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Modebijlage
Tweemaal per jaar trakteert

het Limburgs Dagblad de
lezers op trends en

achtergronden uit de wereld
van de mode en cosmetica.

Vandaag een bijlage vol
nieuws over de herfst- en
wintercollectie en andere

modieuze zaken.
Vanaf pagina 29.

Verdediger
Masson wil

’ 670.000
van justitie

KASTRICHT - Het advocaten-
?htoor Tripels in Maastricht heeft

' het ministerie van Justitie in
11 Haag een verzoekschrift inge-eld tot uitbetalingvan een bedrag
"}> 670.000 gulden. Het betreft het
r|d dat het advocatenkantoor nog
jltoed heeft van de hoofdverdachteMie geruchtmakende ABP-affaire,
Fdrs Ed Masson (66), voor zijnver-
pjiging. Die werd gevoerd doormr

eertijds aan het advocaten-kantoor Tripels verbonden. Deze
!*üwe actie om alsnog het geld tejr^nen innen, is gisteren door mr
-Tripels bevestigd.

'eerste instantie vorderde het ad-
r°atenkantoor het bedrag van
*sson. Toen deze niet tot betaling
'erging, spande mr Tripels een
V- gedingtegen de hoofdverdach-
lt* de ABP-affaire aan. De presi-
■ht van de Haagserechtbank wees
* vordering toe. Ook liet hij op
*2oek van mr Tripels, Masson, die
hoger beroep van fraude is vrijge-
'roken, gijzelen.

l**r spande Masson weer een kort
J^ing tegen aan. De gijzeling werdI,eindelijk opgeheven, maar de
Mering van mr Tripels op de ex-fecteur beleggingen van het ABP
i^t? gehandhaafd. Masson tekende
j^artegenberoep aan en mrTripels,e(l datzelfde tegen de opheffing

de gijzeling. Beide beroepen
nog op afhandeling doorn gerechtshof in Den Haag.

het weer
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Zetels
De zetelverdeling lijkt nog de enige
blokkade om met de echte onder-
handelingen over een regeerak-
koord te beginnen. Tot nu toe heb-
ben de drie fractievoorzitters (De
Vries, Kok en Van Mierlo) alleen
nog maar afzonderlijk met Lubbers
gesproken, over de agenda voor de
formatie en over devraag of'D66 wel
of niet aan die gesprekken mag
deelnemen.

CDA-fractievoorzitter Bert de Vries
is echter nog niet toe aan echte on-
derhandelingen. Hij wil de afzon-
derlijke gesprekken met de infor-
mateur nog wat voortzetten, omdat
hij „op een niet gering aantal punten
nog behoefte aan een nadere toe-
lichting." Die punten betreffen de
gedetailleerdheid van het regeerak-
koord, de prijs die de PvdA moet
betalen voor de deelneming van
D66 aan het kabinet en de plannen
van Lubbers met betrekking tot het
euthanasie-vraagstuk. Bovendien
wil De Vries heldere afspraken over
'de voortzetting van een solide fi-
nancieel beleid.

De Vries blijft zo terughoudend,
omdat naar verluidt in zijn fractie
een meerderheid tegen een cen-
trum-links kabinet is. Die fractiele-
den willen liever met de sterk ver-
zwakte VVD verder, dan met een
bijna even sterke PvdA.
De Vries legde gisteren de wens op
tafel dat zijn partij in een toekomsti-
ge coalitie het ministerievan justitie
krijgt. Voor de VARA-radio zei De
Vries dat vooral met het oog op het
vervolgingsbeleid voor euthanasie,
„wij ons iets geruster zouden voe-
len, als straks op het ministerie van
justitieeen christen-democraat zit."

Limburgse speurders
adviseren in gijzeling

door jos van den camp
TILFF - Twee Limburgse re-
chercheurs hebben de Belgische
autoriteiten de afgelopen twee
dagen uitvoerige informatie kun-
nen verstrekken over het gedrag
van de Franse meester-gangster
Philippe Delaire. De Rijkspolitie
Limburg heeft dat gisteren: be-
vestigd. Majoor Willem Penning
de Vriesvan deRijkspolitie Lam-;
burg heeft in juli 1986 gedurende
drie dagen langdurig met Delaire
gesproken toen die laatste ver-
bleef in de strafgevangenis van
Lyon, nadat hij in Nice was aan-
gehouden. April dat jaar gijzelde
hij personeel van de NMB to Val-
kenburg.

Delaire en zijn twee medeplichti-
gen houden nu al sinds zaterdag-
avond in Tilffbij Luik een vrouw
en haar twee kinderen in gijze-
ling. De gangsters willen nog
steeds niets weten van het voor-
stel van de autoriteiten om in
ieder geval de twee meisjes vrij
te laten in ruil voor een vrije af-
tocht en een losgeld van 30 mil-
joen Bfr (1,65 miljoen gulden).

Procureur-generaal Gilett heeft
dat gisteravond laat nog eens uit-
drukkelijk laten weten. Vanoch-
tend om zes uur zouden de on-
derhandelingen worden voortge-
zet. Op een oproep van zijn va-
der, die hem gisteren via een
Frans televisiestation vroeg de
kinderen vrij te laten, had Philip-
pe Delaire vannacht nog niet ge-
reageerd.

Op het parket in Roermond is
gisteren bevestigd dat een arres-
tatieteam van de rijkspolitie zich
in gereedheid hééft gebracht op
het terrein van de Opleidings-
school Mobiele Eenheid in Hom.
De kabinetchef van de procu-
reur-generaal in Den Bosch, de
heer Van denBoogaart, bevestig-
de gisteren dat justitie in zijn
rechtsgebied natuurlijk voorbe-
reid is op een eventuele vlucht
van de gangsters door Neder-
land. Hij wilde niets zeggen over
de maatregelen die daartoe zijn
genomen: „Het lijktmij niet ver-
standig daarop in te gaan".

" Zie ook pagina 13

# Mr Gillet, de procureur-generaal in het arrondissement
Luik, maakt een einde aan de stroom van geruchten.
Omringd door vertegenwoordigers van de internationa-
le pers verklaarde hij gisteravond omhalfelfdat de on-
derhandelingen weer in een impasse verkeren: „De
gangsters blijven weigeren de twee kinderen vrij te la-
ten. Zo lang daar geen verandering in komt, praten we
niet meer." Vanmorgen om zes uur zouden de gesprekken
weerworden hervat. Foto: WIDDERSHOVEN

Terughoudende De Vries: CDA wil in elk geval Justitie

Lubbers zet D66 voor blok
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De fractie van
D66 is vanmorgen in spoedbe-
raad bijeengekomen om de
brief van informateur Lubbers
over de zetelverdeling in een
eventueel CDA/PvdA/D66-ka-
binet te bespreken. Lubbers
heeft de Democraten gisteren
voor de keus gesteld: D66 ac-
cepteert dat het slechts één ze-
tel in het kabinet krijgt,.of D66
doet niet meer mee.
Lubbers had gisteren niet meer dan
enkele uren nodig om een reactie te
geven op een eerdere briefvan D66-
-leider Hans van Mierlo. Daarin stel-
de deze de vraag of hij akkoordzou
gaan met slechts één zetel afhanke-
lijk van het verloop van de onder-
handelingen, de vertrouwensrela-
ties, het gewicht van die ene minis-
terspost en de overige stemverhou-
dingen in het kabinet.
Lubbers voelt niets voor die aan-
pak. „Kern van mijn voorstel is," al-
dus de informateur in zijn brief, „dat
het CDA D66 als coalitiepartner
aanvaardt en dat D66 aanvaardt dat
het CDA niet in een minderheidspo-
sitie gedwongen wordt; daarom 7-6-
-1." Het CDA ging daarmee gister-
avond al akkoord. Lubbers wil al-
leen doorgaan met zijn formatiepo-
ging, als D66 zich daarmee nu ook
verenigt.

Ramp Franse DC-10
mogelijk gevolg
van bomaanslag

Van de redactie buitenland
LONDEN/PARIJS - De Franse
luchtvaartmaatschappij UTA houdt
er ernstig rekening mee dat het on-
geluk met de DC-10 die dinsdag bo-
ven Niger neerstortte, veroorzaakt
is door een bomaanslag. De wrak-
stukken van het vliegtuig liggen
verspreid over een gebied van 100
vierkante kilometer, hetgeen zou
kunnen duiden op een ontploffing
in de lucht, aldus UTA-woordvoer-
der Michel Friess.

Bij een internationaal persbureau
kwam gisteren een telefoontje bin-
nen van een Engelssprekende man
die verklaarde dat de aanslag het
werk was van de Libanese sji'iti-
sche organisatie Jihad (Heilige Oor-
log). De man zei: „We zijn trots op
deze actie, die zeer geslaagd is." Hij
eiste de vrijlating van de door Israël
gegijzelde sjeikAbdel Karim Obeid,
een belangrijke sji'itische leider.
Dinsdagavond was ook bij de UTA
een telefoontje binnengekomen,
waarin de aanslag werd opgeëist
door de Jihad.
De bevelhebber van een eenheid
Franse parachutisten die woensdag

op en om de plaats van het onheil
geland zijn, verklaarde dat niemand
van de 171 inzittenden de ramp
overleefd heeft. De bergingswerk-
zaamheden in de Tenerewoestijn
ten noorden van het Tsjaadmeer
verlopen moeizaam, omdat in de na-
bije omgeving van de wrakstukken
geen vliegtuigen kunnen landen.

Ongeveer 100 passagiers waren af-
komstig uit diverse Afrikaanse lan-
den. Aan boord bevonden zich te-
vens 31 Fransen, zeven Amerikanen
en enkele Italianen en Zwitsers. On-
der de passagiers waren de Tsjadi-
sche minister van volkshuisvesting,
Soumaila Mahamat, en de echtge-
note van de Amerikaanse ambassa-
deur in Tsjaad, Bonnie Pugh.

Het toestel was dinsdag op weg van
Brazzaville (Kongo) naar Parijs.
Veertig minuten nadat het na een
tussenlanding in de Tsjadische-
hoofdstad N'Djamena was opgeste-
gen, verdween het van deradar. Een
opsporingsvliegtuig van het Franse
leger lokaliseerde wrakstukken van
de DC-10 woensdagochtend in Ni-
ger, op ongeveer 650 kilometer ten
noordwesten van N'Djamena.

Politieteam rolt
amfetaminelab op

Van onze verslaggever
HEYTHUYSEN- Een speciaal voor
deze zaak samengesteld regionaal
rechercheteam heeft dinsdagavond
laat een inval gedaan in een amfeta-
minelaboratorium in HeythUysen.
Het lab was ondergebracht in een
kalkoenfokkerij. Het recherche-
team telde elf leden van de rijks- en
gemeentepolitie uit Midden- en
Noord-Limburg en opereerde in sa-
menwerking met de ME.

Tegelijkertijd werden op negen
plaatsen in het land huiszoekingen
verricht. Daarbij werd in totaal 13
kilo amfetamine werd ontdekt,
evenals een hoeveelheid legermuni-
tie, wapens en noodrantsoenen. Bij
de hoofdverdachte, de 49-jarige
M.E. uit Weert, is 8 kilo amfetamine
aangetroffen. De Weertenaar is een
bekende van politie en justitie. In
1981/1982 werd hij al voor hetzelfde
feit veroordeeld.

In totaal zijn veertien verdachten
aangehouden, onder wie vier vrou-
wen. De verdachten variëren in leef-
tijd van 20 tot 50 jaar. Meer aanhou-
dingen worden niet uitgesloten. In
het grote laboratorium was nie-
mand aanwezig op het moment van

de inval. Wél werd een medewerker
van de kalkoenfokkerij gearres-
teerd.

Amfetamine en wapens werden
aangetroffen in Swalmen, Hunsel,
Roermond en Breukelen. Bij al deze
huiszoekingen werden verdachten
aangehouden. Verdere arrestaties
vonden plaats in Nederweert en
Hoorn,

9 Zie verder pagina 15
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Wöltgens wil
wijzigingen
belastingen
tegenhouden
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De vice-voorzittei
van de PvdA-fractie in de Tweede
Kamer, Thijs Wöltgens, vindt dal
het mogelijk moet zijn alle voorge-
nomen wijzigingen per 1 januari in
de belastingen, uitkeringen en der-
gelijke te bevriezen. Wöltgens ze
dit gisteren voor de VARA-radio.

De PvdA is tegen de voorgenomer
belastingverlaging per 1 janvar:
1990. Een deel van het daarvoor uit
getrokken geld wil deze partij ge
bruiken voor investeringen in mi
lieu en andere overheidstaken. Mi
nister Ruding van financiën heefl
echter verklaard dat wijzigingen 11
de wetten niet meer mogelijk zijn
als daartoe niet voor 29 septembei
besloten is.

Wöltgens is niet onder de indruk
van dat argument. „Ik heb vaak gei
noeg meegemaakt dat in oktober o»
november nog wetsontwerper
moesten worden behandeld, did
wijzigingen in het belastingstelsel
voor het volgend jaarmet zich mee
brachten," aldus Wöltgens. „Ik kar
me niet voorstellen dat dit nu ploU
seling anders is."

ï
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kunst

Festival over literaire facetten van het musiceren

'Taal en muziek'op Intro-podium
door jos frusch

MAASTRICHT - Taal en muziek; dat is de titel van de kunst-
manifestatie, die de Maastrichtse hedendaagse-muziek stich-
ting Intro in samenwerking met de Stichting Gaudeamus Am-
sterdam komende week in Maastricht organiseert. Op het In-
tropodium, de concertzaal van de Maastrichtse muziekschool,
en in de Aula van de Universiteit worden zeven concerten ge-
geven en staan twee lezingen op het programma. De KRO zal
vier concerten opnemen.

;In 1988 reeds was Intro - in de per-
soon van directeur Paul Coenjaerts- van plan dit muziekfestival te
doen plaatsvinden, maar door de af-
wijzing van het subsidieverzoek: door WVC konden de plannen toen

i niet worden gerealiseerd. Maar in-
Imiddels heeft Coenjaerts ook op het
! gebiedvan het aanvragen van subsi-; die bijgeleerd, wat heeft geresul-
:fcerd in bijdragen van WVC, de ge-
imeente Maastricht en de KRO, in
i totaal zon 130.000 gulden.
!Voor dat geld heeft hij samen met
Gaudeamus en de KRO een interes-

sant programma samengesteld, dat
diverse aspecten van het thema be-
handelt. „Wij willen met dit festival
een beeld schetsen van de ontwik-
keling, diezich deze eeuw op het ge-
bied van taal en muziek heeft voor-
gedaan", aldus de Intro-directeur,
die er in vijf jaar van pionierswerk
in is geslaagd, het Maastrichts po-
dium een vaste plaats in de Neder-
landse hedendaagse-muziek wereld
te geven. „De zang wordt steeds
meer en op steeds andere manieren
gebruikt als expressiemiddel. En
bovendien is er sprake van een

steeds grotere verscheidenheid in
ensembles."
Wat betreft de programmering heeft
Paul Coenjaerts enerzijds geselec-
teerd uit het aanbod - „Wij krijgen
zelfs aanvragen van ensembles uit
Italië,Brazilië en Peru" - anderzijds
ook zelf aspecten uitgekozen en
daar de meest geschikte musici bij
gezocht. Zo probeert Taal en mu-
ziek bijvoorbeeld aan tè sluiten bij
de herontdekking van de Italiaanse
componistLuigi Nono en zijn poli-
tiek getinte teksten. Dit door mid-
del van een concert, dat gegeven
wordt door de Duitse sopraan Slgu-
ne von Osten, die een grote reputa-
tie heeft op het gebied van het uit-
voeren van hedendaagse muziek.
Daarnaast zal een concert worden
gewijd aan het Dadaïsme en Futu-

nsme (componisten als Kurt
Schwitters en Isang Yun) en wordt
ook aan Limburgse ensembles de
kans gegeven zich te manifesteren.
Zo zal het slotconcert van het festi-
val worden gegeven door het En-
semble 88 van René Gulickers, dat
aangevuld met een internationaal
ensemble van conservatorium stu-
denten het pandemonium Franken-
stein van de Weense componist en
zanger HK Gruber zal uitvoeren.
Gruber zal overigens zelf dit maca-
ber stuk dirigeren en de zang-

/spreekstem voor zijn rekening ne-
men. Het tweede concertgedeelte
bevat een uitvoering van de Eight
Songs for a Mad King van Peter
Maxwell Davies door het Limburgs
kcimerensemble Contraint 0.1.v.
Airno Dicteren met Gruber als solist.
Bij de organisatie van dit festival
heeft Intro ook samengewerkt met
andere kunstinstituten in de provin-
ciehoofdstad zoals de Rijkshoge-
school (conservatorium) en de Jan
van Eyck-academie. Zo heeft de Ja-
panse kunstenares Suchan Kinoshi-
ta van de Janvan Eyck, diebij Mau-
rieio Kagel in Keulen heeft gewerkt,
he* decor ontworpen voor Franken-
stein, waarmee zij een wezenlijk ele-
ment aan de uitvoeringprobeert toe
te voegen.
Om een zo groot mogelijk publiek te
kunnen bereiken zullen de concer-
ten en lezingen in het kader van
Taal en muziek gratis toegankelijk
zijn. Intro mikt daarbij niet alleen
op> de vaste Intro-bezoekers, maar
ook op mensen die specifiek in de li-
teraire facetten van het festival zijn
geïnteresseerd.

Het volledige programma van Mu-
ziek en taal ziet er als volgt uit:
Zondag 24/9, Intropodium 15.30
uur: Ensemble Synonymes Luik-
/Brussel met werken van Frederic
Rzewski. Maandag 25/9, Intropo-
dium 20.30 uur: Vocaal Ensemble
Ex Voto Stuttgart met werken uit
Daidaïsme en Futurisme. Dinsdag
26/9, Aula Universiteit 20.00 uur: le-
zing Taal en muziek-door Johanne-

..

ke van Slooten; aansluitend muzi-
kale toelichting door Paul Verhey
(fluit) en Leo van.Doeselaar (piano)
onder de titel 'Muziek en Rhetorica'.
Woensdag 27/9, Intropodium 20.30
uur: Leonardo Kwartet en Sigune
van Osten met Nono-programma.
Donderdag 28/9, Intropodium 19.30
uur: lezing door Wiel Kusters met
als thema 'Over liederen met en zon-
der muziek'; 21.00 uur: Lieuwe Vis-
ser en Robert Nasveld met liederen
van Matthias Haver en Robert Na-
sveld. Vrijdag 29/9, Intropodium
20.30 uur: Vocaal Ensemble A Sei
Voci Parijs met middeleeuwse wer-
ken en Chimères van Ton deLeeuw,
die zijn werk zal toelichten. Zater-
dag 25/9, Intropodium 20.30 uur:
Contraint met Eight songs for a Mad
King van Davies en Ensemble 88
met Frankenstein van Gruber.

" Sigunevan Osten brengt No-
no-programma in kader van
Taal en muziek.

verder in...
SITTARD - In theater Sirkel, Put-
straat 22 te Sittard, speelt de Ge-
leense amateur-toneelgroep
Klapboem komende zaterdag Cli-
max, aanvang 20.30 uur. Komende
zondag om 20.00 uur geeft het
Koor van de Kathedraal van
Warschau een concert in de Grote
Kerk van Sittard. Het koor zal
'Poolse religieuze muziek door de
eeuwen heen' uitvoeren, alsook de
Missa Paces van Jan Makla-
kiewtcz. Ook het gastkoor Cho-
rum Currende zal aan het concert
meewerken.
MAASTRICHT - De Muziekthea-
tergroep De Spaanse Vlieg speelt
vanavond en morgenavond in het
Lösstheater, Achter de Barakken
31a, 'Het noodlottig gevolg van de
voortijdige defloratie van Angeli-
na D'Urtado' naar de Kroniek van
een aangekondigde dood van Ga-
briël Garcia Marquez. De voorstel-
ling begint beide avonden om
20.30 uur. Komende zaterdag
speelt Kemco Melles in een regie
van Mechtild Prins 'Geachte Bur-
gers', een solo uit Het slachthuis
van Mrozek. Aanvang 20.30 uur.
HEERLEN - In de Bernardinus-
kapel geeft het Shizu Wako En-
semble uit Japan komende dins-
dag een koto concert. Op typisch
Japanse instrumenten als koto en
bamboefluiten wordt muziek ver-

tolkt waarin de Japanse 'ziel' tot
uiting wordt gebracht. Aanvang
20.00 uur.
HOENSBROEK - Het solistenen-
semble Consorcio Manuel Garcia
geeft morgenavond in de groene
kamer van kasteel Hoensbroek
een concert met werken van de
Poolse componist Stanislaw Mo-
niuszko, de grondlegger van de
nationale Poolse opera. Van hem
worden opera-aria's en -ensem-
bles en liederen uitgevoerd. Het
concert begint om 20.00 uur.
Pianist Ad Gijzeis opent komen-
de zondag om 16.00 uur de serie
winterconcerten, die in de groene
kamer van kasteel Hoensbroek
wordt gegeven. Op het program-
ma staan werken van Mozart,
Scarlatti, Brahms, Bartok en Liszt.
GELEEN - Opera-aria's, duetten
en koorwerken worden komende
zondag vanaf 11.30 uur uitgevoerd
in de Geleense Hanenhof door
koor en solisten van de Stichting
Muziekdramatische produkties
Limburg 0.1.v. Harrie Dicteren.
Voor de muzikale begeleiding
zorgt pianist Wil Meurders-Tuk-
kers.
BEEK - De Maastrichtse organist
Jean Wolfs zal dinsdag 26 septem-
ber een concert geven op het his-
torisch De Rijckere-orgel van de
Hervormde Kerk te Beek. Uitge-

voerd worden werken van Baiba-
stre, Blow, Cornet, Van de Kerck-
hove, Van Soldt, Walther en Wil-
laert. Het concert begint om 20.15
uur.
LANDGRAAF - In het Grand
Theater te Landgraaf brengt
Theater op zijn best komende za-
terdag 'Met de Franse slag. Liede-
ren, chansons en cabaret worden
gezongen en gespeeld door Frans
Malschaert, Karin-Anne Knopper
en Marianne Soeterbroek. Aan-
vang 21.30 uur.

" Het Consorcio Manuel Garcia, morgen met een Moniuszko-
programma in kasteel Hoensbroek.

Kunstdagen Wittem
zaterdag van start

WITTEM - In de Heerenhof te Me-
chelen heeft zaterdagavond de offi-
ciële opening plaats van de Kunst-
dagen Wittem. Daar wordt vanaf
20.00 uur een concert gegeven door
het Koperkwartet Partij en het
Jeugdkoor De Botterblumkes uit
Mechelen. Bovendien zal de exposi-
tie met schilderijen van Jan Aus-
sems (Voeren) en Bert Royen (Heer-
len) worden geopend. De manifesta-
tie vormt de opmaat voor een cultu-
reel evenement dat tot 7 oktober
wordt gehouden en bestaat uit acht
concerten, de reeds genoemde ten-
toonstelling en een volksdansuit-
voering door een Bulgaars ensem-
ble.

Het is voor de tweede achtereenvol-
gende keer dat de Kunstdagen Wit-
tem worden gehouden. In 1988 trok-

ken de Kunstdagen, die zijn voort-
gekomen uit de Kamermuziekda-
gen Epen, meer dan 1400 bezoekers.
Alle concerten worden gegeven in
de Raadzaal van de Heerenhol' te
Mechelen, waar ook de expositie is
ingericht. De voorstelling van het
dans- en zangensemble Sintchet uit
het Bulgaarse Plovdiv wordt in A
Ge Wienhoes te Partij gegeven.

Het precieze programma van de
Kunstdagen Wittem ziet er verder
als volgt uit: Zondag 24/9: Werken
van Mozart, Schubert, Kodaly en
Francaix worden uitgevoerd door
het Strijktrio Ter Haar-Van Els.
Maandag 25/9: optreden van het en-
semble Sintchet in A Ge Wienhoes
te Partij. Woensdag 27/9: Het saxo-
foonkwartet The Circling Saxes
speelt werken van Singelée, De-
drick, Desenclos en Waignein. Vrij-

dag 27/9: Tonie Ehlen speelt piano-
werken van Haydn, Schubert,
Brahms, Chopin, Franck, Ravel en
Matity Niël. Zaterdag 30/9: Bariton
Ben Benders zal begeleid door Luc
ten Klooster Schuberts Die schone
Mülerin uitvoeren. Zondag 1/10:
Wilfred Sassen (viool ) en Constant
Nott.en (piano) brengen werken van
Beethoven, Bartok en Franck.
Woensdag 4/10: Harpiste Veronique
Serpenti speelt begeleid door Peter
Serpienti composities van Dussek,
Grandjany, Tournier, Pierné en De-
bussy. Vrijdag 6/10: Celliste Moni-
queBartels en pianist JoopCelis ge-
ven een cellorecital, met werken
van Fauré, Debussy, Hindemith en
Brahms. Zaterdag 7/10: het Neder-
lands Klarinetsextet voert werken
uit van Loucheur, Wagemans,
Sweeney, Saint-Saêns, Schmidt en
Van Deuren.

Alle concerten beginnen om 20.00
'uur. De schilderij-expositie is ge-
opend op werkdagen van 10.00 tot
16.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur
op dei zaterdagen 30 september en 7
oktober en de zondagen 24 septem-
ber en 1 oktober. De VW-kantoren
in Epen en Mechelen geven nadere
informatie over de programma's.

recept
Lamsgehaktballen
in biersaus
Benodigdheden: 2 sneden korstloos
bruin brood, 1 kop donkA- bier, 1
middelgrotekleingesneden ui, 1 uit-
geknepen teen knoflook, 1 el boter
en 1 el olijfolie, 500 g lamsgehakt, 1
losgeklopt ei, zout en peper, noot-
muskaat, Vi tl korianderpoeder,
bloem, l/2 el boter, 1 el citroensap, 1
tl honing, 1 tl lavasblad.

Week het brood in 4 el bier en druk
het uit. Fruit de gesneden ui en kno-
flookpulp in de hete boter en olijfo-
lie totde ui glazigis en neem van het
vuur af. Meng het lamsgehakt in een
kom met het geweekte brood, de
gefruite ui, de knoflookpulp, het
losgeklopt ei, zout en peper, noot-
muskaat en korianderpoeder. Rol er
8 afgeplatte ballen van, bebloem ze
en bak ze rondom bruin met de
heetgemaakte ÏVi el boter. Giet er
dan de rest van het bier bij met het

citroensap en de honing, roer het
voorzichtig om en laat ze dertig mi-
nuten in gesloten pan sudderen.
Leg de gehaktballen met een
schuimspaan op een voorverwarm-
de schaal. Kook de saus op hoog
vuur tot % in. Zeef de saus over de
gehaktballen en bestrooi ze met de
gehakte lavas.
TIP: Serveer hierbij beboterde
groene lintmacaroni en een frisse
salade.

theaters
HEERLEN:
- Donderdag 21/9: Evita door
ninklijk Ballet van Vlaandi
(uitverkocht).
- Vrijdag 22/9: Grafin Mariza
Kalman door LSO.- Vrijdag 22 en zaterdag 23/9: "neelvereniging Triekeltrak f
Een moordenaar in de groep (a!
vang 20.30 uur, kleine zaal).
- Zondag 24/9: Limburgs Jeugd
neel (14.30 uur).
- Dinsdag 26/9: Tour de Chant
Jasperina de Jong.- Woensdag 27/9: The Emigfl
theaterconcert van Flairck.

KERKRADE:
- Zaterdag 23/9: Scapinoballet
Assepoester.- Zondag 24/9: Zondagmiddag^
eert, verzorgd door de Belgis'
troubadour Miei Cools (15.30 uur
MAASTRICHT:
- Zaterdag 23/9: Grafin Mariza'
Kalman door het LSO.- Dinsdag 26/9: Cabaretier Piet
Dirk Uys met de Engelstal
voorstelling Adapt or dye.

ROERMOND:- Donderdag 21/9: Ballet de To<
met Le jardin, jeux d'amour en'
Sacre du Printemps.
- Vrijdag 22/9: Evita door Koni'
lijkBallet van Vlaanderen.
- Zaterdag 23/9: Kindervoors'
ling De Brillenman door Sand'
& Ko (14.30 uur).- Zondag 24/9: Koffieconcert d-
Encore Trio (12.00 uur).

SITTARD:
- Zaterdag 23 en zondag 24/9: &
door Koninklijk Ballet van Vla*
deren.
- Dinsdag 26/9: Grafin Mariza I
Kalman door LSO.

Tenzij anders aangegeven beê
nen alle voorstellingen om 2$
uur.

Oplossing
van gisteren

Horizontaal: 1. animo; 6. tapioca; 7. P
sent; 8. snede.
Verticaal: 2. napoleon; 3. moordend;
steppe; 5. karate.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. tegenstander; 4. smal stro-
mend water; 8. gesteente; 10. insekt; 11.
inwoner van zekere Europese hoofdstad;
14. voegwoord; 15. hert met een kort ge-
wei; 16. voorzetsel; 17. aanspreeknaam
v.e. papegaai; 19. tovergodin; 20. zot; 22.
bloem; 25. voorzetsel; 27. telwoord; 28.
windrichting (afk.); 29. toestemming; 32.
mannetjeshond; 33. Europeaan; 34. zang-
stuk; 35. delfstof.

Verticaal: 1. niets uitgezonderd; 2. r-*.
melicht; 3. metaal; 5. bijbelse naam; 6-
zieldheid; 7. heilig boek; 9. plomp dier;J
bezinksel van wijn; 13. .op geen en*
plaats; 17. bijbelse naam; 18. lof, h"']
21.. gedroogd vruchtvlees van de koK
noot; 23. bak met steile wanden; 24. "»richting; 26. vrucht; 28. lot zonder P"J30. wisseling van veren bij vogels; ;
vreemde titel.
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AANBOD
van de echte

luidspreker- specialist
Leer Bang&Olufsen kennen als de echte luidspreker-
specialist. Niemand anders levert u zon groot en zuiver
geluid met kleine volwaardige luidsprekers plus een
subwoofer voor extra kwaliteit in het laag;
Kom bij ons luisteren. —:12cm
En profiteer meteen van ons /éÊÊÊH^ ' k

aanbod: tot 1 novemberkrijgt r==^J
u bij dit systeem GRATIS I f 20 cmde befaamde Form 2
hoofdtelefoon t.wv. f 135,-* m
BeovoxCXsoen :iS JCona subwoofer, 'L^ „̂__ VIX,.~mmm-%*m-mr if. 21 cmkleuren: wit, zwart en grijs. . r

systeemprijs: f 1485,- 3 jaargarantie

Bang&Olufsen i
Jan Hoens HiFi Center
BUCHTEN (Bom) Oude Baan 1, Tel. 04498-51513

Goossens Bang&Olufsen Center
ECHT Nieuwe Markt, Tel. 04754-81490

T.V.C. Weyden b.v.
BRUNSSUM Kerkstraat 55. Tel. 045-252342

Willems HiFi Center
GELEEN Pieterstraat 73, Tel. 04490-43306

Aben Beeld & Geluid
HEERLEN Honigmanstraat 55, Tel. 045-716830

Elektro Wijnbergen Bang&Olufsen Center
HEERLEN Limburgiastraat 41, Tel. 045-720560

Eiectro Bemelmans Bang&Olufsen Center
HEERLERHEIDE Wannerstraat 10-12,Tel. 045-212330

Gijs de Jong
LANDGRAAF Sunplein 46, Tel. 045-312508

Fa. Bergmans & Wijnen
NIJSWILLER-WITTEM Rijksweg 60, Tel. 04451-2244

sagarmatha panda en de vakantievoerder



Klacht over ellenlangerechtsgang
do <<->

Van de redactie binnenland
IRECHT- De beroepsprocedures. «e sociale zekerheid duren veel te* C&- Voordat in hoogste instantiea Centrale Raad van Beroep uit-

,yaak doet, verstrijken er gemid-
l<i drie tot vijfjaar. Er zijn zelfsSchieters van tien jaar. Dat is een
■ zaak vindt de De-
f\ de bedrijfsvereniging in onderf "eer de detailhandel.

ietarn-directeur B. Vos constateer-
I gisteren op de algemene verga-
J'fig in Utrecht dat de moeizame
uj-htsgang het rechtsgevoel
i^aadt en de uitvoering van de so-rle zekerheidswetten bemoeilijkt,

uitspraken soms jaren opJ1laten wachten, duurt het ook ja-
z voordat de broodnodige juris-
.^dentie op tafel komt.'°mt.
Ik ..
c. me jurisprudentie zitten de be-Rjfsverenigingen vaak .met smart
Mvachten, omdat de bestaande
Fgeving op tal van punten lacu-s vertoont. De Detam, die vorigr ruim 3500 beroepszaken kreeg,
j6ft bijvoorbeeld over de uitvoe-
?B van de nieuwe werkloosheids-s■ op dit moment nog geen enkele

van de Centrale Raad vanr^oep binnen. Bovendien wordenk^ekerden de dupe van het langeac hten. Ook als zij na jaren alsnog
."beroepszaak „winnen" en de ge-
jogdeuitkering of het aangepaste
lootje krijgen, kan men zich af-
"gen wat er in feite gewonnen.is.

)er.
)t uetam vindt dat de uitvoerings-
jarenen de overheid snel de kop-
ij* bij elkaar moeten steken om
K . oplossing te vinden voor het°bleem.

Deetmankreeg
Schop in buik;

vrijspraakvoor verdachte
(^STERDAM - De 22-jarige A.L.
löe ervan verdacht werd minister
(i^ttian tijdens een studentende-jl^i^tratie in de buik geschopt te
,i da ben, is gisteren door de Amster-IS6

Se politierechter vrijgesproken.I C(w°föcier van justitiehad een „ge-
jg^oirieerde" straf van duizend
i n boete en een maand voor-
i 'Üke gevangenisstraf met

Proeftijd van een jaar geëist.

v^^nten demonstreerden op 9 no-
*>en k

vo"S Jaar in Amsterdam te-
°ld beleid van de minister van
he j6rw,ijs. Tijdens de gewelddadig-
öe n die daarbij ontstonden, werd
Oo].toïian in zijn buik geschopt. De

r» kort na dit incident L.'»ith'-?e P°lit;ie vermoedde dat hij deg^'ddels beruchte schop had uit-
%!fld' maar L- heeft dit altiJd ont-

g 6 tamelijk wegens tegenstrijdi-
ft0|: g.etuigenverklaringen vond de
lwtrechter het „niet overtuigend
Nir 2en" dat *"■■ de dader was. Twee
ys *eagenten getuigden dat ze L.
%r\ ader herkenden, terwijl drie„6cr^nten verklaarden dat ze de
h5 .te dader" gezien of gesprokenaen en dat dat niet L. was.
ö6a .
C. j?dvocaat van de verdachte, mr.
Wf orvinus, overhandigde de rech-
e^ een anonieme verklaring van

rsoon die zich als de „echte
t)e r' op zijn kantoor gemeld had.
Viw^der wilde volgens Korvinus
dig omen dat er iemand onschul-
s^ Veroordeeld zou worden.

Bereikbaar
De nota geeft richtlijnen voor de be-
reikbaarheid van de huisarts. Zo
moet de patiënt die hulp vraagt als
de huisarts of assistente tijdens de
praktijkuren de telefoon niet kan
beantwoorden, via een doorscha-
kelapparaat worden doorverbon-
den met een waarnemende praktijk
of boodschappendienst. Het ant-
woordapparaat moet zo min moge-
lijk worden gebruikt: doorverbin-
den met een „mens" staat voorop.

Elke huisarts moet tijdens de prak-
tijkuren binnen vijf minuten te be-
reiken zijn via een semafoon, auto-
telefoon of andere apparatuur. In
spoedgevallen moet hij binnen een
kwartier bij de patiënt kunnen zijn.
Doktersdiensten moeten voldoen
aan dezelfde eisen als de individue-
le huisartsen.

De LHV stelt wel enkele voorwaar-
den: extra kosten moeten worden
vergoed (hoe hoog die zijn valt nog
jiiet te zeggen) en daarbij is speciale
'aandacht nodig voor de honorering
van de „achterwacht". Dat is vaak
de partner van de arts.

Producent van
kinderporno
aangehouden

Van onze correspondent
GOUDRIAAN - Een 66-jarige man
uit Goudriaan in de Alblasserwaard
wordt er door de politie van ver-
dacht gedurende enkele, jaren op
grote schaal kinderpronografische
opnamen te hebben geproduceerd.
De man is begin deze week aange-
houden. De afdeling jeugd- en ze-
denzaken van de rijkspolitie in het
district Dordrecht werkt al twee
maanden aan het onderzoek.
De rijkspolitie is de man op het
spoor gekomen na aangifte van een
15-jarige jongen. De man zou gedu-
rende ongeveer drie jaar bij de jon-
gen ontuchtige handelingen hebben
gepleegd en pornografische opna-
men hebben gemaakt. Hij werkte
daarbij in zijn woning in een geïm-
proveerde studio met professionele
apparatuur.
Bij de huiszoeking in de woning van
de verdachte is een grote hoeveel-
heid kinderporno in beslag geno-
men. Daaronder bevinden zich 8000
dia's, enige honderden foto's, negen
films en ruim honderd boekjes met
kinderporno.

Uit het onderzoek is al gebleken dat
de verdachte contacten onderhield
met buitenlandse uitgeversvan kin-
derpornografie. De kinderporno-
boekjes zouden in het buitenland
zijn gedrukt. De politie is ervan
overtuigd dat meer kinderen slacht-
offer van de man zijn. Op dit mo-
ment wordt geprobeerd die kinde-
ren te achterhalen.

'Protest' bij
NS-jubileum

Met een feestelijke
jubileumrit over hun
oudste traject, van
Amsterdam naar
Haarlem, hebben dé
Nederlandse Spoor-
wegen gisteren de
viering van 150 jaar
spoorwegen beslo-
ten.

De jubileumtrein
werd in Halfweg 'te-
gengehouden' door
'protesterende boe-

ren', een actie die
volledig in de dienst-
regeling was inge-
past. In de NS-
hoofdwerkplaats te
Haarlem, waar de
trein vervolgens
stopte, beluisterden
de 150 genodigden
een speciaal concert
van het Noordhol-
lands Philharmo-
nisch Orkest. De uit-
gekozen concertwer-
ken hadden allemaal

iets met spoorwegen
te maken.

De muzikale opluis-
tering van het jubi-
leum was op zichzelf
een soort herhaling
van het feest van 150
jaar terug. De eerste
trein werd immers
ook met muziek in-
gehaald, muziek van
de Haarlemse schut-
terij.

Foto: NS-president
Ploeger omringd
door als 'boze' boe-
ren verklede brand-
weerlieden. Hun
aanwezigheid herin-
nert aan het protest
van agrariërs in 1839
tegen de aanleg van
de eerste spoorlijn.

Plenum keurt nationaliteitenplangoed

Meer autonomie voor
Sovjetrepublieken

MOSKOU - Het plenum van het
Centrale Comité van de Communis-
tische Partij in de Sovjetunie heeft
unaniem een plan goedgekeurd dat
voorziet in meer autonomie voor de
Sovjetrepublieken. In het plan
waarvan de inhoud vorige maand al
werd gepubliceerd, worden „radica-
leveranderingen" voor de samen-
stelling van de federatie van vijftien
Sovjetrepublieken in het vooruit-
zicht gesteld.

Op de tweede dag van de vergade-
ring werd uit verschillende delen
van de unie kritiek geleverd op de
centrale regering in Moskou. De
sprekers steunden weliswaar de
voorstellen van Gorbatsjov voor
vernieuwing van het partijkader en
partijstatuten, maar ze vroegen ook
aandacht voor hun eigen proble-
men. Zo vroeg de afgevaardigde uit
Basjkirskaja om de status van deze
in de Oeral gelegenautonome repu-

bliek te verhogen tot Sovjetrepu-
bliek. De leider van de communisti-
sche partij uit Kirgizië stelde Mos-
kou verantwoordelijk voor de slech-
te economische situatie.

In zijn afsluitende toespraak zei
Gorbatsjov dat de eindversie van
het nationaliteitenplan voorziet in
de verdere ontwikkeling van de
Sovjetunie in de richting van grote-
re autonomie. Maar hij zei dat het
plan anderzijds opriep tot grotere
eenheid binnen de communistische
partij. Dit met een verwijzing naar
de communisten in de drie Balti-
sche republieken Estland, Letland
en Litouwen, die hun regionale par-
tijen willen afscheiden van de com-
munistische partij in Moskou. Ook
staat het plan geen wijzigingen toe
van de interne grenzen binnen de
unie, „omdat dit," naar Gorbatsjov
zei, „de perestrojka onbereikbaar
zou maken."

binnen/buitenland
Bezwaren tegen invoering van ploegendiensten

LHV: arts moet altijd snel bereikbaar zijn
Van de redactie binnenland

- De huisartsen kiezen voor continue bereikbaar-
J-jd in plaats van ploegendiensten van drie keer acht uur per
"ftaal. Ze willen de persoonlijke relatie met de patiënt en dus
°k de persoonlijke zorg handhaven. Dat staat in de nota 'De
ereikbaarheid en beschikbaarheid van de huisartsenzorg', die
°orzitter A- van de Zandt van de Landelijke Huisartsen Ver-

v ftiging (LHV) gisteren in Utrecht heeft overhandigd aan voor-. llter S. Weijers van de Vereniging van Nederlandse Zieken-
aeJ°Msen.

Van de Zandt noemde de gekozen
weg „moeilijk en kwetsbaar". Als
„verontrustend" signaleerde hij het
toenemende aantal vragen om niet
spoedeisende hulp buiten de nor-
male praktijkuren. Wanneer deze
vorm van consumentisme in het
toekomstige „marktgerichte" verze-
keringsstelsel doorzet, komt de
ploegendienst dichterbij, aldus Van
de Zandt. Hij deed een beroep op de
ziekenfondsen samen met de LHV
te bekijken wat er tegenkan worden
gedaan.

Weijers toonde zich niet al te toe-
schietelijk. Volgens hem zouden de
huisartsen juist eens moeten gaan
denken aan avondspreekuren voor
mensen die anders hun werk moe-
ten verzuimen om naar de dokter te
kunnen. Van de Zandt stelde echter
dat de patiënt dan vaker met een
„vreemde" arts zal worden gecon-
fronteerd. Bovendien is de toeloop
naar poliklinieken die avondspree-
kuren hebben ingesteld volgens
hem ook minder groot dan ver-
wacht.

De Klerk
beëdigd

PRETORIA - Frederik W. deKlerk
is gisteren beëdigd als president
van Zuid-Afrika. De 53-jarige ex-ad-
vocaat die P.W. Botha opvolgt na
een verwoede machtsstrijd, legde
tijdens een kerkelijke plechtigheid
de eed op de grondwet af ten over-
staan van opperrechter Michael
Corbett.

De regeringsgezinde krant The Citi-
zen schreefheeft gemeld dat Nelson

Mandela, de leider van het verbo-
den African National Congress,
waarschijnlijk begin volgend jaar
op vrije voeten zal komen in het ka-
der van een pakket hervormings-
maatregelen. Mandela zit sinds 1962
in de gevangenis.

De Klerk heeft ingrijpende hervor-
mingen in het apartheidsstelsel be-
loofd en wil een dialoogvoeren met
de leiders van de zwarte gemeen-
schap. De zwarte leiders hebben
echter geweigerd met de regering
aan tafel te zitten, zolang Pretoria
het verbod tegen een reeks opposi-
tiegroepen van kracht blijft en Man-
dela niet op vrije voeten ie.

Radioactief
cesium nog

lang in water
UTRECHT-Radioactief cesium, af-
komstig van onder meer de kern-
ramp in Tsjernobyl, zal nog vele ja-
ren in zeer lage concentraties in het
oppervlaktewater van rivieren en
meren terecht komen en mogelijk
ook in de voedselketen. Dat blijkt
uit een onderzoek van de Utrechtse
Universiteit in samenwerking met
het Energieonderzoekcentrum Ne-
derland. Rijkswaterstaat had op-
dracht gegeven tot het rapport.
Het radioactief cesium is niet alleen
afkomstig van Tsjernobyl, maar ook
van bovengrondse kernproeven in
de jaren zestig en van andere kern-
rampen. Bekend was al dat cesium
snel bindt aan kleimineralen in ri-
vierslib en door de bezinkende
deeltjes uit het water van rivieren en
meren verwijderd wordt. Uit expe-
rimenten in het laboratorium blijkt
dat vooral als er veel ammonium in
de waterbodems zit een belangrijk
deel van het cesium los komt van
het slib.

Brandbrief
rechterlijke
macht naar
informateur
Van de redactie binnenland

DEN HAAG - In de komende kabi-
netsperiode moet 170 miljoen gul-
den geïnvesteerdworden in mensen
en middelen voor de rechterlijke
macht. Rechters en officieren van
justitie worden overspoeld door
nieuwe ontwikkelingen die vragen
om een samenhangend beleidsplan,
een soort Deltaplan. Dit schrijft de
Nederlandse Vereniging voor
Rechtspraak in een brandbrief aan
informateur Lubbers.
Volgens NVR-voorzitter mr. C.
Fliek dreigt de werklast zo groot te
worden dat de omvangvan de rech-
terlijke macht niet meer toereikend
is. De komende jarenkrijgt de rech-
terlijke macht onder andere te ma-
ken met de gevolgen van het plan
Oort en het nationaal milieubeleids-
plan, de herziening van de civiele
kantongerechtsprocedure en de
vreemdelingenwetgeving, de Wet
Persoonsregistratie, de Wet gelijke
behandeling, de Lex Mulder (admi-
nistratieve afhandeling van ver-
keersovertredingen) en het Schen-
genakkoord. Ook staat de invoering
van de boeken 3, 5 en 6 van het
Nieuw Burgerlijk Wetboek voor de
deur, die extra tijd vraagt voor op-
leiding en scholing.

De rechterlijke macht staat boven-
dien op de drempel van een om-
vangrijke reorganisatie en ziet auto-
matiseringsprojecten op zich af ko-
men. Tegelijk sleutelt het ministerie
aan het management van de gerech-
ten met de aanstelling van de Direc-
teuren Gerechtelijke Organisatie
(DGO) in alle arrondissementen.

Blokkades
in Alpen
voorbii

ROME/WENEN - De blokkades
door Italiaanse vrachtwagenchauf-
feurs aan de grensovergangen met
Oostenrijk zijn gisterochtend vroeg
opgeheven. Het conflict was de we-
reld uit, nadat de Italiaanseregering
met de wegvervoerders tot een ak-
koord was gekomen. Oostenrijk
heeft maatregelen ter verbetering
van het transitoverkeer door het
land toegezegd.

Volgens de Italiaanse minister van
verkeer, Carlo Bernini, hebben de
Oostenrijkse autoriteiten meer tran-
sitovergunningen beloofd. Dins-
dagavond sloot Wenen zon oplos-
sing nog uit. Kanselier Franz Vra-
nitzky zei na een ministerraad dat
Oostenrijk niet van de ingeslagen
weg zou afwijken. Het Oostenrijkse
ministerie van verkeer had eerder
laten weten dat dertig treinstellen
gereed staan om de lading van zon
1200 trucks over te nemen.
Gezien de toestand bij de Brenner-
pas, gaat de Italiaanse regering de
distributie en het gebruik van de
Oostenrijkse transitovergunningen
voortaan wel strenger controleren.
Er komen steeds meer aanwijzingen
dat misbruik wordt gemaakt van de
vergunningen, zo werd in Rome ge-
zegd.
De blokkades hebben acht dagen
geduurd.

punt uit
Geseponeerd

Frits Bom, ex-ombudsman van
de VARA, hoeft 28 september
niet voor de rechtbank in Hil-
versum te verschijnen omdat
hij VARA-voorzitter M. van
Dam afgelopen februari in het
openbaar voor alcoholist heeft
uitgemaakt. De smaadzaak is
geseponeerd. De advocaten
van beide partijen hebbener de
voorkeur aan gegeven het niet
op een openbare behandeling
te laten aankomen. Het open-
baar ministerie is van mening
dat er ook overigens geen aan-
leiding bestond de vervolging
van Bom door te zetten. De ad-
vocaat van Bom, mr. J. Boone,
deelde gisteren in een reactie
mee dat hij de zaak beschouwt
als „een eenvoudige herenru-
zie".

LPG
Autogas (LPG) wordt morgen 2
cent per liter duurder. De ad-
viesprijs komt daarmee op 48,9
cent per liter. De prijsverho-
ging is een gevolg van stijgende
noteringen op de internationale
próduktenmarkt.

Bos
Israëls grootste bos, op de bij-
belse berg Kannel, ook wel
'klein Zwitserland' geheten is
vrijwel geheel verwoest door
brand .Meer dan 800 hectare op
de berg werd een prooi van het
vuur dat dinsdag uitbrak op vijf
plaatsen tegelijk en zeer waar-
schijnlijk werd aangestoken.
Twee Palestijnse organisaties
hebben de verantwoordelijk-
heid voor de brand opgeëist.

Geboorten
In China zijn dankzij streng
toegepaste regels sinds 1970
ongeveer 200 miljoen kinderen
minder geboren dan zonder ge-
zinsplanning het geval zou zijn
geweest. Dat heeft Peng
Peiyun, hoofd van China's pro-
gramma voor gezinsplanning,
gisteren gezegd.

Conservatieven
uit partijtop

SU verwijderd
MOSKOU - Vijf conservatieve le-
den van het Sovjetrussische Polit-
buro, het leidende orgaan van de
communistische partij, zijn gisteren
afgezet. Het officiële persbureau
Tass heeft dit gemeld. Met deze wij-
ziging in de partijtop lijken vooral
de hervormers in het Kremlin hun
positie versterkt te hebben.

Onder de afgezette leiders zijn de
vroegere chef van de KGB, de Rus
sische geheime dienst, Viktor Tsje
brikov, de Oekraiense partijleidei
Vladimir Sjtsjerbitsky en secretari;
voor landbouw Viktor Nikonov. Dt
dramatische veranderingen beteke
nen ook het vertrek van Nikolaj Ta
lyzin en Joeri Solovjov, beiden kan
didaatleden - zonder stemrecht -
van het Politburo.

Het tegenwoordige hoofd van dt
KGB, Vladimir Kryoetsjkov, werd
terstond bevorderd tot volwaardig
lid van het Politburo. Hij heeft her-
haaldelijk de hervormingsplannen
van Gorbatsjov ondersteund en lijkt
hiervoor nu beloond te worden mei
een enorme sprong in zijn carrière
Hoofd planning Joeri Masljoekov
werd van kandidaatlid gepromo-
veerd tot volwaardig lid.

Advies: BTW
zo mogelijk

van 18,5
naar 14,5%

DEN HAAG - Als de belastingen
onveranderd blijven, moet de BTW
van 18,5 procent omlaag naar 14,5
procent in de periode 1991-1994.
Zon maatregel is onmisbaar om de
werkloosheid te laten dalen. Dat is
het meest in het oog springende ad-
vies van de hoogste ambtenaren van
de belangrijkste ministeries voor de
kabinetsformatie.

Informateur Lubbers heeft de nota
van deze „Centrale economische
commissie" (CEC) gisteren aan de
Tweede Kamer gegeven. De ambte-
naren onder leiding van secretaris-:
generaal Rutten van Economische
Zaken vinden bevordering van de
werkgelegenheid in het bijzonder
en van de welvaart in het algemeen
de belangrijkste taak voor een
nieuw kabinet.

Daarbij zouden de salarissen van de
ambtenaren en de uitkeringen vaji
werklozen, arbeidsongeschikten en
anderen zoveel mogelijk de inko-
mensontwikkeling van werkne-
mers in de bedrijven moeten vol-
gen, menen zij. Omdat de lonen niet
te veel mogen stijgen, zou een aan-
merkelijke BTW-verlaging de koop-
kracht van iedereen op peil houden
ofvergroten, ervan uitgaande dat de
belastingen na 1990 niet meer dalen
of stijgen

Donderdag 21 september 19893
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PHILIPSFI4BSMIDISETMET De VERSTERKER levert 2 x |MM WÊÊÊÊ^Ê Hflflfl IflflflfllflNflnflflflflfllHfl ■■■■ flfl Kflflflfl ~r^~ "'„r^^fnj l
DRAADLOZEAFSTANDSBE- 25 Watt muziekvermogen. \^^^== ..'-Ij-ej: f - vi
DIENING Het DUBBEL CASSETTE- " $* BJ' la
Een kombinatie van digitaletv- DECK bestaat uit een afspeier ■■■ Hflflfl ■■ hhh fIHHHHRHjI HHHfI ■Pa| C^-o-u^^rTl „ 'f. TT*Tner, versterker, dubbel casset- en een opnameapparaat Wm W^^m^^^^^^^Ê fl fl / s<
tedeck en platenspeler. LUIDSPREKERBOXEN fl H W M

im_____\\_. I ■A fl Vfl V mmmttm t^^fl Vfl h— ï-'zz 1?—
HALFAUTOMATISCHE met 2-weg systeem. fl fl VM ■ ■AA ■ fl) W_M Wfl fl Afl fl fl fl fl fl fl flfl PHILIPS NMS9IIS PERSONAL tronies kleur. 4 vrije slots, serie J;
PLATENSPELER met elektro- A ■’ M jflf #fl All ■ arA fl^ fl fl flfl COMPUTER le poort, parallelle poort, AT lay
nisch gestuurde motor. m**x\mm*mmm*m fl flfl ■ _^fl -V I I I fl Ijl WAW fl fl fl flfl Compatible personal computer out toetsenbord, real tin*'
DIGITALE TUNER met FM, uQQ fl T flB fl fl A. flfl iflj^ 1 fl fl I fl fl flfl FMAF fl flfl flfl met 16 bits microprocessor, clock. MS/DOS 3.30 en GW Bas

! lange en midden golf. £$57- \J****** A fl fl fl fl fli flfl k .4 fl fl fl fl fl^ fl fl^ flfl U 8088-2 met een klokfrequentie sic. Nu inkl. gratis Philips Bfv'
NOGENKELE VOORBEELDEN \A fl ff* fl^ fl^ II l^fl.477 en IMHzl MHz-7M 7513monitor /

ARISTONACST 258 MIDISET met CD en boxen Sfr- 899 -*M mmmmmm_____^M mm
________

u_mM j^^^^mi^fl i^^-n^A flfl flfl J i^^fl RAM intern geheugen, 1x720 fARis>TüNAi>bi2sBMiuii)timeiLuenDoxen_4W9r Ö33 | j^f flflHfl BBA flfl flfl Kb 3V2 inch floppydisk, en een: JVCW3MIDISET met draadloze afst.bediening i*9S;- 749 20Mb harddisk, videokaart met
JVCW5MIDISET met afst.bediening en dub.deck.WtT- 899 MGA, Hercules, CGA en Plan- .3995;- "

AKAIMSO 1399? 999 jflfl AATARI f ~ z \
ARISTONASTIBOB m? 699 —WF I
KENWOODMB2 met CD speler en afst.bediening 27997- 2399 _M M \&\ -. '■'■ u,; TECHNICS 920 X6Wr 999 M fl

;capioiMEEjrr —"- -n— " -ss^. 'flfl '■ ————^

r,.«.,-^...«,^ „ ~. Attraktief gestyleerde compu- kompleet scala aan peripherie >leler!». ,«eLeen VLrr? o9fn va",n\4
-r5ter, gebouwdrond de zeer snel- poorten waaronder: een cen f

SYSTEEM Watt, rechtstreekse CD/DAT- Ie 68000 microDrocessor'zeer tronies Drinteraoort een RS g
Srrnn « n.„u,, , Kim« w ««.«n i gemakkelijk te bedienen d.m.v. 232 poort, een DMA poort, eed o
PIONEER PL-X 240 Halfauto- PIONEER CT-X440 W Dubbel de muis en de GEM omgeving, midipoort, muis en joystick*matische platenspeler, front- cassettedeck met synchro Maar Mst} Mb intern geheu- poorten en een cartridge «*t
\f^k rv„n, n- «

, StarLen, knP!,:re2 °PrdubMe Q^ beschikbaar, ingebouwde pansie bus. Wordt kompled \{PIONEER F-X 440 LDigiale snelheid Dolby Ben C dubbelzijdige3.5 inch diskdrive geleverd inkl. monitor, muis en g
synthesizer tuner met l-M.Mb derdrukking. -^^^f*. met een opslagkapaciteit van Nederlandstalige handleiding. *cnAa v9oL w, , 17QO- 999 720Kb. De highresolutions pa- _
PIONEER A-X 340 Versterker J1799T- %/%/%/ per white mo^ltor is uiter^te «f i\W7lT^lJlfTV{\\ 9eschikt voor de Atan 1040 2®&ï A^ww ij^h ■,ri ■ iT^j Vogelzang Heerlen gaat verbouwen. En niet zon klein beetje. Ons teitsapparatuur van alle grote merken geven we echt ongelofelijke fIJ/M/rJIdU Ihele interieur wordt vervangen. Onze winkel wordt daardoor nog kortingen. Op deze pagina geven wij u slechts enkele voorbeelden, »mr/!Td^^^'

SrJjJ!"Q*rl overzichtelijker, zodat wij onze klanten steeds beter kunnen advise- maar in onze winkel is veel en veel meer. ®HlTjg^-^ „
telefunkencd3oocd luid, ie bits digitaai/anaioog ren- Maar eerst W^ opruimen. En hoe! Want de bouwploeg De aanbiedingen liggen werkelijk voor het opscheppen. Maar... wie —f^ 8

speler omzetter, 3 straais laser voor heeft alle ruimte nodig. De lage prijzen van Vogelzang kent u al. het eerst komt, die het eerst maalt. Dus wacht niet te lang, want op *SrmSLuï? perfekte spoorvol9'n9 Maar wat er nu gaat gebeuren slaat werkelijk alles. Op al onze kwali- is echt op. Tot straks. ■■fcfl^SëlrË^sampling met filter OQQ V^^VBH^^H^^M^H^^HH^H^H^H^^BB^^H^H^^M^^B^M^H^V^^V^^HM^^^H 'I P^^ll^SllfIÉHivoor een schoonen helder ge- 2&ür^ £m%J*J Bi^^^a Wrm W^K^t \\\\^M\\\^m\m\^.\^^i\^^.r^am^^m^mmmmT^Ê ■^^^ht' Ij
NOG ENKELE VOORBEELDEN IA] 1 TAMTAMRf*4’3 JÉ T ’ [\iW 3V^Jfl Jl ’^iPfiWS^l IV

DENON DCD 810 &%- 799 L^bXJUJLJ I^^»^ HITACHITRK-P6SE FM/MG/KG en LG, aansluitbuS \KENWOOD DP 660 Jm? 499 mm\mM\\W^^^^\\\W^m^ÊftÊl^ I*MPT"inP^Tl^^^^!f'^P^^P|,l'^rßßT"l''nriW^^^^^"f^il W^ Ontwaak metmuziek of luister u voor CD/line-in toonregeling, 2lr
LUXMAN Dll2 JLW? 699 fl /^^^^r^^^F B ifl IHH fl v^^^i fl T fll f fll fll fll fll fl in slaap, geen zorgen, de TRK grote luidsprekers
' ' 70ü Ifj fl fl Tflfl T ■■■ II Ifl fll fl fl ijjjijjjH f I~J ".J I W^B fl P65 E schakelt zichzelf uit. In- goed geluid. 1MARANTZ CD 7511 40987- '»» ■TA fl fl Iflflikflfl J fl I fl flfl flfl^ j IfIM Ifl|l|fj|jfl|fll| j^k/ I gebouwde tuner, ingebouwde 1 QCI "DENON DCD 910 met afstandsbediening 1099- 899 fljflb^ ■^Blita fcflld^M Ui fl^^L§^^^Ébe nfl LJj ifl 5 voorkeurzenders, Ji^/^

MARANTZ CD 85 topklasse iZOBr- 1499
~_,,,,,_,

_ GRUnDIG~~^\ sharp^
PHILIPS CD 880 topklasse «85T-1599 lf///Mi///^,7flfrfl IrJll]4l]:lltflJ:ll]-1.'hm Wi-H-mUiï\s\\W / \ f^^^S

COMPACT DISC SPELER merindikatie tiptoetsbedie- IQI 9 i^W UnSk is^eze videorecorder ningtéfLCD SS^Afm I I „MAXI !Gemotoriseerd ladesysteem, ning.Aansluiting voor hoofdte- f|| IlflllUttflM fcL^g! door pPn innpboiiwrie lele- (bxhxdV 43 5x9x35 7 cm "„■<.iPk«:i WMÊk, SHARP JC 870 WALKMAN
digitale indikatie van totale tijd lefoon. P^^Ml IWI tekstdecoder De Tuner is

lelelehsl |M N^ GRUNDIGBEATBOY55 Luxe walkman met afstandsbe
en verstreken tijd. pfogramme-

tnr^ ï:| iI" ' W:'lll uilaerusl met 49 voorkeurzen 1 AOO IBb^^^ rtfTr^ WALKMAN diening. ultra-slim design. fren mogelijkvan 20 nummers. M&? WW^/ li|i| iP^'J Zn nl timp Si i l^qT- IU«J»J Walkman met stereo-weergave Feather touch bediening, x-bass
WJtJJ-lmJ-J 7-fjyJl Si* fl r i lEfl uiiit^m^ j^^^^mw^mw^mw SONY KV-DX2ITD versterker en afneembare van voorbespeelde compact- systeem voor een verbeterde
fl^AfiildJtilliZidUiji fiffTïïhfiiimlSrim I I^l^^SiiP «JVC^^ WiïÈjS&Goedgetest KLEURENTELEVISIE tweeweg luidsprekers. Synthe- cassettes via stereo hoofdtele- bass weergave, FM-stereo $ i

■ wp— nTTrrnfftiïït^B ipuüUlllüHl!/ !"sa^^99 Moderne stereo kleurentelevi- sizer tuner met 30 voorkeur- foon,auto stop bij het eindevan AM, auto-reverse cassettes6" I■Sail^i^S .v»i cducïm i nenDci/cD rhvto7 hd c u r SfezS^^^^lK Sh^**«^^^^l sic met 54 cm flat square Mi-. zenders. Computergestuurde de band, lichtgewicht hoofdte- deelte met dolby Ben anti-rol
r«»r»*B AKAISRHSS9LUIDSPREKER- bevcfiligtedö/d^ hrekwentie- W---i-lZra^:—^WM Ifl^Sj^^S. croblack Tnnitron beeldbuis' CCTTeletekst met 4 geheu- lefoon, draagriem en gordel ling mechanisme, inkl. oplaad

BOXd-weg, bassretlexsysteem. bereik. 40-23.UUU Hz. l_ "^yjÊW (51 cm effektief). On-Screen genpagina's. Inkl. afst.bediening. klip, werkt op batterijen. Kleur: bare batterij en netvoeding.

JVCTDV7II3KOPS kator. Regelbare bias. Echte belastbaarheid 55 Watt maxi- QQ ders timer instelbaar op 4 pro- S£s.TerfiVstereoinSe- _ 1QQQ An^ OQQCASSETTEDECK tijdteller. Dolby Ben C. Direkt male belastbaarheid 70 Watt. J69r-, */** RECORDER grami's binnen14 dagen In luidsweergave door 2x20 Watt JLÖW^J j69r* W^J 499? 4WV j
doorCaSing'vanlS^ SS**********" NOGENKELE VOORBEELDEN . VHS videorecorder met 3 kop- klus.ef draadloze IR afstandsbe- NOGENKELE VOORBEELDEN ■■flflflrïïïïïïTTTÏÏ^aHflÉuuunuepdibiiyvdioiMjppKn rjrijving. h«^^^% ~.., ... ... AaD^. o4Q pen, waardoor een prima diening metLCD beeldscherm. ,Tr 7nn iai^ -iaq Wll'Jl'J.f.^iJlijfrm ■met nabandkontrole. Direkte 799 ° stilstaand beeld en pertekte ITC 70° "T^^^ "CD ingangen. Digitale piekmdi- JLS39T- * ~»J%J BNS QUINTET 3 weg systeem 48^-399 slowmotion mogelijk zijn. S- 11QQ "TT 3710 -649:- 549 JVCfl^^^^r — ■■ \

Wl!-1H-1irJ-I;kM BOSE 301 noten, de meest gekochte j»9t- 399 band tuner met50voorkeurzen- J42§7- ÜVV PANASONIC TCL3 LCD TV 999 ||J \\M H^|| J
,wnfl ELIPSON MCS sufwoofer systeem J488;-1199 NOG ENKELE VOORBEELDEN PHILIPS 21 GR 2751 stereo teletekst JJ99T- 1499 Bg ',/TCfli PlB

aJB 'sÊ^^ ELIPSON MELODINE 2 "schoon geluid" m? 349 HITACHIVTSIO 1289- 898 PHILIPS 5995 stereo, 70 cm, teletekst 1849 Mfflflffiflffl#M^ït^Eip»lll \
BE I^^^^ ;MMOCONCERT I. M9r-349 AKAI VS 53 J349, 1099 PHIUPSF^^=EE^E=^ JVC KSR 490 AUTORADIO/ hoge- en lage toonregeling, *|!

r-^^-^^a BLAUPUNKTRTVS2O J39»T- 999 fel stereo | CASSETTESPELER tomatische loudness-regelW \
mMm-\aW£mmmmuiSESËBËÈiWÊam r-*z^-IZZ *^ mm lfl ITT VR 3719 goed getest 1099;. 899 Digitale autoradiolcassettespe- aansluiting voor automatische

JVC AXZ 711 KRACHT- (hierop kan een CD speler op- ~-, fl 1 m. qoNvqi vim nitnphrpiripVHSrprnrrier u» 1399 ler, 20 voorkeurzenders, FM antenne, wordt geleverd in!*
VERSTERKER VOOR DE tisch worden aangesloten voor ! M I |-^ I bONY &lv 301 uiigepreiae VHb recoroer -Wy iJa3 stereo/MG en LG, 4 kanalen anti-diefstal slede.
HALVE PRIJS de beste geluidskwaliteit).Zeer I B-*«^A^ I JVC^i^fl Goed getest *. met een totaal uitgangsvermo- >■ '2x85 Watt bij 8 Ohm en 2x130 met draadloze afstandsbedie- if^Bßkr" I W /^SvË I i^zi fTiTW*' l*»'^-"""i^aJBrIS. f unn cuucic unnoocci ncu 'Watt bij 4 Ohm. Ingebouwde ning. --^^ P /S9K ilflEftf I m*fpLf£*d~^~ ■ -i~ .Jr^ffMfójjfe' ' /▼ NUbENKtLt VUUKBttLUtN tDigitaal/Analoog omzetter met 7QQ I ilßflflir I I*WmBM "' 'imiiWW PHILIPS2SGR 5760STEREO Draadloze infrarood afstands- GRUNDIG WKC 3641 L digitaal, autoreverse, 4x7 W, J39r- 44»'coaxiale en optische ingangen 1649^ I ***%* '^m^^Êj , I I >^< P JVC HR-D 750 HIFI STEREO motion (ruisvrij en in 5 stap- KLEURENTELEVISIE MET bediening voor televisie, tele- JVC XL-C3O CD SPELER voor de auto, de laatsten .16997- &" '■WJ] 1ÏJil-1 il ■)-l<mm\ vs^/ I fl-^asß-i' VIDEORECORDER pen) perfekt stilstaand beeld TELETEKST EN DRAADLOZE tet^st en Philips videorecorder. |/pMWnnnkrp 1 riinitaai antnrpwprv 4vfi^ w a«- 549U7iMrlii'ntrm -^J>S Deze videorecorder is ontwik- en zero fame-editing. Inkl. AFSTANDSBEDIENING Pseudo stereo en spatial ste- KENWOOD KRC 363L digitaal, autoreverse, 4x6,5 W^SST- D ;
Ejjjl .jgV -W^^md " keld voor diegene die aan draadloze afstandsbediening 63 cm flat square, in-line, QS, reo voor'ruimtelijk en extra- PIONEER XE 3060 24voorkeurzenders, autoreverse -699- 3.
"^J sso^^Z^£êÊÊo " beeld en geluid hoge eisen met LCD scherm. Hißri beeldbuis meteen scherm- ruimtelijk stereo-effekt. ROADSTARAD7OI2 autoradiocassettespeler =+497- "[VideoB JAMO D-150 POWER LUID- overbelastingsbeveiliging, stelt.De 3videokoppen zorgen diameter van 59 cm. Compu- Afm.(hxbxd): 53 x73x 45 cm. roaDSTAR RC 613 digitaal inkl anti-diefstal slede-399"- 299,f§immmZ§/LmW m^mm%Wa SPREKERS wielen. voor een prima beeldweergave _

mmm
_

fm. _
9mtt ter Controlled Teletekst (CCT) .%*%*.**>.***-. «..„"^«.,-«„.rJ ',- \. . -,u nn J. i<tè__Jflpsl Bassreflexsysteem, 3-weg, OQQ en uitstekende montagemoge- 1 /QQ decoder. Stereoversterker met 1KmQ SUPERTECH EQB550equalizer booster, 7 haps_499-,- IJ ,

.-■-cJÉËS [mm^mït hoorn tweeter, 150-200 Watt, i^Lww lijkheden zoals regelbare slow J2-rff,-Ati ww 2x20 W muziekvermogen. .1999;- A\J%/%^ AUTO ALARM werkt op spanningvol, inkl. sirene_-99r- '
■^^m^m*-wZ~*^amM fl fl Kf fll .^ 1 AANBIEDINGEN ZOLANG OE VOORRAAD STREK! AFWIJKINGEN INDE AFBEELDINGEN \* nt.»*1«",w*' i AOCMIMOCTI mriil . S flh^^^^^.FUJIF62OVIDEO-8 Dubbel digitaal geheugenvoor fl fl ut fllf fl \ ,„^L aismede kennelijke drukfouten voorbehouden UPtNINübIIJÜhN: K

CAMCORDER titels, tekstenen/of tekeningen, l^^Jv-—^' \ \ / ÊÈk am .€--%-% ÊÊÊmM .--9.9 WÊ ÊÊÊÊÊ fli^fl jMA Dl T/M VR 09 30- tSmaAlle toetsen zijn direkt onder LP-stand voor max. 3 uur op- JAMOC-90COMPACT \ V/ J§ I j^^fl I IR |V iQ'm , „ ,
D' nn . inrn j-CttT^Vl EV V-gJC^i fl

handbereik. Gevoelige CCD- name, FM-geluidsregistratie 3-Weg bassreflexsysteem met \ yfl ■■ I I fIT 1^ Iö.UU UUH, UUNUth- QPg«^>BS^ *^IPw ;
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Belastingdienst benadrukt fraudebestrijding

Fiscus pakt steeds
meer clubs aan

Van onze redactie economie

WINGEN - Steeds meer"te en verenigingen worden
de belastinginspectie

bepakt, sinds op 17 decem-
-1987 de informatieplicht is

febreid. Dat zegt drs. J.M.J*Wman, docent belastin-
pht aan de Rijksuniversi-

i Groningen, naar aanlei-
-8 Van de actie van de belas-
inspectie om de afdeling
j^d van de Nederlandsesjduivenhouders Organisa-
JNPO) een naheffing over
'°onbelasting op te leggen,r een bedrag van ongeveerJOOO gulden.

f die datum hadden vereni-
-Betl geen actieve informatie-

plicht. Dat wil zeggen dat ze alleen
hun boekhouding moesten bijhou-
den en die aan de belasting-inspec-
tie moesten overleggen. Sinds de
uitbreiding van de informatieplicht
zijn verenigingen ook verplicht om
de belasting actief te informeren
over de mensen die ze eventueel in
dienst hebben en hoeveel ze die be-
talen".

Plorida-fonds
olgend voorjaar
Haar de beurs

*TERDAM - ZOM Florida
'd (ZFF), een beleggingsfonds
1Nederlands recht, gevestigd te
Verdam, biedt (particuliere) be-
?6rs gelegenheid om met relatief

bedragen te beleggen in
onroerend goed. Uit

J^oensdag verschenen prospec-
dat participatiebewijzen

.^onder worden afgegeven te-
i,een maandelijks opieuw vast te
71 afgifteprijs. De laatst beken-
'fefteprijs was 1093,99 dollar.

Administratiekantoor voor afgif-
J?11 de participatiebewijzen fun-
► de Bank der Bondsspaarban-
l'Verder werken Crédit Lyon-
[e°ank Nederland, Van derHoop
ldctenbank en Rabobank Neder-
i? aan de afgifte mee. Een nog te>n syndicaat zal het ZFF in
hVtftei 1990 naar de beurs bren-

beurs-overzicht
Vriendelijk

- De Amster-
*oB Se effectenbeurs lag er
li] tjsdag opnieuw vriendelijk
I*4 J de'grote aandelenfondsen
|j*en de meeste koersen niet
y. Veel af van het slot van de
*J§e dag. In de lokale sector
fehetï enkele forse verschuivin-
|L te nemen, waaronderteid.

lo algemene stemmingsindex
''Jd k'J een aandelenomzet van
iiz? f 750 miljoen een halve
fyz hoger op 197,5. De obliga-
at arkt, waar een omzet werd
1-j^ld van f 683 miljoen, lag er
loJ^delijk bij met oplopende

s^n van de staatsleningen
86middeld twee dubbeltjes.

IK .
'{$ hoofdfondsen sloot Ahold
»V hoger op f 134,80. Bols was
l?3Sgers f 2,80 meer waard op f
"l^ ° en voor CSM werd f I>7o1>70
H s r gegeven op f 77. NMB, dié
fy^ erste op de lijst van meest
fjj^ftdelde fondsen boven de
Jer-jffonele koploper Koninklij-

'2?r PriJkte > sloot f 2 hoger op
V> ■ 0. maar Koninklijke Olie
l^^t ruim f 1 terug naar f
\ffl- Philips, waarin druk
.u.. gehandeld, sloot twee dub-«es hoger op f 47,70.

lie lokale hoek viel Ahrend op,
\\} 15,50 hoger werd verhan-
C°P f 290. Econosto ging f 12
»t?, r van de hand op f 360 en
5i lSch werd f 3,50 duurder op f
e^i "" De plaatsing van prefe-
h.iJj aandelen door CXX viel
\*?r goed. Al geruime tijd
'^ch fonds in beurskringen
W/*°uwd als een overname-
iiifZ'daat en met deze bescher-

is de kans optari °d duidelijk verkleind. Dit
H 7 tot een f3lagerekoers op f
*it .ue Telegraaf ging f 4 achter-
st Pf 455.

Loonbelasting
Clubs en verenigingen mogen vrij-
willigers per jaar slechts 800 gulden
betalen. Wordt er meer betaald, dan
zal er meestal loonbelasting moeten
worden afgedragen omdat er dan
volgens de belastingdienst geen
sprake meer is van vrijwilligers-
werk. Bouwman: „De NPO zal dus
moeten aantonen dat de bedragen
die aan de chauffeurs worden uitbe-
taald boven een bedrag van 800 gul-
den per jaar, noodzakelijke kosten
zijn dieze moeten maken om de dui-
ven naar de losplaatsen te brengen.
Over het algemeen komen vereni-
gingen niet zo gemakkelijk in aan-
merking voor belastingkwijtschel-
ding".

Bedrijven
De uitbreiding van de informatie-
plicht geldtniet alleenvoor clubs en
verenigingen, maar ook voor bedrij-
ven. Bouwman: „De verhoogde in-
teresse van de belastinginspectie
voor sportverenigingen wordt inge-
geven doordat is gebleken dat daar
de laatste jaren steeds meer geld in
omgaat. De nieuwe wetgeving is
een ondersteuningvan de fraudebe-
strijding, die steeds meer aandacht
krijgt".

Start proef met
gratis Miditel
in Amstelveen

Van onze correspondent
AMSTERDAM - De PTT, de
Postbank, Philips en Ahold (Ja-
mes Telesuper) starten volgende
week woensdag in Amstelveen
met het uitdelen van duizend
gratis Miditel-terminals. Met be-
hulp van deze terminals (een
beeldschernm en een toetsen-
bord) kunnen de gebruikers van
huis uit tal van zaken regelen, zo-
als het opgeven van bestellingen
voor de supermarkt aan huis (Ja-
mes Telesuper), het vereenvou-
digd opvragen van telefoonnum-
mers en het werkelijkethuisban-
kieren.

Philips is de leverancier van de
apparatuur. De kosten van de
proef, die een jaarzal duren, wor-
den onder de vier initiatiefne-
mers gelijkelijk verdeeld. De
duizend eerste Amstelveense be-
zitters van een Miditel zijun ove-
rigens zorgvuldig geselecteerd.
Zij vormen de doelgroepen van
de betrokken bedrijven.

Miditel is in Frankrijk reeds en-
kele jaren een volledig geaccep-
teerd systeem. In vrijwel alle
postkantoren in dit land zijn de
stapels telefoonboeken al ver-
vangen door deze terminals. Het
aantal toepassingen is er legio.

Campina en Melkunie bespreken samengaan
VEGHEL - De coöperatieve zuivel-
ondernemingen Campina en Melk-
unie Holland praten over de moge-
lijkheden van een fusie. Daardoor
zou een bedrijf ontstaan met een
jaaromzetvan ongeveer vijf miljard
gulden. Besproken wordt of een sa-
mengaan kan leiden tot een verster-
king van hun positie in binnen- en
buitenland. Vakbonden en onder-

nemingsraden zijn op de hoogte ge-
steld.
Melkunie en Campina, met onder
meer vestigingen in Bom en Roer-
mond, behoren in de Nederlandse
verhoudingen tot de grootste onder-
nemingen op hun terrein, maar in-
ternationaal gezien nemen zij een
bescheiden plaats in. De belangrijk-
ste redenen vocy het overleg zijn de

concentraties in de zuivelsector bin-
nen en buiten de EG en de bunde-
ling bij de afnemers.
De twee ondernemingen verwach-
ten dat de uitkomst van het overleg
voor het einde van dit jaarresultaat
oplevert. Melkunie is werkzaam in,
West- en Midden-Nederland. Het
werkterrein van Campina omvat de
drie zuidelijke provincies.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 114,80 115,00
Ahold 132,10 133,90
Akzo 144,70 144,80
A.B.N. 44,20 44,00
Alrenta 166,30 166,40
Amev 57,50 57,70
Amro-Bank 85,30 85.20
Bols 169,50 172,50
Borsumij W. 127,50 127,10
Bührm.Tet. 72,30 72,30
C.S.M.eert. 75,30 77,00
DAF 53,90 54,10
Dordt.Petr. 137,00 136,60
DSM 127,00 127,10
Elsevier 79,80 80,50
Fokker eert. 50.30 50.90Gist-Broc. c. 36,20 36,20
Heineken 140,00 139,70
Hoogovens 98,00 98,90
Hunter Dougl. 120,00 119.00Int.Müller 96,70 96,50
KBB eert. 87,50 87.50
KLM 53,80 54.00
Kon.Ned.Pap. 54,80 55,00Kon. Olie 150,90 150,40
Nat. Nederl. 73,60 73 80
N.M.B. 274,50 275,00
Nedlloyd 96,30 96,60
Nijv. Cate 97,30 98,20
Océ-v.d.Gr. 320,00 322,00
Pakhoed Hold. 144,50 144,50
Philips 47,50 47,60
Robeco 112,30 112,50
Rodamco 81,30 81,30
Rolinco 112,50 112,60
Rorento 61,80 61.70
Stork VMF 42,00 42,30
Unilever 158,70 159,20
Ver.BezitVNU 111,00 111,00
VOC 36,00 36,10
Wessanen 85,10 85,30
Wolters-Kluwer 47,00 47,90

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 60,00 60,40
ACF-Holding 42,60 43,40
Ahrend Gr. c 274,50 285,00
Alg.Bank.Ned 45,30 45,10
Asd Opt. Tr. 23,50 22,70
Asd Rubber 7,00 6,80
Ant. Verff. 330,00
Atag Hold c 99,50 99,50
Aut.lnd.R'dam 114,40 115.00
BAM-Holding 569,00 569,00
Batenburg 91,70 92,30
Beers 151,00 155,00
Begemann 121,50 123,50
BeUndo 373,50 373,00
Berkels P. 6,60 6,80 f
Blyd.-Will. 30,40 30,90
Boer De, Kon. 419,00 417,00
de Boer Winkelbedr. 65,20 67,80
Boskalis W. 15,25 15,10
Boskalis pr 13,75 13.50
Braat Beheer 51,10 50,00
Breevast 28,30 28,30
Breevast eert. 24,30 24,30
Burgman-H. 3060,00 3400,00 b

Calvé-Delt'tc 1030.00 1038,00
Calvépref.c 5830,00 5830,00
Center Parcs 63.70 64,00
Centr.Suiker 75.00 70,00
Chamotte Unie '0,30 10,30
Cindu-Key 120,00 117,00
Claimindo 350,00 356,00
Content Beheer 23.90 23.30
Cred.LßN 81.50 80,10
Crown v.G.c 100,20 . 100,50
Desseaux 249,80 250,00
Dorp-Groep 44,50 44,50
Econosto 348,00 357,00
EMBA 139,30 139,30
Enraf-N.e. 55,50 56,00
Enks hold. 450,00 452,00
Flexovit Int. 94,00 92,90
Frans Maas c. 89,00 90,00
Furness 135.50 134,50
Gamma Holding 88,00 88.50
Gamma pref "5.90 5,90
Getronics ' 32,20 32,90
Geveke 44,50 45,50
Giessen-dë N. 297,00 297,00
Goudsmit Ed. 415.00 416,00
Grasso's Kon. 113,00 113,70
Grolsch 148.50 150,00
GTI-Holding 194.50 194,50
Hagemeyer 118.50 119,00
HAL Trust B 16.20 16,00
"HAL Trust Unit 16,10 16,00
H.B.G. 239,50 239,50
HCS Techn 19,10 19,30
Hein Hold 122,50 122,50
Hoek's Mach. 203,50 204,00
Holec 39.50 40,50
Heineken Hld 122,50 122.50
Holl.SeaS. 1,32 1,32
Holl.Kloos 592,00 592,00
Hoop Eff.bk. 10.40 10,30
Hunter D.pr. 6,00 5,90
ICA Holding 21,00 20,80
IGB Holding 64,00
IGB Hold (aang)
IHC Caland 34,70 35,00
Industr. My 244,00 244,00
Ing.Bur.Kondor 645,00 655,00
Kas-Ass. 51,50 51,30
Kempen Holding 17,40 17,30
Kiene's Suik. 1515,00 1518,00
KBB 87,90 87,80
Kon.Sphinx 130,50 131,00
Koppelpoort H. 335,00 335,00
Krasnapolsky 216,00 225,00
Landi-é & Gl. 58,00 58,00
Macintosh 50,50 50,80
Maxwell Petr. 710,00 710,00
Medicopharma 80,50 81,20
Melia Int. 6,50 700
MHVAmsterdam 20,20 20,20
Moeara Enim 1272,00 1270.00
M.Emm 08-cert 16300,00 16300.00
Moolenen Co 33,20 33,90
Mulder Bosk. 77,30 77,30
Multihouse 10,50 10,40
Mynbouwk. W. 435,00 435,50
Naeff 250,00
NAGRON 50,00 50,00
NIB 614,00 615,00
NBM-Amstelland 20,60 20.70'

NEDAP 381,50 381,50
NKF Hold.cert. 363,50 365,00
Ned.Part.Mij 40,00 40.20
Ned.Springst. 10895,00 10800,00
Norit 992,00 991.00
Nutrieia gb 76,50 75.50
Nutncia vb 84,00 82,50
Oldelft Groep c 184,00 183,00
Omnium Europe 15,70 15,90
Orcoßankc. 71,50 71,90 .
OTRA 147,50 147,80
Palthe 96,00 94,00
Pirelli Tyre 49,90 49.30
Polynorm 114.00 114,00
Porcel. Fles 180,00 180,00
Ravast 50.30 50.00
Reesink 78.80 78,50
Riva 61.00 61,20
Riva (eert.) 61,00 61,20
Samas Groep 68.80 69.00
Sanders Beh. 111,00 111,00
Sarakreek 30,50 31,70
Schuitema 1580,00 1570.00 a
Schuttersv. 170,00 174.00
Smit Intern. ' 51,80 51.50
St.Bankiers c. 25,00 25,40
Stad Rotterdam 172,50 172.80
Telegraaf De 459,00 457,00
Telegraaf De " 93,50 93,00
Text.Twenthe 325,00 b 365,00
Tulip Comp. 54,10 54,50
Tw.Kabel Hold 152,50 152,50
Übbink 102,80 102,60
Union Fiets. 19,50 19,45
Ver.Glasfabr. 348.00 350,00
Verto 65,00 65,00
Volker Stev. 64,50 64,50
Volmac Softw. 56,70 56,80
Vredestein 16,80 16,80
VRG-Groep ' 68.30 67,70
Wegener Tyl 194,00 194,00
West Invest 28,20 28.20
Wolters Kluwer 188,00 190,00
Wyers 48,00 48,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 38,30 38,30
ABNAand.f. 79,30 79.10
ABN Beleg.f. 60,50 60.40
ALBEFO 53,90 53,90
AldollarßFs 21,40 21,40
Alg.Fondsenb. 247,50 247,50
Alliance Fd 13,50 13.50
Amba 50,00
Ainerica Fund 342,50 338,50
Amro A.in F. 93.20 93,20
Amro Neth.F. 81,50 82,00
Amro Eur.F. 77,00 77.90
Amro Obl.Gr. 154,60 154,70
Amvabel 96,50 96,30
AsianTigersFd 64,60 64,50
AsianSelFund 50,00 50,00
Bemco Austr. 67,00 66,50
Berendaal 125,80 126,00
Bever Belegg. 26,50 26.50
BOGAMIJ 111,80 112.00
Buizerdlaan 42,80 42.80
Delta Lloyd 44,00 44,20
DP Am. Gr.F. 25,90 25,90

Dp Energy.Res. 41,10 41.10
Eng-H011.8.T.1 9,80 9,80
EMF rentefonds 66,20 66,10
Eurinvest(l) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 8,40 8,40
EOEDuStInF. 331,00 333,00
EuiGrFund 64.50 64,50
Hend.Eur.Gr.F. 226,50 227,50
Henderson Spirit 77.40 77,50
Holland Fund 80.30 80,80
Holl.Obl.Fonds 124,00 124,00
Holl.Pac.F. 118,50 118,50
Interbonds 564,00 564,00
lntereff.so9 45,20 45,10
Intereff.Warr. 340,10 341,00
Japan Fund 37,00 37.80
MX Int.Vent. 60,50 60,50
Nat.Res.Fund 1610,00 1610.00
NMB Dutch Fund 40,30 40,50
NMB Oblig.F. 35,20 35,20
NMB Rente F. 104,10 104,10
NMB Vast Goed 38,60 38,50
Obam. Belegg. 233,70 235.00
OAMF Rentef. 14,20 14,20
Orcur.Ned.p. 49,80 49,80
Pae.Prop.Sec.f. 51,00 51,20
Pierson Rente 100,90 100,90
Prosp.lnt.High.lnc. 9,20
Rabo Obl.inv.f. 76,10 76,20
Rabo Obl.div.f. 51,20 51,20
Rentalent Bel. 137,40 137,60
RentotaalNV 31,60 31,60
Rolinco cum.p 101,00 101,00
Sci/Tech 18,60 18,60
Teehnology F. 20,90 19.90
Tokyo Pac. H. 248,00 246,50
Trans Eur.F. 83.70 83,70
Transpac.F. 565,00 560,00
Uni-Invest 117,50 d 118.00
Unico Inv.F. 87,10 87,20
Unifonds 32,90 33,00
VWN 58,30 58,40
Vast Ned 122,70 122,80
Venture F.N. 46,50 46,50
VIB NV 89,00 88,90
WBO Int. 79,50 79,50
WereldhaveNV 211,00 211,30

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4O) 102,50 102,50
3/2 EngWarL 35,30 35,30
5% EIB 65 99,00 99,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 38,00
Amer. Brands 73,00 74.20
Amer. Expres 37,00 36,50
Am.Tel.& Tel. 42,10 42,00
Ameritech 63,00 62,60
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine. 34,50 34,50
Atl. Richt. 106,30 106,20
BATlndustr. 8,10 8,10
Bell Atlantic 97,60 98,00
BellCanEnterpr 40,80 40,80
Bell Res.Adlr I,lob 1,20
Bell South 53,70 54,60
BET Public 3,00

Bethl. Steel 22,60 22,30
Boeing Comp. 57.00 57,70
Chevron Corp. 58,75
Chrysler 26.20 26,00
Citicorp. 31,00 30,50
Colgate-Palm. 58.00 58.50
Comm. Edison 37,80 38,00
Comp.Gen.El. 470,00 455,00
ControlData 18,30 18,30
Dai-lchiYen 3500,00 3500,00
Dow Chemical 101,00
Du Pont 116,00
Eastman Kodak 47,70 47,50
Elders IXL 2.50
Euroact.Zw.fr. 188,00 180,00
Exxon Corp. 45.25 45,00
First Paclnt 0,60
Fluor Coip. 33,60
Ford Motor 52.00 51,60
Gen. Electric 57.30 57,20
Gen. Motors 49.00 49,20
Gillette 44.80 44,80
Goodyear ' 55.30 54,30
Grace & Co. 37.40
Honevwell 81.50 83,00
Int.Bus.Mach. 116.60 115,75
Intem.Flavor 64,30
Intern. Paper 55,00 a
ITTCorp. 60.50 60,50
K.Benson ® 4950,00
Litton Ind. 91,50 91,60
Lockheed 48,00 48,00
Minnesota Mining 74,00
Mobil Oil 56,30 56,50
News Corp Auss 15,90 15,80
Nynex 81,30 80,70
Occ.Petr.Corp 30,00 30,00
Pac. Telesis 45,80 45,70
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 56,50 57,00
Philip Morris C. 156,50 158,80
Phill. Petr. 27,00 26,20
Polaroid 44,10 43,80
Privatb Dkr 298,20
Quaker Oats 63.50
St.Gobin FIV 705,00 710,00
Saralee 59,00. 57,10
Sehlumberger 42,75 43,30
Sears Roebuck 44,30 44,20
Sony (yen) v 34,70 35,00
Southw. Bell 55,50 56,00
Suzuki (yen) 915,00
Tandy Corp. 47.00 47,00
Texaco 51,00 51,00
Texas Instr. 40,40 39,80d
TheCoastalC. 41,10 42,20
T.I.P Eur. 1,78 1.75
ToshibaCorp. 1230,00 1230,00
Union Carbide 28,30
Union Pacific 78,00
Unisys 20,80 19,80
USX Corp 34,10 34,00
IJS West 69,80 70,20
Warnet Laiub 104,30
Westinghouse 68,70 68,00
Woolworth 65,00 64,20
Xerox Corp. 65,50 65,10

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 57,00 57,00

Am. Home Prod. 220,50
ATTNedam 88,50 91,00
ASARCO Ine. 68,50
Atl. Richt. 231,80 232,50
Boeing Corp. 123,00 126,00
Can. Pacific 46,50 47,00
Chevron Corp. 120,00
Chrysler 54,00 54,00
Citicorp. 66,50 66,00
Colgate-Palm. 130.00 130,00
Control Data 35,00 35,00
Dow Chemical 221,00
Eastman Kodak 103,00 103.00
Exxon Corp. . 9.9,00 99,00
Fluor Corp. 75.00 71.00
Gen. Electric ' 124,00 123,00
Gen. Motors 106,50 105.50
Gillette 98,00 98,00
Goodyear 123,00 120,00
Inco 72,50
1.8.M. 250,00 250,00
Int. Flavors 147,50 'ITTCorp. 131,00 131,50
Kroger 39,00
Lockheed 103,50 104.00
Merck & Co. 156,00 156,00
Minn. Min. 162,00
Pepsi Co. 125,00 125.00
Philip Morris C. 348,00 , 348,50
Phill. Petr. 57.50 56.30
Polaroid 90.00 89.50
Ploeter &G. 281,00
Quaker Oats 134,00
Sehlumberger 93.00 94.00
Sears Roebuck 95,50
Shell Canada 72,00 72,50
Tandy Corp. 101,00 101.90
Texas Instr. 87,30 87,30
Union Pacific 165,00
Unisys Corp 44,00 43.00
USX Corp 73,50 73,00
Varity Corp 3,95
Westinghouse 150,00 149,00
Woolworth 141,00 140,50
Xerox Corp. 139,00 142,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 670,00 678,00
Dresdner B. 347,00 350,00
Hitachi (500) 1600,00
Hoechst 299,00 297,50
Mits.El.(soo) 1250,00
Nestlé 8780,00 8780,00
Siemens 601,00 600,00

Warrants
Akzo 38,40 38,10
AMROwarr. 1,48 1,50
Bogamij 7,00 a 5,50
Falcons Sec. 25,60 25,70
Honda motor co. 1845,00. 1800,00
K.L.M. 85-92 264,90 264,00
Philips 85-89 IO.OOf 9,50
Stßankiers a 0,68 0,68
Stßankiers b 2,19 2,19

Euro-obligaties & conv.
10/4 Aegon 85 102,00 102.00

Aegon warr 12,30 12,30
10'/2 A8N87 96,50
13Amev 85 99.00 99,00
13Amev 85 96.00 96,00
10AmevBs 102,20 102,20
11'Amev 86 96.25
14'rtAmro87 97,50 98,40
13 Amro-BankB2 100.25 100,25
W/iAmro 86 96,75
10Amro 87 96,00
¥n Amro 86 95,75 95,75
Amro Bank wr 40,10 41.50
Amro zw 86 70.50 70,65
9 BMH ecu 85-92 100,25 100.25
7 BMH 87 97.00 97,00
IOvuEEG-ecu 84 100,25 100.25
93/-iEIB-eeu 85 102.50 102,50
12/2 HIAirl.F 92.90 92.90
12NIB(B) 85-90 101.00 101,00
11'/4NGUB3 101,75 101,75
10 NGU 83 100.50 100,50

V/4 NMB 86 82,60 82,70
NMB warrants 92.00 96,50
83/4 Phil. 86 99,75 99,75
63/4 Phil.B3 98.00 98,00
11 Rabo 83 102.75 102,75
9Rabo>Bs 102,00 102,00
7 Rabo 84 102,50 102,50

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 30,00 30.00
Bredero eert. 28.20 28,00
11 Bredero 25,00 25,00

LTV Corp. 1,90 1.90
5 Nederh. 68-78 25,50 25.50
RSV. eert 1.45 1,40
VA,RSV 69 85,00 85,00

Parallelmarkt
Alanhen 29,30 29,20
Berghuizer 49,70 50,50
Besouw Van c. 53.90 54,00
CBI Barin Oce. yen 1930,00 1930,00
Comm.Obl.F.l 101,30 101,30
Comm.Obl.F.2 101,30 101,40
Comm.Obl.F.3 101,50 101,50
De Drie Electr. 38,50 38,80
Dico Intern. 125,40 125,50
DOCdata 25,40 26,00
Ehco-KLM Kl. 39,00 39,60
E&L Belegg. 1 79,30 79,40
E&L Belegg.2 77,80 77,90
E&L Belegg.3 77,20 77,30
Geld.Pap.c. 74.00 74,00
Gouda Vuurvc 114,00 114,00
Groenendijk 37.90 37,70
Grontmij c. 202.00 203,00
HesBeheer 234,70 234,50
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 4.20 4,20
Infotheek Gr 30,30 30.20
Interview Eur. 8,40 8,40
Inv. Mij Ned. 62,70 62,70
Kuehne+Heitz 42.00 42.90
LCI Comp.Gr 72,50 75,00
Melle 313,00 324.00
Nedschroel' 133,00 134,00

Neways Elec. 13,20 13,10
NOG Beübnds 31.10
Pie Med. 12,60 12,70
Poolgarant 10,60 10,60
SimacTech. 21.80 21,80
Text Lite 6,001' 5.90
Verkade Kon. 295,00 300,00 a
VHS Onr. Goed 19.40 19,40
Weweler 138.00 141,00
OPTIEBEURS

serie omzet v.k. s.k.
Abn c okt 45.00 274 0.90 0.80
aegn e okt 115,00 745 2,70 2.80
aegn c jan 115,00 436 6,30 6,40
akzo c okt 160.00 313 0,50 a 0,40b
akzo p jan 140,00 1070 3,30 3.20
akzo p jan 150.00 218 7.80 B,ooa
d/fl c okt 220,00 337 3,40 2,50
dsm c okt 130.00 422 2,30 2,40
dsm c jan 130,00 298 7,00 a 7,00
coc c okt 320,00 377 640 6,40
coc p okt 310.00 497 1,70 1,70
coc p okt 315,00 386 3.20 b 2.90
coc p okt 320,00 346 5,10 5,00
coc p okt 325,00 376 8.00 7,30
goud e nov 380,00 344 3,50 a 4,00
hoog c okt 90,00 261 9,80 a 9,70
hoog c okt 100,00 761 3,20 3.40
hoog c okt 120,00 226 0,50 0,30a
hoog p okt 95,00 408 2,00 2,20
kim e okt 50,00 314 4,50 4,40
kim c jan 55.00 375 3,30 3.40
kim p jan 55.00 288 2,90 2,80b
nedl c okt 90,00 215 7,80 7,30
nedl c okt 92,00 322 6,20 6.10
nedl p okt 84.00 255 0,50 0,30
nedl p okt 92.00 290 1,40 1,10
natn c okt 70,00 253 4,10 4,00
phil c okt 40,00 1222 7,50 7,70
phil c okt 50.00 665 0,70 0,70
phil c jan 45,00 1201 4,80 4,80
phil c jan 50,00 655 2,20 2,10
phil c jan 55,00 284 0,90 0,90
phil c apr 45,00 322 6,00 6.10
phil c apr 50,00 384 3,50 3.40
phil c apr 55,00 340 1,70 1,70
phil c 091 55,00 1260 5,20 a 5,30
phil e 092 55,00 238 7,20 7,10bphil c 093 30,00 602 22,20 22,40
phil p okt 45,00 681 0,50 0,40
phil p apr 45,00 255 2,90 2,70
phil p 092 55,00 225 10.20 10,50
olie c okt 150,00 752 3,80 3,30
olie c jan 140,00 273 14,70 14.00
olie c jan 150,00 331 7.70 7,20
ohe c jan 160,00 487 3,60 3,50
ohe c apr 140,00 1105 17,50 17,50
olie c 091 105,00 311 49,40 48.70
olie p okt 140,00 404 0,30 0.40
umi c okt 160,00 332 2,70 2,80

a=laten g=bieden+ex-div.
b=bieden h=laten+ex-diw.
c=ex-claim k=gedaan-t-h
d=ex-dividend l=gedaan+g
e=gedaan-r bieden vk=slotkoers vorige dag
f=gedaan+lalen sk=slotkoers gisteren

economie

Duitsers werven vliegers bij Air Holland
Van onze correspondent

SCHIPHOL -Niet alleen deKLM kampt met
*en tekort aan voldoende geschoolde vlie-
fters. Op dit ogenblik trachten maar liefst drie
Duitse maatschappijen met gerichte wer-
vingsacties Boeing 757-vliegers bij Air Hol-land weg te halen. Enkele vliegers zouden al
'n Duitsland zijn geweest voor verkennende
Besprekken.

■Tal van Europese maatschappijen kunnen
"let moeite hun vloot bemannen en pogenvan elkaar vliegers af te pikken. Vliegers van

Air Holland worden thuis gebeld of ze inte-
resse hebben om tegen hoge salarissen en
uitstekende arbeidsvoorwaarden in Duits-
land aan het werk te gaan. Directeur John
Block van Air Holland is daar niet over ver-
rast. „Een jonge maatschappij als Air Hol-
land kan onmogelijk dezelfde perspectieven
aan haar vliegers bieden. Toch is nog niet één
vlieger naar Duitsland vertrokken. En het
verloop is bij ons niet groter dan bij Transa-
via of Martinair".
Dat laatste wordt overigens weersproken
door Benno Baksteen, president van de Ne-

derlandse Vereniging van Verkeersvliegers
(VNV). Naar zijn mening is het verloop bij
Air Holland wel degelijk groter dan bij de an-
dere maatschappijen. Dat komt volgens hem
omdat de vliegers van Air Holland geen col-
lectieve arbeidsovereenkomst hebben. „Air
Holland weigert de VNV als onderhande-
lingspartner te erkennen. De zaken worden
individueel in plaats van collectief geregeld.

Daardoor zijn de vliegers eerder geneigd el-
ders voor zekerheid te kiezen", aldus Bak-
steen

KNP neemt deel in
oud-papierbedrijl'

NAARDEN - De Ko-
ninklijke Nederiand-
sche Papier KNP
gaat samen met het
Oostenrijkse con-
cern Mayr-Melnhof
Karton de aandelen
verwerven van
Ropa-Papiervertrieb
Emil Jadrnicek in
het Westduitse
Augsburg. De twee
partners zullen elk
voor de helft in het
bedrijf deelnemen.
De transactie zal ge-
schieden per 1 janua-

ri 1990, zo heeft KNP land met een capaci-
gisteren bekendge- teit van circa 750.Ü00
maakt. ton per jaar.
De Ropa-groep is Oud papier is de be-
met 15 ondernemin- langrijkste grond-
gen, over de hele stof voor de karton-
Bondsrepubliek ver- industrie. KNP zet
spreid (waarvan een hiermee weer een
deelneming in Oos- belangrijke strategi-
tenrijk), een van de sche stap in de rich-
grootste oud papier- ting van uitbreiding
inzamelondernemiri- van inzameling van
gen in West-Duits- oud papier.

Thatcher leest Japan de les
TOKYO - De Britse premier Marga-
ret Thatcher heeft Japan onomwon-
den voorgehouden zijn markten te
openen. Doet Japan dit niet dan is
het risico groot dat er op internatio-
naal niveau tegenmaatregelen wor-
den genomen, aldus de premier in
een rede tijdens haar vier dagen du-
rende bezoek aan Tokyo. „We ho-
pen op een verandering in opstel-
ling en in manier van handelen". De
huidige rol van Japan als economi-
sche supermacht is mogelijk ge-
maakt door devrije wereldmarkt, zo
betoogde de bewindsvrouw. Maar
de Japanse beperkingen, belemme-

ringen en subsidies „maken het
moeilijk, zelfs onmogelijk voor
sommige importgoederen om de Ja-
panse markt te bereiken. Het is niet
verrassend dat dit kwaad bloed zet
en het kan een gevaar betekenen
voor de vrije handel in de wereld.
De Japanse houding speelt de voor-
standers van protectionisme in de
kaart en brengt de aanhangers van
het vrijhandelsbeginsel in een moei-
lijke positie", aldus Thatcher.
Thatcher noemde in haar toespraak
zes terreinen waarop Tokyo zich

volgens de buitenwacht anders
moet gaan opstellen. Ten eerste
moet Japan de consumptie in eigen
land aanmoedigen. Verder moet er
verandering komen in het huidige
distributiesysteem binnen de de-
tailhandel, moeten de subsidies aan
boeren omlaag en moet het land
zich anders gaan opstellen tegen-
over importartikelen. Tenslotte ver-
wachten de handelspartners van Ja-
pan volgens Thatcher een grotere
soepelheid in het luchtverkeer en
een liberalisering van de financiële
markten.

" Margaret Thatcher leest de Japanse minister van Buitenlandse Zaken Nakayama de les tij-
dens een gezamenlijk bezoek aan de Britse ambassade in Tokio.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 20-09-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 25.250-/ 25.750;
vorige ’ 25.350-’ 25.850; bewerkt ver-
koop ’ 27.350; vorige ’ 27.450 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 320-1 390 vorige

’ 325-/ 395; bewerkt verkoop .’ 430 la-
ten, vorige ’ 440 laten

Advieskoersen
Amer.dollar 2,14 2,26
Brits pond 3,32 3,57
Can. dollar 1,80 1,92
Duitse mark(lOO) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,64 1,76
Jap. yen (10.000) 147,75 152,75
Ital. lire. (10.000) 14,95 16,35
Belg. frank (100) 5,22 5,52
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 32,10 34,60
Zwits. Fr (100) 127,75 132,25
Zweedse kr. (100) 32,10 34,60
Noorse kr. (100) 29,65 32,15
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill.(lOO) 15,70 16,30
Spaanse pes.üOÜ) 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 2,19375-19625
Brits pond 3,4565-4615
Duitse mark 112,730-780
Franse franc 33,325-375
Belg. franc 5.3805-3855
Zwits. franc 130,075-125
Japanse yen 150,520-620
Ital. lire 15,615-665
Zweedse kroon 33,280-33,330
Deense kroon 28,960-29,010
Noorse kroon 30,860-30,910
Canad. dollar 1,85225-85475
Oost. schil! 16,0150-0250
lers pond 3,0020-3,0120
Spaanse pes 1,7970-8070
Gr. drachme 1,2550-3550
Austr.dollar 1,6935-7035
Hongk.dollar 28.00-28.25
Nieuwz.dollar 1,2925-3025
Antill.gulden 1,2150-2450
Surin. gulden 1,2150-2550
Saudische rial 58,45-58,70
Ecu gulden 2.3345-3395

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 209.40 209,20
id excl.kon.olie 203.60 204,10
internationals 211.10 210,20
lokale ondernem. 209.60 210,20
id financieel 154,80 154,50
id niet-financ. 264,10 265,40
CBS-Herbeleggingsindex (1983= 100)
algemeen 272,30 272,00
id excl.kon.olie 252,20 252,80
internationals 284,00 282,90
lokale ondernem. 259,10 259,80
id financieel 201,60 201,30
id niet-financ. 315.40 317,00
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 197,00 197,50
internation 201.70 201.60
lokaal 196,20 196,80
fin.instell 164,10 164,00
alg. banken 157.60 157,60
verzekering 169,60 169.50
niet-financ 206,60 207,50
industrie 197,60 198.70
transp/opsl 237.40 237.30

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonischavondverkeer kwamen woensdag-
avond de volgende koersen tot stand(tussen haakjes de laatste notering van
vandaag):
Akzo 144,10-144,30 (144,50)
Kon. Olie 149,70-150.00 (149,80)
Philips 47,70-48,40 (47,70)
Unilever 158,90-159,00 (158 90)
KLM 54,00 (54,00)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:

Begin 2085.79 1450.02 21Ü.9H 1074.b'
Hoogst 2703.4 b 1405.33 218.50 1082.9
Laagst 2072.49 1443.03 210.23 10U9.5,
Slot 2083.89 1457.33 217.43 107U.0
Winst/ _

3.42 +7 12 + 0.88 t 1.5verlies

(ADVERTENTIE)

■kb:

f limburgs dogblad
Donderdag 21 september 19895



Verbaasdeconcurrentie
blijftzoekennaargeheimen

LagePrijzeniVlarathon.

En hoeveel collega's hadden deafgelopen weken best w*m\ iil'A'i"l||t] jm.Ji{»lll?ft]flmMCHiiilrm«l ïrMil^llïlï]^
eens "incognito" door onze winkels willen lopen? ißßßfcilÉ^ia fc^lÉ^^g^fc^^B§J^flg§J||iMJ§yy§J^^J|

LASSI CALVÉ BECKERS STABILAC ROBIJN WAS-
TOVERRIJST PINDAKAAS FRIKANDELLEN HALFVOLLE VERZACHTER

Zou 't komen, omdat er zoveel fabrikanten van bekende merken pak _ pot è doos. 40 stub "g^ 1% , n Superschoon machinewasmidde.49B Verserozijnenbollen 125
meedoen aan onze Lage Prijzen Marathon? Vragen onze collega s zich 400gram<è#f 350gram,«fes*lf a7o gt^p^"nu v&ftm jirfnu vloeibaar, lVzliter-^nu T^ 4 stuks nu voor 1.
misschien af hoe Jan Linders nog iets aan die 100 "weggeefprijzen" kan "1 /IO T ACï 1/\f\r. I*% Clft IOH Superschoon fosfaatvrij £90 Héél Tarvo moutbrood "I 79 |
verdienen? Of zouden er inmiddels veel klanten naar Jan Linders zijn lIV IIV II |UU IVY wasmiddel pak a 2 kilo&6s~nu y, gesneden nu 1.
overgelopen?Natuurlijk, decartoons hierbovenzijn'nbeetje overdreven lil J Sabatasso pizza Bolognese i—nn Limburgse vlaaien...nuextra voordelig!
(daarzijn'tookcartoonsvoor)...Maarnaar'tschijntproberendecollega's 1 mM~m I -*-" I ■J-^f* 1 -*->^» | -■-" | 350 gram2.98 Nu 2 voor ï>. appel-,abrikozen- __^gHmBÊÊmÊ *van andere supermarkten nog steeds het geheimvan onze Lage Prijzen ~ , , „. . -^o- */ m,, c . x , ■ KnffiP van Tan i i nfim co ofkruimelvlaai.
»* i.i . „r .j ii tj >. i rv " ■ " Fa douche/badschuim 548 Van Melle Café Noir QC\ Kortie van janLinders AS\) «feMarathon te ontdekken. Hoe grappig t ook ZOU zijn... Die nieuwsgierige "Beauty"( = rose)sooml.iWtfnu 2. 150 gram OV pondsPak = 500gram 4-^nu Uitzoeken, 495 .-.^fcollega s kunnen hun vermommingrustig in dekast laten liggen. Want't ofl , , ~ . . , u ." c"" lm r^f^w vrüPknffi* *^/;n nuvoor '" §ÈS®^

r» ■" w !?" i .■ i-i/ Oetker kwark-citroentaart of Herschi: fris inblik /IO L-ateine-vrijekottie ’69 ïlu «nSUCCesvan onzeLage Prijzen Marathon waseen kwestievan eerlijk (maar kwark-slagroomtaart «779 sinas/lemon/cola 33el #Tnu T"V van JanLinders 250 gram-W^nu Z. Witte Grappoloni-druiven
soms ook keihard) onderhandelen. Zodat ü voor 100 eersteklas merk- 400gram^6<rnu Z,. Haust soepsticks ClCi Johma zalmsalade -)99 supertrossen. l kilo Z-.
artikelen'n Stuk minder hoeft te betalen. En daar hoeven we toch niet Homburg Boer'n -<S\ pak a 125 gram ±^5"nu VV bakje a 200 gram-kßFnu Z. «^BSVerse Hollandse HQgeheimzinnig over te doen? rookworst 159 WT^SS Hero erwtensoep 179 Mona:Biogarde drink 169 H£sPitsk°o 1! kil°nu '?

225gram-WWI. literblik>Wnu 1. naturel-W^nu 1. ffl ffijfGoudreinetten QQVan: Voor: Schutters bier krat a . 045 Nobobokkepootjes QQ Appelsientje 179 Mona: vollevruchtenyoghurt 169 handappelen, 1 kilo nu 7/
Delmonteananasschijven^^ 169 10x0,5 literflessen-H^Tnu LJ. paka 150gram-L39nu 7/ literpak W^nu 1. aardb./bosvr. Vz Liter P9^nu 1, Verse frites (Lord Chips) "I 5V
blika 567 gram «*#T 1. Schutters bierkrat a 11 35 Depa boterhamzakjes AQ © Anta Fin hoestbonbons 119 Campina magere yoghurt met 128 750 Srami^nu **RoycoCup-a-Soup 24x0,3 literflessen J**snu 11. lOOstuksé^nu W groen/rood. 175 gram W? 1. vruchten. Vl Literbeker-W6nu 1. Friki:Malsekippeboutjes

Si"! en'
mmtT" I Gouda's Glorie margarine ]39 Hopla chocoladehagel-mix 199 Koopmans Friso bloem 119 Gevulde appelkoeken 149 ±2n grpeTSt%^*^m^^maSrerpatqe <0m X. pondskuip= 500 gram j^nu 1. 400gram2r2^nu 1, 1 helekilo-Wsnu 1. paka 6 stuks^nu 1. Nu Z kilo éÊ^MSmWUtkPeijnenburg ontbijtkoek "1 99 -1 f\C\C\ WKSm jjipsÈP*M WÈk

Honig zelfrijzend bakmeel QQ R ®Êk M 1 Hl't"*"**»^^ qC

r *^ Ico IÜÉÉ! I iËs!?*s!!l 1 iMffF^, tmMmmmiM llllPlMllll nu 500 gram y»

..t:::\::;..^\. ■■■Hl 111111111 Mttte SSS^*-*- 5?
8l.

a
s a7Ï)ml.°"e°

A*W' 1. JIIUU li AU UIHlUllLv J 1 BIBi Flineslagetshausmache, QQ
A'k d I h"f' rvr^ ■ Tl

nulOOgramvoor / /
(d.epvSj^grl^nu VV AüerDeste voor 7nvriendelijkeprijs nuj iSb?ramdenkalfspastei L25

Dezeakties geldenvan donderdag 21 september tot en met woensdag 27 september!'B9. De vers-akties geldenvan donderdag 21 september t/m zaterdag 23 september '89.



Duitsland 1
nÜ ZDF-info. Arbeit und Beruf.8 Heute-
.l1 Noch ein Wunsch.
'S Omschau.

' ° Studio 1.
'■£ Persoverzicht.J13.15 Heute.
g" " «Teletekstoverzicht.
rZ tagesschau.
')* Die Campbells. Serie. Afl. 28:, unangenehme Freier.
j" 1n Grad östlich Lange.
q^urstracks durch die Republik,
Jf van Bad Kisssingen naar Bi-C
oh°fsheim.

'^ Die Trickfilmschau.I * Thomas & Senior. 7-delige Ne-I 'a ndse jeugdserie.Afl. 3: Die Son-
/bare Baronin.i 5 Achtung Klappe. Vandaag:
jJO? bezoek aan de Bavaria-filmstu-
-Issss in München.
jt Tagesschau
j * Thunderbirds. Serie. Afl.: Das

"?e 'mn's der pyramide-
!jo Tagesschau.
£ Hier und Heute. Actualiteiten.
i Die Wiesingers. Serie. Afl.:
,sgstr'ckungen.
j.

programma-overzicht.
,1 S (TT)Tagesschau.

Lady Curzon und Toast Ha-
C' Terugblik op de eetgewoontennna de oorlog ontstaan zijn.jjï Der 7. Sinn.
1^ "einz Reincke. Geschichten
HQ Heimat. Twee verhalen uit

van Oliver Storz. 1.
1a n''ebe is het verhaal van een
eg Urger kapitein die na een nacht-
/9 °orzakken plotseling in het bezit is
iSIJ ee n aap. 2. In Das Wochenend-
i6ri

s 9aat het om twee oudere man-
"ie het bejaardentehuis tijdelijk

verwisselen met een luxueus buiten-
huis.

22.00 Ohne Freund und Helfer. Re-
portage over frustratie bij de politie.

22.30 Tagesthemen.
23.00 Ein Mann wie Eva. Duitse

speelfilm uit 1984 van Radu Gabrea.
Muziek uit La Traviata van Verdi, ge-
zongen door Marua Callas. (herh.).

00.30 Tagesschau.
00.35-00.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.45 Gezamenlijk ochtendpro-

gramma ARD/ZDF.
13.15 ZDF-info Arbeit und Beruf.

(herh.).
13.30-14.15 Wo die Nordseewel-

len....Tag für Tag stirbt das Meer, do-
cumentaire over de situatie aan de
kust door de watervervuiling, (herh.).

15.25 ""Teletekstoverzicht.
15.45 Programmaoverzicht.
15.55 Heute.
15.58 Indian River. Canadese serie

Afl.: Charlie und der Doktor.
16.20 Logo. Jeugdjournaal.
16.30 Indian River. Canadese serie

Afl.: Onkel Raoul und der Elch.
16.55 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.
17.10 ""Tele-lllustrierte. Magazine

met actualiteiten, sport en amuse-
ment.

17.45 Der Engel auf Erden. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Auf den Schwin-
gen der Liebe. Aansl.: Mode höchst-
persönlich.

18.20 Ein Engel auf Erden. Vervolg
18.58 Programmaoverzicht.
19.00 Heute.
19.30 ""Lustige Musikanten aus

dem Goldenen Prag.

21.00 Wie wurden Sic entscheiden?
Gedramatiseerde serie over rechts-
zaken.

21.45 Heute-journal.
22.10 Zurück zu den Killing Fields?
22.55 Filmforum. John Huston & Ja-

mes Joyce. Amerikaanse documen-
taire over het leven van deze regis-
seur. (Twee kanalen.).

23.55 Brief aus der Provinz. Van-
daag: Altenburschla.

00.00-00.05 Heute.

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
>0t k'en CAI-abonnees:anaien zie schema exploitant
u
1 wit programma

o stereo geluidsweergave
f tweetalig bij stereo-app.

"" teletekst ondertiteling
'fil r-

TELEVISIE
P"»rl.and 1: 5. 26. 29. 46. 51. 53 en 57

Nederland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32, 34, 43. 48, 52 en 59
Duitsland 1:9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40. 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
België.TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 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
'"Qq
Orjë '] s-00 Schooltelevisie. Wereld-
je tic: Week van net bos- De

I ''Vo-an een boom- TV tam tam-
ffiet *inja Mosa. Braziliaanse serie
die j-Ycelia Santos over een vrouw
$l9v "'idt voor de afschaffing van de
?Ss Lni' in Brazilië. Afl. 14.
B.Oq ieuws.
'"OS d

'rak- Animatieserie. Afl. 24.
kl 0^ plons. Afl.: Plons en de toren-
Mrj' k\ clzun9 Fu. Amerikaanse serie.

en staD 'n de duisternis, met
Ar,n a Carradine, Keye Luke, Philip
!'°o eira'I.qs K?rte film.
Sta uitzending door derden. Pro-
Ö,?S M

van de NCMV " Midden9olf-V- . ededelingen en programma-
kost.S. Qoemerang! Quiz waarin be-
Opr, e Vlamingen het tegen elkaar ■r 5n.n rTlen ten bate van de Boeme-
l66ra^)tie 1989, met Rik de Saede-
s6n| irri Offeciers en Ingeborg. Pre-

ele: Kath V Lindekend.
l9g °Uren. Australische serie. Afl.
S|aa °osemary's voorstel aan HelenH.3S 'n als een bom.
tv»6e^elice! Quizprogramma waarin
HjSj Uo's spelen op vierentwintig te-
N eschermen. Het winnende kop-
Ns elt in de finale om de auto!
lOs 6

dtatie: Felice Damiano.
"Orj ahorama.
11, Verrassende vertellingen. Se-

rie fantastische verhalen. Afl.: Me-
neer Weetal van Gareth Davies, met
Topoi en Kim Thomson. De briljante
professor-archeoloog Max Kelada
verdient grof geld met antiquiteiten.
Hij is bovendien een onfatsoenlijke
rokkenjager. Een knap meisje ontdekt
al snel wat hij van plan is.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Première. Filmmagazine met Jo

Röpcke.
23.15-23.20 Coda. Minuetto Ien II in d

van Bach, uitgevoerd door Roel Diel-
tiens, cello.

België TV 2
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 12.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 835. In hun strijd om
Ginny's naam wit te wasen, komen
David en Alison dichter bij elkaar.

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

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Een doorn onder de vingerna-

gel. Hongaarse speelfilm uit 1987
van Sandor Sara, met György Cser-
haimi, Anna Rackevei e.a. Kunst-
schilder Andras Hosodi onderneeml
een liefdadigheidsactie, hetgeen hem
echter niet in dank wordt afgenomen.
Geschokt vlucht hij naar het platte-
land. Daar leert hij Zsuzsa kennen,
die verliefd op hem wordt.

21.30-22.30 Container. Praatpro-

gramma over beschaving. Thema:
Roes. Presentatie: Lieven de Cauter
en Bart Verschaffel.

" Jo Röpcke volgt de aktuali-
teit van de filmwereld in

'Premiere.
(België/TV 1 - 22.45 uur.)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOT
09.30 Boekenbuis. Afl.1.
10.00 Kijk als je tekent. Groep 2, afl.

1.
11.00 Natuurkunde in de onder-

bouw. Afl. la.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
lOS
18.05 Er waren eens Moslims in Bul-

garije. Verslag van de gebeurtenis-
sen rond de grensovergang Kapikule
in Edirne.

18.20 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

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

gramma.
19.10 Buddy. 5-delige Engelse jeugd-

serie. Afl. 4: That'll be the day. Terry
gaat zijn motor ophalen die laatst we-
gens niet betaalde rekeningen in be-
slag is genomen. Zijn vader is in on-
gure zaakjes verwikkeld.

19.35 Vogels kijken. Afl. 7: Watervo-
gels en steltlopers. Commentaar:
Nico de Haan.

20.00 Journaal.
RVU
20.29 Philippides...toestel 89. Serie

over hedendaagse communicatievor-
men. Afl. 4: Reclame.

20.55 Een koffer vol illusies. Docu-
mentaire over politieke vluchtelingen
in Nederland van 1933 tot 1940.

21.38 De Nederlandse Filmdagen.
Nieuws, geruchten en informatie uit
de Nederlandse filmwereld, recht-
streeks gepresenteerdvanuit Utrecht,
waar van 20 t/m 27 september deze
filmdagen plaatsvinden.

HUM.VERBOND
22.05 Kwartslag. Dubbelleven, serie

gesprekken met 4 mensen over het
mogelijke ontstaan van een nieuwe
wereldcultuur, als gevolg van migra-
tie, reizen en media. Vandaag: Nurru-
din Farah, schrijver uit Somalië.

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag.
22.55 Por favor. Cursus Spaans voor

beginners, les1.
23.25-23.30 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

AVRO
15.30 ""AVRO service salon. Geva-
rieerd magazine.

17.00 De vlieg. Tekenfilm. Herh.
17.20 Prinsengrachtconcert 1988.
Openluchtconcert te Amsterdam,
m.m.v. Shlomo Mintz en zijn begelei-

der Paul Ostrovsky. Werken van Mo
zart, Fauré, Brahms en Kreisler. Pre
sentatie: Cees van Drongelen.

18.20 BDe zwartkijkers. 4-delige se-
rie over het medium Televisie. Deel 3
Heiligverklaring. Herh.

18.40 ""David, de kabouter. Teken-
filmserie naar het boek De Kabouter
van Rien Poortvliet en Wil Huygen.
Afl. 26 (slot): De bergen van het grote
hiernamaals.

19.05 Music masters. Muziekquiz ge
presenteerd door Ad Visser.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Growing pains. Amerikaanse

comedyserie. Afl. 16: Seavers vs
Cleever. De Seavers moeten tijdens
een schoolfeest op de leerlingen pas-
sen, waarbij zij ontdekken dat de or-
ganisatrice twijfelt aan hun ouderlijk
gezag.

21.03 Stripes. Amerikaanse speelfilm
uit 1981 van Ivan Reitman, met Bill
Murray, Harold Ramis, Warren
Oates, e.a. De taxichauffeur John
Winger besluit, samen met zijn kame-
raad Russell, in het leger te gaan.

22.45 De trompet en het spiegeltje.
Stille getuigen of talisman? Docu-
mentaire over Lex van Weren en Ju-
les Schelvis, die het kamp Wester-
bork overleefden.

23.15 " «Ontdek je plekje. Haarlem.
Herh.

23.31-23.36 Journaal.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag. afl. 3.
09.25 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 29. (herh.).
10.10-12.30 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 3.
18.30 Die Sendung mit der Maus.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

20.00 Der rote Engel. Amerikaanse
speelfilm uit 1952 van Sidney Salkow
naar een verhaal van Oscar Brodney.
Roxy McClanahan, hoofdattractie van
een café in New Orleans, ziet haar
kans schoon om hoger op de maat-
schappelijke ladder te klimmen als
een stervende jongevrouw haar ver-
zoekt haar kind naar de rijke grootou-
ders te brengen.

21.20 Filmtip. The Modems.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Geschichte/Zeitgeschichte.

Der perfekte Mord, documentaire
over hoe de Nazibeulen vrijgespro-
ken werden, (herh.).

22.30 Auf Wiedersehen in Kairo. En-

gelse serie in 7 delen. Afl. 5. Na hun
vlucht uit Athene zijn Harriet en Guy
in Cairo aangekomen. Harriet gaat
werken bij de Amerikaanse ambassa-
de, Guy wordt hoofd van het Engelse
cultuurinstituut.

23.30 40 Jahre Bundesrepublik
Deutschland. Der Sand im Getrie-
be? Reportage over de wederopbouw
van de Duitse cultuur na 1945.

00.15 Laatste nieuws, aansl.: Zur
Nacht.

RADIO
Radio 1:95.3en 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: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102 1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) -KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

België/RTBF
14.00-15.40 Schooltelevisie. 16.50-
-17.20 Schooltelevisie. 18.00 Vacature-
bank. 18.10 La boite aux images. Kin-
derprogramma met Edouard et ses
amis, Smurfen en Clémentine. 19.00
Journaal. 19.03Ce soir. 19.30 Journaal
en weerbericht. 20.05 Autant savoir,
consumentenmagazine. Vandaag: Vi-
relles, destination nature. 20.30 La Dé-
chirure, Engelse speelfilm uit 1984 van

Roland Joffe, met Sam Waterston,
Haing S. Ngor, John Malkovich e.a. Het
is 1972. De strijd in Cambodja is in volle
gang. Sydney Schanberg is er corres-
pondent van de New Vork Times.
Dankzij de hem vergezellende Cam-
bodjaan Dirth Pran kan hij zich naar de
plaatsen van het strijdtoneel begeven
om een waarheidsgetrouw verslag te
geven. 22.50 Spécial Japon. Le monde
du cinéma. Vandaag: Les Japonaises.
23.50 Uitslagen Nationale Loterij. 23.55
Weerbericht. Aansl.: Laatste nieuws.
00.30 Bourse, beursberichten. 00.35-
-00.45 Les Chrétiens dans la vie so-
ciale, politieke uitzending.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 14.
08.30 Physik im Telekolleg. Cursus

natuurkunde. Les 3.
09.00-10.50 Schooltelevisie.
16.10 Programma-overzicht.
16.25 Jill's great day. Afl. uit de serie

Play time.
16.40 Der Unfall/L'Accident. Afl. van

de cursus Frans Die Viererbande/La
Bande des Quatre.

17.00 Englisch für Anfanger. Cursus
Engels voor beginners. Les 1.

17.30 Physik im Telekolleg 11. Cursus
natuurkunde. Afl. 3.

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.29 Ferdy. Tekenfilmserie. Afl.: Das

neue Haus. (herh.).
18.54 Kinder-Verkehrspot.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Blch traf ihn in Paris. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1937 van Wesley
Ruggles.Nadat modetekenares Kay
Denham haar aanbidder Berk Sutter
afgewezen heeft, ontmoet ze in Parijs
George en Gene. Ze gaat met hen
mee naar de Zwitserse Alpen en het
duurt niet lang of ze zit met drie aan-
bidders opgescheept.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
Neun.

21.15 Transparent. Actualiteitenma-
gazine. Presentatie: Christian Ziegel.

21.45 Sport unter der Lupe. Sport-
magazine.

22.30 Miami Vice. Amerikaanse poli-
tieserie met Don Johnson, Philip Mi-
chael Thomas e.a. Afl.: Der kleine
Prinz. Crockett en Tubbs brengen
Mark Jorgenson achter de tralies van-
wege drugs. Diens invloedrijke vader
zorgt dat hij snel weer vrijkomt. Mark
heeft echter niet alleen problemen
met drugs, ook met zijn vader ligt hij
overhoop.

23.15 Ohne Filter extra. Presentatie
Felix Parbs.

00.15-00.20 Laatste nieuws

België/Télé 21
19.00 Les Chrétiens dans la vie socia-
le. 19.30-20.00 Journaal met simul-
taanvertaling in gebarentaal en weer-
bericht.

TV 5
16.05 Brèves. 16.10 Temps Présent.
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 Télétourisme.
19.30 Brèves et Météo Européenne.
19.40 Papier Glacé. 20.00 Magazine.
21.00 Nord-Sud. 21.30 Vu D'Europe.
22.00 Journal Télévisé. 22.30 Apostr-
ophes. 23.45 Océaniques. 00.15-00.45
Continents Francophone.

Radio 1 radioleder heel uur nws. 7.04 AVRO's
radiojournaal (7.30 Nws.). 9.06 Ar-
beidsvitaminen. 10.50 Leuterkoek
en zandgebak. 11.06 Arbeidsvita-
minen (vervolg). 12.06 De Burge-
meester is jarig! 12.55 Meded. voor
land- en tuinbouw. 13.09 AVRO
Radiojournaal. 14.06 Koperen Ko
en Nikkelen Nelis. 16.06 Echo-ma-

gazine. 18.35 Man en paard. 19.03
inder tafel. 19.53 Column. 20.03

Voor wie niet kijken wil. 23.05 Met
het oog op morgen. 0.02 VPRO's
Nachtleven, met: 0.02 Midnight
Hour; 1.02 Hanging on the telepho-
ne; 3.02 After Wee Wee, livecon-
cert; 5.02 QQ le Q.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Het le-
vende woord 7.11 Vandaag...don-
derdag. 8.04 Hier en nu. 8.53 Ont-
moeting. 9.04 Wie weet waar Wil-
lem Wever woont? 10.04 Plein pu-
bliek. 11.04- Onvoltooid verleden
tijd. 12.04 't blijft Hollands. 12.40
Middagpauzedienst. 13.04 Hier en
nu. 13.20Skip Voogd presenteert...
14.04 De tafel van vier. 15.04
NCRV Coupe soleil. 16.04 De Fa-
milieshow. 17.04 Hollandse
hits. 19.02 NOS Jazz-platform.
20.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.02 De ha-
vermoutshow. 9.04 TROS gouden
uren. 12.04 50 Pop of een envelop.
14.04 De nationale hitparade top
100. 18.03 Driespoor. 19.03
TROSdancetrax. 21.03 De CD
show. 23.03-24.00 Sesjun.

televisie en radio donderdag

Nederland 1
■'M3.05 Nieuws voor doven en
!chthorenden.nA

1 Liefde en bedrog. 3-delige Ca-
6se serie. Afl. 2. Na zes jaar is

'sy Bigley een dame geworden en
iii...

heett een exclusieve club geopend
■waar heren met geld zich kunnen ver-
Jmaken. Dan wordt vader Bigley ge-

dreigd met uitzetting uit zijn boerde-
rij...

16.53 Neighbours. Australische serie.
Eileen heeft ruzie met haar zoon Des
over zijn trouwplannen.

17.16 Mevrouw Lieveheersbeestje.
Amerikaanse tekenfilm.

17.30 Journaal.

17.46 ""Thuis in de dierentuin.
Australische serie. Afl. 12: Een vogel
in de hand. Julie's vroegere geliefde
Barry Keating probeert via haar toe-
gang te krijgen tot de zeldzame dier-
soorten in de dierentuin.

18.08 VARA's kindermenu. De avon-
turen van Teddy Ruxpin, tekenfilmse-
rie. Afl.: Als sneeuw voor de zon.
Herh.

18.30 Boes. Tekenfilmserie. Afl.: Bek
vechten.

18.41 De Smurfen. Tekenfilmserie
Afl.: De overstroming. Herh.

19.00 Journaal.
19.20 »»De baas in huis? Ameri-

kaanse comedyserie. Afl.: Een leven-
dig kerstfeest. Mona's schoonzus
Laura staat na haar verscheiden bij
Petrus voor de hemelpoort. Ze mag
echter alleen haar entree maken als
ze aan een bepaalde voorwaarde vol-
doet...

19.45 Labyrinth. Spelprogramma ge-
presenteerd door Peter Jan Rens.

20.20 Bloemen voor Harry Bannink.
Amusementsprogramma met Karin
Bloemen.

21.18 Golden Girls. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: De veiling. Het dak
lekt, maar de vriendinnen hebben
geen geld om het te laten repareren.

21.43 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

22.30 Journaal.
22.40 Impact. China's geheime wa-

pen. Deel 3: Kapitalisme in het Volks-
leger.

23.30-23.57 Kronkel. Beesten.
fSecm Young, Haroldßamis, BUI Murray en P.J. Soles in
f Amerikaanse speelfilm 'Stripes'. (Nederland 2 - 21.03kr.)

Radio 4
,7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming.
(8.00 Nws.). 9.00 Veronica's mees-
terwerken I: Holland Festival van
de oude Muziek te Utrecht 1989.
Die Schöpfung van Haydn. Koor
van de Nederlandse Bachvereni-
ging en Festival ork. 11.00 Muziek
voor miljoenen. 12.00 Veronica's
meesterwerken II: Werken van
Dvorak. 13.02 Nederland muziek-
land klassiek. Gesprek met bariton
Alexander Offenberg. 14.00 Metro-
nomium in „konsert". 15.30 Zeg-
gen en schrijven. 16.00 Solisten.
16.30 De Beweging. 18.00 Vervolg
De Beweging: Han Reiziger ont-
vangt Walter Maas. 20.00 Het Po-
dium metom 20.00De wandelende
tak: Parveen Sultana en Dilshad
ahn; 21.00 Voorland: Moskou
Kwartet; 22.00 Downbeat: Zuid-
Nederlands Jazz festival III; 23.00-
-24.00 Audio Art.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 Geen vakan-
tie, toch op reis. 10.00 De zonne-
bloem. 11.00 50+. 12.00 Nws.
12.05 Kruispunt. 12.20 Tussen de
regels. 12.30 Volwassenen kate-
chese: Om U te dienen. 12.53 In
gesprek met de bisschop. 13.00
Nws. 13.10 Derde Wereld. 13.40
Da Capo. 14.00 Klasse. 15.00 Vo-
gelbescherming. 16.00 NOS Cul-
tuur. 17.25 Marktberichten. 17.30

6.00 Nachtradio. (5.00 en 5.30
Nieuws.)

RTL Plus
i06.00 Hallo Europa, Guten Morgen

Deutschland. Ontbijtshow.
|09.10 Die Springfieid Story. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
i 10.00 Der Preis ist heiss. Spelshow.
i (herh.).
i 10.30 Reich und Schön. Serie.
i (herh.).
j11.00 Die Zwei mit demDreh. (herh).
i 11.45 Staranwalte. Triks, Prozesse -: L.A. law, Amerikaanse serie. (herh.).
j12.30 Klassik am Mittag. M.m.v. het| RTL-Orkest.
;13.00 Heute bei uns. Aansl.: Inspek-
i tor Gadget, Franse tekenfilmserie.

Afl.: Die rote Rosé.
i13.25 California Clan. Amerikaanse: serie.
14.15 Kampfstern Galactica. Sf-se-

rie. (herh.).
15.00 Schauspielereien. Korte Oost-

Duitse verhalen. Afl. 2: Zimmer 418.
15.45 Netto. Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Die Springfieid Story. Serie.
16.50 Reich und Schön. Serie.
17.15 Der Preis ist heiss. Spelshow

met Harry Wijnvoord.
17.45 RTL spiel. Met aansl.: Teken-

film.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Ihr Auftritt, Al Mundy. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Abenteuer im
Schwarzen Meer.

18.45 RTL aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Pulaski. Engelse serie. Afl.:
Keine Gewalt bitte, wir sind Briten.

20.15 Die Sieben-Millionen-Dollar-
Frau. Amerikaanse serie. Afl.: Fal-
sche Polizistin.

21.10 Der mysteriöse Dr. Lao. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1963 van Geor-
ge Pal, met Tony Randall, Barbara
Eden, John Ericson, e.a.

22.50 RTL aktuell.
23.00 Shalako - Verloren im Apa-

chenland. Engelse speelfilm uit 1958
van Edward Dmytryk.

00.45-00.50 Betthupferl.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Teleshop.
09.30 Programma-overzicht. 09.35
Niklaas, ein Junge aus Flandern. Afl.
Tante Noulette. 10.00 SAT 1 Bliek.
10.05 General Hospital. Afl. Tony Cas-
tle. 10.50 Teletip Gesundheit. 11.00
SAT.I Bliek. 11.05 Hilfe, sic liebt mich
nicht! Engelse komedie uit 1966 van
Ralph Thomas. Aansl. tekenfilm. 13.00
Tele-Börse. 14.00 Ihr Horoskop. Aan-
sl.: Programma-overzicht. 14.05 Arme
mit den roten Haaren. Afl. Plane für die
Zukunft. Japanse tekenfilmserie. 14.30

i Papermoon. Afl. Boxkampf wider Wil-
I len. Amerikaanse jeugdserie. 14.55
Der goldene Schuß. 15.05 General: Hospital. Amerikaanse serie met Chris

IRobinson, Anthony Geary, Genie Fran-
cis e.a. Afl. Eile tut Not. 15.50 Teletip
Koehen. Tips und Tricks der großen
Küche. 16.00 SAT.I Teleshop. 16.25
Der goldene Schuß. 16.35 Bonanza.
Amerikaanse westernserie, met Lome
Greene, Pernell Roberts e.a. Afl.: Drei-
mal schwarzer Kater. 17.25 Teletip
Auto. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Pro-
gramma-overzicht. 17.50 Das land des
Feuerbaums. Afl. Sternehen. Ameri-
kaanse avonturenserie uit 1981 van:Ron Wardybaker, met Hayley Milis, Da-
vid Robb, Holly Aird, Paul Onsongo, Ni-
cholas Jones e.a. 18.45 SAT 1 Bliek.
19.00 Glücksrad. Quiz-Show. 19.30
Trapper John, J.D., Amerikaanse serie
van Barry Crane, met Pernell Roberts,
Gregory Harrison, Mary McCarty,
Christpher Norris, e.a. Afl. Ein Geisel-
drama. 20.25 SAT.I Wetter. 20.30
Cagney and Lacey. Amerikaanse mis-
daadserie van Alexander Singer, met

iSharon Gless, Tyne Daly, Al Waxman,

Carl Lumbly e.a. Afl. Schlechte Spielre-
geln. 21.25 SAT.I Bliek. 21.30 Hello-
Goodbye. Engelse speelfilm uit 1969
van Jean Negulesco, met Michael
Crawford, Curd Jürgens, Geneviève
Gilles e.a. 23.15 SAT.I. Bliek. 23.35
Topics live. 23.55 Die Profis. Afl. Der
Exporteur. Engelse misdaadserie van
Denise Lewiston. 00.45-00.55 Pro-
gramma-overzicht.

SSVC
13.15 Playbus.
13.35 Neighbours. Serie.
14.00 News and weather.
14.25 Take the high road.
14.50 Sounds like music.
15.15 Home and away.
15.35 Comedy classics:Rising

damp the Prowler.
16.00 Children's SSVC. Let's Pre-

tend.
14.20 Simon and the witch.
14.40 The Smurfs.
17.00 We are the champions spe-

cial.
17.25 All clued up.
17.50 The Planets.
18.15 Emmerdale farm. Serie.
18.40 News and weather.
18.55 Scène here.
19.15 Blankety Blank.
19.50 Split Ends.
20.15 Voyager.
20.40 The Bill. AflzTraffic.
21.05 Chelworth.
22.00 Party Political Broadcast.
22.05 News and weather report.
22.35 Families at war. (Nieuwe serie.)
23.25-00.15 First exposure. Nieuwe

serie met muziek en comedy.

Sky Channel
07.00 The DJ Kat Show. Kinderpro-

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

09.30 Panel Pot Pourri.Spelshows.
11.00 The Sullivans.Dramaserie over

een familie aan de vooravond van de
Tweede Wereldoorlog.

11.30 Sky By Day.
12.30 A Probiem Shared.
13.00 Another World.
13.55 Genera! Hospital.
14.50 As The World Turns.
15.45 Loving.
16.15 Young Doctors.
16.45 Sylvanians.
17.00 Countdown.
18.00 Rowing World Champion

ships.
19.00 Motor Sports News.
19.30 Surfer magazine.
20.00 Spruce Meadows Masters

Showjumping.
22.00 Indy Car World Series.
23.00-01.00 Golf. British Open 1989.
06.30 European Business Channel.

Super Channel
07.00 Daybreak.
08.00 The Mix.
15.30 The Rock of Europe.
16.30 On the air.
18.30 Nino Firetto.
19.30 The Lloyd Bridges Show.
20.00 King Kong.
21.50 World News and Goodyear

Weather.
22.00 Poison Ivy.
23.40 Look Out Europe. Gevolgd

door World News, and Goodyear
Weather and the Mix.

02.00-06.00 Italiaanse programma's
van Rete Mia.

MTV Europe.
Alle programma's in stereo.
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control.
12.30 MTV Playback.
13.00 VJ Kristiane Backer.
15.00 Yo Mix.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola Report
17.15 Natalie Cole Clips.
17.30 VJ Ma iken Wexo.
18.30 Club MTV.
19.00 MTV at the Movies.
19.30 Remote Control.
20.00 VJ Kristiane Backer.
20.30 Big Picture Special.
21.00 MTV's Metal Hour.
22.00 VJ Ray Cokes.
22.45 The Coca Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 MTV Spotlight.
01.00 Club MTV.
01.30-07.00 Night Videos.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, Consument, Agenda
en Muziek. 13.05, 14.02, 15.02 en
16.02 Kort nieuws. 17.02 Reg-
weerber. 17.05 Limburg Actueel,

Agenda en Muziek. 17.25 Anno
toen: geschiedenissen uit Limburg.
17.55 Kort nieuws. 18.05-18.07
Aankondigingen.

BRT2
6.00 Nieuws. 6.05 De eerste ronde.
(6.30, 7.00 Nieuws. 7.30 Nieuws en
R.V.A.-ber.) 8.00 Nieuws. 8.10 Bi-
stro & Co. 10.00 Nieuws. 10 03
Parkeerschijf (10.30 In het spion-
netje). 11.55 Mediatips. 12.00 Lim-
burg Vandaag. 13.00 Nieuws.13.10 Het schurend scharniertje.
13.15 Roddelradio. 14.00 Hitbox.
17.00 Limburg Vandaag. 18.00
Nieuws. 18.10 Over stuur. 20.00
Het orgeltje van Yesterday. 22.00
Nieuws. 22.05 Boem boem. 23.30-

Belg.Rundfunk
6.35 Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 830 Besinnliche Worte 9.10
Musikexpress. 10.00-12.00 Gut
aufgelegt. 12.00Veranstaltungska-'

lender. Musik bei Tisch. 12.15 Ver-
anstaltungskalender. 13.00 Fri-
schauf. 14.20 Musikzeit heute :
Country & Western. 15.00 Nach-
mittagsstudio. 16.05 Spotlight
17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF-Ak-

tuell. 18.40 Jazz. 20.05 Nachrich-
ten/Sendeschluss.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00'Treff nach
elf. 12.00 RTL-Themen. 12.15 Ist
ja 'n Ding! 14.00Viva. 16.00Enten-
jagd. 17.00 RTL-themen. 17.15
RTL-Musikduell. 19.00Neunzehn -Vierundzwanzig. 00.00-01.00Traumtanzer.,

WDR 4
6.05 Morgenmelodie. 9.05 Musik-
pavillon. 12.07 Gut Aufgelegt.
14.05 Auf der Promenade. 15 00
Café-Konzert. 16.05 Heimatmelo-
die. Musik-Express. 20.05 Zwi-
schen Broadway und Kudamm.
21.00 Musik zum Traumen. 22.30
Nachtexpress.
Scheepspraat. 17.35 Postbus 51
Radio-magazine. 17.55 Meded. en
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 KRO-literair: Lezen voor de
lijst. 18.20 Uitzending van de PvdA.
18.40 Turks progr. 19.00 Progr.voor builenl werknemers. 20.30
Schrijvers van de nieuwe tijd. 21.00
Effectief omgaan met conflicten.
21.30-22.00 Zelf mode maken.
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LDE TOPi

f VAN DEZE WEEK ]
TOP 4 VAN DEZE WEEK
4 VOLMAAKTE HOUSE HIP HOPACID
VERZAMELAARS

If* t/l
TURN UP THEBASSI O£295
NU OOi

TURN UP THE BASS 2 Q£*9s
NU 00.

Jz f^~/\j «sssssssss

TURN UP THE BASS 3 0C95NU 00.

TURN UPTHE BASS 4 0C95NU OOi

ijuocELznnG
DaarkunJe nietomheen
AKERSTRAAT 19 HEERLEN
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UW HUIDIGE SPEAKERS INRUILEN VAAK VOOR BIJNA DE NIEUWWAARDE!

HET UNIEKE ACOUSTIMASS SYSTEEM VAN BOS
NU BINNEN lEDERS BEREIK.

""\ J_* \ \\\\\\\\\\\m\\mm\m\\\\mmY^^^^.^\\\\\\\\\Wmmmmm^mmmmmmm/ -mV ÊÊL
XW^tÊÊmmA WH BVB flfl flfl 'BP^ züüfl fl ¥ iw/^s^^tl^^^^^^\!^^^ i^^^B^^t^^^P^^^

Akai HM 300/SRH3O/44 200,- Canton GSLSO/210 600,- Bj'^'«JÊL HAlni^l 1HlOiOrWHlfl3Unn I JVC HE 5304/5396 300,- Pioneer HPM 40/50/60AkaiSRH 66/77 250,- Canton Quinto 530 400,- ■ % 'M RPfP^^MWI PilfllfcqWßnß WÈ BPflPßlflfl I JVC s 40/44/55/66 200,- Pioneer HPM 70/100/110-AkaiSRH 210/300/310 250,- Capella 40/50 300,- jk <JÊk \m£s&®Ws^^ JVC SE 22/30/50/70 300,- Pioneer Proloog 9/100Akai SRH 770/712 300,- Capella 60/75/80 400,- Ml M| I JVC SK 400/600/700 400,- ,Quart39o
Akai ST 101/201/301 250,- Capella 1000/2000 200,- ■ §»^. W^^^Ml«ff^^^^^^ JVC Zero 4/5/6 500,- QuadESL63
Altec 891/893 400,- Celestion 120/130/165 300,- ■■ B^êflHÉ' USnmÉ mAm I Kef 101/102/103 (I+2) 400,- Quadral DB 101/102Altec L5/S 5 600,- Celestion C County 400,- ■j|| i^^K^W^ i»|5HPï I Kef 104 (I+2) 600,- Ram 200 Mon./BSM MK-2-
AR-2X/2AX/4/4X/4XA 300,- Celestion D 1/11/15/33 300,- ■(■ I^Ö^Ö^ÖlJ^MfAlß^^«fP Kef 303/304 (I+2) 600,- Rich Allan 82LAR3A/5/6/7/8/BS/10 400,- Celestion D 44/100/110 400,- flH| WN * I Kef 1024/1051/1053 400,- SansuiSl2ooAR-11/12/14/15/16 400,- Dual CL 122/135/142 200,- Hf Kef C 15/20 300,- Sanyo SX 30/40/366/401 "■■AR 90/91/92/93/94 800,- Dual CL 1050/1280 300,- l| WÊêÊÊHÊm WT M Kef C 25/30 400,- Schneider LBIO2/03/04 ..-
AudiolabCondor/Forto 600,- Elipson B 1302/1402 500,- mWÊLWÊÊk 1 Jl 1 'lil Kef Chorale/Corelli 400,- Siemens R 15//16/17
B&OP30/45/50 300,- Elipson 81303/1403 700,- P§ iP|"flKi WËÊË 1 M Ét'4« 'IW,' iK KefCresta 500,- Skania 40LD/50LD/65LD .-
B&OS30/40/45/50 400,- Goodmans DIM 8/20 300,- [MJ^.-WË I fO» Ita***''. Kleiner dan 'n Kef RR 102/103.3/104.2 800,- Solosound AstaticBeovox 1000/1100/2702 300,- Grundig 303/306/310 300,- ||:..U|H flpL, WC^A /HSII nak mplk En dit Kef SP 1016/1024 400,- Sonab OA2/ÖA4/OA 5Beovox 1200/1500/1600 400,- Grundig HiFi 302/310/313....300,- I ~*1 llllli I Kekkoh Alpha 2/Beta/Labda4oo,- Sonab OA 12/OAI4Beovox 1702/1802/2000 400,- Heco SM 535/540/635 300,- ■Ui I i IL. _jflj ; fIS echt alles Wat Kenwood KL 2090/3090 300,- Sonab OA 14
Beovox M 70/75 600,- Heco SM 640/670 400,- ""II "l:,fïf:S;W 1| II Hit * p je Ziet. KLH3/17 300,- Sonicart 10/30/35/40/60Beovox MlOO/MS 150 800,- Hepta 4723/4725/4755 400,- KLH 100/150/160/317 400,- Sonicart 80/100Beovox S3O/35/S 40/545...400,- HiLo Concert M/S/K 300,- ■ 1 11 ,>T ,^% /-^ m . - ■ ■■ Leak 2030/2060/3030 200,- Sony APMA 7/70Beovox S5O/555/S 60: 400,- IMF Comp. 2 350,- 1 iii /' JA ft!*! IZUfTIPk Loewe Opta L 70C/L026 300,- Sony APM 33/40/50
Beovox 565/S7O/S 75 500,- IMF Super C/C2 400,- WJÊË / fc^W 111llIIICIIVIIV Magnat All R 3 300- Sony SS G 3/4/5B&WDMI/2/2-2 600,- Infinity Q-A/Q-B/Q-E/Q JR ...600,- & «§ gL J AAmif| Magnat All R 4/5 400^- Spendor BC-1 -.
B&WDM3/4/5/6 600,- Interaudio 1000/2000 300,- 1 IK «Éfc^ V3 11 €16 66UW! Magnat All R 6/7 600,- Studio de Schop Studio
B&WDM7 700,- Interaudio 1500 300,- jM flj^ JM j^ W%»H« -am W vwvbwwh Magnat AR 8/9/10 800>. Studioeraft 100/110/200 !B&WDM 10 35°." Interaudio 2500/3000 400,- M WÊÊMÊm Éfew 11 haa« ,i aa„ n . «,i,„nQ„H Magnat Mon A/B 300,- Studioeraft 150/220/300.■■■
B&WDM 12 550,- Interaudio 3500 500,- Jf IBMI Ifefc^ ****! * **" tl,dj

u verlan?e"d Magnat Mon C/D 500,- Studioeraft 330 /250
B&WDMI4/16/17 800,- (TT Bollen 300,- Jf \\WÈÊÈ naar het unieke Bose Magnat Sonob 10/20/21/40 300- Studioeraft 350 ■!B&WDM 100/110/220 400,- Jamo 502/503/504/505 300,- jÈ WÊM M Acoustimass luidsprekersysteem, Marantz4G/5G 200- Studiotech Subw
B&WDM 330 600,- Jamo 702/703/704/705 400,- fl IIIPII R maar U had al speakers in huis waar Marantz 6 G/7G/8G 300'- Svenska E 50/65/75
B&WDMBO2/1200/1400 ...800,- Jamo902/903/904/905 400,- fl fl||| R u best tevreden over was. U vond Marantz HD 44/55/66 300^- Svenska DD 200/220/330■■,
BNS 230/232/234/240 400,- JamoC7O 200,- fl \W%Wk M net ZOnde Öm deze zomaar weg te Marantz HD 77/88 400,- Tandberg Facet i[^3^82/384/394 600,- JamoC9O/C 120 300,- Jf HL» WrrrM 1 doen. Dat probleem is nu opgelost. MB2BO/390/610 600,- TannoyT 115/125/145 ■;Bot 2M? 4nn

" tZprr iSnn/^n ÏJ" I lUw Bose dealer Qeeft Unu vaak bijnade Mirsch OM 2/3/21 400,- Tannoy Camebridge ",Bose 201-2 400'- Jamo CBR 120/200/350 400,- M §| nipiJwwaarrip tpmn hii aanknnn van Mission 707/710/717 500,- Tannoy Venus ■>
Bose 205/2.2 ...600,- Jamo CBR 1702/1705 500,- ■ nieuwwaarde terug bij aanKoop van OnkyoS3ooo 300;. Technics SB 4/5/6/7 |
Bose 301-2J42ZIZIjoo,- JamoCDy?wr.W.r:::.::6Sa- I 1 <, I Éin de lijst hiernaast ziet u hoeveel. SSlbSoioo^Bosesol-1 500,- Jamo Digital 100 500,- fl *_-**% ,J® H Wk Grijp uw kans om te gaan genieten Philips 22 AH 465/66/67 250,- Technics SB 3030/50/51 ■■■■
Bosesol-2 600,- JamoJ7o/71/72 200,- fl^ _J| É&W van het unieke Acoustimass® Philips 22 AH 473/82/83 250,- Technics SB 3110/50/70B°se 501-3 700,- Jamo JlOO/101/102/103 300,- mmmmmmmmm wm^ p|B Wk Direct/Reflecting® luidspreker- Philips 22 AH 484/85/86 300,- Technics SB 3405/30/3500'805e505 800-- Jamo J 120/121/122/123 300,- fll WÊk 'MM W Systeem. De speakers Zijn kleiner Philips 22 AH4B7/89/91 300,- Technics SB4OOO/4500.-■Bose6ol-1 700,- JamoPwr 140/155/160 350,- K|' M WÊ& 1 dan een pak melk, doch het Philips 22RH4I2/13/14 200,- Technics SB 7000
Bose6ol-2/3 800,- Jamo Pwr 165/166/180 350,- W WÊm '- \ WÉM W geluid dat eruit komt is ongelooflijk Philips 22 RH 421/22/23 200,- Technics SBF 3/4/5/20
rZ,^!^4 SS'" 1am° dt^"0/265 lïï'" \\Wmmmmm* I W formidabel. Met een glashelder hoog, Philips 22 RH 426/27/37 300,- Technics SB-R3/R4 'IZZm o" amoswi/sw o 4n" B Ol I prachtig midden, en door de gepatenteerde Philips 22 RH 438/42/43 300,- Technics SB-RlOO ,
Bravura3/4 400,- JamoSWl/SWSO 400,- HR. MM AcoiJi«ïtimaq«i® fprhnnlnniP een ahsolniit Philips 22 RH 452 300,- Technics SB-X3/X4/X5 ,
BravuralSL 300,- JamoSW2/SW6O 600,- ■ Acousiimass tecnnoiogie een aosoiuut Philips 22 RH 453/56/57 400!- Technics SB-XlOO/110 :
BÏavüïa 3 SLZZZ^Zaop!- JBLL77//82//88/99/Toö:'\'.":.80o;- I weer versteld hoe het mogelijk is dat die "g| S^Z.':ï^- Te'efünken TLSOO/sVö'^H l■ prachtige lage tonen hoorbaar uit de kubussen Phili Js 22 RH 532/41/44 400. Trans|ator 3 /4/4.2 f
■ (ï) Q fl B komen, terwijl de Acoustimass® Module Philips F 9215/17/18/19 300,- Thad2-A i\ / \ / 1 ergens ver weg verborgen is. Dat maakten de Philips f 9412/14/16 400,- Ultra Uniair sn 225/250.. 'ct^^^A fl ingenieurs van Bo'se mogelijk, door het geluid Philips F 9430/32/34 300,- Visonik Subw. 4+ sat iR ffl B weer te geven via twee bewegende lucht- Philips fb 259/260/263 300,- Warfedaie Delta 2/9/50.--, jwwWr/M r^^ M m kolommen (akoestische massa's) i.p.v. door Philips SX 6486/87/88 300,- - Warfedaie Denton 1/2/3/5■■>

/ m\V \ fl B bewegende oppervlakken van de luid- Pioneer CS 313/323/353 250,- Warfedaie Diamond 1/2--;iZ^^Jl_\yyy y^ / n—rv \ 1 fl sprekers. Alleen met dit systeem kan de Pioneer CS 444/454/500 300,- Warfedaie E 20/30

f\o^ m\y (s/A / \ 1 Module overal onzichtbaar worden geplaatst. Sonoer gf 515/525/535 300,- Warfedaie e 50/70/310..-

M
_ Reniara^Fß^a 1 I Uitgebreideplaatsings-ideeënvindt u indeHIMH29M iqWlWlPflÉiiaHia i nederlandse gebruiksaanwijzing. Verras P,oneer CSE 700/701/750 -400'" Yamaha NS 615/625/635..

® 1 ! uzelf, uw vrienden en bekenden met
N— —/ B het wonderbaarlijke Acoustimass®
U*> tfteA il B systeem van Bose.

ys^/xC m ■ Staan uw huidige speakers er niet bij, bel ons dan op
(vV m BB B 02993-69191 en wij doen u snel opgave van uw/C\ ,/^—- " k\ r/A fl V fl fl inruilpremie. Alle prijzen per paar mits in goede staat ,

fl WÊ m W 'x

r^-~^-"^^~\ W fl 'BijbehorendeAcoustimass® module niet r~^-——__^\ W fl I afgebeeld. Staan uw huidige speakers er niet / |^^^~^^~~~~-~~--~_. '«tf%f,Cl U " \^ fl B 1 bij, bel ons dan op 02993-69191 en wij doen u / W uM^m#^^^r——^
—"^J%^%ÏMtW"*!^'~^— v^ B fl ■ snel °P9ave van uw inruilpremie. Alle prijzen / rp~-~-~~5? %.¥,ÊmRCÈ*ï~~fcT~~~—-'''\%lß\ïll^WÏf^^ÜO ** vQ m fl Per paar mits in goede staat. / LW #% s\ llw^f^^T^ Vï 'fOl M flfl II Deze aanbiedingen gelden t/m / syste*t^Co^sr7^r^^^%1# Ww\ 3^^o^aS * 30tl' M HHHI llMffi 14 oktober 1989 //n^/C r/ma«s»^^sf^_
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j)piccolo S
045-719966

'de Cramer 37, Heerlen
s'bus 3100, 6401 DP Heerlen
|slgiro: 1035100
lft: ABN 57.75.35.935

* 045*-739364
(oio's en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden'tegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand[Js of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van""'7.00 uur.
*'onisch opgeven van advertentieteksten kan -in de

,*■ tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor?r?ag).

'ettelijke opgave is mogelijk via de 1e post op-de
Jvóór plaatsing.

<te balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstip
uur vóór de dag van plaatsing en voor de'""van zaterdag en maandag op donderdag 17.00

<o|0's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
';rd in hoofdletters. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.■?'eken 'Proficiat' en 'Vermist/gevonden' ’ 0,95 per. J^eter hoogte.
■*'eken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.

'"'Ek 'bedrijven/transakties' ’ 1,50 per millimeter

worden geplaatst over 1 of 2olTimen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
'["aal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's

zijn mogelijk.
,s/ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
°r advertenties op rekening worden géén""listratiekosten berekend.
J*fenties voor de rubrieken 'Proficiat',
/^ist/Gevonden', 'Mededelingen', 'Woningruil',
Jjters aangeb.-gevr', 'Kontakten/Klubs',
J7e|ijk/Kennismaking', 'Braderieën/Markten' en
p/Kienen' worden UITSLUITEND tegen kontante

of vooruitbetaling via bovenstaand postgiro- of
L^ummer geaccepteerd, waarbij tevens voor deJ^ken 'Proficiat', 'Huwelijk/Kennismaking' en""akten/Klubs' legitimatie VERPLICHT is..6rtenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
Jhing.
""ISnummers op verzoek en tegen betaling.
8 Prijzen zijn exclusief B.T.W.

'^nnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
Jschade van welke aard dan ook, ontstaan door
'niel tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
!,'en in telefonisch opgegeven advertenties of fouten*'aan door onduidelijk handschrift van de'achtgever behoeven door ons niet te worden
z^penseerd. Correcties en/of vervalorders worden
6r voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

*t Limburgs Dagblad wordt
lelijks gelezen door 261 .000
'sonen van 15 jaar en ouder.

or,: Cebuco Summo Scanner) 155599
s* __

Personeel aangeboden
■ 1 ' ■ 'Restauratie, 045-

-10. Spec. gevelremi'-

' renov., kelderafdich-
."oegw., vochtwering 10
thfift. garantie. Stralen
( meubels, autoplaat-
<yglgen, chassis etc.

6r*ian biedt zich aan als
CHAUFFEUR voorl!P nacht in binnen- enJ'and. Br.o.nr. B-2022

s>stbus 3100, 6401 DP

Voor TUINSNOEI, winter-
beurt, renovatie, bestrating,
afrast, metselwerk, enz. Bèl
045-272093 na 18.00 uur op
werkdagen.
J.man (24), zoekt bijverdien-
ste in CAFÉ voor vr.avond of
za.avond. Liefst in centrum
Heerlen. S. Schater,
Schaesbergerstr 2 Kerkrade
Bekend DANSORKEST (5
man en 1 lady) door omst.
boekingen vrij gekomen.
Voor info 045-723896.. Personeel gevraagd

Dancing Peppermill
vraagt

Buffetbediende M/V
j*round of leerl. medewerker(M)
deling: Vrijdag of zaterdag tussen 8.30 en 10.00 uur.

Beitel 90, Heerlen.
r Geleen, Puth, Schinnen en Spaubeek vragen wij

Bezorgers m/v
tij *J8 genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur

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

V^ Tel. 04490-46868.
Het dagblad De Telegraaf zoekt

Agent(e)
sz voor enige distrikten.
L6rk omvat hoofdzakelijk het begeleiden van bezorg-■ enige administratieve handelingen moeten worden
ir6; verricht. Geen complete dagtaak.

rijbewijs, auto, telefoon, cont. eigenschappen.
"eeft u interesse dan kunt u schrift, reageren:

Vgg Telegraaf, Markt 42, 6461 EP Kerkrade.
Voor Itteren

, . bezorgers m/v
l6|rterkzaamheden tussen 6.00 - 7.00 uur in de ochtend.

6n Limburgs Dagblad, Stationsstr. 27, Maastricht.
V^_ Tel. 043-254477.

\% Schoonmaakster
tritst, kan werken voor de avonduren in Hoensbroek

e|ijke sollicitaties naar Gebouwenservice de Wisser
Postbus 2568, 6401 DB Heerlen.

Machine- en staalbouw
Ned. B.V. zoekt- electromonteurs

- pijpfitters- bankwerker
\i met ervaring.. a,|es natel, afspraak. Horselstraat 1, 6361 HC Nuth.
N^ 045 - 24 22 85.

en banketbakker
gevraagd.'

Bakkerij Cardinaals
[V^Steenstr. 11 Limbricht. 04490-16110.

V MEDO
en Constructiewerken Landgraaf, Amperestr. 2a,

i heeft plaats voor:
k^- Constr. Bankwerker - Lasser
Sollicitaties na tel, afspraak, tel. 045-443357.

Voor HEERLEN-CENTRUM vragen wij

di Bezorgers M/V
6 9enegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur

ta. s-ochtends onze krant te bezorgen.aen: Limburgs Dagblad , Geerstraat 5 Heerlen.
Tel. 045-717719.

S° or|d vraagt 5 Bar Ma Cherie vraagt MEIS-
i 8 mon- JES voor de middag- en
fe?n 15 iso slopers, avonduren. Geopend v.a.
Ifji 6rdiensten ml 045- 14.00-02.00 uur. Hellebroek

61, Nuth. Tel. 045-241829.

Mancare,
Gay Escort Service vraagt
jongens tot 25 jaar. Aanmel-
den schriftelijk met foto.
Postbus 49, 6190 AA Beek
of telefonisch tussen 18.00
en 19.00 uur 04406-16668.

Gevraagd all-round
Timmerman

B.E.M. BV Vijlen.
Dhr. J.C. v. Tilburg.
Inl. tel. 04455-1871.

Dagblad
De Telegraaf
zoekt op korte termijn

Bezorg(st)ers
voor Hoensbroek en omge-
ving. Melden 045-460683.

Fotograaf zoekt

Meisjes
Voor naakt-foto's (film) te

maken. Geen "porno". Hoge
bijverdienst mogelijk. Erva-

ring niet vereist, wel durf. Dit
is een serieuze adv. Voor
afspraken 043-611879.

Lassers gecertificeerd argon
-el. RVS en koolstof.

Pijpfitters.
Voor diverse projekten in

binnen- en buitenland. Evt.
ook voor mensen die in de
kost willen. Telefonische

reaktie tijdens kantooruren
en zaterdags tot 13.00 uur.

01653-4126.
P.K.B. JOOSEN BV.

Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland Ervaren
timmerlieden, metselaars en
ijzervlechters (handlangers
onnodig te soli.), ook co-
lonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of 229548.
Part-time TAXICHAUF-
FEURS dag-nacht-week-
enddienst, evt. WAO-ers.
Julianastr. 6, Brunssum.
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.
Ital. afhaalrestaurant vraagt
part-time HULP (m/vr) -och-
tenduren- voor alle voorko-
mende keukenwerkzaam-
heden. Tel. ml. 045-740797.
B.g.g. 254281.
Uitgaanscentrum Globe
Beek vr. FRITURE-HULP
liefst met erv. Werkt, in o-
verleg. 04490-79297.

:Erv. BUFFETJUFFROUW
gevr. voor zat. avond in

' dancing Het Streeperkruis,
Schaesberg. 045-313397.
PORTIER gevraagd voor
zaterdagavond in dancing
Het Streeperkruis, Schaes-
berg. Tel. 045-313397.
STADSPOST biedt een bij-
verd. aan v. bez. in Heerlen-
Landgraaf-Bocholtz en Am-
stenrade-Oirsbeek. Br. naar
v. Leeuwen, G. Bruningstr
17, 6416 EA Heerlen.
Leesportefeuille Antoine
vraagt v. direct BEZOR-
GERS in vaste loondienst.
Bel v. afspr.: 04498-55259.
Ervaren VERKOPERS gevr.voor verkoop van deur tot
deur in België, bij Fa. Mias
BVBA. Tel. afspr. bel. tuss.
19 en 20 uur 045-219822
Bouwbedrijf zoekt BE-
DRIJFSLEIDER, met diplo-
ma of vrijstelling voor werk-
zaamheden BRD. Inl " Tel
04490-19616.

Gevr. voor direct MACHI-
NIST v. mobiele graaf-
machine tev. minigraver.
Tel, na 17.00 u. 045-212191
Ga je graag met mensen
om? St. gez. lich. zoekt 2
MEDEWERKSTERS plm.
18-20 jr. Soli. 045-352044.
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.
Gevr. VERKOOPSTER v.
Groente- en fruïtspeciaal-
zaak in omg. van Heerlen.
Lft. plm. 19 jr. m. ervaring.
Br.o.nr B-2041 LD. Postbus
3100,6401 PP Heerlen.
Gevraagd HULP in de huish.
voor 4 ochtenden p.w. (geen
zwart-werk.) Bel. na 19.00
uur 045-751802.
Gevr. ervaren TEGELZET-
TER voor langdurige projec-
ten in Limburg en Duitsland.
Soli. na afspr. Bellen na
17.00 u. Tegelzettersbedrijf
Martin Dominikowski, Land-
graaf. 045-323667. ,
Gevr. BROOD- EN BAN-
KETBAKKER, nettoloon

’ 600,- (p.w.) 8r.0.n0.
B-2050, L.D., Postbus 3100,
6401 PP, Heerlen.
Gevr. SLAGERSGEZEL,
voor de worstmakerij, be-
kend met het vak. Slagerij L.
Huben, Kerkstraat 79,
Brunssum. Te1.045-252733
Club Pin Up, vraagt nog en-
kele MEISJES. Tel. 045-
-272929.
MEISJE gevr. v. privéhuis.
Garantieloon. Intern mog.
045-721759.

Te huur gevraagd
Werkende j.man zoekt AP-
PARTEMENT of ruime eta-
ge in nabijheid van centrum
Heerlen. Tot ca. ’ 550,- all-
in. S. Schater, Schaesber-
gerstr. 2, Kerkrade.
Jong stel zoekt appartement
/WONING min. 3 kamers in
Geleen of Sittard. Huur
’500,-. Tel. 04490-29873,
dond. en vrijd. na 18.00 uur.

OG te huur
WINKELPAND te h. Schar-
nerweg 12, Maastricht. Te
bevr. 043-210518.
Te h. te Geleen: ETAGE,
huursub. mog., ’625,- excl.
043-632557. .
Te h. 72 m2KANTOOR-of
woonruimte 2e etage Rijks-
weg-C Geleen. Tel. 04490-
-41927, tussen 10 en 12 uur.
Te huur eenpers. gemeub.
KAMERS boven de 25 jr. Pr.
Hendrikln 112 Brunssum.
Tel. afspr. 10.00-17.00 uur
045-252000.
Te huur BOYENWONING
voor echtpaar zonder kinde-
ren. Tel. 04490-42669.
KERKRADE-Bleyerheide te
h. nette rustige etagewoning
geschikt voor echtp. of al-
leenst. ’840,-. Inl. 04490-
-48180.
Te huur MAGAZIJN of op-
slagruimte m. kantoor, ca.
250 m 2te Brunssum, tel.
045-252257.
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 huur APPARTEMENT v.
alleenst. of paar te Kerkra-
de-Vink. Tel. 045-725667.
Gestoft. APP., woonk., slpk.,
keuken, douche en WC Te
bevr. Anjelierstr. 48, Heer-
len. Tel. 045-213308.
Te huur APPARTEMENT,
tel. 045-413443.

Onroerend goed te koop aangeboden

Kruisstr. Heerlen dubb. woonhuis
met 5 garages

Bovenhuis verhuurd:/ 16.800,- p.j. Kooppr./270.000,-.
Te huur Valkenburgerweg

200 m2kantoorruimte a ’ 100,- per m2.
Vijgen Onroerend Goed, 711617
Open huis heden 21 september

en vrijdag 22 september
van 17.00 -19.00 uur
HEERLEN, Schandelerstraat 72.

3 karakteristieke woningen geheel gerenoveerd. Op aan-
gename ligging in Schandelen (nabijheid centrum Heerlen)
Het interieur is geheel vernieuwd. Ind.: Leefruimte varië-
rend van ca. 28 m2tot ca 41 m2(met of zonder open keu-
ken). 2 slaapk. Badk. Zolder alwaar 3e slaapk. (bereikbaar
via vaste trap). Panden zijn geheel onderkelderd, geheel
geïsoleerd. Hardh. koz. Achtertuin met berging. Mogelijkh.
voor gar. Prijzen van ’ 99.000,- k-k. tot ’ 112.500,-- k.k.
Netto maandlast ca. ’ 580,-

Adres: Heerlen, Schandelerstraat 72
INL: STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V. TEL. 045-712255

Piccolo's in het Limburgs Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE- Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966. SULTAAT! Bel: 045-719966

HEERLEN, Palenbergstr. 49
haltvrijst. 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.
HEERLEN-N. t.k. karakte-
ristiek landhuis op 1220 m2
grond, bwj.'Bs. 045-222933.
LIMBRICHT, Bornerweg 12,
mooi gerenoveerde woning
met 2 slpks, badkmr met lig-
bad, voorgevel ramen dub-
bel glas en kozijnen van alu-
minium. Netto mndlast ca.

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

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 6,9%.
Spaarhyp. va. 7,7%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
Te k. rustig gelegen goed
onderh. vrijst. WOONHUIS,
m. blijv. vrij uitzicht, tuin en
inp. garage, compl. keuken,
gr. woonk. Vr.pr
’245.000,- kk. 04455-1468

Bedrijfsruimte
LOODS te huur te Ulestra-
ten, 216 m2. Tel. 04457-
-1321.

Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS va. ’9,50
per m2. Stenen va. ’ 0,35 p.
st. Het meeste uit voorraad
leverbaar. Frepa, Staringstr.
123-125, Heerlen-Molen-
berg (achter Philips fabriek).
Tel. 045-423641.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.

Hobby/D.hjz.
WUNBEREIDEN ook bier
en kaas N.P.I. Heigank 110
Nieuwenhagen wo-do-vrij-
dag 13-17.30 u. za 10-16 u.

Te k. 800 stuks gebr.
TROTTOIRTEGELS a

’ 0,25 p. st. 04490-27829.

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

Jacq^Seyffers
Vandaag

881 wf^ vieren we feest
EÊS bij Jacq Seyffers

♦ x\~ A«^ at doen we me* een boeiende
show van de nieuwste modellen

f^\ \ Vffi \ i\ in de komencle hérfst/winterlijn.
f \ X. \BLi <^1 A En in samenwerking met\J \ \ VB //\ het Camel Promotie Team!

1/ ) \ /I \ Tevens maakt u kennis met
B' / \B’ I \ de nieuwste trends in/ °\ r\ V kleding en schoeisel voor

l> N OJ / I D US komt u straks ook even
Set by Corneliani V. I/ \ f een glas champagne

Nik 801l Bv *< 1/ a. V\ / heffen met ons? /y' \
van Gils I I \ > r V —~ZZ^è& - ■■<"■%
Camel \ /\ \ j kunt dan meteen 'c^7^W-.,p®£. zH

Ciao I I \ \ / uw persoonlijke NS«t{- '*$& \-'.'.'tt
Cavallo / \ VI Customers Card in W'V'fz \z- Vi

Carlo Colucci ■ 1 aantrekkelijke kortingen V| \I \ voor onze vaste clientèle. Vu
J \ Bij aankoop* ontvangt u \| -l ' i \ bovendien een flacon \l

| A \ Van Gils aftershave \\
\ \ in luxe verpakking! \\

6431 XP Hoensbroek \ Jacq Seyffers.

I ' Bij aankopen van r 300.— ot meer tijdens september

Kamers aangeboden/gevraagd
Te h. 2 eenpers. KAMERS
m. eig. keuken, eigen op-
gang, gebr. v. badk. en WC
in centr. Heerlen. Tel. 045-
-721147 v. 08.00-19.00 uur,
bgg 045-715125.
STUDENTENKAMER te
huur in Centrum-Heerlen.
Pr. ’220,- mcl. 045-711617
Te h. in STUDENTENHUIS
ruime kamer nabij Centrum-
Heerlen Inl. 045-322743.

Te huur gem. ZIT./SLPK. m.
douche/wc en kookg. Hom-
merterweg 21, Hoensbroek.
Te1.045-415718/725053.
Gemeub. KAMERS te huur,
Pappersjans 40," Heerler-
heide^
Te h. zit/slaapk. en zitkamer
met aparte slaapk., te
HOENSBROEK. Na 14.00
uur 045-229654.

Bouwmaterialen

ABC Beton
levert ook zaterdags

betonmortel en betonpomp
Tel. 04490-55555

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (VerhUur zonder
borg). Tel. 045-411930.

Te k. 25 rollen DAKBEDEK-
KING, 10 mtr. 1.4 mm dik en !
betonmolen 140 Itr. 04490-
-24965. '

Winkel & Kantoor
Verbouwings-opruiming

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

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

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

Landbouw en Veeteelt
Gebr. TRACTOREN: Duetz
D 7807 C; Deutz D 4006;
Deutz Intrac 2003; Belarus
BK 80; IHC 423; Fiat 540
vierwiel; Ford Major; John
Deere 1120, 1130, 1640
SG2, 2020; Leyland 262 en
702; Massey Ferguson 285;
Renault R94; Ursus 335 en
360 Zeotr 6911. Collé Sit-
tard. Tel. 04490-19980.

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

Te koop jonge HENNEN.
Custers, Dicteren. Tel.
04499-1341.
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.

Bedrijfsruimte
Te huur aangeb. FRITUUR/
Cafetaria in gemeente Stem.
Tel. 04490-75870.

..

Profisiejat

Piet
(Zo bès te begoosj)

Mit dien veertig jaorig
jubileimop de Drökkerie

Suzan en de Kènjer.

Peewee

Hartelijk gefeliciteerd
met je 17e verjaardag.

roos guus oma
Proficiat

Papa Hub I
en een kusje
van Lonneke.

Eric
Hartelijk gefeliciteerd f
met je 21e verjaardag [
Pap, Mam en Nicole <

COMPUTERFORMULIE-
REN duizend stuks 12 inch, i
bedrukt ’165,- excl. Druk-
kerij L'Ortye, Kouvenderstr.
35 Hoensbroek 045-212517

Proficiat
Leentje

Doe de groetjes aan SARAH

De meisjes van de kookclub.
Hartelijk Gefeliciteerd
Oma Mietie

met uw 86e verjaardag.

■iÉm ■-. 'Ékrim
van kinderen, klein-, en

achterkleinkinderen.
Hij ging een poging wagen

en toen ook nog slagen!
Hij heeft het voor elkaar
dit was zijn laatste jaar.

Proficiat
van Ben, Miranda, Shirley,

de hele beestenboel en
Mopsie.

Diccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

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

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 mogelijkhedenvoor een passende lening. Bij
goedkeuring van uw lening kunt u meestal 4 uur later nog

over uw geld beschikken.
Discreet:

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

lening kan eenvoudig telefonisch besproken worden.
Openingstijden:

Wij verstrekken 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

Auto's
Te k. DAF 66, motor goed-
lopend, nog APK, opknap-
per, ’300,-. 045-219175.

Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200

Voor Piccolo's
zie verder pagina 10
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Het blijft bruisen van de activiteiten in de Hema.
Nog drie Prijsjesdagen te gaan en de Hema blijft
de ene Voordeelnota na de andere uit de koffer
toveren. Naast een vijftigtal spetterende aanbie-
dingen, mag u deze donderdag rekenen op vijf
nieuwe Voordeelnota's. Alles zolang de voorraad
strekt, dus zorg dat u er razendsnel bij bent

" *
Auto's

Renault 25GTXI eeig., grijs compl. uitv. . 1985 ’ 14.750,-
Renault 25GTDIe eig., grijs, schuifd 1985 ’ 14.750,-
Mazda 626 2.0D, wit 1986 ’ 12.750,-
Volvo 740 GL, LPG, grijs 1985 ’ 18.500,-
Volvo 760 GLE aut., blauw 1984 ’ 16.500,-
Volvo 760 GLE aut., groen 1982 ’ 13.750,-
Volvo 240Grand Luxe, groen, LPG 1983 ’ 10.250,-
Ford Sierra 2.0 GL, wit, december 1983 ’ 8.900,-
Ford Sierra 1.6L, LPG, grijs 1983 ’ 8.750,-
OpelCorsal.2S,wit 1983 ’ 7.750,-
8MW315, wit 1983 ’ 7.750,-
Toyota Tercel 13 DX grijs30000 km LPG . 1983 ’ 6.900,-
Saab9ooGLS,wit 1982 ’ 5.750,-
Skoda 105L, rood, 20.000 km 1985 ’ 4.000,-

Telefoon: 04492-3234
Wij geven het meeste voor
Uw AUTO. U belt, wij komen
045-422610 ook 's avonds.
FORD Sierra Automaat,
bordeaux-rood, 3-drs., 1986
Autoparck Kerkrade, Locht
44, Kerkrade.

AUTO'S hallo opgelet! Wij
i betalen ’ 300,-//20.000,-

-voor uw auto. 045-411572.
BMW 320, '77, autom., i.z.g.

'< st., APK sept. '90, alu. BBS
I sportvelg., vr.pr. plm.
’2.000,-. Tel. 04455-1626.

Te k. Ford TAUNUS 2 GL
V6, bwj. '79, 4-drs., APK,
mot. en mech. goed. Tel.
045-222081.
FORD Siërra 1.8 laser, '85,
wit, i.z.g.st. XR4 spoiler, alu.
velgen, verstraler, moet
weg, pr. n.o.t.k. Tel. 04490-
-18224.

Tek. mooie FORD Taunus 2
Itr. Ghia met APK, vr.pr.

’ 850,-.Kampstr.s,Kerkrade
Te k. Ford SIERRA 06-'B6,
5 drs., 32.000 km, 1e eig.,

’ 19.000»-, tel. 045-214151
MAZDA 626 hardtop coupé,
schuid., radio.terkh., APK
15-9-90, bwj. '80, i.z.g.st.

’ 2.350,-. Tel. 045-323178.
Tek. MAZDA 323, i.g.st.,
bwj. '79 ’850,-. Tevens
Golf diesel, i.z.g.st., bwj. '80

’ 3500,-, APK-gek. Tel.
045-256051.

..

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.
Nu halen pas

1 juni 1990
betalen

voor gebruikte auto's
niet ouder van 01.01.1986
AX 11 TRE, rood, 1988
Visa 11 RE, wit, 1987

BK 14E, grijs, LPG, 1986
BK 14 RE, wit, 1986

BK URE, rood, 1987
BK 19 digit, grijs, 1986

Citroen Van Roosmalen
Rijksweg 113

Gulpen. 04450-1450.
Ford Escort 1.3 L '84;
Honda Civic 1.3L '84;
Ford Fiesta 1.1 S '80;

Skoda 105 L '85;
Opel Ascona 1.9 '80.

Inruil mogelijk.
Grote beurt en APK ’ 240,-.

Bovag-autobedrijf
John Osojnik

Tripstr. 24 Eygelshoven.
Tel. 045-460734.

OPEL Kadett 1.3 S, auto-
matic, 5-drs., blauwmetallic,
1982, Autoparck Kerkrade,
Locht 44, Kerkrade.
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.
Ford Siërra 2.0 i.S. coupé, d.
blauw metal., schuifdak en
vele opties, 28.000 km., dcc.
'87, in nw. st. ED LEMMENS
automobielen, Koningsweg
37, Kerkrade. 045-455432.
Te koop ALFASUD 79, 5
versn., APK 5-'9O. Tel.
04492-4279.
Weg. omstand. te koop zeer
mooie AUDI 100, 4 cil., bwj.
'85, kl. met.grijs, LPG, pr.
’14.900,-. 04492-2190.
AUDI 100 es, blauwmetallic,
1983, 2.3 Itr., injection,
stuurbekrachtiging, boord-
computer, ’15.950,-. Volvo
Klyn, De Koumen-7, Hoens-
broek. 045-220055.

Te koop BMW 318 met veel
extra's. Tel. 04492-5552.
Te koop BMW 318, bwj. '78,
APK '90, ’2.100,-. Tel.
045-316940.
Te k. CHEVROLET Malibu,
bwj. '79, z. mooi en goed lo-
pend, 045-455345, na 19 u.
VW GOLF HB '82, ’ 4.750,-
Datsun 100, '79, ’ 1.250,-;
Mazda 323 '81, ’3.750,-;
VW Polo 79, LPG, ’ 1.250,-
Kadett City 79, ’ 1.750,-:
045-211071. Overbroeker-
str.s4, Hoensbroek
AUDI '90 1985, LM-velgen
verlaagd, radio-cass.; Dat-
sun Bluebird 1983 in perf
staat; Ford Fiesta 1.6 diese
1986. Tel. 04490-29862.
Auto Services Gooiker: APK
-Carwash-BOVAG GARA-
GE in 't Loon Heerlen C.
biedt aan: alles m. APK
M.Benz 200 D 'oldtimer '68
als nieuw ’ 13.000,-;
M.Benz 220 LPG 73 mooi
en goed ’4.000,-; M.Benz
300 SL '86 als nieuw; BMW
318ivan '85, chique wagert
’14.500,-; Renault 20 TS
'81 ’ 2.500,-; Kadett Station
78 ’ 1.700,-; Simca Hori-
zon 78 ’ 400,-; ookvoor al-
le beurten, accu's, schok-
brekers, banden met scher-
pe prijzen, belt u, 045-
-740041 of 751632.
AUDI 100 cc Avant type '87;
Audi 80 5-bak '87; Audi 80
met. '87; Suzuki Alto GL '87;
Suzuki Alto '85; Suzuki Alto
autm. '83; Volvo 244 GLD
'82; VW Polo coupé GL '86;
Mazda 323 sport '84; Lada
2105 '82; BMW 323i '84;
BMW 524 TD '85; BMW 316
4-drs. '87; BMW 316 i'88;
BMW 524 TD '85; Toyota
Celica 1600iGT liftback '87.
Autobedrijf Reubsaet, Op de
Vey 47-49, Geleen. Inruil.
Garantie. Financiering. Tel.
04490-44944. Uw adres
APK-keuring. Alle autorepa-
raties.
Ford ESCORT 1300 bwj.
79, trekh. 100% in orde,
APK 4-'9O, ’1.300,-. 045-
-318619.
Ford SIËRRA 1.6 CL, nwste.
mod. '89, 52.000 km, LPG,
1e eig., schadevrij, kl. wit,
verk. splinternw., iedere
keur. toegest., uiterste pr.

’ 18.900,-. Tel. 045-423265
FORD Sierra Sedan, met
LPG, 1987, kl. zwart, Auto-
parck Kerkrade, Locht 44,
[Kerkrade.

MERCEDES 2ÖO D, '77
APK, 06-'9O, ’ 2.500,-
-045-211071
MERCEDES 280 S, '78,
autom., Pullmann, ’4.500,-
-045-211071
MERCEDES 200, kl. antra-
ciet, bwj. 1-'B9, 9.000 km.,
div. extra's. 045-713683
FORD Escort 1300, '81, 3-
drs., APK 10-'9O, ’4.450,-.
Inr. evt. 045-316940
Honda QUINTET 5-bak,
sunroof, blauw, APK 6-'9O,
zeer goed bwj. '81 ’ 2.750,-.
Tel. 045-726756.

MERCEDES 280 coupe E
autom. alle denkb. extra's,
o.a. houten stuur c.g. pook,
ruilmotor tec. ’ 17.500,- mcl
BTW 045-324763. Alleen
serieuze gegadigden
Te k. MINI innocentie 1300,
bwj. 79, ’950,-. 045-
-352516.
MITSUBISHI Colt bwj. 79, i.
g.st., pr. ’1.500,-. Tel.
04498-59239.
Te k. MINI 1000, bwj. 78,

’ 1.500,-. Lindeweg 34,
Voerendaal. 045-751490.
Te k. NISSAN Bleubird 1600
bwj. '81. Mirbachstr. 12
Eygelshoven.
Opel CORSA 1.3, rood, 2 jr.
oud, vr.pr. ’13.900,-. Tel.
04493-4064.

AUTOBEDRIJF E. Custers,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek. 04492-5261.
Biedt te k. aan: Ford Escort
1.6 GL t'B3, ’8.900,-; Pon-
tiac Sunbird t'Bl, ’5.900,-;
Volvo 244 GLE nw m. '81
’5.900,-; Opel Ascona 1.6
S, 4 drs., t'B4 ’9.000,-;
BMW 320 it'B4, ’ 16.000,-;
Opel Kadett 13 S, t'Bl, 5
drs., LPG ’5.500,-. Ford
Escort RS 2000 '81, geh.
uitgeb. ’ 5.900,-. BMW 320
autom., sportv., uitgeb. t.'7B,

’ 2.900,-. Bueck Skylark 2.5
L, 4 cil. t.'B2, in nw. st.
’4.900,-. Mitsubishi Colt t.
'81, ’3.200,-. Opel kadett
station diesel t.'B4, ’ 7.500,-
Opel Kadett station 13 S, 5
drs., ’4.900,-. Mini t.'B4,
’4.500,-; 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,-; Ford Grana-
da 2.3 GL t.'Bo, ’ 2.900,-.
Datsun Sunny t.'Bo

’ 2.600,-. Golf t.'79,

’ 1.200,-. Datsun Cherry
100 F2, t.'7B, ’900,-. Ca-
briolet Daihatsu Charade
bwj .'B5, ’7.000,-; 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 autom.,
'77, '78 v. a. ’1.000,-; 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,-; Mazda 626 t'Bo,

’ 2.900,-. Suzuki busje t'B4,
/ 2,900,-; Alfa Sud t'79,
’1.400,-; Mazda 323 t'7B,
’1.200,-; Fiat Ritmo t '80,

’ 1.600,-; Golf t '79,

’ 1.400,-; Toyota Celica '75,

’ 1.900,-; Diverse goedko-
pe inruilers, alle auto's met
nieuwe APK. Geopend van
ma t/m vrij van 10 tot 19 uur,
zat. tot 17 uur. Inr. fin. gar.
mog. -AUTOPARCK Kerkrade, 60
jonge occasions, 100% fi-
nanciering mogelijk. Auto-
parck Kerkrade, Locht 44.
045-426424.
Fiat Ritmo, 3-deurs, blauw,
1986, 39.000 km, ’8.950,-.
Volvo KLIJN, de Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
Tek. FIAT X 1.9, bwj. 'BT\ kl.
rood, Bertone uitv., vr.pr.

’ 12.500,-. Tel. 04499-3325
Zeer mooie FIESTA 11S,
'79, APK, i.z.g.st. Tel.
04499-3398. .
Speciale uitvoering Honda
CIVIC 1.3 S, met veel ex-
tra's, bwj. '83. Tel. 045-
-226146.
Te k. Opel ASCONA 1.6 S,
licht met. velgen, sunroof,
goede geluidsinstal., bwj.
'76, vr.pr. ’1.750,-. Tel.
04405-2708.
KADETT coupé 16S '79;
Kadett 12S '79 4-drs, i.z.g.
st. APK. Tel. 04499-3398.
Te k. Opel SENATOR 30 E
autom., trekh., prachtige au-
to, vr.pr. ’3.250,-, zeer
mooi, LPG. 045-224601.
OPEL Kadett stationcar bwj.
'81, 49.000 km., APK 9-'9O,
vr.pr. ’3.950,-. 043-432011
Te k. OPEL Ascona 2 Itr. SR
met spoilers bwj. '80, APK
gek. Tel. 045-228398.
OPEL Kadett 1.6 GT, 5-drs.,
zwart, 1985, 6.000 km.,
’15.950,-. Volvo klyn, De
Koumen 7, Hoensbroek
045-220055.
PEUGEOT 305 SR break,
bwj. '81, LPG install.,

’ 2.750,-, APK 10-8-'9O.
Tel. 045-323178.
Te k. RENAULT Fuego GTS
'81, APK, blauwmet., s-
versn., elek. ramen. 04490-
-54866.
Te k. RENAULT 5 TL, rood,
nwe banden, bwj. '81, sport-
vlg. APK 8-'9O, vr.pr.

’ 2.350,-. Tel. 045-426472.

Te k. van 1e eig. witte RE-
NAULT 11 GTL, bwj. '88, lu-
xe "Spring" uitv., km.st.
19.500, als nw. Te bevr.
Rumpenerstr 116 Brunssum
Renault 5 TL, 5-deurs, wit,
39.000 km, 1986 ’ 11.950,-.
Volvo KLIJN, de Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
Renault 18 GTL, blauwme-
tallic, 1985 ’8.950,-. Volvo
KLIJN, de Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
Te k. Opel KADETT 12 S
hatchback, einde '80, APK,
als nieuw, 04490-36860.
OPEL Ascona 19 S, sportw.,
LPG install., bwj. '81,

’ 2.750,-, als nw., zo mooi,'
APK 6-7-'9O. 045-323178.
Opel KADETT City 1200,'
zeer zuinig, vpr. ’1.975,-,
APK april '90. 045-323830.
OPEL Kadett, 1.25, station-
car, '81, kl. wit, optimale
cond. Inruil mog. Autobedr.
Boschker, Heerlerweg 67,
Voerendaal.' Tel. 045-
-751605.
RENAULT 9C, mod. '83, kl.
blauw, 59.000 km, perf. on-
derh., lage prijs. Inruil mog.
Autobedr. Boschker, Heer-
lerweg 67, Voerendaal. Tel.
045-751605.
RENAULT 4, 3-'B3, APK 9-
90, blauw, vr.pr. ’2.750,-.
Tel. 045-3t9328.
Tek. SUZUKI Alto met lichte
schade, mod. '85. Pr.

’ 2750,-. Steeg 33, Stem.

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.
Te k. in showroomconditie
verkerende VOLVO 360
GLT. 09-'BB, 5-drs., 14.000
km. moet weg, vr.pr.
’25.000,- (11.000,- onder
nw.pr.). Tel. 04490-55152.
Te k. VOLVO 340 GL., die-
sel, wit, schuifd., 5 versn.,
veel extra's, bwj.'B6, weinig
gel., Pr.n.o.t.k. Tel. 04490-
-18346.
Te k. Toyota CELICA, 8-'B4,
in pr. st., extra's, pr.
’12.000,-. Te bevr. A.
Schweitzerstr. 2, Brunssum-
Noord.
VW Passat 1800 CC, sta-
tioncar, grijsmetallic, 1985,
’17.950,-. Volvo KLIJN, de
Koumen 7, Hoensbroek.
045-220055.
Te koop VW GOLF Diesel,
bwj. 10-79, vr.pr. ’2.500,-.
Tel. 04490-29189.
Te k. GOLF Diesel '78.
Tulpstr. 73 Nieuw-Einde
Heerlen.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Schamerweg
3, Maastricht. Tel. 043-
-634978 of 06.52980787.
In- & 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. ]
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RENAULT R 4L '83, APK
09-*9O, ’ 1.750,-. 045-
-223169 na 17 uur
Te k. RENAULT 5, bwj. 6-
89, vr.pr. ’ 16.500,-, met
gar. 04490-17232.
Te k. RENAULT 25 TS als
nieuw, Bwj. '85, 5 bak. Tel.
04406-16094.
Te k. leuke Suzuki ALTO,
weinig km. m. radio/cassette
bwj. '82, Bernhardstr. 12,
Munstergeleen.
SUZUKI Jeep, 413, longbo-
dy, zomerkap, 1987, perf.
cond., kl. wit, Autoparck
Kerkrade, Locht 44, Kerk-
rade.
MINI Suzuki SC 100 GX de
luxe 9-'BO, zwart, APK 9-'9O
Vr.pr. ’2.450,- 045-319328

Ford Scorpio 2.4 CL i '87;
VW Golf 1300 '86; Ford
Fiesta 1.1 '87; Ford Siërra
2.0 GL 5-drs. LPG '86; Ci-
troen AX als nw. '88; Citroen
2CV 6 Club '84; Ford Siërra
Sedan 4-drs. '87; Opel Ka-
dett Caravan diesel 5-drs
'87; Ford Escort 1.1 Bravo
'86; Opel Rekord 2.0 '80
’3.000,-; Opel Corsa bwj.
'84; Ford Taunus 1600 LPG
4-drs. '82 ’4.750,-. Auto's
met Bovaggarantie. Inruil en
financiering. APK-keurings-
station. Autobedrijf Stan
WEBER, Baanstr. 38
Schaesberg. 045-314175.
OPEL Kadett, luxe station- 'wagen met LPG, 1986,
Autoparck Kerkrade, Lochl
44, Kerkrade.

Direkt CONTANT geld voor
auto's v. bwj. '80 tot '87, ook
Mercedes 190 en 200 serie.
Tel. 045-414372.
Mazda 626 coupé 2.0 GLX
'88, nw. model (kleur rood);
Mazda 626 2.0 GLX, LPG
27-10-'B7; Mazda 626 2.0
GLX HB '86; Mazda 626 HB
1.6 GLX'B7; Mazda 626 HB
2.0 LX diesel '86; Mazda
626 HB 2.0 GLX '84; Mazda
626 HB 1.6 LX compl. met
uitbouwset 13-11-'B4; Maz-
da 323 HB 1.3 LX '86; Maz-
da 323 HB 1.3DX'83; Maz-
da 323 NB 1.7 GLX Diesel
'88; Mazda 323 NB 1.5 GLX
'86; Mazda 323 NB 1.3 LX
'86; Mazda 323 sedan 1.3
DX '83; Opel Ascona 1.6 S
'84; Opel Manta 1.8 S '83;
Opel Kadett 1.6 S GT '86;
Opel Kadert 1.2 S '84; BMW
318 automaat '81; Nissan
Blue Bird 2.0 '88; Opel
Manta 2.0 S zeer mooi '79

’5.500,-. Goedkope inruil-
auto's: Mitsubishi Saporro
aut. '78 ’1.750,-; Opel Re-
kord '79 automaat ’ 2.750,-;
LOVEN Heerlen B.V. Pale-
migerboord 401 Tel. 045-
-722451. Erkend APK-keu-
ringsstation.
CAPRI 16 GL '80; Granada
23 GL '80; Golf diesel '78;
Datsun Cherry '79 APK

’ 450,-. 04499-3398.
VOLVO 340 automaat, nov
'86, 40.000 km., in z.g.st
van onderhoud, gunstige
prijs. Tel. 04490-34411.

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

’ 5.000,-. 04490-43481. '

Aanhangwagens
Te k. 3 aanhangwagens (1
opknapper), tel. 045-
-318480. .
Te koop AANHANGWAGEN
en rollen dakleer. 04490-
-27465.

Motoren
SUZUKI 550 Chopper bwj.
'80, veel nw. onderdelen,
vaste pr. ’4.300,-. Tel.
045-229853.

(Bromfietsen
Div. gebr. VESPA'S CIAO,
ook gebr. onderdelen, inruil
mogel. H. Kruisstr. 65, Gre-'
venbicht. Tel. 04498-57844.
De eerste nieuwe giant
MONT.BIKE, model '90, is al
binnen bij Rens Janssen.
Ganzeweide 54-56 Heerlen.
045-211486. '
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Mazda 1300 LX '88; Nissan
Micra GL aut. '88; Toyota
Corolla DX aut. '85; Opel
Corsa 1300 GLS 5-bak '87;
Opel Kadett 1300 5-drs. '85;
Escort 1300 Laser '85; Ford
Sierra 1800 Laser '85; BMW
316 '84; Fiat 1050 CL '85.
Garantie, financiering, APK,
inruil. Autobedrijf P. VEEN-
STRA, Rotterdamstr. 98,
Heerlen. Tel. 045-718506
na 18.00 uur 312059.
AUSTIN Metro Surf 1300 cc,
52.000 km, bwj. '86, zilver,
nieuwstaat, zeer laag ge-
prijsd. Inruil mogel. Auto-
bedr. Boschker, Heerlerweg
67, Voerendaal. Tel. 045-
-751605.
Te k. BMW 316, bwj. '82,
veel extra's. Tel. 045-
-422883.
ESCORT 1300 GL, bwj. '81,
’6.800,-. Steinderweg 9,
Stem.
FORD Escort Van diesel, s-
bak, kl. wit, '85, nieuwstaat.
Inruil mog. Autobedr.
Boschker, Heerlerweg 67,
Voerendaal. Tel. 045-
-751605.
HONDA Civic, 3-drs., type
'81, APK, ’1850,-. Tel.
045-720951.
Te koop MITSUBISHI Ce-
lesta bwj. '79, APK gek. Tel.
04490-27465.
NISSAN Laurel 2.4 autom.,
alle extra's, zilvermet., nwe.
bnd., APK, enz., enz. Bwj.
8-'BO. Vr.pr. ’ 2.250,-.
Schaesbergerstr. 136, Ter-
winselen-Kerkrade West.
Te koop NISSAN Sunny
stationwagen. Kl. roodmet.
met trekhaak. Bwj. sept. '80.
APK tot sept. '90. Vr.pr.
’2650,-. Tel. 043-615834.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.

Te koop 2e hands BROM-
FIETSEN. Math Salden,
Limbricht. 04490-18944.
Te k, 2e hands FIETSEN.
Math Salden, Limbricht
04490-15944.
Te k. Puch MAXI met ster-
wielen eh verzekering. Tel
045-752126, na 18.00 uur.

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.
HONDA MT-5 v.a. ’lll,-
-per maand. Meer informatie
Bromfietsspecialist Math
Salden, Limbricht.

Auto onderdelen en accessoires

Koni Schokdempers
"de allerbeste"

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

|^RP BV

In de Cramer 31, Heerlen
Tel. 045-716951

Bosch auto electro
Met de modernste Bosch machines en testapparatuur

Reparatiewerkplaats:
voor startmotoren en dynamo's onder vakkundige leiding.

Erkend inbouwstation:
Bosch alarmsystemen met TBBS verzekeringscertificaat.

Blaupunkt autoradio's HiFi. Grote voorraad

In de Cramer 31. Tel. 045-716951. I
Gebruikte en ' nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's. Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.

Goede gebruikte onder-
delen voor alle types van
alle merken. ROBBY'S -
auto-onderd. 045-224123.

In- en verkoop goede ge-
bruikte AUTOBANDEN met
garantie. Passartweg 39,
Heerlen. Tel. 045-222675.
I.v.m. waterschade spuit-
busjes AUTOLAK, alle kleu-
ren: Uitzoeken ’2,50 per
busje. Carshop, Pieterstr. 6, I
Schaesberg.

..

Vespa CIAO, bwj. 1988. Al;
nieuw, nw.pr. ’ 1725,-. Voo

’ 750,-. Tel. 04406-12875.
Te koop gevraagd PUCH
Puch Maxi of Vespa. Tel
045-222675.
Te k. PUCH maxi, bwj. '88,
m. sterwiel. Unescoplant-
soen 9 Heerlen/Nieuw Einde
Te k. PUCH Maxi, bwj. '87,
vr.pr: ’ 575,-. Kasteellaan
2A, Meezenbroek-Heerlen.
KINDERFIETSJES ’25,- p.
st. dames-herenfiets v.a.

’ 65,-. Tel. 045-257371.
Watersport

Te k.2 pers. KAYAK compl.
met peddels, roer en .per-
senning. Pr. ’600,-. Tel.
045-220454

Sport & Spel
TAFELVOETBALCLUB
vraagt spelers, ervaring ge-
wenst, doch niet noodzake-
lijk. Tel. 04459-1624.

Vakantie
AKTIE, vak.won. Zeeland
23/9-30/9 en 30/9-7/10 nog
vrij. Uw heenreis betalen wij
(max. ’ 100,-). 01189-2953.
Te huur in ZEELAND aan de
Stelleplas 4-sterren bunga-
low. Tel. 01100-21839.

Caravans
Te k. TOERCARAVAN
Knaus-Eiffeland 4.50 I. m.
ijskast, kachel, voort.,
doucheruimte, dubb. be-
glaz., ringverw. bwj. '79 i.st.
v.nw. Zien is kopen!
’5.750,-. Tel. 045-323178.

Te k. Engelse TOURCARA-
VAN, m. voortent, bwj. '75,
stahoogte 1.90m, 5 pers, vr.
pr. ’ 3.000,-, Douve Weien-
str. 27 Heerlen. 045-423417
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten te
Nuth. Hovas te1.045-243323

Te k. KIP Toercarava"
greyline KG 45 TLB
Douche-boiler, primus
verwarming. Pvc voj
Alles in nieuwst. Tel. v f29862.
Wat VERKOPEN? 'f
teer via: 045-719966. I

!
Kontakten/Klubs

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

06-320.330.02
Babbellijn

's Nachts alleen voor volwassenen 50 et. p.nl_ 06-320.330.03
Warme dagen, hete meisjes, korte rokjes 50 <z

Tieners 06-320.323.1
Relax-line 06-320.320.08 ;
Add. prod. 50ct/min. GRATIS porno poster,;

Tiener-Box 06-320.325.301
Speciaal inbel no. voor HETE MEISJES (va 18j) tegej,
tarief 010-4951748. Niet alleen het weer is heet sjü,
i

Escortservice Diana ;
tel. 045-215113 met Ina en vriendinnen.^,;

Privéhuis Diana:
tel. 045-213142 met leuke meisjes voor u te vervtf |
Kom eens kijken Trichterweg 126, Brunssum iede'M

v.a. 11.00 t/m 01.00 uur. 1
Nieuw Club Hof van Ede Nie'i

Ook escort. Sittard, Putstraat 85a. 04490-10218'!
51892. Tev. meisjes gevr. Int. mog. Gar. loon. Va"1dagt/m donderdag t/m 2 uur. Vrijdag en zaterdag t/j?

I = =
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LIVE-LIVE-LIVE 50C"1
S.M. BoX ■06-320.330^

Talk.Prod.^.

Relax-Bö!
Add.prod. 50 ct/rr# J
320.324.Ö;

Speciaal inbel no. vo* i
DAMES tegen laag'i.

010-4951959^1

Tiener*!
DOEN HET VAK*"

50ct/min. 06-

-320.320J'
GRATIS PORNO Pff'

Topse*!
18 jaar, 2handenj'

maar 2 kwartjes p-" '320*325!1|
Grote INTRODUCTIE show
André - Jamet vouwwagens
modellen 1990. Profiteer nu
van onze najaars aktie.
Dealer voor geheel Limburg.
Tentenhuis Hans Stassar,
Heisterberg 78, Hoensbroek
Tel. 045-224200. :
Te k. gevr. TOURCARA-
VANS en vouwwagens, ook
schadewagens. Tel. 045-
-323178.

Te k. STACARAVAN m. ve-
randa en tuinhuisje, I. 10 m.,
vaste pr. ’9.000,-, i.z.g.st.
op Camping "De Berk" in
Baarlo. Inl. 04490-49910.
3 Pers. CARAVAN met
voort, en kachel, zeer mooi,
vr.pr. ’ 1.950,-. 043-432011

'l

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

100 meter voorbij camping de Maasterp. Tel. 047»5

Creditcards accepted. M

Privéhuis Michell(|
wie ons niet kent

is nog nooit echt verwend '045-228481 /045-2296J!;
1. Groot Feest!! f

Flirt-box 06-320.330.01 (50 cpm) J;— i
Voor Piccolo's zie verder pagina 18
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LANDGRAAF - Een 16-jarige scho-
lier uit Landgraaf is gistermorgen
om kwart over acht zwaar gewond
geraakt toen hij, fietsend met een
mede-scholier over de Dr. Cals-
straat richting Eygelshoven, ge-
schept werd door een achterop rij-
dende auto. Zwaar gewond aan zijn
hoofd is hij overgebracht naar het
De Weverziekenhuis in Heerlen.
Zijn toestand is volgens de politie
uiterst kritiek.

Pastorie(2)
,~°k deken Frencken, per slot'^eiconervan de bewuste pas-e. schuift geopperde zorgenP de kant. „Nee, nee. De pas-
k blijft. Ik heb de verhalen

behoord, maar daar is niets
r toaar. Het is alleen de

ofde dekenerinblijft wo-ji■ Want door de woningbouw. de pastorie geïsoleerd ra-
," Een verhuizing is echter» 'ang niet aan de orde. La-

toe het doorgaan van de ge-
melijkeplannen eerst maarjj° afwachten. Maar ook los, 'i'an: depastorie is een van

|(.oudste, misschien wel hét
gebouw in Brunssum. En. 's sloop je niet," weet de de-

|z ive niet aan. Ga er dus
[,(lr van uit dat de pastorie
£>uden blijft. Of het kerkbe-
feUr zou al tot sloop moetenr9aan, maar dat ligt nietJde hand. Daarvoor is dehonele waarde van het ge-

"> onder de oud-Brunssum-s veel te groot."

Mariniers
k e blijven even in Brunssum
b^geving. Want de club vank^'^üriniers aldaar moet nog

Onlangs werden
bec,e '.yfc nogal wat oude
te gassen' uit het Brunssum-
\inderscheiden voor hun ja-
>U(jari9e verdiensten. Twee
%r'y^^rinièrs echter, de heren
f»e[ an Vondenhoff en Antoon

r' konden wegens om-
% -Qheden niet bij die plech-
:i^e*d aanwezig zijn. Aange-
ije( club beide kameraden
\ passeren, krijgen de he-
'ie?, no9 de speld van ver-

tn uitgereikt. Aan ons het
\^ ek qm daar even melding
\J.e maken. Geen punt na-

Eis vijftien
maanden voor

Heerlenaar

Zaterdag nemen uit deze regio al-
leen harmonie St. Caecilia Bingelra-
de deel. Het festival wordt zondag
vanaf drie uur voortgezet met onder
meer het optreden van harmonie St.
Michael Landgraaf, fanfare St. Do-
natus uit Nuth.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Voor een bonte
sortering criminele feiten eiSte offi-
cier van justitie mr H. Smalburg
woensdag voor de rechtbank in
Maastricht vijftien maanden on-
voorwaardelijke gevangenisstraf te-
gen een 19-jarige Heerlenaar.

Survival

De groep die Brongers zal voorgaan
heeft daarentegen een permanent
karakter. Belangrijkste voordelen
zijn dat het team in samenstelling
niet verandert en het langere tijd
aan een en hetzelfde project kan
blijven werken. Vooral de bestrij-
ding van de harddrughandel kan
daardoor worden geïntensiveerd.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Hoofdinspecteur
Loek Brongers van het Heerlense
politiekorps zal het nieuwe recher-
cheteam Zuid-Limburg gaan leiden,
dat in het leven werd geroepen voor
de aanpak van kapitale delicten als
moord, verkrachting, ontvoering en
drughandel. Brongers gaat met de
speciale recherchegroep, in aantal
variërend tussen 15 en 30, in okto-
ber aan het werk.

Dieven weg van
mountainbikes

Rijwielhandelaar Pluymaekers
uit Heerlen, die mountainbikes
als warme broodjes verkoopt:
„De verzekeringsmaatschap-
pijen hebben al op de toename
van het aantal diefstallen inge-
speeld. Het verzekeren van een
bergfiets is duurder dan het
verzekeren van een gewone
fiets en de regels voor uitke-
ring van schadegelden zijn
sinds kort behoorlijk aange-
scherpt. Logisch, de bergfiets
heeft een hoge handelswaarde
en dat maakt hem populair bij
mensen met lange vingers."

versnellingen, die enkele jaren
geleden vanuit de Verenigde
Stater! op de Nederlandse
markt werd geïntroduceerd, is
op dit moment bijzonder ge-
liefd onder alle leeftijdsgroe-
pen van de bevolking. De fiet-
sendieven van Heerlen spelen
in op deze rage.

(ADVERTENTIE)

Harlekijn's Dabyland
/Maar liefst meer dan 1.000 vierkante meter met:
positiekleding, kinderstoelen, kinderkamers, kr\o/\P\r\campingbedjes, reiswiegen, uitzetten, A/\lA^ j, \off)A
autostoelen, babykleding (t/m maat 98), ' V \A//Tl/(fó Ikado-artikeltjes |—~-^Éf'l| VW. .4-7 Wen noem maar op. v^^l^^P^^ tC&inr^'

Kouvenderstraat 141, Hoensbroek. H Tel. 045-221263.

Overigens betrapte de politie
van Heerlen begin deze week
een man op heterdaad bij het
openbreken van een slot rond
een mountainbike. Over het al-
gemeen staat de politie echter
machteloos bij het opsporen
van deze speciale fietsen.

De jongeman was telastegelegd in
zijn woonplaats vijfhonderd gulden
te hebben weggenomen uit een fri-
ture en enkele tientjes uit de kassa
van een automatenhal, in Nuth te
hebben geassisteerd bij het stelen
van een personenauto, een brom-
fiets te hebben ontvreemd in Heer-
len en een videorecorder uit een ca-
fé in Hoensbroek en voorts onder
invloed meteen auto diverseandere
wagens in de kreukels te hebben ge-
reden. Als dreiging met zware mis-
handeling kwalificeerde de officier
het optreden van de jongemanin de
EHBO-afdeling van het De Wever-
ziekenhuis. Stevig onder invloed
had hij zich daar gemeld met een
verwonding aan een vinger. Plotse-
ling haalde hij een schroevedraaier
tevoorschijn om zich daarmee on-
der het uiten van de nodige bedrei-
gingen op een verpleger te storten.
Deze wist de slagen af te weren en
daardoor erger onheil te voorko-
men.

De bergfiets met vaak achttien

Van onze verslaggever
HEERLEN- Het stelen van zo-
geheten mountainbikes neemt
hand over hand toe. In de afge-
lopen weken wisselden alleen
in Heerlen al een tiental van
deze speciale fietsen van eige-
naar. De politie in Heerlen gaat
ervan uit dat de gestolen
mountainbikes, waarvan de ge-
middelde aanschafprijs
schommelt tussen de 600 en
1400 gulden, voor veel geld
worden doorverkocht aan par-
ticulieren.

Ook in andere gemeenten van
de Oostelijke Mijnstreek ver-
dwijnen dergelijke fietsen.
Echter beduidend minder en
zeker niet met dezelfde regel-
maat als in Heerlen.

Zoals bekend bestaat er al een re-
gionaal recherchebijstandsteam
(rbt), dat wordt opgeroepen wan-
neer zich ergens een zwaar misdrijf
heeft voorgedaan. Deze groep be-
staat meestal uit manschappen, af-
komstig van verschillende politie-
korpsen. Na oplossing van de zaak,
of wanneer het onderzoek vast-
loopt, wordt dit team echter ontbon-
den. ledere politieman keert dan te-
rug naar zijn eigen post.

Loek Brongers
leider nieuw

rechercheteam

Keurkorps in oktoberparaat

Biologisch
Het grondverwerkingsbedrijf zou
volgens Van de Kant echter zonder
schuld zijn. „Het bedrijf maakt van
slib zogeheten zwarte grond. Dat
vindt plaats via een biologisch pro-
ces in dichte bassins. Jsla verwer-
king gaat het afgewerkte slib weer
naar een zuiveringsinstallatie. Het
verwijt van de Duitsers dat ook dit
bedrijf schuldig zou zijn aan vervui-
ling, is mijns inziens dan ook onge-
grond. Maar goed, er komt een on-
derzoek dat zekerheid zal verschaf-
fen. Laten we dat maar afwachten."

Ook een afvaardiging van de Pas-
sart-wijk kreeg de raadscommissie
onder voorzitterschap van wethou-
der H. Savelsbergh niet overstag
met haar argumenten dat onder-
zoek heeft aangetoond dat de grond
ernstig vervuild is. Savelsbergh
wenste een duidelijke scheiding
tussen de aanwijzingsprocedure en
de veronderstelde vervuiling.
Mocht blijken dat de grondvervuild
is, dan wordt deze plek gesaneerd,
zo beloofde Savelsbergh. Pas dan
komt de vraag aan de orde of er na
saneringalsnog een kampje zal wor-
den gerealiseerd.
Wel werd afgesproken zowel het on-
derzoek ('vervuild') van de buurt als
het zojuist uitgebrachte onderzoek
van Geoconsult ('schone grond') na-
der te bestuderen.

Volgens Van de Kant is het in ieder
geval niet ondenkbaar dat het vuil-
stort voor vervuiling zorgt. „Dat
stort is oud. In de periode dat het
werd aangelegd is niet gedacht aan
onderafdekking. Bij regen zakt der-
halve het water door het vuil heen
debodem in. En op diemanier kun-
nen vervuilende stoffen wel dege-
lijk in het grondwater geraken."

HEERLEN - De meerderheid van
de commissie Stadsontwikkeling
staat achter het Heerlense college,
dat door wenst te gaan met de pro-
cedure die uiteindelijk zal leiden tot
het inrichten van een kampje (vijf
standplaatsen) nabij de wijk Pas-
sart.

Van onze verslaggever

Dat is gisteravond duidelijk gewor-
den tijdens de vergadering van deze
commissie. Alleen de groepering
Heerlen-Noord en de VVD blijven
deze lokatie afwijzen.

Ook commissie
voor kampje
nabij Passart

Inmiddels heeft het Streekgewest
als beheerder van het vuilstort al
opdracht gegeven voor een ruim
twee ton kostend onderzoek.
„Mocht blijken dat het stort en het
bedrijf daadwerkelijk verantwoor-
delijk zijn voor vervuiling van
grondwater, dat zich vanuit Neder-
land naar Duitsland verplaatst, zul-
len er meteen maatregelen getroffen
worden," liet gisteren ingenieur
Van de Kant weten, directeur Ge-
meentewerken in Brunssum.

Onderzoek

in een friture aan de Potgieterstraat.
Hoewel de juiste toedracht nog niet
helemaal bekend is, wordt aangeno-
men dat de zestienjarige jongenzich
met die twist bemoeide en die uit-
eindelijk met zijn mes beslechtte.

Jongeman (19)
ernstig gewond
na steekpartij

Heerlenuar aangehouden

Van onze verslaggever
HEERLEN - De politie van Heerlen
heeft dinsdagavond een 16-jarige
jongenuit Heerlen gearresteerd na-
dat deze een drie jaar oudere stads-
genoot meerdere keren met een mes
had gestoken. De 19-jarige moest
met ernstige steekwonden in borst,
schouder en zijde worden opgeno-
men in het ziekenhuis. Zijn toe-
stand is op dit moment redelijk.

Toeval
Enkele minuten later, nadat de poli-
tie op de plek van het misdrijf was
verschenen, bleek de dader al
spoorloos. Echter, toen politieman-
nen het slachtoffer naar het zieken-
huis hadden overgebracht en daar
even zaten te wachten, zagen zij een
jongemanmet bloedende hand naar
de EHBO-afdeling stappen voor be-
handeling. Het bleek uiteindelijk de
jonge dader van de steekpartij te
zijn, die tijdens de vechtpartij een
snijwond door zijn eigen mes had
opgelopen. Hij werd meteen aange-
houden wegens poging tot dood-
slag.

Rond half tien dinsdagavond kreeg
het slachtoffer ruzie met een meisje" Deze regionale belt tussen Landgraaf en Brunssum zou het

Duitse drinkwater bedreigen. Archieffoto: driesLINSSEN

Dievenbuit te kijk
bij politie Heerlen

Van onze verslaggever
HEERLEN - Liefst zeshonderd
kostbare sieraden, gestolen op
tal van plaatsen in Nederland ge-
durende de afgelopen jaren, zul-
len morgen door de politie van
Heerlen uitgestald worden tij-
dens een kijkdag. Dit als poging
om de gestolen waar bij de recht-
matige eigenaren terug te bezor-
gen.
De enorme schat aan juwelen
kan tussen 16.00 en 22.00 uur
worden bekeken. De politie no-
digt iedereen, die in de voorbije
jaren sieraden kwijt raakte, uit
om poolshoogte te komen ne-
men.

De dievenbuit kwam op 13 sep-
tember aan het licht Toen wer-
den in Rotterdam twee mannen
aangehouden die bij huiszoeking
een grote hoeveelheid kostbarejuwelen in hun bezit bleken te
hebben. Bij onderzoek kwam bo-
ven water dat diverse sieraden
enkele jaren geleden verkocht
werden door een juwielier uit
Hoensbroek. Men gaat er vanuit
dat de sieraden later, tijdens in-
braken, gestolen zijn bij particu-
lieren.
Uiteraard is niet bekend wan-
neer en bij wie precies. Vandaar
de kijkdag.

Regionale belt én Brunssums grondverwerkingsbedrijfzouden water vervuilen

Duitsers bezorgd om grondwater

ILIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTEUR. RON BROWN.
'EF-EDITIEREDACTIE: HANS TOONEN. HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL. 045-717719. RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE,

42, TEL. 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; 6371 GV SCHAESBERG, FR. ERENSLAAN 4, TEL. 045-311719.

\ Urvival is sinds enkele ja-
-1,1 d6en raae- Hoewel mensen,

met name in de Derde
\ 'd, al eeuwenlang probe-
Sor,e °verleven, zonder er een
kl jj, te willen maken. In
■*cci) 1?ten echter, is dat anders.
\^ keiharde 'struglefor life',
%k ■ een sportieve 'persoon-
\ eidsvorming'. Wie zich
'ij oriënteren, kan terecht
% "£chinvelse survival-stich-
VJS-osmopoliet' (045-252557).
1/jg'^ting is gespecialiseerd
e?i . 'aten overleven van scho-

bedrijven en. nigingen.

Tram
■Unssum kan men mor-

\ ,lddag, vanaf twee uur,
V'se Paardetram bewon-

'. Heel even maar, want de
fyj ira"i verplaatst zich enkel
-irirf et 9emeentehuis op het
frlc I? ■ n naar de St- Jozëf-

bnt'' et ziekenhuis. Wie op
fost * zit, is niet bekend. Maar
k<tj-o,staat dat Raoul Saais en
tan*1 uit Brunssum als
h>Uy?Saai,ers TOeeryden. Zij
t 1 lo 6n d*e middag namelijk
ki,. °[den met de oude tram«C "e kerk gereden. Een oudKn middel voor het aan-
\a Van een nieuwe verbin-

"■ z°9ezegd. Over veertien dagen volgt de uit-
spraak van de rechtbank.
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" Deze mountainbike zal wellicht niét gestolen worden. Foto: marcelvan hoorn

Pastorie

d J^en duidelijkheid schep-. J£ Want er gaan hardnekkige
1 Jplïen dat de pastorie van
> Jj*r egoriuskerk in Brunssum

Ij to°pt moet worden, wanneergemeente begin volgend jaar
■J i(°£deren-appartementen aan
n gaat neerzetten,v «aast die monumentale
4 'orie. „Geen reden om be-Otddheid," zegt de heer Wasser

b Bouw- en Woningtoezicht.
o°r de geplande woning-

is weliswaar een stukn van de pastorie nodig,
J*r het gebouw zelf, daar ko-

Van onze verslaggever
BRUNSSUM/LANDGRAAF - Een Duits waterschap heeft in
de richting van het Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg ver-
wijten geuit over vervuiling van grondwater, dat in de Duitse
grensstreek mede voor de drinkwatervoorziening wordt ge-
bruikt. Het is niet bekend hoe ernstig de vervuiling is en of
deze schadelijk gevolgen heeft voor de volksgezondheid.

Geschept door aulo

Scholier
zwaar

gewond
Van onze verslaggever

Volgens het schap uit de BRD zou-'
den zowel een grondverwerkings-
bedrijf in Brunssum als het regiona-
le vuilstort in Brunssum/Landgraaf
(300 meter van de Duitse grens) voor

de vervuiling verantwoordelijk zijn.
Enerzijds zou afgewerkt slibvan het
grondverwerkingsbedrijf voor ver-
ontreiniging zorgen, terwijl ander-
zijds door zogeheten uitloging op
het vuilstort zware metalen in het
grondwater zouden terechtkomen.

NOORBEEK -Liefst zeventien mu-
ziekkorpsen nemen zaterdag en
zondag deel aan het muziekfestival
in de concertzaal van Paviljoen
Berggalm in Noorbeek. Alle deelne-
mende korpsen doen in oktober
mee aan een van de drie bondscon-
coursen in onze provincie. Het festi-
val in Noorbeek geldtvoor de mees-
te verenigingen dan ook als een laat-
ste serieuze test.

Muziekfestival
in Noorbeek

De bestuurder, een 24-jarige inwo-
ner van Landgraaf, verklaarde ver-
blind te zijn door de zon. De mede-
scholier bleef ongedeerd.
Omdat de politie geen duidelijkheid
heeft over de rijwijze van geschepte
scholier noch over de automobilist,
vraagt zij getuigen zich te melden:
328333.



t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hij ons gedurende zijn leven heeft
omringd, delen wij u mede dat na een moedig en
waardig gedragen lijden van ons is heengegaan,
mijn lieve man, onze goede en zorgzame vader,
schoonvader, grootvader, overgrootvader, broer,
zwager, oom en neef

Hein Kuik
echtgenoot van

Annie Hermans
op de leeftijd van 72 jaar.

In dankbare herinnering:
Annie Kuik-Hermans
Clara en Jo
Baudoin-Kuik
Gaston
Elly en Jan
Meertens-Kuik
Anita en Jos
Jordy
Astrid en Peter
Raymond
Familie Kuik
Familie Hermans

20 september 1989
Deken Meys-erf 56, 6431 ZB Hoensbroek
Op vrijdag 22 september om 19.00uur zal er een ge-
dachtenisdienst zijn in de Christus-Koningkerk te
Hoensbroek-Zuid.
De crematieplechtigheidzal plaatshebben op zater-
dag 23 september om 10.00 uur in de aula van het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in'voornoemd crematorium.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
U kunt afscheidnem in een derrouwkamers van De
Universele, Hoofdstraat 100 Hoensbroek. Bezoek-
gelegenheid dagelijksvan 14.00tot 15.00uur en van
19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Tot onze droefheid delen wij u mede dat na een
langdurige ziekte op 74-jarige leeftijd is overleden,
voorzienvan de h. sacramenten, onze lievemoeder,
schoonmoeder en oma

Gré Tanis
weduwe van

Harry Backbier
Brunssum: Riet Backbier

Robert, Karin, Peter, Gertie
Scheulder: Jan en Miep Backbier-v. Leipsig

Brigitte, Yvonne, Marion
Maria Hoop: Elly en Math Gielkens-Backbier

Nicole, Suzanne
Valkenburg: Frans en José Backbier-Robeerst

Esther, Ilona, Mariëlla
Hoensbroek: Ron en Mia Backbier-Linssen

Roel, Iris
Tilburg: John en Kitty Backbier-Stevens

Michelle, Sjoerd, Sjef, Catherine
Brunssum: RafdeMaeyer

Familie Tanis
Familie Backbier

6441 AC Brunssum, 19 september 1989
Prins Hendriklaan 90
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen, dagelijks in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30 uur.
Avondwake, vrijdag om 19.00 uur in de hierna te
noemen kerk.
In de St. Gregoriuskerk te Brunssum zal deplechti-
ge uitvaartdienst gehouden worden op zaterdag 23
september om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de alge-
mene begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Na een liefdevolle verzorging in de Lückerhei-
dekliniek hebben wij afscheid moeten nemen van
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en over-
grootmoeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Elly Weijers
weduwe uit het le huwelijk van

Paul Rentzsch
en weduwe uit het 2e huwelijk van

Joep Lemmens
Zij overleed, gesterkt door de h. sacramenten, in de
leeftijd van 82 jaar.

Übach o. Worms: E. Willems-Rentzsch
M. Willems

Schaesberg: H. Rentzsch
R. Rentzsch-Heugen
Haar dierbare klein- en
achterkleinkinderen
Familie Weijers
Familie Rentzsch
Familie Lemmens

Kerkrade, Lückerheidekliniek, 19 september 1989
Corr.adres: Pastoor Huppertzstraat 26
6374 SZ Landgraaf
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op vrijdag,22 september om 10.30 uur in der.k.
kapel van de Lückerheidekliniek te Chèvremont,
St. Pieterstraat 145, waarna in stilte de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen.
Samenkomst in de kapel.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen con-
doleren.
De dierbare overledene is opgebaard in de rouwka-
pel van voornoemde kliniek.
Gelegenheid tot afscheidnemen, heden donderdag
van 18.00 tot 19.30 uur.
Wilt u, indien'wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

f
Na een liefdevolle verzorging in de verpleegkliniek
te Heerlen, is na een leven vol eenvoud, kalm en
vredig van óns heengegaan, voorzien van de h. sa-
cramenten, in de leeftijd van 85 jaar, mijn lieve
moeder, mijn schoonmoeder en onze oma

Tonia Schmetz
weduwe van

Mathijs Nelissen
Maastricht: Wiel en Silvy

Nelissen-Hoeppermans
Jacqueline en Peter
Luc

Maastricht, 16 september 1989
Gerard Walravenstraat 90A
Corr.adres: Mockstraat 62, 6226 CD Maastricht
De uitvaartdienst en crematieplechtigheid hebben
op wens van de overledene in alle stilte plaatsge-
vonden.

I t
Na een welbesteed en zorgzaam leven is heden, in
het St. Jozefziekenhuis te Kerkrade van ons heen-
gegaan, mijn lieve man en onze onvergetelijke va-
der en opa

Peter Josef (Jo)
Klinckenberg

echtgenoot van

Bertha Wierts
Hij overleed in de leeftijd van 75 jaar.

Kerkrade: R. Klinckenberg-Wierts
Tilburg: J.Klinckenberg

A. Klinckenberg-van Poppen
Timo, Remko en Bregje
Familie Klinckenberg
Familie Wierts

6461 VMKerkrade, 19 september 1989
Rolduckerstraat 2 c

De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
zaterdag 23 september a.s: om 10.30 uur in de paro-
chiekerk H.H. Jozef en Norbertus; O.L. Vrouwe-
straat te Kerkrade, waarna aansluitend crematie in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemde kerk. Er is geen con-
doleren.
Vrijdag 22 september zal de overledene bijzonder
worden herdacht tijdens de avondmis van 19.00
uur in bovengenoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de
Lückerheidekliniek, St. Pieterstraat 145 te Kerkra-
de-Chèvremont. Gelegenheid tot afscheidnemen
vah 18.00tot 19.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons heeft ge-
geven, hebben wij met droefheid afscheid geno-
men van mijn lieve moeder, schoonmoeder, onze
schoonzus, tante en nicht

Maria Hubertina
Schlangen

weduwe van

Johan Joseph Bindels
Zij overleed, na een kortstondige ziekte, in het St.
Jozefziekenhuis te Kerkrade, op de leeftijd van 81
jaar, voorzien van het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Maarheeze: J. Bindels
C. Bindels-Roumen
Familie Schlangen
Famile Bindels

Kerkrade, 19 september 1989, Kapellaan 10
Corr.adres: Moonslaan 18, 6026 EJ Maarheeze
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 23 september om 9.30 uur in de dekena-
le kerk van de H. Lambertus te Kerkrade, waarna
aansluitend de crematie zal plaatsvinden in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van vrijdag 22 september om 19.00 uur in voor-
noemde dekenalekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145 te Chèvremont, da-
gelijks 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 ""
Op 20 september overleed geheelonverwacht mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
oom en neef

Guus Extra
echtgenotevan

Tity Vliegen
Gesterkt door het h. oliesel overleed hij in de leef-
tijd van 67 jaar.

Hulsberg: Tity Extra-Vliegen
Hulsberg: Lily Rikers-Extra

René Rikers
Fabiënne, Manon

Hulsberg: Marga Knur-Extra
Frans Knur
Natascha
Familie Extra
Familie Vliegen

Panhuys 53, 6336 AK Hulsberg
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op zaterdag 23 september om 14.00 uur in de
parochiekerk van de H. Clemens te Hulsberg,
waarna de begrafenis plaats zal vinden op de alge-
mene begraafplaats aan de Wiss'engrachtweg.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
De avondwake, gevolgd door de eucharistievie-
ring, zal plaatshebben op vrijdag 22 september om
18.45 uur in voornoemde kerk.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen in derouwka-
pel van het bejaardencentrum "Panhuys", dage-
lijks van 19.30-20.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Intens bedroefd hebben wij afscheid moeten ne-
men van mijn lieve vrouw, onze zuster, schoonzus-
ter, tante e~n nicht

Henny Boonen
"tf 7 mei 1913 t 20 september 1989

echtgenote van

Vic. Specken
Geulle: Vic. Specken

Familie Boonen
Familie Specken

6234 NB Geulle, 20 september 1989
Aan de Maas 36
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
vrijdag 22 september a.s. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van St. Martinus te Geulle-Dorp, waarna
de crematie om 14.00 uur in het crematorium Ne-
dermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragen, heden donderdag
21 september, om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis te Geleen, alwaar gelegen-
heid tot bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

I —
Nooit klagend, nooit vragend,
zijn lasten in stilte dragend,
zijn handen hebben voor ons gewerkt.
Zijn hart heeft voor ons geklopt,
zijnogen hebbenons 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 71 jaar, mijn lieve man, onze-goed* en zorgzame vader, schoonvader,
opa, broer, zwager, oom en neef

Michel Queis
echtgenoot van

Maria Pij Is
In dankbare herinnering:

Sittard: Maria Queis-Pijls
Amstenrade: Anny Wierts-Queis

Wil Wierts
Maurice
Rowena

Sittard: Gerda Queis
Hans Kleinjans
Familie Queis
Familie Pijls

19 september 1989
Broekstraat 23, 6133 BM Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatshebben
op zaterdag 23 september a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van Chr.
Koning te Leyenbroek-Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren
vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht worden tijdens de avond-
mis van vrijdag 22 september a.s. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium van het ziekenhuis te
Sittard, dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannonce als
zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

f
In devroege uren van woensdag 20 september 1989 ging van ons heen, op
79-jarige leeftijd

Lies Willems
echtgenote van

Pierre Schürgers
In haar goede dagen was zij een liefdevolle echtgenote en een fijne moe-
der en grootmoeder.

In dankbare herinnering: .
Munstergeleen: P.M. Schürgers

Sittard: Dini Gijsen-Schurgers
Ton Gijsen
Lisanne, Simone

Munstergeleen: Jos Schürgers
Henny Cool

Overstraat 19, 6151 CM Munstergeleen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatshebben
op zaterdag 23 september a.s. om 10.30uur in de dekenale kerk van de H.
Petrus (grote kerk) te Sittard).
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren
vanaf 10.10 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht worden tijdens de avond-
mis van vrijdag 22 september a.s. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium van het ziekenhuis te
Sittard, dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Liever geen bezoek aan huis.

Wij namen afscheid va

To(

z>
in de leeftijd van 68 jac
Hij overleed zoals hij g

6443 VD Brunssum, 19
Rimburgerweg 2
De plechtige eucharist
den worden op zatérda;
Vincentius a Paulo te 1
Samenkomst in de kerl
Avondwake, vrijdag or
De overledene is opgi
Grasbroekerweg 20. G
en vrijdag van 18.00 to
Wilt u, indien wij verg
kondiging als zodanig

Met verslagenheid heb
den van ons lid van ve:

To(
Jarenlang was hij de st
Wij wensen Gré, Saski;

tLeen Allers-Linssen,
74 jaar. Corr.adres

Thorbeckestraat 12,
6042 CR Roermond. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden op zaterdag 23
september om 10.30 uur
in de H. Hartkerk te
Roermond.

4- Willem Heuts, 91! jaar, echtgenoot van
Anna Kuipers, Boom-
straat 13, 6061 AB Pos-
terholt. De plechtige
uitvaartdienst zal wor-
den gehouden op vrij-
dag 22 september om
10.30 uur in de St.-Mat-
thiaskerk te Posterholt.

t Mathijs Reijnders,
70 jaar, echtgenoot

van Annie Goërtz, Mgr.
Kierkelsplein 3, 6095
BK Baexem. De plech-
tige uitvaartdienst zal
worden gehouden op
vrijdag 22 september in
de parochiekerk van de
H. johannes de Dooper
te Baexem.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis, dat kalm en vredig van
ons is heengegaan, mijn lieve vrouw, zus, onze
schoonzus, tante en nicht

Liza Geilenkirchen
echtgenote van

Karel Boesten
in de leeftijd van 57 jaar.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Schaesberg: Karel Boesten
Familie Geilenkirchen
Familie Boesten

6372 BN Landgraaf, 17 september 1989
Mansholtstraat 18
De uitvaartdienst, gevolgd door de crematie, heeft
in besloten familiekring plaatsgevonden op woens-
dag jl.

l Met grote droefheid, toch danbkaar wat zij voor ons
tijdens haar leven betekend heeft, delen wij u
mede, dat heden uit ons midden werd weggeno-
men, in het ziekenhuis te Sittard, voorzien van de
h. sacramenten der zieken, onze goedeen zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante
en nicht

Anna Maria Hubertina
Quix
weduwe van

Jan Hubertus Servaas
Clement

in de leeftijd van 77 jaar.
De bedroefde familie:

Doenrade: Jan Clement
Brunssum: Mia en Giel Sturz-Clement

Ton en Jolanda
Oirsbeek: Annie en Jan Cremers-Clement

John en Roger
Schinveld: Lies en Hein

van den Aarssen-Clement
Anja en Ron

Hoensbroek: Jeannie en Hein
de Bruin-Clement
Gerhard en Anita

Munstergeleen: Frans en Margriet
Clement-Hermans
Rob, Frank en Bart

Schaesberg: Dinie en Jan Verwoert-Clement
Angelique en Natasja

Brunssum: André en Kitty Clement-Hoenen
Claire en Joyce
Familie Quix
Familie Clement

6439 AT Doenrade, 20 september 1989
Kerkstraat 100
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 23 septem-
ber a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van deH.
Jozefte Doenrade.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleance.
Mede tot intentie van onze dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragen op vrijdag 22
september om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder en oma ligt opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis te Sittard. Bezoek van
17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

De dagen onzer jaren, daarin zeventig jaren
en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren;
wat daarin onze trots was, in moeite en leed,
want het gaat snel voorbij en wij vliegen heen.

Wij geven ukennis dat onverwacht van ons is heen-
gegaan, onze dierbare zuster, schoonzuster, tante
en nicht

Marie van Kalsbeek
op de leeftijd van 80 jaar.

Familie van Kalsbeek
Neven en nichten

19 september 1989
Corr.adres: Tacitusstraat 13, 6417 TT Heerlen
De dienst van woord en gedachtenis, te leiden door
ds. G. Gerelings, zal worden gehoudenop zaterdag
23 september a.s: om 10.00 uur in het gebouw van
de Reformatorische Kerkgemeenschap aan de
Burg. Waszinkstraat te Heerlen, waarna aanslui-
tend de teraardebestelling zal plaatsvinden op de
algemene begraafplaats te Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren, bij de in-
gang van de kerk, vanaf 9.40 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

I " IOp de avond van zijn 86e verjaardag nam God to-
taal onverwacht tot Zich, na een fijne dag temidden
van zijn familie, onze lieve vader, schoonvader,
opa, overgrootopa, broer en zwager

Herman Horbach
weduwnaar van

Maria Thomas
van wie hij in 1981 door de dood gescheiden werd.
Wij geloven dat zij nu, voor altijd verenigd, verder
leven bij God.

Kerkrade: F. Wiertz-Horbach
K. Wiertz
Wiel
Harm, Anja
Maryl, Henk en Thijmen
Anja, Roel

Hebertsfelden BRD: M. Horbach
M. Horbach-Heuser
Ralf, Gaby
Ronald <
Nicole
Familie Horbach
Familie Thomas

Kerkrade, 19 september 1989
Corr.adres: Akerstraat 170, 6466 HP Kerkrade
Wij nodigen u uit deel te nemen aan de eucharistie-
viering waarin we afscheid van hem zullen nemen.
Deze zal worden gehoudenin dekerk van deH. Ca-,
tharina, Holz-Kerkrade, op zaterdag 23 september
om 10.30 uur.
Gelegenheid tot condoleren vanaf 10.10 uur in de
kerk.
Daarna zullen we hem begraven op de begraaf-
plaats Schifferheide, in het grafwaarin eerder zijn
vrouw te rusten werd gelegd.
Aan de vooravond van de begrafenis zal op vrijdag-
avond om 18.30uur een avondwaketot zijn intentie
worden gehouden in "Huize Firenschat", Terwin-
selen.
U kunt nogpersoonlijk afscheid van hem nemen in
de rouwkamer van Lindeman Uitvaartcentra, 'Spoorsingel 4 te Heerlen, dagelijks van 19.30 tot
20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
„Een goed mens ging heen."

n mijn man, onze pap en opa

on Sneevliet
echtgenoot van

vlargaretha Hrup
ar.
jeleefd heeft: in alle eenvoud.

Brunssum: M.M. Sneevliet-Hrup
Brunssum: Saskia Sneevliet

Sharon
I september 1989

tieviering, gevolgd door de begrafenis, zal gehou-
g 23 september om 11.00uur in de parochiekerk H-
Rumpen-Brunssum.
k, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Ti 19.00 uur in voornoemde kerk.
ebaard in het Uitvaartcentrum Dela in Heerlen,
Gelegenheid tot afscheidnemen, heden donderdag
t 19.00 uur.
;eten zijn u een kennisgeving te zenden, deze aan- |
beschouwen.

ben wij kennisgenomen van het plotseling overlij-
rdiensten ,
on Sneevliet I
teun en toeverlaat van onze vereniging.
a en Sharon veel sterkte toe.

Bestuur en leden van de
Lawn Tennisclub Brunssum

I

Heden overleed, geheel onverwacht, op de 'ë&
gende leeftijd van 81 jaar

Nellie de Kruif
weduwe van

Jan van der Hulst
Uit aller naam:
Familie De Kruif
Familie Van der Hulst

Hoensbroek, 19 september 1989
Marktstraat 8i (
De rouwdienst zal gehouden worden op vrijdag
september a.s. om 14.00 uur in de Goede Herd':
kerk op deSteenberg te Hoensbroek, gevolgd d<J,
de begrafenis op de centrale begraafplaats aan
Randweg aldaar.
Geen condoleren.
De overledene is opgebaard in het mortuarium i
het ziekenhuis te Geleen. Bezoekuren van 17.30"
18.30 uur. =::

t ~Op 66-jarige leeftijd is in het bejaardenhuis hf*!
Tieder te Brunssum geheel onverwacht van .
heengegaan, onze vader en schoonvader, o'
broer, zwager, oom en neef

Wiel Velraeds
Uit aller naam:
Familie Velraeds

Brunssum, 20 september 1989 i
Groeneweg 6 . . j
Corr.adres: Deken Lendersstraat 30,
6433 BB Hoensbroek
Gelegenheid om van onze overledene afscheid.^nemen, dagelijks in het mortuarium van het $ «
kenhuis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30 uur.
In de parochiekerk van de H. Gertrudis te Jab^|
zal de plechtige uitvaartdienst gehouden word' <op vrijdag 22 september om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk. Er is geen condoleren' J
De begrafenis vindt aansluitend plaats op hetfl |
kerkhof aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,i (
lieven deze annonce als zodanig te beschouwe11 (

De grote belangstelling, brieven en bl°' j
menbij het heengaan van mijn lieve fl^i
en onze papa |

Ger ter Beke
hebben ons het gevoel gegeven, nieta)
leen te zijn met ons verdriet.

Tiny ter Beke-van Dijj
en kinderen

Geleen, september 1989 " i
De herinneringsdienst is op 23 sept^J
ber om 18.00 uur in de Pastoor van A*
kerk in Geleen. "
Met grote verslagenheid namen wij ke\nis van het overlijden van onze trai^ ■coach, vriend, steun en toeverlaat

„ome Hendrik"
Hierbij willen wij hem danken voor |
hij voor ons allen gedaan en betek^
heeft.

De leden en het bestuuf
van Boksvereniging
Olympia '75 [
te Hoensbroek 1' A\

fl' IDaar het ons onmogelijk is eeniederpevso . t
lijk te bedanken voor het medeleven, on<* 'vonden bij het overlijden en de begrafe.(
van mijn zoon, onze broer, schoonbroer, °en neef

Sjaak Vanthoor i
willen wij u allen langs deze weg harte' (
danken voor de condoleances, h. rnisfp(
bloemen, alsmede voor uw aanwezigheid s
de begeleiding naar zijn laatst? rustplaats- i

Mevr. A.H. Vanthoor-DoU^en kinderen
Kaalheide, september 1989 \
De plechtige zeswekendienst zal worden J,houden op zaterdag 23 september a.s- \19.00 uur iri de parochiekerk van de H- J°
te Kaalheide-Kerkrade. J *

Vervolg familieberichten ;
zie pagina 14
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De stichting gaat met de bemidde-
ling door totdat de situatie in Neder-
land veranderd is. Primair wordt
steeds uitgegaan van een operatie in
eigen land. Dit jaar mogen in Neder-

land 10.800 hartoperaties verricht
worden.

Nieuw Limburg
In een brief aan Gedeputeerde Sta-
ten heeft Partij Nieuw Limburg vra-
gen gesteld over de wachtlijsten die
er bestaan voor een hartoperatie.
Woordvoerder J. Winthaegen van
de partij vindt het onjuist dat bui-
tenlandse patiënten eerder gehol-
pen worden bij een hartoperatie dan
Nederlandse.
Volgens hem komt het in Maas-
tricht voor dat patiënten die onder-
aan de wachtlijst staan naar andere
ziekenhuizen in hetland moeten om

te worden geholpen, terwijl hartpa-
tiënten uit bijvoorbeeld Duitsland
hier wel worden behandeld.

Prof. O. Penn van de afdeling car-
diopulmonale chirurgie van het
Academisch Ziekenhuis ontkent
desgevraagd dat Limburgse hartpa-
tiënten naar andere provincies moe-
ten om een operatie te ondergaan.
„De heer Winthaegen haalt twee
dingen door elkaar. De buitenland-
se patiënten die hier komen, wor-
den opgenomen voor onderzoek
naar bijzondere stoornissen in het
hart. Dat zijn er maar een paar per
jaar en ze vormen een heel andere
groep dan de hartpatiënten waar de
heer Winthaegen op doelt."

Van onze verslaggeefster

EERLEN - Binnen een

'aand zullen de eerste Neder-
hartpatiënten worden

in het St Antony's
°spital in Londen. De be-
'ddeling tussen de patiënten
'de privékliniek is in handen

i" de Stichting Nederlandse
"tpatiënten (SNH) in Roer-

De stichting is niet te
Jjeken over de lange wacht-een in Nederland. Voorzit-

van Overveld noemt deJ^dige situatie zelfs onmen-
Kik.

Nog voordat de operatie plaats
vindt wordt de ziektekostenverze-
keraar van de patiënt schriftelijk
door de stichting gevraagd toestem-
ming te geven voor de operatie.
Hoewel enkele hartpatiënten bin-
nenkort naar Londen reizen heeft
de SNH nog van geen enkele verze-
keraar het groene licht gekregen.
De jurist van de stichting heeft er
echter alle vertrouwen in dat dever-
zekeraars uiteindelijk toch zullen
betalen.

. Roermondse stichting bemid-
'' alleen bij by-passoperaties. De
enttijdcnttijd voor een operatie in Lon-

r is ongeveer vier tot zes weken.
I operatiekosten, gemiddeld
■100 gulden, worden voorgescho-

de SNH. Aan het initiatief
r 1de stichting wordt meegewerkt
r Nederlandse cardiologen.

Van onze verslaggeverBetalen
TILFF/HERKENBOSCH - De man die twee dagen geleden
door de franstalige Belgische kranten is uitgeroepen tot volks-
vijand nummer 1, bevindt zich nu al meer dan honderd uur in
een tot vesting omgebouwde woning aan de Avenue des Ar-
dennes in het Belgische Tilff. Philippe Delaire. Achtentwintig
jaren jong. Dertien gijzelingen op zijn geweten. En alleen al in
België tot driemaal levenslangveroordeeld.

liezen. „Maar van de andere kant is
deze gangster wél de baas." Dat
heeft hij de afgelopen dagen ook
duidelijk laten merken, meent Pen-
ning de Vries. „Delaire is degene en
ook de enige die de eisen' stelt."
Voor zover de politieman gisteren
heeft kunnen achterhalen, is het de
eerste keer dat de pers lucht heeft
gekregen van een gijzeling onder
leiding van Delaire terwijl die nog
aan de gang is.

Aandacht
Al die andere keren werden Delai-
re's acties pas publiekelijk nadat de
gijzelingen beëindigd waren: „Hij is
geen vriend van de pers", weet de
majoor. Maar of die twijfelachtige
aandacht, die hem nu ten deel valt
via talloze televisiekanalen uit bin-
nen- en buitenland, enige invloed
zal hebben op zijn handelen in het
huis aan de Avenue op nummer 5,
daarover laat de in Herkenbosch ge-
stationeerde functionaris zich niet
uit.

" Feestend personeel van Korpershoek gisteren na het tijdig gereedkomen van een grote order.
Vandaag gaat het bedrijf failliet. Foto: MARCEL VAN HOORN

Limburgse prijs
architectuur

- Gouverneur J.. ftiers zal morgenmiddag om
jf y uur in het gouvernement de
jSte Architectuurprijs Limburg
> eken aan Dom. Hans van der
J-De prijs is in het leven geroe-
t. door de Ailbertusstichting en
i'3at uit een 'beeldend teken'
Cr een ontwerp van Stefan""atsma.

Mr Gillet gaf het gisteravond laat
toe: twee psychologen zijn bij de on-
derhandelingen betrokken om het
contact met de meester-gangster
mede te onderhouden. Bij die ge-
sprekken, die weer volledig zijn
vastgelopen omdat Delaire niets wil
weten van de vrijlating van Gaëlle
(10) Frangoise (13), maken zij ge-
bruik van gegevens die afkomstig
zijn van twee rechercheurs van de
Limburgse rijkspolitie. Eén van hen
is majoor Willem Penning de Vries
die de misdadiger Philippe Delaire
juli 1987 opzocht in de gevangenis
van Lyon. Politie en justitiehadden
namelijk nog een appeltje met hem
te schillen vanwege zijn aandeel in
een gijzeling van het NMB-perso-
neel in Valkenburg.

De Korpershoek-vestiging in Rot-
terdam gaat niet meer open. Zoals
eerder gemeld, is de leiding van
plan alleactiviteiten in Brunssum te
concentreren. Weinig Rotterdam-
mers hadden echter zin om mee te
verhuizen. Van de 65 werknemers
in Rotterdam hebben er inmiddels
al 35 elders werk gevonden. De me-
taalbedrijven in de havenstad zitten
te springen om vakbekwaam perso-
neel. Van het nog resterende perso-
neel verhuizen hooguit 15 mannen
en vrouwen mee naar Brunssum,
waar op termijn misschien zelfs nog
plaats is voor 20 tot 22 nieuwe werk-
nemers.

Korpershoek gaat
failliet maar

is niet verloren

Voor zacht prijsjenaar opkoper
t?ijzft 1904 in Leiden geboren Hans

derLaan studeerde bouwkundej|[deTH te Delft en werd benedic-
lQr monnik in de St Paulusabdij
l^osterhout. Zijn lessen over ar-
(J-^tuur werden in 1960 gepubli-. d in de uitgave 'le nombre plas-
te In 1956 ontving hij de op-
Lcht voor het ontwerpen van een
(Z^e kerk met atrium en krypte

de abdij van Vaals. De krypte
kdeze kerk is in 1961 gebouwd,
J^rkmet bijgebouwen in 1967. In
il'B6 werd de rest van het abdij-
(k voor Vaals gerealiseerd. Voor
iiJtebouw' ontving hij de Architec-vPrijs.

(ADVERTENTIE)

INTERLANDN RA^^ewtcnlbouw.elementen b.v.J o^Hemientei.o^-StS00

Koele kikker
In de Zuid-Franse cel hebben Wil-
lem Penning de Vries en zijn collega
drie dagen lang met de 'koele kik-
ker' gepraat. Wat de majoor zich nog
uitstekend herinnert, is het 'levens-
motto' van de misdadiger: ik ben
een gangster en blijf dat ook mijn le-
ven lang. „Elkuur dat hij nog leeft is

" Vader van Philippe Delaire
doet beroep op zijn zoon om
kinderen vrij te laten.

er een," heeft hij hem ooit gezegd.
Oftewel: Delaire heeft niets te ver-

Kindvriendelijk
„In het dagelijks leven is Philippe
een zeer prettig persoon. Nog veel
meer geldt dat voor zijn omgang
met kinderen. In omstandigheden
als deze maakt hij daar goed ge-
bruik van. Ik ben er van overtuigd
dat hij er ook nu weer voor gezorgd
heeft dat er speelgoed en limonade
aanwezig is. Bij die gijzeling in Val-
kenburg had hij zelfs voor paaseie-
ren gezorgd. Hij maakt de kinderen
van zich afhankelijk. Zij zijn nu de
inzet van de onderhandelingen ge-
worden. De autoriteiten weten dat.
Tot de publieke opinie is dat ook
doorgedrongen. En ook Delaire
weet dat maar al te goed," besluit
Penning de Vries.

L^lbertusstichting Maastricht is
rsteld in 1983 door de heer J.
HifSen bij zijn afscheid als direc-
lu van de Academie van Bouw-
k st Maastricht. Deze stichting zet
L lri voor de bevordering van ar-i^ctuur en stedenbouw in Lim-

Eind oktober verhuist het Rotter-
damse machinepark naar Bruns-
sum. De machines worden voorlo-
pig in de oude hal ondergebracht,
bij de rest van de machines. Oor-
spronkelijk koesterde het bedrijf
plannen om voor de Rotterdamse
machines een nieuwe hal te bou-
wen, maar die zal pas eind 1991 ge-
reed komen. Justitie Roermond

verbiedt Top 12

BRUNSSUM - Korpershoek BV in
Brunssum vraagt vandaag het fail-
lissement aan bij de rechtbank in
Maastricht. De luchtkoelerfabriek
wordt na het uitsprekenvan het fail-
lissement gekocht door de Indiase
zakenman Krishna Murty. Al het
nog resterende personeel behoudt
zijn baan en het bedrijf in Bruns-.
sum draait gewoon onder de oude
naam verder.

Afgelopen dinsdag ging het in Rot-
terdam gevestigde moederbedrijf

van Korpershoek failliet. Na het
faillissement van de Brunssumse
vestiging en nadat de schuldeisers
zo goed als mogelijk tegemoet zijn
gekomen, kan Krishna Murty het
bedrijf in Brunssum voor een abso-
lute bodemprijs opkopen. Murty
heeft bedongen dat de Korpers-
hoek-ondernemingen eerst failliet
moeten gaan, voordat hij het bedrijf
in Brunssum overneeemt. Op die
manier hoeft hij als nieuweeigenaar
niet voor de oude schulden op te
draaien.

Officier eist vijfjaar gevangenisstrafen TBS

Ontslagen TBS-pupil (33)
Vergreep zich aan jongen

Ondanks alle faillissementsproble-
men werd er in Brunssum gisteren
volop feest gevierd. Met man en
macht heeft het personeel de afgelo-
pen weken gebouwd aan 8 enorme
hogedruk warmtewisselaars. Pre-
cies op tijd zijn de apparaten gereed
om per speciale Boeing naar Koe-
weit gevlogen te worden. De Koe-
weities hebben de warmtewisse-
laars nodig in de nationale olieraffi-
naderijen. Directeur Cees de Graaf
van Korpershoek Brunssum is vol
lof over zijn personeel, dat in deze
moeilijke tijden het bedrijf trouw
blijft en bereid is zich volledig in te
zetten.

Justitie had afgelopen woensdag
een onderhoud met Kerver. De
organisator was echter niet on-
der de indruk van het verbod en
kondigde zelfs aan een confron-
tatie met Justitie niet uit de weg
te gaan. Maar voorlopig zal het
zover niet komen omdat de we-
kelijkse Top 12-bijeenkomsten
niet meer in Roermond worden
gehouden, maar in West-Duits-
land.

stratiekosten. Elke laatste deel-
nemer moet voor twee nieuwe
spelers zorgen, zoals ook een
boom vertakt. Dat ritueel her-
haalt zich twaalf keer. Bij elke
vertakking valt de bovenste deel-
nemer af en schuift iedere tak
een plaatsje naar voren. De twee
nieuwe spelers worden meestal
gezocht in de vrienden- of ken-
nissenkring. Degene die hen op
een bijeenkomst introduceert
krijgt van beiden 120 gulden. Bo-
vendien moeten de nieuwe spe-
lers ieder nog eens 180 gulden af-
dragen aan de Top 12-centrale.
Die stuurt daarvan 120 gulden
naar de deelnemer die bovenaan
de lijst staat en houdt 60 gulden
zelf als administratiekosten. Uit-
eindelijk zou een deelnemer aan
het Top 12-spel ongeveer vijf ton
kunnen verdienen. Maar volgens
justitie en politie is de kans le-
vensgroot dat men zelfs niet eens
het inleggeld terugkrijgt.

Van onze verslaggever
ROERMOND - Top 12, het spel
dat wordt gespeeld via het sys-
teem van de ketting- of sneeuw-
balbrief, is in het arrondissement
Roermond niet toegestaan. Dat
heeft Justitie in Roermond laten
weten aan de Nederlandse orga-
nisator van het uit West-Duits-
land overgewaaide spel, Ivo Ker-
ven Het Openbaar Ministerie in
Roermond stelt zich op het
standpunt dat Top 12 een kans-
spel is en dat mensen die eraan
deelnemen zich schuldig maken
aan een economisch delict.

Deelnemers aan het Top 12-spel
komen regelmatig bij elkaar.
Deelname kost driehonderd gul-
den, waarvan 60 gulden admini-

Ook de klanten blijven overigens
vertrouwen hebben in Korpers-
hoek, getuige het feit dat De Graaf
deze week een order binnenkreeg
voor de bouw van 92 luchtkoelers
voor DOW in Terneuzen.

antwoord op deze vraag van de pre-
sident. „Op zeker moment voelde ik
dat de stoppen bij mij doorsloe-
gen...-", luidde het tenslotte.

sleept. „Mensonterend" noemde of-
ficier van justitie mr J. Symonsma
de gebeurtenissen die zich daar
hadden afgespeeld.

l. Van onze verslaggever,i^sTRICHT - Nog geen ander-
in vrijheid na tien jaar alsit^^Pil in Avereest te hebben

'^ltfVen' hoorde een 33-jarige
$5 a.denaar woensdag in de
Vb C'ltse rechtszaal vijfjaar ge-
\^sstraf en opnieuw TBS met

Verpleging tegen zich eisen.

Na geruimetijd onderworpen te zijn
geweest aan de sexuele driften van
de Kerkradenaar, waren de Duitser
ook nog horloge, halsketting en
beurs afgenomen. „Ik wilde voorko-
men dat hij naar de politie zou
gaan", luidde de verklaring van ver-
dachte. President Nolet bleek daar-
van moeilijk te overtuigen.

Was de man naar het oordeelvan de
gerechtelijk psychiater verminderd
toerekenbaar te achten, voor offi-
cier van justitie mr Symonsma
stond vast dat bij hem wel degelijk
een normbesef aanwezig moet zijn
geweest. Een aantal zaken immers
heeft hij willens en wetens gedaan.
Voor rekening van verdachte telde
de officier daar nog overmatig alco-
holgebruik bij en een zeer hoge
kans op recidive. Dat alles liet hij
uitmonden in een eis van vijf jaar
gevangenisstraf met opnieuw
dwangverpleging in TBS-regime.
De officier achtte dat bovenal gebo-
den in het belang van de veiligheid
van anderen.

Van de hem geboden spreektijd
maakte de verdachte tijdens de
rechtszitting gretig gebruik om te
vertellen over zijn jeugdervaringen.
Ouderliefde had hij nauwelijks ge-
kend en tot zijn negentiende had hij
in gestichten verbleven waar werd
voorbijgegaan aan zijn sexuele ge-
aardheid en andere problematiek.
Als jongen ook zou hij vaker zijn
misbruikt bij sexuele spelletjes.

Na intern beraad besloot de recht-
bank de verdere behandeling van
dezaak aan te houden tot woensdag
29 november. In de tussentijd zullen
door tussenkomst van de rechter-
commissaris een psychiater en
pscholoog worden belast met een
aanvullend onderzoek. Dat dient
zich vooral toe te spitsen op de
vraag of opnieuw TBS met dwang-
verpleging op zijn plaats is.

Veiligheid
Maar waarom hij zich diezondag in
juni had vergrepen aan een jongen
die hij kort tevoren in een feesttent
had leren kennen? De Kerkrade-
naar had geen op maat gesneden

\, "nij maar straf. Klaar! Lig niet
1 J poeren...." beet hij president

j^n' Nolet toe toen deze hardop
ii'Og^e over een zo verantwoordj 'Jke marsroute met inbegrip
W^vullende onderzoeken door

.CQj.^ter en psycholoog. Verdach-
>(j Ageerde later zijn bitse reactie
l^v °r raadsman, reclasseerder en
\ °elende parketwachten tij-

ii'^chen k°rte schorsing op anderei te zijn gebracht.

Mensonterend'
I K.'i»(j erkradenaar is telastegelegd

' 'VSk8 "'uni een 21-Jarige Duitser
Iq^ bedreiging te hebben ver-
*ge Sexuele handelingen zowel teHj.fi 1 als te ondergaan. Het ge-

°P een Srasveld in een"j^eids wandelgebied waar-
/ e jongen aan een om zijn neki aide broekriem was meege-

I
j. een rapport van de Begelei-
,Sscommissie Hartchirurgie Ne-I'and is eerder gebleken dat in«erland 2400 mensen wachten op
Ij hartoperatie. Zowel patiënten
k^rdiologen - die geen andereeg zien - vragen de stichting

bemiddeling van een operatie in

Iten n" °m te voorkomen dat
ensen onnodig een operatie zou-
k ondergaan, wordt steeds een

°nd opinion' gevraagd.

Gemakkelijk, diskreeten snel!
Wij garanderen strikte geheimhouding
Bedrag 96x 72x 60x 42x

3.000,- 69,- 90,-
-6.000- 116,- 132,- 174,- ■

12.000,- 185,- 225,- 257,- 342,-
-18.000- 277,- 337,- 386,- 513,-
-24.000- 370,- 450,- 515,- 685,-
-36.000- 553,- 675,- 773,- 1027,-
-50.000- 783,- 938,- 1074,- 1427,-

-enz.
Elk bedrag tot ’.100.000,- en andere looptijd mogelijk.
Looptijd 96 mnd. geldt bij duurzame aanschaf. Bij
overlijden meestal kwijtschelding.'

(ADVERTENTIE)

'GELD NODIG?
Binnen één dag beschikbaar

Krediet- pjtmd Rente Thecr., bedrag mcl. rente per mnd. loopt
5.000,- 100,- 0,98% 70

11.000,- 220,- 0,97% 69
20.000,- 400,- 0,95% 69
30.000,- 600,- 0,95% 69
40.000,- 800,- 0,93% 68

HUISBEZITTERS
EXTRALAGE LASTEN

zonder taxatie-kosten
KREDIET- LOOPTUDIN
BEDRAG MAANDEN

1e hyp. 2»en 3ehypoth.
360 x 240 x 180 x 120 x

10.000,- 75,- 106,- 116,- 140,-
-15.000- 112,- 159,- 175,- 210,-
-25.000- 186,- 266,- 292,- 351,-
-40.000- 297,- 426,- 467,- 562,-
-75.000- 556,- 799,- 876,- 1054,-
-em.
Eff. jaarrente 1e hyp. vanaf 7,9%. 2e en 3e hyp, en pers.
leningenvanaf 11%. Bij ziekte, ongeval enz. is vrijstelling
van aflossen mogelijk. Vraag INFO.
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Stichting uit Roermond bemiddelt
Hartpatiënten naar
Londense kliniek

"Leden van het speciale interventieteam bereiden zich voor op komende ontwikkelingen.
Foto: WIDDERSHOVE

Majoor Penning de Vries praatte in '87 met 'volksvijand nr l'
'Delaire is de baas en
dat wil hij weten ook'

provincie
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De grotebelangstelling, devele troostrijke brieven,
bloemen en h. missen bij het heengaan van mijn
lieve man, onze zorgzame vadeer, schoonvader en
opa

Cor Kerkhoff
hebben ons getroffen.
Al deze blijken van medeleven en de wetenschap
dat hij door zovelen werd geacht, hebben ons ge-
sterkt dit verlies te dragen.

Mevr. L. Kerkhoff-Schouten
Kinderen en kleinkinderen

Kerkrade, september 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 23 september a.s. om 19.00 uur in de paro-
chiekerkvan St. Joannes deDoper te Eygelshoven.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstelling en medele-
ven bij het overlijden en de begrafenis van mijn lie-
ve man, onze zorgzame vader, schoonvader, groot-
vader en overgrootvader

Hein Reinartz
betuigen wij onze oprechte dank.

M.G. Reinartz-Rongen
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

De zeswekendienst zal gehouden worden op zon-
dag 24 september om 11.00uur in dekerk van deH.
Familieparochie te Schaesberg.

Dankbetuiging
Wij willen familie, vrienden en kennissen onze op-
rechte dank betuigenvoor het medeleven en de be-
langstelling ondervonden tijdens de ziekte en na
het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoe-
der en oma

Hubertina
Mengels-Bemelmans

Kinderen en kleinkinderen
Heerlen, september 1989
De zeswekendienst zal gehouden worden op zon-
dag 24 september 1989 om 11.15 uur in deSt. Pan-
cratiuskerk te Heerlen.

Omdat het voor ons onmogelijk is ieder-
een persoonlijk te bedanken willen wij u
langs deze weg bedanken voor uw blij-
ken van medeleven bij het overlijden en
de begrafenis van

Leo Schumans
Familie Schumans
Familie Hom
D. Laudy

De zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 23 september 1989 om
19.00 uur in de kerk van de H. Joseph,
Stadbroek te Sittard.

Dankbetuiging
Voor uw welgemeende deelneming, betoond tij-
dens de ziekte, het overlijden en de crematie van

Willy Stevens
betuigen wij u onze welgemeende dank.

Mevr. Blanca Stevens-Meys
Jeu, Lucie en Henrico

Geleen, 21 september 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 23 september a.s. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van het H. Hart te Geleen.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van belangstelling
en medeleven na het overlijden en bij de crematie
van

Wiel Simons
betuigen wij hierbij onze oprechte dank.

Familie Simons
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 23 september om 19.00uur in de parochie-
kerk van de H. Maria Goretti te Kerkrade-Nulland.

Aan allen die op welke wijze dan ook, met ons heb-
ben meegeleefd, bij het overlijden en de begrafenis
van onze lieve moeder en oma

Liza Hendrix-Flecken
betuigen wij onze oprechte dank.
Dit was voor ons een grote troost.

Kinderen Hendrix-Flecken
Klein- en achterkleinkinderen

De zeswekendienst zal gehoudenworden op zater-
dag 23 september om 18.30 uur in de parochiekerk
van de H.H. Martelaren van Gorcum te Heerlen.

Daar het ons onmogeljk is een ieder per-
soonlijk te bedanken voor de vele blijken
van medeleven die wij mochten ontvan-
gen bij de crematie van mijn lieve echt-
genoot, onze vader, schoonvader en opa

Sjaak Withoot
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Mevr. A. Withoot-Meuter
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 24 september a.s. om 11.15 uur in
de parochiekerk H.H. Marcellinus en Pe-
trus te Oud-Geleen.

Voor de vele blijken van medeleven, on-
dervonden bij het overlijden en de be-
grafenis van onze moeder, schoonmoe-
der en oma

Cecilija
Drenovec-Macek

betuigen wij onze oprechte dank.
Kinderen en kleinkinderen

Brunssum, september 1989
De zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 23 september a.s. om 19.00 uur
in de parochiekerk van de H. Familie te
Langeberg-Brunssum.

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoon-
lijk te bedanken voor het medeleven, onder-
vonden bij het overlijden en de begrafenis
van mijn geliefde man, vader en opa

Michel Frijns
willen wij u allen langs deze weg hartelijk
dankenvoor de vele condoleances, h. missen
en bloemen, alsmede voor uw aanwezigheid
bij de begeleidingnaar zijn laatste rustplaats.

Mevr. M. Frijns-Driessens
kinderen en kleinkind

Valkenburg, september 1989
Berkelplein 19
De plechtige zeswekendienst zal. worden ge-
houden op zondag 24 september a.s. om 11.00
uur in de parochiekerk van Onze Lieve
Vrouw van Altijddurende Bijstand te Valken-
burg.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoon-
lijk te bedanken voor het medeleven ons be-
toond bij het overlijden en de begrafenis van
onze goede moeder, grootmoeder en over-
grootmoeder

Gertrud Jung-Hamers
betuigen wij u hierbij onze oprechte dank.
Een speciaal woord van dank aan de geeste-
lijkheid.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Schaesberg-Landgraaf, September 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zaterdag 23 september a.s. om
19.00 uur in de dekenale kerk van de H.H. Pe-
trus en Paulus te Schaesberg.

De grotebelangstelling, devele troostrijke brieven,
bloemen en h. missen bij het heengaan van mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader,
schoonzoon en opa

Hendrik Jozef
Kelleter

hebben ons getroffen.
Al deze blijken van medeleven en de wetenschap
dat hij door zovelen werd geacht, hebben ons ge-
sterkt dit verlies te dragen.

Mevr. C.M.G. Kelleter-Gommans
Kinderen en kleinkinderen

Kerkrade, september 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 23 september a.s. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk.van St. Petrus Maria ten Hemelopneming
te Kerkrade-Chèvremont.
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De plechtige eerste jaardienst voor mi
echtgenoot, vader en grootvader

Zef Dreessen
zal plaatshebben op zondag 24 septet,
ber a.s. om 11.00 uur in de St. Janskerk
Hoensbroek.

Mevr. A. Dreessen-Smeet
kinderen en kleinkinderf

Hoensbroek, september 1989
Alofstraat 10
■

Vervolg familieberichten
zie pagina 22

TOYOTA 25 JAAR ffj^ IN NEDERLAND!
I : plpiplf |

Vijfentwintig jaar geleden zette de eerste Toyota _ I
zijn wielen op Nederlandse bodem. Nu heeft de vijf- TgYi/rktZM Tri£X\ft fté* té*f+\V*mVÊi£*Trhonderdduizendste Toyota in Nederland al een -Myi^C*» y JIC7X C C#CT £C7C*#UUCrj!L \
eigenaar gevonden, nu juicht de internationale autopers _^ -g f~] " jtjêT j
over de knappe techniek en bewijst elk onderzoek weer j€m>Mm. €M-C \^«3.Jlïirï#cï J-JL»
dat Toyota's vrijwel alleen de garagezien voor een onder- ' , , r „ ~. , ~ . . , ~ "■,. j ï ' o o a\s geen ander heeft Toyota altijd geïnvesteerd in techniek. Als een van u1 Daïï'zijn we een beetje trots op en dat willen we de eersten introduceerdeToyota de multikleppentechniek voor kleinere
dus ook vieren. En omdat we dat maar één keer in de motoren. Op het racecircuit opgedane ervaringen werden vertaald voor de j
vijfentwintig jaar doen is Toyota extra royaal. consument. Door de geraffineerde multikleppentechniek werd de verbrand*! j

Wie nueen nieuwe Toyota Starlet, Corolla, Carina II tot °P de druppel ondercontrole gebracht. \
ofCamry koopt, krijgt een vorstelijk cadeau naar keuze. Die precies op maat door meerderekleppen geregelde verbranding zorg
Kijkt u maar! voor een minimaal verbruik. Die technische perfectie vindt vin de Carina II j

Sedan, in de Carina II Liftback, de CarinalJ
.«ImES Stationwagon. j_____ JÉ 'WÈÊÊ Diverse uitvoeringen ook leverbaar >

_w!^irm^«^c_-«iir*^^ '.1i1,..,,'..'..'q

of Speciaal Toyota viert de
financieringsaanbod. zakelijkheid van de Camry._ De zakenman voor wie comfort geen overbodige luxe is, die verder kijktAls uuw nieuwe Toyota Starlet, Corolla, Carina II of Camry laat , ~ " ,_ , .
financieren via uw Toyota-dealer, neemt Toyota een fors deel van de rente dan morgen, Stelt hoge eisen aan zijn auto. Ontspannen op een vergadering
voor zijn rekening, u betaalt niet meer dan 8,4% (effectieve) rente over komen, dagelijks veel kilometers maken en toch de vervoerskosten in de
een looptijd van 36 maanden. Uw aanbetaling of inruiiwaardemoet dan wel hand houden. Voor die zakenman heeft de Camry bewezen een optimale keus !minimaal 25% van het aankoopbedrag zijn. , , r .. j .. . , r , . l

Ons cadeau voor u kan dan variëren tot f2.538- bij een looptijd van te zlJn- De beschaafdheid van zijn vormgeving, het comfort en de superieure j
36 maanden. (Financiering in samenwerking met de Finata Bank N.V.) rijstijl, depower van de techniek. De Camry is zélfs VOOr verwend^ \

m m .ljL '*„, zakenmensen een feest om in te rijden. De Camry Sedan, jj
of Gratis accessoires, i "ViVa,Tioe'. "torM-

nwft Or met lurbo dieselmotor. Bovendien is er de §
Tot een maximaal bedragmag u gratis kiezen. Van trekhaak tot grille- mÊÊi *z; SOÜde Camry Stationwagon. ' \set, van kofferset tot radiocassettespeler. U krijgt accessoires, inclusief in- |f r\ r^ <i A o(\vt " t " rr tA lbouw en btw, tot f 1.000,- (maximaal) bij een nieuwe Starlet, tot f 1.250,- WÊ W * Ue LamlT I.V ALI Iwin Lam 10 1;

(maximaal) bij een nieuwe Corolla, tot f 1.750,- (maximaal) bij een nieuwe il ||.»-f vi mÈÊÊÈÈJÊ ** is er vanaf f 34.995,- (mcl. Btw).
heeft een speciale jubileumlijst van alle accessoires waar u uit kunt kiezen.) J jÉ '■

' \

of Gratis onderhoud. \ -^-ili^f I

ofAankooppremie. ""iP^^^ --\ ' ■ *^xj
U kunt ook gewoon een rond bedrag in mindering op de aankoop- l.i i|| _^(_ifll

f 700,- (mcl. Btw) bij aankoop van een nieuwe Starlet, '^ÉÉI k
f 900,- (mcl. Btw) bij aankoop van een nieuwe Corolla, :o&*m "fJJS
f 1.200,- (mcl. Btw) bij aankoop van een nieuwe Carina II en , lIÉÉIf 1.500,- (mcl. Btw) bij aankoop van een nieuwe Camry. Mi . 3

En uw Toyota-dealer heeft nog een extra cadeautje voor u als u |*% ** H mWSf^Sj-mlUKt^^ 1
inruilt: een inruilprijs die gegarandeerd ver boven de richtprijs van de '^^K^ m\\mÊÊm
N.B. Toyota deelt deze cadeausuit, als u de inde actie genoemde modellen koopt tussen 1september
1989en 30 november 1989.En de aflevering/registratie uiterlijkplaatsvindt op 15 december 1989. Afgebeeld Camry Sedan 2.0XLi Twin Cam 16(metextra's)

/^~~^x IMPORTEUR: LOUWMAN & PARQUI 8.V., STEURWEG 8, 4941 VR RAAMSDONKSVEER. TEL. 01621-85900. ALLE TOYOTA'S HEBBEN 3 JAARGARANTIE EN 6 JAAR CARROSSERIE- L JmW/m-^ JAI lADCM QCTI'JÊBÊÏÏttffQLim*. GARANTIE CONFORM ONZE BEPALINGEN. VRAAG UW DEALER/AGENT. PRIJZEN INCL. BTW, EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN IN PRUS EN UITVOERING VOORBEHOUDEN. *"^ —*J 7-1 JMKtll ÖC|^
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Of alle gevonden amfetamine uit
hetzelfde laboratorium afkomstig
is, wordt nog onderzocht. Bij de in-
val in Heythuysen is wel komen
vast te staan dat de grondstoffen uit
België afkomstig zijn.

Justitie getipt
vanuit Zweden

" Politiemensen waren woensdagmiddag druk bezig met de ontmanteling van het amfetamine-
laboratorium. Foto: JEROENKUIT

der onderzoek moet dat nog uitwij-
zen. „Het is wel een van de grotere
laboratoria," aldus Steens.

De grondstoffen voor de aanmaak
van amfetamine zijn legaal verkrijg-
baar. Alleen het eindprodukt, een
peppil, staat op de zwarte lijst. In
Nederland wordt slechts weinig am-
fetamine gebruikt. Het overgrote
deel wordt geëxporteerd naar Zwe-
den en in mindere mate naar Enge-
land. De straatwaarde van de in be-
slag genomen peppillen bedraagt
circa 4 ton.

De opsporing wordt betaald uit de
pot Bijzondere Opsporing Politie-
werk en komt niet ten laste van de
deelnemendekorpsen. Bij de.groot-
scheepse actie waren in totaal 90 po-
litiemensen betrokken.gevormd

Justitie werd vanuit Zweden getipt,
dat er vanuit Limburg grote hoe-
veelheden amfetamine naar dit land
werden uitgevoerd en dat de Weer-
tenaar naar alle waarschijnlijkheid
bij de zaak betrokken was. Met deze
wetenschap werd het speciale team

Zweden
HEYTHUYSEN - Het speciale re-
chercheteam werd op 19 juni gefor-
meerd en zal na de afhandeling van
deze zaak worden ontbonden. Pers-
officier van justitie, mr H. Droesen,
verwacht dat het team nog zeker
twee maanden nodig heeft om de
bewijsvoering af te sluiten. Hoe
groot de capaciteit van het laborato-
rium is en hoe lang het in bedrijf is
geweest, kon team-woordvoerder
Louis Steens niet mededelen. Na-

.^oorzaak van de afzetproblemen
**t de voorzitter van net water-hap in het feit dat de beddingen
in de watergangen in Zuid-Lim-

z§> met name de Hambeek en de
?em, veel ernstiger zijn vervuild

was gedacht.
jJ het uitdiepen en verbreden van
l| ji Hambeek bijvoorbeeld is alleen
kJ'2 miljoen gulden nodig om de
l?'e hoeveelheden verontreinigdo te verwerken.

J^leem is echter dat het water-. APaP die grond nergens kan dum-> Jl-.Zolang daarvoor nog geen op-
ttl Slr»g is gevonden, kan de ge-
ënte Roermond de bouwplannen

ju e buurt wel vergeten. De stort-
ten, 'n kan dergelijke hoe-
t naar eigen zeggen niet
perken. Ook de stort in Schin-

komt met hetzelfde verhaal.
j °rzitter Laarakker weigert echter

Otnrrnee genoeëen te nemen. De
lilt nc'e eeft volgens hem de ver-J^oordelijkheid te zorgen voor
tazQende stortlokaties. Laarakker
„^acht dat het waterschap bin-
tiiK tlu en en Jaar bijna 1 miljoen

b'eke meter slib kwijt moet zien
I raken. Het waterschap is overi-

rjh We' ere^ voor het dumpen
de grond te betalen.

Gevangenisstraf
van 3½ jaar

wegens doodslag

Kl bescherming van natuur, land-
tjJaP en milieu - die het water-

Flz^P nu ook in het takenpakket
tK» opgenomen - trekt een steeds[ltzardere wissel op het huishoud-
||(ZKje van het waterschap. Om te
Beften voldoen aan de aange-

WerPte milieueisen vallen de ver-
in eringswerkzaamheden veelurder uit dan aanvankelijk ge-

tegen het hoofd had geslagen.
Het slachtoffer liep verwondin-
gen op aan schedel en hersenen
en overleed korte tijd later in het
ziekenhuis te Heerlen. De recht-
bank verwierp het beroep op
noodweer dat de raadsman van
de Geleendenaar had gedaan. Bij

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Nadat de offi-
cier van justitie eerder vijf jaar
gevangenisstraf tegen hem had
geëist, hoorde een 37-jarige man
uit Geleen zich woensdag door
de Maastrichtse rechtbank we-
gens doodslag veroordeeld tot
een gevangenisstraf van 3 1/2
jaar. De rechtbank achtte bewe-
zen dat de man op 24 april in de
kelder van een flatcomplex aan
de Henri Hermanslaan in Geleen
een 48-jarige buurman met een
zogeheten roerschop opzettelijk

Onmiddellijk nadat het vonnis
was uitgesproken, gaf de veroor-
deelde te verstaan daartegen in
beroep te zullen gaan. „Ik heb
het niet gedaan", liet hij de rech-
ters weten. Tijdens de eerdere
behandeling van de zaak had hij
al te kennen gegeven het drama-
tisch gebeurde als een ongeluk te
hebben gezien.

het bepalen van de straf liet zij
zich wel enigermate leiden door
het blanco strafblad van ver-
dachte en de aan hem toegeken-
de verminderde toerekenings-
vatbaarheid.

" Van links naar rechts kijken directeur Bob Plummer van Marley Foam en Mike Moxon van
Marley PLC Europe toe, hoe Textron-directeur Donald K. Farran en burgemeester Smeets van
Bom proberen met een champagnefles de eerste paal van Davidson-Marley BV in te zegenen.

Foto: WIDDERSHOVEN

Davidson-Marley
vetste vis Liof

Uiteindelijk mogelijk 450 arbeidsplaatsen
en het CBIN serieus achter de pane-
lenfabriek aan. Door de fabrikant
een uitgebreide vergelijking aan. te
bieden van de plus- en minpunten
van Belgisch- en Nederlands-Lim-
burg wisten de instanties Davidson
en Marley uiteindelijk over de
streep te halen. Op het gebied van
arbeidspotentieel, ervaring in de
autobranche en infrastructuur
scoorde Bom beter dan concurre-
rende Belgische vestigingsplaatsen.
De 4 hectare in Bom kreeg het be-
drijf met korting: van ’45,- voor
’42,50 per vierkante meter, waar-
door in totaal ’ 100.000,- minder
voor de grond is betaald. Volgens
Nick de Wijk van het CBIN is ook
het maximale uit de IPR-regeling
gehaald, maar die subsidie was niet
doorslaggevend voor de komst van
het bedrijf.

> "an onze redactie economie

J^ASTRICHT - Trots zaten
ik Mensen van het Liof giste-Ir^aan de perstafel. Met de
te]| St van e Amerikaans-En-
ty se joint-venture Davidson-W" naar om s een ont~L.eod grote vis binnenge-
red, meldde acquisiteur
kj- Palm trots. Het heeft lang
t^Uurd voor die vis wilde bij-
L " 2o bleek bij de presentatie.
L voordat de buit in het net
Ve ', er een verbeten ge-
ttw^t worden geleverd met

bame Belgische 'vissers.
°tï) fS' s van een contract met de
\Vfabriek in Genk was David-

namelijk verplicht om
Vp"1 de nabijheid van die fabriek

\?stigen. Maar door interventie
Sr ft .^°^ en het Commissariaat
i cdaeda i itenlandse Investeringen in
% t

rland (CBIN) is het uiteinde-
Vt°Ch §elukt om de fabrikant

Limburg te halen.

L^son instrument Panel Tex-

briek

Bom heeft bovendien ook slag moe-
ten leveren met andere Limburgse
steden, Maar de plaats won uitein-
delijk van Heerlen, Maastricht en
Kerkrade vanwege de potenties in
de nabijheid van de Volvo-autofa-

Optimistisch
C.M. Palm van het Liof liet zich op
de bijeenkomst gisteren overigens
ook erg optimistisch uit over andere
nog te vangen vissen. President-di-
recteur Donald K. Ferrar van Tex-
tron Ine, de Amerikaanse moeder-
maatschappij van Davidson, is vol-
gens Palm zeer onder de indruk van
het Limburgse vestigingsklimaat.
Textron sluit de komst van andere
dochterbedrijven naar deze provin-
cie niet uit.Vanafdecember 1988 zitten het Liof

In de produktieplanningvan David-
son-Marley is uiteindelijk ruimte
voor 1 miljoen instrumentenpane-
len per jaar. Het bedrijf heeft voor-
lopig 4 ha op het bedrijventerrein
Holturn-Noord in Bom gekocht,
maar heeft nog een optie op 3 ha. In
de eerste fase van de investeringen
kunnen 150 mensen aan de slag, in
de tweede en derde fase komen er
telkens tenminste 100 werknemers
by. Uiteindelijk leidt dat over vijf
jaar tot 350 arbeidsplaatsen, maar
volgens Liof-commissaris Lode-
wijks en Borns burgemeester Cree-
merskunnen op termijn zelfs 450 ar-
beidsplaatsen worden gecreëerd. In
de eerste fase investeren Davidson
en Marley 20 miljoen in het nieuwe
bedrijf. Later wordt die investering
verdubbeld.

Werk

staan

tron en Marley Foam Ltd zijn twee
belangrijke fabrikanten van auto-
onderdelen in de Verenigde staten
en Groot-Brittannië. Voor de vesti-
ging in Limburg hebben ze hun
krachten gebundeld. Het moeder-
bedrijf van Davidson, Textron Ine,
is een van de grotere bedrijven in de
Verenigde Staten en is daar onder
meer actief in de ruimtevaart. Het
bedrijf heeft wereldwijd 134 fabrie-
ken en 60.000 personeelsleden. Het
Britse Marley is vooral actief in
bouwmaterialen, maar heeft met di-
verse andere activiteiten zoals die
van Marley Foam erbij toch 11.000
mensen in 13 landen op de loonlijst

Forel
De twee bedrijven gaan in Bom een
fabriek bouwen voor zeer moderne
instrumentenpanelen in autodash-
boards. Alleen met Ford in Genk is
tot nu toe een contract gesloten over
de leveringvan die instrumentenpa-
nelen. Ford wil in 1993 in Genk een
nieuw automodel gaan vervaardi-
gen, waar de dashboardsvan David-
son-Marley BV ingebouwd kunnen
worden. De fabriek in Bórn kan dan

400.000 exemplaren per jaar leve-
ren. De instrumentenpanelen wor-
den uit zeer geavanceerd materiaal
vervaardigd en met moderne pro-
duktiemethoden.

Verschil met landelijke
werkloosheid weer miniem

Regionale component gedaald ondanks toename werklozen
Overigens is het percentage manne-
lijke werklozen in Limburg nog
steeds lager dan landelijk (11 pro-
cent in Limburg tegenover 11,5 pro-
cent landelijk). Dat verschil is sinds
vorig jaar jaaralleen maar groter ge-
worden, ten gunste van de Lim-
burgse cijfers.

Verschil
Daarentegen is de werkloosheid on-
der Limburgse vrouwen gaan
schommelen. In Limburg lag dat
aantal vorig jaar aanzienlijk boven
het landelijk gemiddelde - met een
regionale component van bijna drie
procent. Eind juliwas het percenta-
ge werkloze vrouwen in de provin-
cie gezakt tot 19,4 procent (landelijk
17,3), maar vorige maand is het aan-
tal vrouwelijke werklozen weer ge-
stegen (tot 19,8 procent). Ook lande-
lijk was er een stijgingte zien, waar-
door de regionale component kon
dalen van 2,1 naar 1,9 procent.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De werkloosheid
in Limburg is de afgelopen maand
verder opgelopen, zij het in beschei-
den mate. Aan het eind van de
maand augustus zaten 50.574 Lim-
burgers zonder werk, ruim 350 meer
dan een maand tevoren. Het nadeli-
ge verschil met de landelijke werk-
loosheid daarentegen liep iets te-
rug: de regionale component steeg
weliswaar in vergelijking met de
maand juli met 0,1 procent (naar
,13,6 procent) maar de landelijke
werkloosheid nam forser toe, van
13,2 naar 13,5 procent (672.000 men-
sen).

Onduidelijk is of de verkleiningvan
de regionale component weer zal
leiden tot verbetering van de werk-
loosheid in Limburg in vergelijking
met derest van het land. Eerder dit
jaar zakte de werkloosheid in Lim-
burg onder het landelijk gemiddel-
de, maar eer hiervoor de vlag gehe-
sen kon worden nam de werkloos-
heidsontwikkeling in de provincie
alweer een ongunstige wending.
Onderzoeker W.Derks van het Eco-
nomisch-Technologisch Instituut
Limburg (ETIL) durft aan de nieu-
we cijfers nauwelijks meer een con-
clusie te verbinden. „De regionale
component schommelt nogal. Het
moet nog blijken of dit de inzet is

van een nieuwe daling," aldus
Derks, die in dit verband ook herin-
nert aan de prognose van het cen-
traal planbureau dat de economi-
sche groei in 1990 wat minder zal
zijn.

Hij wijst er verder op dat het ver-
schil met de landelijke cijfers voor
Limburg in de afgelopen maand
slechts gunstiger kon worden door-
dat de werkloosheid landelijk toe-
nam. „Het kan best zijn dat de werk-
loosheid landelijk weer achterloopt
op de Limburgse cijfers. Ik ben ont-
zettend benieuwd naar wat er nu
gaat gebeuren," aldus de ETIL-on-
derzoeker.

(ADVERTENTIE)
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Overstromingsgevaar door opschorten onderhoud

Waterschapkan slib nergens meer kwijt
Limburgs dagblad provincie

pland. Toen het beheersgebied van
het Waterschap in 1987 uitgebreid
werd met het zuidelijkste deel van
Limburg, becijferde men dat er met

Door de extra investeringen valt er
aan een forse stijging van de tarie-
ven volgens voorzitter Laarakker
niet te ontkomen. Om de meerjaren-
begroting sluitend te krijgen, zit
voor volgend jaar al een verhoging
van 12 procent (ongeveer zes gul-

Voorzitter Laarakker verwacht ove-
rigens niet dat de hoofdingelanden
dit voorstel voetstoots zullen goed-
keuren. „Maar de hoofdingelanden
zijn 'natuur-minded' genoeg om de
noodzaak daarvan in te zien. Ook zij
realiseren zich immers dat het tijd-
perk waarin het waterschap kon
volstaan met het aanleggen van be-
tonnen goten, voorgoed achter ons
ligt."

'TTARD - Het Waterschap Roer en Overmaas kan de grote
-j oeveelheid vervuild slib die vrijkomt bij verbetering en on-
J van de beken en rivieren in het beheersgebied ner-
"' 'eHs kwijt. Indien de provincie niet op korte termijn daarvoor

l'ortplaatsen aanwijst, heeft het waterschap geen andere keus,ari het onderhoud aan verschillende watergangen, zoals aan,e Bosbeek in de Roerstreek, op te schorten. Voorzitterrs Frans Laarakker sluit niet uit dat overstromingen daarvane* gevolg kunnen zijn.

de verschillendeprojecten in het ge-
bied ongeveer 230 miljoen gulden
gemoeid zou zijn. Door dezorg voor
het milieu, landschapsplanning en
natuurbeheer komt daar echter zon
slordige 70 miljoen gulden boven-
op.

den) in het vat. In de jaren 1991 tot
1994 zal het tarief jaarlijks acht pro-
cent stijgen.
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" Vandaag vindt in de Vroenstraat
de eerste herfstbraderie plaats. De
organisatie is in handen van skat-
club 'mit vier' en de kraampjes zijn
tussen 11.00 uur en 19.00 uur ge-
opend.

Heerlen
Maria Kunkels werd in 1915 ge-
boren in Schimmert. Haar oplei-
ding volgde zij op de Franse
kostschool in Luik. Daarna
werkte zij in een winkel in Beek.
Na haar huwelijk maakte zij het
zorgen voor haar zeven zonen tot
haar grootste hobby. Maria en
Math hebben 11 kleinkinderen.

KARLOVAC - Zeker in deze pe-
riode van herdenkingen vond
het nu in Joegoslavië vertoeven-
de Brunssums mannenkoor het
passend een krans te leggen bij
het oorlogsmonument in Karlo-
vae, Joegoslavië.
Dit eerbetoon werd bijgewoond
door de burgemeesters Hoog-
land van Brunssum en Coenders
van Landgraaf. Overigens is bur-
gemeester Hoogland weer terug
op zijn post. Coenders blijft nog
tot volgende week.

Brunssums
eerbetoon

in Karlovae

"Na de kranslegging gaf het koor nog een zanghulde. Foto: J. DANCVO

" Om bejaarden zolang mogelijk
zelfstandig te laten opereren en te-
gelijk niet te laten vereenzamen,
dient het zogenaamde 'Huiskamer-
projekt' in het bejaardencentrum
Bocholtz. Daar is elke maandag,
woensdag en vrijdagvoor personen
die nog thuis wonen de mogelijk-
heid om bij te praten en om sociale
aktiviteiten zoals sjoelen, handwer-
ken, schilderen etc. te beoefenen.
De leiding is op zoek naar vrijwilli-
gers, die tegen een geringe vergoe-
ding voor autovervoer van deze be-
jaarden willen zorgen. Meer infor-
matie: mejuffrouw Schoeré, S 045 -441203.

" Het IVN houdt vanavond om
19.30 uur %en bijeenkomst in 't
Leienhoes aan de Limburgiastraat.
De heer J. Hermens houdt een dia-
lezing met als thema: 'Wat zouden
de Alpen zijn zonder bloemen.

Brunssum

" In verenigingshuis De Burcht
wordt zaterdag van 10.00 tot 16.00

een rommelmarkt gehouden.

" Pascal Boymans uit Waubach
slaagde aan de Rijksuniversiteit
te Utrecht voor het doctoraal
examen sociale geografie.

" De Schinskoel start in oktober
weer met een EHBO-cursus voor 11-
-tot en met 13-jarigen. De eerste les
vindt op woensdag 25 oktober om
18.30 uur plaats. Meer informatie
geef Jenny van de Schinskoel,
5256092.

" Het CNV houdt vanavond om
19.30 uur in dr Brikke Oave een the-
ma- en informatieavond over het
CNV-seniorenbeleid.

" In Schimmert wordt op vrij-
dag 29 september de gouden
bruiloft gevierd van het echtpaar
Math Derks en Maria Kunkels

Gouden paar

Regioredactie
oostelijkZuid-Limburg

De heer Haenen begon zijn loop-
baan in 1956 als onderwijzer aan
de Aloysiusschool te Schaes-
berg. Ook-was hij jarenlang ad-
junct-directeur van de toenmali-
ge huishoudschool Maria As-
sumpta aan de Randweg in Heer-
len. In 1968 werd hij directeur
van de Opleiding voor Assisten-
ten in de Gezondheidszorg, nu
bekend als MGDO-school 't
Gasthuys.

" Bert Corneth uit Kerkrade is
onlangs aan de Technische Uni-
versiteit Eindhoven geslaagd
voor het examen bouwkundig
ingenieur.

Bingelrade

" Het JJW Sjob opent vrijdag om
19.00 uur het seizoen met de disco
drive-in-show Dyceenic. Entree gra-
tis.

" In het gebouw van het WEB aan
de Heugerstraat kan vandaag tus-
sen 9.00 en 12.00 uur schone kin-
derkleding worden aangeboden
voor de kinderkledingbeurs, die za-
terdag van 10.00 tot 12.00 uur gehou-
den wordt. Voor meer informatie:
S 256533 of 256728.

Simpelveld

" In zaal 'Oad Zumpelveld' aan de
Irmstraat is vanavond van 19.00-
-20.00 uur een spreekuur voor huur-
ders van woningwetwoningen en
voor particuliere huurders.

" In Dienstencentrum De Koffie-
pot wordt zaterdag vanaf 19.00 uur
een dansavond voor 50-plussers ge-
houden met het orkest De Wilco's.
De ingang van De Koffiepot ligtaan
deKasteellaan 190.

" Morgen kan tussen 10.00 en 13.00
uur in de probleemstoffenauto op
de Markt huishoudelijk chemisch
afval worden afgegeven. LandgraafZondag is op het plein voor de

oefenbunker het traditionele 'Bun-
kerpop. De Maastrichtse groepNon
Ext opent het programma om 12.30
uur, gevolgd door Up Rising (13.30
uur), In Pressed Color (14.30 uur),
Invisible Crumbs (15.30 uur), Brix
(16.30 uur), Jeopardy (17.30 uur) en
O.K. Corall (18.30 uur).

Om 20.00 uur is het openingscon-
cert met medewerking van de pop-
groepen Brix en Cold Sweat. Tij-
dens dit popconcert, dat gratis toe-
gankelijk is, kunnen de jongeren
zien wat er allemaal gerealiseerd is
door de firma Habets Bouw Nuth in
samenwerking met leerlingen van
de Stichting VakopleidingBouwbe-
drijf. Van twee oude klaslokalen en
de gang"is een podiumruimte ge-
maakt met toiletten, kleedruimte en
een bar. De plafonds zijn verlaagd
en de hele zaak is geschilderd. Ook
is er een regieruimte in de zaal aan-
gelegd, die de popgroepen bijzonde-
re mogelijkheden biedt via het 24
kanaals mengpaneel.

LANDGRAAF - De podiumruimte
van de oefenbunker aan de Heerlen-
seweg 162 in Landgraaf wordt vrij-
dag om 15.00 uur officieel in gebruik
genomen. Wethouder Gybels zal
dan de naam van het nieuwepoppo-
dium onthullen, gevolgd door de
voorpresentatie van het project
'Check Point'.

Bunkerpop
hoogtepunt bij

start poppodium

" Zaterdag kunnen tussen 9.00 en
12.00 uur oude gasflessen in de
brandweerkazernes van Simpelveld
(rechts van het gemeentehuis) en in
Bocholtz aan de Schoolstraat wor-
den ingeleverd.

"Voor het 13e kwajongtoernooi, ge-
organiseerd door kaartvereniging
Schoppen Troef, dat op 28 septem-
ber van start gaat, kan men zich tot
25 september inschrijven bij lokali-
teit Van der Meer: 314287.

bellen' werd keurig opgevolgd.
Een glas bier, niet bijgetapt met
een vol manchet en netjes geser-
veerd op een schoon viltje be-
haalde een hoge score. Slechts
een enkeling stak per ongeluk

HEERLEN
jtyal: 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:
*»d calm, dag. 14.30 18.30 en 20.30 uur.
f- Lethal Weapon 2; dag. 14.30 19 en

uur K-9, dag. 14.15 19 en 21.15 uur.
Mhouse, dag. 14 18.30 en 21 uur.
"fee Fugitives, dag. 19 en 21 uur, do

* 14 uur. Beaches, dag. 14 19 en 21

Bijna evenveel juryleden als kandidaten bij biertappen in Heerlen

Donderdag 21 september 198917

Supporter schrijft in en wint NUTH - De Rotterdamse organist
Jacques van Oortmerssen geeft ko-
mende zondag in de St. Bavokerk te
Nuth een concert. Het verzoek van
hogere kerkelijke instanties om
géén entree meer te heffen voor
concerten in de kerk heeft de Stich-
ting Orgelkring St. Bavo Nuth inge-
willigd. Twee bedrijven zijn bereid
gevonden de totale kosten van het
orgelconcert op zich te nemen.

Orgelconcert
Bavokerk Nuth,

Paul Übags, kastelein en eige-
naar van café 't Koffiehuuske in
Benzenrade-Heerlen, heeft al
twee maal op het punt gestaan
om mee te doen. Al tienduizen-
den glazen bier getapt, maar
toch faalangst.

Van Oortmerssen studeerde twee
jaarbij Marie-Claire Alain in Parijs.
Deze studie kreeg zijn bekroning
door de toekenning van de Prix
d'Excellence in '76. De organist is
verbonden aan het Sweelinck Con-
servatorium in Amsterdam en gast-
docent aan de Universiteit van Go-
thenburg.

„Ik word te veel op de vingers
gekeken en dan word ik ontzet-
tend nerveus. Vandaar dat ik
ook grote bewondering heb
voor de kandidaten. Vier juryle-
den staan als het ware op hun te-
nen en toch een prima glas bier
tappen."

Sittardenaar Ron Cobben kwam
eigenlijk als supporter van een
paar collega-tappers (café 't Zöl-
derke) naar Heerlen. Maar zij
mochten niet opdraven, omdat
zij reeds eerder aan een voor-
wedstrijd hadden meegedaan.
En dat mocht niet volgens de
spelregels. SCHIMMERT - De fanfare St.-Cae-

cilia uit Schimmert tekent vrijdag,
zaterdag en zondag voor de organi-
satie van een driedaags muzikaal
feest in een tent nabij het sportcom-
plex 'De Waterkoel'.

Muzikaal feest
in Sehimmert

Tijdens het concert in Nuth, dat om
16.00 uur begint, brengt Van Oort-
merssen werken ten gehore van
Bach, Handel, Böhm en Beethoven.

"Valt niet mee omvoor het oog van demeester een puik pilsje in te schenken.
Foto: MARCEL VAN HOORN

HEERLEN - Na de trieste op-
komst bij de regionale biertap-
wedstrijd gistermiddag in de
Heerlense bar-dancing 'La Dili-
gence' overweegt het Centraal
Brouwerij Kantoor (CBK) zon
evenement volgend jaar niet
meer te houden in de Oostelijke
Mijnstreek.

Negentien kandidaten, dertien
juryleden. Om de magere be-
langstelling nog beter te illustre-
ren werd de teamwedstrijd ge-
schrapt. Géén reclame voor de
horeca afdeling Heerlen, die vol-
gens het CBK niets aan vakpro-
moting heeft gedaan. Zeshon-
derd uitnodigingen werden ver-
stuurd, drie procent reageerde
positief.

Luchtbellen
Ondanks alle wanklanken wer-
den er tussen half drie en half
zes toch enkele honderden
glaasjes bier door het handjevol
tappers netjes geserveerd op
een schoon viltje en vervolgens
geledigd door de vijftig bezoe-
kers.
De sfeer in La Diligence was op-

MAASTRICHT

SITTARD

Sec no evil, hear no evil, do 21
*»" Lock up, ma t/m do 21.30 uur. The
LVentures ofthe Baron Münchhausen,
ï? 21 uur. License to kill, do 21.15 uur.
"lema-Palace: Lethal Weapon 2, dag.
30 en 21.30 uur. Roadhouse, dag.

"30 en 21.30 uur. Beaches, dag. 18.30
? 21.30 uur. Lumière: Bagdad café,
X 20 en 22 uur. Loos, dag. 21 uur.

."'um: Sec no evil, hear no evil, ma t/m
i? 20.30 uur. Roadhause, ma t/m do
'■30 uur.
ROERMOND
Sal: Lock Up, dag. 20.30 uur. Royali-
*■ Lethal Weapon 2, do 20.30 uur.

Vrijdag is er vanaf 20.30 uur een op-
treden van de Holzberger Band. Za-
terdag kan de jeugd genieten van
een live-optreden van de formatie
'Undercover.perbest. Nadat de speciale voor-

tappers uit Zwolle en Wylre de
bierpropjes hadden wegge-
haald, gingen de kandidaten aan
de slag. Het motto 'de kraag
twee vingers dik en geen lucht-

Aanvang 20 uur. Zondag begint om
12.30 uur het federatief bondscon-
cours van de Limburgse bond voor
tamboerkorpsen met de deelname
van 15 muziekgezelschappen.

De 26-jarige Cobben vulde ver-
volgens een inschrijfformulier
in en nam 'voor de lol' zelfplaats
achter de hevel- en draaikraan.
Zó uit de pols tapte hij de best
verzorgde pilsjes en won met
overmacht! 'Allemaal schilde-
rijtjes', was het oordeel van de
vakjury. De prijs: deelname aan
het landskampioenschap bier-
tappen 1989. Saskia de Vries (La
Diligence) werd tweede en Tru-
dy Klinkenberg (dancing Goris-
sen) won de derde prijs.

een vinger in een glas bier of
hield de kraan te lang open.... En
dat zijn in de horecawereld gro-
ve blunders. Voor die deelne-
mers gold dan ook meteen 'ein-
de wedstrijd.

Voetgangersdomein

open voor verkeer

Omleiding in Heerlen wegens nieuwbouw

Van onze verslaggever

HEERLEN - De bouw van achttien woningen met onder-
grondse parkeergarages op de hoek Dautzenbergstraat/-
Oranje Nassaustraat in Heerlen gaat ongeveer acht maan-
den duren. In die periode zal een gedeelte van het Heerlense
centrum voor het gemotoriseerd verkeer worden afgeslo-
ten, terwijl een deel van het Heerlense voetgangersdomein
voor hetrijdend verkeer wordt opengesteld.

Zo krijgt de Saroleastraat geduren-
de de bouwtijd de status van win-
kelerf, waardoor het bestemmings-
verkeer, afkomstig van de Honing-
manstraat/Dautzenbergstraat via

de Stationsstraat het gebied weer
kan verlaten.
Ook de Oranje Nassaustraat wordt
tijdelijk winkelerf. Om de bevoor-
rading tussen de Oranje Nassau-

straat en de Willemstraat mogelijk
te maken, wordt het voetgangers-
gebied in de richting van de Sta-
tionsstraat en de Dautzenberg-
straat voor het verkeer openge-
steld.
De Verkeersmaatregelen gaan per 1
oktober in. Een en ander zal door
middel van borden worden aange-
geven.

Overigens zal het oude hoekpand
aan de Dautzenbergstraat/Oranje
Nassaustraat ten gunste van de
nieuw te bouwen woningen wor-
den gesloopt.

VALKENBURG

t^iotheek, Beekerstraat 10. Foto's
v n Maria Paas. T/m 27/9, open ma, di,
t,°envr 14.30 t/m 18uur, wo 10.30 t/m 12
z vr 18.30 t/m 20 uur.

NUTH

LANDGRAAF
E^al, Kerkberg 2. Werk van Manfred
k^limann. T/m 24/9, open wo t/m zo 13-

-"Jur.

VOERENDAAL
r^eentehuis. Werk van Jos Weijmer.y 30/9, open werkdag. 8.30 -12.30 en di
* 13.30-16.30 uur.

(,f|kke-oave, Werk van José Fijnaut en
ij^'a Stams. T/m 1/10, open ma t/m vr

17 en 19-21 uur, zo 14-17 uur.

BRUNSSUM

u"erij Ipomal, Kerkberg 2. Werk vanftfred Hürlimann. T/m 24/9,open wo,
I?j2aen zo 13-17 uur, vr 13-20 uur. Foto-?''rie 68, poortgebouw kasteel. Foto's
t? Rob Ferencik. T/m 15/10, open ma
fvr 10-12 en 13.30-17 uur, zaen zo
Cjo-17 uur. Bibliotheek, Pastoor
Jpleidenstraat 39. Werk van Jan Steen.
r 115/11. ABN. Foto's van marina de
JJ°n. T/m 15/11, open werkdagen 9-16

HOENSBROEK

HEERLEN
pterie Signe, Werk van Marion Le
(«fie en Hans Lemmen. T/m 8/10, open
«Jf/m zo 14-17 uur. Thermenmuseum,
ijfiovallumstraat 9. Thermen en bad-
Pruiken in de Romeinse tijd. T/m 1/10,
f"» di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17
C- Welterhof. Werk van Marlies Nies-
ffs en Thea Pagen. T/m 3/10, open dag.
l' uur. Limburgse Volkssterren-
jj?.cht, Schaapskooiweg 95. Van vuur-PJ tot ruimteschip. Vanaf 3/9, open diPvrenzo 13-17 uur, di en vr ook 19.30-- Ter Worm. Werk van
jpluelineKlinkers en Ru de Vries. Za
£,(14-19 uur) en zo 24/9 (10-19 uur).
?"&, Bongerd 13. Werk van H. Smit-
Kftijn. T/m 26/10, open door de week
J 6 uur. ABP, Oude Lindestraat. WerkJJ1 Appie Drielsma. Open 24/9 14-17
P- Filmhuis, Akerstraat 88. Werk van
JJwewDavies. Van 22/9 t/m 24/10,open
"«i di vanaf 20.30 uur.

" Hub Haenen (l) en zijn opvolger Bert Gregoire.

school verbonden is, waarvan 8
jaar als adjunct-directeur.
De afscheidsreceptie vindt op 29
september van 15.00tot'l7.oo uur
plaats in de school aan de Gast-
huisstraat 21. Men kan dan te-
vens kennis maken met de nieu-
we directeur.

Geslaagd
" Aan de Rijksuniversiteit te
Maastricht slaagde Jos Kleijnen
uit Kerkrade voor zijn doctoraal
examen gezondheidsweten-
schappen.

Afscheid
" De heer Hub Haenen, direc-
teur van MDGO-school 't Gast-
huys, neemt op vrijdag 29 sep-
tember afscheid van het onder-
wijs. Hij maakt gebruik van de
DÖP-regeling.

l^teel Oost, Oosterweg 36. Tendances
T/m 21/9, open dag. 11-17

lu'no. Werk van Puck Herben. Vanut/m 14/11, open dag. 14-02 uur.

MAASTRICHT
tzerie Signature, Kapoenstraat 24.
Ij. 'ttanente expositie van steeds wisse-re objecten. Open wo t/m vr 13-18i - za 13-17 uur. Rijksuniversiteit,
Iz^efantenstraat 2. Jezuïetencollectie.C 30/9. Kamer van Koophandel, Het
V 2. Schilderijen van Nora Postma.
"C 16/10, open ma t/m vr 8.30 t/m 16
r) Galerie Artisart, Grote Gracht 43.
tj .7 van Hans Hansen. T/m 30/9, open
l^ za 13.30-17.30 uur. Expositiecen-(L*} Simera, Bogaardenstraat 40b.
tf'ek Manifestatie Maastricht. T/m
ij,' open di t/m vr 13.30-18uur, za en zo
L, 17 uur. Europees Instituut voori^Uurskunde, OL Vrouweplein 22.
I),* van Paso. T/m 20/10, open dag. 11-
-k "Ur. Galerie Dis, Tafelstraat 28. Glas
C °urk Valkema. T/m 27/10, open woVj! 2« 13-18 uur. Galerie Wolfs, Hoog-straat 69. Werk van- Gertrude Be-!j 'T/m 1/10,open wo en vr 14-18, do 18-
-t^ 10-17 en zo 13-17 uur. Perroenga-
V' Vrijthof 35. Werk van Roland So-%i.T/m 30/9' open wo t/m za 13"18 uur-
\,ting Plons, Mariabastion 52. Werk
'o Jacqueline Hanssen. T/m 1/10, open
'''tok zo 13-17 uur. Gouvernement,
C^rglaan 10. De vlag dekt de ladinjg.
\ (j '10. open ma t/m vr 9-17 uur. Gahe-stJ^huwirth en Van Noorden, Recht-
-15364. Werk van Shinkichi Tajiri. T/m

f\°pen do t/m za 14"18 uur' De B,a'u-JjK^'ifant, St. Servaasklooster. Oude
W»nse P°PPen- T/m 7/I°' °Pen vr en za
''G.üJ Uur- Galerie Fah, Brusselsestraat
\r?er^ van *"" Andérle en LucBemel-
\ns- T/m 17/10, open vr t/m zo 13-17\ïGalerie Anny van den Besselaar,
&n piraat 6a. Werk van JannekeLaheij
Ho I lef Hutschemakers. T/m 1/10, open

uur, vr ümzo 11-17 uur. Galeriefc/jja Reiff, Rechtstraat 43. Werk van
Ij.^irkeby. T/m 28/10, open di t/m za
li,0 uur. Expositiecentrum Simera,
Ü^ardenstraat 40b. Grafiek manifes-,
Ijjl IVlaastricht. T/m 24/9, di t/m vr
\z-18 uur, za en zo 13.30-17uur. Insti-
Mijj voor Bestuurskunde, OLVrouwe-
t, n 22. Werk van Faro. T/m 20/10, openOn'Jl-17 uur. Generaalshuis, Vrijthof.
IS/j'sche kunst uit Nederland. T/m
S—l

per persoon

Van onze verslaggever

# Het gouden paar Derks-Kunkels.

„Het is toch belachelijk dat er
bijna ■ evenveel deelnemers als
juryleden in Heerlen aanwezig
zijn", zegt CBK-woordvoerder
Henk de Clark.

uit de Dr. Hermansstraat 1. De
mis tot dankzegging wordt om
18.00 uur opgedragen in de paro-
chiekerk. Gelegenheid tot felici-
teren is van 19.30 tot 21.00 uur in
't Weverke. oostelijke mijnstreek S redactie: 739282

Bocholtz

Schinveld

Hoensbroek

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881
Heerlen

' 045-739284
Dragstra

f* 045-710317
i^He Hollman
j*045-422345
,Ss Rooijakkers

J045-714876
!lals Toonen, chef5 045-4433162jchard Willems
£04406-15890Kerkrade
* 045-455506
j^ós Philippens

V^°4455-2161
Tot opvolgervan de'heer Haenen
is de heer Bert Gregoire be-
noemd, die al 13 jaar aan de

Tenslotte werd nog de opleiding
Activiteitenbegeleiding aan het
pakket toegevoegd. Bijna 700
leerlingen bevolken thans 't
Gasthuys.

De toenmalige cursus Apothe-
kersassistent groeide onder zijn
leiding uit tot een volwaardige
opleiding. Daarnaast nam de
heer Haenen landelijk initiatie-
ven voor de ontwikkeling van de
opleidingen Dokters- en Tand-
artsassistent; 'zijn' school stond
modelvoor de landelijke ontwik-
keling van deze opleidingen.

Kerkrade
Math Derks werd in 1912 gebo-
ren in Beek. Hij werkte 40 jaar als
timmerman op de staatsmijn
Maurits en maakte daar deel uit
van het bedrijfsvoetbalteam.
Ook bij Schimmert voetbalde hij
mee. Sinds zijn pensionering
houdt hij zich bezig met houtbe-
werken.

limburqs dagblad oostelijke mijnstreek

bioscopen

exposities

klein journaal
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Per 20 september 1989 verhoogt de Rente-ontvangst per jaar
Postbank een aantal rentetarieven voor Looptijd ljaar 6 %*
Rentecertificaten. Looptijd 2 jaar 6,25%*

Met Rentecertificaten kunt u veilig Looptijd 3 jaar 6,5 %*
geldopzij zetten tegen een vaste hogerente. Looptijd 4 jaar 7 % (was 6,75%)

Looptijd 5 jaar 7 % (was 6,75%)
Rente-ontvangst per maand Looptijd 10 jaar 7,25% (was 7 .%)
Looptijd ljaar 5,75%*
Looptijd 2 jaar 6 %* Rente-ontvangst per einde looptijd
Looptijd 3jaar 6,25%* Looptijd ljaar 6 %*
Looptijd 4 jaar 6,75% (was 6,5 %) Looptijd 2 jaar 6,25%*
Looptijd 5 jaar 6,75% (was 6,5 %) Looptijd 3 jaar 6,5 %*
Looptijd 10jaar 7 % (was 6,75%) Looptijd 4 jaar 7 % (was 6,75%)

Looptijd 5 jaar 7 % (was 6,75%)
*Rentepercentage ongewijzigd. Looptijd 10 jaar 7 % (was 6,75%)

Meer informatie?
Meer informatie vindt u in de folder

Rentecertificaten. Haal deze op het post- Éot»^kantoor. Telefonisch aanvragenkan ook Bel
gratis 06-0400 (van maandag t/m vrijdag D/^^TTR I\IVll^
tot 21.00 uur en op zaterdag tot 12.00 uur). I VJiJ l JJlll^l IV

Kontakten/Klubs

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

Escort Marlie
Telefoon 045-451033

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

Tel. 045-311895.
LIVE-LIVE-LIVE 50 ct.p.m.

Sex-Box
06-320.325.06
Grieks Intiem

Marcha
50 et/min. 06-

-320.325.55
'SEXSPEL*

Jij bepaalt hoe het
gaat... eindeloze va-
riaties. Kies dan 1.
Verrijk je sexkennis
door de erotische
142434 testen.

~A~AA Kiesdan2-

5nS>%S 06.
320.323.66

füg/ 50 et p.m.

Hardlesbi
Rijpe Sex

Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*323*24
** 06-320.321.03 "

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Orale sex
06-320.323.40 - 50 Ct p/m

Zeventien
06-320.331.53 (50 C.p.m.)'

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

Rijpe vrouwen
Tante Ria 40 jr 50 cpm 06-

-320*323*45
320*323*45

Diep in....

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.

Plots voelde
ik je hand...

ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 c/m

VEERTIEN

Natte dromen
06-320.324.36 50 c.p.m.

GRATIS
SPELEN MET JUDITH

06-320.324.34 / 50 c.p.m.

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

Escortservice all-in
045-326191

Versieren! afspreken! en
dan scoren!!! alleen mogelijk

bij de
sexdatingbox

06-320.325.36 alleen als
het om echte sex gaat50cm

OPROEP
VOOR DE HEETSTE 06

afsprakenlijn kun je
nu inspreken 077-520121.

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

het ook lekker?!
lokvogelbox

06-320.325.14 - 50 c.p.m.
Als 't zo warm is heb ik altijd
zon lastvan vlugge vingers!
zou 't door die korte rokjes

komen?
vluggevinger-

box
06-30.325.16-50 c.p.m.

Van telefoonsex krijg je in
ieder geval geen geslachts-

ziekte!! begin ook een
telefoonsexrelatie op de

box
06-320.325.20 - 50 c.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
Hardsex

keihard de lekkerste 50 cpm
06-

-320.325.35
Meisjes die dom kletsen...
dat zegt niks! daar draait 't

toch niet om!
sexpraatjesbox
06-320.325.34/50 Ct.p.m.

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.

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

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.

Een afgelegen bungalow,
een jongeblonde weduwe

en het plotse
Ongewenste

bezoek van 2 voortvluchtig-. en 06-320.323.84 (50 ctpm)
k ■""■'■ ■ ■ ■

Homo
Frank vindt het heerlijk als
de man in uniform zijn leren

i riem stevig neer laat komen
op z'n...

06-320.323.86 (50 ct.pm)

Vera
Privé tel. 04754-85818.

Lifesex
dat weigerde ze beslist,

maar toen ze zag dat er nog
een meisje meedeed voor

een trio... ja, toen...
06-320.323.85

06-320.323.85 (50 ct.pm)
Jevindt'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)

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

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)
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)

Sexsuperbox
zijn die hete praters die best
willen, maar op de Heetste
Box daar doen ze 't na het

praatje.SexSuperßox
06-320.324.30 Heetste Box
06-320.328.29 50 cent p.m.
Alweer die Wip-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
Gert en Jan. Jongens voor
lifeshow aan huis. Minstens
3x bewijzen ze dat het echt

is 06-320.321.33 (50 ct.pm)
Met nog alleen dat piepklei-
ne slipje is Erna klaarvoor

Lifesex
Bevende vingers als ook dat

teveel is.
06-320.321.32 (50 ct.pm)
Nee, nog heter kan niet
denk je als je ze op de

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

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

Als de
Sexfotograaf

het jonge model in die pose
zet, gaat haar fantasie op

hol en ze daagt hem uit met
haar benen

06.320.321.30-50 ct.p.m.
Hij is streng en groot. Wim

en Els en de ongenode gast,
die hen beveelt om

Alles
te doen

06-320.329.23 - 50 ct.p.m.
Diana 18. Voor 't eerst voor

Lifesex
met 'n onbekende. Legt U
het jurkje daar maar neer,

en beginnen maar
06-320.329.24 - 50 ct.p.m.

Lifesex
Ina ziet zichzelf met lange
nylons bezig in de spiegel

met.... een vreemde partner
06-320.330.09 - 50 ct.p.m.

Dansend in dat
Minirokje

maakt ze mannen gek tot...
één laat voelen dat ze te ver

ging, en dan....
06-320.326.93 - 50 ct.p.m.

Sado. Marion
Onderwerpt

zich. Dame dient 2 mees-
ters. Dressuur in de ma-

nege. Vera's verzet
gebroken.

06-320.330.61 - 50 ct.p.m.
Stoeipoesje zkt sexcontact
sex-contact-lijn
06-320.320.33 (50cpm)

Als 2 mooie
Meiden

door 't lint gaan komt
Wendy's vriend binnen. 2
Hete bodies, en wat mag

hij?
06-320.330.19 - 50 ct.p.m.

rosie/zweeplyn
Een uur lang hete S.M.

story's. Heet, bizar.
Meesteressen die weten te

overheersen.
06-320.330.51 - 50 ct.p.m.
Rosie-Lesbilijn. Sommige
meisjes stuurden we terug.
Alleen de mooiste en vu-

rigste mochten
Life

06-320.330.52 - 50 ct.p.m.

Life-sexpaar
dat van pikante lingerie

houdt, leeft zich uit, en de
technicus... mag

06-320.326.71 - 50 ct.p.m.
Een meisje over de knie
voor winkeldiefstal. 2 de

Strenge
leraar. 3 Loesje knielt. 4 De

liniaal.
06-320.326.72 - 50 ct.p.m.

Speel met mij
ik doe alles voor 50 ct.p.m.
06-320.326.56

wellustige
meiden op oologspad.

Pas op.
06-320.322.38-50 cpm

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.

Privé en escort. Tevens
meisjes gevr. 045-228975.
Niet in de studio, maar in
hun eigen kamer. Geen

story maar
Lifesex

waar anderen bij zijn.
06-320.326.73 - 50 ct.p.m.

Bisex
Als Henk erbij is, als Inez
met haar vriendin vrijt is hij

stomverbaasd, maar dan
de uitnodiging...

06-320.326.70 - 50 Ct.p.m.

Homo
De takken kraken. Plots is

daar die donkere grote man.
de 1e aanraking..."Dit wou je

toch?"
06-320.329.22 - 50 ct.p.m.

2 Perfecte
aerobicmeisjes

Ze douchen na de training,
en worden dolverliefd op

rplk(33f
06-320.329.25 - 50 ct.p.m.

Homo
De 1e aanraking was op de
judomat. De vriendschap

start onder de douche, in de
houtgreep

06-320.326.91 - 50 ct.p.m.
Als het jacht op zee is wordt
Irma wakker, maar de hut zit
op 510t.... en waar zijn m'n

Kleren???
06-320.330.17-50 ct.p.m.

Gun jezelf eens wat!
En neem een meisje van

Exclusief
ze zijn allen jong, sexy en
lief. Ze verwachten jou in pi-
kante lingerie, maandag t/m
vrijdag van 11.00 tot 23.00
uur. Escort ook mogelijk. In-
dustriestr. 13, Kerkrade-
West. Tel. 045-422685, tev.
meisjes gevraagd.

"Stephany"
Welkom heren. Nieuw in

Noorbeek, de Planck. Een
huis vol super Sexy gastd.
verwelk, u. Heeft u intense

verlangens, wij openen
nieuwe gangen. Open sex
striptease. Body tot body

vrijen strelen. "Room servi-
ce" 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.

Privé L'amour
Veronique, Pasealle,

Beatrice, Nora. 045-225237

Nieuw Rosita,
en Manuela, ook zat. en
zond. Tel. 045-721759.

HOMO: Snelle homo-con-
tacten. Bel Gay-date 50cm
06-320.330.18
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BEEK/GENHOUT N. GEUSSEN, KERKRADE AUTO KLEUNEN, SCHINNEN W. KEES,
Huberfusstraat 49. tel. 04490-71054. Locht 193, tel. 045-425555. Dorpsstraat 64, tel. 04493-1721.
HEERLEN AUTOKLEUNEN HEERLEN, MAASTRICHT AUTO KLEUNEN, SITTARD BEK,
Passartweg3so,tel.o4s-212035. Molensingell (WijK29),te1.043-612323. . Tunnelstraat2a.tel.o449o-25794.
HORNHORNERHEIDE, POSTERHOLT TONHOOGENBOOM,
Heythuyserweg 10. tel. 04758-2561. Roermondseweg 3b, rei. U4742-2670.

Het leven
begint bij 40, ook het sex-

leven. Op de 40 plus box fijn
en ongedwongen met

leeftijdgenoten.
06-320.327.28 (50 ct.pm)

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

Privé
Yvonne
Kapelweg 4 Kerkrade

045-425100 nieuwe aanw:

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

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

Sittard. Tegenover Fortuna
Stadion. 04490-23203.

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

Tippelbox
06-320.326.66 (50 cpm]_

Tippellijn
06-320.330.66 Jonge meis-
jeszoeken sexcontact 50cm

Escort-Service
van 21.00 tot 05.00 uurTe1._0449Q. 19534

Nieuw!
Joy Escort

Wie ons niet kent is nognooit echt verwend. Van ma.t/m zat. 14-02 uur. Tel.045-411766, tev. leukenvloUneisje gevraagd.

Privé en escort
045-220866

S.M. is maar 'n spel, maar
als de

Keten
om hem heensluit is zij zijn

meesteres tot 't uitzinnig slot
06-320.326.92 - 50 ct.p.m.

Lifesex
Als het stille, blonde meisje
voelt hoe verlangende die
man is, trekt ze met een
glimlach de strikjes los

06-320.326.90 - 50 ct.p.m.

’ 50,- all in
Tel. 045-423608.

Dat is SPANNEND! f^versieren & afspreken >

06-320.330^
Anita a

Privé en excort, ook za'
045-352543^

lesbi hard pojt
06-320.321.5Pasop, het is te 9.»
te heet, te hard,jOV

Voor Piccolo's z$
zie verder pagin*
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Van onze sportredactie
}°TTERDAM - De opwin-
.^de Kaunda-muziek kon deM- amper verzachten, deherwinning van het Kleurrijk
Jtal op Oranje (2-1) evenmin.
i^ar aanvankelijk werd gere-
ed op tenminste 25.000 toe-
bouwers en in stilte zelfs

gehoopt op een vol sta-
toti, camoufleerde Ruud Gul-
rZijn teleurstelling niet. „Ik
.6tl heel blij dat er nog wat
(j6hsen zijn gekomen", wierp
v geblesseerde aanvoerderM Oranje een blik op de bij-

-4 lege tribunes.
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„Ik wist, dat Nijdam veel meer kon
dan alleen winnen in een proloog of
na een lange vlucht zoals vorig jaar
in de Amstel Gold Race", aldus chef
d'equipe Raas. „Het duurde echter
tot in de voorbije Tour voordat hij er
achter kwam hoe groot zijn moge-
lijkheden ook in een massasprint
waren. Opeens mengde hij zich zon-
der vrees in het duw- en trekwerk.
Van Poppels vertrek naar een con-
currerende ploeg heeft er uiteraard
óók mee te maken. Nijdam hoeft de
eindrush niet meer voor een ander
aan te trekken. Bovendien heeft hij
aan persoonlijkheid gewonnen. Een
echte kopman."

geefs wachtte op de jumpvan team-
genoot Van Poppel, red.) was al in
volle gang. Ik zag een gaatje, dook
ar in en rukte meteen door naar de
eerste stelling. Mijn dertiende over-
winning in dit seizoen."
Carlo Bomans, de Belgische kam-
pioen die als tweede eindigde,
noemde het rijden van Nijdam iets

ongelofelijks. „Alsof een raket naast
mij vloog". De Westduitser Wüst
(derde) dacht er precies eender
over, net als Van Poppel. „En het
leek allemaal zo mooi voor mij",
merkte laatstgenoemde op. „Om te
winnen moet je echter superbenen
hebben".
Van Poppel had na bijna acht uur

koers geen superbenen meer, maar
dat was voor Jelle Nijdam niet eens
een verrassing. „In de slotfase, toen
er gaten vielen bij demarrages en de
Panasonics orde op zaken moesten
stellen, had ik hem mismoedig met
zijn hoofd nee zien schudden", al-
dus de winnaar.

Verhoeven

Raas: 'Geen
Giupponi'

Fortuna even compleet
ftOTTERDAM - Op uitnodiging van Sigi Lens woonde de voltal-
lige selectievan Fortuna Sittard gisteravond debenefietwedstrijd
jfi de Kuip bij. Voor het eerst sinds de rampzalig vlucht van het
SLM-toestel was Fortuna weer compleet. Wanneer en of Sigi
Lens weer deel uit zal maken van de Sittardse eredivisieploeg
daarover valt momenteel nog weinig te zeggen. Lens is herstel-
lende van zijn gecompliceerde heupfractuur.

Toen het peloton gistermiddag op
eenkilometer (!) vóór de finish langs
Nico Verhoeven daverde had Nij-
dam desondanks niet bepaald de il-
lusie, dat hij even later naar de hul-
diging zou moeten.
„Ik was", verduidelijkte hij, „in het
gedrang uit de eerste rijen verdwe-
nen. De sprint (op gang gebracht
door Eric Vanderaerden, die tever-

Kaundamuziek en zege kunnen pijn Kleurrijk Elftal amper verzachten

Publiek laat het afweten

BRUSSEL - Ploegleider Jan Raa:
zei aan de finish van Parijs-Brusse
eigenlijk niet meer op de handteke-
ning van de Italiaan Flavio Giuppo-
ni te rekenen. „Donderdag heb il-
nog contact met hem, maar ik hel.
vanuit Italië vernomen dat hij voo-
Carrera zal tekenen. Ik zal met da
huidfge formatie (volgend jaar gej
sponsord door Buckler, red.) verdermoeten". Zoals de zaken er nu voor:
staan zijn Peter Winnen en Eri(-
Vanderaerden straks de belangrijki
ste nieuwkomers bij Raas. i

Minstens zo teleurgesteld als Van
Poppel verliet Nico Verhoeven de
Belgische hoofdstad. Het doet pijn
wanneer je in de laatste kilometer
achterhaald wordt. Op de Alsem-
berg, na 274 kilometer, was Verhoe-
ven uit de beschutting van het aan-
vankelijk circa tweehonderd man
sterke veld gekomen. Hij sprong
naar Phil Anderson, Daems, Peiper,
Goessens, Wilfried Peeters, Hoste,
de Italiaan Piva en de Spanjaard
Ruiz-Cabestany. Zij hadden net te
voren aan de 50 km lange solo van
onze landgenoot Jos van Aert
(maximaal 3Va minuut voorsprong)
een einde gemaakt.'Verhoeven hap-
te naar adem en speelde vervolgens
alles of niets. Het werd niets.

De uitslag: 1. Nijdam 293 km in 7.50.00; 2.
Bomans; 3. Wüst; 4. Baffi; 5. Capiot; 6. Sö-
rensen; 7. Hoste; 8. Kuum; 9. Kelly; 10. Vi-
chot; 11. De Clercq; 12. Van Poppel; 13.
Dhaenens; 14. Frison; 15. Manders; 16. Mu-
seeuw; 17. Anderson; 18. Redant; 19. Van-
denbrande; 20. Lilholt; 34. Van den Akker;
39. Adrie van der Poel; 54. Kersten; 59. Ste-
venhaagen; 63. Schalkers; 64. Pieters; 69.
Lubberding; 75. Bol; 78. Van Vliet, allen z.t;
89. Rozendal op 35 sec; 90. Maassen; 93.
Breukink, beiden z.t.als Rozendal; 103.Ver-
hoeven op 1 minuut; 104. Dorgelo z.t; 118.
Harmeling 3.02; 124. Poels; 125. Cordes, z.t.
als Harmeling.

Limburgse
handbaldagen

Waldhof Mannheim-Bor. Dortmund 2-L
I.FCKöln-I.FC Nürnberg 2-1
Vfß Stuttgart-Bayern München 2-1.
VfL Bochum-Leverkusen 0-2
Hamburger SV-Werder Breinen 4-C
Stand: Bayern München 10-14. Lever
kusen 10-14, I.FC Köln 10-14, Eintracht
Frankfurt 10-12, I.FC Nürnberg 10-12.
Vfß Stuttgart 10-12, Bor. Mönchengladj
bach 10-11, Waldhof Mannheim 10-11
Uerdingen 10-10, Borussia Dortmund]
10-10, Werder Bremen 10-9, Hamburger
SV 10-9, FC Homburg 10-8, I.FC KaK
serslautern 10-7, Fortuna Düsseldorf 10'
7, VfL Bochum 10-7, FC St. Pauli 10-7
Karlsruher SC 10-6.

I
wk-kwalificatie

Groep 7
Zwitserland-Portugal 1-2
Stand
België 6 4 2 0 10 12- 2
Tsjechoslowakije 5 3 11 7 8-2
Portugal 5 3 11 7 7-6
Zwitserland 5 10 4 2 6-8
Luxemburg 5 0 0 5 0 1-16

Groep 3
IJsland-Turkije 2-1
Stand
Sovjetunie 6 3 3 0 9 8-2
Oostenrijk 6 2 3 17 6-6
IJsland 8 1 4 3 6 6-11
Turkije 6 2 13 5 9-8
DDR 6 2 1 3 5 7- d

oefeninterland
Italië-Bulgarije 4-0
Spanje-Polen 1-0

bundesliga

" STUTTGART- Arie Haan heeft
de kritiek op zijn functioneren
doen verstommen. Zijn Vfß Stuit"
gart kweekte een week geleder,
weer enig aanzien op Europees ni.veau tegen Feyenoord. Woensdag
kon in het uitverkochte Néckarl
stadion (68.000 toeschouwers) dt'zege op landskampioen Bayerr
München (2-1) worden bejubeld
Haan had het vooraf al voorspeld
en blufte dus niet.

HEERLEN - Van 28 tot en met 30
december worden voor de tweede
keer de Limburgse handbaldagen
gehouden. Naast de organiserende
verenigingen Herschi/V en L,
Kwantum Blauw Wit en VGZ/Sit-
tardia heeft de organisatie USM
Gagny, * meervoudig Frans kam-
pioen, Raba Eta Gyor, kampioen
van Hongarije, Granitas Kanus uit
de Sovjet Unie, twee jaar geleden
EC-winnaar, de IJslandse beker-
winnaar Stjarnan uit Reykjavic en
Dynamo Boekarest uit Roemenië
verplicht." Lege tribunes in de Kuip. De publieke belangstelling voor de benefiet bleef achterwege

" GELEEN Handbalvereniging
Wilskracht uit Geleen houdt morgen
in clublokaal de Paesjsjtal een recep-
tie ter gelegenheidvan het 25-jarig lid-
maatschap van Olga Steyaert-Caes-
sens. Aanvang 21.00 uur.

vj er dan drie maanden na de fatale
s^ht naar Paramaribo lieten zegge
V schrijve 8.000 Nederlanders hun
i^tbalhart spreken en tastten diep
Si>h

e Portemonnee. De periode tus-
d^de noodlotige crash, op woens-
iji* ? juni, en de dag waarop het
etl^rrijk Elftal de techniek wildetj^fen waarvoor Nick Stienstra en
v sPelers naar Suriname reisden,s kennelijk te lang.

Vier ton netto
ge attrek van alle kosten, die vol-
H^s mr. A. M. Essed, de penning-

6ster van de stichting in de ton-
btp 'open, wordt de netto-op-
k geschat op vier ton en kan
O?* gunstigste geval oplopen tot
t^j half miljoen. Dat is beduidend
*W aanvankelijk werd ge-
Vpt- »we hoopten op 30, 35.000
n» Schouwers, maar in de aanloop
ijVj'J deze wedstrijd werd' al snel
gelijk", bekende mr. Essed, „dat
L een optimistische kijk was". Er
s c.afti slechts een derde, 10.336 toe-
fl^üwers. Daaronder waren twee-
Sta^nd aandeelhouders van het
HLjiori Feyenoord, die als enigen. l betaalden.
°ièh tens zo belangrijk als de finan-O vond mr. Essed de amuse-h^swaarde van de wedstrijd. „We
V n vanavond een monumentrgezet. Wat ons betreft staat dat.
ki. Wedstrijd als deze is voor her-Ung vatbaar".

„Uit zoveel talent een keuze maken
is moeilijk", oordeelde Kees Rijvers
na afloop. Als ooit het bewijs is gele-
verd dat de techniek de basis is van
alles, werd dat gisteravond nog eens
onderstreept. „Die geeft ook de
grootste uitstraling naar het ama-
teurvoetbal", schreef Sonny Has-
noe, de grondlegger van de Stich-
ting Kleurrijk Voetbal, in het al
even kleurige programmablad. De
hele sfeer rond het voetbal in Ne-
derland mag wat hem betreft ook
best wat vrolijker. „Het is toch ook
een show en entertainement".
Menigeen zou echter liever hebben
gezien dat dewaperischöuwvan gis-
teravond in Amsterdam had plaats

gevonden. Ruud Gullit bijvoor-
beeld. „Ik heb in Amsterdam een
gevoel van verontwaardiging ge-
proefd dat de wedstrijd in Rotter-
dam werd gespeeld. Er waren heel
veel Amsterdamse jongens bij d&
ramp betrokken".
Die perikelen waren op dat moment
niet besteed aan de spelers van het
Kleurrijk Elftal. Met begaafde tech-
nici alsRoy, Vanenburg en Rijkaard
stak de formatie van Kees Rijvers
die van Thijs Libregts duidelijk de
loef af. Het zal wel toeval zijn ge-
weest, maar net op het moment dat
de Kaunda-musici zich een adem-
pauze gunden, passeerde Ronald

Koeman met zn gevreesde pegel
Stanley Menzo kansloos.
Die treffer maakte heel wat minder
emoties los dan de gelijkmaker van
Hennie Meijer. Joop Hiele stond
koud tussen de palen of de spitsvan
FC Groningen maakte gretig ge-
bruik van de chaos in het op vijf
plaatsen gewijzigde elftal van Li-
bregts. De overwegend Surinaamse
aanhang op de tribunes kon zijn 10l
helemaal niet meer op, toen Frank
Rijkaard halverwege de tweede
helft Hiele voor de tweede keer pas-
seerde. De vedette van AC Milan
bleef tot drie minuten voor afloop
op het veld, waar Kruzen en Rutjes
op last van. hun werkgever maar

drie kwartier mochten spelen.
Hoe onbelangrijk die overwinning
op zich ook was, het Kleurrijk Elftal
genooter na afloop intensvan. Voor
de Stichting Kleurrijk Voetbal blijft
er na gisteravond echter nog veel te
wensen over. De Amsterdamse
voetbalschool geniet nu de hoogste
prioriteit. Alle plannen liepen tot nu
toe stuk op de financiën. Zowel de
overheid als deKNVB liet tot op de
dag van vandaag weinig positiefs
van zich horen. Als daar na gister-
avond verandering in komt is niet
alles voor niets geweest. Hoe mager
de financiële opbrengst voor de 177
nabestaanden van de vliegramp ook
zal zijn.

De 36-jarige Jakobs lag met een
van pijn vertrokken gezicht mi-
nutenlang bewegingsloos op de
grond. Er was weliswaar onmid-

dellijk een ambulance ter plaat-
se, maar het duurde bijna 20 mi-
nuten voordat de speler uit de

HAMBURG - De 51e Bundeslig-
aderby tussen Hamburger SV en
Werder Bremen is woensdag-
avond na een kwartier onderbro-
ken wegens een ernstige en bi-
zarre verwonding van HSV-ver-
dedigerDitmar Jakobs.De Ham-
burgse libero viel bij een red-
dingspoging op de lijn achter-
over in een haak, waarmee het
net wordt vastgemaakt. De sta-
len pin drongin de buurtvan een
nier zijnrug binnen.

Bizar ongeluk
Ditmar Jakobs

Stalen nel/wak dringt in rug international

Direct na aankomst in het zie-
kenhuis werd de pin operatief
verwijderd. De ingreep verliep
zonder problemen. De angst
voor ernstige inwendige bloedin-
gen werd niet bewaarheid.

hielp niet. Pas toen een suppoost
met een ijzerzaag de haak door
midden had gekregen, kon Ja
kobs op.een brancard worden ge-
legd. De behandelend arts vrees-
de ernstige inwendige bloedin-
gen en beschadigingvan de rech-
ternier. De oud-international kon
pas worden vervoerd na een pijn-
stillende injectie. Het spel werd
na een onderbreking van 22 mi-
nuten hervat.

Het openknippen van het net

penibele situatiekon worden be-
vrijd.

sits. Aanvang ii.uu uur. | B|
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OPENING!!!
Sporthal Hadow opent morgen 22 september
6 nieuwe squash-banen
Uniek voor Nederland:
met zwevende houten vloer en speciale wand
Demonstratiewedstrijden o.a. van de Nederlandse kampioen
Erik v.d. Pluym

Gratis spelen van 19.00 - 21.00 uur
(rackets en ballen aanwezig)

SPORTCENTRUM^ .„„rOOtf 'Terweyerweg 29,
Heerlen Noord (Passart)
tel. 045-218590

(ADVERTENTIE)

I WielEJjssen I
Theaterpassage 13Kerkrade■ Telefoon 045-454617

LimburgsDagbladSport door wiel verheesen
BRUSSEL - Een tempobeul
vloerde in Parijs-Brussel de
sprinters. Sommigen in het
hart van de Belgische, hoofd-
stad waren enigszins ver-
baasd. De zegevierende Jelle
Nijdam en zijn ploegleider Jan
Raas allerminst. Eerstgenoen-
de gaf al sinds enige tijd blijk
van een veelzijdigheid, die zijn
kwaliteiten extra onder-
streept. Het ging er alleen nog
om, dat in een topkoers de be-
vestiging werd gegeven.

Krachtpatser geeft sprintles in Parijs-Brussel

Jelle Nijdam kan alles
" Ontknoping na
bijna driehonderd .
kilometer in
Parijs-Brussel. De "
rassprinters moetenxin Jelle Nijdam huny
meerdere erkennen. < ■
Foto: DRIES LINSSENr
i

„Met het resultaat in deze na-
jaarsklassiekerzal de test wel als ge-
slaagd worden betiteld", zei de
glunderende SuperConfexrenner.
Overigens, in de Ronde van Neder-
land had hij het hele veld ook al zijn
achterwiel laten zien, vorige week
nog gevolgd door een succesvolle
eindsprint in het Vlaamse Merelbe-
ke.
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NOG 9 DAGEN:
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KORTING JSB
Wie nog deze maand een nieuwe Metro,
Maestro, Montego ofRover 200 koopt, Ë&|L ilta&3kan profiteren van een zeer aantrekkelijk l| Wfe
financiering (5.8% bij 24 maanden, ■■SEffIBEÏSSHB
fl. 1000,- korting direkt bij aankoop £jfa^^gfc^b^jL^^
(behalve voor de Metro GT). Informeer jftffigjj IpiSl

Ga ftw naar deAustinRover dealer
BEEK: BV Autobedrijf Spronken-Beckers, SITTARD: HaveAutomobielbedrijf,
Pr. Mauritslaan 97, Tel. 04490-75945 Industriestraat 31,Te1. 04490-15195
HEERLEN: AutobedrijfBalt BV, SUSTEREN:Firma Moorthaemer,
Kasteellaan I,Tel. 045-721541 Rijksweg Noord 16,Te1.04499-1549

organisatie: FANFARE SX CAECILIA
22 - 23 en 24 september 1989
vrijdag Dans, Show, en
"SER Amusementsorkest
Enlree/5'- Holzberger Band
zaterdag Ljve optreden van de23SEPTEMBER wh«wwiioii wc
aanvang2o.oouur Formatie UllderGOVer
En^/s,. afgewisseld door

Disco Atlantic
drive in show

zondag Federatief
24SEPTEMBER

regerailCÏ

aanvang 12.30uur DOndSCOnCOUTS
van Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen
Aantal deelnemendekorpsen: 15

Feesttent Sportcomplex

VOORLOPIG IS"
GELD HET ENIGE

MEDICIJN
TEGEN AIDS.

Er is nog geen medicijn tegen aids. Maar er wordt naar-
stig naar gezocht. In een race tegen dc klok.

En tegen de Jood. Een race die we moeten winnen.
En waarin geld tijd betekent. Pak uw pen en geef het onder-

nü;r lids L n AIDS FONDS: GIRO 8957linancielC injectie. {Siorten up ösniiiekeiwgritimmer 1070 70228 kanook]

de allernieuwste modellen keukens en keuken- inbouwapparaten zijn nu bij «gjjg ttlKTJIumHORN OPGESTELD. DEZE MODELLEN -—■■ I I ■ Ml I I II Ml I 111 I I !■■ nMTVANnï nw kpi iKPftitrnpfb
worden unu aangeboden j^^iïiiLJrrUii^iiniJ ipm hii^ . methami I
PRACHTIGE EIKEN KEUKEN IN LANDHUISSTIJL GRATIS* MAGNETRON! |

K-
Degelijk uitgevoerd met lades op rollagers, L ~ü^ss^^s"^^^f"~"______

WÊÈ f LI '
WERKBLAD INBOUWOVEN z| ■ *
GEÏNTEGREERDE koelkast kookplaat afzuigkap I I V

V";' ■ FbTlü^^atf "snetron geldt uitsluitend voor keukens Ivoor: JO^O* Ifff-ag^i.gglg-aIJ
LUXE MODERNE HOEKKEUKEN MISSüS» 1" «'^t* casSS

«-*-" x. I ook andere I "'tgevoerd in gemakkelijk te onderhouden [ÉTjUJJÏ^^L lïïTsfe»
\~*~~~~~, —Jf opstelling kunststof, waarbij de deuren zijn voorzien van r\T^*R\ <£-*' KOOKPLAAT

-~~-f EN afmeting handige öeugelgrepen. Afm. 260x210 cm. \\y ; a .M , __^

feSS BÉ^ I fejÉfc!"l^^'"ii^Z..Z - wfßïdun geïntegreerde ■ [PHILIPS, ' ~ - —______»»_)
"r^BMHL-,, _' '■--" ■ imNnr^pnr.ina* KOELKAST kookplaat Voor montage achter kastdeur.

WÊk -J**?-F J" "«PHILIPS «geïntegreerde Met groot afzuigvermogen en voorzien van energiezuinigeW___, "«SS, ~» " SedsTSng

¥rt^ii,OM'ii UOOl. *# I^Ut voor: -LHfW. voor: éV#W»
ZEER EXCLUSIEVE WITTE HOEKKEUKEN IN LANDHUISSTIJL SSSLwoSÏn uo°bblÊldeüEKSt

-rtsr—— WPF^-'--*"» I OOK ANDERE I Waarb'i de blauwe rondingen smaakvol zijn c-rr-,—; ;—a l"Iz:=rr~r^rr | OPSTEIUNC gecombineerd met het wit gelakte front. , ®@> ® «oiiediowea ï—\WMfé '""'"-■'■*'
wrjtcttlllU _

OQAu4CA rm r kümtiuiL "|— VUlieUig WegPr:-~Sï * EN AFMETING Afm. 280x160 cm. =y- =±z= te werken achter fc^U-Ja-^
«Jü 'Wm'iZ. «iiJHSfcC"-^ ■bjpa'ssend ■ tl3fli6o ltr. gas-inbouw .mV "z.T^ JB5,liter. . fe" 1" JsJ<m?MaJËËÊÊÊrT^L^ - - werkblad geintegreerde kookplaat 'i' I koelruimte met L^rr-jf*ijLjJIÜS Jfea>aÉ^-.r ■ RONDE STOELBAK KOELKAST .EJ^ SffiKSS,M■HfeJ" .HOEKKASTMET -EEH GEÏNTEGREERDE I 1 Krt'öffi pP£-L«Wi'miêS Ir^N^Ji draaiplateaus inbouwoven afzuigkap Ce heel kompleet met grill, i storen MI~J -\H «PJ_j]}^Jj Ir^^^BÜTÏol IfAN -flitffeaffe-ife thermostaat en ovenverlichting. vriesvak. |^^^3iS>

VOOR: -» _-it#w« voor b-Ui!"

Se»» 20
~

keukensupers o^l /hh]
teËiM^SiM ■ ■ ______

i__f___ EliHifflßffllw /

mÊÊ^^LmÊ^ÊÊi^Ê IflWA ■■II■ ECHT loperweg s 04754-86188
HV-fIHI V MAASTRICHT SCHARNERWEG 66-70 043-623365■■■■■ ■ — VI K ROERMOND J NICOLASSTR 17-31 04750-53051

HEERLEN, MAASTRICHT, NIJMEGEN, ROERMOND, lftl SITTARD BERGERWEG 51/53 04490-11775
ROOSETOAAL, ROnEROAM, SCHEUEIBI, SCHIEDAM, "■■■■ ■"■■■ -^ I VENLO ROERMONDSESTRAAT 7 077-518613srnARD, TILBURG, utrecht, venlo Hom keukensupan geopend van ma. t/m za. iza. tot 17.00uur) ' . -»
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Stotteraars weten
heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.
Geef ze liever even de
tijd om uit hun woor-
den te komen. Dal: ver-
mindert al gauw de
spanning. Zo komt een
gesprek vlotter op
.gangen gaan weelkaar
ook 'n beetje beter be-
grijpen.Doen we dat?

Informatie voor
mensen met stotter-
problemen bij zichzelf,
in hun gezin of naaste
omgevingl!

01808-1531 of
SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht.
Geefstotteraars

even de tijd.

Publikatie aangeboden door
dit blad, in'samenwerking met de
Stichting Ideële Reclame. SIUL

SCHOONMAAKBEURT^DE PRÜZEVXS*
NlthïïBuUfflw/*l^

i? ' mm - '■■■*"iS '* Wordt weerblinkend schoon
CbJt^v^^Ss^ ""^^'^^É^^f metdeveili9ea»esreiniger.

Ajax allesreiniger
/""" vSx-^ öï/ü ',"»»m««' JKvJaijr^ wit of citroen, flakon 750 ml-

f^öTïo TaP o^^l44^^^^^ Nu met 250 mL extra 9rat,s

. Alles opgeruimd in deze gegarandeerd ■■ ■
sterke vuilniszakken. ..,^awÉÊf^kw ' WÊ _^L\v

Komo huisvuilzakken I^#^^
2ff 415 NU 2 ROLLEN £30%^ ■
Even uitblazen van de schoonmaak, Voor moeilijke
met koffie met Balance. plekjes en vette
Balance voor dekoffie vlek'es 4^4halfvol en romig, Schuur
pak 500 gram ft .. , , ),, - sponsjes 1
NU 2 PAKKEN $70 #'" _ # .......... Pak 10 stuks

f|l|V r^r"*> ■■■■
DUS HET 2e PAK VOOR DE HALV?PRIJS~

!^feJ^^Ss^^^^^ Stegeman cervelaat worst^

■■■■■ a»^—-'
IMWi^y I Pr'isw|lzi9ln9en voorbehouden, zV^V.. Br^^Fi . _. De versaanbiedingen zijn niet in allefilialen verkrijg

g^jr Magere B^jr Jonagold of Elstar —■^runderlappenQQQÉJ^handappelen^*g M s^^^^>«—■»
500 gram ■Jj*'^ kilo /fl Vfl Mm

rosbief I g^Vitabintje kriel- /^ pfl H
H^lOOgram OQQ Br aardaPPe,en HQQ I m^^

Mini-prijs & Maxi-keus
BRUNSSUM; Heugerstraat 1.ELSLOO; Stationsstraat 110. HEERLEN; Apollolaan 22. HELDEN PANNINGEN; Kerkstraat 43 3 \HOENSBROEK; Akerstraat 282-286.KERKRADE; Hoofdstraat 91, MAASTRICHT; Burg. Coitenstraat 8. ROERMOND; Broekhin Zuid " j

SCHAESBERG; Prinssenstraat 52. VAALS; Sneeuwberglaan 20 VENLO; Nrd Buitensingel 9-11 WEERT; Dries 10
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HEERLEN - De Nederlandse Boks-
bond heeft de trip naar Helsinki,
waarvoor zes boksers met o.a. Mar-
co Veurink (BC Landgraaf) en Sil-
vio Mezzenga (De Amateur) waren

De trainer van Silvio Mezzenga, J&
Derhaag, zegt dit wanbeleid van d
NBB niet langer te accepteren. „D
NBB maakt wel snel geld vrij om d
trainer van Arnold Vanderlijde me
naar Moskou te sturen. Daardoo
kan dit team niet worden uitgezor
den", meent hij. De teleurgesteld
Mezzenga denkt zelfs aan stopper
„Omdat ik zes weken voor het WI
nog snel even met vakantie wildf
mocht ik niet mee naar Moskou e;
nu word ik weer zo gepakt".

Boksbond annuleert trip

Mezzenga
overweegt
te stoppen

geselecteerd, geannuleerd. Volgen
de NBB zou er een forse financiël
overbesteding dreigen. De betrok
ken boksers, alsmede hun trainer
hebben op deze snelle annulerin
woedend gereageerd.

Maleeva-zusjes
starten 'Genk'- „Seoel was een harde les. Eens kijken

*^t hij ervan heeft geleerd". Cynisme alom aan de vooravond
!?i het WK-bokstreffen tussen Felix Savon en Arnold Vander-
'3de, respectievelijk de nummer één en twee van de wereld bij
v? zwaargewichten. Alleen wonderlijke optimisten dichten
'onderlijde morgenavond kansen toe tegen de lange slungel
pt Cuba. Vorig jaarwas de Sittardenaar inBerlijn nog een wil-

marionet in de handenvan de 22-jarige Cubaansevechter.
zal hij het lijf-aan-lijf-gevecht met Savon niet schuwen.

srHold zal de aanval kiezen", is de stellige mening van trainer
van Halderen.

Van onze tennismedewerker
GENK - Het European Challenge-
toernooi kent bij de start reeds een
aanmerkelijk betere sfeer dan verle-
den jaar. Was het vorig jaar de hal
koud door de grote afstand tussen
de baan en de tribunes, dit jaar zit
het publiek dichter op het speel-
veld. In de eerste sessie mochten de
zusjes Maleeva, Catharina en Mag-
dalena aantreden (de derde en
sterkste zus Manuela doet niet mee
want zij verblijft op dit moment in
Dallas). Dit leverde de familie Ma-
leeva slechts halve winst op.

Opvallend is overigens dat niet de
Tsjechische Jana Novotna of de
Spaanse Concita Martinez als eerste
zijn aangewezen voor de opengeval-
len plaats van Steffi Graf, maar
Hanna Mandlikova. De organisatie
vond dat deze op dit moment iets la-
ger op de wereldranglijst staande
pupil van Betty Stöve meer recht
had op deze beschermde plaats had
dan een van deze jeugdige speel-
sters. Uiteindelijk heeft Mandlikova
tot de absolute wereldtop behoort
en zelfs een grandslam op haai
naam geschreven. Zij hoeft dan ook
pas zaterdag in aktie te komen.
Uitslagen: Concita Martinez-Mercedes Pa2
6-4 6-3; Jana Novotna-Donna Faber 6-3 7-5.

Hagedoorn
snelst in

Promenadeloop

De oudste van het drietal, de 20-jari-
ge Catharina, had weinig moeite
met de invalster Claire Wood. Ca-
tharina Maleeva won met 6-3; 6-3.
Junior Magdalena wist de Ameri-
kaanse Halle Cioffi, die dit jaarcom-
petitie gespeeld heeft voor het
Haagse De Metselaers, veel proble-
men te bezorgen. In de beide sets
kwam de veertienjarige voor met
3-1 maar moest toch de winst aan
haar 20-jarige tegenstandster laten:
6-4; 6-3.

zijn rekening nemen". Ideaal is de
huidige situatie zeker niet. Er wordt
vaak langs elkaar heen gewerkt.
Contact tussen de coaches is er al-
leen als de video's bekeken worden.
„We hebben ieder onze eigen taken
en zolang ieder zich aan zijn op-
dracht houdt, kan er niets fout
gaan"
Vanderlijde is de huidige toestand
echter meer dan beu. Vandaar ook
zijn ultimatum. „Vroegerkonden de
boksers nog hun eigen weg gaan.
Nu moeten Z2 de marsroute van de
bond volgen. Dat leidt wel eens tot
harde confrontaties. Er zal ooit wel
verandering in de situatie komen,
maar dat zal ik dan waarschijnlijk
niet meer meemaken. Nu moeten
we proberen er samen het beste van
te maken: Savon kloppen en we-
reldkampioen worden".

GELEEN - Met ruim een halve mi-
nuut voorsprong op zijn concurren-
ten, won Paul Hagedoorn gister-
avond de Geleense promenadeloop.
De kersverse Zuidnederlandse stee-
ple-kampioen nam reeds na een
ronde het voortouw en bouwde vrij
makkelijk zijn riante voorsprong
op. Michel Franssen, Maurice
Hardy, Bart Nelemans, Roger Klin-
gestijn en Peter Jacobs konden zijn
tempoverhoging niet bijbenen en
haakten reeds in een vroeg stadium
af.

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

nemen

dat de paarden weer fit genoeg zijn
om aan de koersen deel te kunnen

van de Hongaar Gyula
J'dis verwacht dat zijn pupil tegen
jjY.°naardig uit de hoek zal komen.

bf.'J moet positief blijven denken.heeft al zoveel meegemaakt. Dit°rdt misschien zijn laatste kans
[Z 1Wereldkampioen te worden. Dat
J *n de eerste ronde meteen moetstreden tegen de wereldkam-woenzegt in feite niets. Bij de Euro-.
jSe titelstrijd werd hij ook meteenJp sterke boksers geconfronteerd., aar ook bleek dat de nieuwe str'a-J^e zijn eerste vruchten had afge-
°rpen. Het duwen is eruit. Hij is

i&ressiever geworden en straaltra°ht en rust uit".

Ultimatum
b

Sch aCi overigens niet veel ëe"
eJ|eeld of Vanderlijde was niet
Vofts naar Moskou vertrokken. Pal
irn°r *le' evenement had hij de bond

voor het blok gezet. „Als
Hau persoonliJk trainer Michel van, aideren niet mee mag naar Mos-
pi}11! dan blijf ik ook thuis". In een
o Sjng om verdere escalatie van de
d goverse te voorkomen, zwichtte
Halrt°nd voor het ultimatum. VanV.zWeren werd alsnog aan het lijstje
bot trainers toegevoegd, zodat de
Lasers Vanderlijde en Brink in
0v skpu de beschikking hebben
jv?rliefst drie trainer: Stan van denJ'essche (bondscoach), Van Bem-
b^ 1 (coach van Lammert Brink) ena« Halderen.

Van onze medewerker
HANS SINNIGE

Hagedoorn, gestart met de bedoe-
ling om een 'tijd te zetten', had nog
genoeg baanconditie overgehouden
om zijn suprematie in de Geleense
straten te demonsteren voor duizen-
den toeschouwers die het evene-
ment bezochten. Er verschenen bij-
na zeshonderatleten aan de start. Bij
de dames was Marlies Marutiak de
snelste.

Bij de paarden van de andere
Schaesbergse trainers, Velis, Zandt
en Van der Pijl zal dit nog wat lan-
ger gaan duren. Daar is het virus nu
in het ergste stadium en op een en-
kele uitzonderingna heeft elk paard
hoge koorts en is bovendien ver-
kouden. Ook volbloedtrainer Jamie
Stouthamer heeft het virus niet bui-
ten de deur weten te houden en hij
is daarmee een van de eerste vol-
bloedtrainers die hierdoor gedu-
peerd is. Robert Mulleneers, de as-
sistent-manager van de Draf- en
Renbaan Limburg ziet de hele gang
van zaken met lede ogen aan: „Voor
de koersen van morgen ben ik nog
vol optimistisch omdat we tot van-
daag slechs vier afzeggingen heb-
ben. Maar hoe we de komende we-
ken het programma moetenvol krij-
gen zonder de Schaesbergse trai-
ners en misschien zelfs zonder de
trainers buiten Limburg, zou ik niet
weten".

sport kort

10250 mtr. heren; 1. Paul Hagedoorn; 2. Wil
Pepels; 3. Peter Jacobs. Dames; 1. Marlies
Marutiak; 2. Trea van der Linden; 3. Els
Knooren.

6000 mtr.; Dames; 1. Inge Stevens; 2. Nancy
de Groot; 3. Mariene Smoorenburg. heren;
1. Nico Hamers; 2. Theo Linssen; 3. Carel
Bloemen.

3000 mtr. dames; 1. Wilma Musson; 2. Mi
randa Janssen; 3. Irma Vriezema; heren; 1
Rob Sluijper; 2. Hugo Kusters; 3. Har Fre
hen.

Uitslagen: Jeugd 1500 mtr. Jongens; 1.
Ralph Zeetsen; 2. Boris Corneleissen; 3.
Torn Dauphin. Meisjes; 1. Chorchette Kra-
mer; 2. Maud Malkowink; 3. Marianne van
Haaf.

paarden op stal staan die deel kun-
nen nemen aan koersen. En dus zal
het samenstellen van een volwaar-
dig koersprogramma steeds moeilij-
ker worden. De heer Govers ver-
klaarde dat de stichting NDR daar-
mee zeker rekening zal houden als
er vandaag een besluit genomen
moet worden. Een veterinaire groep
zal de stichting NDR hierbij advise-
ren. Intussen is er in Schaesberg bij-
na geen gezonde draver meer te vin-
den. Bij trainer Hennie Grift, bij wie
het virus het eerste de kop op stak,
knappen de meeste paarden weer
wat op. Toch zal het volgens een van
zijn medewerkers minstens nog ze-
ker twee tot drie weken duren voor-

SCHAESBERG - Het paardenvirus
dat momenteel heerst onder de dra-
vers en in mindere mate onder de
volbloeds, heeft inmiddels zulke
vormen aangenomen dat de Stich-
ting Nederlandse Draf- en Rensport
(NDR) overweegt om tijdelijk alle
paardenkoersen in ons land stil te
leggen. „Hierdoor zou verdere ver-
spreiding van de virus misschien af-
geremd kunnen worden," verklaar-
de secretaris Govers van de stich-
ting NDR, verantwoordelijkvoor de
organisatie van het Nederlandse
koerswezen.
Afgelopen week zijn er al een paar
koersen verlopen waarbij slechts
drie of vier deelnemers aan de start
zijn verschenen en dat is tot op he-
den nog nooit voorgekomen. Afge-
lopen dinsdag nog besloot de stich-
ting NDR om de koersen voor het
komend weekeinde gewoon door te
laten gaan. „De programma's tot en
met de dinsdagmeeting op Hilver-
sum zijn nu samengesteld en gaan

'Schaesberg' ernstig getroffen door paardenvirus

Dravers uit koers
'gewoon door", aldus Govers. Het
aantal inschrijvingen hiervoor valt,
gezien de situatie op het moment,
erg mee. Het programma van mor-
genavond in Schaesberg voorziet in
tien koersen, waarvoor in totaal 102
paarden zijn ingeschreven.

De meeting in Groningen, zaterdag
as., komt er veel slechter vanaf.
Hiervoor zijn maar 50 paarden aan-
gemeld, die verdeeld over zeven
koersen aan de start zullen komen.
Duindigt, Alkmaar en Hilversum
hebben voor de komende week elk
respectievelijk negen, acht en tien
koersen op het programma staan.
Het is echter twijfelachtig of ook

daadwerkelijk alle ingeschreven
paarden zullen starten. Het virus
dat vorige week zijn stempel al
drukte op de Schaesbergse koersen
(er waren toen 20 paarden ge-
schrapt) breidt zich steeds verder
uit over ons land.

Programma

Waren er een week geleden alleen
nog Schaesbergse trainers getrof-
fen, nu duikt het virus ook op in
Friese, Groningse en Noordholland-
se draversstallen. Hierdoor hebben
steeds minder trainers gezonde

f r is ook altijd wat met die bond",tert Van Halderen, die eveneenslyßechte confrontatie met de bond
Ifg schuwt. „Al een paar keer is ge-
is roe^ in ons eten te gooien. Hettjji'og een echte amateurorganisa-

tw bond kent zelfs haar eigen trai-
»a» uniet Ik mocht destijds nietj^het EK in Athene, omdat ik in
je °gen van de bestuurderen niet

uptabel was. Ik had me volgens
iaar eren de laatste tweeëneenhalf
*ie niet meer in de bokszalen laten
W.Dat kon ook niet omdat ik te
'ijkp **ad van blessures en derge-
W Daarvan was de bond blijk-
t^ niet op de hoogte. Zo zie je
oftls 0e ze me* de eigen trainers
(wringen. Nu, vlak voor Moskou
<^ar k

de bond weer stennis èn
Wssi nik eigenüjk nog vreselijk
"*Ut u- over"' ze& Van Halderen,
boj^ komt de voorbereiding van desers in elk geval niet ten goede".
Puinhoop

e e>l ateurbokssport is al jarenlang
\^ §r°te puinhoop. De activiteiten
tot a] bond beperken zich veelal
%Agetnene zaken als het inschrij-
ft >-an boksers voor toernooien en
|Weplen van vliegtickets. Illu-
*ietfe v°or de warboel is wellichttaiw 1* dat de bond niet eens op de
Stert Was van de loting in Moskou.
Vijj *r nog, men wist niet eens in
rscht el de ploeg was onderge-

" TILBURG - De uitslagen van de
vijfde ronde in het Interpolis Schaak-
toernooi zijn: Kasparov-Ivantsjoek
1-0, Piket-Kortsjnoi 0-1, Ljubojevic-
Sax 1/2-1/2, Agdestein-Hjartarson 1/2-
1/2. Stand: 1. Kortsjnoi, Kasparov 4, 3.
Ivantsjoek, Hjartarson 3, 5. Agdestein,
Sax 2, 7. Ljubojevic 1 1/2, 8. Piket 1/2.

" PARIJS - Toni Kurbos, de voetbal-
ler van Nice die vorige week door zijn
doelman Fabien Piveteau werd ver-
wond, wil zijn ploeggenoot gerechte-
lijk vervolgen. Kurbos wil de dokters-
kosten op de inmiddels geschorste Pi-
veteau verhalen. Eind vorige week
verklaarde de uit Joegoslavië afkom-
stige aanvaller, dat hij het tijdens do
training voorgevallen incident wilde
vergeten. Piveteau trapte Kurbos vrij-
dagavond na een botsing in het ge-
zicht. Kurbos liep een lichte hersen-
schudding op, een aantal wonden aan
de keel moest worden gehecht.

SteUiiff daarentegen was de aan-
Kcti van een bondscoach. Eenf'esle i?ie oud-Prof Stan van den
Sm.- e sinds 1 april op basis van
iHe* Uur Per week, bekleedt. De
örip^erking tussen Van den
ev6tltSche en Van Halderen laat
i^n Ueel te wensen over. „Er die-SOede afsPraken gemaakt teïVef1 ' ze^ Van Halderen. „Ik be-
%:, de tactiek met Arnold enXenen Driessche regelt de andere

ht hen Zal zoals in Athene wel-
net coachen aan de ring voor " BREDA - NAC heeft een Bredase

relschopper een stadionverbod opge-
legd tot het einde van het seizoen. Als
deze persoon bij thuiswedstrijden
toch gesignaleerd wordt op het terrein
van de eerste divisieclub, kan hij ge-
rechtelijk vervolgd worden. In detoe-
komst gaat NAC, in samenspraak met
de politie, sneller over tot het opleg-
gen van stadionverboden.

" BONN - De Oostduitse zwemtrai-
ner Michael Regner, bij het EK in in
Bonn assitent-bondscoach, is naar het
westen gevlucht. De 37-jarigeRegner,
in het verleden actief bij Vorwarts
Potsdam, was in Bulgarije op vakan-
tie. Hij maakte dankbaar gebruik van
de opstelling van de grenzen in Hon-
garije.

midweeklotto
TrekkingA: 3 - 6 - 15 - 22 - 32 - 43. Reservege-
tal: 4. Trekking B: 8 - 9 - 21 - 27 - 35 - 47. Re
servegetal: 6. Spel'77: 9 5 6 9 4 5 6.

oefenvoetbal

zoetigheid, liga en lectuur

Verzorger krijgt
geen visum

ge -^ARD - Jeu Joris, de verzor-
tf, t

Van Arnold Vanderlijde, zitheeV ■ banden in het haar. Joris
sUm immers nog steeds geen vi-
W,gZ, v°or de Sovjetunie. In een
dei1ho°Pspoging heeft de Sittar-
2Q aar. behalve masseur en ver-
Varpe^ °ok de mentale begeleider
Sh anderlijde, de Nederlandse
kelH Federatie (NSF) ingescha-
vo a- >,Hopelijk komt het vlak
vij r v?°r het vertrek van het
bijj^tuig nog allemaal rond",
Sea Jöris' die niet via de bond
H0Z:crediteerd is voor het toer-
ys b optimistisch. Jeu Jöris zal
stret visum alsnog wordt ver-
H,^ vandaag om 11.00 uur
bap M°skou vliegen, met in zijn
t gage onder andere vleeswa-

» ZOeticrVloirl liöQ c»v\ laMmip Vandaag:
SVN-MW 2 20.00 uur

(ADVERTENTIE)

Tijdelijk een extra geheugen bij
elk Twintoon 10toestel.

<\ l| Als u deze week even bij ons binnen-
!i _ j| stapt en zon fraai Twintoon 10 toestel

mmrnwmmrxrif f^- ■■ wk S|s ,«. uitzoekt, krijgt u een handig memoblok in
:, :^l$?*<??%«#* : tlattS&l W' pilt Z *:* f : Z||

mmm I '/''-^^Bi \ / I 1 een perspex kubus cadeau.
Zorg dat u er snel bij bent,want ze zijn

|**'« 1: |/ zo op. Zon blok komt altijdvan pas. Hoe

%. '~'r'rm f" r : f ""T"" "~T~ a_ "i vaak zegt u niet midden in eèn gesprek
|! ft I ) 1 'moment, even papier pakken'

i | I gift iÈM liiéi 1I ___. -i|| | L| w®B'* **■* I De telefoonnummers die ut meeste

I iilP wi flip I draait hoeft u niet meer op te schrijven, die
| liül wÈÊ üttl I onthoudt de Twintoon 10 zelf

| | B& Mf| -^^^ 1 Verder beschikt-ie over een nummer-

Twintoonlofl3Br t-—— ...~~"" herhaling, een uitdraaibaar memoplaatje
f J f 1 en ligt-ie door de ultralichte hoorn lekker

jéÊÈ sJPIP^ 1S? K«~-~- j || jn v jjf ideuren voor u klaar. Vergeet u niet

ÊÊÈÊ: nL owf^alMi^JM^ even langs te komen?

Voor een telefoon ga je naar Primafoon.

m-0402 PRIMAFOON VAN PTT TELECOM IS GEVESTIGD IN: HEERLEN, WINKELCENTRUMHETLOON, HOMERUSPASSAGEHA - MAASTRICHT, MUNTSTRAATI3 -
V„, / ROERMOND, MUNSTERPLEIN 8A - SITTARD, LIMBRICHTERSTRAAT 20 -VENLO, KLAASSTRAAT 29/31.

door frans dreissen

Arnold Vanderlijde:

opboksen tegen bond
" Arnold
Vanderlij de en
coach Michel
van Halderen
sceptisch
tegenover de
activiteiten van
de boksbond.

Foto:
DRIES LINSSEN

Coach Michel van Halderen: 'NBB een echte amateurorganisatie'
f limburgs dagblad sport
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Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH



Gevluchte drugsbaronnen
actief vanuit Brazilië

'Mafia doorgedrongen lot de hoogste kringen in Colombia' het land. Hij vond bijval voor deze
bewering van een parlementslid
van de oppositie, die zei te weten
dat er in de VS een lijstje namen
circuleert van invloedrijke hel-
pers van de drugsmafia in Colom-
bia.

Onder hen zouden zich talrij-
ke politici bevinden en tevens een
kandidaat voor de komende presi-
dentsverkiezingen. Al deze men-
sen zouden gearresteerd worden,
zodra zij een voet opAmerikaanse
grond zouden zetten.

officiële mededeling■
GEMEENTE BEEK (L)

OPENBARE BEKENDMAK^,
De burgemeester van de gemef|:
Beek (L.), maakt ter voldoening ,
het bepaalde in artikel 22 vail^Wet op de Ruimtelijke Ordening
kend, dat de gemeenteraad ii*Jj
vergadering van 14 september J

heeft besloten te verklaren dat
bestemmingsplan wordt voorbe
voor: |
een tweetal percelen gelegen aa [
Fattenbergstraat, kadastraal
kend gemeente Beek, sektie I>
139 en 140. - fBedoeld besluit ligt, met de da3j
behorende en als zodanig ge^j
merkte tekening, waarop de Pe tl
len in gele kleur zijn aangegeJj
met ingang van 22 september
ter gemeentesekretarie (^eJ
Grondgebiedzaken, sektor Bo^ j
en Wonen, kamer 29) voor een J*j
ter inzage. Op deze dag treedt d'
sluit in werking.
Beek (L.), 21 september 1989

De burgemeester voornoe
A.G.J. van Goethem .

Vasquez Velasquez had dinsdag-
avond in het parlement zeer gede-
tailleerdeinformatie gegeven over
de training van doodseskaders die
verbonden zijn aan de drugskar-
tels. Een overheidsonderzoek
heeft uitgewezen dat hierbij elf
Britse en vijf Israëlische huurlin-
gen betrokken zijn geweest. De
buitenlandse instructeurs gaven
op scholen trainingen van vier
maanden aan groepen van 80 tot
90 man. Dit zou hebben plaatsge-
vonden in de periode van decem-
ber 1987 tot mei 1988.

De Colombiaanse minister van
binnenlandse zaken, Orlando Vas-
quez Velasquez, heeft woensdag
in het parlement gezegd dat de
drugsmafia tevens doorgedron-
gen is in het parlement, de rege-
ring en de veiligheidsdienst van

Uitlevering
De acht naar Brazilië ontkomen
drugsbaronnen staan op de nomi-

Pellegrino, die onlangs zijn ont-
slag indiende omdat er naar zijn
zeggen gebrek aan overeenstem-
ming is tussen zijn adviesorgaan

Van de redactie buitenland
BOGOTA - Acht leiders van het
machtige Medellin-drugskartel in
Colombia hebben hun toevlucht
gezocht in Brazilië en zetten van
daaruit hun strijd tegen de Colom-
biaanse autoriteiten voort. Dit
heeft Laercio Pellegrino, direc-
teur van de Federale Drugsraad
van Colombia, gisteren in ge-
sprekken met twee Colombiaanse
dagbladen verklaard.

natie uitgeleverd te worden aan de
Verenigde Staten. Het zou gaan
om Jaime Raul Orjuela Caballero,
Miguel Angel Rodriguez Orjuela,
JuanDavid Ochoa Vasquez, Jorge
Luis Ochoa Vasquez, Fabio Ochoa
Vasquez, José Santacruz Londo-
no, Gerardo Moncado en Gilberto
Rodriguez Orjuela.

en het ministerie van justitie, zei
dat de acht drugsbaronnen vol-
gens het Amerikaanse ministerie
van buitenlandse zaken al in
augustus in Brazilië zijn aangeko-
men. Hij beschuldigde de Brazi-
liaanse overheid ervan te weinig te
ondernemen tegen de drugshan-
del en in feite de drugsbaronnen
alle gelegenheid voor hun activi-
teiten te bieden.

zijn vertegenwoordigingen in
Oost-Berlijn, Praag en Boedapest.
Een woordvoerder van de West-
duitseregering zei dat er contact is
opgenomen met Poolse hulporga-
nisaties die hebben toegezegd dat
zij voor de Oostduitse vluchtelin-

gen zullen zorgen. De woordvoer-
der verwachtte niet dat de Oost-
duitsers gedwongen zullen wor-
den naar de DDR terug te keren.
Het Poolse ministerie van buiten-
landse zaken deelde woensdag
mee dat het „met beide partijen" van hen

In de Westduitse ambassa»^Praag wordt de toestand s a
nijpender. Daar verblijven >
dan 550 Oostduitsers die gee *kei vooruitzicht hebben °P
spoedige oplossing van hun jj
De spanning onder de vlucn^lgen neemt toe, zo zei een 3

Van de redactie buitenland
WARSCHAU - Bonn heeft zijn
ambassade in Warschau tijdelijk
gesloten. De ongeveer 120 Oost-
duitsers die in de ambassade ver-
bleven, zijn overgebracht naar een
voormalig priesterseminarie in
Tarchomin, 20 kilometer van War-
schau.
De Oostduitsers hadden hun in-
trek genomen in de diplomatieke
missie omdat zij naar de Bondsre-
publiek wilden. Door de grote toe-
loop van Oostduitse vluchtelingen
zouden de leef- en werkomstan-
digheden in het gebouw onaan-
vaardbaar zijn geworden. Bonn
sloot eerder om dezelfde reden

Polen beloven hulp
aan Oostduitsers

Ambassade Bonn in Warschau tijdelijk dicht over het vluchtelingenprobleem
onderhandelt. De kwestie moet
opgelost worden op een manier
die zowel in het belang is van de
vluchtelingen, als van de beide
Duitslanden, zo stelde het ministe-
rie in een verklaring.
De vluchtelingen die onderdak
hebben gekregen in Tarchomin
wilden niet met de pers praten. Er
was niemand van de Westduitse
ambassade in het seminarie aan-
wezig en het is niet duidelijk of de
vluchtelingen nog steeds diploma-
tieke bescherming genieten. Bron-
nen binnen de Poolse kerk meld-
den dat de overplaatsing georgani-
seerd is door dekatholieke hulpor-

ganisatie Caritas, die in het
den Poolse asielzoekers in dep
heeft geholpen. n0Het is niet bekend hoeveel u

*duitsers in het seminarie ve J
ven. Volgens de bronnen z° jjj
alle Oostduitsers die zich me
zolang in het gebouw kunneP
geren.
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Zij die wij zo lief hadden
en verloren
is niet meer waar zij was, maar is
altijdwaar wij zijn.

Het is bijna een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van haar die ons zo dierbaar
was, onze onvergetelijke moeder, schoon-
moeder en oma

Til
van Mulken-Smeets

Nog bedroefd om haar heengaan en de leegte
die is ontstaan, herdenken wij haar in de
plechtige eerste jaardienst die wordt gehou-
den op zaterdag 23 september 1989 om 19.00
uur in de St. Callistuskerk te Neerbeek.

Kinderen en kleinkinderen
Neerbeek, september 1989

I t
We'll meet agaiii.
Don't know where, don't know when.
But we k.7iow we'll meet again.
Some sunny day.

De eerste jaardienstvan onze lieve dochter, zus en
mijn vriendin

Monique Habets
zal plaatsvinden op zondag 24 september a.s. om
10.00 uur in de parochiekerk van de H. Clemens te
Hulsberg.

Familie Habets-Schellings
Ron Hamers

Kerkstraat 20, Hulsberg

Op 25 september is het een jaar geleden dat
wij afscheid moesten nemen van haar dieons
zo dierbaar was, mijn overgetelijke vrouw,
onze lieve moeder

Els Beaujean
De plechtige eerste jaardienst zal worden ge-
houden op 24 september as. om 10 uur in de
parochiekerk van de H. Remigius te Klim-
men.

J. Hochstenbach
en kinderen

6343 BP Klimmen
21 september 1989
Remigiusstraat 24

Nog steeds is het moeilijk
voor oris, de leegte die hij
achterlietj te aanvaarden

De plechtige eerste jaardienst van onze
zoon en broer

Audré Vliegen
wordt gehouden op zondag 24 september
a.s. om 11.30 uur in de Remigiuskerk te
Simpelveld.

Familie Vliegen-Jacobs

Het is ruim een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van mijn lieve man, onze va-
der en opa

Karel Haas
Frieda Haas-Eurlings
kinderen en kleinkinderen

September 1989
Kleikoeleweg 9 Landgraaf
De plechtige eerste jaardienst zal worden ge-
houden op zaterdag 23 september a.s. om
19.00 uur in de kerk van de H. Familie, Veld-
straat Landgraaf-Schaesberg.

j ———. i

t Jacobus Cox, 67 jaar,
echtgenoot van

Mechtilde Knoben, St.
Josephstraat 7, 6077 NH
St. Odiliënberg. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden op zaterdag 23
september om 10.00 uur
in de basiliek van de
H.H. Wiro, Plechelmus
en Otgerus te St. Odi-
liënberg.

tMarcel Haarhuis, 20
jaar, Paulus Potter-

straat 10, 5953 JG Reu-
ver. De plechtige uit-
vaartdienst zal worden
gehouden op vrijdag 22
september om 10.30 uur
in de parochiekerk van
de H. Lambertus te
Reuver.

tSjang Hintzen, 72
jaar, echtgenoot van

Tina Corpelijn, Dier-
gaardestraat West 14,
6105 CX Maria Hoop.
De plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden op zaterdag 23
september om 10.30 uur
in de parochiekerk van
de Moeder der H. Hoop
te Maria Hoop.

tHarie Wolfs, 61 jaar,
echtgenoot van Rika

van Heel, Vlaskuilse-
weg 17, 6105 CN Maria
Hoop. De plechtige uit-
vaartdienst zal worden
gehouden op zaterdag
23 september om 14.30
uur in de parochiekerk
van de Moeder der H.
Hoop te Maria Hoop.

t Maria Leurs, 76 jaar,
weduwe van Leo

Leurs. Corr.adres:
Kapl. Goossensstraat
30, 6101 CZ Echt. De
plechtige uitvaart-dienst zal worden ge-
houden op vrijdag 22
septemberom 11.00 uur
in de parochiekerk van
de H. Landricus te
Echt.

tSibilla Boss, 91 jaar,
weduwe van Hen-

drik Crompvoets. Cor-
r.adres: Robert Regout-
straat 60, 6042 CN Roer-
mond. De plechtige uit-
vaartdienst zal worden
gehouden op vrijdag 22
september om 11.00 uur
in de O.L.V. Munster-
kerk te Roermond.

''f&Sk mmmW

laat ze leren
voor één tientje

per maand!
terredeshOmmes

BEEKLAAN 414
2562 BJ -DEN HAAG

TELEFOON 070-637940'

Voor Kerkrade en Eygelshoven vragen wij actieve

BEZORG(ST)ERS
voor werkzaamheden tussen 06.00 en 07.00 uur.

Melden Limburgs Dagblad Kerkrade, Markt 42,
tel. 045-452932.

I LimburgsDagblad
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Open de deuren met de infrarood-sleutel. Een proefrit in deRenault 19 is een ervaring. Een

Neemplaats achterhet hypermoderne dashboard. Stel ervaring diebegint bij deRenault-dealer.
het stuur op de juistehoogte in. Vorm uw stoel exact De Renault 19 is verkrijgbaar v.a. £ 22.550,- inkl.

naar uw wensen: de diepte, de hoogte, steun aan de BTW, excl. afleveringskosten.
lendenen, steun aan uwrug en aan uw hoofd. DERENAULT 19.KRACHTMETKARAKTER.

A^zz z ?■:■.:■::_■:■ ''^^^^^^^ ■'■:':

Heerlen; Atro Heerlen B.V, Beersdalweg 97, Tel. 045 -724200. Kerkrade; Chr. Kerres BV, Domaniale Mijnstraat 25,
Tel. 045 -452424. Maastricht; Autocentrum G.M.R dejongheBV, Molensingel 3 (Autoparc Randwijck), Tel. 043 -616288.

Valkenburg(L); Auto Valkenburg, Wilhelminalaan 19-21, Tel. 04406-12514.
„-LP



" De experts: „In een dag en een nacht is het opeens helemaal anders..."En juist dan lopen de toerskiërs risico's

'Afrika' in Berg en Dal
'ERG EN DAL - „Hoe moet je
°n huis nu schoonhouden?"raagt een bezoekster zich hard-
P af als ze voor een grote rieten

'ut staat met op de vloer een
°°p zand in plaats van een wol-
-8 tapijt. De gids zoekt naar
'°orden. „Eh ... afstoffen is daar
'J&t belangrijk", zegt ze haastig.
~e kunnen hun tijd wel beterSteden. Bewoners werken de

'e'e dag op het land om 's
lvonds te kunnen eten".

p gids vindt het moeilijk om
?ergelijke oer-Hollandse vragen
'°cd te beantwoorden. „Bezoe-[.ers vinden Afrikanen al gauw
J<%. Bij Afrika denkt ook bijna
jaereen aan de arme negertjes.
'iProberen uit te leggen dat het

*v'en in Afrika anders is, maar"et zielig".

Andere deksels worden weer uit-
gewisseld aan vrouwen onder el-
kaar. Zo staat er een vogel afge-
beeld die over een meer vliegt.
De vrouw diezon deksel aan een
andere vrouw schenkt bekent
dat zij geflirt heeft met diens
echtgenoot, maar haar man ver-
der met rust zal laten. De vogel
vliegt immers voorbij.
Afrika staat bol van de rituelen.
Dat .blijktuit de honderden hou-
ten maskers in het museum. De
enge maskers met uitpuilende
ogen worden gebruikt om de
kwade geesten uit de maatschap-
pij te drijven. Bijvoorbeeld als
een vrouw geen kind kan krij-
gen. Dat betekent dat er een
kwade kracht in haar schuilt.
(Het Afrikamuseum in Berg en
Dal is van dinsdag tot en met
vrijdag geopend van 10.00 tot
17.00 uur. Op zaterdag en op zon-
en feestdagen van 13.00 tot 17.00
uur.)

Binnen laten foto's en voorwer-
pen zien hoe de Afrikaanse cul-
tuur één geheel vormt. Alles
heeft een betekenis. Typerend
zijn de zogenoemde 'spreek-
woorddeksels' die gebruikt wor-
den door een volk in Angola. Zo
is er op een deksel een kip afge-
beeld dienaast drieeieren zit. De
tekening betekent dat de man
egoïstisch is en zijn gezin ver-
waarloost. De vrouw dekt hier-
mee het eten af en brengt de
maaltijd naar haar man om op
deze manier een klacht in te die-
nen bij haar echtgenoot.

of er zijn sporen van een dier te
herkennen, dan wordt deze ver-
woesting gezien als een waar-
schuwing van de voorouder.
Geen huizen bouwen dus.

CultuurHet woonerf van de Afrikanen
staat in teken van de religie. Daar
worden voorouders vereerd door
middel van offers. Ze bemidde-
len tussen God en de mensen op
aarde.
De geesten van de voorouders
zijnvoortdurend aanwezig in het
dagelijks leven. Zo kan er niet
zomaar een huis worden ge-
bouwd op een stukje grond,
want het is mogelijk dat de geest
van een voorname voorouder
daar rondzweeft. Dan wordt de
waarzegster geraadpleegd. Met
de hand tekent zij figuren op de
losse zandgrond. Als haar afbeel-
ding de volgende dag verwaait is

Religie

ontbreekt, maar verder lijkt de
Gelderse vlakte net 'Afrika.

£ noemt een aardig voorbeeld.
,t!IJ het zien van de rieten hutjes,
I jtienigeen blij met een stenenak boven het hoofd. 'Ik zou hier
°oit willen wonen' is een veel-

gehoorde reactie. Ik vertel dan
dat daar hele families samen le-
ven en een goed sociaal contact
met elkaar hebben. In Nederland
leeft iedereen voor zich. lemand
die tien hoog alleen op een flat
woont, kan wél zielig zijn".
Het Afrika Museum probeert Ne-
derlanders iets bij te brengen
over de Afrikaanse cultuur. Bui-
ten het museum, temidden van
groene loofbomen, zijn Westafri-
kaanse dorpen nagebouwd. Re-
gelmatig gevenin Nederland wo-
nende Afrikanen er demonstra-
ties. Een zwarte man in doeken
gekleed laat zien hoe in Afrika
kleren gebatikt worden. Blonde
haren van Nederlandse meisjes
worden door een negerin inge-
vlochten met felgekleurde
kraaltjes. Het oefwoud met de
loslopende olifanten en leeuwen

Klimmenaar Edward Bekker: 'Lawines duiken op waar je ze niet verwacht'

Tourskiën: avontuurlijk en riskant
SCUOL - De afgelopen winter werden
diverse toerskiërs gedood door lawines.
Elk jaaris het raak. Vorig jaarbehoorden
zes Nederlanders tot de slachtoffers. Ze
werden tijdens een skitocht buiten de
gecontroleerde pistes bedolven onder
een sneeuwmassa. Lawines vormen de
grootste bedreiging van de toerskiërs die
daar echter niet al te vaak aan willen
denken. De berggids moet het risico tot
het minimum beperken, zodat de
toerskiërs volop kunnen genieten van de
wonderschone, ruige bergwereld, waar
een ongelooflijke stilte heerst.
Geconcentreerd speurt Edward Bekker
vrijwel onafgebroken de hellingen af.
Van die kant dreigt het gevaar. Ineens
kan met een grote dreun een
sneeuwlawine naar beneden donderen.
Bekker, de enige gediplomeerde
berggids van Nederland, moet vijf
landgenoten door een zeer riskant
gebied loodsen.
Rondom de Zwitserse berg Piz Tasna
giert een wilde sneeuwstorm. Het zicht
varieert van 25 tot 50 meter. De koude
wind snijdt in de wangen. Bekker heeft
gewaarschuwd om bij elkaar te letten op
bevriezingsverschijnselen.

Het zes man sterke groepje is in ruig
gebied aan het toerskien. 's Morgens
gestart bij lichte sneeuw en mist, maar
niet met het idee dat het weer zo zou
verslechteren. Het zestal zit in een
sneeuwwoestijn. Een weg terug ligt niet
voor de hand.

" Edward Bekker:
,fiet gaat om de natuur"

Edward Bekker voelt die druk
ook. Hij heeft echter nog maar
eenmaal een fikse ruzie gekre-
gen, toen een klant perse door
wilde gaan. 'De situatie was zeer
gevaarlijk. Je hoefde maar een
beetje te blazen of de lawines gle-
den al. Voor die man heb ik een
profiel van de sneeuw gegraven
om hem de zeer instabiele op-
bouw te tonen. Hij was niet te
overtuigen. Zon man gaat ge-
woon van het idee uit dat het
hem niet gebeurt. Maar ik ben
toch niet gegaan.'

De lawine botste die keer tegen
een naastgelegen sneeuwveld,
dat daarop begon te schuiven.
'Die maakte de witte massa langs
deze richel los, wat hier neer-
stortte. Op dat moment liepen
daar zeventien berggidsen en
gidsen in opleiding. Zes doden.
Ze werden pas in de zomer ge-
vonden. Met lawines weet je het
nooit. Zo lang als mijn familie
hier woont, 107 jaar, was dat niet
gebeurd.'

ten, daags tevoren een lawine
naar beneden is gekomen. Op die
verschuiving kan jaarlijks wor-
den gewacht, zegt Lorenz. 'Die
lawine komt normaal tegen deze
rotsen tot stilstand' ,wijst de
Zwitser op een foto aan, 'maar
een paar jaargeleden ging het in-
eens anders.'

Een nieuwe categorie toerskiërs
houdt mindervan datpijn lijden.
Deze groep, die de skitechniek
zeer goed beheerst, wil zonder
rugzak vooral mooie afdalingen
maken langs maagdelijke hellin-
gen om in de losse sneeuw
prachtige sporen te trekken.
Daarvoor hebben ze wel een
uurtje sjouwen op de vellen over.
De avond wensen deze voorna-
melijk jonge toerskiërs door te
brengen in een geriefelijk hotel
in plaats van in een veel primitie-
vere hut.

naar de andere, die ze oergezellig
vinden, en genieten ondertussen
van de ongerepte natuur. Onder-
weg pakken ze nog een top van
een of andere berg boven de 3000
meter mee. Deze toerskiërs kun-
nen en willen afzien en hebben
de conditie daarvoor. Het is zeer
vermoeiend, ook al omdat hun
skitechniek niet altijdvoldoende
is om moeiteloos in alle soorten
sneeuw af te dalen.

Hj^gzaam en met grote inspan-
r0 'S passeren ze de hellingen
It^om de Piz Tasna. Enkelen
t^/Jlen het toch al niet zo hoge
LaPo van Bekker nauwelijks bij
V n- De vermoeidheid heeft
{> Seslagen. Rusten kan nu niet.
ij. st zal nog een zware helling
Vorf ten worc^en beklommen, een
ju r een om te voorkomen dat de
(|e euwmassa, als die zou wor-
81e, losgetrapt, iedereen mee-
'otcj ' Kleumend wordt gewacht
ve,z^} Bekker een spoor naar bo-
(^ heeft gemaakt.
V "^gzag-route op de helling
'uiu wt snel weer dicht Het
Hje. de laatste drie toerskiërs
&Sh eer naar boven te gaan. De
[LPannen gids gaat terug om telLpen- Als iedereen weer bij el-
ka.f ls> roept Bekker dicht bij el-
t£r te blijven.

een half uur later kan in de
%h Van een *e klein rotsblok
slqiZ borden gepauzeerd. Een
Je i? uit de thermosfles,een stuk-
ke?ek en dan weer verder. Bek-
'H Keft dan ondertussen beslo-
t(j h "et programma te verande-
Vt
Sa» ktocht zou oorspronkelijk
dij h naar de Jamtalhütte, maar
vagf}-s vindt die route nu te ge-

hjk. Hij wil uitwijken naar
i^ ,an dere berghut om te over-

■hten.

Jan Wynia, die al vele jaren het
toerskiën beoefent, vindt het zin-
loosom over de risico's te praten,
hoewel hij zelf ook eens in een
uitlopervan een lawine vastraak-
te. 'Je weet toch niets van lawi-
nes. Daarvoor huur je nou juist
een gids. Die moet het gevaar be-
oordelen.'
Bekker kent die opstelling heel
goed: 'De mensen willen vakan-
tie, avontuur en natuurschoon.
Maar ze willen geen inbreng in
de beslissingen. De meesten zijn
zich ook niet bewust van het ge-
vaar. En als ze dat wel zijn, vin-
den ze het toch niet zo leuk. Ze
doen niet aan toerskiën om het
noodlot te tarten.'
De 27-jarige Edward Bekker, af-
komstig uit Klimmen, heeft een
zware, vier jaar durende oplei-
ding in Duitsland achter de rug,
waardoor hij zich sinds twee jaar
internationaalberggids mag noe-
men. Lawinekunde was een van
de hoofdvakken. Hij leerde dat
er veel meer soorten sneeuw zijn
dan 'sneeuw' of 'natte sneeuw'
zoals het in Nederland meestal
wordt beoordeeld. Met het blote
oog kan hij nu situaties inschat-
ten en in geval van twijfel graaft
hij een gat in de sneeuw om de
verschillende sneeuwlagen te
bekijken en op eventueel gemak-
kelijk wegglijden te testen.
'Maar er blijft altijd een risico',
zegt Bekker, 'het gevaar van la-
wines is dat ze soms voorkomen
op plaatsen waar niemand, ook
de experts niet, ze ooit zouden
verwachten. Veel kan je zien,
maar er is ook veel wat je niet
weet.'

Edward Bekker zegt altijd wat
gespannen te zijn. 'De momen-
ten dat er helemaal niets kan ge-
beuren, ervaar ik als een bevrij-
ding.' Hij onderstreept.dat dit
niet betekent dat hij als gids een
soort zelfmoordcommando aan-
voert. 'Het is een bekeken risico,
want is natuurlijk niet zo dat elk
moment de lawines om je heen
kunnen razen. Toerskiërs zijn
geen stelletje gekken. Voorop
staat het natuurschoon, de rust,
de ideale sneeuw en de gezellig-
heid in de hutten.'

De jongeBekker voelt een zware
verantwoordelijkheid voor zijn
klanten. Hij zegt bang te zijn
voor de risico's die hij niet kan
uitsluiten. 'Het werken in de ber-
gen is fascinerend, maar verra-
derlijk. Elk soort sneeuw brengt
zijn eigen gevaren mee. Je moet
altijd op je qui-Vive zijn. Nooit
denkenvan: mij kan niets gebeu-
ren, want ik ben hier al 1000 keer
geweest. De situatie kan heel
snel veranderen. In een dag of
een nacht is het ineens heel an-
ders.'

hun eerste uur in een lawine
overleeft. Na twee uur is dat per-
centage gedaald tot 20 procent.
Veel ongelukken met lawines ge-
beuren doordat mensen op eigen
houtje gaan toerskiërs of gebruik
maken van ongediplomeerde
gidsen, beunhazen dus. Edward
Bekker kan zich heel erg opwin-
den over een reisorganisatie als
de NBBS die gebruik maakt van
dit soort gidsen. 'Daardoor ge-
beuren ongelukken die voor een
groot deel kunnen worden ver-
meden. Dat soort reisorganisa-
ties beseft niet in wat voor ellen-
de ze de klanten en de gids stor-
ten als er iets gebeurt. Denk al-
leen maar aan toestanden met de
verzekering.'

Ongerept
lfehr °erskiën gebeurt buiten de(iijZrPareerde en gecontroleer-
r d 'Stes' waar geen liften zijn en
°Ve >.

s °°k niet hoeft te ergeren
w Voordringende Duitsers, en
(lij <S. de 'Lederhosen Samba' en
% -SSeltjesdans' niet zijn te ho-
ll^', toerskiërs moeten alles ge-
de °P eigen kracht doen. Onder
V°Ort s binden ze vellen die
t)ie Komen dat ze bij elke stap
(^ .2e zetten weer terug glijden.
ligt ri n^e*yd zwoegen en zwetenn vaak een schitterende af-ng aan hun voeten.

Jaarlijks komen toerskiërs om
het leven door lawines en duike-
lingen in gletscherspleten. Zo
vielen er dit jaar zeker al drie
slachtoffers in het Franse Avo-
riaz. Vorig jaaroverviel een zwa-
re lawine in Zwitserland een
groep van zeven Nederlanders
en een Zwitserse gids: twee over-
leefden, onder wie de gids. In
hetzelfde jaar verongelukte tij-
dens een skitocht in het bijzijn
van de Britse prins Charles een
van diens beste vrienden.

De belangstelling voor het toers-
kiën neemt steeds meer toe. In
Nederland beoefenen nu naar
schatting een kleine duizend
mensen mensen deze tak van
wintersport. Het is geen duize-
lingwekkend hoog aantal. De
meeste mensen brengen hun va-
kantie liever ietsrustiger dooren
hebben al helemaal.geen behoef-
te om zich in riskantere situaties
te begeven.

Dat wordt later bevestigd door
bloedstollende verhalen van
Franz Lorenz, beheerder van deJamtalhütte en zelf al 35 jaar
berggids. Hij vertelt over zeer er-
varen berggidsen die in zijn om-geving het leven lieten, over zijn
eigen ontsnapping aan een lawi-
ne en over andere ongelukken.
De data staan nog in zijn geheu-
gen gegrift.

De schade: een verdraaide knie-
band, een vleeswond in eenknie,
een verrekte schouderband, en
een gekneusde vinger. De klan-
ten van Bekker strompelen de
hut binnen. Er is geen douche,
geen warm water en het koud
waterkraantje ergens buiten
blijkt onvindbaar. In de eetzaal
hangen een paar gaslampen.
Voor de rest moeten ze zich be-
helpen met zaklantaarns. Opge-
lucht bestelt Edward Bekker een
rondje Glühwein.

Op de steile helling naar de hut
lijkt het wel Comedy Capers. De
voor skiërs in 'tiefschnee' matig
begaafde toerskiërs gedragen
zich als ongeleide projectielen.
Steeds weer valt er een. Edward
Bekker ziet het moedeloos aan.
Hij neemt van een uitgeputte
klant de zware rugzak erbij. Er
wordt een uur gedaan over een
afdaling die normaal in een
kwartier overwonnen zou moe-
ten zijn. ,

Na de onderbreking gaat de
tocht verder tot aan een 200 me-
ter onder de top van de 3312 me-
ter hoge top van de Piz Buin.
Daar worden de rugzakken en
ski's achtergelaten. Vastgebon-
den aan het touw wordt de steile
helling naar de top beklommen.
Af en toe hangt iemand even hul-
peloos aan het touw tegen de
wand. Maar de top wordt bereikt.
Snel een paar foto's en op dezelf-
de manier weer naar beneden.
Ski's aan, rugzak om en sjouwen
naar een col waar de afdaling
naar een hut kan beginnen. Maar
de diepe sneeuwlaag is half be-
vroren en de toerskiërs zijn die
dag na een inspannende week al
weer twaalf uur op pad. Ze zijn
dodelijk vermoeid.

bij elkaar te blijven. Er kan altijd
een stuk ijs afbreken.
Dat gebeurt. Aan een andere
kant knalt een groot ijsbrok los
en stuitert langs de steile helling
naar beneden. Het komt terecht
in een groot sneeuwveld, waar
een grote wolk stuifsneeuw ont-
staat. Dan keert de rust terug.
Een kwartier later kondigt Bek-
ker een rustpauze aan. 'Het ge-
vaar is geweken.'

>>wKlassieke toerskiërs trekken
Ai,, 2Ware rugzakken vol kle-

vften' touwen en stijgijzers
Ie "et gebergte. Ze gaan van
1 ene geïsoleerd gelegen hut

Lorenz meldt dat even voorbij de
Jamtalhütte, langs deroute waar
Bekker en de andere Nederlan-
ders de volgende dag ook moe-

Lawinekunde
Over de gevaarlijke kant van het
toerskiërs wordt in het groepje
van Edward Bekker helemaal
niet gesproken. De Haarlemmer

De volgende dag leidt Bekker
zijn groepje opnieuw door een
wonderschoon gebied, waar de
stilte, een overweldigende stilte,
heerst en de mens heel nietig is.
Het is prachtig weer. De sneeuw-
kristallen glinsteren in felle zon.
Een indrukwekkende belevenis.
Het traject van de toerskiërs
voert onder een gletscher langs.
De gids maant zijn klanten dicht

Meestal zijn lawines dodelijk,
maar er zijn overlevingskansen.
Om die reden dragen toerskiërs
altijd apparaatjes die piepsigna-
lentot een meter of dertig uitzen-
den. Skiërs die de lawine konden
ontwijken en te hulp geroepen
reddingwerkers schakelen hun
toestelletjes om zodat ze de piep-
signalen ontvangen. Daardoor
kunnen ingesneeuwde slachtof-
fers tamelijk snel worden geloka-
liseerd. Edward Bekker zegt dat
50 procent van de slachtoffers

Lawines kunnen ontstaan als ge-
volg van wind- en temperatuur-
verschillen, maar vaak worden
ze ook veroorzaakt door mensen
die de spanning in het sneeuw-
dek verbreken. Een schuivend
sneeuwdek is een vrijwel alles
vernietigende jnassa. Mensen die
er in terecht komen, moeten pro-
beren boven de sneeuw te blij-
ven.

Piepsignalen

De Nederlandse berggids heeft
gemerkt dat zijn landgenoten
zich sneller bij zijn oordeel neer-
leggen. 'Duitsers zijn drammi-
ger. Geven meer druk. Maar ik
houd voet bij stuk. En ook bij
twijfel ga ik terug. Soms zijn er
wel situaties dat je er door heen
moet. Dat zijn spannende mo-
menten. Dan moeten de riemen
van de rugzak los, zodat jeje snel
kan bevrijden als de lawines
komt. Dan gaan de skiërs een
voor een en moeten goed op el-
kaar letten, zodat, als ze onder
een lawine komen, ongeveer de
plaats kan worden bepaald waar
ze liggen.'

De oude berggids herinnert zich
een groepje dat een dag vastzat
in de Heidelbergerhutte, omdat
het plotseling hevig was gaan
sneeuwen. In een nacht viel bij-
na anderhalve meter sneeuw.
Het was duidelijk dat. niet kon
worden getoerd. Daar legden de
toerskiërs zich bij neer. De vol-
gende dag kon het in feite nog
niet. 'Maar ze wilden, want ze
hadden er voor betaald. Ze wer-
den bedolven onder een lawine.'

Lafaard
Franz Lorenz zegt het niet ver-
wonderlijk te vinden dat het
toerskiën steeds meer doden
eist. 'Honderd jaar geleden ging
niemand de bergen in. Nu zijn er
toch steeds groepjes toerskiërs
onderweg. De mensen hebben
hun vakantie vastgelegd en be-
taald en dan willen ze ook gaan.
De gidsen komen onder grote
druk te staan. Ik heb hier wel
eens de skikelder moeten afslui-
ten om te voorkomen dat men-
sen op pad gingen. Dat was op
dat moment veel te gevaarlijk.'
Hij vindt dat jonge berggidsen
een sterke persoonlijkheid moe-
ten hebben om zich tegen de
druk van de klanten te verzetten.
'De klanten hebben vaak maar
een week. En een berggids wil
ook niet graag voor lafaard wor-
den uitgemaakt.'

weert schenk

iimburgs dagblad J
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Verdere telefonische informatie:
043-625713 en 043-620352 in
Maastricht en 0932-11715613 in
Lanaken (België).

Internationale
Sparrentrip

MAASTRICHT - De wandel-
sportvereniging de Sparrentrip-
pers uit het Belgische Lanaken
houdt op zaterdag 23 en zondag
24 september voor de de 22ste
maal de internationale 'Sparren-
trip'. Een groots wandel-evene-
ment waarbij de deelnemers
over afstanden van 6,12, 21, 30 en
42 km via uitgezette wandelpa-
den kunnen genieten van een
bos- en heiderijke omgeving.
Beide dagen kunnen de wande-
laars vanaf 8.00 tot 16.00 uur ver-
trekken vanuit de Sporthal te
Rekem. Inschrijvingskosten be-
dragen fl 1,50 voor stempel;
fl 1,75 met sticker en fl 6,75 voor
'n badge.

carine neefjes

tijdje vrij
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Dat schoonheid niet alleen een kwestie En de tientallen standaard extra's die De Micra 1.2 is er met vijfbak ofmet han- f

van uiterlijk is, is duidelijk te merken bij 'm supercompleet maken zijn ook mooi dige automaat, als sportieve driedeutf [

de Nissan Micra 1.2. Natuurlijk, 't is een meegenomen. Maar de schoonheid van of riante vijfdeurs. Wat let je om je auf»

zeer opvallende verschijning die niet de Micra zit 'm vooral ook onder de mo- in te ruilen voor 'n schone... De Micra:

alleen vlot oogt maar 't ook is mét zn torkap. De soepele 4-cilinder motor van staat klaar bij de Nissan dealer. Vai^S

. ' :J-11
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Pnjs mcl. BTW, excl. afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. Nissan is ook de maker van de Sunny, Bluebird,Prairie,Laurel, Maxima, Silvia, 200 SX, 300ZX, Terrano, King Cab, Patrol, Vanette, Urvan enCabstar.

Beek, Automobiel-en Garagebedrijf J.E Crutzen,Stationsstraat 115, tel. 04490-71727. Brunssum, AutobedrijfChiaradia (servicebedrijf), THchterweg 122, tel. 045-212843.Kerkrade, JurgenAutocentrum, LanghecP'
tel. 045-462353. Maasbracht, Auto VanLaar B.V, Hazenspoor 9, tel. 04746-3811. Maastricht, AutobedrijfAndré Fteyts B.V, Duitse Poort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond), Garagebedrijf Geelen B.V, Groenste

: tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers BV, Geerweg 14, tel. 04490-12814. St. Geertruid, Autobedrijf G. Nelissen BV,Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201.

OPHEFFINGSUITVERKOOP
vanaf zaterdag 23 sept. 1989

20-30-40-50% korting
Op = Op

Schandelerstraat 106, Heerlen
't Timmerhuys „Doe het zelf' Tei. 045-721332

■ I 240943 ■ _^^_^____

r=^V^^^r£^>7^l

—W^— ————■■■ i. 1..11.H.U11 I ■ "—W—I
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%%piccolo s
Dixons haakt in op het nieuwe televisieseizoen. Veel zenders, veel programma's, daarom een extra voordelige aanbieding.

En kijkt u eens niet, kom dan ook naar Dixons. Voor al die andere programma's die u zullen boeien.

Wilt u dit even opnemen? m
_

Ilf^-g/ of30.-per maand

I Philips CDC 486
«"l^^^^l§iii^^^^^^Mi§«i»§ik CD-speler met wisselaarJr m voor 6CD's 30 nummers.«§§§:£: x^§»!8&. "'-'UI *^ **" "-tV "Uil lIIICID

w% af*w* i" i/\ i" 4- Snurrie pl3y.
QA^ JT i f mmmW Mtt^^HM BW

" | iß^ffl aTalaflUa-

l Uyj ij - rersonal
— 'm***^**^^ mWê 1 computer

sw-'r CcVfIOII basf»^^ 11 B||M '". lÉf Meestcomplete KT PC

önmHjekomt ogen
' Alle aanbiedingen zijn geldig zolang 1 W \^ J H" ». J mmm*m. -aaam. Amm. I ■mm-ma■a^^^k^^^^^^b^b^^^^ AH ArOII TAIInÊrI u vindtDixons

l3%evJ?ZnZ""rZ"^m i^HHi Vil VI VII IVAVI II Heerlen Promenade41,045-713826
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Kontakten/Klubs
Club Margo

*vé met 6 meisjes. Dag en
ac(it geopend. SM en trio"togelijk. Rijksweg-Zuid
WB, Geleen. 04490-
-) Meisjes gevr.

Contactburo

' Ne, voor bemiddeling v.
bessen. Bel Geleen:
;

PORNO CHICKS
Harder (dan staal)IQ6-320.323.90.

,v^ 50 et p/m.

v (Huis)dieren

"[jNDENTRIMSALON°osnhagen, Grasbroe-
,?eg 42, Heerlen. Tel.$225260
&)e-, kippen- en KONIJ-
NHOKKEN vanaf ’195,-

-' u'bouw Übachs, Eygels-;.'er9racht 39, Kerkrade-
■ 045-460252.
[}■ jonge MECHELSE, ïfftjes, 6 weken,

»^er/vader certificaatlof.■!}■ Custersln 13,,
J- 9evr. alle soorten pa-
ffen, worden afge-|SSJ>l. 043-214305.i ü^—■*oop weg. omstandigh.fS 8 ROTTWEILER, reu, 4
Bitikoud' 9eh- ingeënt, met
H- pr. in overleg. Tel.5^26146

Te koop DWERGPOEDELS
klein soort. 04750-16590.
Te k. HIMALAYA perz. kater \langh., 1 jr. met stamb.,

’ 400,- 045-227011 tot 22u.
Mooie oranje DWERG- i
KEESJES met stamb. Tel.
045-316052.
Te koop D-PONY, halfbloed
Arabier, L 2dressuur en 10
WP. 045-212010 of 219836.
Te k. DWERGPOEDEL, 3
mnd. oud, abrikooskl., lief v.
kinderen. Tel. 045-244878.
SCHARRELKIPPEN te k.
Moonen, Einighauserweg
4a Guttecoven. Tel. 04490-
-24401.

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.
SIERCONIFEREN, herfst-
bouquets en bloembollen bij
Tuinbouw Stokkermans,
Ten Esschen, Heerlen
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.
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

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

Rijles
Sjaak Huisman BEDANKT
voor het in een keer halen
van mijn rijbewijs. Anja!

Huw./Kennism.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact- -avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 25 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.
ALLEENSTAANDEN Opge-
let! 30 sept. organiseren wij
een dagtocht naar de Wijn-
feesten. Interesse? Dan
kunt U zich opgeven bij
Huw.rel.bemidd.Buro
"Levensgeluk". 045-211948.
leder weekend voor elk wat
wils. Gezellig vertoeven en
dansen in Café dancing
WINDROSE, Akerstr. Noord
150, Hoensbroek.
Vitale WEDUWE 70 jr., zkt.
nette heer. Br.o.nr. B-2062
LD., Postbus 3100, 6401
PP, Heerlen
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

R.R.S.
Betaling alleen bij succes!!

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht
Districtskantoor Limburg:

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.
Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045:463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892
Allround Dakdekkersbedrijf

H. Arndts
Dakservice
Tel. 045-219615.

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating. Vr.
pr.opg. Tuinaanleg 045-
-423699.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
Timmerbedrijf Van Loon
voor al uw TIMMERWER-
KEN. Tel. 04490-54551.

DABOMA verkoop van dak-
en isolatiematerialen en toe-
behoren. Geop. van ma. t/m
vrijd. 8.00-17.00 uur. zat. v.
8.00-12.00 uur. Edisonstr.
13 Schaesberg, Industrie-
terrein Strijthagen. Tel. 045-
-314763.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Te k. verschillende soorten
afrasteringen en poorten,
montage mogelijk. Bel voor
ml. ABC HEKWERK, gebr.
Veenstra Tel. 045-316238.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten: bel Geleen. 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Wonen Totaal

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effe kleu-

ren, compl. set 10 stuks mcl. vulling v.a. ’ 395,-. Rundlede-
ren kussens in div. kleuren v.a. ’ 998,-. Rundlederen kuip-
kussens, rug en zit uit een stuk, dus geen geschuif meer,

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

Te koop SIERBANKJE,
blauw velours bekl. ’ 125,-.
Tel. 043-472071.
Te koop leren 3-2zits
BANKSTEL, kl. antraciet, z.
g.a.n., pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-440893.

Grijs velours BANKSTEL,
pr.n.o.t.k. 3-2-1. Sittarder-
weg 142, Heerelen.
Te k. EIKEN bankst. m. le-
ren kussens, 3-1-1- zits.
Tel. 045-226559 (tussen
17.00 en 20.00 u.).

Tomzon keukens
vernieuwd zijn

toonkamers, hierdoor worden
14 showroom keukens

met zeer hoge kortingen
TOMZON Keukens en Sanitair

Geleen: Hofdwarsweg 69
(Krawinkel Oost)

Hoensbroek: Nieuwstraat 25
(Centrum)

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.
HET WITTE HUIS. Heel
aparte dingen spotgoedk. o.
a.: klassieke 2-zits bankjes
v.a. ’ 295,-; fauteuils mas-
sief eiken v.a. ’ 65,-; eiken
orgel gebogen commode

’ 175,-; rundl. bijz. fauteuils
v.a. ’ 395,-, schitt. spiegels,
schilderijen, schitt. beelden,
wij kunnen zo! practisch ein-
deloos doorgaan, maar
komt u zelf even kijken, het
is zeer de moeite waard. Het
Witte Huis, Rijksweg cen-
trum 86-88, Geleen. (Let op!
Geleen kent ook Rijksweg-
noord en zuid, let dus op
centrum).
IJSKAST ’ 95,-, gasforn.
’125,-, diepvries ’190,-,
gaspl. ’ 75,-. 045-725595.

I—■ ' ' "

tl llttUttt? Vult jrtVUL\t#X vA
EERSTE JAARGANG NUMMER 1 Uitgever: Peugeot TalbotOrganisatie SEPTEMBER 1989

Peugeot klaar voor de jaren '90

De nieuwe Peugeot 309, een compleet nieuwe auto
T\ ' Onlangs introduceerde s f-JP J . ,„TDri,Lr, nk rrpuiicnDneWea- Peugeot de nieuwe Peugeot Ü ÈJ<£.. z "IJf " AANTREKKELIJK GEPRIJSD

""""B 309. Met een compleetnieuw J ijf : ■ ftugeo. 205 XE 1.0 f 17.650,-
KdtdlySdtOf IYI6I interieur, gewijzigd exterieur WEfipS* ■ Peueeot 205 Accenl
l ii i «» nieuwe injectiemotoren l^ff Z " §|§ . . .Lambda-SOnde met drieweg-katalysator en r'> j§§ 1.1inj. 5-bak. Lambda-sonde. Wie er een- Mm ||| -z .»h/i«/ /vn nmffrit in hrett MÈ iiffflfe dllliïllË Lambda-sonde I W.325,--_ IllllUl eelt prtfejl II lil lieejt .>., 3g99Hr .;-::u:mtt??ï^^uu^;uZZ.'

I haalt een groot deelvan de scha- <’«’ er Aier sprake is van een %^^k\^X. 1u It d' elmnli f 24 7K5

Door toevoeging van een HÜiatef ■ V IIIM. XX

hr=„j-_ j« „ „t,j«&o gingen aan het exterieur ervoor tp' 388 , . ,. nranding van deze schadelijke 6 6 . , . " ,"■ ." 3-weß kal./
stoffen noa optimaler gezorgd dat hij nog meerin hjn ligt met pp,* s

rondrijden. Nagenoeg alle nieu- . zImJB r t. tim

~„„„ ,„ iimM.tmJ. uiterlijk dat zeker niet misstaat in de " !m%is:JH sl^sss] ' " ' .„.,,„«ogenaamde LamDda-sonde J . . ht ui |z Lambda-sonde f29.65-

0- af- En da"h^ interieur dat is zei]eei De nieuwe Peugeot 309, een nieuwe voor- en achterzijde, ■ Peu^ot mGRX 4hankelijk van de gegevens die hij vernieuwd. Zo ,s er een compleet mmnlt^t nif-tIXA, intf-rmiir f-n nif-HWt- mntnrt-n l' 9 '^' kaU
var, de sonde krijgt, de hoeveel nieuw dashboard en stuurwiel een COmpieeXHieUW interieuren nieUWe mOlOren. Lambda-sonde f44 200 -heid geïnjecteerdebenzine. Zo is Tevens zijn de deurpanelen opnieuw

_
«*

er altijd het juiste mengsel van vormgegeven en is andere bekleding Nieuwe motoren is een aardig gegeven in de strijd moet u weten dat het basismodel
benzine en lucht en is deverbran- toeSeP^- Hetgrootste nieuws van dePeugeot tegen de vervuiling Een ander aardig . (de XE) al een vermogen kent van B peugeot 405 Break GL
ding ten alle tiide ootimaal 30°, schuilt wellicht onder de motor- gegeven is dat de 309 metalleenzuini- maar helst 80 DIN pk (58 kW). * .

De driewea-katalvsator zorgt Al met al is de nieuwe Peugeot 309 kap. Want nagenoeg allemodellen zijn ger is, maar ook schoner rijdt en tege- 1.6 inj. 3-weg kat./ |
er vervolaens voor dat schade- een auto die van binnen en huilen nu voorzien van een injectiemotor en lijk soepeler en pittiger. Bovendien En dan is er verder een automaat Lambda-sonde f 32.585,-
Hjke stoffen die dan noa vriiko- gezien mag worden. Een ding willen drieweg-katalysator met Lamba- zijn ze allemaal standaard uitgerust van 158ücm3met92DlNpk(6BkW), §
men worden aefilterd Een goede we nog kwijt over het interieur: er zijn sonde. met een 5-versneüingsbak. een dieselmet 1905 cm'en 65 DIN pk ■Peugeot 405 Break GLD 1
*aak voor het milieu namelijk ook achterin veiligheids- (47 kW). En uiteraard is er ook een 1,9 |jler dieselmotor f 37.455,- 1gordels gemonteerd. En dat is iets wat Hiermee voldoen de 309 motoren Nu wat over de verschillende mo- supersnelle GTI met 1905 cm3, 122

_^^
_ eigenlijk in geen enkele auto zou aan de strengste milieu eisen die er dellen die-er beschikbaar zijn, want DIN pk (88 kW) en een acceleratie (Prijzen mcl. BTW excl. aileveriMS-i^ © mogen ontbreken.' onlangs in Europa zijn gesteld. En dat dat zijn er nogal wat. Om te beginnen van 0 tot 100 km/u in 8,7 seconden. kosten. WijÜßinßen voorbehouden).

T^Élk Het Y°ordee'va" | Voor de vierde keer Paris-Dakar | |
De Peugeot 405 X4: ideaal voor alle weersomstandigheden I

" IIjWGI ÖUC Bijzondervan de Peugeot 405 Bij hel genoemde vierwiel-aan- rijgedrag van de auto onder alle ItlllHÉl!ft ,/ , X4zijn de permanente vierwiel- drijfsysteem wordt de verdeling van omstandigheden. :p^ É
' 6UQ6OT S lïl&l aandrijving (hel meest ideale de aandrijfkrachlen door middel van Maar er zijn nog meer voordelen. - >-«. Z.\ ,r~" J1&
" ,** , aandrijfsysteem) en de achter- een tussenbakverdeeld in 53% op de De onder-en overstuurreacties zijn - llllliiHiil 7'" "^"l--lf)IOCtlPiY)fitfït ,re'" met automatische hoogte- voorwielen en 47% op de achter- namelijk minimaal en het trekken *m^ÏÉH9MIt4 %"ywl/HwIMV/IUI correctie. wielen. Dit resulteert in een nog heter vau een caravan ofaanhanger iseen- 11111 jßk^^^»B" %

motor zorgt niet alleen voor meer \. /^^^ Paris-Dakar is de zwaarste manier om produkt-innova-
bet» °9e"h maH-r VO°r 6e

\ J>^ /X-'"^^SilW'^/f^ een vienviel aangedreven auto rally ter wereld.Peugeot won ties in de meest extreme|er .~,^eve'"ranaingeneensoepe- \ mi i WWm^ia^O^X^-^i gesehikl voor moeilijk begaanbare hem driekeer achtereen ('B7. omstandigheden te testen.,er lonende motor, reuaeot is een \-*es**^ /// / /A\ \\u\ \—"//ryBS»»i \ /z/\V' V . , ,*^. — .-..-■ t ■ ■ ■ %■Var.^ « * ♦ 7u- *r<r^ //// \ W>/ïfflL // \\'Y wegen. , '88, '89). Een prestatie die Zo werden er de turbo's op m*dn oe meest ervsren isutotsbri' <^n x /// / 111 \\ \j^sJgy -?Swmuoil/^-/j- x b i b " * ~^~^» r *- %'.
kant.» ,i,h0) „m i„;„.iom»,„ rzvXv/^^^Ss^ //// I \ —^*^^3'f^^^W^l) \^~ Dal wordt nog eens onderstreept geleverd kon worden dankzij de proef gesteld, de zestien p:als het om miectiemoto- k v-y/ A '̂// /is Ji**^^-^i-F-^^ m((»W U*.. -. t. -_.- ■ ,

m i_ - " _i mren daat Of het nu om Mono- */a^SA 1 J>Z/ X^^-m^^X^^^^^X^fr^Ji9' door de achteras met automatische een perfecte voorbereiding, kleppen techniek, en de vier-

I PointiniectieaaatofMulti-ooint - Z*a^S^\ hooglecorrectie. Die zorgt ervoor dal feilloos teamwork, vakman- wielaandrijving. In 1990doet
Beide systemen worden door i _«t^^^pSSrf'^ ongeacht de belading en het aantal schaP e" de technische Peugeot weer mee. Zodat vin
Peugeot toegepast. Deze injec- passagiers de wagenhoogte constant know-how. de negentiger jarennog meer

' «iesystemen staan er borg voor # '^^CJbl^ ..^^ blijft. Hierbij wordt de gunstige Cw- „ innovat.es kunt verwachten,
da» »"■<■'■ 01 uum vuui >^=*Zl-'/ ifitr^l l Lmt j J j ,j , Uiteraard doet Peuqeot die alvorens u die in een nor-l gat er een goede afstemming *Hil^^ -~~~^ l MtsvJ / i^^^^*" \. waarde behouden (dus een lager " . JJ ~„ " " ' Z ,L ,
Va„ u . u " i u._ i \ - - /l"K^/i^x

i , , . ~... j ~ . mee om te winnen. Maar male Peugeot aantreft al heelhet benz.neluchtmengsel X^^^^^^Z^. \- brandstofverbrmk) i» de weg.iggmg voora, hetmeedoenis belang- wat testkilometers hebben\ '—-^ \ >\ alhjd optimaal en kan er mei gemak rijk. Het is een voortreffelijke afgelegd.

' "' K\^ \ "^mÊm^^'' z. op onverhard lerreingereden worden.

Het succes in een notedop

_.. WmKIBmKÊÊ Het sterkste nummer in zijn klasse '

I den wordt gerealiseerd. M■wl[*[»l*l% I*l*J B* HnlIH l^«l'jr»lT«.F.l* _ „ ~,- ~.„,, ... ... i aDe hoeveelheid geïnjecteerde KABHI ÉMpPJI HHHFH De Peugeot 4(h was in 19H8 diein de smaak valt,en dat geldt met _^^^^»!^benzine is afhankelijk van de lltflf^^ï I^^^^l^TÏÏ^B Auto vanhetJaar. Maarwist u dal alleen voor de kenners. /fl kJ| "\belasting van de motor en het H^Lii^lrl^l&^|inM ILmKB ook de Peugeot 205 al de nodige Inmiddels zijn er al zon 3 miljoen jÉjf^^P!MM^a*'-,*> ' ''oerental (zeg maar de stand van mWTTLÜVr WW f"P PIWW prijzen inde wachtheeft gesleept? van geproduceerd. Zeker in Neder- É|ÉM^sw^^^M!z!l,
"et gaspedaal). Echter, de injec- ■.OlCftKa >1(hIIMIh1"] I ■"] iKH 'a"d 's h,j ct'n P 0verschijning. J Kg fÉtietijd wordt geregeld om een tUH ÉÉVIH É^H Al bij zn introductie vton hij van- Hij is dan ook de meest verkochte WÊË .MsI °Ptimale verbranding 'te garan- BT/|TITaHI iP^^l wege zn comfort, prestaties, veilig- aulo in zn klasse en draagt ertoe bij $H
deren En dit nugebeurt op basis heid, styling en zuinigheid het Gou- dal Peugeot het 3e merk is in Neder- U|||| BfeiiplllPlPJiW

gegevens van de motortem- den Stuurwiel (das Goldene Lenk- land- "71 .„".Peratuur de luchttemperatuur I rad) de Oscar onder de autopnjzen. Metname deAccent en Junior uit- lingsbak. Wilt u trouwens eens een

accuspanning en de informa- Maar ook in de jaren daarna werd hij voeringen scoren hoog. En niet in de optimale 205 ervaring meemaken
*'e die verkregen wordt van de t u u "1 *'oor ',c, vooraanstaande Duitse laatste plaats omdat hij zo lekker danmoet ubeslisteenskomen kijken.
Larnbda-'sonde. Het resultaat is U Deilt Vail harte WelKOm Om edlS TOlld te kijken magazine 'Auto, Motor und Sport' rijdt, wendbaar is en pittig. Zo is de U kunt dan ook kennismaken met
binder schadelijke uitlaataas- on aan nmatrlt ta rr>ol verkozen 10l de besle aulo in zijn Accent 1.1 liter nu uitgerust met een de Peugcol 205 diesel, de automaat
Sen. maar ookmeersouplesse en prOeiTU ie maKeil. klasse. En inderdaad,de Peugeot 205 60 DIN pk injectiemotor en stan- of de GTI (122 DIN pk!) en de Éf

( een grotervermogen
, is op veel gebieden een goede auto daard voorzien van een 5-versnel- Cabriolet. A

'; AUTOCENTRUM COLLARIS 8.V., SCHELSBERG 45, TEL: 045-720202. KERKRADE, AUTOBEDRIJF JANSSEN, EYGELSHOVERGRACHT 64, TEL: 045-460500. MEERSSEN, AUTOBEDRIJF
jw_ SEEGERS 8.V., ST. JOSEPHSTRAAT 44, TEL: 043-642883. MUNSTERGELEEN, AUTOBEDRIJF JASPER B.V, WINTRAAK 29, TEL: 04490-21944.

zEjl SIMPELVELD, AUTOBEDRIJF GRASSÈRE BV, KLOOSTERSTRAAT 46, TEL: 045-441835.

****■ PEUGEOT. DYNAMISCH OPWEG.

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan
de halve prijs.

In ons centraal keukenma-
gazijn in Echt worden alle
showmodellen keukens ver-
zameld uit de Hom keuken-
supers, in alle afmeting voor

ongekend lage
prijzen

Kom geheel vrijblijvend kij-
ken, er is vast een keuken
voor u bij!

Hom keuken-
magazijnen Lo-
perweg 8 , Echt

Tel. 04754-86188 Geopend
maandag t/m zaterdag.

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

Zwaar eiken BANKSTEL vpr

’ 975,-; zwaar eiken dres-
siorkast vpr. ’ 975,-; mas-
sief eiken salontafel vpr.

’ 375,-. Tel. 045-323830.
SLAAPKAMER wit compl.

’ 650,-. eethoek ’ 250,-,
bankstel, ’ 150,-, wand-
meubel ’ 300,-, eiken. Kou-
venderstr. 208, Hoensbroek.

Kastenwanden exact voor U
op maat gemaakt door:

Uw EXCLUSIV adviseur
Rentenaar

Interieur
Ten Esschen 26, Heerlen bij

tennishal (ma en di gesl.)
Elke week topkoopjes in de
O.K. HALLEN o.a. schitt.
massief eiken kast diamant
paneel ’ 995,-; grote keuze
kasten en wandmeubels v.a.
’195,-; eethoeken v.a.
’195,-; bankstellen v.a.
’195,-; rundl. kuipbankstel-
len; barok bankstellen, alles
aan de van ons bekende
spotprijzen, en! inruilen van
uw oude spullen mogelijk.
O.K. Hal, Agnes Printha-
genstr. 22-24, Geleen, cen-
trum vlakbij Alb. Heyn.

Kachels/Verwarming
Gasfornuis ETNA en cam-
ping-gevelkachel op buta-
gas. Tel. 045-210614.
Kachels, nieuw en gerevi-
seerd, grote keus. De
KACHELSMID, de beste en
de goedkoopste. Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

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, ümbrichterstraat 18, Sittard, 04490-13531

Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.

Muziek

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 specialeklantenkaart.

Alles van flight-case. Nergens goedkoper.
Muziekhuis Lyana

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

Het prijsbrekende muziekparadijs
PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's

’ 450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam
010-4363500.
ORGEL Solina B 200, 2 ma-
nualen, basped., ritmic,

’ 550,-. Tel. 045-727735.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

TV/Video
KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.

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

Uitgaanswegwijzer

Speciale aanbieding
Zaterdagavond bowlen van 23.00 uur tot 01.00 uur.

Normale prijs’ 60,-, uw prijs ’ 44,- (alleen in september
en alleen tussen 23.00 en 01.00 uur op zaterdag).

Bowling & Partycentrum De Aar
Welterlaan 45, 6419 CN Heerlen.

Telefoon 045-714432.
Scholfilets met geb. aardap-
pelschijfjes, verse salade en
roumeladesaus. Gebak v.d.
dag plus kop koffie ’ 3,95.
Lunchr. Restaurant Au-Coin
Honingmanstr. 33, Heerlen.

Met een FNCCOLO in hetLimburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelstkwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!Tel. 045-719966

Diversen

Uitslag lotterij Harmonie St. David
Voerendaal

181, 1163, 700, 2922, 1222, 1839, 1800, 3682, 300, 3392. <Afhalen na tel. afspr. 045-752640. '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.
Schmincken voor KINDER-
FEESTJES. Tel. 045-
-711592.
GEVELBRANDTRAP te
koop. Te bevragen, tel. 043-
-210518.
De massage van VERONI-
QUE is en blijft uniek. Tel:
045-228481.
Bistro 'T GEVELKE. ledere
donderdag verse mosselen.
Pr. Mauritsln 4 Beek. Tel.
04490-71904.
Te k. restaurant-KOFFIE-
MACHINE merk Paluse bwj.
1981, DM 2.000,-, koelings-
vitrine (voor gebak), Costan
-Brevettato, breed 2 mtr.,
diep 1,9 mtr. DM 2.500,-,
ijsblokjesmachine Scotsman
ACN 85, DM 2.000,-. 09-49
-2456-839 na 10.00 uur.

i

Te k. METAALDRAAIBANK :
Magdenburg ’1.500,-; ,
Zware kolomboor ’600,-;
stroomagregaat 1600 W '’ 600,-; aanhangwagen ■’400,-; Gen. Hodgesstr. I35, U.o.W. 045-310024. i
BLOEMKOOL t.k. vers van 't !
land. Vanaf 50 et. Hamers, 'Houtstr. 26, Merkelbeek. !
Tel. 04492-1742. |
Door jonge masseuze totale ]
ONTSPANNINGSMASSA- ■GE m. leuk gesprek en (fris)
drankje. Eens geweest, U
blijft komen. 045-353489.
KERMISCONCOUR, Unitas
te Brunssum, vrijdag 22
september, aanvang is
20.30 uur. Inschrijfgeld ’ 5,-
-per persoon. Koppels: 1e
prijs ’ 150,-, 2e prijs

’ 100,-, 3e prijs ’75,-, 4e
prijs ’ 50,-, 5e prijs ’ 30,-.
Laatste 4 ronden: 1e prijs i

’ 40,-, 2e prijs ’ 30,-.
Te k. SCHUIFPOORT v. op
rail doorg. 8 mtr., hg. 2 mtr. i
’1.500,-. 045-316238.
Te k. MEISJESFIETS, Ift. 7 j
jr., sjoelbak, duplo-lego, du- !plo-trein. 045-458410. ;

VOORLOPIG IS
GELD HET ENIGE

MEDICIJN
TEGEN AIDS.

Er is nog geen medicijn tegen aids. Maar er wordt naar-
stig naar gezocht. In een race tegen de klok.

En tegen dc dood. Een race die wc moeten winnen.
En waarin geld tijd betekent. Pak uw pen en geef het onder-
zoek naar aids een A|DS fONDS: GIRO 8957
financiële injectie. (Storten op bankrekeningnummer 70 70 70228 kan ook.)

Radio e.d.

Top Hi-fi

I c^3 iJZ3L±3 C±J c±j P^^^^—^ I... - - Jl—J_,

Denon
JVC
Dual i

Yamaha
Revox

Als het echt héél goed moet
zijn. Kom dan naar speciaal-

zaak.

Jo Kreutz
Kerkplein 39 Schaesberg

Tel. 045-313815.

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleuren tv-

video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, lichte bescha-
digde of overjarige appara-

ten uit de Hom winkels wor-
den verzameld en verkocht

tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer

elke dag
superlage

aanbiedingen
Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
Sony Audio rack
22000 bestaan-

de uit: tuner,
versterker, dub-

bel cassette-
deck en platen-

speler, geen

’ 1.098,- of

’ 698,- maar

’ 398,-.
Maar ook: Aristona compact
disc-speler CD 1380 geen

’ 448,- of ’ 358,- maar

’ 198,-. Maar ook: Sony
kleurent.v. met afstandsbe-

diening en triniton beeld-
buis, geen ’ 1.530,- of

’ 1.148,- maar ’698,- en
nog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

I.

Te koop gevr.
GOUD, zilv., munt, post*;
etc. Cont. bet. vrijbl. tax-.
Groenstr. 109 (verl. naaf
stat. Lutterade) Geleen.
Te k. gevr. ROMNEY^
LOODSEN, Nissenhutteri
en direktieketen. tel. 01891-
-15603 Of 18368. \
KLEUREN TVs 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.
TANDEM aanhanger met of
zonder huif. Tel. 045-
-229594.
Wij vragen KLEUREN TVs,
def. geen bezw. Video's;
stereo torens; dames brom-
mer; skiën; ski-schoenen en
zware eiken eethoek. tel.
04406-12975.

Kunst en Antiek
Wijshoff ANTIQUES biedt u
naast de collectie gerestau-
reerd antiek nu ook onge-
restaureerd antiek tegen
messcherpe prijzen. Am-
stenraderweg 9, Hoens-
broek-Centrum. Tel. 045-
-211976. Geopend: Donder-
dag, vrijdag en zaterdag.
Te k. gevraagd ANTIEKE
meubels, kleingoed enz.
Tel. 09-3212261156.
Onze kwaliteit bewijst zich
zelf met de jaren. Antiek
SIMONS Dorpstr. 45A, Nuth
(t/o ingang kerk, naast chin.
rest.). Donderdag koop-
avond. Tel. 045-243437.
ANTIEKSHOW, zondag 24
september. Geopend v. 11-
-18 uur, o.a. meubels, klok-
ken, lampen enz. 600 m2
showruimte. Wim Schee-
pers, Panheelderweg 28 en
Heerbaan 31, Heel. Tel.
04747:1593.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

'tinburgs Dagblad



naast

is er nuook

Eindelijk is het dan zover!
Heerlen heeft er een fantastische zaak bij.
Onze winkel/lunchroom aan de Sarool heeft een behoorlijke
face-lift ondergaan en biedt in een verrassende formule tal van
extra mogelijkheden.
Nu kunt u al vanaf 8 uur bij ons ontbijten met lekker belegde
broodjes, ovenwarme croissants, een glaasje jus d'orange of een
lekker kopje koffie.
Voor de lunch (en het ontbijt) staat een kok voor u klaar om
vers alle mogelijke heerlijke specialiteiten te maken. Aan de
saladebar kiest u uit de gezondste salades.
En natuurlijk is er de winkel, waar u zoals gebruikelijk
Kengen-kwaliteit koopt en ook het nieuwe assortiment kunt
meenemen.

patisseriejA . .lunchroomf)ljk J^€NG€W
JAAR W\. |A2l#/TP#TSaroleastraat74Unr+n rKTIU f I-f f teiefoon 714873

mm„ lYriViYiTiiiWiCiTiTriTillulllmnwniiillnlll nnmrri; iiriirimiimnniTinrrrrwrrit^^ iitipmmiiff u^^ ».axw,..iz**zx
ffefe- - "mWUf,'m'^^Êr^mmmmmm^m "MfcMfetfte "mmWÊÈtm^M^^WÊÊ^mmWt^AmmtmmP^WÊf^ÊÊ _T^mm\%oSsWß: WBM^eSmmmfmr mwmPlkwmw^TW"

QfiHUISVUILZAKKEN „SEMi^. fTI
-' 'z;;:^\

v":::**::':::":"z":":">:::>::z:z::'

Vuilniszakken 'T "TO gg«r
pak 20 stuks 445" -OmMl ** ,

I Leeuwezegel

’"■""
"1 : margarine "TO

pakje 250 gram 54r : J 7I CCfIUIE
W "LZ <3 UUUUIIIIIiJBSSSBÏÏ IM JJ Jl^l^ ::j Douxte/Badkhuim _j^k^l m, | as=ZEGEfcH"

Remo douche-badschuim y

seringen of dennen Slagersachterham <sjl Handappelen
flacon 1000 ml. \ TO -snijvers-, \ QQ fijg "Cox Orange" 4 OC
i29 !"/ # per 100'gram A79 !"/ # >t"»' per kilo 1 «JLtmJ

1^ Nieüw:Paneermeel g^ Mayonaise Doe mee aan
-"* pak 150 gram 49 39 pot.soomi. _ .1,58 Edah's DaverendeSpaaraktle.
__■ , " . „^ bj*---. . Boodschappen doen bij Edah is nu nóg

ÊDM N«euw:Bakmeel ggj Fr.tessaus
<rO aantrekkelijker.Bij elke fl .10,- aan

*"* pak 500 gram 55 85 "** emmertje 600 ml I.D8 boodschappen ontvangt u één gratis_ z . spaarzegel. Hiermee kunt u sparen voor-
i^Üfc Nieuw:Cakemeel cnïs Ziezo spiritus goedgevulde boodschappenpakketten.*
EDAH r%r\ JtUAH r i*m 4f~.<i*> UU <^> "m M^mw *of de helft van de waarde in kontanten.

pak 500 gram -99 . O # flacon 1 liter JLmll \
ÊDAH Tomatenketchup Ziezo ammonia I Let op!
'■^ c n 1AV "*"* *. 14V Het derde nummer van het EDAH PLUS

fles44omL 1.07 flacon 1 liter _ UT7 MAGAZINE ligt vanaf nu in elk EDAH^filiaal

■ ïfe Slasaus Ziezo bleekmiddel voor u klaar. Een gratis tijdschrift boqrde-
EO/ui a c%rmïï 4 OO vol recepten en handige huishoudtips.

fles 500 ml. 1 "mCó flacon 1 liter
, 1mjLl pak mee!

Edah heeft steeds meer te bieden. 11PAH
*"">--

EDAH SERVICELIJN. Van maandag t/mvrijdag 'smor- I Prijswijzigingen t.g.v. overheids-en/of fabrikanten-
«Wosoi gensvan 10tot12uuren 'smiddags van 2tot 4uurkunt u maatregelen voorbehouden. Prijzen geldig t/mzater-

gratis bellen met de mensen van onze service-afdeling. I dag 23 september 1989. Zolang de voorraad strekt.

Onderstaande bedrijven feliciteren
Patisserie-Lunchroom Kengen

met de verbouwing van haar zaak.

Wij wensen de familie Kengen
veel succes met haar nieuwe
zaak.

„Het .inkoopcentrum
voor de vakman"

Jir J.H. Gorissen 6* Zn. b.v.
Akersteenweg 16, Heer

6227 AA Maastricht
Tel. 043-610040

Horeca-apparatuur
Bedrijfskeukens

Het elektrowerk werd uitgevoerd
door

In den Daal 30 - 6438 JM Oirsbeek
Telefoon 04492-2235

Proficiat
familie Kengen
en veel sukses

met jullieprachtige zaalc

B ■'rvfrninrlgj?
Patisserie-lunchroom Kengen
Hartelijk gefeliciteerd met uw
opening en veel succes!

gmm\A.MEESSENEHZ#-
MIMj Industrieweg 10a
llyJlyÉiyl 6321 BP Wijlre

Tel. 04450-2371

Erkend VNI-installateur van gas-, water-, sanitaire' .
en c.v.-installaties; complete dakwerken. >



P°ardine rok met ceintuur.Polyester/ Gedessineerdejaponmetplissé-rok. Flannel-look bandplooibroek met cein- . Charmante ajourpullover in diverseuni Poplin trenchcoat met uitritsbare voering Leuke blouses in uniofmet -/
r°se, gevoerd. 40-48 jffV^fc Polyester. 44-54 f#fc tuur-Polyester/wol/o.f. JkMmm kleuren. Acryl. M-XL #fc#fc en bijpassende sjaal. -W4% Sm\ dessin. Polyester. 40-50 Ê^mfW|||Ja SUm 38-46 ' ZIW» /#■ Polyester/katoen.4o-50 f *£[§m *feW«L r# -mtW-Tm f J» Mm-m* IllW Akaeprijsnü2voor*#y»

PUft^Ll-:. HhMB Jlk ïïï—lmmm-mmm7maWr 'iSË m¥*'

Singpak met printshirt en uni broek. Vrolijk 'thermo' sweatshirt met B-WW Mf \ j|| i Sweatshirt metrits enkleurige ■JB Meerkleurig jackmet rugprint.,eatstofvan katoen/ 4fc.#fc snelle raceprinL Polyester/ Bwm Bk \ \■■ < labels. Katoen/polyester. ■#■ — 164-18269,- 140-158
'Vester. 62-86 2-Delig: M~Mm katoen. 62-86 §#" R ::;;:: || ;<% | /J 116-13416,- 86-110 fT* Piqué poloshirt Polyester/ |J*

ügejurk van katoen met grotekraag Sweatshirtmet'motorhelden' V^% Katoenen Canda trenchcoatmet warme Geklede Canda winterjasin'n stijlvol Tweekleurig capuchonjack. CTÖ Sweatshirt in twee modellen. 'bloemdessin. 4%^fe label. Polyester/katoen. ËMMêW voering en afknoopbare IflW^fe model. Zuiver IMHI V#fc4fe 164-176 69- 140-158 Polyester/katoen.J4 #UB 116-134 22,- 92-110 f/« kunstbont kraag. 38-46 M MËWm Scheerwol. Ml gOxm Sweatshirtmet muisborduur. /)#) 140-182 OAl#^r# Corduroy broek van prima -^ ■# !#" LJ I7©# SKf^0^ , 4n 1 sft » , JXTkatoen-kwaliteit 86-110 §f\\m 164-176 26.-140-158 Aküeprys nu 2voor *T
11R1^ZI1Q_ 11M. mgnmny,! Corduroy broek, katoen. M%M-m

i^_ iio-i^m, Iwf 164-176 35- 14^58 J|7i
iiiimij^i^immmiwiimiii ,

*^*ndajacquardvestmet sjaalkraag. Uni blousonjack metpraktische rits- Pantalon inklassieke rechte snit. Sportievepullover met reliefbanen en Canda streepshirt metbijpassende strop- Blue jeansin 't basis 5-pocketsmodel.
ÉMm\-\ zakken. Polyester/katoen, ■■7^% Polyester/wol. #■,#■ kleurige strepen. Acryl. #fe#fe das. Polyester/katoen. Katoenen denim. o^mfW49r_3^ 79r 5Sr m 29r D 39r 28r__ —
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Vandaag, Morgen
& Overmorgen!

gomaeieiei 11o
De showroom van Van de Venne van der Sluis in Heerlen is volledig van
gezicht veranderd. U vindt er in een sfeervolle omgeving een kompleet

programma in badkamers en tegels met de nieuwste modellen.. :ZZ- Z:':;: .
Tevens hebben wij een groot gedeelte van onze showroom omgetoverd in een

"Bodystyle" winkel, een oase van badkamer-accessoires.

Voor iedere bezoeker hebben wij een leuk passend geschenk.
Wij verheugen ons op uw komst.

Heerlen, In de Cramer 7 Jm W/ aC^^!;','.
Telefoon 045-718008 M |^^^JBp%- S^**l-**.

OPENINGSTIJDEN z"^^!' $^ \T] \
Donderdag 8.30 tot 21.00 uur y?- XV
Vrijdag 8.30 tot 17.00 uur ■ ÈÊ^aS' *""' >:\r " "~>X
Zaterdag 9.30 tot 16.00 uur M Wr /^^""' Jrtm^o^^

trW'rwm^wf^Fm %ffil'/ J I VII' I 'l j ’ fjl '/i I '■ |I J m^L T■’ / L .«"^ "1 ’ i ■ * j <w f 4i li f / F i ■ ' i 4 . 1 ■ ""■■

"Deze week krijgt U er
óók nog wat gratis bijT

UITSLAG B-trekking 5e klasse 85e loterij
MC\i<l Een servicevooronze —'" ■»■»■■ "^ *^w ■*.■«»«ww *^*^w »^* »»w« bj
ji*J^Jc NederlandseKlanten. ■—^—■«—^i^^—~—n

§E|| Neemvoormeennformatieof PM 1.000.000," OP lOtni. 589092WuJLxai toezending vande volledige dm 100.000.-op lotnrs. 351362 585718 PM 80.000,-oplotnrs. 562607 401386 525634trekkingslust kontakt op met: PM 60.000.- op lotnrs. 156527 167239 594911 PM 50.000,- oplotnrs. 410275 790096 866091
PM «0.000,-Op lotnrs. 113630 175832 704279 PM 25000,- op lotnrs. 662756 674212 889193
PM 10.000.-OP lotnrs. 107963 119814 125049 133974 148119 205446 235140 236424 253478 283106

529279 363260 411751 419606 452249 455686 470778 495144 510061 553471
555936 591222 612258 654687 645178 653964 679558 751706 827166 850834

Afüelina Klantenservice om 5.000,-op lotnummerseindigend op 12779 55530 58190 73067 88510 94540 98651
PM 8.000.-op lotnummerseindigend op 2445 2681 PM 1.500.- op lotnummers eindigend op088y^^^JIMI^I OPM 710.-op lotnummers eindigend op 35 ionder voorbenoud)

T^z^ï;""-om")' Süddeutsche Klassenlotterie

f~w -TT^t *Vr It1 J,ftVII«^KMi

lover devloer haalt J
K&JJVj^m^^ > 'aiI*3lyigSEt,je^^gtaat»KgKaia^i^g>^^itta>^F —«i<ywrr-êriiaiiiWütaiiKJtf-agwwr'i^g»«if*fcg«ary~*"g3gKom jenooitroeer|

J^fc'j JjipS^^-J'tL - -Pt JU?''^^S^béi jjhj 'TW '"T^mlt'tSÉ I '1 .^HI Hv^ I^H W^^^^ C*"

\\^/ tottt^wUSIS^t«- l Supersterk kortpolig 100% synthetischm^^qO^#^^Jö. 1TC^-Wp*^ "^J ROMA tapijt met juteof foam rug. f|\ IoX __
mtmmUim~*-~*

m*~^ l\\/lfl/\ Leverbaar in blauw, beige, bruin en |§| V' Lr^MP^1 _ ons allermeest verkochte tapijt; gri js 5 jaar garant je . 400 cm Breed. t& 1Sterk, mooi en voordelig. Geschikt Normaal 99 -. Nu voor '^o«^fJJ"S*^voor trappen! Jute of foam rug. 400 fIQ .
D/Y|\T Ap A pTl? f I en s°ocm breed- 5 Jaargarantie. "^)" Geldig tot 15 oktober ai

rocky t^TTT^ ~"

Dit vorstelijk tapijt nu in 5 kleuren snn RrreH nnrmaal HQ Nu «r ,■ ■" " . ■ LJAIjIjA.Ö
extra voordelig. 100 % Synthetisch, 110 f

Super zwfrBrof genoPl V^J1 in 4 Super de luxe hoogpolig Amerikaans
vuilwerend behandeld, juterug. H^j" ntastische kleuren, met juterug. huiskamertapijt. Nog enkele rollen in
7 Jaargarantie. 400 cm Breed. 5 Jaar garantie. 400 cm Breed. grijs, roze, blauw en antraciet. 7 Jaar
Normaal 189,-. Nu voor Normaal 159,-. Nu voor garantie. 393 cm Breed.

Jffi' LOUIS DE W _ ""' N°""l3s9--N""" 189.
-^"Td V POORTERE^; 7"gr4^T~~—-4 '

\ I)lC&* \^Suf? \ "aar in o.a. mint, rosé, zalm, grijs, f LIMntTD^ 11 i BERBERS
vndVubeue«de^^ogaat 1 en,be.ge. sJaar garanüe. 400 cm Breed/ I^^«W^^*. Fc, ’ kaanse berbers met een gewicht van\ JX°Ï« dan"Sens 5 ***>

I N rma 1145,, faï.? *^ ’ ± 4,5 kg/m .Nu nergenfgoedkoper.
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RECIO

WIRTSCHAFTSSCHAU '89

UN^ERHALIUNG, [f jlil
SPASS AKTION, ,WTn

Mehr als 300 Unternehmen sinddabei!
Aus dem Bereich FORUM MITTEL-
STAND prasentieren sich u.a.:
ENSE CONSULTING - FERNMELDEAMT

AACHEN - LIMBURGS DAGBLAD -POLIZEIPRASIDENT AACHEN -
21 INNUNGEN DER

KREISHANDWERKERSCHAFT - GEPE
GEBAUDEREINIGUNG -

BUNDESGRENZSCHUTZ - GENERALE
BANK-U.V.M.

AACHEN-BENDPLATZ
11.-15. SEPT.

Offnungsz.: Do-Sa 10-19 Uhr " So 11-19Uhr
|Mo 10-19Uhr ■ Ta9esk.:6- ■ Schüler/Stud.3.-

RECIO |
WIRTSCHAFTSSCHAU'B9

STAGEUNTERHAITUNG, II jBIH
SPASS,AKTION, HHWIJMIim
KSfüRDIEOANaF^
Mehrals 300 Unternehmen sinddabei!
Aus dem Bereich BAU, IMMOBIUEN,
HAUSTECHNIK prasentieren sich u.a.:
Aachener Metallhandels-
gesellschalt (AMG) - Bif-
far Haustueren - Scheins
Eisenwaren Meister
Team - Nlederau - Stien-
stra Immobilien, NL -Quadflieg Versicherun-
gen - U.V.M.

AACHEN-BENDPLATZ
U-M. SEPT.
Offnungsz.:Do-Sa 10-19Uhr "So 11-19Uhr|Mo 10-19Uhr " Tagesk.:6.- " Schüler/Stud.3,
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Extra High Grade videoband 'JPP"" plezier. Maxell EX alsbeste Extra Quality videoband
voor nog beter beelden hifi TDK SA 90 (3 pack) getest. Audio/video totaal voor fantastische kleur en
geluid. Speeldqur Nederlandsmeest sept. 1989 geluid. -10.954 uur. Nu slechts- 16.95 verkoChte chroomcassette. Nü slechts 23.95 Perstük IU'7

Ook verkrijgbaar: VHS 180 Ideaalvoor digitale opname. Retour via Maxell 5.- Nü 2 stuks met totale
EHG Speel- Totale speel- TZZZZ speelduur 2x 3 uur nÉ
duur3uur. A ") 95 duur3x9omin. AA- enlsmia iQ9*
Nü slechts !"£" Nü slechts It» slechts lO» Nü slechts 1.7»
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lil |^# Jenny draagt een jasje van Fiorucci en een wikkelrok van Roseroom.
"Wil Ook het donkerrode jasje van Fieny is van Fiorucci. De jeans zijn van Rails,

Gedurfd, apart, bijzonder. De durf doet zijn ' evenals het overhemd van Peter- 1"& draaSt een hemd van Naf Naf.
' » ' ■* J Foto's: DRIES LINSSEN

intrede in de jonge mode van deze winter. Een
bermuda met dikke kousen en bergschoenen

eronder gaat het maken. Evenals een bijzonder
jasje, een grappige trui of een rokje dat net iets _ /
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■ De natuur was de ■ Ondermode voor ■ Een romantische ■ Redactie en
inspiratiebron voor mannen: een strakke Sissy-jurk of toch samenstelling:
vele nieuwe tricot onderbroek maar een zijden Anita Thijssen en
cosmeticaprodukten. met pijpjes. pakje. Ans Bouwmans.

■ Het Kerkraadse ri JL ■ Het postorderbedrijf. O ,f| f| f^bedrijf Berßa komt < Lekker thuis kleding < -< "De opkomst van *%€ L^ ■ Vormgeving:
met een nieuwe . 1 uitkiezen uit een fraai i 1 1 I Laura Ashley> het t 1 I I Astnd Verko|)en en
collectie tassen. . ' pag. I boekwerk. PaQ- W bloemetjesconcern. pag. V^ Sjef Meijers.



21 september 1989 " 30\^miH&CONTACTLENZEN
OOK MOOIE OGEN HEBBEN \7 tZ.I V tl O X *mwmmm»ws

s~lPrr7F'kr i ■^"^ ( ' ir r vriir.j\ V:^_^^rV z brilmonturen zijn er voor iedereen.

mggÊÊ 6413 EV Heerlerheide, tel. 045-219594 gevingen, van sportief geprononceerd en trendy tot IVÏOfiph'rillPn
i^SÊÈÈr- :!^H|^__l

KONTAKTLENZEN-BRILLENSPECIAAL2AAK ' V/UIiï«!CU©IIZ©H
Uiteraard hoort bij een modieuze uitstraling primair OOCTlÏietillCr

—-^ * OPltiPIPn een hoog draagcomfort. De nieuwe, veelal kunstof ** **/^^^\ I I UfJIIOICI I materialen, voor zowel monturen als glazen, maken
_£(B_^ I IODSSGn een uiterst licht gewicht mogelijk, gepaard aan een
y^SrJ *nnnmPPtkl indiriP grote mate van stevigheid.
\^^y w\J\ \ \\^^\.i\mmi\ i^m.i\j^ Bovendien bieden deze materialen de mogelijkheid

het montuur soepel aan te passen aan het gezicht!

Honigmanstraat 37, Heerlen COPI LcICtIGnSSPGCIcIIISt Annastraat 4
Telefoon 045-716705 A m \ / /^ De kleur van het montuur was al lang niet meer n^iJL Tulan aoqqqA. N.V . O. traditioneel. De zachte pasteltinten in verschillende Oeleen - 04490-42339

smaakvolle combinaties en de massieve en gevlamde . . *
kleurstellingen met verrassende resultaten, volgen de D. Verschureplein 8A

Oogmeetkundige - Opticien - Kontaktlensspecialist mode op de laatste voet. Elsloo - 04490-79923

/ \" Mic*llJlldiHF,l»ddJl
Voor service, kwaliteit en MM | KONTAKTLENZEN W
vertrouwen brlr^ CTI IfllA ■ ■ Loop eens vrijblijvend binnen

MANSSEN 7^\ WK 1 "Ulö HH^^^^^Hi °m °nZe schitterende
PTIEK V^A^iS _M wilhelminastraat 33 iton-dl najaarscollectie 'te zien.ITTARD Shj^^ W _B* 1 ff In^°c

Q
h°ltz

~^ _ Tel. 045-444342 ÉP*j*^É
Paardestraatl6 Sittard (^^X ziekenfondsleverancier \aTsJa.Y\% Eft_^«*«_^
★ OOgmeting Openingstijden: fcQ^
★ Brillen aSSSuur en,of na tefefonische afspraak KËhSMI Tü SPECIAUSTEN'N OPTIEK
★ Contactlenzen aoDo-?f3 90^rvenda4930-iB.oouur EQBjSISm IOTIP'Pri

* Zaterdags gesloten HH|9UiluLi>|ilm I%rAAflkwAA
/^ ~^\ Z' """N. en/of na telefonische afspraak HJffffTrrffti^

X / V-~v/ \ Aanpassing door gediplomeerde HHHrajTTrii^fift^CT WtÊN__/ \_/^ kontaktlensspecialisten J. en E. Baumhoff. SB_2|jlÉ|Éißßg[BJ^ÉSj_jffl
y—\ I I rv Extra service voor iedereen ||?545&0 BmSjSiS3C)JR_S9 " gedipl. opticien
/ \ / \ I Kunt ude kontaktlenzen niet verdragen of ■IrTnT^^^^BSSSlfflCsSrSffl * gedipl. optometrist o.v.\ / \ / bevallen ze u niet, ontvangt u het betaalde bedrag Hl Ij + IJu ,z__refflffïïrïl7r|ffi " gedipl. contactlensspee. ANVC

\^ ./ \ s' van de bij ons gekochte kontaktlenzen 100% Bi^__V U | fi" 'M jj^jÉjjjjj|||Sffl_ retour zonder aftrek van kosten. jMÉnaH_MilL Contactlensspecialist permanent aanwezig J 51ïüt'11M'ftlllflJ^.l'flwS^aBllHWtttJM mSiX X Neem vrijblijvend kontakt met ons op.
_«----_------------------j____^HHll-a--------B--------M-M----UL-B------------^-^^
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helpen je de e
juiste weg tjj
vinden.

Dautzenbergstraat 26, Heerlen, te1.0045-740011 I.
I

Uw modehuis

4k3JHHH|M
\YmË l_ss

met internationaal bekende collectie
waar u prettig koopt en goed kunt sla

Annastraat 36 Geleen tel. 04490-429
-m

Apart© Mode o.a.
Tuzi, Heidemann, Erfo, Zerres
Leuke prijzen!

MODE HAAN
Hoogstraat 98, Nieuwenhagen-Landgraaf
200 mtr. nabij winkelcentrum ~

I /

\&nons mag de herfst nübeginnen...

l ' ''''"JS%sB&mmmmmmW flSSff 'vZ^ r- £*B Hf " v. Y^^V VJ^fe^V I
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Met zon behaaglijke lammycoat Wèl verkrijgbaar, maar niet Goed gekleed gaan is toch zo Moderne regenmantej van 100% . Met dit jack maak je er een Een sportieve jas herken je
van echt leer kun je altijd de deur afgebeeld: Modieuze rok van on- eenvoudig! Blazer met zwart-grijs katoen. Met afneembare kraag. In prettige herfstvan. Mèt capuchon meteen. Een hoge kraag en ruime
uit. In tabac-kleurige kwaliteits- verwoestbare kwaliteitssuède. In visgraat-patroon en zacht- beige ofantraciet. i fVfV in de kraag. In mos- kPVfV overslag maken het de herfst wèl
suède. teK||V diverse kleuren. Uitstekend te fluwelen kraag. Uit onze New 48-56 IWa\vA3 groenof messing. 48-56 U,t__3 moeilijk. In navy/groen of grijs/
36-46 ZZMmXaSi kombineren met de lammycoat Coordinates koliek- _jT|^i In zon wollenkostuum is de dag Ruimvallende jacquard pullover donkergrijs. FiTiVBijpassende suède bandplooi- en de bodywarmer. | [|TfJi tic. 38-48 P W-WA 3 dubbel aangenaam. Van grijs ge- in groen, blauw en VV|V 46°"8 P—P—3
pantalon van eersteklas leer. Met 36-46 I -3wA3 Charmante witte damesblouse dessineerde zuivere wol. Ook in aubergine. S-XXL fc^_3 Herenpullover met mooi motief,
elastische taille en ruime steel met mooie dicht te strikken kraag het blauw. vT^ffV Overhemd met modieuze streep In bruin, wijnrood of P7Ï_|
zakken. In diverse jTSTfIM Soepele, charmante damescoat en zwart streepmotief. Uit de 50-54 en 51, 53 Hi^J3 in bleu en pink. 37-44 29- groen.S-XL XSlvlm
kleuren. 36-44 f V>Wmfm met mooie brede kraag en diepe New Coordinates FTjfflj Herenoverhemd van heerlijk Corduroy bandplooipantalon Fraai geruite bandplooipantalon.
Niet afgebeeld, maar wèl paspelzakken. Elegant en heerlijk kollektie. 38-52 IIJÊU luchtige katoen. In wit/ ETJH| van 100% katoen. In de herfstkleu- In donkerblauw/grijs of donker-
verkrijgbaar: Met bont gevoerde warm de herfst in. In de mode- Prachtige, bij de blazer passende grijs. 37-46 , ft>_3 ren beige, taupe of donkergroen. bruin/groen/grijs. E7Hsuède bodywarmer. In de beste kleuren groen of |R||V rok. Uit onze New Coordinates Das in marine, wijnrood, grijs, 46-56 en 47-53 79.- 46-56 en 648-656 WUwA3
kwaliteit leer. In IJFiTB aubergine. 36-44 I **" -WAT%\ kollektie. In zwart-grijs P7SV kerrygeel of groen. KRfldiverse kleuren. 38-44 !______ visgraat-patroon. 38-48 L§W3 \£ _^T^»

Superconfex zorgt datjegoedvoor de dagkomtsy^;ft[i\^_»y
KERKRADE, Einderstraat 21 (bij markt). MAASTRICHT Fr. de Veyestraat 3 (aan de Noorderbrug). ROERMOND, Wilhelminaplein 10A-11.

STEIN, Mauritsweg 134. WEERT, Stationsstraat 17-19(bij de Hema).
U BENT VAN HARTE WELKOM: MAANDAG VAN 13.00 TOT 18.00 UUR. DINSDAG T/M VRIJDAG VAN 10.00 TOT 18.00 UUR. M.U.V. KERKRADE EN WEERT VAN 9.00 TOT 18.00UUR. OP DONDERDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR. ZATERDAG VAN 9.00 TOT 17.00 UUR. TELEFONISCHE KLANTENSERVICE: 04490-38 666.

i Een geheel ander renova' .
teem dan bij deuren. He' ( \
front (kastdeurtjes, we*"; |
enz.) wordt verwijderd. VolB*J
keuze maken wij de nieuw*J }
op maat.Het voordelige al" r
voor een nieuwe keuken. l

'liK i *^ i
Wij geven uw woning bin'1 , {
dag een nieuw aanzien. jê

Van Wel b>i|
Hoekerweg 4

Bunde 043-647833jp

ook japanners en vorkhe^U I

ÏÏ^IKAUffOROIEGAN». Mehrals 300Unternehmen sin^Ö ;
AusdemßereichEUßOPAAU»*j lprasentieren sich u.a.: .

Delikatessen und LeC
reien aus ganz Europa.z 'Aachener Kaiserbrun J ,
- Fleischer InnunS j( (
Bravereien - Printen" ,i

kerei Klein - Chio Cl>|Lj
Kempel Forellen -
Cola - U.V.M. /AACHEN-BENDP}^
11.-95.sir

Öffnungsz: Do-Sa 10-19Uhr ■ Sf Ji
Molo-19Uhr ■ Tagesk.: 6.- " jd*!^



een voortreffelijke wijze samen.
De prijzen variëren van 15,50 gulden
voor de Crayon Contour des Lèvres
en 35,75 gulden voor de Fond de
Temt.

#Broekpak in soepelvallende
stof van Kreyrnborg.

'° i absoluut noodzakelijke aanvul-
"9 is bijvoorbeeld het herenvestje

* n glanzend satijn, of een weelderi-
* Sobelinstof, dat onder het jasje
°rdt gedragen. En derok, die tot nu

toe onmisbaar was voor een gekleed
pakje, dient meer dan eens vervan-
gen te worden door een broek. Want
het broekpak wordt een ware must.

Broeken zijn er dan ook in praktisch
alle denkbare vormen: strak en wijd,
lang en tot op de,enkels of tot net op
de kuiten. Die grote verscheidenheid
geldt trouwens ook voor jasjes. De
rokken veranderen wel wat. Blijven
de strakkerokken tot net op de knie,
bij de wijdere modellen, plooi- en pli-
sérokken, zakt dezoom tot op de kui-
ten of zelfs tot net boven de enkels.

toet al verandert er niet heel veeleze winter. De garderobe van afge-
|P en jaar hoeft niet te worden afge-

g ■''aft. Met een paarkleine aanvullin-en 's de kleding van het vorige sei-
lt daardoor gemakkelijk up-to-

ate te maken.

f Vervolg van pagina

OMexx brengt ondermeer de
kleurrijke serie 'Ethnic Pop.

MODE
winter 89/90

'Moeder Aarde'
inspireert tot

nieuwe tinten
Aardetinten, in de meest uitzonderlij-
ke kleurschakeringen, bepalen de
cosmeticalijnen voor het seizoen '89-
-'9O. Van diep rood, tot bruin, hier en
daar zelfs paars. Kortom, de kleuren
van een schitterende herfstdag ko-
men bij alle grote cosmeticahuizen
terug.

Een mascara met bio-contactjes. Dit
produkt lanceert HELENA RUBIN-
STEIN onder de naam Volumatic
Mascara. De verzorgende crème-for-
mule bedekt de wimperhaartjes met
een gelijkmatig en perfect filmpje, dat
niet alleen de wimpers kleurt, be-
schermt en verzorgt maar ook de
haartjes een natuurlijker, voller en
langer aanzien geeft. Het produkt is
oogheelkundig getest en geschikt
voor dragers van contactlenzen. Vo-
lumatic Mascara is verkrijgbaar in vier
tinten en kost 32,50 gulden. Voor de
wintertinten greep ook Helena Ru-
binstein terug naar de schoonheid
van het herfstlandschap en noemde
het Tweeds'.

grijs en marineblauw.

kleding voor de man is iets somber-
dervan kleur dan dievoor de vrouw,
maar ook voor hem geldt dat de di-
verse tinten bruin, rood en paars het
winnen van het traditionele zwart,

blijft er een groot aanbod aan gekle-
de afgeronde schouders en een dou-
ble-breasted sluiting met vier of zes
knopen in sobere, dunne truien met
een ritsje of een colkraag en stevige
kantoenen bandplooibroeken. De

Hierdoor krijgt de mode een wat lan-
ger en ook sluiker silhouet, wat wordt
versterkt, doordat de schouders min-
der breed zijn en detaille wordt geac-
centueerd, maar niet meer inge-
snoerd.

De kleuren worden zo mogelijk nog
dieper en warmer dan ze nu al zijn.
Bordeaux-rood en vlammend rood,
allerlei tinten paars, van aubergine
tot fuchsia, bruin van chocolade tot
kerrie en mosterd, alsmede diverse
groenschakeringen winnen het dit-
maalvan de traditionele kleuren ma-
rine-blauw, zwart, antraciet en grijs,
hoewel deze in combinatie met wit
nog wel veel voorkomen.

Opvallend
De stoffen zijn weelderig. Veel flu-
weel, satijn, tweed, namaakbont,
crêpe, chiffon en kant. Ze worden
opgesierd niet opvallende accessoi-
res zoals grote drukbewerkte kettin-
gen, oorbellen en armbanden met
namaak edelstenen en met even op-
vallende goud- of zilverkleurig of flu-
welen knopen.

De man loopt komende winter hele-
maal in de pas bij de vrouw. Ook
voor hem geven de Engelse aristo-
craat en de negentiende eeuwse dan-
dy de toon aan. Warme
tweedcolberts met leren en suède
applicaties en rustige ruitdessins, dik-
ke sportieve jassen en rustieke cordu-
roybroeken passen helemaal in het
beeld van de Britse gentleman, die
overigens ook de afgelopen winter al
als inspiratiebron diende.

Nieuw is daarentegen de romanti-
sche herenkleding, waarin rijk gedes-
sineerde gekleurde overhemden, flu-
welen jasjesen bovenal sierlijke vest-
jesvan gobelinstof, satijn of bedrukte
velours thuishoren. Vooral deze
kleurige hemden met (ingeweven)
bloemetjes, cashmere- of ornamen-
tele dessins en de bonte gilets geven
de man een nieuw en zelfs feestelijk
uiterlijk..

Maar voor wie zich daarin niet waagt,

SANS SOUCIS, dat de vijftigste ver-
jaardag viert, koos voor de nieuwste
lijn voor het samengaan van mode
en make up. Dus afgestemd op de
vrouwelijke elegantie, de nieuwe ro-
mantiek van de countrystijl. Naast de
kleurtjes en allebijbehorende spullen
valt Bronzing Powder op. Deze zacht
kleurende poeder laat zich gemakke-
lijk over het gezicht verdelen en geeft
de temt een goudbruine gloed. Sti-
mulating Day + Night Repair met
Stimucellen Repair Complex zijn bij-
zondere 24-uurs verzorgingsproduk-
ten die de door UV-stralen aangetas-
te huid repareert en de celstofwisse-
ling verbetert.

De twee nieuwe oogschaduwduo's,
2 Ombres en Ambiance, vertalen op
perfecte wijze het begrip zacht in con-
trasterende en transparante kleuref-
fecten. De twee natuurlijke 'metge-
zellen' bruin en wit, worden bijge-
staan door Diormatic Bleu Espace en
het nieuwe Crayon Khöl Bleu Marin.
Met het magische spel van grijs en
rosé, licht en donker, kunnen vrou-
wen naar wens een duistere of helde-
re blik creëren. De Crayon Khöl Bleu
Marin heeft een ondoorgrondelijke
kleur blauw die donkere ogen fel
doet oplichten en lichte ogen een
dromerig transparant aanzien geeft.
Dior voegt er een nieuwe poeder-
blush aan toe: Blush Final, in zes ver-
schillende tinten verkrijgbaar: zacht
bruin, vervagend rosé, abricotachtig
rosé, bruin-rose, helder rosé, en rosé
met een blauwe ondertoon. Het ultra
fijn poeder is zo transparant dat het
de frisheid van een natuurlijke temt in
tact laat.

De twee series zijn Country Warm en
Country Rich. Een nieuw produkt
dat door ESTÉE LAUDER op de
markt wordt gebracht is de Signature
Automatic Pencils for Eyes & Lips.
De pencils zijn crèmekleurig en vlek-
ken niet. Slijpen van de potloden is
niet nodig. De prijzen van produkten
uit deze serie variëren van 55 gulden
voor de Signature Eyeshadow Triad
tot 25 gulden voor de Perfect Finish
Nail Lacquer.

ESTÉE LAUDER presenteert een lijn
die de naam 'A day in the country'
kreeg. Lippen en wangen in de kleur
van rijpende pompoenen, veenbes-
sen en heide. Voor de ogen mosach-
tig groen, diep grijs-groen en rood-
achtig bruin. De accenten komen
voor rekening van paarse pruimen
en winterzon.

Ambiance is de naam die CHRIS-
TIAN DIOR aan de herfst-winterlijn
geeft. Bedoeld voor een vrouw die
metvolle teugen genietvan de melo-
die van depastelkleuren, de virtuosi-
teit van het herfstrood, de warmte
van de goud-bruine tinten. De huid is
transparant en natuurlijk opgemaakt.
De wangen zien er fris en fluweel-
zacht uit. De lippen zijn mooi rood.

op het gebied van geuren en cosme-
tica. Het is een bloemengeur diepast
bij de romantische vrouw. Blumarine
is te koop in een rosé bruisende fles.
Een flakon 30 ml Eau de Toilet kost
29,50 gulden.

creëerd door Denis in Milaan, de be
langrijkste Italiaanse onderneming

Het meest succesvolle nieuwe geurtje
op de Italiaanse markt in 1988, is
voortaan ook in Nederland te koop.
BLUMARINE is een parfum,.ge-

nieuwste collectie van STENDHAL
die de naam Les Bruyères kreeg.
Voor de eigentijdse vrouwen met stijl
stelde Stendhal Sous Bois en Lande
Sauvage samen. Sous Bois omvat le-
vendige en contrastrijke, puur na-
tuurlijke herfstkleuren, waarbij goud-
geel, groen, lilarose en wijnrood de
hoofdmoot vormen. Tegenhanger
Lande Sauvage bestaat uit een scala
van fluwelige tinten die de contouren
van het gezicht op fraaie wijze doen
uitkomen. Bruin, zacht lila/blauw en
levendig dopheide-rose werken op

De natuur zelf is de basis van de

«T, e najaarscollectie van Rails is gebaseerd op het nostalgische En-f'Se landleven.

t
ib n kantoor annex showroom in
Jjrwade, vlak bij de grens. Berßa
.^ er op de muur. In de showroom
i 'en twee collecties direct op. Ber-
t ". een serie 'multi-color' lederwa-
jnliet felle kleurtjes, én Berba
b^rt'f. Dat is de nieuwe collectie van
ij|"a, die dit najaar in de winkel zal
'^Sen. Ook hier worden verschillen-
* kleuren gecombineerd. De collec-
k

valt op door het leergebruik -öchtig glanzend kalfsleer -en dejaagde,maar geslaagde combina-
L 'n c°gnac, dadel, whisky, taupe,

9ue, marine en zwart.

BerBa'skleurrijke waagstukjes
Nieuwe collectie lederwaren dit najaar in de winkel

m' h u dKuckelkorn, directeur van Ber-
i Sc,' 's vijftien jaar geleden op kleine
i u aal begonnen met een bedrijfje in

Hij komt uit een
* 'e 'leerfamilie. Zijn ouders, zelfs
j\) °Pa, zaten al in de lederwaren.

heeft Berßa veertien vaste mede-
tke sen een vijftiental thuiswer-
!t>r(vi'n enst' terwijl een deel van de
iWa k*'e 'n een bedrijf in Warschau

Qtsvindt. Er wordt geëxporteerd
!^r Duitsland, België, Oostenrijk en
2j "seriand. En de orderportefeuille

I Hü°i! et e'n<*van et Jaarvo'- uuc'ckelkorn moet zelf nog achter de

Ite l kruipen om de produktie bij
eHen. En dat doet hij graag.

#A day in the country van Estée Lauder

Mag het
een geurtje

meer zijn?

Dit verhaal is uit nood gebo-
ren. Waarom? Omdat we
graag een overzicht zouden
willen maken van de favo-
riete geurtjes van de Neder-
landse mannen en vrouwen.
Is iedereen nou gek op Jar-
din van Max Factor; valt
Nina Ricci nog goed in de
smaak na al die jaren; óf
wordt massaal gekozen voor
Loulou? Houden mannen
van Tabac; is het geheime
wapen Drakkar Noir; of
moet het Van Gils zijn?

deren niet modieus te zijn. We ma
ken een tijdloos produkt."

wilde mijn neus ook wel
eens iets anders ruiken en
deed Climat van Lancöme
zijn intrede. Duur vond ik
het toen - ongeveer 21 gul-
den -, maar ik kon uren blij-
ven ruiken aan mijn pols als
er een paar druppels op ge-
spoten waren. Climat is ja-
renlang mijn favoriet geurtje
geweest.

"en jaar geleden koos Kuckelkorn
'|eii

0r een bepaalde stijl. „Alle artike-
I Van binnen en van buiten van
sk " hoepel materiaal. En alles gepa-

leerd (met een bies). Dat is ook
\ ldn onze kenmerken", beschrijft
c0|| e'korn de zogenaamde 'Soft-
Hj ect>e'. Dat soepele was toen heel
ij. w- Nu zijn deze soepele porte-
to t |!nces en handtassen uitgegroeid
b|ii(;e standaardcollectie. „Want hetmverkopen."

eigenlijk geen noodzaak nog met een
tweede 'korte' collectie te komen. En
aangezien iedereen zei dat je twee
kleuren niet met elkaarkon combine-
ren, besloot Kuckelkorn nogal tegen-
draads drie kleuren tegelijk te gebrui-
ken. In mei heeft hij de collectie ge-
presenteerd en de winkeliers hebben
enthousiast gereageerd.

zit muziek in", zegt hij.
Hij besloot met dat leer een nieuwe
collectie te maken, ook al was er

De portemonnees, beurzen en tassen
zijn niet goedkoop. In de 'Soft-collec-
tie' moet een portemonnee in de
winkel zon 80 gulden kosten en een
tas 200. De Ti- en Sportif-collectie
zijn duurder. De duurste tassen, A4-
formaat, liggen bij de Ti-collectie op
350 gulden en bij de Sportif-collectie
rond de 400.

maar de felle kleurtjes veranderen
jaarlijks.

dekleuren zoals fuchsia, groen of
rood. „Dat was toen wat gewaagd,
maar we hoefden er 'niet van te eten
duseen erg grootrisico was het niet."
Het waagstuk werd echter een suc-
ces. De collectie, die vier jaar geleden
voor het eerst op de markt werd ge-
bracht, wordt nog steeds goed ver-
kocht. De modellen blijven gelijk

om basiskleuren, bijvoorbeeld zwart
of blauw, te combineren met mo-

Tim

geld uit aan cosmetica. Afge-
lopen jaar zelfs 140 gulden
per hoofd van de bevolking.
Met name in de leeftijdscate-
gorie dertien tot negentien
jaarwordt er niet voor terug-
gedeinsd om regelmatig een
aardig bedrag af te rekenen
in de parfumeriezaken.
Meisjes besteden zelfs 380
gulden per jaar. De jongens
doen het met gemiddeld
240 gulden ook niet slecht.
De grootste stijging die in
1988 werd geconstateerd
betreft de koopwoede van
mannen. Maar ook decora-
tieve cosmetica, haarverzor-
gingen zonnecosmetica sco-
ren prima.

Mijn vragen waren simpel,
maar eenmaal de weg van
de geurtjes ingeslagen... nie-
mand wilde ook maar iets
zeggen over de verkoopcijr
fers. Een grote keten met za-
ken in heel Nederland was
als de dood voor de leveran-
ciers die zeer beledigd zou-
den zijn als juisthun produk-
ten niet goed uit-de verf zou-
den komen. Een redactie
van een bekend cosmetica-
blad wist er ook geen raad
mee en de Nederlandse
Cosmetica Vereniging be-
schikt alleen over een fax-
nummer in plaats van een
gewoon telefoonnummer.
Geheimzinnigheid troef.

voq aam Berßa is afkomstig van de
20n

rna men van Kuckelkorns tweerwen Berry en Bas. Later kwam erj^een derdezoon: Tim. Een aantal
tyo 9e'eden was die zo mondig ge-
°to hz"1 ai z'^n vac'er vroeg waar-
vo0 u niet in de naam vajl het bedriir
heJkv^am. „En eigenlijk alleen voor
kje 2'in we toen met een nieuwef, ~rr'Jke collectie begonnen. Berba

Muziek
In januarivan dit jaar liep Kuckelkorn
tegen een soort kalfsleer aan,, waar-
van hij onmiddellijk zeer onder de in-
druk was. „Het is een rijk materiaal
met een fijne uitstraling. Het heeft
diepte, dat wat ik zozeer in andere
materialen mis." Hij wrijft over één
van de lederen portemonnees. „Daar"°sofie achter deze collectie is

De filosofie van Kuckelkorn is dat je
het gewoon zo mooi mogelijk moet
maken. „We hebben 10l in het ma-
ken van een hoogwaardig produkt.
Gewoon mooi. Lekker voor mensen
die dit stijltje aanspreekt. Zoek mooie
grondstoffen en maak mooie tech-
nieken. Hou je eigen stijl. Wij preten-

Tijdloos

op mijn slaapkamerkastje
zich uitgebreid tot zeep,
douche-gel, deodorant. De
body-lotion ontbreekt nog!
Alsof dat nog niet genpeg
was. Anais Anais (Cacharel)
bleek ook aardig te zijn,
evenals Paris (Yves Saint
Laurent), Oscar de laRenta,
Krizia, Colours (Benetton).
Met name de brouwels van
de Italiaanse ontwerpers Os-
car de la Renta en Krizia blij-
ken ook de neuzen van de
mannelijke collega's goed te
doen. Beloofden zelfs hun
wederhelften een flesje ca-
deau te doen. Helaas, echt
werk hebben ze van deze
belofte nog niet gemaakt.
Maar het kan ook anders uit-
pakken. Een collega die ik
tegenkwam op de trap, trok
zijn neus op toen ik langs
kwam. Ik had wellicht te
royaal met geurwater gespo-
ten. „Wat ruik ik toch, ben je
gaan zwemmen?", vroeg hij
zich af. „Gloria Vanderbilt",
antwoordde ik trots, want ik
had pas de hele collectie
produkten aangeschaft. Ik
liep gewoon trots door, alsof
niets aan de hand was. Hij
wist toen niet dat ik sinds
een tijd, als het tenminste
even kan, drie keer perweek
in zwemwater plons. En dan
ruik jeecht chloor. Daar kan
ook Gloria 'Vanderbilt niets
meer aan doen...

anita thijssen

De ontwerpen zijn afkomstig varteenheel creatieve man, een kunstenaar.
„Een artiest die kunstwerken maakt
van lederwaren." De samenwerking
tussen Kuckelkorn en de ontwerper
duurt al langer dan vijftien jaar. „De
samenwerking tussen mijn modelleur
en mij is het succes van Berßa", be-
sluitKuckelkorn.

Tijden veranderen en nieu-
we vriendinnen deden hun
intrede. Zo rook ik voor het
eerst een echte dure geur.
Poison van Dior. Vreselijk
kostbaar, maar zalig. Helaas
voor manlief, want hij zegt
hoofdpijn te krijgen van het-
geen Dior ooit produceerde.
Ik kreeg wat monstertjes en
gingzelf op zoek. Tijdens die
tocht, die onder meer door
Parijs voerde, lanceerde Ca-
charel met veel bravour
Loulou. De blauwe flesjes
met rode stopjes zagen er
prachtig uit. En de geur... In-
middels heeft de Loulou-lijn

Koopwoede
Toch, ondanks deze ge-
heimzinnigheid geven we
met zn allen steeds meer

Mijn eerste kennismaking
met een geurtje was Charly.
ledereen kocht het. Niet om-
dat het zo lekker rook en
daarom de rij jongens alleen
maar groter werd. Neen,
Charly kon nog net betaald
worden door tieners: 6,95
gulden. Een paar jaar later

" De nieuwe
'Sportif collectie

van Berßa.
Foto:

DRIES LINSSEN
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Weelderige stoffen in
diepe warme kleuren
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Flick Aktuell, Gardeur, Bardehle, "w ? s Lauren, Paul & Shark,
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Sergio d'Andrea, Celine. Pringle, Marz, Jassö
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Grotere maat?
Bij ons slaagt u beslist!

rjft*r

I "" -:"-'*: , „„ ~ mv

-^
(maten 46 t/m 58)

*** mode met 'n maatje meer

Geleenstraat 74, Heerlen, tel. 045-718030
's Maandags gesloten

Sportief de beste!
in:
* winterjacks
* skipakken
* trainings- en joggingpakken
* sportschoenen
* sporttassen
* fitnesskleding
* badkleding
* tennisrackets
* fitnessapparatuur

Smash
INTER "
I I \ I l_ I l SPORTSPECIAALZAAK
CDHDT 10 Thsaterpassage 122,
Orvnl 6466DXKerkfade, Tel. 045-459230.

Nieuw in Brunssum

Boutique Chatelin
De zaak waar u tegen betaalbare prijzen
exclusieve mode kunt kopen, waarvan wij de
alleenverkoop in Limburg hebben!

o.a. * aparte spijkermode
(met applicatie)

* bijzondere
jerseymodellen
(waarin tal van
(combinatiemogelijkheden)

* exclusieve ledermode
(in eigen atelier gemaakt)

Tevens uw adres voor chique uitgaanskleding!
Alles is met alles tekombinerefl'

Kerkstraat 81, Brunssum, tel. 045-274101 .



De wielerbroek breekt door in ondermode

De modieuze man
loopt in een

strak broekje

Lingerieprijs
Een herenbadpak heeft de MaastrichtenaarHenk Brummans (28) een vierde
prijs opgeleverd in de ondermode-ontwerpwedstrijd van de Nederlandse Lin-
gerie en Foundation Presentatie. Deze had de wedstrijd uitgeschreven voor
leerlingen van alle Nederlandse mode-academies ter gelegenheid van het
twintigjarig bestaan van de lingerievakbeurs in de RAI. HenkBrummans is dit
jaar afgestudeerd aan de Akademie voor Beeldende Kunsten in Maastricht.
Zijn vierde plaats was goed voor een geldbedrag van 250 gulden en een stage-
plaats bij een bedrijf. Winnares was de 22-jarige Liesbeth van der Holst uit
Den Haag die een origineel foundationpak heeft ontworpen, dat het midden
houdt tussen corsetterie en cocktailkleding.

r ~

Zuid-Nederland
krijgt eigen
modecentrum

wordt het gloednieuwe pand binnen
niet al te lange tijd een ware concur-
rent. Begin augustus is het modecen-
trum officieus van start gegaan, na
een voorbereidingstijd van enkele ja-
ren, bijna twintig maanden bouwen
en een investering van 32 miljoen.
De groothandelaren zijn tot dusverre
enthousiast.

Het European Fashion Centre Eind-
hoven kan nu misschien nog worden
gezien als aanvulling op het Confec-
tiecentrum in Amsterdam, maar als
de groothandelaren gelijk krijgen,

paddestoelen uit de grond gescho
ten.

«lp Tarzan staat er op het doosje
een herenslip van het merk Jil

at' Eronder hangt het onderbroekje
op een hangertje. Het is wel een

Aardig ding. Maar mannen die er echt
tendy bij willen lopen deze winter
dragen geen slip maar een strakkes"ort. Voor wie het verschil niet weet:een short is een onderbroekmet pijp-
tës en een slip zonder.

Het kleine winkeltje aan de Grote
Gracht is een onderbroekenparadijs
voor de liefhebbers. Het is een win-
kel waar 'voorlopers' de bodystoc-
king of het zwempak kunnen kopen,
datverder nog niemand durft te dra-
gen. Maar ook een zwart zijden slip,
een brassière top (kort hemd met
brede elastische boord aan onderzij-
de) van Black Body, een extravagant
broekje van Conrad David Bolssens
of een tricot boxershort van Fila. On-
dermode die je niet in elke lingerie-
winkel zult aantreffen.

'fiarkt. De stof voelt zachter aan, de
Pasvorm is beter.

bannen zweren erbij. Maar anderen
dat het stof niet prettig aan-

belt of dat het allemaalwat te los zit.
Ue mode zit niet stil, dus zijn er nu al
eer enige tijd boxer-shorts van tri-

cot of een zijde-achtige stof op de

ledereen weet inmiddels wat boxer-
Jnorts zijn. Die katoenen onderbroe-
kn met wijde pijpen. Sommige

J^aar ja, het zit nog steeds los hè.
Vandaar de strakke short. De tricot
°nderbroek met pijpjes die als een
""eede huidom de heupen en be-
ten zit. De pijpen kunnen kort zijn,

'°' op de knie - in navolgingvan de
- of lang. De belangrijk-

ste kleuren zijn zwart en wit. Maar in
e winter komen daar ook gemêleer-

de slips en shorts en ondergoed in
en aubergine bij.

broekje van twee tientjes en een van
vijf duidelijk te zien moet zijn.

aparts te hebben. In de vorm van de
stof, luxe, vorm of snit." Maar ook de
mensen diegewoon goed ondergoed
willen - niet per se het nieuwste van
het nieuwste - komen hier. En voor
hen moet er een ruim assortiment
zijn, waarbij het verschil tussen

voer als de lingeriewinkels en waren-
huizen, dan hoeven ze niet meer hier
te komen. Dus ik moet zorgen wat

zwakken en hetzelfde assortiment
Ramona Mennen: „Als ik ga ver
Nieuwste

De Sloggi van vijftien gulden is het
goedkoopste. De duurste slip zit zo
rond de zestig gulden. „Lager dan
zestig gulden zullen de dure merken
niet gaan. Maar als je bedenkt dat
zon broekje drie jaar geleden zon
150 gulden moest kosten in de win-
kel, dan is hetverschil duidelijk", ver-
klaart Ramona. Dure merken in Ra-
mona's winkel zijn Nikos, la Perla,
Yves Saint Laurent, Versace. In de
klasse van dertig tot veertig gulden
zitten Hanro, Jil, Habella, Dior en Vil-
lain.

Keuze
tr 's tegenwoordig enorm veel keuze

'n Tiannenondergoed. Dat was vroe-
&r niet zo, zegt Ramona Mennen
an L' Uomo di Oggi, een speciaal-

zaak voor mannenondergoed in
(Maastricht. Toen zij drieëneenhalf

l «ar geleden begon, was het assorti-. '"ent nog beperkt en waren de klas-
nog enorm prijzig. Dooreen toename van de vraag is dat ver-

beterd.

Peter Vught uit Ittervoort zag zijn
klantenkring zelfs zo groeien dat hij
'er bang van werd. Hij was één van
de mannen van het eerste uur. Toen
hij zijn handtekening onder het huur-
contract zette liepen er koeien op de
plaats waar nu het modecentrum is
verrezen. Jaren geleden al werden de
eerste onderzoeken verricht naar de
mogelijkheid om in het zuiden van
het land een modecentrum te bou-
wen. Amsterdam bleek voor veel de-
taillisten te ver weg. Via de gemeente
Eindhoven kwam initiatiefnemer
Lemmens, directeur van de Neder-
landse vestiging van een groot make-
laarskantoor, bij vliegveld Welschap
terecht.

Wat moet het European Fashion
Centre in Eindhoven nu zo aantrek-
kelijk maken? Bee Keyzer: „We wil-
len in ieder geval zo klantvriendelijk
mogelijk werken. De klanten kunnen
de gekochte waren, afhankelijk van
de hoeveelheid, makkelijkvervoeren
met een rekje. Bovendien zijn er vol-
doende gratis parkeerplaatsen. Alle
klanten krijgen nog een pasje waar-
mee ze het gebouw binnen kunnen.
Dat is ook om te verkomen dat mid-
denstanders die niets met mode te
maken hebben, toch hier hun inko-
pen doen."

1 Uomo di Oggi, 'de man van van-
Qaag', was detweede winkel in Euro-

met herenondergoed als speciali-sme, de eerste met een vrouw aan
ie*roer. Nu zijn er alleen al in Neder-

twintig tot vijfentwintig van der-
jje'ijkezaken. En in België, waar een
ccleel andere lingerie en ondergoed-

Cultuur bestaat, zijn ze helemaal als
steeds meer merken op de markt ge-
bracht. Evenals de broekjes van ge-

bruiken. De hoge slip met de brede
band wordt nu bijvoorbeeld door

vloed van de nieuwe merken begin-
nen zij nu ook met andere modellen
te komen en andere stoffen te ge-

Hom zijn al jarenbekende namen in
de ondergoedbranche. Onder in-

Merken als Jockey, Eminence en

Tot slot nog dit. Herenondermode

De pakjes (bodystockings of body's)
zijn het afgelopen jaar doorgebroken,
zegt Ramona Mennen. Met name
met deKerst heeft ze veel body's ver-
kocht. „Het draagt fijn zon hemd en
short aan elkaar."Ramona laat er
eentje zien met korte pijpjes en
knoopjes. „In het begin hadden de

Macho
twintig piek? Hoeveel gaan er naar
een lingeriezaak? Zou het niet zo zijn
dat de gemiddelde man een goedko-
pe slip draagt of een witte of blauwe
van een goed merk, een Sloggi of
Schiesser. De meeste onderbroeken
worden gekocht in supermarkten,
textielwinkels en warenhuizen. En de
meeste mannen laten het kopen rus-
tig over aan vriendin, moeder of
vrouw, denkt u niet?

gaan omhoog. Maar hoeveel man
nen dragen een onderbroek van

wordt populairder. De verkopenbody's een vrouwelijke snit; nu zijn
ze meer macho."

man van vandaag ligt des avonds
voor het haardvuur met zijn sjieke,
sportieve of maffe pyama. „De pya
ma de slaapkamer uit en de huiska-
mer in", zegt ze.

En als het aan Ramona ligt, loopt
iedere man deze winter gezellig thuis
met zon 'kruippakje' of een pyama
aan. Weg met het uitgewoonde jog-
gingpak, is Ramona's slogan. De

merceriseerde katoenen tricot en de
hoogopgesneden slip. De sportslip -
de elastiek strak boven de dij - is uit.

Kopen onder het genot
van een kopje koffie

Postorderbedrijf mikt op vrouwelijk publiekjz vrouw als moeder, als echtgeno-

' als huisvrouw. Het zijn maar drie
f^0rt>eelden waaruit het catalo-
7sassortiment van het postorderbe-. )' Otto is opgebouwd. Want juist
h luWen 611 uitgesproken zin te
i b°en in het ongedwongen uitzoe-n van 'bestelkleding' voor zichzelf,

en kinderen. Gezellig onder
„ 9enot van een kopje koffie. Be-
te k Per Postorder, een verkoop-
t^hniek die inmiddels heeft geleid
j een omzet van 200 miljoen gul-

# De laatste hand wordt gelegd aan de deelcatalogus, waarin cosmetica de boventoon voert.
Foto: PERSBURO VAN EUNDHOVEN

De catalogus is verdeeld in verschil-
lende rubrieken die steeds met een
ander vignet worden aangeduid. Zo
zijn er pagina's gevuld met Fashion
News, Young Fashion, Life Time
Sportswear, Lady Chic, Flashlights
en Men's Fashion.

Beu

De foto's bedoeld voor de catalogus
worden geschoten op lokatie. Florida
en Texas zijn op dit moment erg in
trek bij de Ótto-fotografen. Vanwege
het mooie licht. Tien dagen mag de
ploeg er over doen om materiaal
voor 34 pagina's te verzamelen. Dat
betekent hard werken.

Voorproefje

Op het moment dat de nieuwe cata-
logus klaar is, wordt al gewerkt aan
de nieuwe. Om het modebeeld zo
goed mogelijk te kunnen volgen
wordt 'up to date' gewerkt. De inko-
pers laten zich adviseren en bekijken
het straatbeeld in modebepalende
steden als Milaan, Parijs, Brussel en
ook Amsterdam. „Maar", zegt Lily,
„vergeet niet dat we veel kennis in
huis hebben. Otto is momenteel 's
werelds grootste postorderconcern
met 24 verzendhuizen in elf landen.
Begrijpelijk is dan dat ook de nodige
ervaringen worden uitgewisseld."

Grootste

Een voorproefje op de herenonder-
mode van deze zomer. Zómerlichte
materialen, katoen, zijde en satijn
omhullen de zomergod 1990. Hier
een ontwerp van Nicole Olivier uit
Frankrijk waarin de wielrenbroek en
het 'turntricot' hand in hand gaan.

Foto: IGEDO

(ADVERTENTIE)

ALS
LEER

U
LIEF

IS
Het allernieuwste en beste op

het gebied van leer en leermode
vindt u bij ES Mode in Leer.

Van sjiek elegant tot gedurfd
modieus ...

GLASPALEIS HEERLEN

Salrastraat 25, Geleen
Grote Staat 44, Maastricht

V Grote Staat 48, Maastricht J

Daniël Kortland, die ook een ruimte
in het Confectiecentrum in Amster-
dam huurt, koos heel bewust voor
een extra vestiging in Eindhoven. „Ik
denk dat de detaillisten de eenheids-
koek die in devaderlandse hoofdstad
te koop is beu zijn. Ze komen hier
een kijkje nemen en kopen vaak om
juist iets anders te bieden," is Kot-
lands ervaring na enkele weken
'Eindhoven. Hij heeft ook grote ver-
wachtingen van de toekomst. Want
met het opengaan van de grenzen in
1992 zal het voor de Duitse detaillist
nog interessanter zijn in Nederland te
kopen. De prijzen liggen hier tien
procent lager.

De Boxtelnaar Armand Brouns, oor-
spronkelijk afkomstig uit Landgraaf,
huurt ook een unit in het centrum.
Zijn collectie beperkt zich tot colberts
voor de man in de leeftijdscategorie
achttien tot 35 jaar. Nonchalant-chi-
que. Hij wil dit echter aanvullen met
hemden en misschien ondergoed.
„Ik hoop dat snel meer groothande-
laren in herenkleding hier hun intrek
nemen. Ik kan de klant nu geen to-
taalbeeld bieden. Voor een jasje al-
leen reist hij niet naar Eindhoven.
Dan wacht hij liever tot ik een keertje
langs kom", vertelt Armand. Klanten
bezoeken blijft Peter Vugt, die de
naam Upstairs aan zijn zaak gaf, ook
doen. „Sommige klanten reizen
veertig keer per jaar naar Amsterdam
om hun inkopen te doen. Met de
komst van dit centrum wordt in ieder
geval de reistijd beduidend minder.
Maar de klanten zullen om bij te blij-
ven wellicht toch nog naar Amster-
dam gaan", zegt de Limburger.

o ,* zij kan er niet omheen datpost-
?r^edrijven soms een negatief ge-

isp
oProePen. Het kopen op krediet

rj^ voorbeeld. „Natuurlijk is het zo
"ij ons op krediet gekocht kan

Qrden. Beneden de 1500 gulden
bani)6 name'iJ'< niet terecht bij de„. *" Waarom zou je de klanten die
ve Rijkheid nietbieden? Bovendien
ij, wij krediet te geven aan

nsen die dat niet aankunnen."

krediet

e 's die Otto-vrouw?Kun jehaar in
r,n hokje plaatsen. Lily Voets, public
"N^ns-manager van het bedrijf in

DUrg vond het antwoord tijdens de
2oo(feshows, die Otto in het land ver-
-2 9de.

MWe zien onze klanten nooit,
bij ,+

'n een 'norma'e' winkel- Mflar
e, shows zag je dat onze klanten

uit alle geledingen van de maat-
snj

a 'Dp'i k°men- Het is een goede af-
:rj eSeling van de samenstelling van

Nederlandse bevolking."

sDuÜeVeer eenderde van de bestelde
(v 'er> komt uiteindelijk weer bij
S(

«o terecht. In Hamburg wel te ver-
vesn> want in Tilburg is alleen het
rje ??oPcentrum gevestigd. Vanuit
Sbi 11 ordduitse stad worden ook de"Uen geleverd aan Nederland. „De
terclewerkers die de bestellingen no-
of H^' Unnen va de computer zien
M et

Spu"en °°k in voorraad zijn.
U Vrachtauto's worden de pak-
rji je* naar Den Bosch gebracht, ge-
-9e 'ibueerden aan huis bezorgd. Dat. eurt doorgaans allemaal binnener> week.

Tachtig procent van het aanbod is
kleding. Het overige deel bestaat uit
huishoudelijke artikelen. Een deel
dat overigens ieder jaar weer zorgt
voor meer omzet. Klanten schijnen
het gemakkelijk te vinden om naast
kleding ook huishoudelijke artikelen
zoals een koelkast, diepvrieskist of
een nieuwe pannenset te bestellen
via deïelefoon. Bestellen kan men bij
één van de ruim 100 telefonistes die
of in Tilburg in het bedrijf zelf wer-
ken, of thuis bij de telefoon zitten,
Nou ja zitten. Als we Lily mogen ge-
loven noteren ze met zn allen ruim
één miljoen telefoontjes per jaar. De
telefoon wordt bovendien steeds be-
langrijker. 24 uur per dag kan name-
lijk worden besteld en 45 procent
van de bestelling gaat via een tele-
foonlijn. Het overige deel wordt gele-
verd door 'Tante Pos.

maakt en waar nodig het een en an-
der aangepast. Zo zul jein de Neder-
landse catalogus nooit bontmantels
aantreffen. Om maar niet te praten
van de Zuidduitse folklorekleding."
De Westduitsers zijn bovendien be-
houdenerwat kleding betreft. De Ne-
derlanders durven meer.

koop. „Er wordt een selectie ge

eigen gezicht en benadering. De ca-
talogus mag dan wel in grote lijnen
een samenvatting zijn van het Duitse
aanbod, niet alles wat onze oosterbu-
ren mooi vinden, is in Nederland te

dochter is die ook de naam van de
beroemde moeder draagt, zorgen de
mensen in Tilburg toch voor het

Hoewel Otto Nederland de enigeEigen gezicht
Tweemaal per jaar verschijnt de dik-
ke hoofdcatalogus. Daarnaast ver-
schijnen enkele malen per jaar cata-
logi die de laatste ontwikkelingen op
modegebied aangeven, zoals de 'Su-
perspecial', 'Ontdek Otto', 'Zomer-
special' en 'Face of fashion'.

" Trendy mannenondergoed is er in verschillende vormen. Foto; DRIES LINSSEN

(ADVERTENTIE)
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Bewaar 'm dus! Kerkstraat 45, Brunssum

TvT E E R DAN 50 JAAR HERENMODE
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De nieuwe najaars- en

wintercollectie
is binnen!

Nergens grootser,
nergens goedkoper!

Uit een keur van gerenommeerde huizen,
selecteerden wij voor u een fantastische

najaars-wintercollectie 1989/1990
Vrijdagavond 22 september a.s. tonen wij

onze collectie in Hotel Bom, aanvang 20.00 uur.
Toegangsbewijzen uitsluitend in onze zaak

verkrijgbaar.

DE BRUUN /VDDE
EXCLUSIEVE DAMESMODE

Kerkstraat 43, 6121 LB Bom, tel. 04498-51760- ~^k Gesloten: dinsdagnamiddag vanaf 13.00 uur Mr
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Comfortabele draagstijl
in een klassiek-sportieve belijning.
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e.xclusieve herenmoj
SCHAESBERG Heerlenseweg 38.
HEERLEN Promenade 55.
MAASTRICHT Grote Staat 47.

■flTlii^Jß*
ALLES ONDER

EEN DAK

w\\-*^^ en veleanderen

een goed label is voor u een ga*
rantie voor kwaliteit, pasvorm e*l
modische vormgeving. U vindt z0
allemaal „onder een dak".

* . 'm,«ÏS'-^-Vc'i.'

MODE

Beekstraat 48-50. Meerssen
Donderdags koopavond

(Gratisparkeren tegenover de zaak)
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I SCHOONHEIDSSALON - EXCLUSIEVE LINGERIE

"SIDEUX
ROSMOLENSTRAAT 20 - SITTARD - TELEFOON 04490-13466

ELJO MODE
A QUESTION OFFASHION in
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Voor dames- en herenmode

Akerstraat 47 Niersprinks'lraat 9 Jö*^BV «L Kerkrade-West Kerkrade-Centrum I
Ut Te1'045"413324 TeL 045-452893 |«B> Il

Openingstijden ma. 13.30-18.00 uur; di.-vrij. "^Hi^B^ 9.30-18.00 uur; zal. 9.30-H.OO uur. v Jl
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ÏMODESHOW
lT*/; Woensdag 27 september om 20.00 uur
L'^Jïw. presenteren Modalini / men girls & young basics .-*£±\>sr en Woepie! / mini's kids & teens, h|
yC"*£ 'n een wervelende modeshow hun najaar- en d'OS^ wintercollecties 1989-90. -<$||
'i'^&b* e kaarten voor e modeshow zijn verkrijgbaar
'jW^' in onze zaken Modalini en Woepie! **58

I Modalini & v/ceF'*" ««i-Xs' XTJ-- I-i MQD4LN

S—j^ Telefonisch reserveren is mogelijk (043-647484)
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Salmstraat 98, Geleen, tel. 04490-48228

„MADAME TRUDO"

Het adres met de grootste sortering van Zuid-Nederland,
in extra leuke, extra GROTE MATEN damesconfectie

(mt. 46-60)



lectie gepresenteerd. Het succesver-
haal van het gezinAshley gaat goed.
In Genève opent de eerste winkel op
het vaste land de deuren. Weldra
volgen Parijs, Amsterdam, New
Vork. In 1987 viert hetbedrijf zijn zil-
veren bestaansfeest. De verkoopcij-
fers overschrijden de 25 miljoen En-
gelse ponden.

In het jaar dat Japan ook een Laura
Ashley winkel rijker wordt, overlijdt
dè vrouw naar wie het concern ge-
noemd is. In datzelfde jaar, 1985,
worden de aandelen genoteerd op
de effectenbeurs in Londen.

Het begon dan wel allemaal met
bloemetjes. Maar tussen die periode
en de opening van een supermo-
dern, maar zeer in stijl ingericht
nieuw hoofdkantoor voor Europa in
Eindhoven, ligt een wereld van ver-
schil. Vanuit het nieuw onderkomen,
dat door niemand minder dan herto-
gin Sarah ('Fergie') werd geopend,
wordt een nieuw offensief gestart om
de Europese markt te veroveren.

Laura Ashley opent offensief op Europa

Van patchwork
tot modeketen

Vier jaardaarna wordt in Londen het
eerste Laura Ashley Home geopend.
Voor de liefhebber het neusjevan de
zalm. De complete collectie woning-
inrichtingsprodukten is er te zien, van
beddegoed tot kasten en van bestek
tot zitmeubelen. Een nieuwe mijpaal
in de geschiedenis van de Ashley's.
Ja inderdaad, de Ashley's. Is het nog
een familiebedrijf te noemen? De fa-
milie is nog steeds nauw betrokken
bij de leiding van het bedrijf. Bernard
is inmiddels geridderd vanwege zijn
bijdrage voor de economie van Wa-
les en Engeland, en mag zich presi-
dent-commissaris noemen. Nick is
design-director en David shop des-
ign-director.

Met een omzet van 900 miljoen gul
den, verschillende modecollecties,
nterieurprodukten en 450 eigen
winkels is het een bedrijf dat ondanks
de grootte een zeer speciale uitstra-
ling heeft weten te benouden. Vijftien
miljoen gulden kostte de nieuw-
bouw. Alsof dat niet genoeg is heeft
de directie ook nog een optie geno-
men op aangrenzende terreinen ter
grootte van 7000 vierkante meter.

Begin jaren vijftig begint het succes
verhaal van het echtpaar Laura en
Bernard Ashley. Laura's vrije tijd
wordt voornamelijk gevuld met
handwerken. Zij maakt patchwork en
onderzoekt stofdruktechnieken. Ber-
nardraakt ook enthousiast en maakt
voor zijn vrouw een kleine textiel-
drukmachine. Laura maakt de mo-
tiefjes. Op de keukentafel legde zij
met het bedrukken van tafelkleedjes
de basis voor een miljoenenconcern.

Laura's mode-ideeën zijn eigenlijk als
grapje geboren. Als een tegenhanger
van de popart die door Mary Quant
werd gelanceerd, maakte zij een keu-
kenschortje dat in de winkel te koop
werd aangeboden. Hetpubliek rea-
geerde enthousiast. Laura lietzich in-
spireren door de Victoriaanse stijl die
dateert uit het einde van vorige
eeuw. De laatste jaren is de modelijn
volwassener geworden en omvat ook
jassen, hoeden en truien.

Mode

" Voor de feestdagen: strapless avondjurk van acetaat.

Bernard verkoopt de door zijn vrouw
gemaakte spullen aan winkeliers.
Spoedig is de vraag groter dan het
aanbod. Bernard neemt ontslag en
besteedt al zijn tijd aan het groeiend
aantal ordners. Inmiddels is het gezin
uitgebreid met dochter Jane en zoon

Deze winter zijn de modellen van de Lau-
ra Ashley collectie vrouwelijk met

vloeiende lijnen. Er worden soepele stof-
fen gebruikt zoals gabardine, winterka-
toen, zijde en crèpe. Daarnaast komen

ook de traditionele stoffen voor, zoals fla-

nel of stoerribfluweel. De nieuwe bloem-
dessins zijn uitgevoerd in zachte winter-, pastels, terwijl de folklore stijl fel gekleurd
is. Voor de zakenvrouw zijn er de wollen
blazers, rokken en broeken, te combine-
ren met een Laura Ashley blouse.

Wales

Moeilijke tijden breken aan, want de
banken vertrouwen het zaakje Ash-

Ruimtegebrek maakt een verhuizing
noodzakelijk. Het paar investeert in
een betere textieldrukmachine.

Naast het romantische aanbod tref je
in de Laura Ashleyzaken ook de
sportievere mode aan. Heel belang-
rijk is de avondmode. leder seizoen
wordt een nieuwe collectie gepresen-
teerd, ontworpen in Engeland. Nick,
de zoon die de langste tijd naast zijn
moeder gewerkt heeft, leidt de ont-
werpafdeling. Wat een voordeel is
bij de aankoop van een Laura Ash-
ley-kledingstuk, is de exclusiviteit. Op
is op.Bernard koopt in Carno, vlak bij

huis, een spoorwegloods. Vijf perso-
nen vinden er werk. De Ashley's ver-
kopen hun produkten nog steedsaan
de detaillist. Ze kiezen er uiteindelijk
in 1967 voor om rechtstreeks aan de
klant te leveren: via een eigen winkel.
Naast de interieurcollectie wordt be-
gin jarenzeventig de eerste modecol-

ley niet zo. Een overstroming ver-
woest grote delen van de voorraad
en materialen. Bernard en Jane kie-
zen voor een nieuwe woonplaats.
Het wordt Machynlleth in Wales,
waar zoon Nick wordt geboren.

Bruidskleding weinig aan modegrillen onderhevig

De bruid draagt
weer een sluier

De tijd dat de Grote Dag in jeans en
T-shirt werd gevierd is al weer lang
voorbij. Trouwen is een ceremonie.
Daar hoort een groot feest bij met
een stralendebruid in een onvergete-
lijke jurk. Een Grieks model, een mo-
dern ontwerp, een romantische jurk
met een Sissi-decolleté, of toch maar
een klassieke japon?

kilometers moet liggen tussen de ver
kooppunten. Dat wil zeggen dat bij
Desiree in Geleen en Dora Bijster-
veld in Sittard niet dezelfde jurken in
de rekken hangen. Wie naar een jurk
op zoek is, kan dan ook het beste in
verschillende winkels gaan kijken.
Wat dat betreft is er een ruime keus
in Zuid-Limburg.

Negentig procent trouwt nog steeds
in het wit, zegt de uitbaatster van
bruidsmodezaak 'Dora Bijsterveld' in
Sittard. Een durfal kiest wel eens
voor zalmkleurig in plaats van wit.
Heel voorzichtig, stap voor stap,
raakt diekleur in, zegt Mieke. De eer-
ste klant van Mieke van den Eeren-
beemt, twee jaar geleden, wilde een
zwarte bruidsjurk. Maar dat was de
eerste en de laatste in al die tijd. „Ik zeg ook altijd dat ik ze de collectie

vrijblijvend laat zien. Het is heel be-
grijpelijk dat iedereen overal gaat kij-
ken en de modellen en prijzen verge-
lijkt. Niemand hoeft zich verplicht te
voelen meteen iets te kopen." Er zijn
ook mensen die zelf een japonwillen
maken. Dat kan natuurlijk ook.
Bruidsmodezaken verkopen ook de
materialen. Zelf maken kan vele hon-
derden guldens schelen.

Trouwjaponnen zijn verkrijgbaar
vanaf zon 600 gulden. Gemiddeld
ben je 1.000 gulden kwijt voor een
jurk. Een toilet met veel pailletten en
stroken komt echter al gauw op
1.500 gulden. Daar komen dan nog
de kosten voor de accessoires bij.
Maar wie door de 'Bruid en Bruide-
gom' bladert, een onmisbaarkijkblad
voor hen die willen trouwen, ziet ook
veel japonnen die enige malen duur-
derzijn. Maar 3.500 gulden voor een
jurk die een keer gedragen wordt is
waarschijnlijk teveel van het goede
voor de meeste vrouwen. Ook alzien
de creaties er fantastisch uit.

glanssatijn, chantung, tule en wildzij-
de. Het boek met trouwfoto's vaji te-
vreden klanten toont bruidsjurken in
hetwit, wit en nog eens wit. Want dat
is nog steeds dé modekleur.

Mieke van den Eerenbeemt-Bijster-
veld trekt de gordijnen open en daar-
achter hangen, gehuld in plastic hoe-
zen, tientallen trouwjurken in taft, Collecties

Mieke van den Eerenbeemt is pas op
latere leeftijd in de bruidsmode te-
rechtgekomen. Niet toevallig. Haar
ouders hadden een grote zaak met
bruidsafdeling en zus - Dora Bijster-
veld - heeft een bruidsmodezaak in
Helmond. Ze is derhalve niet als een
vreemde eend in deze wereld terecht
gekomen.

Aan de muur hangt de trouwfoto van
Mieke van den Eerenbeemt zelf.
„Met een kleine aanpassing van de
mouwen, zou ik dit model zo weerop
kunnen hangen", zegt Mieke. „Strak
lijfje, wijde rok. Dat is nog steeds in."
Waarmee ze illustreert dat er eigenlijk
weinig is veranderd in de bruidsmo-
de.

Sluier
ledere bruid heeft iets op haar hoofd.
Dat is een wet van Meden en Perzen.
Zo vanzelfsprekend als het boeket is
ook het haarstukje, de hoed, de
bloem 0f.... de sluier. „Ja, de sluier
komt weer terug," constateert Mieke
van den Eerenbeemt. De accessoires
zijn overigens niet goedkoop. De zij-
den haarstukjes bijvoorbeeld varië-
ren in prijs van 55 tot 300 gulden.
Een hoed kan echter worden ge-
huurd,

Zijden pakje
Er zijn tegenwoordig ook veel vrou-
wen die geen échte trouwjurk willen,
maar wel iets feestelijks. Vaak wordt
het dan een wildzijdenpakje. Niet dat
zon zijden pakje veel goedkoper is.
Duizend gulden ben je er wel voor
kwijt. Die zijden pakjes worden door
'Dora Bijsterveld' zelf gemaakt. „In
principe verkopen we de modellen
van de ateliers die we in de collectie
hebben, maar je kunt ook zelf een
ontwerp zoeken en dat laten maken
door ons," zegt Mieke. „Hoe gek ze
het ook willen, het is te maken."

steeds deel uit van de collecties. En
ook de Sissi-jurk is niet weg te den-
ken, terwijl kleur- en stofgebruik wei-
nig verschillen van twintig jaargele-
den.

Wel is de keuze groter en gevarieer-
der. Er zijn verschillende modellen
bijgekomen. De nadruk ligt nu op de- grote - mouwen! Maar de lange ro-
mantische trouwjurk maakt nog

September en mei zijn de maanden
waarin de meeste huwelijken worden
gesloten. Drie maanden voor het hu-
welijk komen de meeste bruiden eeg
jurkuitzoeken. Twee keer per jaar
wordt er van collectie gewisseld.
Maar de goede modellen blijven er
wel in. „Veel verschil met de voor-
jaarscollectie er niet," zegt Mieke
over de najaarscollectie. „De blote
ruggen ontbreken en de korte mou-
wen worden soms vervangen door
lange mouwen. Of er wórden lange
handschoenen gedragen bij de korte
mouwen

De collectie van Dora Bijsterveld be-
staat uit jurken van vier ateliers. Van-
wege de concurrentie hebben de ate-
liers bepaald dat er een zeker aantal

O ja, weet u welke jurk het meest
wordt verkocht? De Griekse. Een-
voudig en smaakvol.

De foto's op pagina 29 zijn tot stand gekomen met
medewerking van het Heerlense modellenbureau
SESSIBON.

De kleding is beschikbaar gesteld door DEPÊCHE met
vestigingen in Heerlen, Maastricht, Roermond en Sittard

" De nadruk ligtop demouwen bij dezeromantische jurk. De sluier ontbreekt natuurlijk niet.
Foto: DRIES LINSS&

" Trui van zachte wol met een kanten kraagjegecombineerd meteen rok van zware winter-
katoen uit de najaarscollectie van Laura Ashley.

36
MODE
winter 89/90

Limburgs dagblad i


	Limburgsch dagblad no. 223 21.09.1989
	Modebijlage
	Verdediger Masson wil ’ 670.000 van justitie
	het weer
	Zetels
	Limburgse speurders adviseren in gijzeling door jos van den camp
	Terughoudende De Vries: CDA wil in elk geval Justitie Lubbers zet D66 voor blok
	Ramp Franse DC-10 mogelijk gevolg van bomaanslag
	Politieteam rolt amfetaminelab op
	vandaag
	sport
	Wöltgens wil wijzigingen belastingen tegenhouden
	kunst Festival over literaire facetten van het musiceren 'Taal en muziek'op Intro-podium door jos frusch
	verder in...
	Kunstdagen Wittem zaterdag van start
	recept Lamsgehaktballen in biersaus
	theaters HEERLEN:
	KERKRADE:
	MAASTRICHT:
	ROERMOND:
	SITTARD:
	Oplossing van gisteren
	puzzel van de dag
	Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad
	Klacht over ellenlange rechtsgang
	Deetman kreeg Schop in buik; vrijspraak voor verdachte
	Bereikbaar
	Producent van kinderporno aangehouden
	'Protest' bij NS-jubileum
	Plenum keurt nationaliteitenplan goed Meer autonomie voor Sovjetrepublieken
	binnen/buitenland Bezwaren tegen invoering van ploegendiensten LHV: arts moet altijd snel bereikbaar zijn
	De Klerk beëdigd
	Radioactief cesium nog lang in water
	Brandbrief rechterlijke macht naar informateur
	Blokkades in Alpen voorbii
	punt uit Geseponeerd
	LPG
	Bos
	Geboorten
	Conservatieven uit partijtop SU verwijderd
	Advies: BTW zo mogelijk van 18,5 naar 14,5%
	Belastingdienst benadrukt fraudebestrijding Fiscus pakt steeds meer clubs aan
	Plorida-fonds olgend voorjaar Haar de beurs
	beurs-overzicht Vriendelijk
	Loonbelasting
	Bedrijven
	Start proef met gratis Miditel in Amstelveen
	Campina en Melkunie bespreken samengaan
	beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
	economie Duitsers werven vliegers bij Air Holland
	KNP neemt deel in oud-papierbedrijl'
	Thatcher leest Japan de les
	beurs en valuta Goud en zilver
	Advieskoersen
	Wisselmarkt Amsterdam
	INDEX Amsterdam ANP/CBS
	Avondkoersen Amsterdam
	NEW YORK Dow Jones
	Duitsland 1
	Duitsland 2
	TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
	TELEVISIE
	België/TV 1
	België TV 2
	Nederland 3
	Nederland 2
	Duitsland 3 West
	RADIO
	België/RTBF
	Duitsland 3 SWF
	België/Télé 21
	TV 5
	Radio 1 radio
	Radio 2
	Radio 3
	televisie en radio donderdag Nederland 1
	Radio 4
	Radio 5
	RTL Plus
	SAT 1
	SSVC
	Sky Channel
	Super Channel
	MTV Europe.
	Omroep Limburg
	BRT 2
	Belg.Rundfunk
	Luxemburg/RTL
	WDR 4
	Pastorie
	Pastorie (2)
	Mariniers
	Survival
	Tram
	Dievenbuit te kijk bij politie Heerlen
	Heerlenuar aangehouden Jongeman (19) ernstig gewond na steekpartij
	Ook commissie voor kampje nabij Passart
	Onderzoek
	Biologisch
	Keurkorps in oktober paraat Loek Brongers leider nieuw rechercheteam
	Dieven weg van mountainbikes
	Toeval
	Regionale belt én Brunssums grondverwerkingsbedrijf zouden water vervuilen Duitsers bezorgd om grondwater
	Geschept door aulo Scholier zwaar gewond
	Muziekfestival in Noorbeek
	Eis vijftien maanden voor Heerlenaar
	Betalen
	Limburgse prijs architectuur
	Nieuw Limburg
	Voor zacht prijsje naar opkoper Korpershoek gaat failliet maar is niet verloren
	Officier eist vijf jaar gevangenisstraf en TBS Ontslagen TBS-pupil (33) Vergreep zich aan jongen
	Mensonterend'
	Veiligheid
	provincie Stichting uit Roermond bemiddelt Hartpatiënten naar Londense kliniek
	Majoor Penning de Vries praatte in '87 met 'volksvijand nr l' 'Delaire is de baas en dat wil hij weten ook'
	Koele kikker
	Aandacht
	Kindvriendelijk
	Justitie Roermond verbiedt Top 12
	Uiteindelijk mogelijk 450 arbeidsplaatsen Davidson-Marley vetste vis Liof
	Forel
	Werk
	Optimistisch
	provincie Overstromingsgevaar door opschorten onderhoud Waterschap kan slib nergens meer kwijt
	Justitie getipt vanuit Zweden
	Zweden
	Gevangenisstraf van 3½ jaar wegens doodslag
	Regionale component gedaald ondanks toename werklozen Verschil met landelijke werkloosheid weer miniem
	Verschil
	oostelijke mijnstreek bioscopen HEERLEN
	MAASTRICHT
	SITTARD
	ROERMOND
	exposities HEERLEN
	HOENSBROEK
	BRUNSSUM
	VOERENDAAL
	LANDGRAAF
	NUTH
	VALKENBURG
	MAASTRICHT
	Regioredactie oostelijk Zuid-Limburg
	Luchtbellen
	Omleiding in Heerlen wegens nieuwbouw Voetgangersdomein open voor verkeer
	Afscheid
	Gouden paar
	Geslaagd
	Brunssums eerbetoon in Karlovae
	Bunkerpop hoogtepunt bij start poppodium
	Bijna evenveel juryleden als kandidaten bij biertappen in Heerlen Supporter schrijft in en wint
	Kerkrade
	Heerlen
	Brunssum
	Simpelveld
	Orgelconcert Bavokerk Nuth,
	Muzikaal feest in Sehimmert
	klein journaal
	Bocholtz
	Schinveld
	Bingelrade
	Hoensbroek
	Landgraaf
	Fortuna even compleet
	Kaundamuziek en zege kunnen pijn Kleurrijk Elftal amper verzachten Publiek laat het afweten
	Vier ton netto
	Stalen nel/wak dringt in rug international Bizar ongeluk Ditmar Jakobs
	Krachtpatser geeft sprintles in Parijs-Brussel Jelle Nijdam kan alles door wiel verheesen
	Verhoeven
	Limburgse handbaldagen
	Raas: 'Geen Giupponi'
	bundesliga
	wk-kwalificatie
	oefeninterland
	Ultimatum
	Puinhoop
	Verzorger krijgt geen visum
	sport Coach Michel van Halderen: 'NBB een echte amateurorganisatie' Arnold Vanderlijde: opboksen tegen bond door frans dreissen
	'Schaesberg' ernstig getroffen door paardenvirus Dravers uit koers
	Programma
	Boksbond annuleert trip Mezzenga overweegt te stoppen
	Maleeva-zusjes starten 'Genk'
	Hagedoorn snelst in Promenadeloop
	sport kort
	midweeklotto
	oefenvoetbal
	'Mafia doorgedrongen lot de hoogste kringen in Colombia' Gevluchte drugsbaronnen actief vanuit Brazilië
	Uitlevering
	Ambassade Bonn in Warschau tijdelijk dicht Polen beloven hulp aan Oostduitsers
	tijdje vrij 'Afrika' in Berg en Dal
	Religie
	Cultuur
	Internationale Sparrentrip
	Klimmenaar Edward Bekker: 'Lawines duiken op waar je ze niet verwacht' Tourskiën: avontuurlijk en riskant
	Ongerept
	Lawinekunde
	Lafaard
	Piepsignalen
	Opvallend
	Tim
	Muziek
	Tijdloos
	Nieuwe collectie lederwaren dit najaar in de winkel BerBa's kleurrijke waagstukjes
	MODE winter 89/90 Weelderige stoffen in diepe warme kleuren
	'Moeder Aarde' inspireert tot nieuwe tinten
	Mag het een geurtje meer zijn?
	Koopwoede
	Keuze
	Nieuwste
	Macho
	krediet
	Eigen gezicht
	Postorderbedrijf mikt op vrouwelijk publiek Kopen onder het genot van een kopje koffie
	MODE winter 89/90 De wielerbroek breekt door in ondermode De modieuze man loopt in een strak broekje
	Grootste
	Lingerieprijs
	Zuid-Nederland krijgt eigen modecentrum
	Voorproefje
	Beu
	Wales
	Bruidskleding weinig aan modegrillen onderhevig De bruid draagt weer een sluier
	Collecties
	Zijden pakje
	Mode
	MODE winter 89/90 Laura Ashley opent offensief op Europa Van patchwork tot modeketen
	Sluier

	familieberichten
	Ann. 1
	Ann. 2
	Ann. 3
	Ann. 4
	Ann. 5
	Ann. 6
	Ann. 7
	Ann. 8
	Ann. 9
	Ann. 10
	Ann. 11
	Ann. 12
	Ann. 13
	Ann. 14
	Ann. 15
	Ann. 16

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16
	Adv. 17
	Adv. 18
	Adv. 19
	Adv. 20
	Adv. 21
	Adv. 22
	Adv. 23
	Adv. 24
	Adv. 25
	Adv. 26
	Adv. 27
	Adv. 28
	Adv. 29
	Adv. 30
	Adv. 31
	Adv. 32
	Adv. 33
	Adv. 34
	Adv. 35
	Adv. 36
	Adv. 37
	Adv. 38
	Adv. 39
	Adv. 40
	Adv. 41
	Adv. 42
	Adv. 43
	Adv. 44
	Adv. 45
	Adv. 46
	Adv. 47
	Adv. 48
	Adv. 49
	Adv. 50
	Adv. 51
	Adv. 52
	Adv. 53
	Adv. 54
	Adv. 55
	Adv. 56
	Adv. 57
	Adv. 58
	Adv. 59
	Adv. 60
	Adv. 61
	Adv. 62
	Adv. 63
	Adv. 64
	Adv. 65
	Adv. 66
	Adv. 67
	Adv. 68
	Adv. 69
	Adv. 70
	Adv. 71
	Adv. 72
	Adv. 73
	Adv. 74
	Adv. 75
	Adv. 76
	Adv. 77
	Adv. 78
	Adv. 79
	Adv. 80
	Adv. 81
	Adv. 82
	Adv. 83
	Adv. 84
	Adv. 85
	Adv. 86
	Adv. 87
	Adv. 88
	Adv. 89
	Adv. 90
	Adv. 91
	Adv. 92
	Adv. 93
	Adv. 94
	Adv. 95
	Adv. 96
	Adv. 97
	Adv. 98
	Adv. 99
	Adv. 100
	Adv. 101
	Adv. 102
	Adv. 103
	Adv. 104
	Adv. 105
	Adv. 106
	Adv. 107
	Adv. 108
	Adv. 109
	Adv. 110
	Adv. 111
	Adv. 112
	Adv. 113
	Adv. 114
	Adv. 115
	Adv. 116
	Adv. 117
	Adv. 118
	Adv. 119
	Adv. 120
	Adv. 121
	Adv. 122
	Adv. 123
	Adv. 124
	Adv. 125
	Adv. 126
	Adv. 127
	Adv. 128
	Adv. 129
	Adv. 130
	Adv. 131
	Adv. 132
	Adv. 133
	Adv. 134
	Adv. 135
	Adv. 136
	Adv. 137
	Adv. 138
	Adv. 139
	Adv. 140
	Adv. 141
	Adv. 142
	Adv. 143
	Adv. 144
	Adv. 145
	Adv. 146
	Adv. 147
	Adv. 148
	Adv. 149
	Adv. 150
	Adv. 151
	Adv. 152
	Adv. 153
	Adv. 154
	Adv. 155
	Adv. 156
	Adv. 157
	Adv. 158
	Adv. 159
	Adv. 160
	Adv. 161
	Adv. 162
	Adv. 163
	Adv. 164
	Adv. 165
	Adv. 166

	illustraties
	Dieren vaak op spoorweg
	sagarmatha
	panda en de vakantievoerder
	per persoon


