activitei-
L die een diplomatieke missie
■^.^oon is te ontplooien en kan

f.^'om niet worden gezien als
,J1 interventie van de Luxem-

Urgse regering om de Neder-
.J}dse mediawet te omzeilen",

de ambassadeur.

Michael Jackson
best betaalde
ster ter wereld

NEW VORK - Michael Jackson is de best
verdienende ster ter wereld hoewel hij in ze-
ven jaar slechts twee platen heeft uitge-
bracht. In twee jaar tijd zal Jackson 125 mil-
joen dollar verdienen. Daarvan is honderd
miljoen dollar afkomstig van de zestig mil-
joen exemplaren die van 'Thriller' en 'Bad'
zijn verkocht, zo meldt het financiële blad
Forbes in het nummer van 3 oktober.
Na het verschijnen van 'Bad' in 1987 heeft
Jackson een wereldtournee gemaakt die een
brutobedrag opbracht van 125 miljoen dollar.
Onlangs tekende de ster een contract met een
Amerikaanse producent van sportschoenen
dat hem nog twintig miljoen dollar rijker
maakt.
De tweede plaats op de lijst wordt ingeno-
men door filmregisseur en producer Steven
Spielberg. Spielberg wordt geraamd op een
inkomen van 105 miljoen dollar in 1988 en
1989. Hij heeft een hand gehad in vier van de
tien films die in de loop der tijd het meeste

geld hebben opgebracht. Spielbergs jongste
succes, 'Indiana Jones and the last crusade',
gaat volgende week in Nederland in premiè-
re.
Spielberg heeft stuivertje gewisseld met Bill
Cosby, die vorige keer de tweede plaats be-
zette. Cosby brengt platen en video's uit,
heeft drie goed lopende boeken geschreven,
maar verdient bovenal aan de televisieshow
met zijn naam. Zijn inkomen voor 1988 en
1989 wordt door Forbes geraamd op 95 mil-
joen dollar. Tegen 1992 zullen de inkomsten
uit de Cosby-show Bill 167 miljoen dollar
hebben opgebracht.
Nummer vier op de ljjst staat de bokser Mike
Tyson. Vijfde is Charles M. Schulz, tekenaar
van de strip met de hond Snoopy. Zesde is
acteur Eddy Murphy, vooral succesvol met
defilms 'Beverly Hills Cop' deel 1 en 2.De ze-
vende en achtste plaats worden bezet door
twee oudgedienden in de popmuziek, te we-
ten Pink Floyd en de Rolling Stones. Beide
groepen zijn dit jaar voor het eerst sinds lang
weer op de planken verschenen.
Oprah Winfrey, presentatrice van een praat-
programma dat ook door de VARA wordt uit-
gezonden, staat op de negende plaats. De top-
tien wordt afgesloten door zanger George Mi-
chael, vroeger de helft van Wham. Hij ver-
diende nog altijd 47 miljoen dollar in twee
jaar." Michael Jackso7i: 125 miljoen dollar

in twee jaar.

show

TROS laat Unicef-gala in Maastricht vallen
door harrie cremers

LAASTRICHT - Het Unicef-gala, waaraan vorig jaar
y>or de eerste maal in het MECC te Maastricht de uitrei-
Iflng van de Danny Kaye Award was verbonden, zal niet

leer door de TROS op het scherm worden gebracht.

"eden: de te hoge kosten voor technische faciliteiten
»ie men aan het Nederlands Omroep Bedrijf (NOB)

eeft moeten betalen. Die lagen vorig jaarin Maastricht,
"a. vanwege de reisafstand van Hilversum naar het zui-
en, ver boven een miljoen gulden.

I plaats van de TROS zal nu de AVRO het Unicef-gala
p tv brengen. Deze omroep houdt het -eveneens om zo
ccl mogelijkkosten te drukken- wat dichter bij de 'Hil-
ersumse dreven. Daarom snorren de camera's nu op 5
ktober in het Circustheater van Scheveningen. Audrey
tepburn zal opnieuw als gastvrouw fungeren bij de uit-
üking van de Danny Kaye Award. Gasten in Schevein-
en zijn Julio Iglesias en het duo Mini en Maxi.

Prinsjesdag
op televisie

HEERLEN - De NOS ver-
zorgt vandaag vanaf 12.50 uur
zowel op Nederland 2 als 3
een rechtstreeks verslag van
de gebeurtenissenrond Prins-
jesdag in Den Haag. De uit-
zending begint met een ver-
slag van derijtoer van de Ko-
ningin.

Unicefambassadrice Audrey Hepburn, in 1988
3g in Maastricht. Op deze foto met de allereerste
innares van het kindersongfestival (de nu 13-jari-
i Tara McDonald) die van haar de Danny Kaye

Award in ontvangst mocht nemen. r

KRO brengt Oud-Limburgs
Schuttersfeest op televisie

HEERLEN - Lim-
burg staat aanstaan-
de vrijdagavond cen-
traal tijdens de pro-
gramma's die de
KRO-televisie via
Nederland 1 op het
scherm brengt.
Naast de al eerder
aangekondigde tv-
show '150 jaar beide
Limburgen' brengt
men ook een uitge-
breide reportage
over jongste Oud-
Limburgs Schutters-
feest (OLS). Het pro-
gramma 'Markant
Achterland', van
17.45 tot 18.25 uur,
staat geheel in het te-

ken van dit Oud-
Limburgs Schutters-
feest dat in juli werd
gehouden in het Bel-
gisch-Limburgse
Niel-bij-As.
Zoals bekend werd
Limburg na een kor-
te oorlog in 1839 ge-
scheiden in een Bel-
gisch en een Neder-
lands deel. „Sinds
het begin van deze
twintigste eeuw", al-
dus de KRO, „is er
jaarlijks wéér een
veldslag. Maar nu
een vreedzame, die
wordt uitgevochten
tussen schuttersgil-
den uit de beide

Limburgen. Welis-
waar zonder bloed-
vergieten, maar met
veel pracht en
praal".
Aan het jaarlijkse
O.L.S. namen dit
jaar 153 schutterijen
deel. Het volksfeest
trok veel bezoekers
die kwamen kijken
naar de reusachtige
optocht met tiendui-
zend deelnemers in
zestiende en zeven-
tiende eeuwse kle-
derdracht. Ook werd
er op het schutters-
feest een competitie
vendelzwaaien en
koningsschieten ge-
houden.

AVRO: winterseizoen met
nieuwe spelprogramma's

Van onze rtv-redactie
HEERLEN- De AVRO wil het televisiepubliek de komen-
de winter wat meer houvast geven bij het kijken. Dat wil
zeggen dat de uitzenddagen van de 'algemene omroep' een
vaste opzet krijgen. Dat betekent dat tussen 15.30 en 17.00
uur wordt uitgezonden voor 'huisvrouwen en ouderen' in
'Service Salon. Tot 19.00 uur is de tijd ingeruimd voor de
jongeren met onder andere 'Toppop', tekenfilms en het
nieuwe ombudsprogramma 'Post' dat wordt gepresen-
teerd door Birgit Gantzert.

De nieuwe rubriek 'Pauze TV'
richt zich vooral op middelbare
scholieren met zaken als poli-
tiek, beroepskeuze, economie en
kunst. Tussen 20.00 en 22.00 uur
mikt de AVRO op een breed pu-
bliek. Dat kan dan rekenen op
twee nieuwe spelprogramma's:
'Partners' en 'Preferenties.
Daarna volgen (op maandag)
'Hart van goud' met Tetske van
Ossewaarde, topseries, en (op
donderdag) gróte amusements-
produkties en grote speelfilms.
Rond 22.00 uur biedt de AVRO
informatie, gevolgd door 'L.A.
Law' (maandag) en culturele se-
ries (donderdag) waaronder het
culturele spelprogramma 'Van

de rug af gezien. Daarin spelen
wekelijks vier schrijvers met de
Nederlandse taal: Brigitte Ras-
kin, Johan Anthierens, Marijke
Höweler en Levi Weemoedt. Ca-
roline Kaart geeft op 21 decem-
ber een 'Christmas party.
Tot de grote series behoort de
Western-achtige reeks 'Loneso-
me Dove', met Robert Duvall in
de hoofdrol, naar de roman van
Larry McMurty, die daarmee de
Pullitzerprijs won. Eind deze
maand wordt een show opgeno-
men rond Gerard Joling, die
daarin gasten ontvangt als Ge-
rard Lenorman, La Compagnie
Créole, de Sisters en Randy
Crawford.

Deze winter staat ook een reeks
programma's over wijn in het
zendschema, die zichricht op de
liefhebbers van deze drank en de
adspirant 'kenners. Er worden
diverse wijngebieden bezocht en
verder wordt verteld hoe wijn
moet worden behandeld.

Fc 'Hart van goud' wordt voortaan door Tetske van Osse-
waarde gepresenteerd.

'Emmy Awards'voor
Cheers en L.A. Law

Van onze showpagina-redactie

PASADENA - De series L.A. Law en Cheers, beide pro-
ducties van het Amerikaanse televisiestation NBC, zijn on-
derscheiden met de Emmy Award als respectievelijk de
beste dramatische en de beste komische tv-serie. De Em-
my-beeldjes werden zondagavond in Pasadena, aan de
Amerikaanse westkust, uitgereikt.

In totaal werden daar maar liefst 85 Emmys uitgedeeld, niet alleen
voor de beste series, maar ook voor de beste acteurs, filmmakers, re-
gisseurs, muziek of make-up. L.A. Law had in 1987 al een Emmy ge-
wonnen, en Cheers in 1983 in 1984.

Het ty-station CBS kreeg met 27 onderscheidingen de meeste Emmys
van de drie nationale stations in de Verenigde Staten. NBC mocht er
25 in ontvangst nemen en ABC 13. Voor het eerst was dit jaar ook een
nieuwtv-station in derace om de Emmys: Fox Network kreeger vier.

" Michele Green (Abby Perkins in de serie 'L.A. Law') beste
actrice in de categorie drama.
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KontaktervKlubs

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

Tiener-Box 06-320.325.30
Speciaal inbel no. voor HETE MEISJES (va 1Sj) tegen laag
tarief 010-4951748. Niet alleen het weer is heet 50c.p.m.

Alleen als je een
geheim kunt bewaren

EROSLIJN 06-320.32122
50 c/m

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

Privéhuis Diana
tel. 045-213142 met leuke meisjes voor u te verwennen.

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

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

Riversideclub
E- afslag Echt, Ohé en Laak. Dijk 2, Ohé en Laak,

100meter voorbij camping de Maasterp. Tel. 04755-1854.
Creditcards accepted.

Privéhuis Michelle
wie ons niet kent

is nog nooit echt verwend
045-228481/045-229680.

06-PORNO iMHIhIMHünT!» TTTIT.MJU»
_____________________rr-TTT^.^__________________. 06 - 320.330.80 06 - 320.328 J 0____________________JH _____ W tfohwi»uit? Ail^ti n_u _t_m'

06-320.320.01 MHE___l3____. ■___________________■_.
*-"~—""""'■"""■' 06-320.323.15 06- 320.32316_______________________________■ Tr"'T._

06 - 320.320.02 W___E__M______m
<~^-_—-^~_u~r—^-<^ti 06 - 320.32317 06 - 320.32318

■'-,■'■:■ ■,lv.:.:i":i m;^,-';m müMiSm06-320.321.00 06 -320.32L25 *s"jérT?jfF
—..m^». i __>■___ 06-320.32319 06-320.323.20

fl_______nrr_i__________| noot tam. -*_aj_*____*__*"-*

«"my iMmn
M»^—M.l ~,___,«< 06" 320.321.08 06-320.330.22

■s^ss? «slaaap
MÊwmmm mmmwm ""^"^T^,S*'"""06-320.323.65 06 ■ 320.325.51 05-PORNO-MENU

mimmmam "±' 3,1,3201,"
0«-320.32118 06- 320J22.00 v*___,__"Sta^__!__L-_,.

IrtnM tMbIkMMMM.M.^V________________■_
____________________________

j_jintl^m 4j ja(5| honrn. 16 hi^w06 ■ 320.321.01 06 - 320.325.70 „, „„„, -_.„_■_,
_..n~~_._M__*..>. o._*__,_w__ 06-GROEPSGESPREK
■E_________ _M_Z_________t i^^Hn77^TT'^_______________l06-320 321-77 06 320 32114 UUUUT^3Jï'f^ifT_ UUUU's^__._—»-_ ■.!»».....■; 06 -320.329.50

"kaar ïjïïss!? «n"<".»—»MiH#» «.I'HUIilJ:ll« £J»^.„JÏÏ;2K2SÏ
06- 320.322.02 06 - 320.321.02

miïm.w..m mViiliuwim *. 320.j30j< "06-320.330.63 06-320.321.05 ax.na.MmMM _/
Um_et_*Hr_-_n liv.' 1_ «Ind. 'n uavrJan-thP. -* óofc^irn. ta. .. ...TV fi.

SEMIMIB ■___________[____!__■ , r__tZ__ToS_^S:_>. V/UIT06-320.321.04 06-320.325.53 * D»l»«06.J20.U0.» /\<SKmk

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

Tel. 045-311895.
1. Groot Feest!!

Flirt-box 06-320.330.01 (50 cpm)
LIVE-LIVE-LIVE 50 ct.p.m.

Sex-Box
06-320.325.06
Grieks Intiem

Marcha
50 et/min. 06-

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

S.M. Box
06-320.330.70

Talk.Prod.

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

-320.324.06
Speciaal inbel no. voor hete

DAMES tegen laag tarief
010-4951959.

Tieners
DOEN HET VAKER

50ct/min. 06-

-320.320.10
GRATIS PORNO PAKKET

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

Zestien
Jonge meisjesdromen 06-

-320.321.66 (50ct p.m.)

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

H E BO V
06-320.329.92 / 50 c.p.m.

Paradiso
Europaweg Nrd. 158 Land-
graaf. 045-317032 va 14 u.
Terwijl ze 't life doet fluistert
ze haar heetste wens... vlak

voor haar
hoogtepunt

06-320.326.73 (50 ct.p./m.)
Theo en Jenny gaan uit de

kleren voor bizarre
Life-act

De kettingen voo soft S.M.
06-320.326.71 (50 ct./p.m.)

Onze meisjes doen 't goed
en doen 't beter
06-320.325.36

de afspraakbox
voor sex en ... sex 50 c.p/m.
De makkelijkste manier om
een lekker meisje te versie-

ren is via de
daarkomtmeer-

vanbox
06-320.325.14 - 50 c.p.m.
Het is echt een supersex-
ervaring om te sexen door

de telefoon terwijl 10
mensen meeluisteren!!

06-320.325.16-50 c.p.m.
de sexboxerin

Flirten is zo soft!!! de
gedachte is toch sex... en

vreemd gaan!!! kom er dan
vooruit!! leg kontakt op de

06-box
06-320.325.20 - 50 c.p.m.

|SEX HOTLINEIDe heetste lijn tussen
Moskou enWashington

06"320.320.22

Rijpe vrouwen
Tante Ria 40 jr 50 cpm 06-

-320*323*45
320*323*45
Geslagen d00r....

Lady Bizar
50 ct.pm. 06*

320*324*68
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.

Ik moet bij m'n
baas komen. Hij
zit ergens mee.!
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 c/m

VEERTIEN
Natte dromen

06-320.324.36 50 c.p.m.

2 Knullen laten Andrea voe-
len wat ze willen. Ze leert 't

op en onder de tafel.
Trio

06-320.330.17 (50 et p/m.)

Als Lisa bij de schooljuf-
frouw is ontdekken ze sa-

men die hete
Opwinding

in de donkere nacht.
06-320.329.25 (50 ct./p.m.)
Hans is 1.80 lang, blond en

zongebruind
Overdag

op de trimbaan, 's nachts
met die oudere vriend...

06-320.329.22 (50 et. p/m.)

Bisex
De dame geniet intens met 2

heren..En de mannen....
wisselen???

06-320.326.70 (50 et. p/m.)

"Stephany"
Welkom heren. Nieuw in
Noorbeek. Een huis vol

super Sexy gastd. verwelk.
u. Heeft u intense ver-

langens, wij openen nieuwe
gangen. Ópen sex strip-

tease. 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.dag t/m vr.dag van 12 tot

24 uur.
Ma.-zat. 11-24 uur.

zond 15-24 uur.

Privé
Yvonne
Kapelweg 4 Kerkrade

045-425100 nieuwe aanw.

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

Sittard. Tegenover Fortuna
Stadion. 04490-23203.

Stoeipoesje zkt sexcontact
sex-contact-lijn
06-320.320.33 (50cpm)

Direct snel sex-contact
LIVE-Afspreek-lijnü 50 cm

06-320.320.55
Ook zin in TRIO-SEX 50 cm

Erotische-afsprakenlijn

06-320.325.80
Sex met m'n TANTE luister
naar Chantal & Cindy 50 cm
06-320.326.01

Op zoek naar meiden
HETEVROUWEN-lijn 50cm
06-320.326.33

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

Tippelbox
06-320.326.66 (50 cpm)

HOMO: Snelle homo-con-
tacten. Bel Gay-date 50cm
06-320.330.18

Tippellijn
06-320.330.66 Jonge meis-
jeszoeken sexcontact 50cm
Dat is SPANNEND! Flirten

versieren & afspreken 50cm
06-320.330.77

PORNO CHICKS
Harder (dan staal)

06-320.323.90.
50 et p/m.

lesbi hard porno
06-320.321.99

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

Club Margo
Privé met 6 meisjes. Dag en
nacht geopend. SM en trio
mogelijk. Rijksweg-Zuid

1318, Geleen. 04490-
-48448. Meisjes gevr.

Je vindt snel een fijn paar op
de Box voor
Ruilsex

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

voor dames en heren
XL 06-320.326.99 (50cpm)

Als dievreemde sist...lk hou
van je...ondergaat Mieke het

Onverwachte
in het park, en ze wil meer....

06-320.326.90 (50 ct.pm)

op de Bisex-box
vinden eerlijke mensen el-
kaar die weten dat er meer

te koop is dan
mannetje-vrouwtje...

06-320.328.38 (50 ct.pm)
Gita's angstigste dromen is

Naakt
over straat te lopen. Hoe

spannend is 't als haar man
't zo wil...

06-320.321.30 (50 ct.pm)

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

Een kale zolder. Kaarslicht.
Een jongpaar knielt voor de

meester
Life gehoor-

zamen ze zijn
bevelen.

06-320.329.23 (50 ct.pm)

De Trio-box
Nee, superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en
vriendinnen zoekt op dit

nummer
06-320.327.37 (50 ct.pm)

Lifesex
Een nieuw paar. "Ontkleedt
u zich maar vast" Dan nog
dit meisje erbij. Lesbi met

haar??..of eh,...
06-320.329.24 (50 ct.pm)

Contactburo
Lucie, voor bemiddeling v.

adressen. Bel Geleen:
04490-50921

’ 50,- all in
Tel. 045-423608.

Anita
Privé en excort, ook zat. Tel.

045-352543.

Escort-Service
van 21.00 tot 05.00 uur.

Tel. 04490-19534.

Nieuw!
Joy Escort

Wie ons niet kent is nog
nooit echt verwend. Van ma.

t/m zat. 14-02 uur. Tel.
045-411766, tev. leuken

vlot meisje gevraagd.
Jong stel wil
Lifesex

Maar de opnamen blijft als
ze zich ontkleden. Extra op-

windend als hij hen...
controleert.

06-320.330.09 (50 ct.pm)

Naturistenbox
Voor blote zonaanbidders.
Voor mensen die zich dur-

ven te laten zien en...
te laten gaan

06-320.327.88 (50 ct.pm)
Homo. Mannen die weten
wat mannen voor elkaar

kunnen betekenen. Ook in
de langste nacht bellen..
Box-Olympusü
06-320.326.37 (50 ct.pm)
Dame zoekt gave knul,

meisje wil contact met erva-
ren heer, ze vinden het op
de generatiebox
06-320.326.27 (50 ct.pm)

Alweer dieWip-ln box in ge-
sprek... en da's de box om
wat te versieren...wat een

mazzel, dat er op de
LijfSex Box

ook een paar vrije schatjes
zijn, de Wip-ln op

06-320.324.60, de LijfSex-
box 06-320.324.90-50 cpm

Homo. Het windt John en
Frank eindeloos op, als 2
heren vlakbij toekijken en
Commanderen.
06-320.321.33 (50 ct.pm)

een life-sexpaar
Hoorde zichzelf op de lijn.
Direct wilden ze nog heter.
Nu dus als trio. Jaa, jij ook
06-320.321.22 (50 ct.pm)

Vera
Privé tel. 04754-85818.

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

Orgiebox
zo bezig hoort... en toch...
Op de Sexbox? Vooral die
meisjes. Jetwijfelt wie 't

heetst zijn. De orgiebox op
06-320.324.40 ? of De Sex-
box 06-320.322.22 (50 cpm)

Het leven
begint bij 40, ook het sex-

leven. Op de40 plus box fijn
en ongedwongen met

leeftijdgenoten.
06-320.327.28 (50 ct.pm)

Rosie-zweeplijn
De hete gevoelens van

mannen, meisjes en vrou-
wen die hier echt niet buiten

kunnen om te ....
06-320.330.51 (50 ct./p.m.)

Zat. en zond. 14.00-24.00 u.
ma t/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

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

Tev. meisje gevraagd.

Durf je..?
bel me dan maar 50cpm 06-

-320.327.27
Laat je horen! en ... mis-
schien wil ze jou dan ook

zien? maar in ieder
geval voelen!

Sextygerinbox
06-320.325.34/50 ct.p.m.

Hardsex
keihard de lekkerste 50 cpm

06-

-320.325.35
Peggy Privé

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

11 tot 19 uur.

Club
Merci

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

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

gens vanaf 10.00 uur.

S.M. Als de grendel knarst is
er geen uitweg meer voor

Helga. Dan...de
Overgave

in 't leren tuig.
06-320.330.61 (50 ct.pm)
Rosie-Lesbilijn. Nieuwe

Lifeacts
met nieuwe dames en
meisjes. En... nieuwe

spelletjes. 06-320.330.52
(50ct.p/m)

Als Narda 18 wordt is er niet
eéh

Veilig
voor haar. De gasman, de

leraar, de dokter,...jij....
06-320.326.72 (50 et. p/m.)
Als Anky diep bukt geniet
mevrouw van 't uitzicht "En

straks bedien je me met
alleen je
Slipje

aan" 06-320.330.19 / 50cpm

SCHOOL
MEISJES

laat Nederland weten hoe
bloedheet je bent spreek de

band in en maak kans op

500 P I E K
077-547680

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

’ 100,-all-in.

06521-27896.
Love

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

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

HS Adam. 020-762176
voor club en thuis ontv.

Meisjes dames en echtp.
gevr. vast loon ’ 1.000,- p/w

Escort Marlie
045-451033.
Brigitte Kimy

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

Het Record paalzitten
is van ons.

de meisjes van

Club
Bubbles

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

tev. meisjes gevraagd.

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.

Lia schrikt als ze net uit bad
de kamer inkomt en daar
2 onverwachte

Mannen ziet. Als de
handdoek valt dan...

06-320.323.84 (50 ct.pm)
Homo. De jongen in het
sportslipje en de brutale

handen van een
Dominante

Donkere man
06-320.323.86 (50 ct.pm)

Op hoge hakjes kwam ze op
prachtbenen voor

Lifesex
Toen de zwarte lingerie

en daarna
06-320.323.85 (50ct.pm)

Met een vals aanbod
Lokken

ze Loes als danseres. 2
kerels keuren haar en ze
wordt... naaktdanseres...
06-320.326.93 (50 ct.pm)
De meester verbiedt Han-
nah om het thuis te doen.
Hoe maakt hij, dat ze het

Onmogelijk
Kan vergeten.

06-320.326.92 (50 ct.pm)
'n knul die van

Zwaarbehaarde
mannen houdt gaat door 't
lint. Deze ja, je hoort het..

Homo 06-320.326.91-50 ep

" ~
(Huis)dieren

Honde-, kippen- en KONIJ- Te k. jonge MECHELSE
NENHOKKEN vanaf ’ 195,- Herdertjes, 6 weken,
Houtbouw Übachs, Eygels- moeder/vader certificaatlof.
hovergracht 39, Kerkrade- Burg. Custersln 13,
Vink. Tel. 045-460252. Nieuwenhagen.
I | ,
Opleidingen Mode Totaal

ZEN-MEDITATIE in Valken- Te k. BRUIDSJURK mt.
burg Inl 04406-15049. 36-38, pr. ’200,-. Tel. 045-

-422411, na 18.00 uur.

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
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
Tegels en klinkers voor oprit
en terras of tuinpad, in vele
maten en uitvoeringen.
CREUGERS beton, Econo-
miestr. 46, Hoensbroek (bij
Herschi). Tel. 045-213877.

Huw./Kennism.
Nieuw: ALLEENSTAAN-
DENCLUB Eldorado, iedere
woensdagavond dansavond
va. 20.00 uur met D.J. Ge-
lieve bewijs van alleen-
staand mee te nemen, zon-
der legitimatie geen toe-
gang. Uw clubpas ligt klaar.
Bongerd 5, Spaubeek. Tel.
04493-4193.
Zoekt U een ser. relatie. Bel
dan 045-211948. Huw.rel.
bern.buro "LEVENSGELUK"
ALLEENSTAANDEN, harte-
lijk welkom vanavond in
Dancing Gorissen, Kerstraat
49, Brunssum. Orkest Los
Valentino's Tel. 045-252304
OPGELET, nieuw contact-
avond voor alleenstaanden,
ledere maandagavond. DJ.
Ed, Bew. verpl. Café 't Höfke
Heufkestr. 3, Brunssum. Tel.
045-256617.
Nette weduwe, 56 jr., z.k.m.
nette HEER, 55-60 jr. uit
Sittard of omg. voor een ge-
zellige avond mee uit te
gaan. Evt. naderh. een ser.
relatie. Br.o.nr. B-2025, LD,
Postbus 3100, 6401 PD
Heerlen.

Baby en Kleuter
* ■

Te k. moderne KINDER-
WAGEN 3 in 1, z.g.a.n., pr.

’ 250,-. Tel. 045-462062.

Kachels/Verwarming
ALLESBRANDER te k., z.g.
a.n. Na 18.00 uur, Europa-
laan 11, Heerlen
Kachels, nieuw en gerevi-
seerd, grote keus. De
KACHELSMID, de beste en
de goedkoopste. Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

. «!__ — .-
Bel de Vakman. . . :3

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken. Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating. Vr.
pr.opg. Tuinaanleg 045-
-423699.
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
TOP-DAK voor reparaties,
renovaties en nieuwbouw.
Tel. 045-321065 Landgraaf.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-■ kosten: bel Geleen. 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Nieuwbouw, verbouw, bel, RENOBOUW BV. Tel. 045-

I 462700.
Kunststof hef/schuif/kiep
deur, bel RENOBOUW BV.
Tel. 045-462700.
Timmerbedrijf Van Loon
voor al uw TIMMERWER-
KEN. Tel. 04490-54551.

NEW LOOK BV Set
berg. Gevelreiniging,
kappen, voegen, steigf
huur. Tel. 045-31215
045-312709.
Allround DakdekkersbJ

H. Arndts
Dakservice
Tel. 045-219615.

voor al uw NIEUWBf
en verbouwingen: Bou
drijf Baburek. Tel.
216969.
DAKDEKKERSBEDRIJF
Nok, voor al uw daWf
werkzaamheden, metl
langste schriftelijke gar*
Bel voor vrijblijvende of*
Tel. 045-224459/75300?'
Uw DIEPVRIES, koel
wasautomaat, ook t j
install. defect? Garant^de reparatie, geen v£
kosten en korting op oi.
delen. Bel direct
726206. !

Wonen Totaal jo... i _—i i_Jj
Bankstelkussens

Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effeL
ren, compl. set 10 stuks mcl. vulling v.a. ’ 395,-. Rundi
ren kussens in div. kleuren v.a. ’ 998,-. RundlederenC
kussens, rug en zit uit een stuk, dus geen geschuif <t

’ 395,- p. stuk. Fuhren Discount, Ganzeweide 84, rf
len-noord (Heerlerheide). Tel. 045-222622. I

SLAAPKAMER wit compl.

’ 650,-. eethoek ’ 250,-,
bankstel, ’ 150,-, wand-
meubel ’ 300,-, eiken. Kou-
venderstr. 208, Hoensbroek.
IJSKAST ’ 95,-, gasforn.
’125,-, diepvries ’190,-,
gaspl. ’ 75,-. 045-725595.
VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.
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

1 uw oude spullen mogelijk.
O.K. Hal, Agnes Printha-
genstr. 22-24, Geleen, cen-
trum vlakbij Alb. Heyn.

HET WITTE HUIS. k
aparte dingen spotgoedj;
a.: klassieke 2-zits baijj
v.a. ’295,-; fauteuils i
sief eiken v.a. ’ 65,-; *orgel gebogen comnf

’ 175,-; rundl. bijz. fautji
v.a. ’ 395,-, schitt. spiell
schilderijen, schitt. beer
wij kunnen zo! practiscnl
deloos doorgaan, 1|
komt u zelf even kijken),
is zeer de moeite waard!.
Witte Huis, Rijksweg t
trum 86-88, Geleen. (Let1
Geleen kent ook Rijksf

1noord en zuid, let duï■centrum). fi Zwaar eiken BANKSTÉÏ
’975,-; zwaar eiken <t
siorkast vpr. ’975,-; t
sief eiken salontafel z'.f 375,-. Tel. 045-32383$

iTe koop DIEPVRIES!tev. rollen dakleer metf
1nen, plus aanhangwsf
Tel. 04490-27465.

Voor Piccolo's fc
zie verder pagina ijl

Schunck heeft de
beste matrassen voor u!

Zeker weten!

Vredestein'Stardust' matras. I , :' .' .. '' - j P^T Hf l^! #**?>%%%*- m 1 Vredestein schuimrubber- j
Polyethermatrass.g.4osoft. -^-.- lX,4gpi|^^ j matras Tferfection'.
±14>/2cm dik. Eenzijdig *> *T Perfolatex schuimrubber- ,
afgedekt met schapenwol. ,^g> 'éWj4' Wk . kern > eenzijdig afgedekt
80X190 cm. Van 295.-voor "^ K J&. Éf met-350gram/mfschapen-

/M/\ «ÉIJ "X. Ét '"#^*» , wol en voorzien van luxe229." V '^%C^ \"X i|§ lïf ÉH damast. ±15/2 cm dik.

daar winkel je voor je plezier !



uitsland 1
5 ZDF-info Verbraucher.

.e° Heute.
:s{3 Einzug ms Paradies. Afl. 4. Der
ui-te Tag.

|5 Der schone Mann. (herh).
Tfi'o Urnschau.
(5 ML - Mona Lisa. (herh.).i'S Persoverzicht.
Jj-13.15 Heute.

3JJJ ""Teletekst-overzicht.
-\^ Tagesschau.
ét's Die Campbells. Serie. Afl. 26:
.a "e unverhoffte Wende. Johns grote

J's is een prachtig lam. Hij verzorgt
"!' liefdevol, want hij wil er op de aan-
,/j^nde jaarmarkt een prijs mee be-

"^ Durch Dich wird diese Welt
*l schön. 8-delige serie over de

van de Duitse schlager.
jj-l 5. Presentatie: Paul Kühn.

Die Trickfilmschau.'S Spass am Dienstag. Kinder-
°9ramma met Alisa en Frank Zan-».
5 Tagesschau

'S Nur keine Hemmungen.Letter-
,6epraadsels met Michael Schanze.
S Tagesschau.
Tt Hier und Heute. Actualiteiten." Simon & Simon. Serie. Afl.: Der

ïjj Programma-overzicht.:" (TT)Tagesschau.
'S In München steht ein... Walter

staat stil bij het 400-jarig
"S(aan van het Hofbrauhaus, de

die jaarlijks miljoenen
trekt.

J> Monitor.'S Dallas. Amerikaanse serie met
jrbara Bel Geddes, Patrick Duffy,
l^a Gray e.a. Afl.: Reise in die Alte
et Cally straalt als ze met Bobby
JR. in Salzburg aankomt. Het is

,5r eerste reis naar Europa. Haararl en Bobby zullen daar Rolf Brun-

Din ontmoeten, met wie ze grote za-
ken hopen te doen.

22.30 Tagesthemen.
23.00 Die Entdeckung des siebten

Kontinents. Programma over het
werk van de psychoanalyticus Sieg-
mnnd Freud.

23.45 ARD-Sport extra. Met Bundes-
liga-voetbal.

00.15 Tagesschau.
00.20-00.25 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.45 Gezamenlijk ochtendpro-

gramma ARD/ZDF. ,
13.15-14.00 Schmetterlinge gibt's

nicht mehr. Documentaire over de
invloed van de milieuvervuiling op
dieren, (herh.).

15.25 ""Teletekst-overzicht.
15.45 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
15.58 Alice im Wunderland. Teken-

filmserie voor de jeugd naar het boek
van Lewis Carroll. Afl.: Königin Alice.

16.20 Logo. Jeugdjournaal.
16.30 Ein Fall für TKKG. Jeugdserie

naar het boek van Stefan Wolf, met
Fabian Harloff, Christian Pfaff, Kai
Maahs e.a. Afl. 3: Die Jagd nach den
Millionendieben. Als Tim, Karl en
Gaby op het volksfeest zijn, ziet Tim
een inbreker. Hij kan hem echter niet
tegenhouden. Kort daarop verdwijnt
een racefiets.

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

17.10 Tele-lllustrierte. Magazine met
actualiteiten, sport en amusement.

17.45 Ein Heim für Tiere. Duitse se-
rie, met Hans Heinz Moser, Angela
Pschigode, Michael Lesch e.a. Aan-
sl.: Mode höchst-persönlich. Van-
daag de gaderobe van Barbara, prin-
ses van Joegoslavië.

18.25 Ein Heim für Tiere. Vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. Wer hilft mir,

wenn...? Documentaire over de pro-
blemen van artsen, die in het week-
end dienst hebben.

20.15 Allein gegen die Mafia. 6-deli-
ge Italiaanse serie. Afl. 3, met Michele
Placido, Patricia Millardet, Remo Gi-
rone e.a. Opnieuw plant de mafia een
aanslag op Corrado. Silvia, en Corra-
do voelen zich tot elkaar aangetrok-
ken. Dan wordt Silvia door de mafia
ontvoerd en verkracht.

21.45 Heute-journal.

22.10 Apropos Film. Actuele filmtips.
Presentatie: Helmuth Dimko en Peter
Hajek.

22.40 Das kleine Fernsehspiel. Ma-
rocain, tv-film van Elfi Mikesch, met
Eva Lehmann, Traute Hoess, Abdel-
hadi El Aidi e.a. Zowel de oudere Ma-
lika als haar dochter Charlotte, die
haar verzorgt, zijn gefascineerd door
het land Marokko. Hun verhouding
wordt hierdoor bepaald.

00.10-00.15 Heute.

" Walter Sedlmayrfeliciteert Müchen met het 400-jarig
bestaan van het Hofbraühaus in 'In München steht ein...'.
(Duitslajid 1 -20.15 uur.)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

6'- en CAI-abonnees:
kanalen zie schema exploitant

k[' zwart wit programma
* stereo geluidsweergave

v * tweetalig bij stereo-app.
b teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Ieland 1: 5. 26. 29. 46 51. 53 en 57

Nederland 2: 31. 33. 35, 49, 54, 56 en 60
Nederland3: 23. 32. 34, 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9, 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29. 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48. 50, 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40, 55 en 56
België/TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3 en 8
België/Télé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26, 36, 46 en satelliet
Sat 1: 27 en satelliet "MTV Europe: satelliet
SSVC: 33. 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
u°"15.00 Schooltelevisie. -Tech-
|. °9ie: Afvalstoffen. Afl. 1: Huishou-
£'to afval. -Wiskunde. Getallen, watJdat?
J* Sinja Mosa. Braziliaanse serie►e' Uicelia Santos. Afl. 12.'J Nieuws.
„" Tik Tak. Animatieserie. Afl. 22.

'^ Plons. Afl.: Plons en de raaf.
i6° Draaimolen. 4-delige kinderse-

Vandaag: -Opstaan; -Nare dro-
iJ1 Pakken, lekker taart van bakken.
\ll Het Station. Kindermagazine.

L a Op het terras. Armand Preud-
iJ^me. Connie Neefs praat met een
te !al gasten over het leven en het
<i_rK van de man die zijn volk leerde

a Mededelingen. Programma-
I Juicht en paardenkoersen._2 Nieuws.
\^ Boemerang. Quiz waarin be-(w^e Vlamingen het tegen elkaar
■J^rrien ten bate van de Boeme-l^actie 1989.K|| Buren. Australische tv-serie.
§tr' 195. De vrouwen van Ramsey
k6eet willen hun levensgewoonten
lederen.gri Margriet. Talkshow van Mar-
Va

e' Hermans vanuit de North Sea
l^t Club in Oostende. Margriet
ttJ^ans ontvangt een bekende Vla-'
jj|9. een gastvan toen, nationale en

Nationale vedetten, en zet elke
i. Ekek een onbekende in de bloemen.

21.35 Shingen. 12-delige Japanse se-
rie van Yukihiko Shigemitsu naar de
roman van Jiro Nitta over een der
grootste Samoerai uit de geschiede-
nis. Afl. 2.

22.25 Kunst-Zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Schumann. Deel 1 van een lie-

derrecital opgenomen in de Concert
Noble te Brussel.

23.15-23.20 Coda. Muy bien, van Eric
Neels, uitgevoerd door Gilbert Isbin
en Eric Neels, gitaar.

" Martin Sheen, Gary Little-
john en Sissy Spaeek in de
Amerikaanse speelfilm
'Badlands'.
(België/TV 2 - 20.00 uur.)

Nederland 2
NOS
12.50-15.30 Prinsjesdag 1989. De

troonrede van H.M. de Koningin zal
op NEDERLAND 2 vertaald worden
door een gebarentolk.

TROS
16.00 «TROS dinsdagmatinee. Cary

Grant Cyclus: I was a male war bride.
Amerikaanse speelfilm uit 1949 van
Howard Hawks, met Cary Grant, Arm
Sheridan, Marion Marshall, e.a.

17.46 Groen en grondig. Agrarisch
magazine gepresenteerd door Barba-
ra van Helsdingen en Evert van Ben-
them.

18.11 Het zal je kind maar wezen,
Engelse serie. Als Betty in verwach-
ting raakt, probeert Frank een baan in
een vakantiecentrum te behouden.
Herh.

18.42 ""Het ei. Kort natuurfilmpje.
18.55 De mini-playbackshow. Pro-

gramma met imitaties gepresenteerd
door Henny Huisman.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 De engel der wrake. 4-delige

miniserie van Paul Wendkos, met Ja-
clyn Smith, Ken Howard, Angela
Lansbury e.a. Deel 4. Na haar vlucht
naar Rome ontmoet JenniferMarche-
sa Allabrandi, die verrassend nieuws
heeft. Weer terug in Amerika moet zij
Adam vertellen dat zij in de macht van
Moretti zijn.

22.10 TROS Aktua. Actualiteitenma-
gazine.

22.40 TROS tv show op reis. Terug-
blik van Ivo Niche op de meest spec-
taculaire ontmoetingen. Herh.

23.36-23.41 Journaal.

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: '008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 mi
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 10.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 833. De verlaten wa-
gen van Wayne doet Susan en Gor-
don de waarheid onder ogen zien.

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

19.28 Programmaoverzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Badlands. Amerikaanse speel-

film uit 1973 van Terence Malick, met
Martin Sheen, Sissy Spaeek, Warren
Oates e.a. Kit Carrtuthers, en jonge
vuilnisman, wordt verliefd op een min-
derjarig meisje. Haar vader verzet
zich tegen deze verhouding en wordt
gewelddadig uit de weg geruimd.

21.30 Uitzending door derden. Pro-
gramma van de Liberale Radio- en
TV-omroep.

22.15-22.45 Succes in je eigen zak.

België/RTBF
14.00-15.25 Schooltelevisie. 16.50-
-17.15 Follow Me. 18.00 Onem. 18.10
La boïte aux images. Kinderprogramma
met Edouard et ses amis, De Smurfen
en Clémentine. 19.00 Journaal. 19.03
Ce soir. Waalse actualiteiten. 19.25Uit-
slagen Lotto en joker. 19.30 Journaal
en weerbericht. 20.05 Contacts, ver-
keerstips. 20.10 Les sentiers du mon-
de, serie reportages. Onderwerp: De

mens en de dolfijn. 21.25 L'armée pour
quoi faire, documentaire serie over de
opleiding van soldaten. Afl. 2: Les para-
commandos. 21.45 1789. La révolution
Francaise en Belgique, 3-delige docu-
mentaireserie over de Franse revolutie
in België. Deel 3. 22.15 Weerbericht en
Laatste nieuws. 22.50 Bourse, beurs-
berichten. 22.55-00.15 Ciné-Club de
Minuit: Cinéma Beige: La vie est belle.
Belgische speelfilm uit 1987 van Benoit
Lamy en Mweze Ngangura, met Papa
Wemba, Bibi Krubwa, Landu Nzunzim-
bu e.a. Voor de jongeKourou is het een
lange weg te ontdekken dat het leven
mooi kan zijn. Hij wordt schoenpoetser
en straatzanger.

TVS
16.05 Brèves. 16.10 Nouveau monde.
17.10 La chance aux chansons. 17.30
La vérité est au fond de la Marmite.
18.00 Des chiffres et des lettres. 18.30
Récréation. 19.00 Histoires naturelles.
19.30 Brèves et météo Européenne.
19.40 Papier glacé. 20.00 Temps pré-
sent. 21.00 Sports. 22.00 Journal Télé-
visé. 22.25 Météo Européene. 22.30
Ciel mon Mardi. 00.00 Divan. 00.30-
-01.00 Santé Vision.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOT
10.00 Boekenbuis. afl. 1.
10.30 Dichters op school. Afl. 1.
11.00 China. Afl. 1.
11.30 Lief en leed. Afl. 1.
12.50 Prinsjesdag 1989. Recht-

streekse uitzending van het voorle-
zen van de Troonrede en de aanbie-
ding van de Miljoenennota. Presenta-
tie: Ferry Mingelen. Presentatie rij-
toer: Oskar van der Kroon.

TELEAC
15.30 (TT)Zelf mode maken. Les 2:

Sport.
16.00 Voorlichtingsprogramma

over de cursus Como vai? Portu-
gees voor beginners.

17.45 Derde trekking van de Staats- ,
loterij.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Medelanders Nederlanders.
18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het klokhuis. Kinderpro-

gramma.
19.10 Meneer Majeika. 6-delige En-

gelse jeugdserie.Afl. 5: Zou 't niet ge-
weldig zijn. Hamish, het vervelendste
jongetje uit de klas van meneer Majei-
ka, haat natuurkunde. Toch moet hij
mee op kamp.

19.35 Prinsjesdag. Samenvatting.
20.00 Journaal.
20.29 Holland Dance festival. Het

New Vork City Ballet met de choreo-
graaf George Balanchine. Reportage
vanuit het Danstheater te Den Haag.

21.07 Jazz uit het BIM-huis. Een op-
treden van het Greetje Bijma Kwintet.

21.32 Hier waak ik. Documentaire
over de Algemene Rekenkamer.

22.30 Journaal.
22.40 De Haag -vandaag. Vandaag

over Prinsjesdag.
23.25 Financieel management. Afl.

3: Financieel management.
23.55-00.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Henny Huisman presenteert vanavond
'De Mini Playbackshow'. (Nederland 2 - 18.55 uur.)

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag. Afl. 1.
09.40 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

42 (herh.).
10.10-12.25 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 10.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

20.00 Weltweit.
20.45 Hoppala. Bloopers uit films en

tv-programma's.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Monitor im Kreuzfeuer.
22.30 Die heilige Kuh. Actueel

nieuws.
23.00 Sportplatz. Reportage over een

nieuw model fiets.
23.30 Blasrohre und Bulldozer. Re-

portage over een Zwitser die bij de
Sarawaks leeft in het oerwoud van
Borneo.

00.20-00.25 Laatste nieuws. Aansl.:
Zur Nacht.

België/Télé 21
19.30-20.00 Journaal met simultaan-
vertaling in gebarentaal en
weerbericht.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.04 Echo-Maga-
zine. 7.15 Het levende woord. 7.30
Nws. 7.33 Echo-Magazine. 8.45
Kruispunt. 9.06 Even bijkomen.
10.06 M/V-Magazine. 11.06 Echo-
Magazine. 12.06 KRO's Schone
Kunsten. 12.55Meded. t.b.v. Land-
en Tuinb. 13.07 Prinsjesdag 1989.
17,06 Veronica Nieuwsradio. 19.04
Veronica nieuwsradio extra. 20.02
BORAT, gespeld 8.0.R.A. accent
aigu T. 21.03 De radiovereniging.
22.03 De Vlaamse connectie.
23.05 Met het oog op morgen. 0.02
De nacht klinkt anders. 2.02 Mu-
ziek in de nacht. 5.02-7.00 VARA's
Ochtendhumeur.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 AVRO's
radiojournaal. 9.04 De muzikale
fruitmand. 10.04 Vrouw zijn. 11.30
Ik zou wel eens willen weten. 12.04
Lunchtime-magazine. 13.04 Tijd-
sein. 13.30 Als mensen verande-
ren. 13.54 EO-Metterdaad hulpver-
lening. 14.04,,De plantage met om
14.10 Meningen; 14.43 De jazzvan
Pete Felleman; 15.04 Het spoor te-
rug: Arbeidsleven; 16.04 Ischa;
16.53 Vrije Geluiden. 17.04 Prins-
jesdag 1989. 18.04 Boeken.-19.04
Passages, passanten. 20.00-07.00
Zie Radio1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.00-24,00
VARA's Verrukkelijke Dinsdag.
6.02 De Leeuw wordt wakker. 9.04
Rigter. 11.04 Angelique. 12.04 VA-
RA's Jackpot. 14.04 Twee meter
de lucht in. 16.04 De verrukkelijke
vijftien. 18.03 Driespoor. 19.04
Dubbellisjes. 20.04 Popkrant.

21.04 VARA's Vuurwerk. 22.04 VA-
RA's Poppodium. 23.04-24.00
Tracks,

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
jD-13.05 Nieuws voor doven en,chthorenden.

l Kerkendag 89. Impressies van
jl. zaterdag in Utrecht gehouden

Presentatie: Dodi Apel-
örn. Herh.
9 Liever sportiever. Friese uit-
deling, gewijd aan skütsjesilen,
.eppen, kaatsen en skeeleren.I.
* ««Coud en nieuw. Muziekpro-
frima, tevens de finale van deze
6ntenjacht, vanuit Ponypark Slag-en. Presentatie: Frank Masmeijer.
f.0 Journaal.
5 Een dag uit het leven van...
telige Britse jeugdserie. Afl. 5: De
'is.
0 De Ducktales. Tekenfilmserie

van Walt Disney. Afl.: De verloren we-
reld. Herh.

18.32 ANWB/NCRV Jongeren Surf-
dag 1989 en finale Popslag. Met
o.a. een optreden van René Schu-
man.

19.00 Journaal.
19.18 Jubileum Filmfestival. Serie

van 7 speelfilms. Vanavond: Pack of
lies, Amerikaanse tv-film van Anthony
Page, met Ellen Burstyn, Teri Garr,
Alan Bates e.a. Londen, begin jaren
zestig. De familie Jackson is goed be-
vriend met de overburen. Op een dag
vraagt de Britse Geheime Dienst de
Jacksons hun huis te mogen gebrui-
ken om deze overburen te observe-
ren. Dit veroorzaakt echter een groot
gewetensconflict bij hen.

21.05 De Puzzelfavoriet. Spelpro-
gramma. Presentatie: Peter Plaisir.

21.31 Hier en nu. Actualiteitenrubriek.
22.11 Adempauze. Studium Chorale

0.1.v. Eric Hermans zingt lied van
Brahms. Herh.

22.30 Journaal.
22.40 ""Poolse aarde. Rian de Waal

vertolkt werken van Chopin, Pade-
rewsky en Penderecky.

23.31-23.33 Huizen van Oranje.
Bronbeek, Arnhem.

'Hen Burnsteyn en Terri Garr in de Amerikaanse tv-film
ofLies. (Nederland 1 - 19.18 uur.)

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 12.
08.30 Mathematik Analysis. Differen-

tialrechnung im Telekolleg 11, cursus
wiskunde. Les 1.

09.00-10.50 Schooltelevisie.
16.25 Der Gesang der Füsse. Die

Volksmusik Spaniens, afl. uit de serie
Populare Musik.

16.55 Fische aus der Nordsee. Afl.
uit de informatieve serie Erdkunde-
/Energie und Rohstoffe.

17.10 Nordseeöl - Wie lange noch?
Afl. uit de informatieve serie Erdkun-
de/Energie und Rohstoffe.

17.30 Mathematik Analysis. Differen-
tiarechnung im Telekolleg 11, cursus
wiskunde. Les 1. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.28 Menschen und Tiere. Natuur-

serie. Afl.: Nicht zum Fliegen ge-
schaffen.

18.52 Phillpp. Kinderserie. Afl.: Bitte
nicht storen, (herh.).

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.

Aansl.: Europabrücke:
19.30 Varzin-Warcino - Ein unbe-

quemes Erbe. Documentaire over de
Poolse plaats Warcino, eens wereld-
beroemd als Bismarcks landgoed.

20.15 George Bernard Shaw. Portret
van deze Engelse schrijver door Mi-
chael Holroyd.

21:00 Südwest aktuell. Neues urn
Neun.

21.15 Amerikanische Geschichten.
Jenseits von Eden. Amerikaanse
speelfilm uit 1954 van Elia Kazan,
met James Dean, Julie Harris, Ray-
mond Massey e.a. De moeilijke en
opstandige Cal zoekt vergeefs de lief-
de van zijn vader. Zijn broer Aron, die
zich voorbeeldig gedraagt, wordt in
alles voorgetrokken.

23.05 Bild(n)er der Chemie. Docu-
mentaireserie over de geschiedenis
van de scheikunde. Afl. 11: Friedrich
Wöhler. (herh.).

23.35-23.40 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met violiste Vera Beths. (8.00
Nws.). 9.00 Continu klassiek. 11.00
TROS Concertzaal: Concertge-
bouworkest. 12.30 Nieuwe klassie-
ke platen. 13.00 Nws. 13.02 De
klassieke top tien. 13.20 Belcanto-
hum. Giulio Cesare, opera van
Handel. 16.00 Het Kunstbedrijf.
17 00 In kleine bezetting. 18.00
Nws. 18.02 Lied van de week.
18.15 Leger des Heilskwartier.
18.30 Muz. in vrije tijd - vocaal.
19.33 Kamermuziek uit de Barok
voor klavecimbel en viool. 20.00
Nws. 20.02 Muzikale reizen IV.
Liszt in Zwitserland en Italië. 21.30
Literama. 22.30 Orgelconc: Rijk
Jansen 23.10-24.00 Muziek van
eigen tijd. A. Symf. Ork. SWF met
hobo. 11. Annette Sachs, piano en
stem.

Radio 5
6.30-649 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Drempels. 10.00
De wereld zingt Gods lof. 10.45 In-
terkerkelijke gebedssamenkomst
tgv het nieuwe parlementaire jaar
11.15 Studio 55. 12.00 Nws. 12.05
De verdieping. 13.00 Nws. 13.10
Nederland en zijn buren. 13.30
Rondom het Woord. 14.00 NCRV-
Leerspiegel, met om 14.00 Leer-

huis; 14.10 Dagvaardig. 14.30 A
worldof English. 15.00Schone we-
reld. 16.00 Op de rand van het
recht. 16.30 NOS Ombudsman
17.35Postbus 51 Radio-magazine.
17.55 Meded. en Schippersberich-
ten.-18.00 Nws. 18.10Vers op vijf.
18.20 Uizending van de RPF.
18.30Vertel met wat. 18.40Taal en
teken. 19.00 Progr. voor buitenl.
werknemers. 20.30-21.00 A world
of English. (herh.). 21.00Rechstw-
ijzer. 21.30-22.10 Traditionele ge-
bedsdienst bij de opening van het
schooljaar.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa. Gutenmorgen

Deutschland. Ontbijtshow.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
10.00 Der Preis ist heiss. Spelshow.
10.30 Reich und Schön. Serie,

(herh.).
11.00 Baretta. Politieserie, (herh.).
11.45 Der Chef. Serie. (herh.).
12.30 Klassik am Mittag. M.m.v. het

RTL-orkest.
13.00 Heute bei uns. Aansl.: Heath-

cliff, der Kater, Amerikaanse teken-
filmserie. Afl. Spikes Mami/Die Tollen
Tanzer.

13.25 California Clan. Amerikaanse
serie.

14.15 Der Schützengel von New
Vork.

15.00 Die Frau hinter dem Laden-
tisch. Nieuwe twaalfdelige serie.
Anna is gescheiden en heeft twee
kinderen. Als verkoopster tracht ze
een nieuw bestaan op te bouwen.

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

met Harry Wijnvoord.
17.45 RTL Spiel. Aansl. tekenfilm.
17.55 RTL-aktuell.
18.00 Baretta. Amerikaanse politiese-

rie. Afl.: Wie gewonnen, so zerron-
nen.

18.45 RTL-aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie, Afl.: Der Fassadenkletterer.
20.15 Das Madehen aus der Cherry-

Bar. Amerikaanse komedie uit 1966,
met Shirley Maclaine, Michael Caine,
Herbert Lom e.a.

22.05 Explosiv. Vor Ort, magazine
met Olaf Kracht.

22.45 Anpfif. Die Fußballshow.
23.45 RTL-aktuell.
23.50 Eine Handvoll blanker Mes-

ser. Italiaanse avonturenfilm uit
1965/67, met Cameron Mitchell,
Fausto Tozzi, Mike Moore e.a.

01.10-01.15 Betthupferl.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 Lassie. Amerikaanse avon-
turenserie. Afl. Das neue Halsband.
09.35 Pixi im Wolkenkuckucksheim.
Amerikaanse tekenfilmserie. Afl. Der
grausame Bishof. 10.00 SAT.I Bliek
10.05 General Hospital. Amerikaanse
serie. Afl. Todesahnungen. 10.50 Tele-
tip Haushalt. 11.00 SAT.I BLICK.
11.05 Aber Jonny! Duitse komedie uit
1972 van Alfred Weidenmann, met
Horst Buchholz, Hannelore Elsner, Ma-
ria Sebaldt e.a. Aansl. Tekenfilm. 13.00
Tele-Börse. 14.00 Ihr Horoskop. Aan-
sl.: Programma-overzicht. 14.05 Kim-
ba, der weiße Löwe. Tekenfilmserie.
Afl.: Das Monstrum aus dem verstei-
nerten Tal. 14.30 Lassie. Amerikaanse
avonturenserie. Afl.: Rodeo. 14.55 Der
Goldene Schuß. 15.05 General Hospi-
tal. Afl.: Eine schwere Entscheidung.A-
merikaanse familieserie van Alan Pultz.
15.50 Teletip Natur. 16.00 Josh. Ameri-
kaanse westernserie. Afl.: Ungefahr
quitt. 16.25 Der Goldene Schuß. 16.35
Bonanza. Amerikaanse westernserie
van Herb Strock, met Lome Greene,
Pernell Roberts, Dan Blocker, Michael
Landon e.a. Afl.: Lothario Larkin. Aansl.
tekenfilm. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45
Programma-overzicht. 17.50 Bumpers
Revier. Amerikaanse misdaadserie van
Leo Penn, met George Kennedy, John
Lisbon Wood, David Opathoshu, Ro-
bert Doyle e.a. Afl.: Salz und Pfeffer.
18.45 SAT 1 Bliek 19.00 Glücksrad.
19.30 Cannon. Amerikaanse misdaad-
serie van William Wiard. Afl.: Tod eines
Großwildjagers. 20.25 SAT 1 Wetter.
20.30 Special Squad. Australische mis-

daadserie van Brian Ternchard-Smith.
Afl.: Albys Rache. 21.25 SAT 1 Bliek.
21.30 Todestrommeln am großen Fluß.
Engelse avonturenfilm uit 1963 van
Lawrence Huntington, met Richard
Todd, Walter Rilla, Albert Lieven, Ma-
rianne Koch e.a. 23.00 SAT.I Bliek.
23.10 Mordnacht in Manhattan. Duits-
Franse politiefilm uit 1965 van Harald
Philipp, met George Nader, Monika
Grimm, Heinz Weiss, Elke Neidhardt
e.a. 00.30-00.40 Programma-over-
zicht.

SSVC
13.15 Playbus.
13.35 Neighbours. Australische serie.
14.00 News and Weather.
14.25 Discovering animals.
14.50 Sounds like music.
15.15 Home and away. Serie.
15.35 Comedy Classics. Only when I

laugh.
16.00 Children's SSVC. Met The

Smurfs.
16.30 Go Getters. The anchor chal-

lenge.
16.55 Blue Peter.
17.25 Head of the class.
17.50 Lost world of the medusa.
18.40 News and Weather.
18.55 The bodymatter roadshow.

Alan Maryon Davis wordt vergezeld
door Maggie Philbin bij een serie be-
zoeken aan ziekenhuizen, medische
centra en laboratoria.

19.25 Three up, two down.
19.55 Brookside. Serie.
20.45 SOB Sisters. Comedyserie.
21.10 South of the Border. Nieuwe

serie.
22.00 News and weather.
22.30 Changing places.
23.20-23.50 Film '89.

Omroep Limburg
07.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v.d. Dag en Muziek.
8.05, 9.02, 10.02 en 11.02 Kort
nieuws. 12.05 Middagmagazine:
Limburg Actueel, Ruilbeurs, Agen-
da en Muziek 13.05, 14.02, 15 02
en 1602 Kort nieuws. 17.02Regio-
naal weerbericht. 17.05 Limburg
Actueel, Agenda en Muziek. 17.25
Bijblijven: volwasseneducatie, in-
formatie voor buitenlanders in Lim-
burg. 17.55 Kort nieuws. 18.05-
-18.07 Aankondigingen.

BRT 2
6.00 Nieuws, 6.05 Sjapoo. (6.30,
7.00 Nieuws. 7.30 Nieuws en
VDAB-berichten.) 8.00 Nieuws.
8.10 Zonneslag. 10.00 Nieuws.
10.03 Broccoli. 11.55 Mediatips.
12.00 Limburg Vandaag. 13.00
Nieuws. 13.10 Muziekboetiek.
14.00 De gewapende man, 17.00
Limburg Vandaag. 18.00 Nieuws.

18.10 Rock-ola 20.00 Lukraak.
22.00 Nieuws. 22.05 Je weet het
maar nooit. 23.30-6.00 Nachtradio.
(0.00, 5.00 en 5.30 Nieuws.)

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut aufgelegt. 1405 Wirtschalt.
15.00Café-Konzert. 16.05 Heimat-
melodie. 17.00 Musik-Express.
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.00 Musik zum Traurnen.
22.30-4,05 Nachtexpress.

Sky Channel
07.00 The DJ Kat Show.
09.30 Panel Pot Pourri. Spelpro-

gramma's.
11.00 The Sullivans. Australische

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

11.30 Sky By Day.
12.30 A Problem Shared.
13.00 Another World.
13.55 General Hospital.
14.50 As The World Turns.
15.45 Loving.
16.15 Young doctors.
17.00 Countdown. Popprogramma.
18.00 Eurosport - What a week!
19.00 Swimming World Cup.
20.00 Showjumping.
21.00 PGA European Golf.
22.00 Ryder Cup Golf 1987.
23.00 Football.
00.00-01.00 WK Polo vanuit West-

Berlijn.
06.30 European Business Channel.

Super Channel
07.00 Daybreak.
08.00 The Mix.
15.30 Nino Firetto.

, 16.30 On the Air.
18.30 The Rock of Europe.
19.30 The Lloyd Bridges Show.
20.00 European Snooker.
21.50 World News and Weather.
22.00 Basketball. Chicago Detroit

Eastern.
23.00 The Mix.
00.00 World News and Goodyear

Weather foliowed by The Mix.
02.00-06.00 Italiaanse programma's

van Rete Mia.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 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 Crowded house.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.00 VMA Spotlights.
18.30 Club MTV.
19.00 MTV At The Movies.
19.30 Remote Control.
20.00 MTV's Braun European Top

20.
21.00 VJ Kristiane Backer.
22.45 The Coca-Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 Eurobreakout.
01.00 Club MTV.
01.30 Night Videos.

Belg.Rundfunk
6.35 Radiofrühstuck. 7.15 Wunsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 8.30 Besinnliche Worte. 9.05
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge-
legt. 12.00 Veranstaltungskalen-
der. Musik bei Tisch. 12.15 Veran-
staltungskalender. 13.00 Frischauf.
14.05 Schulzeit. 14.25 Musikzeit
heute: Orchesterklange aus aller
Welt. 15.00 Nachtmittagsstudio.
16.05 Spotlight. 17.05 Oldiekiste
18.10 BRF-Aktuell. 18.40-2005
Musikjournal.

Luxemburg/RTL
5 30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treff nach
elf. 12.00 RTLThemen. 12.15 Is ja
'n Ding. 14.00 Viva. 16.00 Enten-
jagd. 17.00 RTL-Themen. 17.15
Musikduell. 17.50Sportshop. 19 00
Neunzehn - Vierundzwanzig:Ram-
penlicht. 00.00-01.00 Traumtanzer.
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Wonen Totaal

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

vossen keukens
Glaspaleis Kerkplein

Heerlen. Tel: 045-717555.
3 franse showkeukens

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

wit; 1x beuken 170x160.

vossen keukens
Eikenderweg 77 Heerlen.

Tel. 045-717555.
KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Kunst en Antiek
Te k. 2 ANTIEKE kasten
waarvan 1 Mechelse. Tel.
077-823197.
Te k. gevraagd ANTIEKE
meubels, kleingoed enz.
Tel. 09-3212261156.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Radio e.d.
Te k. HANSEATIC Midi-set,
dubb. cass., 35 Watt, zonder
luidsprekers. Tel. 045-
-216515.

Computers
Te k. C 64, DISK-DRIVE, 2
printers, datarecorder, ex-
pert cardridge, 150 diskettes
joystick, etc. pr.n.o.t.k. (ook
apart te k. ) 045-321828.

Te koop gevr.
GOUD, zilv., munt, postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109 (verl. naar
stat. Lutterade) Geleen.
KLEUREN TV's en video's
defect geen bezwaar. Tel.
045-728130.
Wij komen OVERAL drin-
gend gevr. damespockets,
stuiverromans, flodderboek-
jes, sexbladen en porno-
boekjes. 09-3287786810.
Inkoop GOUD enz. tegen
contant geld. Verseveld, Sa-
roleastraat 80 A, Heerlen.
Tel. 045-714666.
TANDEM aanhanger met of
zonder huif. Tel. 045-
-229594.
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.

Diversen

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
De massage van VERO-
NIQUE is meer dan uniek!!
045-228481.
Door jonge masseuze totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE m. leuk gesprek en (fris)
drankje. Eens geweest, U
blijft komen. 045-353489.

Muziek
Pop. WIENERGROEP in
gem. Landgraaf zoekt drum-
mer/zanger. Tel. afspr. 045-
-317977.
Professionele BAND zoekt
Management (Bureau). De-
mo op verzoek. Inl. 04450-
-3842 Of 045-740237.
Te k. SCHUIFTROMBONE
met Vi ventiel, 3 mnd. oud,
vr.pr. ’ 1.800,-. Te bevr. tel.
045-325877.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.
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L,,«MM ssasssaaa^ VTOEOCAMCORErTJ |gSP^ HEERLEN: Winkelcentrum't Loon, KEUKENMACHINE XOVIPHILIPS RE iniiïÜß SI " VHS"C HQ systeem eerste etage, Homeruspassage 13, " moment schakeling vr_^ _^

HIFISTFRFO ■*■ " 8x zoom, autofocus, 1/2"CCD telefoon 045-740926. " inklusief 3 snij platen
vrnrOßPmnnFß IBIIBMBBBSIi " vanaf 9 lux lichtsterkte ROERMOND: Kloosterwandstraat 9- voorraspen, en £\€\ > v. "rrhHn-"shm line" »Jl- —-.1"" l_lß . ingebouwde mikrofoon 17, telefoon: 04750-34716 patates frites UU- f X

BHirogreamma's fM^^"^^—lH KAMERA^ VENRAY: Schoolstraat 3a, " |g^fi^PjLzz|g| |l^|

B^Hl^at!ag—^^'''^''aaa^Wß JmMd\s\s% "TECHNISCHEDIENST: Vleessiraat 13, tel: ||j p3^ V^i^K/

MIDISETMET B j|| ■S^^l%C [ZANUSSI__
TZ^T^^ »"S^K COMPACT DISC | t*IC*E. ü lal_.UDa BROTHER MAGNETRONAlultlTech .2X40 Watt vermogen %__[|V%ll mIW_W MWm mm_W^__WMmW-l_\_\T . high speed magnetron/oven WASMACHINE

VIDEORECORDER * difbbel(?ec,k -W " 5 standen, combinatiestand " kapaciteit 4,5 kg
" 4 programma's 14 dagen " atstandbedienmg JBHÊ_TWM-\W_\\WËBHf9-W-\\\\__\__\\W magnetron/oven " 24 programma's traploze
"32 voorkeurzenders ' «iwS; s,^a . :,:,:,:,,,,,,,,,,,:,,;,:,:.,,,.,,,.^l?/» 'A I lT« 11WH II» »BR-:— "24 liter inhoud temperatuurkeuze. afstandbediening ' "-MG-LG ontvangst I \\m_\\\\\\\\\\\\\\\\\\_\\\\\\\\\\m*:?.>^^^ " 0-100 minuten timer . 1/2 belading en E-toets
"HQ VHS systeem *40 voorkeurzenders I BHMMBV"' "■' "' " :'" :_i^B3j 1 W=B HpSSPS^- " 650 Watt vermogen " centrifuge 1000 toeren

gügü_699r 1499.-L! J^^g^L_____J 999.) -
Grote verbouwingsopruiming met

prijsbrekende YAMAHA aanbiedingen,
o.a. Yamaha-keyboards v.a. ’ 95,-; Yamaha gitaarver- 'sterkers halve prijs, orgels (geschikt voor muziekschool)
v.a. ’ 295,-, drumstellen met 10 tot 50% korting, gitaren

v.a. ’ 89,-, gitaareffecten-lbanez ’ 95,-, shure microfoons

’ 89,-, hohner accordeon atlantic de luxe’ 1.695,-.
Ook v.a. ’ 30,- p.m. direkt eigenaar van o.a. : Keyboards,
drumstellen, orgels, gitaren, piano's, accordeons, orkest-
apparatuur enz. Vraag naar onze speciale klantenkaart.

Alles van flight-case. Nergens goedkoper.
Muziekhuis Lyana

Mauritsweg 48, Stem. Tel. 04490-33227.
maandag t/m zaterdag open, donderdag koopavond.

Het prijsbrekende muziekparadijs
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.
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Haarprobleme?

Für Damen und Herren
Lichtes Maar oderGlatzenbildung sind passé
Seriöse Experten zeigen Ihnen wie es geht.
Auch besonders interessant tür unzufriedene
Toupettrager,

hat ze leren
voor één tientje

permaand!

I

Reuma betekentpijn.Je kunt ermee leren
-_. ' y~* leven, maar vergeet het geen moment van de
s-^s— Tr dag. Veel reumapatiënten dragen hun lot in

3r ' stilte, omdat hun handicap niet zichtbaar is.

' -^^ Stilte, die écht pijn doet.
U kunt er wat aan doen. Uw geld kan

voor een reumapariënt direct omgezet

È_. __N/Vtffff\\ worden in verlichting. Doorrevalidatie, hulp-
_,y>(YßfT' I ' middelen en onderzoek.Het .Mimiw^Mp:

I ' W Reumafonds helpt daarbij. %._

/vW^Yf^ REUMABESTRIPNG I jGfffO§p
T^ 1 MÓÉTDOORGAAN \\324 mjM

--
~T. LimburgsDagblad

<ipiccolos
Als u ons voor 12 ui

's ochtends belt, staat uw
PICCOLO de volgende

dag al in het
M| I Limburgs Dagblad.

045-719961
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Door niet doorgaan van bouw 30 woningen

'Klomp' extra duur
voor stad Heerlen

milieu voor Limburg keurde de
bouw van de woningen boven de
winkels in het centrum niet goed.
De inspecteur vond namelijk dat
de de woningen geluidsoverlast
zouden ondervinden van het ver-
keer op de cityring die langs het
centrum De Klomp loopt. Dat le-
verde een strop van 375.000 gulden,
die de gemeente Heerlen wilde
doorberekenen in de grondprijs.
Maar daar trapte Stadsherstel BV
niet in. Er ontstond een geschil tus-
sen gemeente en genoemd consor-
tium over het bedrag dat werd
voorgelegd aan een arbiter, name-
lijk mr. Adelmeijer in Heerlen.

Van onze verslaggever

HEERLEN — Stadsherstel
Heerlen BV, een consortium
van bouwondernemingen dat
in samenwerking met de ge-
meente bepaalde projecten in
Heerlen heeft gerealiseerd,
hoeft geen 375.000 gulden extra
te betalen aan de gemeente
voor de bouw van winkelcen-
trum De Klomp. De gemeente
Heerlen wilde eigenlijk de
grondprijs voor dit centrum
waar de Middelbare Horeca-
school is gevestigd, alsmede
een winkelcentrum en een par-
keergarage, verhogen met ge-
noemd bedrag omdat de bouw
van zon dertig woningen erbo-
ven, niet mocht.
De inspecteur van de Volksge-
zondheid voor de hygiëne van het

Gekoppeld aan havo/vwo van Grotius College Heerlen

Ook openbare mavo

" Winkelcentrum De Klomp in Heerlen: Bovenop de Marca-vestiging waren nog dertig
woningen gepland, maar de bouw daarvan ging niet door en dat betekent voor Heerlen
eenfinanciële strop van 375.000 gulden. Foto; MARCEL VAN HOORN

Deze 'scheidsrechter' sprak met de
gemeente en met Stadsherstel en
bepaalde uiteindelijk dat Stadsher-
stel de verhoging van de grondprijs
niet hoeft te betalen. Met andere
woorden dat de gemeente Heerlen
ten onrechte de 375.000 gulden wil-
de doorberekenen in de grondprijs.

HEERLEN — Het openbaar on-
derwijspakket in de gemeente
Heerlen wordtmet ingang van 1
augustus 1990 uitgebreid met
een openbare mavo-school. Tot
nu toe bestond dat type open-
baar onderwijs in de regio nog"
niet. De nieuwe mavo wordt ge-
koppeld aan de openbare ha-
vo/vwo van het stedelijk Gro-
tiuscollege in Heerlen. Die
school veranderde in augustus
vorig jaarvan signatuuren werd
toen de eerste voortgezette
school op openbare grondslag
in Heerlen. .

Directeur J. Ridderhof van het Gro-
tiuscollege schat dat per augustus
volgend jaarzon 50 tot 60 leerlingen
zich zullen aanmelden voor de
mavo. Er wordt dan een brugklas
gevormd, het jaar daarna gaat pas
echt mavo-onderwijs van start. Er
zijn de eerste jaren geen uitbreidin-
gen nodig. „In de verdere toekomst

Wethouder Jos Zuidgeest van On-
derwijs is erg blij dat de school er
komt. „De minister van Onderwijs
is niet meer zo scheutig met het ver-
lenen van toestemming voor nieu-
we scholen. Maar in Den Haag was
men toch echt doordrongen van de
noodzaak van deze nieuwe school.
In heel Nederland zijn maar twee
nieuwe openbare mavo-scholen op-
genomen in het ontwerpplan voor
scholen 1990-1992. Dat is hier in
Heerlen en in Lelystad. De overige
twaalfaanvragen zijn door de minis-
ter afgewezen. Het was dan ook
hoog nodig dag zon school er zou
komen."

Heerlen heeft nu acht openbare ba-
sisscholen, één openbare scholen-
gemeenschap havo/vwo waar dus
volgend jaarmavo bijkomt en de ge-
meente verwacht dat er toestem-
ming komt voor een openbare
school voor LOMMLK en voortge-
zet MLX. Alleen op het-gebied van
het lager beroepsonderwijs zijn er
dan nog geen openbare scholen in
Heerlen en omgeving. De gemeente
Heerlen is echter van plan in de toe-
komst ook in dierichting onderzoek
te doen naar mogelijkheden. Nog in
oktober van dit jaarzal er een onder-
zoek plaatsvinden naar de behoefte
aan dit soort onderwijs. Er zal dan
gepeild worden of er voldoende be-
langstelling bestaat. „Als dat zo is,
dan zal de gemeente een standpunt
moeten innemen of men ook in die
richting openbaar onderwijs wil,"
aldus Zuidgeest.

misschien wel, temeer als we be-
denken dat het de enige openbare
scholengemeenschap in de wijde
omtrek wordt waar mavo/havo en
vwo wordt gegeven."
Op het Grotiuscollege zitten nu on-
geveer 650 leerlingen. Er werken 38
docenten. Voorlopigblijft dat aantal
docenten gelijk, in de toekomst
wordt een lichte toename verwacht.

LBO

EBCH krijgt kans
van streekgewest

„We zitten hier in een samenwer-
kingsverband. Samenwerking wil
ook zeggen dat je naar elkaar luis-
tert. Ik heb zorgvuldig geluisterd
naar de meningen van deandere ge-
meenten die mede het EBCH steu-
nen. Ik vind dat ik naar eer en gewe-
ten in de gewestraad het EBCH kan
ondersteunen," aldus wethouder
H. Savelsbergh.

Veer

| ten veelgehoorde opmerking
'1 de laatste dagen willen we

| 'lezer niet onthouden. Want
1 *velen lieöben er al niet ge-
w; 'wat een weer hè!'. En als
Jtiuoord gekregen: 'voor mij
£9 het zo blijven, tot Kerstmis

| * het even kan.
\ het is prachtigl*-r. Zoals ook de halfblote*°r?nan' op de tandem en de
Uif1^0 geklede dame achterop'
kn zien. Het kan nog, lees jeu,^a van hun gezichten...

Parel
Pc Afcenters in Brunssumboen gedurende het afgelo-f*l loeekeinde laten zien hoe

5 T' ze kunnen zijn, zonder ge-
_

Oen te worden door een

" e/n9, een tank of een jeep.
Afcent Striders' wonnen na-

*'Ük de estafette tijdens de*ste Brunssumse Parelloop enMn boksvereniging 'Limbur-
a' en de gemeente Brunssum
5 respectabele verschillen
/Uer zich. Ook bij de indivi-
J*'e loop over 10,7 kilometer
V1een Engels militair. Alleen
' de loop over 5,3 kilometer

t ?*n de Afcenters het afweten.f"r wist de plaatselijk favo-
'Kob Sluypers als eerste de

Jsh te halen, gevolgd door
r stadsgenoten Patrick Bar-l*n Ruud Mendel.
rJ de dames won I. Stevens uit
i de vijfkilometerloop en
r-Uypers uit Puth de tienkilo-
Jter-ren.i "tet al deden - tegen de ver-Qhtingen in - ruim 300 spor-
L* aan de eerste Parelloop in
C^ssum mee. De oud-mijn-
i** mag derhalve met de borst

'Tut, aangezien er u>eer eenJ*l van een evenement is bijVen.

Jansen
J^Q-lfoktober zijn tienduizen-
Jj twaalf uur in
)?e-iing tijdens het Nationale
CWestijn '89 dat door de
n^d «an Dansleraren (NBD)
H Mt Nederlandse Rode Kruis
>l*'kaar gestoken wordt.
j *ier staat voorop, maar
)"nlijk gaat het om de centjes,
fjfsschool Lotus met vestigin-
\£ in Heerlen en Kerkrade
H ' niee om gehandicapten of

zieken dansend aan
nieuw zwembad te helpen.
Zwembad moet bij het va-

%ri ehuis De Valkenberg te'óer n verrVzen- Wet is de be-
lL n 9 dat leerlingen van de
w*s°hool via sponsoren mdi
066'O 66' een Qelddansje maken.
ij d

e Bonte Wever te Slagharen,[r^s hetNBDDansgala op 12
XiJj^ber als de opbrengsten
ie. nandigdworden, zullen on-

de leden van het
van het Rode

.[ ls op de vloer verschijnen.~ het maar voor eenu9dedansje.

Hulde
hirT1 bissers, sinds het ■ 'Be-
Plrf nasontbijt' van afgelopen
Sr^ a9middag op het Van
ie( nsvenplein toegevoegd aan
\rfyje bekende Heerlenaren,
tolt Vri3daa veertig jaar. Fa-
ir^ en vrienden van de Heer-je^ bakker grijpen die gele-
ity,eid aan om de grote man
t<_ er het wereldrecord 'lang-
"ntbijttafel met 7.206 gasten'

[^pPaste wijze te huldigen.
1 van de sJPasskapel Dr

l(t,j e Oam zijn trots op hun
ktt en trakteren hemWrc*agauond (de dag na zijn
feri <\ardagj voor zijn woning
jkn f Geleenstraat op een mv-
\ a' eonarl. Wellicht komt
bee vissers door die serenade
\ een beetje op verhaal.
tyjj £ °P de avond na het we-
tfy *c°rd blies hij inderdaadtetste oam'.

HEERLEN — Van de gewestraad
van het Streekgewest Oostelijk
Zuid-Limburg mag het Europees
Bedrijvencentrum Heerlen BV
(EBCH) het voormalige ICOM de
proefperiode tot 1 januari 1990 'uit-
zitten. Slechts drie gewestraadsle-
den (Jo Andriesma. Jos Zuidgeest
en Ben Grave) waren hier tegen.
Het slagen van het EBCH wordt
door de raad van Heerlen sterk be-
twijfeld. De raad nam een motie aan
waarin het college de aandelen van
het EBCH moest verkopen en alle
bemoeienis ermee moest staken. Jo
Andriesma, PvdA-wethouder te
Heerlen, zei gisteren tijdens de ge-
westraadsvergadering dat de verte-
genwoordigers van Heerlen in de
gewestraad de motie van de ge-
meenteraad van Heerlen moesten
uitvoeren en tegen het EBCH moes-
ten stemmen. Maar zijn CDA-colle-
ga's en Thei Vrolings van Heerlen-
Noord waren het daar niet mee
eens.

De verschillen van menirfg over de
houding van de Heerlense gewest-
raadsleden leidde tot wrevelige op-
merkingen van Andriesma richting
streekgewestvoorzitter Piet van
Zeil. Van Zeil acht het - evenals de
CDA-collegeleden van Heerlen- ac-
ceptabel dat de Heerlense vertegen-
woordigers ondanks de motie, toch
het EBCH in de gewestraad steu-
nen. Andriesma is het in dat opzicht
niet eens met hem en vindt dat ge-
westraadsleden een expliciet door
de raad uitgesproken standpunt
dienen te eerbiedigen.

Politie en justitie maken jacht op bewijzen

Verdachte van
verkrachting

blijft ontkennen

plaats in het struikgewas langszij
een B-weggetje tussen Kerkrade
en Bocholtz. De dader, getooid in
een clownspak, sleurde daarbij
het meisje van de fiets, spoot
haar vervolgens vakkundig in
met een kalmerend middel en
verkrachtte haar uiteindelijk.De
zedenrecherche van het Heerlen-
se korps begon daags na het
voorval aan een diepgaand on-
derzoek, temeer omdat een jaar
eerder op dezelfde plaats en wij-
ze een andere scholierewerd ver-
kracht. Het onderzoek liepna en-
kele weken echter vast. Zelfs
aandacht in het AVRO-program-
ma 'Opsporing Verzocht' leidde
niet tot tips of aanknopingspun-
ten, waarmee de zedenrecherche
verder kon.

Nadat de zaak voor de buiten-

HEERLEN -De man uit Kerkra-
de-West, die vorige week op ver-
denking van verkrachting van
een zestienjarige scholiere door
het Heerlense.politiekorps in be-
waring werd gesteld, blijft hard-
nekkig ontkennen iets met de
zaak te maken te hebben.
Desalniettemin bestaat bij poli-
tie en justitiehet (even hardnek-
kige) vermoeden dat de man uit
Spekholzerheide wel degelijk de
verkrachting van de scholiere op
zijn geweten heeft. Vandaar ook
dat hij in bewaring werd gesteld.
Politie en justitie hebben zich
daardoor tijd en ruimte gescha-
pen om bewijzen te verzamelen.
Ofschoon zowel zedenrecher-
cheur Heintz van het Heerlense
Korps als mr. Smalburg van jus-
titie in Maastricht amper op de
zaak willen ingaan, mag worden

aangenomen dat momenteel
vooral de resultaten van onder-
zoeken naar lichaamssporen van
belang zijn. Althans, wanneer de
verdachte, daadwerkelijk de ver-
krachting ten laste zal worden
gelegd en hij zichvoor de rechter
moet verantwoorden.
Nu men immers op grond van
sterke vermoedens iemand ach-
ter de tralies heeft, kunnen da-
dersporen (denk aan vingeraf-
drukken) vergeleken worden
met die van de verdachte. Derge-
lijke vergelijkingen kunnen on-
omstotelijk aantonen, dat de da-
der en de verdachte één en de-
zelfde persoon zijn. Of juist niet.
Ook de confrontatie van de ver-
dachte met de scholierekan van
belang znn bij het verzamelen
van bewijsmateriaal. In hoeverre
justitie deze confrontatie over-

weegt, is echter niet bekend. Of-
ficier Smalburg reageerde in
ieder geval nogal 'bezorgd' op de
vraag of het meisje, dat in Kerk-
rade naar school ging, via een
spiegelruit met de Kerkraadse
verdachte geconfronteerd zal

worden. „We willen voorlopig
voorzichtig met de gevoelens
van het slachtoffer omspringen
en de resultaten van andere on-
derzoeken afwachten," was zijn
commentaar. Zoals bekend vond
de verkrachting afgelopen zomer

Oud-strijdersin draaimolen

Dinsdag 19 september 1989 " 11

I Van onze; verslaggever

" KERKRADE-
Op de kop af 4J
jaar geleden

j werd Kerkrade
door de
Geallieerden

I van het Duitse
f juk bevrijd., Gisteren werd
I dat belangrijke

feit met een. dankmis en eer
j kranslegging in; de aan- Duitsland
i grenzende

Klankstad; herdacht.
j Nadien zochten
i tal van; bevrijders het

centrum van
Kerkrade op.
Twee oude
'vechtjassen'
konden daarbij
niet voorbij

: gaan aan de
draaimolen op
de Markt.

; Foto: MARCEL: VAN HOORN

wacht al min of meer in de verge-
telheid was geraakt, begonnen
vorige week zowel in Kerkrade
als in Simpelveld geruchten te
circuleren dat er een verdachte
was aangehouden. Politie en jus-
titie wilden diteerst niet bevesti-
gen. Later kwam men daarop te-
rug. Hoe men achter de verdach-
te uitKerkrade is gekomen, wil
men niet prijsgeven. „Er is nogal
wat recherchewerk verricht,"
heet de uitleg.
Overigens liet mr. Smalburg gis-
teren desgevraagd weten dat jus-
titie zich voorlopig zal concentre-
ren op de verkachting van afge-
lopen zomer. Mocht blijken dat
de aangehouden Kerkradenaar
dat misdrijf op zijn kerfstok
heeft, dan zal uiteraard ook zijn
betrokkenheid bij de verkrach-
ting in 1988 worden onderzocht.

Rijschool
Brunssum in

'90 gereed
BRUNSSUM - Limburgse automo-
bilisten in spé kunnen wellicht al in
de lente van komend jaar onder be-
geleiding gebruik maken van het
verkeersoefenterrein in Brunssum.
Het plan, om een deel van het voor-
malige Emma-mijnterrein (achter
de Gamma) met hellingen, bochten,
rotondes en verkeersborden in te
richten tot rijleskamp, gaat name-
lijk gewoon door.
Dit ondanks het afhaken van initia-
tiefnemer en bedrijfsadviseur J.
Niesten uitRoermond, die begin dit
jaar met het plan op de proppen
kwam. Niesten wist uiteindelijk de
zaak financieel niet rond te breien
en hing het project afgelopen zomer
aan de nagel. Inmiddels heeft zich
echter een nieuwe investeerder aan-
gediend, die zijn schouders onder
het 'vastgelopen' plan wil zetten.
De gemeente Brunssum en de stich-
ting LOVO uit Den Haag (Landelijk
Orgaan Verkeers Oefenterreinen)
zijn derhalve, hoewel nog in onder-
handeling met deze particulier,
weer hoopvol over de daadwerkelij-
ke totstandkoming van de rijschool.
Lopende deze onderhandelingen
wil men echter nog nietkwijt wie de
particuliere investeerder is. Vast
staat in ieder geval dat de project-
ontwikkelaar ruim drie ton voor de
inrichting van het kamp op tafel
moet leggen en een nog niet nader
genoemd bedrag voor de aankoop
van ruim 5. hectare grond op het
Emmaterrein.
Nederland telt op ditmoment overi-
gens vier verkeersoefenterreinen.
Limburgers, die in korte tijd hun rij-
bewijs willen halen, moeten nu nog
uitwijken naar Eindhoven. Een les-
kamp in Brunssum is dus zeker
geen overbodige luxe, hoewel tal
van rij-instructeurs in de regio uit
concurrentie-overwegingen anders
over de komst van zon kamp den-
ken. Goedkoop is de van Duitsland
afgekeken 'stoomcursus voor auto-
mobilisten' trouwens niet. Afhanke-
lijk van de prestaties betaald een
cursist tussen de 1.500 en 2.000 gul-
den voor anderhalf tot twee weken
verkeerskamp.

Dollemansrit
eindigt tegen
gevel woning

KERKRADE - Een 36-jarige man
uit Kerkrade heeft afgelopen week-
einde een spoor van vernielingen in
zijn woonplaats achtergelaten, na-
dat hij dronkenachter het stuur was
gekropen. Allereerst botste de man
op de Theresiastraat tegen een auto
op, waarna hij doorreed. Vervolgens
schepte hij aan de Bleijerheides-
traat een voetgangervan het trottoir
en ramde hij twee lichtmasten. Uit-
eindelijkkwam de man tegen de ge-
vel van een woonhuis tot stilstand.
De schade, aangericht tijdens derit,
wordt geschat op ruim 15 mille. De
voetganger raakte overigens licht
gewond. Op het politiebureau werd
de bestuurder positief bevonden tij-
dens de alcoholtest. Hij werd in ver-
zekering gesteld en enkele uren la-
ter met een proces verbaal naar huis
gestuurd.

Coumans pleit
voor samenwerking

op milieugebied
HEERLEN — Wethouder André
Coumans van Kerkrade heeft gister-
avond in het Streekgewest Oostelijk
Zuid-Limburg gepleit voor meer sa-
menwerking tussen de gemeenten
op het gebied van het milieu.
Coumans maakte gewag van onder-
zoeken naar mogelijkheden tot in-
tergemeentelijke samenwerking in-
zake milieutaken. „In de nabije toe-
komst, na gereedkoming van het
onderzoek, zullen beleidsmatige
keuzes gemaakt moeten worden in
welke vorm en omgang milieusa-
menwerking gestalte gaat krijgen,"
aldus Coumans. Hij denkt niet aan
een uitbreiding van de taken van
het streekgewest, maar wel aan een
doelmatige inzet van door het rijk
ter beschikking gestelde gelden en
het gebruik maken van de ambtelij-
ke capaciteit die nu reeds bij de ge-
meenten voorhanden is.
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Vergunning voor
luchtdrukwapens
boven 7,5 joule

Geboren

Jesper
zoon van

Guus en Aury
Luzius-Apeldoorn

Spaubeek,
18 september 1989

Vermeerstraat 9
Rustuurtje van 13.00

tot 16.00 uur

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij plotseling af-
scheid moeten nemen van onze dierbare zoon,
broer, zwager, oom en neef

Frits de Jong
Hij overleed op 56-jarige leeftijd, gesterkt door het
h. oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Schaesberg: W. de Jong
L. de Jong-Drendt

Nieuwenhagen: H. de Jong
A. de Jong-Schoonbrood
Sandra en Jeu
Familie De Jong

Landgraaf, 17 september 1989
Sun-Plein 44
Corr.adres: Mgr. Lemmensstraat 14
6373 BN Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 22 septembera.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van Maria Hulp der Christenen te Nieu-
wenhagen, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Frits wordt bijzonder herdacht in de avondmis van
donderdag 21 september a.s. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.45 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Na jaren van vallen en opstaan is ze toch onver-
wacht van ons heengegaan. Vastberaden van aard,
alle liefde en toewijding waard, overleed onze in-
niggeliefde dochter, zus, schoonzus, tante en nicht

Leony Krewinkel
Kerkrade: J.H.Krewinkel

M.J. Krewinkel-Lassauw
Noordwijk: Wim, Bertien, Jessica

en Linda
Familie Krewinkel

6466 TR Kerkrade, 16 september 1989
Gladiolenstraat 133
De overledene is opgebaard in de Lückerheidekli-
niek teKerkrade. Er is gelegenheidtot afscheid ne-
men van 18.00 tot 19.30 uur.
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op donderdag 21 septemberom 11.00 uur in de
parochiekerk O.L. Vrouw van Altijddurende Bij-
stand te Kerkrade-West.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren. Aan-
sluitend vindt de crematie plaats in het cremato-
rium te Heerlen. Voor busvervoer is gezorgd.
De avondmis is op woensdag 20 september om
19.00 uur in voornoemde kerk.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

~t I
Nooit klagend, nooit vragend
zijn lasten in stilte dragend
zijn handen hebben
voor ons gewerkt.
Zijn hart heeft voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons
tot het laatst gezocht.

Wetend en aanvaardend dat hij door de Heer werd
geroepen, is heden van ons heengegaan, voorzien
van het h. sacrament der zieken, in de leeftijd van
83 jaar, mijn lieveman, onze goedeen zorgzame va-
der, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Guillaume Ferdinand
Moonen

echtgenoot van

Maria Ida Bastings
De bedroefde familie:

Margraten: M.I. Moonen-Bastings
Margraten: B. Vanhautem-Moonen

H. Vanhautem
John en Monique, Ewald enKandra,
Gido en Hella, Heidy en Frank

Landgraaf: J. Moonen
A. Moonen-Bootz
Peter en Nathalie, Carlo

Mechelen: G. Moonen
A. Moonen-Pietersma
Gino, Hans
Diana en Wim, Roy

Eijsden: H. Moonen
R. Moonen-Waterval
Serafien en Remy,
Daniëlle en Raymond
Lilian en Rudy, Ivan, Marwin

Margraten: J. Gerstel-Moonen
G. Gerstel
Miranda en Paul, Ronny

Margraten: J. Delamboye-Moonen
H. Delamboye
Enrico, Carmen

Margraten: J. Moonen
M. Moonen-IJzermans
Roel, Bart, Erik
Familie Moonen
Familie Bastings

6269BM Margraten, 17 september 1989.
Eijkerstraat 24
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
op donderdag 21 septembera.s. om 10.30 uur in ge-
meenschapshuis 'Oos Heim', Clermontstraat 10 te
Margraten, waarna aansluitend de begrafenis op
het r.k. kerkhof.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in het ge-
meenschapshuis.
Heden, dinsdag wordt vader bijzonder herdacht in
de avondmis van 19.00 uur in het gemeenschaps-
huis.
Vader is opgebaard in Mortuarium Smeets, Spoor-
laan 29 te Valkenburg. Bezoekureri dagelijks van
18.00tot 19.00 uur.
Zij die geen gewone kennisgeving mochten ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van
het overlijden van onze oprichter, oud-voorzitter
en erelid van het Knapenkoor 'De Lente-
bloempjes', meister

G. Moonen
Bestuur, dirigent en leden
van De Lentebloempjes Margraten

Hartelijk dank aan allen die met ons
meeleefden na het overlijden en bij de
crematie van

Math Boeyen
Met extra dank aan het "RMK 1921".

C. Boeyen-Derks
Brunssum, september 1989

t
Hetregent zachtjes Soms ben ik de oudste
in mijn ogen en zij is het kind
en achter, de wolken soms noem ik haar "moeder"
verschuilt zich de zon als ik herkenning vind.
als ik kijk Nu glimlacht ze zachtjes
naar die vrouw en ik zit naast haar neer
met haar kmderlijk wezen ik zoek in haar ogen
waarin, lang geleden maar het regent alweer
mijn leven begon _, . ,

_~ .Christel Kuipers
Na een liefdevolle verzorging in de Lückerhei-
dekliniek te Kerkrade, is kalm en vredig van ons
heengegaan, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moe-
der, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder,
zus, schoonzus en tante

Maria Hubertina
Strous
echtgenote van

Gerardus Leonardus
Franciscus Timmermans

Zij overleed op de leeftijd van 86 jaar, voorzienvan
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebeden aan.

Kerkrade-West: G.L.F. Timmermans
Harare, Zimbabwe: pater F. Timmermans

Wenen: H. Timmermans
A. Timmermans-Emminger

Heerlen: A. Limpens-Timmermans
P. Limpens

Heerlen: T. Timmermans
En al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Strous
Familie Timmermans

Kerkrade, 16 september 1989
„Huize Firenschat"
Corr.adres: Peter Schunckstraat 586
6418 KT Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 21 september a.s. om 10.00 uur in de
parochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvan-
genis te Terwinselen, waarna aansluitend de cre-
matie in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Afscheidsmis woensdag 20 septembera.s. om 18.00
uur in de kapel van „Huize Firenschat", Schaesber-
gerstraat 25 te Terwinselen.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St.-Pieterstraat 145, Chevremont, dage-
lijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem
mochten ondervinden is heden, na een kortstondi-
ge ziekte, zacht en kalm van ons heengegaan,voor-
zien van het h. sacrament der zieken, in de leeftijd
van 78 jaar, mijn dierbare broer en onze lieve oom
en neef

Albert Jan Mccx
De bedroefde familie:

Wijlre: F.H. Mccx
neven en nichten

6301 JCValkenburg-Houthem, 17 september 1989
St. Gerlach 28
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden donderdag 21 septem-
ber om 11.00uur in de parochiekerk van de H. Ger-
lachus te Houthem.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Avondmis tot zijn intentie woensdag om 19.00 uur
in voornoemde kerk.
Bezoek rouwkapel Timmermans, Volderstraat 22
Meerssen, van 18.00 tot 19.00 uur.

— j -I
Mensen waar jevan houdt
hoeven niet te sterven.. Die blijven altijd bij je.

In vrede isvan ons heengegaan, na een kortstondi-
ge ziekte en voorzien van het h. oliesel, mijn innig-
geliefde man, onze zorgzame vader, schoonvader
en opa

Leo Wijnen
echtgenoot van

Keetje van Marwijk
op de leeftijd van 77 jaar.

Heerlen: K. Wijnen-van Marwijk
Landgraaf: Annet en Hans

Perry
17 september 1989
Schelsberg 115, 6413 AC Heerlen
Geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
donderdag 21 septembera.s. om 11.00uur in de pa-
rochiekerk St. Anthonius van Padua te Vrank-
Heerlen, waarna aansluitend begrafenis op het
kerkhof aan deKampstraat te Heerlerheide.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter in
de kerk vanaf 10.40 uur.
Avondwake, woensdag 20 september om 19.00 uur
in voornoemde kerk.
Pap is opgebaard in de rouwkapel van het De We-
verziekenhuis te Heerlen. Gelegenheid tot af-
scheidnemen aldaar, dagelijks van 16.00 tot 17.00
uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

Dankbetuiging
Voor uw zeer gewaardeerde blijkenvan medeleven
en belangstelling bij het overlijden en de crematie-
plechtigheid van mijn dierbare vrouw

Tiny
Breemen-Cuypers

betuig ik mijn oprechte dank.
Het is voor mij een grote troost en steun te weten,
dat zij door zovelen geliefd en gerespecteerd werd.

Max Breemen
Heerlen, september 1989
Talmastraat 5

: t
Met droefheid namen de Kanunniken van hetKa-
pittel van de Kathedrale Kerk van Roermond ken-
nis van het overlijden van monseigneur drs.

J.W.L. Damen
Erekanunnik van het Kathedraal Kapittel

Met respect blijven wij zijn vele verdiensten voor
de Kerk van God in gedachtenis houden.

Mgr. W.J.M. Heuvelmans
Proost van het Kapittel

I —+ 1t
Na een liefdevolleverzorging in de verpleegklinij
te Heerlen, is kalm en vredig van ons heengega»
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, overgroJ
moeder, tante en nicht

Maria Johanna
Degens

weduwe van

Hendrik Heutz
Zij overleed in de gezegende leeftijd van 85 jal
voorzien van het h. sacrament der zieken.
Voor haar zielerust vragen wij uw gebed.

Hoensbroek: André Heutz
Margriet Heutz-Timmermaoi
Kitty en Henk. Joey, Cassy
Jack

Geldrop: Hub Heutz
Leny Heutz-Aendekerk
Léan en Geert
Bart en Corinne
Familie Degens
Familie Heutz

Heerlen, 16 september 1989
Corr.adres: Ridderhoenstraat 177
6433 EE Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wordt
op donderdag 21 septembera.s. om 11.00 uur in i
parochiekerk van St. Barbara te Treebeek, waan[
aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op <r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is I j
schriftelijk condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondnfvan woensdag 20 september a.s. om 19.00uur in f
kapel van het bejaardencentrum Ter Eyck, Jol
Franklinstraat 30 te Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkarn
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 He<
len, dagelijksvan 18.00 tot 18.30 uur.
Zij die,geen kennisgeving mochten ontvangen, i
lieven deze annonce als zodanig te willen bescho
wen.

tMaria Gertruda Heijgele, oud 85 jaar, weduV;van Larel Hubertus Poolen, Orleansstr. 16, 62 I
LE Maastricht. De uitvaartdienst vindt plaats flf
den dinsdag 19 september om 14.00 uur in de I
Lambertuskapel, Victor de Stuersstr. 17, Ma*
tricht. Er is geen condoleren.

tJosine NicolasineMarie Hubertine Poolen, o'
82 jaar,weduwe van Willem Gerard Clément 0

stenk, Praaglaan 59, 6229 HL Maastricht. De i<|
vaartdienst vindt plaats donderdag 21 septemtj
as. om 11.00 uur in de Kruisherenkerk, Kromm'
plein. Schriftelijk condoleren achterin de kerk.

tCecilia Hubertina Übachs, oud 75 jaar, wedu<
van Servatius Hubertus Victor Vaessen, &

gerstr. 25, 6226 BA Maastricht. De uitvaartdie*
vindt plaats heden dinsdag 19 september om \\- [
uur in de parochiekerk van de H. Antonius van f f
dua te Scharn-Maastricht. Er is geen condoleren.

■I
4- Mia Scheijmans,[I I jaar, echtgenote m

I André Schreiber, RC!
I mond. De plechtige jjI vaartdienst zal word
gehouden op dond
dag 21 september <
11.00 uur in de O.M
Munsterkerk RoermO
mond.
4. Jeanne Maas, 88 jfjjf weduwe van To]
van Hinsberg. Corjl
dres: Terpstraat 6, 6fCD Wessem. De pief
tige uitvaardienst jworden gehouden JI donderdag 21 septnI ber om 10.30 uur mlI parochiekerk van delI Medardus te Wessenj

I —1!'

Dankbetuiging .
Voor uw deelneming, in welke vorm ook, betoond tijdens de ziekte, het
overlijden en de begrafenis van onze moeder, schoonmoeder, grootmoe-
der en overgrootmoeder

Maria Elisabeth
Liedekerken-Meels

betuigen wij onze oprechte dank.
Familie Liedekerken
De zeswekendienst zal worden gehoudenop zaterdag 23 september 1989
om 19 uur in de Christus Koningkerk, Kluis Geleen.

Adviesraad ontevreden
over transportrapport

AÊk Modehuis Baks
#/P/lf» Uw 3dres voor exclus'eve damesmode
wéfMkm) onze najaarscollectie omvat:

wintermantels, gevoerde
regenjassen,

mantelpakjes, japonnen
etc.

Ook uw adres voor grote maten 36-60 en rouwkleding.
Donderdag koopavond tot 21.00 uur.

Heerlen, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-715806

HEERLEN - De sociaal-economische adviesraad Limburg
(SEAR) is teleurgesteld over het rapport 'Transport en distri-
butie in Limburg' dat begin dit jaar door INRO/TNO werd op-
gesteld. In het rapport, zo schrijft de SEAR, ontbreekt uitdruk-
kelijk wat de specifiek Limburgse positie is. Het kan daarom
de bedrijven noch de overheid als hulpmiddel dienen.

Zo brengt het rapport geen duide-
lijkheid over de omvang van de ver-
voersstromen en de richting daar-
van. Ook wordt de grootte van het
marktgebied niet duidelijk. Even-
min worden ontwikkelingen be-
schreven van de plaats van Lim-
burg ten opzichtevan het omliggen-
de marktgebied. Kortom in de ogen
van de SEAR is het INRO/TNO-rap-
port onvolledig. Dat komt onder
meer doordat de samenstellers van
het rapport onvoldoendemet de be-

drijven en overheid hebben gespro-
ken.

De SEAR heeft het verschijnen van
het rapport aangegrepen om haar
eigen visie over transport en distri-
butie naar buiten te brengen. Ge-
streefd moet worden naar de uit-
bouw van de vervoerssector, niet in
de zin van transito-verkeer, maar
van activiteiten met toegevoegde
waarde. De SEAR is het eens met de
keuze van GS om Venlo en Maas-

tricht Airport tot 'speerpunten' op
vervoergebied te benoemen.

Zij is echter wel van mening dat dat
niet mag betekenen dat activiteiten
elders daardoor zullen worden ge-
blokkeerd. Verder wordt gepleit
voor een verdere uitbouwvan de in-
frastructuur. Speciale aandacht
wordt gevraagd voor een zo snel
mogelijke aansluiting van de A73 op
het Duitse autobanennet. En de A2
bij Maastricht moet in een tunnel
worden gelegd. Daarnaast moet on-
der meer bij Venlo de capaciteit van
het spoornet worden uitgebreid.
Verder moet er meer bekendheid
worden gegeven aan allerlei oplei-
dingen die nu al op vervoersgebied
bestaan, maar onvoldoende bekend
zijn.

Belastingaanslag
postduivenbond

MAASTRICHT - De bezitter van
een luchtdrukwapen kan aan de
hand van landelijke richtlijnen zelf
bepalen ofvoor het bezitten van het
wapen een vergunning nodig is vol-
gens de nieuwe wet wapens en
munitie, die op 1 november ingaat.
In het algemeen kan worden gesteld
dat de luchtdrukwapens met een ki-
netische mondingsenergie (KME)
van 7,5 joule of meer onder de wer-
king van deze wet vallen. Tot op he-
den is er bij de politie geen appara-
tuur aanwezigom deKME te meten.

buksen hebben een hogere en^
en vallen onder de nieuwe wet.
Het ministerie van justitieen d?
minele recherche informatiedi'
(CRI) in Den Haag zoeken naaf
oplossing voor de problemen f
de kogelsnelheidsmeters voor
meten van de KME. Wie een W
drukwapen heeft waarvoor een
gunning nodig is, dient vóór 1,
vember een aanvraagformulier.
sturen dat bij de plaatselijke pfll
verkrijgbaar is.

De prijs van het luchtdrukwapen
kan bepalend zijn of men een ver-
gunning nodig heeft. Buksen of pi-
stolen die enkele honderden gul-
dens kosten zouden een hogere
KME dan 7,5 joulekunnen hebben.
Alle bekende luchtdrukpistolen en
CO2-buksen hebben een KME van
minder dan 7,5 joule. Dit geldt ook
voor de specifieke wedstrijdgewe-
ren (Match-rifles).

Op themadag gehandicaptenbeleid in Sittard

De Kok (CDA) pleit voor
'één-voorzieningenwet'

MAASTRICHT - Gedepute*
Staten hebben 750.000 guldenU»1
trokken voor de oprichting vaf
Fijnmechanisch Opleiding^'
trum Noord-Limburg. Deze r*
nale bedrijfsschool wordt geve*'
in Venray en zal plaats bieden^48 leerlingen. Zij worden gesch'
in zeer geavanceerde fijnmed1
sche technieken. Het instituut
zich ook gaan toeleggen op bÜ'
nascholing.

Provincie steu
bedrijfsschool

Alle luchtdrukwapens onder de 7,5
joule afkomstig uit de Bondsrepu-
bliek Duitsland (de bekendste zijn
Diana, Weirauch en Anschutz) zijn
voorzien van een ingeslagen letter T
in een vijfhoek. Alle bekende pomp-

HOOGEZAND -.De afdeling Noord
van de Nederlandse Postduiven-
houders Organisatie (NPO) hangt
een belastingaanslag van drie ton
boven het hoofd. De belastingdienst
heeft de boeken van de noordelijke
afdeling, waarbij 47 verenigingen
uit Groningen en Noordoost-Dren-
the zijn aangesloten, doorgelicht.

De drie ton wordt gevorderd over
loon dat de afdeling Noord de laat-
ste vijfjaar heeft betaald aan chauf-
feurs. De chauffeurs vervoeren we-
kelijks wedstrijdduiven naar los-
singsplaatsen in binnen- en buiten-
land.

De afdeling Noord ontkent bij mon-
de van voorzitter A.G. Braun uit
Hoogezand dat er sprake is van
'loon. „Het kleine beetje geld dat
wij aan de chauffeurs, vaak zelf ook
duivenmelkers, betalen is een on-
kostenvergoeding. Wij zijn dus niet
lóonbelastingplichtig."
Braun vermoedt dat de afdeling
Noord een test-case is voor alle der-
tig afdelingen in heel Nederland
(met 60.000 leden). „Wanneer het in-
derdaad tot een aanslag komt, heeft
dat vergaande gevolgen voor de dui-
vensport in Nederland. Wedstrijd-
kosten zullen verdubbelen. Veel le-
den zullen dit niet meer op kunnen
brengen en haken af."

Hauben voerde gisteren aan $
GS zelf het rapport hebben êe
bruikt als verweer tegen de of,
grondingsnota ' van minist*
Smit-Kroes, waardoor het het P,
rakter van een openbaar st^
had gekregen.

MAASTRICHT - De in Heerlen
wonende journalist Leo Hauben
heeft gisteren op de hoorzitting
van de provinciale AROB-com-
missie op basis van de Wet Open-
baarheid Bestuur (WOB) be-
zwaar aangetekend tegen het feit
dat hem van provinciewege inza-
ge was geweigerd in een ambte-
lijkrapport.

WOB-beroep
journalist

'Gegrond Ontgronden'.
GS baseerden hun weigering °'een instructie welke openbaa'
making uitsluit yan interne stil"
ken of van stukken die een of
volledig of vertekend beeld kiH 1
nen geven van een situatie.

Na afloop was er nog een feestelijk
tintje, toen de scheidend voorzitter
yan de Federatie Gehandicaptenor-
ganisaties Limburg, S. Engelen, in
de bloemetjes werd gezet.

Zon wet zou volgens De Kok een
flinke bezuiniging opleveren en het
voor gehandicapten gemakkelijker
maken een beroep te doen op geld
van de overheid.

Er was ook veel kritiek op de zoge-
naamde WAGT-wet. Deze wet heeft
tot doel om minstens drie tot zeven
procent van de arbeidsplaatsen te
geven aan gehandicapten. Maar zo
werd opgemerkt, bij de overheid
zelf wordt nog maar nauwelijks
twee procent van de functies bezet
door gehandicapten. De Kok - die
overigens nogal wat kritiek van de

Aan het einde van de themamiddag
was er Limburgse vlaai voor devier
sprekers (waaronder drie politici).
Uit de vlaai ontbrak echter een flink
stuk. „Dat stuk krijgt u over vier
jaar als de politiek nu echt iets
structureels verbeterd heeft aan het
gehandicaptenbeleid," was de
boodschap die de politici meekre-
gen.

ties in Nederland houdt de politiek
nog steeds onvoldoende rekening
met de wensen van gehandicapten.
De gehandicapten vinden dat er nog
altijd geen goede voorzieningen zijn
in bijvoorbeeld het openbaar ver-
voer, nieuwe woningen of in open-
bare gebouwen. Dat, zo zeiden deel-
nemers aan de themadag gisteren,
moet nu maar eens veranderen.

toehoorders te verduren kreeg - be-
loofde zich in de Tweede Kamer
sterk te gaan maken voor een betere
naleving van de WAGT-wet.

SITTARD - Bedrijven die zich on-
voldoende inspannen om gehandi-
capte werknemers in dienst te ne-
men moeten zwaarder worden ge-
straft. Dat stelde het CDA Tweede
Kamerlid A.C. de Kok gisteren in
Sittard op de themadag 'Met een
handicap naar het jaar 2000. Boven-
dien pleitte hij voor het realiseren
van een zogenaamde 'één-voorzie-
ningenwet' die de bestaande 38 re-
gelingen voor gehandicapten zou
moeten vervangen.

De conclusievan het betreffen
onderzoek was dat in het Ma^dal 30 miljoen ton grint kan v/°
den gedolven zonder dat dit ve\strekkende gevolgen heeft v°°
de waterhuishouding in dit ée
bied.

Dat rapport handelde over een
onderzoek in september 1979
naar de hydrologische gevolgen
van verdere ontgrinding van het
Maasdal. Het stuk werd ge-
noemd in de ministeriële nota

MaMa tegen
andelenactie

luchthaven
Van onze correspondente

LANAKEN - In een open brief
aan alle gemeenten in Belgisch-
Limburg heeft de Maaslandse
Milieu-Actie, kortweg MaMa, ge-
vraagd geen aandelen te kopen
van Maastricht Airport.

De milieuvereniging vindt dat
Maastricht de Belgisch-Lim-
burgse regio opzadelt met de ge-
luidsoverlast maar dat de stad
straks zelf met het economisch
profijt gaat lopen. De vereniging
verzet zich al jarentegen de mo-
gelijke uitbreiding van de lucht-
haven Beek.

Op de vraag van de leiding van
de luchthaven om in te tekenen
op de kapitaalsverhoging, zou-
den ondermeer steden als Has-
selt en Genk §en afwachtende,
maar toch positieve houding
aannemen.Volgens de gehandicaptenorganisa-
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achter de rug, maar die leverden
weinig of niets op," aldus Hulsman.

Meer dan twintig jaar stopte de
Heerlenaar alle energie in het
maandblad, dat hij als een stuk van
zichzelf beschouwt. Volgens hem
heeft het blad, dat veelal door oude-
re katholieken wordt gelezen, een
verkondigend karakter. „Aan ver-
halen en goede medewerkers is
nooit een gebrek geweest. De laat-
ste vijfa zes jaarkonden we overle-

ven dank zij de financiële reserves
die we steeds gekoesterd hebben",
zegt de Heerlenaar, die zich al vele
jaren inzetvoor de katholieke kerk.
Naast zijn werk voor de stichting
Waarheid en Leven steekt hij veel
tijd in het Legioen van Maria.

Tot eind december is uitgave van
het katholiek blad gegarandeerd.
„Ik heb al verhalen vóór de volgen-
de nummers gekregen", zegt Huls-
man, kijkend naar de kast-in zijn

Van onze verslaggeefster
IEERLEN - Het voortbestaan van
iet katholieke maandblad Waar-
'eid en Leven hangt aan een zijden
Iraadje. Het aantal abonnees van
lit landelijke orgaan is de laatste ja-
j.en zo sterk verminderd dat het fi-
nancieel niet meer verantwoord is
faarheid en Leven ook na 1989 te
aten verschijnen. „We wachten nu
og enkele weken de reacties van

* 'zers af. Dan pas nemen we een be-
'issing. In het uiterste geval zullen
'e stoppen", zegt G. Hulsman,
'oorzitter van de stichting Katho-
'ek Leven, verantwoordelijk voor'e uitgave, teleurgesteld.

Toekomst Waarheid
en Leven onzeker

Waarheid en Leven werd in de jaren
zestig opgericht, in een tijd dat de
katholieke kerk gekenmerkt werd
door een crisis. Vanuit een priester-
groep werd het idee gelanceerd een
blad uit te geven. Hulsman werd er
in eerste instantie als penningmees-
ter aan toegevoegd. „We proberen
met ons blad de mensen duidelijk te
maken dat ze er waarde aan hebben
lid te zijn van de katholieke kerk."
Wat Hulsman tot een tevredener
mens stemt is dat de interesse voor
het actiefkatholiek zijn weer groeit.
„Toen wij zoveel jaren geleden van
start gingen, waren er vrijwel geen
bladen van onze signatuur. De laat-
ste jaren is er echter goede lectuu.
bijgekomen", aldus Hulsman. „Dat
is een pleister op de wonde."

woonkamer. Aangevend dat hij kan
rekenen op de medewerkers.

Dinsdag 19 september 1989 "13
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" Tijdens de viering van de Heerlense bevrijding afgelopen zondag spraken de Moskouse
oorlogsveteranen Nikolaj Zoebarjev en Nadjezjda Popova (midden van foto) met Ameri-
kaanse bevrijders van de Old Hickory-divisie. Foto: FRANS RADE.

Heerlenaren willen
dialoog met Oostblok

Plan voor televisieverbinding op bevrijdingsdag

Advies Verkenningscommissie leidt tot krachtenbundeling

UTPgaat samenwerken
met andere instituten

dens de Tweede Wereldoorlog en
Nadjezjda Popova een vroegere
gevechtspilote, alsook de Secre-
taris van de Vereniging van het
Verzet in Moskouw, legden ter
plekke contacten met oorlogsve-
teranen uit de Verenigde Staten.

sproken kan worden met 'de
Sovjetunie. De bedoeling is dat
de Nederlanders met Sovjet-col-
lega's praten over vrede en vei-
ligheidin dewereld en de bevor-
dering van welzijn en welvaart
en de zorg voor het milieu.

Ook de culturele en de militaire
attachés van de USSR in ons
land waren in Heerlen om de be-
vrijdingsdag mee te vieren.

HEERLEN — Drie bekende
Heerlenaren hebben het initia-
tief genomen om op bevrijdings-
dag volgend jaar contact tot
stand te brengen tussen Heerlen
en een nog nader te bepalen stad
in de Sovjetunie. Nie Tummers,
Eerste Kamerlid voor de PvdA,
Jos Schreurs, CDA-er en aalmoe-
zenier van sociale werken in de
Oostelijke Mijnstreek en Frits
Dragstra, fractievoorzitter van
Groen Links (CPN-PPR-PSP-
EVP) in de Heerlense gemeente-
raad, hebben de Voorbereidings-
groep Oost-West Dialoog ge-
vormd om dit contact tot stand te
brengen.

Op dit moment verblijven ook
vier Hongaren in Heerlen. „Het
IKV onderhoudt contacten met
Hongarije en heeft een buspen-
del op touw gezet. In dat kader
zijn er Hongaren in Nederland.
Vier daarvan zijn in Heerlen on-
dergebracht. Zij komen uit de
stad Gyor waar de Vredesgroepn
hier goede contacten mee onder-
houden," aldus Gre Dragstra, de
echtgenotevan het Heerlense ge-
meenteraadslid, die het bezoek
mede heeft geregeld.

„De nieuwe ontwikkelingen in
het oosten zijn de directe aanlei-
dingvoor het idee om vanuit drie
grote stromingen, het christen-
dom, het socialisme en het com-
munisme ook op lokaal niveau
contacten te leggen. De Sovjet
ambassade is blij met dit initia-
tief en werkt mee. De bedoeling
is een dialoog tot stand te bren-
gen,om meervan elkaar te weten
te komen," aldus Dragstra.

Het drietal denkt aan het maken
van een directe televisieverbin-
ding op 5 mei 1990 tussen Heer-
len en de Sovjetunie. De ambas-
sade van dat land heeft mede-
werking toegezegd. Ook van de
Open Universiteit wordt mede-
werking verkregen, zodat niet al-
leen op politiek niveau maar ook
op wetenschappelijk niveau ge-

Welke stad in de Sovjet Unie uit-
eindelijk in contact zal komen
met Heerlen is nog niet bekend.

Ook tijdens de viering van de
Heerlense bevrijdingsdag afgelo-
pen zondag waren Russen aan-
wezig. Nikolaj Zoebarjev, een
partizaan die bij Bastogne tegen
de Duitsers heeft gevochten tij-

Minister in cassatie
tegen vonnis rechtbank

Staat en officier van justitie Van Hilten veroordeeld

(tEERLEN - De Universiteit
oor Theologie en Pastoraat inHeerlen (UTP) wil gaan sa-

menwerken met de Katholie-
ke Theologische Universiteit
_!an Amsterdam en de Katho-
lieke Universiteit van Nijme-gen. Doel van de beoogde nau-
,i samenwerking is de kwali-
36it van het wetenschappelijk
■J'Hderzoek en de doelmatig-
heid van het onderwijs te ver-ogen. Gehoopt wordt dat de
i
yee nog overblijvende katho-

lieke theologische opleidingen
ii^h op den duur ook bij het.. zul-

aansluiten.

* samenwerking van de drie theo-,|>gische opleidingen is een direct~ van het in april dit jaargepu-
bliceerde advies van de Verken-
IJlgscommissie Godgeleerdheid,
i'eze commissie die de theologische
[Weidingen in ons land onder de
j^p nam, kwam tot de conclusie
i't de UTP, vanwege het lage we-
81schappelijke niveau, haar uni-
''^sitaire status zou moeten verlie-
'6,l. Net als de theologische facul-
j?'t in Amsterdam, die ook met eeni?kke onvoldoende werd opgeza-
*ld, kreeg de UTP het advies zich
j!** te vormen tot een HBO-oplei-

'■ Jtigen danop een of andere manier
te zoeken bij de Rijks-

universiteit Limburg. De leiding
|?*i de UTP was overigens van me-
i"tg dat de commissie in haar rap-
M geen recht had gedaan aan de
"?ge opvattingen, diebinnen de op-
'ding gelden. Delaire,kampioen

in het ontsnappen

Al twee keer tot levenslang veroordeeld
" De buurt rond de woning, waarin Delaire de vrouw en haar twee kinderen vasthoudt, is her-
metisch afgesloten. Pers en politie wachten op nieuwe ontwikkelingen. Foto: widdershoven

,e voorstellen van de Verkennings-
.ottimissie - één algemeen landelijk,6tenschappelijk instituut voor
'eologie - stuitten op principiële
r praktische bezwaren. Vandaar
't de katholieke theologische op-
jfdingen nu zelf met voorstellen
Jr> gekomen.

J1 het gisteren voorgestelde samen-
werkingsverband blijft de zelfstan-:Sheid van de deelnemende instel-den onverlet. Er blijft dus een
|>P in Heerlen. Wel zullen een.**k aantal bevoegheden overgaan
l?ar het nieuwe orgaan. Zoals be-
dingen ten aanzien van algemeen
teid, de programmering van het

onderzoek en de'"'Vang van het wetenschappelijk
Fsoneel.

MAASTRICHT - Mede uit
naam van officier van justitie
mr P. van Hilten heeft de mi-
nister van Justitie maandag
cassatie ingesteld tegen het
vonnis van de rechtbank in
Maastricht waarbij de Staat
der Nederlanden én de ge-
noemde officier zijn veroor-
deeld tot betaling van 2700
gulden aan een 27-jarige stu-
dent uit Aken als vergoeding
voor onnodig gemaakte advo-
caatkosten. In dat vonnis, op
31 augustus in een civiele pro-
cedure uitgesproken, beschul-
digt de rechtbank officier Van
Hilten ervan onrechtmatig en
onzorgvuldig te hebben ge-
handeld door de Maastrichtse
advocaat mr Richard Wage-
mans op zondag 14 december
1986 te verbieden de Duitser in
een Heerlense politiecel te be-
zoeken.

contact tussen raadsman en gedeti-
neerde cliënt te beperken indien,
zoals in dit geval, het gerechtelijk
vooronderzoek reeds is geopend.

Na de herhaalde afwijzing nam de
advocaat contact op met de rechter-
commissaris, die na langdurig be-
raad uiteindelijk wel toestemming
verleende de Duitser in zijn cel te
bezoeken. Voor inmiddels door
hem en een kantoorgenoot gemaak-
te kosten presenteerde mr Wage-
mans de Duitser een rekening ten
bedrage van 2700 gulden. Ervan uit-
gaande dat deze kosten in feite on-
nodig waren gemaakt, diende mr
Wagemans nadien namens de Duit-
ser een vordering tot terugbetaling
in bij de kantonrechter te Sittard.
Deze wees de vordering echter van
de hand en veroordeelde de Maas-
trichtse advocaat zelfs tot betaling
van de kosten van het geding.

In hoger beroep bij de civiele kamer

vanTlerechtbank te Maastricht is de
vordering wel toegekend. Daarbij
werd niet alleen, zoals gebruikelijk,
de Staat der Nederlanden veroor-
deeldmaar ook de officiervan justi-
tie dienaar het oordeelvan de recht-
bank een onjuiste beslissing heeft
genomen. Voor zover te achterha-
len, is het de eerste keer dat in ons
land een officier van justitie per-
soonlijk door de rechter is aange-
sproken. Mr Van Hilten vernam zijn
vonnis toen hij terugkeerde van va-
kantie, vier dagen nadat het was uit-
gesproken. Mét de Staat der Neder-
landen werd hij tevens veroordeeld
tot het betalen van f 2108,85 aan ge-
rechtskosten. Daaraan voegde de
rechtbank de clausule toe dat beta-
ling door één van de veroordeelden
de ander daarvan 'bevrijdt.

De Hoge Raad, bij wie thans cassa-
tie is ingesteld, pleegt uitsluitend na
te gaan of een rechtbank de wetsre-
gels op juistewijze heeft toegepast.

HEERLEN - Philippe Delaire, één
van de gijzelnemers die momenteel
een gezin in het bij Luik gelegen
Thilff in bedwang houdt, is een
oude bekende in Limburg. De 28-ja-
rige Franse crimineel liet enkele
maanden geleden zijn sporen na in
Gulpen waar hij een overval pleeg-
de op een geldtransport. Daarvoor,
april 1987, gijzelde hij samen met de

Belgische gangster 'petit' Robert
van O. werknemers van een bank in
Valkenburg en pleegde tijdens de-
zelfde gebeurtenis een bankoverval.

Een maand geleden bevestigde de
Rijkspolitie in Limburg dat de Lim-
burgse agenten 'uitkijken' naar De-
laire. Hij zou betrokken zijn ge-
weest- maar bewijzen heeft de poli-
tie daar niet voor - bij nog meer
overvallen die de laatste maanden
in beide Limburgen zijn gepleegd.
De gangster is in het verleden in
Frankrijk bij verstek al tot levens-
lang veroordeeld geweest. In België
staat hem een soortgelijke straf te
wachten voor een moord en een
reeks overvallen.
Twee maanden voor de

"De ontvluchtte bankmede-
werker heeft Philippe Delaire
van een foto herkend.

IKLgastheer internationaal congres in Maastricht

Registratie onmisbaar
bij kankerbestrijding

Met een vriend zat de Akenaar toen
reeds vier dagen opgesloten nadat
bij de grensovergang in Vaals twee
zelfgemaakte 'bommen' in hun auto
waren aangetroffen. Het tweetal
werd aangezien voor gevaarlijketer-
roristen en op grond daarvan aange-
houden. Vier dagen later verzocht
Akenaar M. om juridische bijstand
van advocaat Wagemans. Officier
Van Hilten verbood de politie ech-
ter de advocaat bij zijn Duitse cliënt
toe te laten. Met medeweten van
hoofdofficier mr J. Fransen vol-
hardde hij daarin ook nadat Wage-
mans hem had gewezen op artikel
50 van het Wetboek van Strafvorde-
ring. Dat artikel verklaart alleen de
rechter-commissaris bevoegd het

Maar de geschiedenis leert dat Phi-
lippe Delaire een volhouder is. Hij
vluchtte uit de gevangenis, door
over een hoge muur te klimmen.
Zijn vlucht was weliswaar niet van
erg lange duur - want hij raakte bij
die sprong ernstig gewond - maar
hij werd opgenomen in de zieken-
boeg van de gevangenis in Lyon,
waar hij ook weer wist te ontkomen.
Met hulp van een vriend ontkwam
hij per helicopter. Voor de afwisse-
ling werd hij weer heel snel gepakt,
aangezien kinderen een helicopter
in een stadion hadden zien landen
en met die mededeling naar de poli-
tie waren gestapt. En om het verhaal
compleet te maken: vorig jaar wist
Delaire uit de gevangenis van Lyon
wederom de benen te nemen.

gijzeling/bankroof in Valkenburg
ontsnapte Philippe Delaire uit de
gevangenis in Luik. En tussen de
soep en de aardappelen door gijzel-
de hij ook noggasten in een pension
en pleegde hij een mislukte overval
in Zeeland..Juli 1987 wist men de
crimineel in Nice te arresteren.

Dat heeft meerdere oorzaken. Een
ervan is dat het aantal gevallenvan
hart- en vaatziekten afneemt door
verbeterde bestrijdingsmethoden.
Dat heeft tot gevolg dat de mensen
gemiddeld ouder worden maar dan
met een groter risico om kanker te
krijgen.

gon in het Maastrichtse MECC en
dat morgenavond zal worden afge-
sloten. Meer dan 300 deelnemers
van 32 nationaliteiten nemen eraan
deel, zo lichtte directeur Wim Visser
van het IKL toe. Het IKL spreekt uit
eigen ervaring een woordje mee en
noemt het betekenisvol dat het con-
gres in Maastricht wordt gehouden
en wel in het 'Jaar tegen deKanker',
waartoe 1989 is uitgeroepen.

t van onze verslaggever
Ij.^ASTRICHT - Registratie van
K^kergevallen levert een arsenaal

/k
1 gegevens die van belang kun-

J 1zijn voor de bestrijding van, fiker en het onderzoek naar de
jl:jf2aken van de gevreesde volks-
)'i *te. Limburg heeft voorop gelo-
H -J 1in de aanpak van dezeregistra-
il>|- Al in 1982 werd in Maastricht het
■% opgericht, het Integraal Kan-
ocentrum Limburg. Van belang is
J er ook een nationale registratie

\)\.rdt bijgehouden. Daartoe is nu
f startsein gegeven.

Groei

l- l eerste jaaroverzicht (1986) van
j.. IKL is onlangs gereedgekomen.
iJ'lant gegeven over dat jaar: bij
i^ bevolkingsaantal van 850.000
Jsonen (Zuid- en Midden-Lim-
tfg) dat het IKL bestrijkt, werden
ut9B6 3.161 nieuwe gevallen van

geconstateerd.

1^ is een van de getallen die ge-
tJ^nd werden op het congres over
/^kerregistratie dat gisteren be-

Een van de sprekers, epidemioloog
en IKL-consulent Piet van den
Brandt, benadrukte dat er een aan-
tal jaren van registratie nodig is om
trendmatige conclusies te kunnen
trekken. Naar stellige verwachting
zal, zoals al vaker te berde is ge-
bracht, het aantalkankergevallen in
de toekomst toenemen. In het jaar
2000 zal bij aanhoudende groei van
kankergevallen een op de drie over-
lijdens veroorzaakt worden door
een of andere vorm van dezeziekte.

Naast een toename van kanker, zul-
len ook de overlevingskansen toe-
nemen, doordat de diagnose in een
steeds vroeger stadium wordt ge-
steld, vooral van toepassing op het
aantal gevallen van borstkanker.
Epidemioloog J. Coebergh van de
Erasmus Universiteit in Rotterdam
noemde in dit verband ook de
groeiende vraag naar radiotherapie
en de chemotherapie voor patiënten
met longkanker (vooral bij mannen
voorkomend, maar steeds meer ook
bij vrouwen) en de groeiende aan-
dacht voor de thuiszorg. Een gede-
gen registratie van alle (ongeveer
200) vormen van kanker wordt dan
ook onmisbaar genoemd om al dezeontwikkelingen bestuurlijk en me-
disch te kunnen begeleiden.
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Afname abonneesfunest voor katholiek maandblad

'e enige echte redding zou een
'assale toename van abonnees zijn,
Assen de 1000 en 1500. „We hebben

' heelwat gerichte ledenwerfacties

provincie



„We zullen de door U aan ons ges'
de onoprechte eisen gevoel
naast ons neerleggen", aldus *mas in een brief, gedateerd 15 5
tember aan de president. De brtfgisteren in Paramaribo gepi>'
ceerd. Thomas vindt dat uit de ei!
van de president weer blijkt dat>
regering met twee maten meet"-1
verwijt vice-president Henck A^
de president de eisen te hebbefl
gefluisterd.
I
Overleg
HoewelThomas nog steeds geert'
turn noemt voor overleg met p^
mentsvoorzitter Jaggernath I>*
mon en bevelhebberDesi Bout*
zegt hij dat „de aan U ingefluisf-1
methode van onhoudbare ei*
onze vastbeslotenheid tot dial'
zeker niet zal kunnen doorkruis"
Volgens Thomas zijn Lachmol 1
Bouterse „de enigen die onze iï
ondubbelzinnig en onomstotf'kunnen redden".

Van onze correspondent
BRUSSEL - De twaalf EG-landen hebben gisteren in Brassenhet handels- en samenwerkingsakkoord van de Europese Ge-
meenschap met Polen goedgekeurd. EG-handelscommissaris
Frans Andriessen en de Franse minister van Buitenlandse Za-
ken Roland Dumans zullen het vandaag in Warschau officieel
ondertekenen.
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Mehrals 300 Unternehmen sind dabei!
Aus demBereich EUROPA ALA CARTE
prasentieren sich u.a.:
Delikatessen und Lecke-
reien aus ganz Europa:
Aachener Kaiserbrunnen- Fleischer Innung -
Bravereien - Printenbac-
kerei Klein - Chio Chips -
Kempel Forellen - Coca
Cola - U.V.M.

AACHEN-BENDPLATZ
11.-15. SEPT.

Offnungsz.: Do-Sa 10-19Uhr■ So 11-19Uhr
Mo 10-19Uhr■ Tagesk:6-■ Schüler/Stud.3.-
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UNTERHALTUNG, ||- ■!■
SPASS, AKTION, MHHMWM

Mehrals 300 Unternehmensind dabei!
Aus dem Bereich BAU, IMMOBIUEN,
HAUSTECHNIK prasentieren sich u.a.:

Aachener Metallhandels-
gesellschaft (AMG) - Bif-
far Haustueren - Scheins
Eisenwaren - Meisier
Team - Niederau - Stien-
stra Immobilien, NL -Quadflieg Versicherun-
gen - U.V.M.

AACHEN-BENDPLAR
M.-IS. SEPT.

Cffnungsz.:Do-Sa 10-19Uhr ■ Soll-19Uhr
I MoIP-l9Uhr ■ Tagesk.:6.- ■ Schuler/Stud.3,

J GEZOCHT L.
SIERADEN en JUWELEN

Indien il sieraden wilt verkopen doe dat dan
bij Steiner Juwelen, want Steinergeeft
HOGEPRIJZEN enBETAALT KONTANTI
U hoeft dusgeen weken te wachten zoals
bij verkoop via veilingen en Ukrijgt daarom
vaak meer dan U denkt.
Sieraden verkopen is immers een kwestie
van vertrouwen, die Steiner waard is.
VRIJBLIJVENDE KOSTELOZE TAXATIEI
Ook voor oudgouden zilveren sieraden,
munten en horloges betaalt Steiner
DEHOOGSTE PRIJS ENKONTANTI

INKOOP-VERKOÖP-BEMIDDELING-
TAXATIES

Stokstraat 2, hoek Smedenstraat
Maastricht-Tel.: 043-256282

Geopend maandag vanaf 13.00 uur, di. t/m. za.
vanaf 10.00 u. Donderdag koopavond.

Lepra zal ons zeker
een zorgzijn!

Een heel jaar medicijnen voor
een leprapatiëntkost maar 60
Kulden.-Reden genoeg voor u
om nu donateur van de NSL te
worden.

I Giro 50500 I1 Bank 70.70.70.929

Nederlandse Stichting
voorLeprabestrijding

Wibautstraat 13 5,
1097 DN Amsterdam,

tel. 020-93897 3.
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Mehr als 300Unternehmen sind dabei!
Aus dem Bereich MODE, HEIM UND
HANDWERK prasentieren sich u.a.:
Adac - Tiffany (Fa-
!Maus) - Run haus-
haltswaren - Limoge
Porzellan - Woolad-
chen - Agyptisches
Kunsthandwerk
Schorn Haushaltswa-
ren - U.V.M.

AACHEHBEHDPLATZ
11.45. SEPT.

Öffnungs2.: Do-Sa 10-19Uhr "So 11-19Uhr| Molo-19Uhr ■ Tagesk.:6.- ■ StMer/Stod.3.-

werkingsakkoord. Daarentegen zijn
de onderhandelingen met Roeme-
nië bevroren in verband met de si-
tuatie van de mensenrechten in dat
land.

Het akkoord is het tweede van deze
aard met een Oostblokland. Vorig
jaarwerd zon akkoord met Honga-
rije gesloten. Volgens een EG-
woordvoerder is het de bedoeling
met dit akkoord de economische en
politieke hervormingen in Polen te
steunen.

Het akkoord met Polen staat overi-
gens los van het hulpprogramma
voor Polen, waartoe de twaalf in juli
besloten. Die hulp kwam er op ver-
zoek van de topconferentie van de
zeven rijkste westerse landen, me-
dio juliin Parijs. De Europese Com-
missie kreeg toen de opdracht die
hulp te coördineren.

Invoerrechten van de EG op Poolse
produkten worden verlaagd, de Po-
lenzullen meer naar het Westen mo-
gen uitvoeren en in 1994 zal de han-
del tussen de EG en Polen zelfs he-
lemaal vrij zijn. Ook gaat de Ge-
meenschap met Polen samenwer-
ken op terreinen als scheepsbouw,
mijnbouw en milieu. Europese be-
drijven zullen worden aangemoe-
digd samenwerkingsprojekten met
Poolse ondernemingen te sluiten.

Vrij

De Westduitse minister van Buiten-
landse Zaken Genscherriep de EG-
landen zondag op het niet bij dat
ene hulpprogramma te laten. Vol-
gens Genscher moet de noodhulp
van de EG aan Polen worden opge-
voerd. Eind deze maand komen ver-
tegenwoordigers van de EG en de
andere landen van de Organisatie
voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling (OESO) in Brussel
bijeen om zich over de verdere
noodhulp aan Polen te beraden.

Het tekent de bijzondere relatie die
de EG wil onderhouden met Polen
en Hongarije. De twaalf zijn nog in
onderhandeling met de Sovjetunie
over een nieuw handels- en samen-

Steun voor hervormingen in Oostblokland

Handelsakkoord EG-
Polen goedgekeurd

Wig

Aanval op
ambassade VS
in Colombia

BOGOTA - De Amerikaanse am-
aassade in de Colombiaanse hoofd-
stad Bogota is zondagavond laat be-
stookt met een raketachtig voor-
werp. Volgens de politie kwam het
projectiel in een muur terecht, maar
Dleef een explosie uit. Een diplo-
naat zei dat zowel de raket als de

lanceerbuis amateurisUch gemaakt
waren. Het verkeer rond de ambas-
sade, dievanwege de door Washing-
ton gesteunde anti-drugscampagne
van de Colombiaanse regering al
streng wordt bewaakt, werd wel
meteen na de aanval stilgelegd. De
aanslagwordt toegeschreven aan de
drugmafia.

Intussen blijken vijf mannen die af-
gelopen donderdag in de Canadese
provincie New Brunswick werden
gearresteerd, plannen te hebben ge-
had om twee vermeende Colom-
biaanse drughandelaren te bevrij-
den.

In een reactie liet het president1
paleis maandagmiddag weten
de brief van Thomas „op heel dc
zichtige wijze tracht een wig te <>
ven tussen de partners van
Front voor democratie en ontwik
ling" (dat is de regeringscoalitie)
De eisen die president Shankar \
de Tucajana-Amazonia stelde $
het vrijgeven van het gekaal
vliegtuig van de particuliere rfl 1
schappij Gum Air en vrijlating s
de piloot Jimmy Gunnels, het tef|
geven van de gekaapteveerboot v
de Surinaamse scheepvaartn1'
schappij, het teruggeven van afie
beslag genomen voertuigen, nl,
rieel en bezittingen van partic11.
ren en bedrijven, het weer mog?,
.maken van economische actW
ten in het gebied dat door de Tu^na-Amazonia wordt gecontrol^
en het stopzetten van provocer£
activiteiten.

De Nederlandse transportbedrij-
ven die de dupe zijn van de blok-
kade van de grensovergang tus-
sen Oostenrijk en Italië willen
compensatie van de rijksover-
heid. Hun organisatie, NOB Weg-
transport, heeft minister Smit
van verkeer gisteren meegedeeld
dat de bedrijfstak per dag
250.000 gulden verliest.

keerd. De grensovergang Hör-
branz en Lindau zijn gisteren
door vrachtauto's afgezet. Bij
Lindau stond aan de Westduitse
kant rond het middaguur een rij
auto's van meer dan een kilome-
ter lengte. Met veel moeite en de
nodige vertraging kunnen bus-
sen en personenauto's de grens
nog passeren. De blokkade werd

Sinds vorige week dinsdag blok-
keren Italiaanse chauffeurs de
grensovergang bij de Brenner-
pas.

WENEN/LINDAU - Westduitse
vrachtwagenchauffeurs hebben
de grens tussen Oostenrijk en de
Bondsrepubliek Duitsland op
een tweetal plaatsen geblok-

" Beeld van de blokkade bij Hórbranz.

Nu ook blokkade
grens BRD en

Oostenrijk

georganiseerd uit solidariteit van
Westduitse vrachtwagenchauf-
feurs met hun stakende collega's
bij de Brennerpas die proteste-
ren tegen een nachtelijk rijver-
bod dat Oostenrijk wil instellen.

Brinkman baseert zijn antwoord op
informatie van de Luxemburgse
ambassade. Volgens de minister
heeft de ambassadeur desgevraagd
bevestigd dat hij indertijd, op een

Navraag door WVC bij de Luxem-
burgse overheid heeft wel bevestigd
dat de meerderheid van de Veroni-
que-aandelen in handen is van de
CLT, de moedermaatschappij van
o.a. de Luxemburgse commerciële
zender RTL.
Op dit moment loopt nog steeds het
onderzoek van het Commissariaat
voor de Media naar de status van
Veronique.

ciële televisiestation Veronique
geen Luxemburgs initiatief. Brink-
man heeft dit geantwoord op ka-
mervragen van CDA-mediaspecia-
list M. Beinema.

DEN HAAG - Volgens minister
Brinkman van WVC is het commer-

Brinkman:
Veronique geen

Luxemburgs
initiatief

receptie, door Rob Out en Lex
Harding is benaderd voor gesprek-
ken over het opzetten van een com-
mercieel televisiestation in Luxem-
burg. Volgens Veronique ligt de
zaak precies omgekeerd en is Vero-
nique-directeur Lex Harding door
de Luxemburgse ambassadeur be-
naderd, zodat het station bijgevolg
wel degelijk een Luxemburgs initia-
tief is.
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PARAMARIBO - Command»
Thomas, leider van de Tucajal'
Amazonia wil dat president R 3sewak Shankar 'terroristen'
straft en terugbetaling eist 4\alle vernietigingen die zij heb"
aangericht. Thomas doelthieri*
op leden van het Junglecomrfl1sdo. Zolang deze kwesties niet 1 j
gerealiseerd zullen de Tucaj^t
Amazonia niet ingaan op eisen!
de president vorige week dins^
stelde. I,

Indianen
eisen

bestraffing
Junglecommand



baan vrij

Warm ontvangst
in Karlovac

SCHAESBERG
Uokino: License to kill, vr t/m wo■15 uur.

Val: Sec no evil, hear no evil, dag.
30 16.30 18.45 en 21 uur. Rivoli: Lock
'. dag. 15 18 en 20.30 uur. Maxim:
jadcalm, dag. 14.30 18.30 en 20.30 uur.
I Lethal Weapon 2, dag. 14.30 19 en
30 uur. K-9, dag. 14.15 19 en 21.15 uur.
adhouse, dag. 14 18.30 en 21 uur.
fee Fugitives, dag. 19 en 21 uur, di do
t 14 uur. Beaches, dag. 14 19 en 21
f. Platvoet en zijn vriendjes, wo 14 en30 uur. De Spiegel: Track 29,vr t/m di
Uur.

HEERLEN

De Vrijwilligerscentrale Heer-
len zoekt voor diverse organi-
saties vrijwilligers voor een
aantal aktiviteiten.

Bardiensten: een organisatie
voor jongerenwerk zoekt en-
thousiaste vrijwilligers om bar-
diensten mee te draaien. Ta-
ken: tappen, drankjes inschen-
ken, afrekenen, schoonhouden
van de bar en een praatje ma-
ken met de bezoekers. Jonge-
ren van 18 jaar ouder kunnen
reageren.

Beheerders muziekkollektief:
een organisatie voor jongeren-
werk diezich ten doel stelt om
oefenruimte en apparatuur aan
te bieden aan amateur-muziek-
groepen vraagt vrijwilligers
voor het beheer van haar mu-
ziekkollektief. Van de vrijwilli-
ger wordt gevraagd, dat hij of
zij toezicht houdt op de aktivi-
teit, het gebouw opent/sluit en
de geluidsapparatuur bedient.
Muziekliefhebbers en mensen
met verantwoordelijksgevoel
zijn welkom.

Gehandicaptenoppas: een op-
pascentrale voor gehandicapte
kinderen zoekt een vrijwillig-
ster uit Brunssum of directe
omgeving vanaf 18 jaar om op
afspraak een avond op te pas-
sen op een 7-jarig gehandicapt
meisje. Er is geen verzorging
nodig.

Rouwbezoek: een organisatie
voor welzijnswerk in Nuth
zoekt vrijwilligers van middel-
bare leeftijd voor haar projekt
rouwbezoek. Van de vrijwilli-
ger wordt verwacht dat hij/zij
minimaal na zes weken een be-
zoek brengt aan de nabestaan-
de(n). Plaatsen Hulsberg,
Schimmert en Wijnandsrade.

Meidengroep: buurtwerk in
Heerlen vraagt vrijwilligers
voor het begeleiden van de
meidengroep voor Turkse, Ma-
rokkaanse en Nederlandse
meisjes van 7-14 jaar. Mogelij-
ke aktiviteiten op donderdag-
middag: toneel, thema's en
handenarbeid.

Poppenkast: een cultureel café
in Heerlen vraagt vrijwilligers
voor het begeleiden van de
kindermiddagen op woensdag.
Taken zijn: het organiseren en
begeleiden van de aktiviteit
poppenkastspelen en kassa-
werk.
Voor meer informatie: Vrijwil-
ligerscentrale Heerlen, Burge-
meester Van Grunsvenplein 2,
S 045-713971. Open op werk-
dagen van 9-12 en van 14-17

'uur.

Kleding uit
winkel gestolen

HEERLEN - Uit een winkel aan de
Dr. Poelstraat in Heerlen is in het af-
gelopen weekeinde een grote hoe-
veelheid kleding gestolen. De dader
vluchtte met de buit in een rode Su-
zuki. Enige tijd later vond de politie
deze auto uitgebrand terug in
Hoensbroek. Van de dader ont-
breekt elk spoor.

per persoon

Van onze verslaggever

I Regioredactie
i kostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

kantoor Heerlen; « 045-739284
*"im Dragstra, «045-710317

Hollman« 045-422345
Rooijakkers

«045-714876
i tjans Toonen, chef« 045-425335
i gehard Willems
| «04406-15890

Kerkrade
«045-455506

Philippens
■s« 04455-2161

Nieuwe start voor
centrum Waubach

Grauwe dorpskern in gloednieuw jasjegestoken

zorgen The Jaguarsvoor muziek uit
de jarenzestig.

Pennings van het BMK de loco-bur-
gemeester bedankte voor het war-
me ontvangst, begaf het gezelschap
zich naar de raadszaal. Ook hier
volgden toespraken door de drie
burgemeesters. Alle sprekers, spra-
ken de hoop uit dat deze concertreis
een stevige basis zou zijn voor een
langdurige samenwerking tussen
Karlovac, Brunssum en Landgraaf.
Burgemeester Coenders van Land-
graaf gaf de bijeenkomst nog een
politiek tintje door minister-presi-
dent Markovic van Joegoslavië te
steunen in zijn strijd voor vrijheid,
gelijkheid en broederschap. „Onze
beide steden werken er hard aan om
deze principes in praktijk te bren-
gen."
De heer Hein Joosten, buitenge-
woon lid van het koor en gestoken
in mijnwerkerstenue, overhandigde
aan mevrouw Res.kovac een origine-
le mijnlamp als symbool voor de
streek waarin Brunssum en Land-
graaf liggen. Joosten werd op de
voet gevolgd door drie ledenvan het
damescomité, die verkleed als 'Frau
Antje' tulpenbollen en kaas aanbo-
den.
Na de plechtigheid in het gemeente-
huis werd bij het monument voor de
gevallenen een krans gelegd.

Marjana Reskovac was blij met de
aanwezigheid van de Nederlandse
gasten. Zij vertelde over de geschie-
denis van de 410 jaar oude stad en
prees het initiatief van het Bruns-
sums mannenkoor om een krans te
leggen bij het monument voor de
gevallenen uit de Tweede Wereld-
oorlog.
Nadat president-voorzitter Leo

KARLOVAC - Het Brunssums
mannenkoor (BMK), afgelopen vrij-
dag voor een concertreis vertrokken
naar Joegoslavië, is goed aangeko-
men in het zonovergoten stadjeKar-
lovac. Gistermorgen werd het BMK
officieel ontvangen door het ge-
meentebestuur van Karlovac. Om
klokslag elf uur, de temperatuur
was toen al opgelopentot, 25 graden,
stelden de zangers zich op in de
raadszaal. Enkele bestuursleden en
de eregasten waaronder de burge-
meesters Hoogland (Brunssum) en
Coenders (Landgraaf) werden wel-
kom geheten door partijfunctiona-
rissen en mevrouw Marjana Resko-
vac, de loco-burgemeester van Kar-
lovac. Zij verving burgemeester
Marta Mikic, die vanwege een be-
langrijke bespreking in Belgrado
verstek moest laten gaan.

LANDGRAAF
'«mal, Kerkberg 2. Werk van Manfred
Jriimann.T/m 24/9, open wo t/mzo 13--1 Uur.

Pneentehuis. Werk van Jos Weijmer.p 30/9, open werkdag. 8.30-12.30 en dift 13.30-16.30 uur.

VOERENDAAL

BRUNSSUM
f'kke-oave, Werk van José Fijnaut en
Pria Stams. T/m 1/10, open ma t/m vr|17 en 19-21 uur, zo 14-17 uur.

Uerij Ipomal, Kerkberg 2. Werk van'nfred Hürlimann. T/m 24/9, open wo,
'■za en zo 13-17 uur, vr 13-20uur. Foto-
serie 68, poortgebouw kasteel. Foto's
«> Rob Ferencik. T/m 15/10, open ma
1 vr 10-12 en 13.30-17 uur, za en zo30-17 uur. Bibliotheek, Pastoor
«leidenstraat 39. Werk van Jan Steen.
1 15/11. ABN. Foto's van marina de|n. T/m 15/11, open werkdagen 9-16

HOENSBROEK

P Appie Drielsma. Open 24/9 14-17
k. Filmhuis, Akerstraat 88. Werk van
Wrew Davies. Van 22/9t/m 24/10, open
(t/m di vanaf 20.30 uur.

Herie Signe, Werk van Marion Lesnc en Hans Lemmen. T/m 8/10, open
U/m zo 14-17 uur. Thermenmuseum,
ïïovallumstraat 9. Thermen en bad-
uruiken in deRomeinse tijd. T/m 1/10,
*n di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17I Welterhof. Werk van Marlies Nies-
«s en Thea Pagen. T/m 3/10. open dag.
■1 uur. Limburgse Volkssterren-
'cht, Schaapskooiweg 95. Van vuur-
II tot ruimteschip. Vanaf 3/9, open di
1vr en zo 13-17 uur, di en vr ook 19.30-
-uur. Kasteel Ter Worm. Werk van

cqueline Klinkers en Ru de Vries. Za
(14-19 uur) en zo 24/9 (10-19 uur).

*B. Bongerd 13. Werk van H. Snui-
ft Rijn. T/m 26/10, open door de week'6 uur. ABP, Oude Lindestraat. Werk

HEERLEN

Van onze correspondente

Zondag is er vanaf 10.00 uur op de
Oude Markt frühschoppen en om
17.00 uur treedt 'Mpeziek oeët eëge
dorp' op, gevolgd door een sjpass-
kapellentreffen.

f*steel Oost, Oosterweg 36. Tendances
T/m 21/9, open dag. 11-17

VALKENBURG

NUTH
'bliotheek, Beekerstraat 10. Foto's
"*> Maria Paas. T/m 27/9, open ma, di,
°en vr 14.30t/m 18 uur, wo 10.30 t/m 12
"f, vr 18.30t/m 20 uur. Voor volwassenen zijn er auto- en

modeshows en om 14.00 en 16.00.
uur sportdemonstraties.

Op de Nieuwe Markt aan de Hoven-
straat staat een luchtkussen en
autoscooter voor de kleintjes.

In de Kerkstraat en de Korte Ho-
venstraat wordt van 11.00 tot 17.00
uur een standwerkersconcours ge-
houden, terwijl de aangesloten win-
keliers zondag open dag houden.

MAASTRICHT
l'lerie Signature, Kapoenstraat 24.

expositie van steeds wisse-
lde objecten. Open wo t/m vr 13-18
Jr, za 13-17 uur. Rijksuniversiteit,
JTinefantenstraat 2. Jezuïetencollectie.
'"*» 30/9. Open dag

honderd jaar
fysiotherapie

WAUBACH — Het centrum van Waubach staat komend week-
einde bol van de activiteiten. Met veel feestelijk vertoon wordt
de dorpskern, die tevens het winkelcentrum vormt, officieel
geopend.

Eind maart van dit jaar werd begon-
nen met een grootscheepse recon-
structie en verfraaiing van een ge-
deelte van de Hovenstraat, deKerk-
straat en de Oude Markt. Met be-
hulp van gekleurde klinkers werd
het voorheen zo grauwe dorpscen-
trum opgefleurd.

Ook werd ruime parkeergelegen-
heid geschapen. De Oude Markt
werd omgetoverd in een multifunc-
tioneel dorpsplein, met in het mid-
den een verhoging, die kan dienen
als podium, dansvloer of andere
doeleinden.

Een groot gedeelte van de aanlig-
gende winkelpanden kreeg even-
eens een opknapbeurt. Tevens werd
er ruimte geschapen voor een
kunstwerk waarop drie bieleman-
nen worden uitgebeeld. Het kunst-

werk staat zaterdag centraal tijdens
de openingsceremonie.

Programma
De Winkeliers Vereniging Centrum
Waubach biedt de bewoners het
dorpsfeest aan ter vergoeding van
de ongemakken, die de reconstruc-
tie met zich meebracht.

Zaterdag is vanaf 10.30 uur op de
Oude Markt een familietreffen en
om 12.30 uur is een mini-playback-
show. Om 18.00 uur verricht wet-
houder Heinrichs de officiële ope-
ning. Burgemeester Coenders en
wethouder Gybels onthullen om
18.20 uur het standbeeld. Aanslui-
tend wordt de Internationale Noc-
turne gehouden en om 21.00 uur

Keuring van
jonge honden
in Valkenburg

VALKENBURG -
De Maastrichtse
Hondensport Ver-
eniging houdt op
zondag 1 oktober
voor de vierde maal
een jonge honden-
dag, ditmaal in ma-
nege Valkenburg
aan de Plenkert-
straat. Tijdens deze
dag worden rashon-
den in de leeftijd van
vier tot en met acht-
tien maanden ge-
keurd. Als keur-

meesters fungeren
de dames E. Swel-
heim-Kruisinga en
M. deWilde-Voet als-
mede de heer A. de
Wilde.
Naast de individuele
keuringen houdt
men bij het begin
van de erekeuringen
ook een nestkeuring.
Voorwaarde is dat er
minimaal drie hon-
den van één nest
aanwezig zijn. Er
kunnen honderdvijf-

tig honden worden
ingeschreven. De in-
schrijving sluit uiter-
lijk zaterdag 23 sep-
tember of eerder als
het aantal van hon-
derdvijftig is bereikt.

De kosten bedragen
25 gulden voor de
eerste hond en 20
gulden voor elke vol-
gende hond. Men
kan inschrijven bij
de vereniging, post-
bus 153, 6300 AD
Valkenburg aan de
Geul, met tegelijker-
tijd storting van het
verschuldigde be-
drag op giro-reke-
ning 1042529. Ver-
dere inlichtingen
zijn telefonisch ver-
krijgbaar, S 04405-
-2263 en S 04406-
-13754.

Heerlen-Noord
krijgt nieuwe
ouderenbond

Voortzetting 150e
Corneliusoctaaf

J^RLEN - In de Corneliuskerk
>■' Heerlerheide is komende week

van het 150eCorne-
s octaaf. De heiligemissen begin-

'}i tot en met zaterdag telkens om
/'" en om 19.00 uur. Zondagzijn de
ï charistievieringen om 8, 9, 10 enp- lür.
il
% pa aandacht verdienen de heilige
j) sSen op zaterdag 23 september
i J 19.00 uur (dialectmis met vocale\ 'Wstering door het Third Wing-
(^f) en zondag 24 september om

uur (met zang van het man-soor L'Esprit 0.1.v. F.Piepers.

' 11.00uur is de plechtige sluiting
'l*1 het octaaf. Uitgevoerd wordt
1P de missa Brevis van Mozart met
'yikale bijdragen van het paro-
ï'ccl zangkoor en het koor 'Een-
'rcht' uit Rimburg.

# Dê sfeervolle, muzikale 'Sterparade' op het Vrijthof in
Klimmen werd zondagmiddag even onderbroken voor een
bijzondere plechtigheid. Burgemeester H. Strous onthulde
een kunstwerk, vervaardigd door de Heerlense kunstena-
res Cyriel Laudy in opdracht van het gemeentebestuur van
Voerendaal.

'Vogel der vrijheid'

# Na de onthulling van het kunstwerk op het Vrijthof in
Klimmen door burgemeester Strous (L) werden in het teken
van devrijheid duiven losgelaten. Foto: FRANSRADE

HEERLEN - De Katholieke Bond
voor Ouderen richt vrijdag in Heer-
len-Noord een nieuwe afdeling op.
Om 14 uur wordt in het Diensten-
centrum 'Welzijn voor ouderen' aan
de Odiliastraat 1 te Heerlerheide de
bijeenkomst hiervoor gehouden. Op
die bijeenkomst zal tevens het be-
stuur gekozen worden.

De helft van de bevolking is in de
achter ons liggende vijfjaar behan-
deld door een fysiotherapeut. Bij 30
procent van diegenen die arbeids-
ongeschikt worden verklaard is dit
door aandoeningen aan het hou-
dings- en bewegingsapparaat. Fy-
siotherapeuten worden niet alleen
ingeschakeld bij mensen met blij-
vende aandoeningen, maar ook bij
blessures, voor en na operaties, als-
ook op allerlei terreinen in de ge-
zondheidszorg. Het is voor belang-
hebben de moeite waard eens bin-
nen te stappen op deze open dag.

BRUNSSUM - Het Koninklijk Ge-
nootschap Fysioptherapie houdt op
zaterdag in het St.-Gregoriuszieken-
huis in de verpleegkliniek Schut-
tershof te Brunssum van 12.00 tot
16.00 uur een open dag in het kader
van 100 jaar fysiotherapie.
De bedoeling hiervan is te laten zien
wat voor mogelijkheden er zijn op
dit gebied en om in een ontspannen
sfeer wat meer aan de weet te ko-
men over het hoe en waarom van fy-
siotherapie.

Zestig jaarKPJ
Weling Bocholtz

lOLTZ - De afdeling Bocholtz
P de Katholieke Plattelands Jon-
ieu viert komend weekeinde het
.^rig bestaansfeest. De KPJ is
11 > met uitzondering van een mis
\ ,vrijdag 22 september om 19.00
4 v in de parochiekerk, niet weg te
jj den uit het clublokaal café
j.^bo aan de Dr. Nolensstraat 12.
j i diamanten vereniging houdt die
' 3Van 20.00-21.30 uur eenreceptie,
j,°lgd door een feestavond met
n*iek van 'Green-Oak'. Zaterdag
jSePtemberstaat in het teken van

interne feestviering.

Nieuwenhagen

" In het Gezondheidscentrum aan
de Akerstraat Noord 74 wordt van-
avond om 20.00 uur een informatie-
avond over 'Voedselalergie' gehou-
den door de Patiënten Vereniging
Hoensbroek Noord. De entree is
voor niet-leden f 1,50.

Het kunstwerk symboliseert door een vogel de vrijheid en
door drie pijlers de blokkering van het 'vrij' zijn. Voor het
fraaie kunstwerk staat een plaquette met daarop een tekst
in het dialect: 'Vuer die zich neet krnne waere'; in het Ne-
derlands 'voor alle mensen die zich niet kunnen, verdedi-
gen'

Brunssum centraal
bij Pools jubileum

Afscheid

" De Stichting Hartrevalidatie
van Zuid-Oost Limburg viert
vandaag om 20.00 uur in de grote
vergaderzaal van het De Wever-
ziekenhuis in Heerlen het eerste
lustrum. Tevens wordt er af-
scheid genomen van de oprich-
ter en voorzitter Bert van de
Vries en van secretaris Leon Ja-
minon. ledereen is welkom om
de scheidende bestuursleden de
hand te komen drukken.

Geslaagd

" Oud-Heerlenaar ing. I. Splint
slaagde aan de Universiteit van
Utrecht voor het doctoraal exa-
men sociale geografie.

Heerlen

" De Overleggroep Mondiale Vor-
ming begint vandaag om 19.30 uur
met een cursus 'Grond onder jevoe-
ten. Naast drie lezingen staat een
excursie naar een kleinschalig eco-
logisch bedrijf in België op het pro-
gramma. De kosten voor de gehele
cursus bedragen f 17,50. Men kan
zich aanmelden bij Annie Versteeg
van het Missionair Centrum,
S 711980.

" In het Open Leer Centrum aan de
Diepenbrockstraat 15 geeft Herman
Pleij morgen om 20.00 uur een le-
zing over de 'Burgerlijke deugden
en ondeugden in de laat-Middel-
eeuwse samenleving. Bijzondere
aandacht wordt besteed aan het ri-
tueel van de Blauwe Schuit.

" De heer Jo Hoen uit Neerbeek
geeft woensdag om 20.30 uur in het
Thermenmuseum een lezing over
'Het aankleden van een genealo-
gisch geraamte.

"De Federatie Welzijnswerk
Ouderen houdt morgen van 10.00
tot 16.00 uur open dag in het ge-
meenschapshuis Caumerbron te
Heerlerbaan. Op het programma
staan o.a. demonstraties, video-

Hoensbroek

" Het activiteitenpakket van
zwembad Ter Veurdt ziet er als
volgt uit: maandag van 14.15 tot
15.15 uur en van 15.00 tot 16.00 uur
en woensdag van 13.00 tot 14.00 uur
is er Meer bewegen voor Ouderen.
Voor informatie: mevrouw Meulen-
berg, ® 751565.
Voor kinderen en volwassenen is er
een cursus zwemmend redden. Per-
sonen boven 16 jaar moeten in het
bezit zijn van een EHBO-diploma.
Ook kan men snorkellessen nemen.
Dezen vinden dinsdag van 17.30 tot
18.00 uur plaats en donderdag van
17.45 tot 18.30 uur. Benodigdheden
zijn aanwezig. Voor meer informa-
tie: S 214138.

Onderbanken

" Het Komité Levend Kerstspel
Nieuwenhagen verzorgt op 24 de-
cember weer een levend Kerstspel
op het Sun-plein. Men kan zich op-
geven voor de rollen van Maria, Jo-
zef, hoofdengel, koning, herder of
engeltje. Ook figuranten zijn nog ge-
wenst. Voor aanmelding: G. War-
merdam, Heigank 90, Nieuwenha-
gen, S 316991.

" De Chemocar staat vandaag van
10.00 tot 13.00uur op de Bleekplaats
in Schinveld en van 14.00 tot 17.00
uur op het Plein Douve in Merkel-
beek.

Kerkrade

" Het Kerkelijk Zangkoor St.-
Joseph uit Bocholtz huldigt zon-
dag drie jubilarissen,Wiel Hursel
en Frits Lennartzzijn liefst zestig
jaar lid. Winand Brauwers viert
zijn 25-jarig lidmaatschap. Vol-
gens traditie worden de jubilaris-
sen zondag aan huis afgehaald en
naar de kerk begeleid, waar om
10 uur een mis ter hunner inten-
tie wordt opgedragen. Daarna
volgt in verenigingslokaal Kau-
bo de huldiging door de heerLeo
Bindels, voorzitter van St.-Jo-
seph. Op verzoek van de jubila-
rissen is geen receptie, maar eer
Limburgse koffietafel waarvooi
de 'koor-familie' is uitgenodigd.

Huldiging

" De Stichting BlindensociëteitDe
Vriedenkring opent vandaag het ne-
gende verenigingsjaar. Om 19.00
uur is iedereen welkom in het vere-
nigingslokaal. Fluit- en tamboer-
korps Odeon zorgt voor de muziek.
De heer Cremers wordt gehuldigd
omdat hij 5 jaarpenningmeester is.

Op die dag wordt namelijk in ge-
meenschapshuis dr Brikke Oave
aan het Lindeplein de oprichting
van de Bond van Poolse vereni-
gingen herdacht. Plus het feit dat
Oostelijk Zuid-Limburg aan het be-
gin van deze eeuw de poorten open
hield voor de Poolse kompel-emi-
granten en later, na de oorlog, het-
zelfde bleef doen voor talloze vluch-
telingen.

BRUNSSUM - Nee, Lech Walesa
komt niet naar Brunssum! Maar
desondanks staat het middelgrote
stadje - dank zij de Internationale
Folkloristische Parade toch al niet
onbekend met het Oostblok - op 23
september vrijwel helemaal in het
teken van Polen.

Het diamanten jubileum van de
Poolse Bond' is op de eerste plaats
natuurlijk een feest voor de Polen
zelf, die gesteund door die overkoe-
pelende Bond hun cultuur en tradi-
ties in leven wisten te houden. Maar
ook Nederlanders mogen van dit ju-
bileum genieten.
De viering wordt op 23 september
om 16.00 uur ingezet met een mis,
opgedragen door onder meer pater
Boguslaw Nadolski uit Polen, in de
St.-Vincentiuskerk van Brunssum.
Daarna kan men vanaf 17.45 uur in
dr Brikke Oave terecht, waar de
Bond op felicitaties wacht. Om
19.00 uur barst vervolgens een feest
los, waaraan Poolse muziek- en
dansgezelschappen hun medewer-
king verlenen. Een dag later wordt
vanaf 19.00 uur het jubileum afge-
sloten in het Poolse huis aan de
Schinvelderstraat.
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" Burgemeester Coenders, op deze archieffoto nog achter zijn bureau in Landgraaf, pleitte in
Joegoslaviëmet name voor vrijheid.

Foto: WIMKÜSTERS.

oostelijke mijnstreek

Brunssums mannenkoor goed aangekomen in Joegoslavië

films en een verloting. De toegang is
vrij.

" In navolging op de cursus 'Intro-
ductie in de moderne en heden-
daagse kunst in Nederland' kan
thans in de Stadsgalerij Heerlen
worden deelgenomen aan een cur-
sus over beeldende kunst na 1945 in
Europa en Amerika. De lessen wor-
den vanaf dinsdag 3 oktober van
19.30 tot 21.00 uur gegeven in de
Openbare Bibliotheek, Raadhuis-
plein 20. Voor informatie: S 764449
of Ton van Kempen, S 020-716648.

oostelijke mijnstreek S redactie: 739282
klein journaal

exposities

bioscopen
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ER ZIJN PLAATSEN WAAR U ZONDER
GOED ZICHT WEL VEILIG KUNT RIJDEN

■flraW

~ ?****" ' JUII . ■ *

WÊsÈÈÊÈÈk ML,^' i liliiauHi

>a In de botsauto's op de ker- cept krijgt u 25% korting op de glazen uit ons UfifißhEl ir* IfftklTAlfTl EMCLprrt^^P » mis doet het er niet zoveel Rod'ac Opties glasprogramma. Hans Anders VUUIuJLLlü. l\Um Al\ ILIIIJ
toe' maar in net verkeer is Opticiens zijn mensen die hun vak verstaan. U YLUtlj l UlltN

*\ ■ II een goed gezichtsvermo- krijgt bij ons de aandachten voorlichting die u mag vergelijk maar Adviesprijs bij ons

l 9en wel degelijk van belang verwachten. En bent u aan een nieuw montuur soac°èns lelo 19!sow4^F voor uw veiligheid. Er zijn tal toe? U weet inmiddels ’75,- ongeacht welk mon- tCh" IJ7O 12111
van voorbeelden waarbij een goed gezichtsver- tuur u kiest. Wie buiten \- _V —^L 1 IM2 1 —... , . . 1 . . , ... , _/ GLA7Cm 7 Vragen? Bel Hans Anders klantenservice:mogen een ongeluk had kunnen voorkomen. In de de botsauto s veilig wil Ï^%Ê***~£* È 01650-68940, toestel 44 (tijdens kantoor-uren),

praktijk blijkt dat men zich dat te laat realiseert. rijden, kiest Hans Anders mJ^ 1 van de75 Hans Anders vestigingen zijn deze dichtbij:

~ . '' ■^-B6B^ MAASTRICHT, Markt 4, tel. 043-210975
Uw ogen zijn een kostbaar bezit, het is daarom Opticiens. Je wilt immers Xf m heerlen,Dautzenbergstraat 17b, tei. 045-712075.
/ t<V~>r->-». X^p SITTARD, Begijnenhofstraat 3a, tel. 04490-27298.

raadzaam regelmatig een oogmeting te laten ver-' loupezuiver zien. ' rxK~>riTlNG* roermond, Hamstraat 42, tei. 04750-16258.3 a a v~v~^__J -'é'' }; WEERT, Langstraat 63, tel. 04950-38390.
richten. Hans Anders Opticiens verzorgen graag venlo, Markt ie. (achter het stadhuis),

* Met oogartsrecept 25% korting op tel. 077-545094.
UW OOgmeting, en op vertoon van UW OOgartsre- ons Rod'ac Opties glasprogramma.

j^w \ Ww iifiH 'f'Y 1 Jm^\i' ti&^^C^S^*

GUNSTIGE LENINGEN
■■■■DEZE KUNNEN WIJ MEESTAL BINNENHHM

ÉÉN DAG AAN U UITBETALEN
MEESTAL KWIJTSCHELDING BIJ OVERLIJDEN

(PERSOONLIJKE LENINGEN W DOORLOPEND %
KREDIETKredietbedrag 96x 84x 72x " 60x 54x 42x 30x K,ed,et- p m na neme TheorI bedrag mcl rente per mnd loopt2.000 - - - - - 60 79

5-100 - - - 113 1» laa 197 sfr JOU,- 0,98% 70
10.100 156 170 190 2,7 235 288 384 "^J" gj" }JJ *>
15.000 231 «3 281 322 350 428 570 400,- 0,95% 69
20.000 308 337 375 430 488 57, 78, J£ fc «£ Jg£
25.000 388 421 469 537 583 714 950
35.000 539 602 656 751 816 999 1331 I FINANCIERINGSKANTOOR
50.000 769 860 936 1074 1165 1427 1901 I PV/-]^^^^^lAll 11-^XII

Looptijd 84 en 96 mnd gelden bij aanschaf duurzame goederen. I K'jl ■ lln Jkl
k Effekt rente vanaf 0,87% per maand I l\/l |^^^y||\ II *—il l\

PVPWVHIVPPI I Scharnerweg 108 Maastricht
['tWx7VT|T|fcJ I Bijkantoor:Hoofdstraat9Hoensbroek

L/^^^^H^MfJ^H^B^^Mf^^^^ Tel' °45"225000van 11-00" 2000uur

I
W^ I r* i

U kunt er wat aan doen. Uw geld kan
voor een reumapatiënt direct omgezet
worden in verlichting Doorrevalidatie, hulp-
middelenen onderzoek.Het vrr^-SïB^

REUMABESTRIJDING ''GIROW^
MÓÉTDOORGAAN | 324 f

Statenlaan 128,2582 GW Den Haag.
| Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324.

OPENBARE BEKENDMAKING
Het dagelijks bestuur maakt bekend dat op

maandag 25 september 1989 om 10.00 uur in
het waterschapshuis een openbare vergadering
van het college van hoofdingelanden plaatsvindt.

Naast de gebruikelijke voorstellen (notulen van de
vorige vergadering, lijst van ingekomen stukken)
zullen onder andere de navolgende voorstellen
onderwerp van bespreking zijn:

- onderzoek naar geloofsbrief van jhr.ir. W.H.J. de
Beaufort;

- voorstel inzake verbetering Geleenbeek fase 1118,
toepassing artikel 12 Waterstaatswet 1900;

- voorstel tot machtiging van het dagelijks bestuur
tot instelling van een adviescommissie
bestuurscompensatie;

- voorstel tot vaststelling klassifikatie van de
gebouwde eigendommen gelegen in het per
1 januari 198,8 aan het beheersgebied
toegevoegde gebied;

- voorstel tot vaststelling klassifikatie van de
ongebouwde eigendommen gelegen in het per
1 januari 1988 aan het beheersgebied
toegevoegde gebied;

- voorstel inzake de invloed van ruimere
taakstelling, alsmedevan milieu-gerichte eisen
en maatschappelijke wensen op de jaarlijkse
investeringsvolumes, de onderhoudskosten en
de ontwikkelingvan de waterschapslasten;

- voorstel tot beschikbaarstelling krediet ten
behoeve van onderzoek naar ecologisch gericht
onderhoud aan watergangen; en

- voorstel tot beschikbaarstelling aanvullend
krediet planvorming 1989.

Het dagelijks bestuur voornoemd,

de secretaris, de voorzitter,
W.H.Th, van Megen drs. F.W.G. Laarakker

Roer en Overmaas S
Parklaan 10, Sittard.

WINNENDE
STAATSLOTEN

2e TREKKING
SEPT.'B9.

797eStaatsloterij, 2e trekking 18 september 1989.

In deze trekking ruim 268.000 prijzen samen zon ’10.000.000,-.
20 prijzen van ’ 50.000- op alle lotnummers 065948
20 prijzen van ’ 20.000- op alle lotnummers 096937
20 prijzen van ’ 2.000- op alle lotnummers 078542

200 prijzen van ’ 1.000,- op alle eindcijfers 9380
2.000 prijzen van ’ 250- op alle eindcijfers 024
2.000 prijzen van ’ 250,- op alle eindcijfers 053
2.000 prijzen van ’ 100- op alle eindcijfers 300
2.000 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 468

20.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 81
20.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 35
20.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 60

200.000 prijzen van ’ 20,- op alle eindcijfers 2

Zetfouten voorbehouden.

1 De uitslagvan de derde trekking wordt
uitgezonden op TV. Kijk vanavond naar Nederland-3,

NOS, aanvang 17.45 uur.
GEEN MOOIER LOT
DAN 'N STAATSLOT.
I 1

OPENBARE BEKENDMAKING

Het dagelijks bestuur van het waterschap Roer
en Overmaas maakt bekend dat het college van
Gedeputeerde Staten op 22 augustus 1989 heeft
goedgekeurd;

DE KEUR VAN HET WATERSCHAP
ROER EN OVERMAAS

Vanaf woensdag 20 september 1989 ligt
gedurende dertig dagen ter secretarie van het
waterschap (Parklaan 10te Sittard) de Keur ter
inzage.

In deKeur zijn voor derden bindende regels
opgenomen met betrekking tot het beheer,
onderhoud en gebruik van watergangen met
bijbehorende werken.

Beroep
tegen de Keur kan gedurende bovengenoemde
termijn woden ingesteld door- belanghebbenden; en- de Commissaris der Koningin in de provincie

Limburg.
De beroepschriften moeten worden gericht aan
H.M. deKoningin en moeten worden ingediend
bij de Commissaris der Koningin, Postbus 5700,
6202 MA Maastricht.

Het dagelijks bestuur voornoemd,

de secretaris, de voorzitter,
W.H.Th, van Megen drs. F.W.G. Laarakker

Roer en Overmaas x
Parklaan 10, Sittard. W

UITSLAG TREKKIINI■ BANKLOTERIJ
Prijzen op bankrekeningnr. Prijzen op bankrekeningn

f 100 . 000 , - f 5.000.--81.10.02.098 47.20.24.42
f 75.000,- f 2.500,-

-35.05.02.218 30.80.87.63,
31.77.46.34

f 50.000,- 35.70.56.11i
36.20.02.711 36. 35. 58. 84!,

42.91 .68. 43! f
f 25 . 000 , - 52 .05. 85 . 87!f91.73.05.175 68.54.02.29'

80.61.16.43
f 10.000,- 90.47.20.81Ü
49.89.72.577 93 . 98 . 25 . 941

Prijzen op eindcijfer(s) ' y
f 1.000, - 9.20:
f 200,- 00!;
f 100, - 54
f 60, - 1
f 10,- f

EXTRA PRIJZEN
Prijzen op bankrekeningnr. . Prijzen op bankrekening^
f 20.000,- f 2.000,-

-31.26.88.202 41.02.04.231
50.72.43.53'

f 3.000,- 51.57.14.171
10.66.29.956 52.25.16.03!
12.01.02.714 90.03.03.35:1
32.56.51.353 90.43.83.57
32.91.08.808
36.94.52.321 f 1.000,-
-46.68.74.626 10.27.20.43'
48.53.79.295 10.41.01.96
48.78.31.241 11.38.05.91
55.36.24.369 13.36.91.98
81.52.40.759 37.16.07.15,

41 . 52.43.47!?
f 2.000, - 42.73.73.50 È

30.03.45.275 44.91.99:32'^30.23.79.282 47 . 59 . 08 . 84|t
35.51.05.942 48 . 54 . 98 . 08i
36.36.50.296

Extra prijzen op eindcijfer(s) 'f 300.- 2.33 Jf 150,- 5.04*
f 40,- 26i
f 30,- 58
f 20 , - 20<

GA OOK MEESPELEN
Uw eigen bankrekeningnummer is uw lot'
nummer. Het inleggeld, één tientje pc'
trekking, wordt ca. 5 weken van tevoref1
automatisch afgeschreven. Een gewon
nen prijs wordt binnen 1 week auto'
matisch bijgeschreven. Stuur de mach'
tiging in een ongefrankeerde envelof
aan: SUFA,Antwoordnummer 4, 3000 Vb
Rotterdam. k

Algemene Loterij Nederland
De loterij is goedgekeurd door de Ministervan Justitie onder nummM|
LO 700/088/207 d.d. 9-11-1971. De baten zijn bestemd voor <fl
Stichting Algemene Loterij Nederland te 's-Gravenhage ten behoefvan Maatschappelijk Werk, Volksgezondheid en Cultuur. Prijzen boVH
f 1.000,-worden belast met 25% kansspelbelasting. J

Als u deze bon opstuurt ontvangt u een deelnemersbewijs

MACHTIGING
MET BLOKLETTERS INVULLEN

i ■ BankLoteri]
deondergetekende, houder van bankrekeningnummer |(

VlADef* ~V~ : \'\BANK 1.. i1!1! I ! ! ,\1 ' ' i]■ Naam: ___ '.I

' Adres: . J\
I Postcode: i

" Woonplaats: <i ü
verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan SUFJ\Zomerhofstraat 64 te Rotterdam om van bovenvermeld*'!
bankrekening ten hoogste éénmaal per 2 maanden f 10,-"tj
doen afschrijven voor de BankLoterij "uw bankrekening,
nummer is uw lotnummer".

I Datum: 19 J(

Handtekening: A 1

\
\

f:

H

i.

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 1*
09-1989 zijn de volgende faillissementen: |
A. UITGESPROKEN !
1. STAALHANDEL RUYTERS BV, Ruys de Beö" h

renbroucklaan 26, 6123 AB Holturn (Bom)
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven A
Curator: mr. G.J.J. Nijsten, Wilhelminastra*1*
49, 6131 KM Sittard, tel. 04490-24100 (flf'ti
13692)

2. NOVAROOF BV, Amperestraat 2, 6431 C^|,
Hoensbroek
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven
Curator: mr. I.C.P.Th.M. Bakers, Tempsple"\
21-22, 6411 ET Heerlen, tel. 045-719005 (fin
13693).

3. C.M.G. HEESPELINK, Rijksweg Zuid 13&s
6161 BS Geleen
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven
Curator: mr. A.M.T.N. Kaethoven, Mauritf'
laan 41, 6161 HR Geleen, tel. 04490-55993
(flnr. 13694). [

B. OPGEHEVEN 'I4. BARNDALE TRADING LTD., Isle of Ma<M
Douglas 8, Victoria Street (G.8.), h.o.d.n. Al-' CGEMEEN MONTAGE BEDRIJF, Chevremon1' $
straat 27,Kerkrade (flnr. 13493). E

5. RPA BOUW BV, Keerweg 10, Buchten (Bor'I't
(flnr. 13560). j

6. N.M.G. VAN ES, v/h Kerkplein 64, Voerenda«L
thans Keerberg 94, Voerendaal, h.o.d.n. G & \\SPORTSWEAR, Oranje Nassaustraat 2»\
Heerlen (flnr. 13573). . ,

7. HOVENIERSBEDRIJF G.A.J. MOORS BV'\Sandersweg 195, Maastricht (flnr. 13626).
8. G.P. MEYER, v/h Elisabethstraat 2, Geleej1,

thans Graaflands.traat 1, Geleen, h.o.d.n. CAr"
CADILLAC, Markt 48, Geleen (flnr. 13639).

9. P.W.M. FEULER, Opbraakstraat 5, Hoedfbroek, h.o.d.n. CALYPSO AANHANGW'* j
i GENS, Handelstraat 4, Nuth (flnr. 13682).



Limburs sportDagblad Kleurrijk elftal
en Oranje

weer gewijzigd
DEN HAAG - De coaches Rijvers
en Libregts hebben weer wijzigin-
gen moeten aanbrengen in hun se-
lecties voor de benefietwedstrijd
van woensdag in Rotterdam. In de
groep van het Kleurrijk elftal wordt
Goree (SVV) vervangen door Moniz
(RKC). Voor de selectie van Oranje
waren drie afvallers te melden: Hof-
kens (KV Mechelen), Ellerman
(PSV) en Van der Gijp (Aarau). Zij
worden vervangen door Rob
Witschge (St Etienne), Verkuyl
(Ajax), Van Loen (Roda JC), Rutten
(FC Twente), Krüzen (KV Kortijk)
en Vurens (Sparta).

De selecties zijn nu: Kleurrijk Elftal:
Menzo, Vink, Winter en Roy (Ajax), De
Jong en Vanenburg (PSV), Wilson en
Meijer (Groningen), Blinker en Nortan
(Feyenoord), Liesdek (Fortuna Sittard),
Monkou (Chelsea), Rijkaard (AC Milan),
Fraser (Roda JC),Tahamata (Beerschot),
Haatrecht (La Chaux de Fonds), Moniz
(RKC) en Metgod (Haarlem).

Nederlands elftal: Van Aerle, Van Breu-
kelen en Kieft (PSV), Bosman en Rutjes
(KV Mechelen), Van f Schip, Verkuyl en
Wouters (Ajax), Van Tiggelen (Ander-
lecht), Koeman (Bareelona), Hiele
(Feyenoord), Been (Pisa), Van Loen (Ro-
da JC), Krüzen (Kortrijk), Witschge (St.
Etienne), Vurens (Sparta), Rutten en
Huistra (FC Twente).

# Zie verder pagina 1 9

AARAU - Met de gympies in de
sporttas meldt René van der Gijp
zich vanmorgen op de training bij
FC Aarau, ondanks het verbod van
trainer Frank bij de oefeningen te
verschijnen. De aanvaller neemt
geen genoegen met zijn verbanning,
omdat hij tot nog toe alleenwerd in-
gelichtvia de pers. „Ik loop dinsdag
(vandaag, red) gewoon mee het veld
op. Als ik van Frank moet vertrek-
ken, doe ik mijn gymschoenen aan
en ga ik voor mezelf lopen."

's Avonds hoopt de 28-jarige Zuid-
hollander een vergadering met trai-
ner en bestuur bij te wonen, waarin
zijn „zaak" wordt besproken. De
speler zet voor die tijd de schaar in
de kranten, om de knipsels met be-
schuldigingen van Frank te verza-
melen.
Die zijn niet mals: devroegere voet-
baller van AZ beticht Van der Gijp
van sabotage en het voorwenden
van een blessure. Bovendien zou de
kleurrijke voetballer tien tot vijftien
kilogram te zwaar zijn. „Belachelijk,
ik weeg 79 kilo. Ik ben beter op ge-
wicht danin mijn periode bij PSV",
aldus Van der Gijp.

Frank zou het gestel van de vroege-
re international niet meer geschikt
zijn voor topsport. „Hoe kan dat
nou?", vraagt de persoon in kwestie
zich af. „Zeven weken geleden werd
ik tijdens een toernooi in Karlsruhe
uitgeroepen tot beste speler. Karls:
ruhe wilde me kopen, maar Aarau
vroeg 1,5 miljoen gulden."

Van der Gijp miste de laatste vijf
wedstrijden van Aarau door een
rugblessure. De club verzamelde in
dietijd één puntje. Van derGijp was

■ tien dagen in therapie bij Ted
Troost. „De trainer is gefrustreerd
over de prestraties en zet nu vraag-
tekens bij mijn blessures. Nu ben ik
weer vrijwel fit, maar mag ik niet
meer meedoen. Frank is de weg
kwijt."

Van der Gijp overweegt een advo-
caat in te schakelen om de uitspra-
ken van Frank te laten toetsen. „Hij
zal alles moeten terug nemen, ook
als ik wegga bij de club. Ik hoop dat
ze mij laten gaan. Wat dan met
Frank gebeurt, zal me een zorg zijn.
Ik schiet er weinig mee op, als ik
hier moet blijven spelen."

Verder sprak het dagelijks bestuur
van de club gisteravond in een ver-
gadering het vertrouwen uit over
Cruijff. Men deelde mee, dat er van
op handen zijnde sancties geen
sprake is. Zondag had voorzitter
Nunez al laten weten volkomen ach-
ter de Nederlandse coach te staan.

Uit twee gebeurtenissen bleek dat
er nog geen maatregelen op zeer
korte termijn worden verwacht. In
de ochtend hield Cruijff met de spe-
lers van de selectie, zonder de op
trainingskamp in La Coruna vertoe-
vende internationals, een eerste
evaluatiegesprek. Na afloop van
deze bijeenkomst werd in een com-
muniqué gezegd, dat de stemming
positief was en dat er eenheid bin-
nen de groep heerste. Donderdag
volgt er een tweede uitwisselingvan
gedachten als de internationals zijn
teruggekeerd.

wordt in deze princi-
pe-kwestie een uit-
spraak verwacht.Groningen wacht

op geld Feyenoord

Cruijff heeft nog krediet
Komende weken doorslaggevend voor aanblijvenZEIST - FC Gronin-

gen zal minimaal nog
enkele weken op de
665.000 gulden moe-
ten wachten, waarop
dé club voor het af-
staan van John de
Wolf aan Feyenoord
recht heeft. Gister-

avond boog de arbi-
tragecommissie van
de KNVB zich onder
voorzitterschap van
professor Giltay Veth
langdurig over het be-
talingsgeschil tussen
beide clubs. Pas begin
volgende maand

FC Groningen eiste
dat Feyenoord het
transferbedrag voor
De Wolf, die over een
maand pas weer hele-
maal fit hoopt te zijn,
onmiddellijk zou be-
talen. Feyenoord wil
pas betalen op het
moment dat De Wolf
medisch volledig is
goedgekeurd.Dinsdag 19 september 1989 # 17

BARCELONA - Hoewel de Spaan-
se sportpers gisteren anders wilde
doen geloven, heerste er in de gele-
deren van de voetbalclub FC Barce-
lona nog geen crisissfeer. De stem-
ming bij de ploeg van coach Johan
Cruijff en libero Ronald Koeman
was na de tweede nederlaag in drie
competitiewedstrijden (zaterdag 0-2
bij promovendus Oviedo) uiteraard
ook niet juichend.

Vontract voor Italiaanse ronderenner ligt klaar

Raas jaagt op
Flavio Giupponi " Ploegleider

Jan Raas heeft
het contract
voor Italiaanse
kopman
klaarliggen.

Voetbalrellen
in Joegoslavië

Algemeen wordt in Spanje aange-
nomen, dat de resultaten van twee
wedstrijden in de komende drie we-
ken van doorslaggevende betekenis
zullen zijn voor de toekomst van
Cruijff. Het gaat daarbij om de re-
turn voor de eerste ronde van het
toernooi om de Europese beker
voor bekerwinnaars tegenLegia, als
in Warschau met de stand 1-1 be-
gonnen moet worden. Voorts zal op
8 oktober het duel FC Barcelona -
Real Madrid met argusogen worden
gevolgd.

door bennie ceulen

jIEERENHOEK/MILAAN -kans is groot dat Jan Raas
Pc loop van deze week de
l*aanse ronderenner Flavio
Ipponi, nummer twee in de
W> van dit jaar, als kopman
7 zijn Bucklerploeg voor
P contracteert. Aanvanke-
-1 had de Zeeuw zijn zinnen
H op Erik Breukink, maar
f deze de voorkeur aan
.M. gaf ging Raas op zoek
*f een alternatief. Tijdens
* zoektocht stuitte hij via
,^sto Colnago, co-sponsor

racefietsleverancier van
N' Superconfex-team, op
>'vio Giupponi en diens per-
lelijke helpers Fabio Bor-
Rli en Luca Rota. „Deze
lers zijn vrij omdat hun
6g Malvor ophoudt te bc-
**!," verklaart Jan Raas zijn

voor het Italiaanse
I '

Colnago bracht Giupponi,
en Rota afgelopen week-

je op de hoogte van de Neder-
J.se belangstelling. Gelijktijdig
" echter Carrera-ploegleider Da-, Boifava genoemd trio ook een
"Qd. Gisteravond besprak de in-'Jrijke Ernesto Colnago met zijn
chermeling Flavio Giupponi uit-
f'g beide mogelijkheden. Jan
* verwacht vandaag het ant-
f<l van Flavio Giupponi.

Pesteren
J*: „Ik heb reeds een in het Ita-

s vertaald contract naar Colna-
*efaxt. Ik sta klaar om naar Mi-

" te vliegen. Het contract kan
en getekend worden. Goeie

zijn bijna niet
jMen. Giupponi is er een. In. de
!^e van Italië heeft hij bewezen
I begaafd klimmer en uitstekend
Jlder te zijn. Buiten de Giro'\ hij echter nooit iets gepres-
S Indien hij voor Buckler te-
|/> moet hij zijn seizoen op de

afstemmen. Ik ben niet van Van onze medewerker
JOHNBANNIER

SOMA
ROGGEBROOD

ook al werd ontsierd door vecht-
partijen. De politie hield 24 sup-
porters aan. De straffen liepen
nogal uiteen. De ene herrie-
schopper werd een maand in de
cel opgeborgen, de ander kwam
er af met een boete van 25.000 di-
nar, op dat moment nog geen
rijksdaalder.

BELGRADO - Bij vechtpartijen
tussen voetbalsupporters van
Rode Ster Belgrado en stadge-
noot Partizan zijn zondag 47
mensen gewond geraakt, onder
wie zeventien politie-agenten. Er
werden 23 relschoppers gearres-
teerd. De problemen van de afge-
lopen weken in het voetbal heeft
de Joegoslavische bond er toe
bewogen de aanhang van de
Kroatische club Dinamo Zagreb
te verbieden komend weekeinde
het competitieduel tegen Parti-
zan Belgrado bij te wonen. Eer-
der dit jaar was de wedstrijd tus-
sen beide clubs in Zagreb ook al
uitgelopen op ernstige ongere-
geldheden.

NK

Vorige week veroordeelde de
rechter een supporter van Haj-
duk Split tot een gevangenisstraf
van 50 dagen wegens „beledi-
ging" van een Serviër tijdens de
wedstrijd tegen Rode Ster, die

" CHITTAGONG - Bij ongere-
geldheden tijdens een voetbal-
wedstrijd in Chittagong in het
zuidwesten van Bangladesh zijn
meer dan 100 supporters gewond
geraakt. De moeilijkheden ont-
stonden, toen de scheidsrechter
in de slotfase een dubieus doel-
punt toekende. De boze fans rea-
geerden met een regen van ste-
nen en vuurwerk. De politie
voerde verscheidene charges uit
om vechtende supporters te
scheiden. Er werd daarbij ge-
bruik gemaakt van de wapen-
stok en traangas.

plan om óok de Giro op ons pro-
gramma te plaatsen."

Jan Raas rekent erop dat Ernesto
Colnago Giupponi kan overtuigen
om voor Buckler te kiezen. „Het is
natuurlijk jammer dat Carrera
Giupponi ook wil hebben. Mijn ge-
luk is misschien dat Ernesto Colna-
go er alleen mee gediend is als Giup-
poni voor Buckler tekent, want in
dat geval blijft hij op een Colnago-
fiets rijden. Bij Carrera is dat niet
het geval."

Belofte
Flavio Giupponi geldt al enkele ja-
ren als een van de grote Italiaanse
beloften. De 25-jarige zoon van een

vrachtwagenchauffeur uit het nabij
Bergamo gelegen dorpje Ponterani-
ca is aan zijn vierde profseizoen be-
zig. In 1987 deed hij voor het eerst
van zich spreken toen hij als vijfde
in deRonde van Italië eindigde. Een
jaar later klasseerde hij zich als vier-
de in de tweede grootste rittenwed-
strijd ter wereld. In de Giro van dit
jaar moest hij alleen zijn meerdere
erkennen in Laurent Fignon. De
herboren Fransman ging Giupponi
met slechts 1 minuut en 15 secon-
den in het eindklassement vooraf.
In de slottijdrit legde Giupponi be-
slag op de derde plaats. Alleen
ploegmakker Lech Piasecki én

Greg Le Mond presteerden beter in
die rit van de waarheid.
Dat Flavio Giupponi tevens een be-
genadigd klimmer is, bewees hij in
de Dolomietenrit naar Corvara.
Giupponi won deze in sneeuw en
ijsregen verreden bergetappe over
onder andere de Pordoi en Campo-
longo. Het was de bewuste etappe
waarin Erik Breukink door het ijs
zakte en zijn kansen op de eindzege
in rook zag opgaan. „Ik weet het,"
zegt Raas, „Giupponi is wellicht de
ronderenner die ik zoek. Ik hoop dat
ik hem ook kan krijgen. Maar dan
moet het wel deze week gebeuren."

Roda-reserves
geven punt prijs

Roda JC-H-Willem H-H: 3-3. Scheids
rechter: John Janssen. Toeschouwers:
200.

KERKRADE -Roda JC-II moest te-
gen dereserves van Willem II in de
slotfase een puntendeling toestaan.
In de eerste helft was Roda de veel
betere ploeg en in de 30-ste minuut
leidde de ploeg verdiend met 1-0
door Paul Janssen. Enkele minuten
later kreeg de thuisclub een straf-
schoptoegewezen die door Michael
van derLinden werd benut: 2-0 wat
tevens de ruststand was. Na de her-
vatting verzuimde Roda gezien het
aantal kansen het karwei definitief
af te maken en kreeg daarvoor dere-
kening gepresenteerd. Valentijn
realiseerde in de 70-ste minuut tot
2-1. In de 86-ste minuut bracht Pa-
trick Dooper de marge weer op twee
treffers: 3-1. Maar het was twee
maal Valentijn die voor gelijk spel
zorgde: 3-3.

Bouwfonds geeft
punt uit handen

Poortvliet
naar Aalst

HEERLEN - Ex-Roda JC-speler
Jan Poortvliet, die afgelopen com-;
petitie nog bij FC Antwerp en Can-
nes uitkwam, zal voor de rest van;
het seizoen onder contract staan bij-
Eendracht Aalst. De nieuwe ploeg
van Poortvliet staat na drie compe-
titie-wedstrijden in de staartgroep
van de Belgische tweede klasse, te.
vergelijken met de eerste divisie in
Nederland.

Heel-Keelkampers 1-3 (0-1)
0-1 H.Laeven, 0-2 WGrenda, 1-2 Vde Jong.
1-3 J.Henzen

Stand na twee wedstrijden: 1. Varenbeuk
4, 2. Bouwfonds 3,3. Sphinx 3,4. Haantjes 3.
5. Wierts 2, 6. Keelkampers 2, 7. Heel 2, 8.
Toyota Postpoor 2, 9. Bekkers Tectyl 2, 10.
Brunssum 1, 11. Leeuwen 0, 12. Bastings 0.

Uitslagen hoofdklasse Zuid: Egor-Mara-
thon 4-0, Bouwkompas-Eijsden 4-4. Lau-
men Stampede-Meyers 0-3, Cosmos-'t
Brikske 2-1, Yerna-Hans Anders 0-8, Bas-
tings 2-Sportclub 3-2.
Stand: 1. Meyers 2-4, 2. Hans Anders 2-3, 3.
Cosmos 2-3, 4. Eijsden 2-3, 5. Egor 2-3, 6. 't
Brikse 2-2, 7. Bastings 2 2-2, 8. B.Stap In 1-1,
9. Bouwkompas 2-1, 10. Yerna 2-1, 11. Mara-
thon 2-1, 12. Sportclub 1-0, 13. Stampede
Laumen 2-0.

Hoofdklasse Noord: Fermonia 8.-Witten-
horst 3-1, FC Donderberg-Peters Geluid 6-7,
't Haöfke-Amicitia 1-1, 't Huukske-Alt-
weertheide 4-9, FC Wierts 2-Hornerhof 11-1,
Baarlo-RFC Timoil 3-3, Perey Verz.-Neerit-
ter2-l.
Stand: FC Wierts 2, Fermonia 8., Peters
Gel,'t Haöfke en Perey 2-3, Altweertheide,
Neeritter, RFC Timoil 2-2. Amicitia 1-1, Wit-
tenhorst en Baarlo 2-1, FC Donderberg, 't
Huukske en Homerhof 1-0.

GELEEN - De topper in de landelij-
ke klasse van het zaalvoetbal tussenBouwfonds Geleen en Sphinx
Maastricht eindigde in een 1-1 ge-
lijkspel. Slechts driehonderd toe-
schouwers waren op het duel afge-
komen en zagen Bouwfonds, waar-
in de geblesseerde Marcel Loosveld
ontbrak, een punt uit handen geven.
Al in de eerste helft had Bouwfonds
zes reële scoringsmogelijkheden
maar Peter Bastiaans en Raymond
Schwidder konden de goed keepen-
de Sphinx-doelman Ron Gielen niet
passeren. Een keer bracht het hout-
werk redding.

" SITTARD - Op 1 oktober vor-
men Danny Nelissen van de na-
tionale selectie-ploeg en Robert
Rademakers van Koga-Miyata
een koppel voor de internationa-
le koppeltijdrit over dertig kilo-
meter in het Brabantse Veld-
driel. Overigens gaan de geruch-
ten datRobert Rademakers, die
vorige week in de Ronde van Si-
cilië twee etappes won, en Dan-
ny Nelissen volgend seizoen
ploegmaten elkaar worden bij
Koga-Miyata, ondanks dat Nelis-
sen voor volgend seizoen de toe-
zegging van Piet Kuys heeft, dat
hij ook dan van de nationale
ploeg deel uitmaakt.

I §EK - De strijd om de nationa-. titels wielrennen op de weg zal
i, i ölgend jaar mogelijk weer in
/ «lrnburg worden gehouden. De
!" heeft maandag be-zoekingen gevoerd met verte-
i! r^woordigers van de gemeen-

j^ Beek en Meerssen, die grote
j; hebben getoond in het
* i enement. „We hebben een
'" Artsenpakket ingediend, waar-
,fr men tenminste zal moeten
'omin aanmerking te ko-. Ljen voor de wedstrijden", ver-
l *'aarde Huub Engelen namens

|j^ organisatie na de onderhande-
;. (T§en. „Van belang daarbij is,
i' t? 1 gratis toegang voor iedereenrn uitgangspunt zal zijn." De, twee jaar vond de natio-

nale titelstrijd plaats op een par-
koers rond de Posbank bij Rhe-
den. Daarvoor was Limburg vele
malen strijdtoneel.

Na de pauze gebeurde wat Bouw-
fonds coach Jo Beckers voorspeld
had. Uit een snel genomenvrije trap
van Patrick Duyzings scoorde Ron
Schoens al na twee minuten knap
0-1. Scheidsrechter Van de Beker-
om hielp twee minuten later Bouw-
fonds een handje door een overtre-

ding van Eric Merk op Peter Bas-
tiaans niet alleen met een terechte
twee minuten straf te honoreren
maar tot ieders verbazing ook nog
met een strafschop. Ed Demandt
liet dit presentje niet liggen.

Een opmerking van Patrick Duy-
zingskostte dezetwee minuten. Met
de numerieke meerderheid wist
Bouwfonds geen raad en omdat de
angst om te verliezen in de laatste
fase van het duel bij beide ploegen
duidelijk aanwezig was eindigde
het duel in de bloedhete sporthal
Glanerbrook in 1-1.

Bouwfonds-Sphinx 1-1 (0-0)
0-1 R.Schoens, 1-1 E.Demandt.

Bastings-de Haantjes 1-3 (0-3)
0-1 D.Tokaya, 0-2 L.Remmers, 0-3 A.Biloro,
1-3 P.Bouvrie.

Canton Reiss-FC Jan op tRoot 4-2 (0-2)
0-1 M.Janssen. 0-2 E.de Krijger. 1-2 en 2-2
W.Trags, 3-2 M.Ruwette; 4-2 W.Trags.

FC Brunssum-FC Wierts 2-4 (0-2)
0-1 LWassenberg, 0-2 T.Jejanan, 1-2 E.Roks,
2-2 F.Vergeer, 2-3 M.Canters, 2-4 H.v.d.Ven.

ToyotaPostpoort-BekkersTect. 3-5 (0-0)
0-1 en 0-2 M.Willems, 1-2 T.Strijbosch, 2-2
M.Schmitz, 2-3 en 2-4 M.Willems. 2-5 RLou-
rens, 3-5 B.Seegws

# René van der Gijp leeft in onmin met trainer Wolgang
Frank.

" Johan Cruijff en voorzitter Nunez. Van crisisstemming is
nog geen sprake.

Oud-international van sabotage verdacht

Verbannen Van der Gijp
traint ondanks verbod
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The name stands for the finest twist suitmgs in the world

I\ OimA^tf >*^_TZ of Scotland M
m I*^ —^^mmm m* HERENKOSTUUMS g

:H KERKRADE i||
Einderstraat 44 __^^V__«J!_9j9 'iü||| Tel. 045-452600 M fÈ^J—m^ 'tfÊÈ

888 " " _5r WIJNEN isB«
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Sittard Maastricht Geleen Heerten Kerkrade
Rijksweg Noord 88-90, Grote Gracht 31, Rijksweg Centrum 22, Geerstraal 24, Mozartstraat 2,
tel. 04490-14234 tel. 043-212731 tel. 04490-43213 tel. 045-714090 tel. 045-463241

Ervaar eens _f|/r£/Formule 1-techniek £jf_s

» I \ Epilepsie?
\^g^,\ T§ÜJ&Ë&%Sk<Jl\ Nederland telt ruim 90.000 mensen

\ - '*lf ttJEiiÉsl P^^M met ePilePsie- Er is n°9 iets: de
V^i^OVi^^^^B l^f -^ %Wh Epilepsie Vereniging Nederland

\',^^^^^^^Jpffi\ (EVN) bestaat 10 jaar. Zij is een
\_^-"';^,!Ni'JL=^ belangenvereniging van en voor
« ttta^j^gg mensen met epilepsie. Dit jaar

■WS**2^ jeï-EvEN'm vinden vele regionale en lokale
n eIVA dKd.____J info-markten plaats. Waarschijn-
\eP\\£p

aaunee3ïl^——' lijk ook in uw omgeving. Kom langs.
U——— "" Wij geven u graag alle informatie. Ruim 90.000 men-
sen hebben epilepsie, zijn enige nieuwe leden dan teveel gevraagd?

Bel: (030) 52.35.78 epilepsie vereniging Nederland I
Hoe meer leden, hoe JCX^Ts^iL^^jf
meer wij voor uw belangen "^"*kunnen_^opkomen. EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ |

3 MjPö Ë NATIONAAL EPILEPSIE FONDS/
%t\£spé DE MACHT VAN HET KLEINE
%s>^ Postbus 9587, 3506 GN Utrecht.
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Vbrvo Sajety Lights®. Ook overdag continu brandende verlichting. ,

Met de introductie van Volvo's unieke Safety Lights, Jyßffflj verteerbaar nieuws. Zo is het standaard uitrustingsniveau

' kunnen we nu ook letterlijk stellen dat Volvo een lichtend _nifsiite^S_J van e nu nog hoger, kreeg de succesvolle 440 nieuwe

voorbeeld in veiligheid is. Invoering van de continu bran- fÊÊuS^^m opties, de representatieve 740 een fraaie nieuwe frontpartij.
dende Volvo Safety Lights in Zweden resulteerde in de afname Pf"j_iï^^ Belangwekkend is ook de compleet nieuwe achterzijde-
van het aantal verkeersongevallen met liefst 25%. ■■■■■■II styling (want ook Volvo is ijdel genoeg om af en toe wat aan

Voor Nederland met zn grotere auto-dichtheid, wordt de de lijn te doen) van de vermaarde Volvo 240 Stationcar,

afname van 't aantal "polderblindheid-slachtoffers" op zon 5% Redenen te over om snel eens langs te komen voor het vele
geraamd. Voor onsredenen genoegom vanaf nu elke Volvo standaard Volvo-nieuws. U zult beslist blij verrast zijn,
met Safety Lights uit te rusten. Daarmee is Volvo de wettelijke
normen weer eens voor. Maar tijdens de 1990 "Lichtshow" die mr %JA— mr \J I
t/m 30 september gehouden wordt, heeft Volvo veel meer licht CjClilCl ilCt VÊrtrOUWCR.

I

__; ; : :
GELEEN, AUTO KALLEN B.V.,.RIJKSWEGZUID 320, TEL: 04490-42719 " HEERLEN, AUTOBEDRIJF ALBERT KLIJN, DE KOUMEN 7, HOENSBROEK, TEL: 045-220055 " KERKRADE, AUTOBEDRIJf

KLIJN, STRIJTHAGENWEG 123, TEL: 045-458000 " MAASTRICHT, AUTOBEDRIJF BIERMANS MAASTRICHT 8.V., STEEGSTRAAT 10, (HEER), TEL: 043-616555 " SITTARD, AUTOBEDRIJF VEDEH
INDUSTRIESTRAAT3, TEL: 04490-10342 " VALKENBURG, BIERMANS AUTOMOBIELBEDRIJF 8.V., RIJKSWEG 24;BERGEN TERBLIJT, TEL: 04406-40574._ ' '

KONTAKTGEZIN GEZOCHT!
Voor de 15-jarigeRob zoeken wij een gezin waar
Rob zo nu en dan eens kan binnenlopen.
Rob verblijft al langere tijd in een internaat. Hij
heeft in zijn jonge leven al het een en ander mee-
gemaakt, waardoor zijn gedrag voor zijn omge-
ving nogal eens moeilijk is te hanteren. Rob zK
op de L.T.S. te Geleen.
Voor hem zoeken we nuchtere mensen die wel
tegen een stootje kunnen, mensen dieaf en toe
(b.v. 1 x per week) wat tijd voor hem vrij willen
maken, zodat hij nog wat mee kan krijgen van de
gezelligheid en warmte van een gezin.
Wij zoeken een gezin voor Rob in de omgeving
Beek-Stein-Geleen-Sittard.
Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen kontakt
opnemen met deCentrale voorPleeggezinnen,
Wilhelminastraat 30, 6131 XP Sittard. Telefoon |

Netto In Terugbetaling (rente + all.)
handen 96x 72x 60x 54x 42x
5100 - - 113- 122- 148-

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

Effect. rente vanaf 0,87% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

Zeer goedkope tarieven
" Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen

/ 1000- en ’ 100.000- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

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

" Doorlopend krediet 2% aflossing

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30
jaar. «089

Reeds meer dan IS jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair

I
'I

i A
i

Hij geniet van het leven,
dat is zn karakter.

Daniel Hechter is f* J %■*- 1 Het geheel geeft
synoniem voor de \sGs/i.6t£i&V& Caractère een

mode van een DANIEL HFfHTFR origineel, aangenaam,
generatie, een manier P A R

,
s warm en gelijkertijd

van leven. Kortom de geraffineerd karakter.' j
levensstijl van mannen De sporen van wierook

daar winkel je voor je plezier !
I« ————————————— ■—■-■-■ —..1.1.1-1..111 l l — i l l ll— ———————————————————————————————————————————__——-~, . . __^



Goed spel Bakker-Gielkens op WK

Bridge-dames leiden
anna ramp besefte samenleving de waarde van Surinaamse spelers

Voetbal staat even
stil bij 7 juni '89

fcLYSTAD - De benefietwedstrijd tussen het Kleurrijk
ftal en Oranje moet, naast een herdenking, vooral aan-
[kkelijk zijn. Het spel spelen zoals het gespeeld dient te

J>rden. Dat was één van de voornaamste uitgangspun-
Wan de stichting Kleurrijk Voetbal, die vier jaar gele-
-1 werd opgericht. Het voetbal gaat woensdagavond in
t stadion van Feyenoord terug naar de techniek. De ge-
iten naar 7 juni 1989.

Gari Kasparov
buigt zich over de
stukken na de
openingszet van Viktor
Kortsjnoi tijdens het
Interpolis
Schaaktoernooi in
Tilburg.

PERTH - Bij het toernooi om het
wereldkampioenschap bridge in
Perth is het grote werk begonnen
nu ook de allersterksten hun intre-
de hebben gedaan, de Verenigde
Staten en Polen bij de mannen, de
Verenigde Staten en de Bondsrepu-
bliek Duitsland bij de vrouwen. In
de halve finale tegen de Bondsrepu-
bliek Duitsland beten Arnolds-
Vriend en Schippers- Van de Pas
voor Nederland de spits af. Na zes-
tien spellen waarin weinig omging,

r de oprichting van de voetbal-
p°l wilde de stichting de autoch-: laten wennen aan de clubtra-

in Nederland. „Ze moeten we-. "'at hen te wachten staat. Wen-
(aan dingen die hier gebruikelijk
; Als op tijd komen en contribu-.°etalen. Bovendien moeten ze

hoe zich te gedragen als
i^d „zwarte" naar hen roept.
j

's hoeft niet altijd negatief te
L,*e moeten niet meteen schrik-

We hadden te weinig middelen. De
clubs en de autoriteiten hebben ons
geholpen."

„Natuurlijk zijn daarna de twijfels
gekomen. Hoe nu verder? We heb-
ben er veel over gesproken, vooral
met de nabestaanden. ledereen
vond dat we moesten doorgaan met
de stichting. Omdat we goed werk
verrichten, omdat het nodig was. En
omdat het allemaal niet voor niets
moet zijn geweest. Stanley Menzo,
Hennie Meijer, twee jongens die
ook een anderevlucht hadden geno-
men, hebben ontzettend veel voor
ons gedaan. Achter de schermen. Ze
hebben er nooit mee te koop willen
lopen."

itlaatklep
Richting Kleurrijk Elftal ont-% aanvankelijk onder de naam
*ting Integratie door Technisch,'hal, uit de Amsterdamse stich-
J >,Street Corner Work." Sonny
ltlou werkte daarmet randgroep-
jteren. Hij zocht naar een uit-*'ep, een mogelijkheid tot aan-

'Sltïg en een kans op erkenning
f die jongeren. Was hij artiest ge-st> waarschijnlijkwas hij met deeP het theater binnengestapt.

Hasnou was voetballer.

Op 20 september, met de wedstrijd
Kleurrijk Elftal - Oranje, zal een pe-
riode worden afgesloten. „ledereen
zet zich nu voor 200 procent voor
ons in. We realiseren ons dat dit
straks minder wordt. Hoe verder de
ramp achter ons ligt, des te meer de
stichting naar de achtergrond zalra-
ken. We zullen er ons niet door uit
het veld laten slaan. We zijn gewend
met beperkte middelen ons doel na
te streven."

Kortsjnoi en Kasparov doen elkaar geen pijn in Tilburg

Kinderlijk verlies Ljubojevic

leidde Nederland met 29-17, maar
een aanvankelijk toegewezen pro-
test werd in beroep verworpen,
waarmee de stand werd 30-26 in
Westduits voordeel werd.

In de 128 spellen, waaruit de halve
finale bestaat, wordt de score opge-
teld en niet vertaald in wedstrijd-
punten. De tweede zitting, nu met
Schippers-Van de Pas en Bakker-
Gielkens verliep voor Nederland
slecht en met name spel 22 zal de
speelsters tot in lengte van dagen
bijblijven. Bakker-Gielkens boden
ten onrechte zes harten en gingen
kansloos down omdat twee azen
ontbraken. De Westduitse vrouwen
bereikten evenwel hetzelfde con-
tract en de schade leek daarmee be-
perkt te blijven. Elly Schippers
speelde echter verkeerd tegen en
het contract werd tot ieders ontzet-
ting gemaakt. De tweede zestien
spellen gingen met 56-20 verloren.

Daarna kwam Nederland echter te-
rug. Goed spel van Bakker-Giel-
kens en een paar dure fouten van de
Westduitsen brachten Nederland al
snel op gelijke hoogte. De derde se-
rie eindigde met 68-35 in Neder-
lands voordeel, een lijn die in de
vierde zitting werd voortgezet. Ne-
derland sloot die vierde zitting win-
nend af met 50-36, en leidt halver-
wege na 64 spellen met 164-157.

Wereldrecord
Militosjan
ATHENE - De Sovjetrus Israil Mili-
tosjan heeft tijdens de wereldtitel-
strijd gewichtheffen in Athene het
wereldrecord trekken in de klasse
tot 67,5 kilogram gebracht op 160,0
kg. Het record stond sedert 24 mei
vorig jaar met 158,5 kg, ook in de
Griekse hoofdstad, al op zijn naam.
Militosjan werd wereldkampioen in
de tweekamp met een totaal van
347,5 kg voor de Bulgaar Lotov
(337,5) en de Noordkoreaan Myong
Nam (327,5).

sportkort

" ALASSIO - Wegens gebrek aan
wind is zondag de eersterace van de
wereldtitelstrijd zeilen in de Olym-
pische FD-klasse bij Alassio (Ita)
niet doorgegaan. Aan het toernooi
nemen 52 boten uit negentien lan-
den deel.

" MEDEMBLIK - Achtenveertig
teams van acht deelnemers elk heb-
ben in het weekeinde rond het Us-
selmeer gelopen. De ploeg van Aals-
meer legde de 380 kilometer met
start en finish in Medemblik het
snelste af in 22 uur en 30 minuten.
Tweede werd het Triathlonteam
Hoorn in 23.26.00 en Spirit Lelystad
bezette de derde plaats in 23.38.00.

" DEN HAAG - Hans Jorritsma
heeft de libero van Kampong, René
Klaassen, weer geselecteerd voor
het Nederlandse mannen hockey-
team. Klaassen voegtzich pas na het
vier-landentoernooi in Engeland bij
de groep. Werkzaamheden voorko-
men dat hij direct met de selectie
mee traint.

" HOENSBROEK - Het korfbal-
veld van Mariarade staat morgen in
het teken van een groot scholieren-
korfbaltoernooi. Liefst 26 teams van
basisscholen uit de gemeente Heer-
len spelen die dag om de hoogste
eer. De wedstrijden- georganiseerd
door korfbalvereniging Mariarade -
worden gespeeld tussen half twee
en zes uur.

toto/lotto
Lotto 37: eerste prijs, twee winnaars, f.
174.734,00 bruto: tweede prijs, vier win-
naars, f. 37.500,00 bruto: derde prijs, 156
winnaars, f. 847,70: vierde prijs, 5714 win-
naars f. 23,10;vijfde prijs, 74.088 keer f. 5,00.
Toto 37: eerste- en tweede prijs, geen win-
naars; derde prijs, 8 winnaars, f. 6.106,60
bruto.
Toto-Gelijk 37: eerste en tweede prijs, geen
winnaars; derde prijs, 32 winnaars, f. 49,00;
vierde prijs, 619 keer f. 3,90.
Cijferspel 37: geen winnaar hoofdprijs.

I de grondlegger en werd/is
L °orzitter van de stichtingKleur-
i Voetbal. „Veel Surinaamse jon-ra verkeren in een uitzichtloze
Rtie", Zegt Rasnou. „Ze hebben
H» de school verlaten, kunnen
p Werk vinden. Ze zitten tegen
"Scène" aan. Via de sportieve

* Proberen we ze een kans te bie-
f' Anderskomen ze in de „harde"
'»d terecht. Wat in de sport kan,

[ lri de maatschappij ook. Slechts
f Paar redden het via de normale
P-We willen de mogelijkheidver-

net als tegenKasparov de Siciliaan-
se draak op het bord. Zijn tiende zet
(e6) verraste Sax, die bijna een uur
uittrok voor zijn antwoord. Toen
had de Hongaar zijnrepliek kant en
klaar. Piket vond niet de ideale ver-
dediging, liet wat steekjes vallen en
Sax verwierf groot positioneel over-
wicht. Na een onbezonnen actie op
de damevleugel werd Piket in de
slotfase overspeeld. Na de 45e zet
gaf hij er de brui aan.

Het doel? „We willen integreren",
zegt Rasnou. „Niet polariseren. Dat
het Nederlands elftal straks voor
drie-kwart uit Surinaamse jongeren
bestaat, is voor ons totaal niet van
belang. Het gaat ons bovendien niet
om alleen de Surinaamse jongeren,
maar om alle jongeren. Welke
huidskleur of welke afkomst ook.
Het is geen kwestie van kleur. We
willen gewoon leuk met zn allen
sporten. Elkaar als mens waarde-
ren. Meer vragen we niet."

Lendl: love-game

TILBURG - Ljubojevic is de
wereldkampioen van de analy-
se. Na de partij schudt hij als
een goochelaar de ene fantasti-
sche combinatie na de andere
uit de mouw. Achter het
schaakbord verschiet hij re-
gelmatig van kleur en begaat
hij de vreemdste bokken.
Maandag was weer eens zon

dag dat het falikant mis ging.
In de vierde ronde van het In-
terpolis-toernooi liet hij zich
op kinderlijke wijze van het
bord vegen door Hjartarson.
Al na twaalf zetten werd het Soson-
ko zwart voor de ogen bij het kijken
naar de ruïne, die de stelling van
Ljubo moest voorstellen. „Dit doet
mü denken aan de naam van de

Ajax-trainer", mompelde hij be-
duusd. Ljubojevic, 39, Joegoslaaf
van geboorte maar al jarenwonend
in Spanje, koos in het damegambiet
voor een obscure opstelling. Zijn
zetten Ld3en Db6waren verdacht,
waardoor Hjartarson de gelegen-
heid kreeg voort te borduren op de
partij Joesoepov-Nogueiras uit het
kandidatentoernooi van Montpel-
lier. Ljubojevic kende de partij wel,
maar was 'm vergeten, zei hij na af-
loop. De winnende varianten waren
voor de IJslander zo talrijk dat de
juiste keuze zijn enige probleem
vormde.

Zettenverloop Hjartarson-Ljubojevic wit:
Hjartarson, zwart: Ljubojevic 1. d2-d4 PgB-
-f6, 2. c2-c4 e7-e6, 3. Pbl-c3 d7-d5, 4. Lcl-g5
PbB-d7, 5. c4xds e6xds, 6. e2-e3 c7-c6, 7. Lfl-
d3LfB-d6, 8. Pgl-f3 Pd7-f8,9. Pf3-e5DdB-b6,
10. 0-0 Ld6xes, 11. d4xes Pf6-g4, 12. Ddl-a4
Db6xb2, 13. Tal-el a7-a5, 14. Pc3-b5 PfB-e6,
15. Pbs-d6+ KeB-fB, 16. Da4xg4 Db2xes, 17.
Pd6xcB h7-h5, 18. PcB-b6 hsxg4, 19. Pb6-
d7+ KfB-eB, 20. Pd7xes Pe6xgs, 21. Tcl-bl
Pgs-e6, 22. Tblxb7 ThB-h5, 23. Pesxf7 Pe6-
c5, 24. Ld3-g6 zwart geeft op.

Vrede
Kasparov en Kortsjnoi deden elkaar
geen pijn en tekendenvlot devrede.
Door de remise werd het tweetal
achterhaald door Ivantsjoek, die
Agdestein in de houdgreep nam.
Onderaan verwijderde Sax zich van
de laatste plaats door de kop-van-jut
functie van Piket te accentueren.
De Leiderdorper liep tegen zijn der-
de nul op.

Uitslagen vierde ronde: Kortsjnoi-Kaspa-
rov 1/2-1/2, Hjartarson-Ljubojevic 1-0
Ivantsjoek-Adestein 1-0, Sax-Piket 1-0.
Stand: 1.Kasparov, Kortsjnoi, Ivantsjoek 3
4. Hjartarson 2 1/2, 5. Agdestein, Sax 1 1/2, 7
Ljubojevic 1, 8. Piket 1/2.

liscriminatie
'tlat'oo^ leren omgaan met discri-
,uj le- „In het profvoetbal is de si-,
(f.

6 Vry normaal", aldus Rasnou,
<i6 basis nogal verschillend.
''m 6er donkere jongens er in een
cj komen, hoe meer moeite

'1 y net ermee krijgt. Twee zwar-
,u, lndt men nog wel leuk, maar
,J^°udt het op. Ik praat dan, uit
itj lng, over de Amsterdamse si-6ee- Scheidsrechters meten met

hg Ze willen de donkere
lilt*18 s^rakker houden, omdat ze
ik^ eft dat die de discipline nodig
hv en-Aan de anderekant laten ze
fo* overtredingen toe. Dat kan

U: ,^is mdc maatschappij. Ras-
mensen zeggen dat.Am-iguatri vergrijst. Dat er in een be-

wiJk Seen jeugd meer is. Ze
''Sd °*an at er Seen allochtone
h is. Er zijn zwarte jonge-
fe6g noeg, maar die worden niet

'^ Veel mensen die discri-
h(jsen hebben wel een buiten-
tttw kennis. Maar bij vervelende
H» kingen zeëëen ze dan: joube-; wetl We niet. Zo is het altijd. Gul-
ij ur^t ook niet gediscrimineerd.
&H feft uitstraling, aanzien. Als
hg j;egen „gewone" buitenlandse
r s en aankeek als tegen topspor-
Injj7,an was er niets meer aan de

Hij kwam tegen Sax heel behoorlijk
uit de opening. De benjamin bracht

ROERMOND - De start van de Mid-
denlimburgse teams in de badmin-
toncompetitie is succesvol verlo-
pen. In de landelijke tweede klasse
wonnenBC Roermond en BC Weert
beide hun wedstrijden met 6-2.
Vierdeklasser BC 't Roat uit Echt
zegevierde tegen Carvin 4 met 5-3.

Goede start
badmintonteams

MAASTRICHT/STEIN - Maastrich-
tenaarPaul Driessen is als achttien-
de geëindigd in het Nederlands
kampioenschap Mountain Bike. De
titelstrijd terreinfietsen, op de vel-
den van het KNVB-centrum in
Zeist verreden, werd gewonnen
door profveldrijder Henk Baars,
met René Guyt op de tweede plaats.
Liefst 250 deelnemers hadden zich
ingeschreven voor het NK. Via de
voorrondes konden zich 50 renners
plaatsen voor de finale. Zes cou-
reurs van de Maastrichtse Mountain
Bike Club wisten zich te plaatsen
voor de eindstrijd, waarin Paul
Driessen de beste Limburgse verte-
genwoordiger was. Zijn clubgenoot
Richard Aerdts finishte als 19e.

Driessen twaalfde

" GREENWICH - Ivan Lendl is in het huwelijk getreden met de 21-jarige SamanthaFrankel, die al vijfjaar zijn vriendin was. De korte plechtigheid vond vrijdag plaats in
Lendl's woonplaats Greenwich, bij New Vork. Dat maakte een woordvoerder van de de 29--jarige Tsjechoslowaakse tennisser maandag bekend. De huwelijksreis ging naar Barcelo-na, waar Lendl deze week meedoet aan een Grand Prix-toernooi.

BC Roermond begon thuis tegen
Whippet uit Roermond zeer goed.
Aan de basis van de zege stond weer
het sterke spel van de beide jeugdi-
ge dames Sylvia Franssen en Brigit-
te Ockers. Ze wonnen hun partijen
allemaal. Verloren werden alleen de
single van Quinney en het heren-
dubbel. Het gedegradeerde Weert
begon goed bij Geldrop 2. Beide
teams waren behoorlijk aan elkaar
gewaagd. Toch verloor Weert alleen
het damesdubbel en de dames-
single van Karma van Zuylen. BC 't
Roat steunde ook in het duel thuis
in Echt tegen Carvin weer op de
kracht van de heren. John Mooren
en Mark Willen wonnen hun
singles, het herendubbel en de bei-
de mixen en dat was net genoeg
voor, de zege.

HEERLEN - Volgend jaar staat de
Amstel Gold Race niet alleen voor
profs op het programma. In het ka-
der van de vijfentwintigste editie
van 's lands grootste wielerevene-
ment, dat op zaterdag 21 april we-
derom met medewerking van het
Limburgs Dagblad plaatsvindt,
wordt op hetzelfde parcours tussen
Heerlen en Meerssen ook een Am-
stel Gold Race voor trimmers geor-
ganiseerd. .Deze 'wedstrijd' voor
niet-licentiehouders wordt daags na
de wereldbekerkoers verreden.

Amstel Gold Race
voor trimmers

*s r,
kW de ramp in Paramaribo
re ifde erkenning voor de stich-
hün eurriJk Voetbal. De mede-
|&jj n 8 en de middelen, die voor-■ W^braken, kwamen wel. Pas
'rij .Noodlottige ongeval op Zan-
Nle ■ Sefte e Nederlandse sa-
fetjj Vlng de waarde van de Suri-
phti* Voetkaüer. Daarvoor was de

niet in staat geweest be-
ig plannen, zoals de oprich-
%etl

an de voetbalschool, uit te
isjj^ " Het is wrang, erkent ook
H ü> dat de samenleving pas na
!f »c,rg,eüjke calamiteit werd wak--Beschud.

hoofdreden dat hij van verdere
winstpogingen afzag. De meningen
over de stelling die na zwarts laatste
zet waren verdeeld. Het is de vraag
in hoeverre de zwarte randschijf op
36 nadelig gaatwerken. De strijd om
het centrum moet nog losbarsten.
Met nog.een partij te gaan lijkt Sij-
brands in een riante positie te zitten.
Gezien het verloop in de voorgaan-
de partijen moet remise geen pro-
bleem zijn. Gantwarg zal zeker een
winstpoging wagen. Een alles-of-
niets-poging ligt voor de hand.

Van onze medewerker
EDDY BUDE

DEVENTER - Vandaag heeft Ton
Sijbrands aanremise genoeg om het
recht te verwerven wereldkam-
pioen Alexeï Tsjizjow uit te dagen.
Wint Sijbrands inderdaad de twee-
kamp, danvindt vrijwel zeker in het
najaar in Nederland de twintig par-
tijen tellende WK-match plaats. De
werelddambond en de stichting
'Ton Sijbrands op weg naar het we-
reldkampioenschap' zijn al druk be-
zig een sponsor te strikken.

Voortbestaan
reft van de stichting
K e ter discussie gestaan. Niet
k 2

n niet na de ramp. Rasnou:
'Ur^ in Suriname toen het ge-
rd.er ' was daar een paar dagen

J Selennaar toegegaan om zaken te;ie vn Onze eerste zorg was de po-
öeÜi W

de nabestaanden. Het wasJk voor ons dingen te regelen.

oefenvoetbal
Urgia-Waubach 19.30 uur

Na 26 zetten en 155 minuten kwa-
men Gantwarg en Sijbrands remise
overeen. Het was opnieuw Ton Sij-
brands die in de opening het spel
maakte. Sijbrands heeft zijn tegen-
stander volop de gelegenheid gebo-
den een interessante positie op het
bord te brengen. In eerste instantie
greep Gantwarg die mogelijkheid

Ton Sijbrands:
nogéén remise

aan. Op de 15-e zet vertrouwde
Gantwarg het niet meer en koos
angstig voor een passieve ruil die
voor een groot deel de muziek uit de
stelling deed verdwijnen.

Later bleek dat het volledig ten on-
rechte was. In de analyse-zaal toon-
de Sijbrands aan dat hij 14...11-16
zelfs knap vervelend vond. „Het
witte speelplan is daarna onduide-
lijk. De twee om twee ingeleid door
15.26-21 lijkt me in ieder geval niet

verstandig", meende Sijbrands.
Gantwarg diende hem niet van re-
pliek. Hij zat stilletjes met zijn se-
condant in een afgelegen zaaltje de
partij te analyseren. De openheid
die Gantwarg steeds na de voor-
gaande partijen had getoond lijkt
verleden tijd. Eikaars ideeën uitwis-
selen kan nadelig werken.

Een half uur voor 24 zetten had
Gantwarg nog over in de slotstel-
ling. Dat was vermoedelijk de

ZettenverloopWit: Sijbrands; Zwart: Gant-
warg 1. 34-29 19-23,2. 40-34 14-19, 3. 33-28 17-
-22, 4. 28x17 11x12, 5. 38-33 10-14, 6. 42-38 12-
-17, 7. 45-40 5-10, 8. 48-42 6-11, 9. 31-26 8-12,
10. 32-28 23x32, 11. 37x28 20-24, 12. 29x20
15x24, 13. 41-37 16-21, 14. 34-30 21-27, 15. 46-

-41 27-31, 16. 36x27 22x31, 17. 40-34 31-36, 18.
44-40 2-8, 19. 50-45 1-6, 20. 34-29 17-22, 21.
29x20 14x34, 22. 40x29 10-14, 23. 28x17
11x22, 24. 37-32 19-23, 25. 49-44 23x34, 26.
39x30 18-23 remise. Bedenktijd 1.07-1.30.

(ADVERTENTIE)

OOK MOOIE OGEN HEBBEN SOMS HULP NODIG...
S ■ ■ ■'■ '' ■

kontaktlenzen-brillenspeciXalzaak

féÊÊÊm^X I InnCOQn Honigmanstraat 37, Heerlen
(ÉH Km I lt/l lood I Telefoon 045-716705
\___^/ Oogmeetkundige - Opticien - Kontaktlensspecialist

sport in cijfers

voetbal
WK kwalificatie, Darranquilla (Col),
Zuid-Amerikaanse zone groep 2: Co-
lombia - Paraguay 2-1 (0-1). 44. Mendoza
0-1, 55. Iguaran 1-1, 66. Hernandez 2-1.
Toeschouwers: 60.000. Stand: Colombia
4-5 (4-3); Paraguay 3-4 (4-3); Ecuador 3-1
(0-2). Laatste wedstrijd: 24 oktober.
Ecuador-Paraguay.
Tegucigalpa, Concacaf-zone: El Salva-
dor - Verenigde Staten 0-1 (0-0). 62. Pe-
rez 0-1. Toeschouwers: 3700. Stand: Cos-
ta Rica 8-11; Trininad/Tobago 7-9; Ver
enigde Staten 5-7; Guatemala 5-2; E
Salvador 5-1. Programma: 8-10: Guate
mala-Verenigde Staten, 18-11: Trininad
Verenigde Staten, 5-11: Verenigde Sta
ten-El Salvador.
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vÜegramp van Zanderij. Op weg
Amsterdam naar Paramaribo

bijna 200 mensen,ler wie veel in de Nederlandse
'Petitie spelende profvoetbal-

( van Surinaamse afkomst. Ze
*>en terug naar het land van oor-
-o£g om te voetballen. Ter ver-

** van de liefhebbers, ter lering
1 jeugd. Om te laten zien hoe
°ok kan gaan met Surinaamse

Seren.
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Bij het Arbeidsbureau vinden we het heel belangrijk om ons echt zeer Met zon opleiding kun je in de meeste gevallen direct aan de slag.

goed te verdiepen in de wensen en voorkeuren van de werkzoekende. Zon 85% van de cursisten heeft binnen drie maanden een vaste baan gevonden.

Bijvoorbeeld, wanneer jeeen computerfanaat bent, gaan we eerst eens demogelijk- Wil jemeer weten? Haal dan debrochures oppostkantoor ofbibliotheek,

heden in die richting bekijken. En als jeécht wilt ontdekken wat jemogelijkheden zijn, kom dan eens langs.

Zo kan een vacature waar eerst niemand aan dacht opeens heel goed tot Maar wees dan niet verbaasd wanneer we vragen wat je hobby's zijn. Dat hoort

de mogelijkheden behoren. Ofkun je door het volgen van een aanvullende gewoon bij de service,

opleidingbij hetCentrumVakopleiding jekansen opeenbaan aanzienlijkvergroten.

Bij het Centrum Vakopleidingkun je diverse opleidingen volgen in dËÊËJk

technische, administratieve of dienstverlenende beroepen. /LZ\o£/i-/^|ig|;;^
' 'lil $|E MMIODIUHt IH SCHOLINO

ARBEIDSBUREAU EN CENTRUM VAKOPLEIDING. SAMEN GOED VOORWERK.
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