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Extra aandacht
voor handbal
Morgen in het Limburgs
aBblad uitgebreid aandacht, voor het aanstaande

Met onder
toeer interviews met Gino
Smits, Ronald Habraken,
Dick Mastenbroek en

~ NatasjaKivit.
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Pagina programma's en

transfers.

Engeland voor
Europees Hof
vanwege slecht

drinkwater
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Veronique Nederlands
programma van RTL

Van onze rtv-redactie
LUXEMBURG - Veronique
wordt het nieuwe Nederlandsta-
lige televisieprogramma van
RTL. Dat nieuws is gisteren in
Luxemburg, de hoofdzetel van
de Europese omroepgigant, door
perschef Henri Roemer van RTL
meegedeeld. RTL Veronique
maakt na RTL Frankrijk, RTL-
TVI in Wallonië en RTL-Plus
(voor Duitsland) deel uit van de
holding CLT (Compagnie Lu-
xembourgeoise de Télédiffu-

sion). Alléén op voorwaarde dat
de naam RTL Veronique wordt
gebruikt, mag het nieuwe* Neder-
landstalige commerciële tv-sta-
tion vanuit Luxemburg via de sa-
telliet Astra uitzenden.
Niet alléén in het Nederlands,
maar ook in het Engels, Duits,
Italiaans, Frans en Luxemburgs.
Die laatste programma's (met
name de Luxemburgse) hoeven
overigens van CLT/RTL niet on-
dertiteld te worden. RTL huldigt
het principe dat men program-

ma's voor de Europese markt
maakt. Dat doet men in meerde-
re talen al meer dan veertig jaar.

RTL Veronique, dat te zijner tijd
24 uur per dag gart uitzenden,
verplicht zich voorts om op lan-
gere termijn tussen 9.00 en 15.00
uur de Duitse programma's van
RTL-Plus uit te zenden, dage-
lijks een klassiek middagconcert
door het RTL Symfonie Orkest
op het scherm te brengen en 's
nachts programma's in o.a. de
Italiaanse taal (want dat wordt
het volgende tv-programma van
RTL) uitte zenden. CLT heeft in-
middels 51 procent van de aan-
delen van Veronique in handen.

9 Zie verder pagina 9

Einde gijzeling lijkt nabij
Van onze verslaggever

TILFF - Om half 'twee, afgelopen
nacht, was het nog niet zover, maar de
ontknoping van de gijzeling in het na-
bij Luik gelegen Tillf lijkt niettemin
een kwestie van uren.

Gangster Philippe Delaire en zijn twee
Anaten zijn akkoord gegaan met het
voorstel van justitie: 1,6 miljoen gul-
den en een snelle vluchtauto ïn ruil
voor de vrijlating van de twee meisjes
Gaëlle (10) en Francoise (13). Hun moe-
der, Marie-Madeleine Jeuris, gaat in de

auto van Delaire mee, waarna zij er-
gens onderweg wordt gedropt.
Delaire krijgt van de politie een vrije
aftocht en één kwartier voorsprong.
„Dat hebben wij hen toegezegd", zei
gisteravond Leon Gier, procureur des
konings. „Ook de pers wordt pas na die
vijftien minuten geïnformeerd".

Volgens dit scenario zal (onder voorbe-
houd) een van de meest dramatische
gijzelingen van, de laatste jaren gaan
eindigen. „Maar het blijft Delaire", zeg-
gen de rijkswachters veelzeggend.
„Met hem weetje het nooit". Pas na dat
kwartier zet dépolitie de achtervolging

in op een van Europa's zwaarste crimi-
nelen.

Dat de gangster richting Nederlandse
grens rijdt wordt niet aangenomen.
Dan moet hij namelijk door de stad
Luik heen en dat betekent tijdverlies.
Waarschijnlijk kiest hij voor de auto-
weg richting Ardennen/Luxemburg.
Vlak bij de villa waar, bij het sluiten
van deze editie, het drietal nog werd
gegijzeld, ligt een oprit naar de auto-
weg.

" Zie verder pagina 17" Moeder Marie-Madeleine
Jeuris (41) " Gaëlle (10) " Frangois'e (13)

CDA en PvdA starten onderhandelingen

D66 doet niet meer mee

Vliegtuig
te water

NEW VORK - Een Boeing 737-400 van de
Amerikaanse luchtvaartmaatschappij USAir
met 61 mensen aan boord, is woensdagavond
na een door de piloot afgebroken start op het
Newyorkse vliegveld La Guardia van de
baan geraakt en in een rivier in drie stukken
gebroken. Twee inzittenden van het toestel
kwamen om het leven.

Het is nog steeds niet duidelijk waarom de
piloot de start afbrak. De raad van de ver-
keersveiligheid (NTSB) wil daar achter ko-
men aan de hand van de twee recorders met
vluchtgegevens van het toestel en een ver-
hoor van de piloot en overige bemanningsle-
den. De piloot weigert in het openbaar mede-

delingen te doen en ook USAir wil niets over
hem bekend maken, zolang de zaak bij offi-
ciële instanties in onderzoek is.

Het toestel zat midden in de start, toen de pi-
loot de verkeerstoren liet weten dat hij de

start wilde afbreken. Over de reden tast
iedereen nog in het duister.

„Het toestel was aan het versnellen, maar
leek niet voldoende vermogen te hebben om
van de grond los te komen," zei een van de
passagiers. „De piloot trok vervolgens aan de
rem, het toestel nam een duik en daarnabrak
de hel los."
Van de 59 overlevenden moesten er twee met
ernstige verwondingen in een ziekenhuis
worden-opgenomen. Een passagier werd ge-
troffen door een hartaanval. Zijn toestand is
stabiel.
Het vliegtuig had Charlotte, in North Caroli-
na, als bestemming.

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - D66 ziet af van
deelneming aan een centrum-
links kabinet. „Het zicht op
een stabiel drie-partijen kabi-
net, gebaseerd op wederzijds
vertrouwen en respect is te ge-
ring," motiveerde D66-leider
Hans van Mierlo gistermiddag
zijn besluit af te haken van de
onderhandelinge over de vor-
ming van een nieuwe regering.
De 'spastische anti-D66 hou-
ding van het CDA' gaf de door-
slag, aldus de Democraat. De
besprekingen tussen CDA en
PvdA', onder leiding van infor-
mateur zijn gister-
avond direct begonnen, en
worden vandaag hervat.

PvdA-voorman Kok meent dat de
onderhandelingen 'gevoelsmatig
een flinke deuk hebben opgelopen'
door het vertrek van D66. Hij acht
de vorming van een centrum-linkse
coalitie 'niet kansloos, maar weleen
stuk moeilijker. CDA-fractievoor-
zitter De Vries daarentegen noemt
het vertrek van D66 'een wenselijke
situatie. „In politiek opzicht ben ik
blij," aldus de Vries.

" Het staartstuk van de Boeing in de rivier dicht bij de startbaan

’jammer’
Informateur Lubbers liet weten het
'jammer' te vinden dat D66 niet
meer meedoet. Volgens Van Mierlo
heeft Lubbers echter niet gepro-
beerd D66 tot andere gedachten te
brengen. WD-fractieleider Voor-
hoeve meent dat de christendemo-
craten D66 'publiekelijk hebben be-
ledigd', zodat die partij 'uit eigen
zelfrespect geen andere keus' restte.

De onderhandelaars van CDA en
PvdA voorspelden gistermiddag na
een eerste gezamenlijk onderhoud
met Lubbers allebei dat het nog eni-
ge tijd zal duren, voordat de partijen
vertrouwen in elkaar krijgen. „We
hebben lange tijd tegenover elkaar
gestaan," aldus de Vries. De Vries
en Kok kunnen zich tijdens de on-
derhandelingen laten seconderen
door CDA-minister Brinkman
(WVC) en de tweede man uit de
PvdA-fractie, Wöltgens.

Dinsdag zette de informateur D66
voor het blok door van deDemocra-
ten te eisen genoegen te nemen met
éénzetel danwel af te zienvan rege-
ringsdeelneming. Zowel CDA als
PvdA hadden al ingestemd met een
zetelverdeling volgens de formule
7-6-1. D66 kon alleen vrede hebben
met één zetel als het een zware post
zou zijn, én als de Democraten ver-
scheidene staatssecretarissen zou-
den mogen leveren. Toen Lubbers
deze verzoeken negeerde, barstte
voor Van Mierlo de bom.

Van Mierlo benadrukte datzijn grie-
ven niet de informateur, maar het
CDA betreffen. Van Mierlo: „Lub-
bers is niet expliciet bezig geweest
D66 weg te werken." De christende-
mocraten daarentegen verweet hij
D66 voortdurend te hebben 'verne-
derd. In een dergelijke sfeer is het
moeilijk 'essentiële concessies' te
doen, aldus de D66-leider, die het
volstrekt onterecht vindt dat het
CDA een overwicht in het kabinet
opeist.

Top Bush en
Gorbatsjov
dichterbij

WASHINGTON - De kans op een
topconferentie tussen de Ameri-
kaanse president Bush en Sovjet-
leiderGorbatsjov is dichterbij geko-
men na besprekingen die de Russi-
sche minister Sjevardnadze (Bui-
tenlandse Zaken) gisteren met Bush
heeft gehouden.
Afgelopen maandag nog zei Bush
dat een top met Gorbatsjov wat hem
betreft niet zo urgent was. Maar Sje-
vardnadze zei gistermiddag na zijn
gesprek op het Witte Huis dat 'we
hebben vastgesteld dat een top
noodzakelijk is. Daarover is geen
twijfel. De minister zei evenwel
niets over een mogelijk tijdstip van
zon topconferentie. Daarover zal hij
de komende dagen met zijn Ameri-
kaanse collega Baker praten in
Wyoming, een staat in het noord-
westen van de VS waar Baker een
ranch heeft. Baker zei gisteren te
hopen dat 'we in Wyoming een alge-
meen idee over het tijdstip van een
top kunnen aankondigen.

Toen hij woensdagavond in Was-
hington aankwam, zei Sjevardnadze
een brief van Gorbatsjov bij zich te
hebben met diaarm 'een aantal erg
belangrijke voorstellen, speciaal op
het gebied van wapenbeheersing.

Euthanasie
Ook de weigering van CDA-fractie-
voorzitter De Vries om de euthana-
sie-wetgeving bespreekbaar te ma-
ken, is de Democraten in het ver-
keerde keelgat geschoten. Van
Mierlo: „Hier is een grens bereikt.
Het kan niet zo zijn dat we allemaal
in de kronkels gaan liggen, omdat
een minderheid haar rechtsgevoel
wil opleggen aan een meerderheid."
Toch sprak Van Mierlo van een
'moeilijk besluit. „Omdat we echt
geprobeerd hebben om binnen de
grenzen van ons zelfrespect zo con-j
structief mogelijk mee te denkenl
over een drie-partijen kabinet."

vandaag
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Plunderingen
na orkaan Hugo
CHRISTIANSTED - Na drie dagen
van plunderingen wachten de inwo-
ners van de Amerikaanse Maagde-
neilanden op de aankomst van 1.000
militaire politiemannen uit de VS.
De orkaan Hugo heeft op de eilan-
dengroep bijzonder veel schade
aangericht. President Bush besloot
het leger in te zetten, nadat lokale
politiemannen en leden van de Na-
tionale Garde samen met vrijgela-
ten gevangenen winkels begonnen
te plunderen.
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Arts moet snel
bereikbaarzijn



Id elpee
Het nieuwste album van de
Eurythmics, WE TOO ARE ONE,
begint met een raadsel. Want
waarom heet de titelsong 'We
two are one'? Blijkbaar zijn de.Eurythmics óók een, net als de
'we""lilt hét eerste nummer.

Tien nummers telt het album..Vijfenveertig minuten lang de ty-
pische muziek van Arm Lennox
en David A. Stewart. Beiden te-
kenen voor de teksten en de mu-
ziek. Lennox produceert het on-
navolgbare stemgeluid en haar
muzikale partner verzorgt de
achtergrondzang en het gitaar-
spel. Er is zowaar ook een Neder-
landse bijdrage. De saxofoon
werd bespeeld door Candy Dul-
fer.

Nog een aardigheidje. Voor de
cover hebben de Eurythmics ge-
bruik gemaakt van recycling kar-
ton. Éen getuigenis van hun be-
trokkenheid met het milieu. En
Arm Lennox is er in geslaagd op
dat karton een zoveelste per-
soonswisseling door te maken.
Een ander album, een ander ge-
zicht.

Het mooiste nummer is - althans
dat is mijn persoonlijke mening- 'You hurt me and I hate you'.
Recht voor zijn raap. Want wie is
er nu een engel of een heilige als
een ander je pijn doet? De single
Revival lijkt op de een of andere
manier iets van het bekende
Eurythmics geluid af te wijken,
maar wordt daardoor misschien
wel des te aardiger. Bovendien
ook hier weer een tekst met
mooie beeldspraken erin.

Echter hoe mooi het ook alle-
maal is, hoe prachtig het »ook
'klinkt, hoe briljant de teksten
ook zijn, erg verrassend en ver-
nieuwend is WE TOO ARE ONE
niet meer. Maar dat is dan ook
werkelijk het enige punt van kri-
tiek dat ik na lang luisteren heb
kunnen bedenken.

Verder schieten woorden te kort
om deze schitterende produktie
te beschrijven. De gevoeligheid
van de ballad Sylvia. De hoop in
het laatste nummer 'When the
day goes down. 'Je hoeft niet te
huilen, weetje dan niet datje net
zo goed bent als ieder ander.
Weetje danniet datjeniet de eer-
ste bent die bij de pakken gaat
neerzitten en huilt.' (vrij ver-
taald)

Vergeleken met voorgaande el-
pees van de Eurythmics, zoals
Sweet Dreams of Be Yourself
Tonight, is We Too Are One ge-
voeliger en rustiger. Liefde, het
einde van de liefde, verdriet, de
dood. Dat zijn de thema's die We
Too Are One kenmerken. Wat
dat betreft zitten Lennox en Ste-
wart blijkbaar op een lijn.

ans bouwmans

popagenda

SEPTEMBER

" 22: Dilligence Heerlen: The Run

" 22: Sport Gronsveld: Fietsefreem

" 23: Walhalla Sevenum: The Jack Ol
Hearts

" 24: Zopo Horst: Cosmic Psychoses

" 24: Walhalla Sevènum: Silliconen
Kids

" 24: Brugske Slenaken: Fietsefreem

" 24: Carosseer Maastricht: The Run

" 25: Zopo Horst: Sator

" 25: De Fuu Swalmen: All Of A Dood-
ah

" 26: Apollo Weert: Fietsefreem

POP

quote
'All you rich powerful midd-
leclass people that think the
blues isfor the popryou gon-
na wake up one morning
andfind the blues knocking
on your door'

DENISE LA SALLE

Transvision Vamp in voetspoor Velvet Underground
Wendy James:onbekend en
daarom hier nog onbemind

Het bevalt Wendy James maar
niks dat ze in Amsterdam nog
steeds in volledige anonimiteit
over straat kan lopen. „Ik ben er
zelfs heel kwaad om en vraag me
af wat hier kan zijn misgegaan",
bekent de kordate frontvrouw
van Transvision Vamp, alvorens
het afgesproken rollenspel tijde-
lijk op de kop te zetten door het
stellen van een hele serie vragen
over Nederland als popmuziek-
land.

Hoekomt het datwij haar groep nog
niet hebben ontdekt als overal el-
ders in Europa Transvision Vamp al
is doorgebroken? En als de Hol-
landse disejockeys hun pioniers-
geesthebben verloren en nog alleen
maar hun Engelse collega's volgen,
waarom is Baby I Don't Care dan
hier geen hit geworden? Is dan ook
de gigantische stormloop op het
tweede album Velveteen - in de eer-
ste week nota bene al goedvoor een
afzet van 340.000 exemplaren - aan
alle Nederlandse media voorbijge-
gaan? Wendy James, nauwelijks be-
komen van een flitsende triomf-
tocht door Scandinavië, weet amper
hoe ze het heeft.

Slechts afgaande op haar rauwe ge-
luid laat de Londense formatie wei-
nig te raden over: hier is sprake van
een gedreven groepje, dat tracht in
de voetsporen te treden van Velvet
Underground, Patti Smith en The
New Vork Dolls. Wie Transvision
Vamp ook onder ogen krijgt (bij
voorbeeld in de clip van de nieuwe
single Landslide Of Love) zal wel-
licht sneller aan Blondie denken.
Omdat Wendy James evenzeer
hooggeblondeerd is als Debbie Har-
ry en niet minder sexy wenst over te
komen.

Juist vanwege die visuele verleide-
lijkheid heeft Transvision Vamp
nog steeds niet die algemene erken-
ning gekregen, die ze verdient,
meent de 23-jarige aanvoerster. Aan
publiek succes geen gebrek, maar
in de ogen en oren van de (Britse)
muziekpers hebben de Vampers
nauwelijks nog iets goeds kunnen
doen. „Alsof we geen enkele achter-
grond zouden hebben, alleen maar
pionnen van handige platenjongens
zijn, zo worden we nog steeds be-
handeld. In het begin is mijn opval-
lende uiterlijk best een voordeel ge-
weest, want een leuk meisje in de
groep betekent al snel grotere foto's
in kranten en tijdschriften. Inmid-
dels ben ik bijna geneigd te geloven
dat het beter is om een meer neutra-
le indruk te maken".

Anderzijds moet de invloed van de
beschouwende journalistiek zeker
niet worden overschat, stelt Wendy
James. „Er wordt door buitenlan-
ders nog altijd behoorlijk hoog op-
gekeken tegen de mening van bla-
den als New Musical Express, Melo-
dy Maker, Record Mirror en
Sounds, maar samen hebben ze nog
niet de oplage van Farmers Weekly.
Met andere woorden: zo groot is
hun bereik nu ook weer niet. Arties-
ten de hitparade in schrijven kun-
nen ze echt niet. We hebben dat ge-
merkt toen we zon twee jaar gele-
den met onze eerste belangrijke
single Revolution Baby even hun
steun mochten genieten. Ondanks
alle voorpagina's flopte die plaat.
Deze zomer werd Baby I Don't Care
over de hele linie zo gekraakt dat
het niet mooi meer was. Maar we
haalden wel de eerste plaats".

Vandaar dat ze zichniet meer uit het
veld zal laten slaan door vernieti-
gendekritieken. „De eerste keer dat
je de grond in wordt geboord doet

het pijn, enorm veel zelfs. Jewent er
ook niet aan, je gaat het wel relative-
ren. Je denkt ook: hier is iemand
slechtmet zijn vak bezig, want hij of
zn laat zich leiden door allerlei voor-
oordelen. En je herkent op een ge-
geven moment een vast patroon.
Dat is dat de pers in Groot-Érittanië
dol op je is als je het nog niet hebt
gemaakt en dat je op handen wordt
gedragen als jebent uitgegroeid tot
een levende legende als Bruce
Springsteen of Bob Dylan. Zit je
daartussen en kun je toch je hoofd
boven water houden, dan ben jeaan
de goden overgeleverd. Waarschijn-
lijk omdat men het niet kan hebben
datje onafhankelijk bent".

Bij deze popfenomenen denktWen-
dy James aan groepen als The Su-
garcubes, Pretenders en zeker ook
aan Transvision Vamp. „Wij hebben
ons bestaansrecht al bewezen door
tegen alle negatieve publiciteit in
steeds populairder te worden. Ons
kunnen ze niet veel meer maken.
Waar het nu om gaat is dat we een
levende legende worden. En dat zal
ook gebeuren. Geen twijfel over
mogelijk!"

Dat stoutmoedige plan trok Wendy
James reeds vijf jaar geleden. Sa-
men met gitarist Nick Christian
Sayer, die haar als schuchter zange-
resje uit een wijnbar in haar toen-
malige woonplaats Brighton had ge-
plukt. De eerste tweeëneenhalf jaar
leefde het eensgezindetweetal voor-
al van de liefde en liepen al hun po-

gingen tot het bemachtigen van een
verlossend platencontract steevast
op niets uit. Uitgerekend de maat-
schappij waarvan ze het minst ver-
wachtten, MCA, liet eind 1966 als-
nog weten dat ze serieus geGnteres-
seerd was.

Transvision Vamp (intussen gecom-
pleteerd door bassist Dave Parsons
en drummer annex toetsenist Tex
Axile) liet zich evenwel door deze
welkome kerstsurprise geenszins
imponeren. Slechts over een over-
eenkomst, waarbij volledige artis-
tieke vrijheid werd gewaarborgd,
kon worden gesproken, luidde het
hoogmoedige antwoord van Wendy
& Co. Wonderwel toonde de Ameri-
kaanse platenreus begrip, waarmee
de inleiding van het beoogde suc-
cesverhaal een feit was.
„De afspraak was eigenlijk heel sim-
pel", recapituleert Wendy James.
„We hebben gezegd: wij leveren de
muziek, de hoezen, de ideeën, enzo-
voort. Jullie zorgen voor de ver-
koop. Op dezewijze doet iedere par-
tij datgene waarin hij het beste is.
Het is ook de enige manier, waarop
je als artiest kunt overleven, denk
ik. Als je je niet uit naar eigen eer en
geweten door te luisteren naar bui-
tenstaanders, dan raak je vroeg of
laat het spoor bijster. Ik zeg niet dat
onze filosofie de gemakkelijkste is.
We zouden misschien nog' veel gro-
ter zijn geweest, als we meer waren
ingegaan op alle marketing-strate-
gieën die er toch altijd voor je wor-

den bedacht als eenmaal blijkt dat
er belangstelling voor je bestaat.
Maar zouden we voor ons gevoel
evenveel gepresteerd hebben? Ik
vrees van niet".

„Onze grootste prestige-overwin-
ning op al onze zakelijke partners is
wel geweest dat we in januari onze
voorjaarstoernee op het laatste mo-
ment hebben afgezegd en vervol-
gens nogvoor 1 junivoor de dag zijn
gekomen met een album dat binnen
een week nummer 1 stond. ledereen
had ons dat drastische besluit met
klem ontraden, noemde het zelf-
moord. Wij vonden echter dat we op
dat moment niet anders konden
doen dan stoppen met het toeren,
waar we geen zin meer in hadden",
aldus Wendy, die overigens met
Sayer, in de praktijk Transvision
Vamp's voornaamste componist,
enige tijd gelede^i is overgeschakeld
op een broer-zus-relatie.Haar op-
rechtheid houdt niet op bij het zin-
gen of de exploitatie daarvan. Ook
in de benadering van haar vakgeno-
ten laat Wendy James haar hart
maar al te graag spreken. Jason Do-
novan, Kylie Minogue en Bros we-
ten daar alles van, omdat ze meer
dan eens door haar zijn beticht van
valse drijfveren. „Ach, het zijn niets-
zeggende machines, die we over een
paar jaarweer vergeten zijn. Ik heb
niets tegen ze, maar ik heb ook geen
zin om net te doen alsof ik respect
voor hun verrichtingen heb. Zij zijn
onecht, laat mij dan liever eerlijk
zijn".

Wendy James staat open voor een
dialoog met haar 'slachtoffers. Niet
dat ze de hoop heeft ze te kunnen
bekeren, maar ze zou ze misschien
wel kunnen overtuigen om meer te
doen voor Ark, de strijdbare ecolo-
gische organisatie, waar ze zich in
navolging van haar goede vriendin
Chrissie Hynde regelmatig voor in-
spant. „Het is fijn dat mensen als
Sting en Chrissie proberen de men-
sen te wijzen op de noodzaak van
een mentaliteitsverandering. Hèt
zou nog beter zijn indien tienerido-
len als Jason Donovan zich zo zou-
den inspannen. Zij spreken de
jeugd nu eenmaal veel meer aan en
van de jongerenzullen we het straks
toch moeten hebben. Ik heb ook
volop mijn twijfels over de betrok-
kenheid van de popwereld bij de
brandende sociale vraagstukken
van vandaag en morgen. Die wordt
beslist overschat. Er zijn maar 'n
paar sterren die hun nek durven uit
te steken en die zijn allemaal dik in
de dertig, dus automatisch al wat
wijzer. Onder de jongere garde zie
ik, mezelf buiten beschouwing la-
tend, helemaal niemand. Natuurlijk
gebeurt er af en toe wel wat, maar
niet uit overtuiging. De vier bene-
fietconcerten die Bon Jovi jaarlijks
geeft zijn bedoeld om de manager
uit de gevangenis te houden. Ze
hebben te maken met zijn aanhou-
ding wegens de smokkel van 64 ton
hasj naar Amerika, niets met het
streven naar een gezondere wereld.
Ach weet je, de meeste popsterren
denken alleen maar aan hun eigen
carrière en het instandhouden van
de veroverde luxe. Cocaïne en li-
mousines, als die er maar zijn. Nou,
ik vertel je: niemand zal mij ooit co-
caïne zien gebruiken of eisen dat er
een limousine voor me klaar staat.
Als dat geld dan toch moet worden
uitgegeven, dan red ik liever een
paar dolfijnen".

" Wendy James laat zich niet meer uit het veld slaan door vernietigende kritieken

CD lijkt
redding van

muziekbranc
De compact disc lijkt steeds' I
de redding te worden van de I
ziekbranche. De misère van <■ €
verkoop wordt langzamerhan1
compenseerd door de verkoop
de krasvrije discjes. De totalÉ

koop van compact discs, m"
cassettes en langspeelplaten isl
eerste helft van dit jaarmet tie"1
cent gestegen ten opzichte v 8
eerste helft van 1988. De winst
die verkoop is met zestien pr"
gestegen.

Volgens voorzitter J. Gaastd
van de stichting Collectieve Pr|
tic Geluidsdragers zijn de cd-* j
en cd-maxisingle langzaam m*
ker de teruggang van de vinyl
in geldomzet gaan compensej
totale singlemarkt daalt weli*
met 37 procent, maar slechts
procent in geldomzet.
Verder toonde Gaasterland aa
de compact disc in de afgelop*
ren een sterke prijsdaling hee
dergaan. In 1986 koste een c<
middeld 46,25 gulden en nu b'
de consument omgeveer 30 $
voor een compact-disc. Vo'
Gaasterland is het aantal cd-sP
in de Nederlandse huishoü
groot. In 39 procent van de N;
landse huishoudens is een cd-si
aanwezig. Daarmee staat N 1
land, procentueel gezien, ol
tweede plaats in de wereld. In J'
is de 'penetratiegraad' van d'
speler het hoogst. Verwacht <
dat in 1990 in 53 procent van *derlandse huishoudens een d
ler staat.

puzzel van de da

Horizontaal: 1. schitterend slottoneel; 8.
verbrandingsrest; 9. dier met koud bloed;
10. muzieknoot; 11. motorschip (afk.); 13.
lichaamsdeel; 15. persoonlijk vnw.; 16.
uitheemse dakbedekking; 18. voedsel; 20.
korte tijdsduur; 21. familielid; 22. vloeistof;
24. zangstukk; 25. bordspel; 26. lichte
stof; 28. senior (afk.); 29. voorzetsel; 31.
lofdicht; 33. vogelprodukt; 34. toneeldich-
ter.

Verticaal: 1. laatdunkend; 2. nas'
(afk. Latijn); 3. televisie (afk.); 4. oP
plaats; 5. loofboom; 6. stoomschip ('
7. vreemd; 12. snelschrift (verkort)1
Amsterdams peil (afk.); 14. vorm val
15. derving; 17. zwemvogel in ard
streken; 19. insekt; 23. sporteveftf.
(afk.); 24. voltooid; 27. opera van »!30. paardeslee; 31. voorzetsel; 32-e(afk.); 33. bijwoord.

Oplossing van gister
ANTr-BEKK
LEI-B - V L O
LÜNDENAAK
EN-RE E - N A
S~ LORRE-N
-FEE-GEK
K-ASTER-K
OP-EEN-NO
PERMISSI B
R E U -. L - I E R
ARIA-ERTS

recept

Origineel
borrelhapje
Benodigdheden: 1 blikje escar-
gots (24 stuks), 1 takje peterselie, 1
teentje knoflook, 2 dl vetvrije
bouillon (consommés), 1 dl witte
port (of zoete sherry), 6 g gelatine
(3 blaadjes) en 24 mini-toastjes.

We beginnen met de pittige gelei.
Breng de bouillon met het onge-
perste teentje knoflook aan de
kook en laat in ongeveer 10 minu-
ten op laag vuur zachtjes tot de
helft inkoken.

Week de gelatine 10 minuten in
koud water.
Verwijder het teentje knoflook uit

de bouillon en roer er de port of
sherry door. Knijp de gelatine uit
en los de blaadjes op in de hete
bouillon. Laat de escargots goed
uitlekken en verdeel ze over de
mini-toastjes. Leg op iedere slak
een blaadje peterselie. Schep op
ieder toastje een lepeltje gelei en
laat daarna helemaal opstijven.

Proost.!!!
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IN
CONCERT

Wereldster Nana Mouskouri komt
weer naar Nederland.

In november geeft zij een 9-tal
concerten in Nederland waarvan

één op woensdag

15 NOVEMBER
in de

RODAHAL
KERKRADE

LimburgsDagblad
I

genieten op vertoon van de Vriendenpas

VIJF GULDEN REDUCTIE
op de diverse entreeprijzen.
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Biografie
Nana

Mouskouri

Er zijn veel artiesten wier {
naam nooit bekend zal
worden over de grenzen *
van hun eigen land, maai
van enkele anderen wel. v
Eén van hen is Nana £
Mouskouri, die wereldtaal«
geniet. J

ii

Ze is op 13 oktober 19341 j
Athene geboren. Ze brach
haar jeugd door in t
Griekenland. Aan deze
jeugd heeft ze niet zulke t
prettige herinneringen
overgehouden, omdat ,
Griekenland in die tijd een
ware haard van verzet
vormde. Haar
herinneringen zijn dan ook
die van geweld, dood en
honger.
Een vriend van de familie,
die getroffen was door has
mooie stem en muzikaliteit
bood aan haar zang- en
muziekstudie te bekostigen
aangezien haar ouders ge&
geld hadden.
In 1951 ging ze op advies'
van haar muziekleraar naa
het conservatorium van
Athene. Hier studeerde ze
zang en piano en kreeg z«

een klassieke opleiding. Na acht jaar kwam ze zeer
onverwacht in kontakt met jazz, wat haar zo goed beviel
dat ze zelfs met vrienden, die een orkest gevormd haddei1

optrad voor de radio. Haar muziekleraar van het
conservatorium was hierover zeer verbolgen toen hij dit
ontdekte en verbood haar eindexamen voor het
conservatorium te doen.

Zij besloot zich op jazz te oriënteren en ging als big
band-vokaliste werken in een Grieks café „le Tzaki".
Hier begon een grootse carrière. Eén van haar
toehoorders, de bekende componist Maros Hadjidakis,
was bijzonder onder de indruk en schreef tientallen
chansons voor haar, waarmee ze o.a. het Songfestival va'
Griekenland in 1960 en een Songfestival in Bareelona
won.
Dit was en werd de gelegenheid om over de grens van
Griekenlandbekendheid te krijgen. Ze kreeg aanbieding^'
over de hele wereld en trad daar ook op. Zowel haar
platenopnamen als de verkoop daarvan zijn talrijk. Ze zin!J
en spreekt niet alleen Grieks maar ook Italiaans, Engels,
Frans, Duits en Spaans.

Ze heeft samen gezongen met NatKing Cole, Bing CrosW
Ella Fitzgerald, Danny Kaye, Mahalia Jackson, Edith Pia'
en vele anderen. Met Harry-Belafonte heeft ze
verschillende tournees gemaakt, die bijzonder succesvol
bleken.
Ook Nederland bezocht Nana vele malen voor zaal-, Tv
en radio-optredens.
Mede dank zij deze uitermate succesvolle optredens blij'l
haar populariteit stijgende. De vrouw met „the Voice of
Nostalgia", stem der weemoed, zwijgt overigens in alle
talen over haar privé-leven, maar des te meer geeft zij tP
artistiek gezien volledig over aan het door haar zo gelief
publiek.

I

Vrienden van het Limburgs Dagblad
genieten

EXCLUSIEVE
KORTING!

De kaartverkoop voor dit concert start vandaag.
Bij alle kantoren van het Limburgs Dagblad en de W*
Vaals kunt u entreebewijzen kopen met een exclusief

korting van

VIJF GULDEN!
Entreeprijzen:

1e rang ’ 45,-; op vertoon Vriendenpas ’ 40-
-2erang ’ 40,-; op vertoon Vriendenpas ’ 35-
-3erang ’ 35,-; op vertoon Vriendenpas ’ 30,-

- Vrije plaatskeuze -
Zaal open: 19.00 uur. Aanvang 20.15 uur.



Sociale Zaken:
aleer ruimte voor
loonsverhoging

trendvolgers
I ?EN HAAG - Werknemers in de

Oor de overheid gepremieerde en
°esubsidieerde sector (trendvol-
*ers) kunnen volgend jaar 2,75 pro-
j-^t meer gaan verdienen. Minister
d

e Koning (Sociale Zaken) heeft ditj.eKamer in een brief meegedeeld.
0 ? ru imte voor loonsverhogingen is
''5 procent hoger dan de bewinds-
al in zijn begroting voor 1990, die

J* Prinsjesdag werd geopenbaard,
"eldde.

n eri zegsman van De Koning liet
te van het verschil we-
Jaa de trendvolgers al eerder dit
iti h '75 Procent extra was beloofd
Vei-ue vorm van incidentele loons-

Dat bedrag, circa 180'Joen gulden per jaar, was niet
Ve erin de begroting verwerkt. Bo-mmen zou dit teveel uitleg hebbensevergd.

st
de begroting voor 1990 was vol-man met de bekendmaking van de'mte voor algemene loonsverho-

*"}gen (1,55 procent), 0,2 procent
*n n Voor sectoren met knelpunten
tr u\2s procent aan ruimte voor ex-y' incidentele loonsverhogingen.
Jegens de woordvoerder van de
4f'nister kon uit het woord 'extra'geleid worden dat de 0,25 procent
eP^I incidenteel bovenop de reedser°-er beloofde 0,75 procent kwam.

aast de nu voor 1990 beschikbare
tt ln\te voor loonsverhogingen van
oók lgers 275 Procent) kunnen
tir besparingen op de pensioen-
tg^'es ingezet worden voor verbe-rg van arbeidsvoorwaarden.

Shamir: Mubaraks
vredesvoorstel
slechts grapje

$k^U.ZALEM - Premier Yitzhak
vreH

r van Israël neeft gisteren het
pr aefvoorstel van de Egyptische
Den nt Hosni Mubarak verwor-
vri\°m bezet gebied te ruilen voor
Skj " Shamir zei dit in een toe-
verfa tegenover studenten. Hij

,lsr ?^?rP Mubaraks oproep aan het
Jeri volk om de regering in
bre °P andere gedachten te

SCn' Hi^ deed de °ProeP van
gecj arak, die via de televisie wasaan, af als een grap.

geloof niet dat hij het serieus
je » nde- Hij maakte maar een grap-
te, aldus Shamir, leider van de
v<"ed „Land voor
ons ?■ deze bekende zin klinkt zo
2jj nuldig. Israël zal land geven en
e^ht ons vrede geven... Er is
teld h

niemand in de Arabische we-
reld c ons vrede wü geven," zoa Shamir zijn gehoor voor.

ten] Svervangend ministervan Bui-
dse Zaken- Benjamin Neta-

faëli U' Verklaarde tegenover de Is-
stet h

he radio dat Mubaraks voor-
tor^ et Israëlsiche vredesplan zou
raëi ren- Egypte's wens dat Is-
Drau^ied teruggeeft, betekent in
tiin„ jk het toestaan van een Pales-
'eidT vaat' zo zei Netanyahu. PLO-
otn r" Yasir Arafat zei bereid te zijn
'^ge et *sraël directe onderhande-
Hia_„!. te beginnen, zonder voor-

vooraf.

IJzig
„Dc hoofdredactie van dc Pravda
biedt haar verontschuldigingen aan
Jeltsin aan," zo stond in een klein
kadertje onderaan dc achterpagina
te lezen. Dc Pravda veroorzaakte
deze week een rel door een artikel
uit dc Italiaanse krant 'La Repubbli-
ca' over te nemen waarin dc voor-
malige partijchef van Moskou werd
afgeschilderd als een drinkebroer
die dc whiskey-fles uitbundig had

Excuses Pravda
aan Jeltsin

wegens kritiek

De relaties tussen Bonn en Oost-
Berlijn worden steeds ijziger. De
Oostduitse communisten weiger-
den gisteren opnieuw een CDU- po-
liticus het land binnen te laten. Ver-
der werd de uitnodiging aan een
SPD-delegatie uit het Saarland in-
getrokken.

MOSKOU - Het Sovj et-partij blad
Pravda heeft zich gisteren veront-
schuldigd voor een stuk waarin een
vernietigend verslag gedaan werd
van de reis die Boris Jeltsin onlangs
door de Verenigde Staten maakte.

aangesproken tijdens zijn achtdaag-
se tour door de Verenigde Staten.
„Voor Jeltsin is Amerika een bar
van vijfduizend kilometer," heette
het in het stuk.
Het artikel ontlokte een boze reactie
aan het hervormingsgezinde blad
'Moscow News' dat de Pravda ver-
weet de regels van het journalistie-
ke fatsoen te hebben overtreden.

„De Pravda heeft niet de moeite ge-
nomen de lezers mee te delen of de
schrijver van het artikel geloofwaar-
dig is of niet," aldus het blad.

Volgens het officiële Sovjetpersbu-
reau TASS zou de Pravda-corres-
pondent in de Verenigde Staten pas
na het afdrukken van het artikel bij
'La Repubblica" hebben geïnfor-
meerd naar de bron van de verhalen
over Jeltsin. Daarbij kwam vast te
staan dat het om informatie uit de
tweede hand ging: een stuk in de
'Washington Post' en uitlatingen
van Sovjet-emigranten die geruch-
ten over Jeltsinswangedrag hadden
gehoord.

Meldingsplicht
Volgens het aanvullende voorstel
moet elke staat die in Europa meer
dan 40.000 reservisten wil oproepen
dit volgens het nieuwe voorstel zes
weken van te voren melden. Ver-
plaatsingen van strijdkrachten en
materieel waarbij meer dan 600
tanks gemoeid zijn zouden twee we-
ken van te voren moeten worden
aangemeld.

Van het totale aantal tanks, stukken
geschut en gepantserde personeels-
voertuigen dat op grond van een ak-
koord tussen NAVO en Warschau-
pact over conventionele bewape-
ning mag worden aangehouden, zal
volgens het nieuwe voorstel een ge-
deelte worden opgeslagen op van tevoren bekendgemaakte plaatsen,

waar het voortdurend kan worden
gecontroleerd door de landen die
aangesloten zijn bij het Warschau-
pact.

Als uit deze opslagplaatsen mate-
rieel wordt verwijderd, bijvoor-
beeld voor oefeningen, dan moet
dat lang van te voren worden aange-
kondigd. Het materieel mag slechts
voor beperkte tijd uit de opslag wor-
den gehaald en er is bovendien een
limiet verbonden aan de hoeveel-
heid.
In het pakket dat nu in Wenen op ta-
fel ligt zitten evenwel nog geen
voorstellen voor de wederzijdse
controle op de aantallen en bewe-
gingen van gevechtsvliegtuigen en
helikopters, een ingewikkeld pro-
bleem gezien de mobiliteitvan deze
wapens en daarmee een kwestie
waarover men het zeker nog niet
een, twee, drie eens zal zijn.

Oostduitse kerk mikpunt van felle kritiek

DDR verbiedt nieuwe
oppositiebeweging

Van onze correspondent

BONN - De Oostduitse minis-
ter van Binnenlandse Zaken
heeft gisteravond de dinsdag
opgerichte onafhankelijke
deomocratische beweging
'Nieuw Forum' verboden. Vol-
gens Oost-Berlijn streeft
'Nieuw Forum' staatsvijandi-
ge doeleinden na. Daarop staat
maximaal vijfjaar gevangenis-
straf.
De communistische partij SED
heeft de begin deze week gehouden
Evangelische Synode in Eisenach
scherp aangevallen. In een com-
mentaar in het partijblad Neues
Deutschland staat dat de Oostduitse
protestanten een aantal hervor-
mingseisen hebben gesteld die ten
doel hebben de DDR om te vormen
tot een kapitalistische staat.

„Wat de vijanden van de DDR in 40
jaarniet is gelukt, moet nu blijkbaar
door middel van hervormingen
worden bereikt." Neues Deutsch-
land stelt verder dat de staatsbedrij-
ven niet tot prestatiegerichte 'com-
binaten' zijn omgebouwd opdat er
weer kapitalistische uitbuiting kan
plaatsvinden. In een aanval op de
buitenlandse correspondenten
schrijft de partijkrant dat de DDR
geen kapitalistische mediaconcerns
nodig heeft, omdat 'wij de aandacht
van ons volk niet af hoeven te leiden
van problemen als massale werk-
loosheid, drusgverslaafden en tien-
duizenden daklozen.
De actie van anti-Westduitse inge-
zonden brieven in Neues Deutsch-
land loopt ook nog op volle toeren.
Gisteren berichtten 24 lezers over
negatieve vakantie- ervaringen in
Hongarije. De tendens: jongeren
werden zonder meer omsingeld
door Westduitse agenten die hen
over wilden halen naar het Westen
te komen. Maar ze bezweken niet, ze
kwamen terug naar de DDR.
Naar gisteren in Oost-Berlijn be-
kend werd zijn meer dan tien jonge
Oostduitsers, die maandag na de
traditionele vredesdienst in de Ni-
colai-kerk in Leipzig werden opge-
pakt, veroordeeld tot geldstraffen
van meer dan 1.000 mark. Hoeveel
van de ruim 100 gearresteerden nog
vast zitten, is niet bekend. Vier de-
monstranten, die tien dagen gele-
den na een kerkdienst werden gear-
resteerd, hebben vier maanden ge-
vangenisstraf gekregen.

" In de Amerikaanse staat Texas zijn gis-
termorgen zeker 18 scholieren om het leven
gekomen bij een ongeluk met hun schoolbus.
De bus werd van achteren aangereden door
een vrachtwagen en stortte in een vol water
gelopen grindgat langs de weg. De bus die
scholieren vervoerde naar het aan de
Mexicaanse grens gelegen Missioii ver-
dween vrijwel geheel in het 3,5 meter diepe
water. Volgens een gemeentewoordvoerder

vonden zeker 18 kinderen tussen de 12 en 18
jaar bij het ongeluk de dood, terwijl 49 an-
deren gewond raakten. Over het precieze
aantal scholieren dat in de bus zat bestaat
nog onduidelijkheid. Het voertuig was bere-
kend op een capaciteit van 70 personen. De
bestuurders van beide voertuigen liggen
met onbekend letsel in het ziekenhuis.
FOTO: uren na het ongeluk zocliten duikers
in de bus nog naar slachtoffers.

Westelijke deskundigen: snel akkoord mogelijk

Nieuw NAVO-voorstel
voor wapenbeheersing

WENEN - De NAVO-landen heb-
ben gisteren op de CFE-onderhan-
delingen over conventionele wa-
penvermindering in Europa een
nieuw, aanvullend wapenbeheer-
singsvoorstel voorgelegd aan de
landen van het Warschaupact. Vol-
gens westelijke deskundigen kan
het voorstel ertoe leiden dat al vol-
gend jaarhet langverwachte wapen-
akkoord wordt ondertekend.
„Het is het uitgebreidste en gede-
tailleerdste voorstel dat ooit is opge-
steld voor vermindering van con-
ventionele strijdkrachten," zei de
Canadese afgevaardigde David
Peel, die in Wenen het voorstel na-
mens de NAVO indiende. Het
vormt een aanvulling op eerdere
voorstellen voor strikte plafonds
voor troepen en zwaar materieel.
Een hoge woordvoerder van het
Warschaupact zei dat het ernaar

uiziet 'dat dit een stap vooruit is.

Werkdruk
AbvaKabo-onderhandelaar P. van

Loon kreeg op de bijeenkomst in
Utrecht van zijn achterban te horen
dat de 3,25 procent minimaal moet
worden binnengehaald. De kaderle-
den bleken echter de meeste waar-
de te hechten aan vermindering van
de werkdruk. Waar de middelen
hiervoor vandaan moeten komen
kon Van Loon na afloop van de ver-
gadering nog niet zeggen. De Abva-
Kabo zal de actiecomités aanraden
niet verder te gaan met acties als
werkonderbrekingen en zondags-
diensten draaien.

Bij de ledenvergadering van de
christelijke ambtenarenbond giste-
ren in Nijkerk waren ook vijftien di-
recteuren van bejaardenhuizen aan-
wezig. Zij beaamden de schrijnende
situatie in de bejaardenzorg en von-
den dat de werkdruk snel vermin-
derd moet worden. De CFO-leden
zullen doorgaan met de geplande
acties. Volgens een woordvoeder
van de christelijke bond CFO moet
de werkgeversorganisatie zich veel
militanter opstellenom geld voor de
bejaardenzorg los te krijgen van de
overheid.

binnen/buitenland

Kabinet wil tornen
aan uitkeringen

weduwen- en wezenwet

\ Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG- Uitkeringen op basisvan de weduwen- en wezenwet(AWW) moeten in de toekomst ge-
baseerd worden op het netto-mini--1 ttiumloon. Binnen de AWW moet
eer> basisuitkering komen die 50
Procent van het netto-minimum-
'oon beloopt. Daar bovenop moeten. Inkomensafhankelijke toeslagen

"Komen. Het tweede kabinet-Lub-
-1 bers heeft hiertoe een principebe-

sluit genomen.

de herstructurering van de
WW wil het kabinet een financieel
nadeel, dat ontstaat door toeken-
J!lng van AWW-uitkeringen aan we-
duwnaars, compenseren,
eerder dit jaarkende de rechter we-

duwnaars het recht op een AWW-
uitkering toe. Tot nu toe konden al-
leen weduwen recht op AWW clai-
men. Het weduwnaarspensioen
kost de staat, zonder maatregelen,
naar schatting 500 miljoen gulden
per jaar.
Door het principebesluitvan het ka-
binet tot een andere opzet van de

AWW wordt blijvend een besparing
bereikt van 450 miljoen gulden. In
de eerste jaren is dat echter veel
minder.

Met haar plannen wijkt het kabinet
enigszins af van voorstellen die de
SER en de Emancipatieraad heb-
ben gedaan voor een andere opzet

van de AWW. Beide adviesorganen
stelden voor iemand pas recht op
een AWW-uitkering te geven als
men door overlijden van de partner
zelf minder inkomen zou krijgen.
Dit plan zou blijvend een besparing
van 750 miljoen gulden op de AWW
betekenen.
Wanneer het principebesluit van
het nu demissionaire kabinet wordt
doorgevoerd, is een open vraag.
Waarschijnlijk zal dat aan een
nieuw kabinet worden overgelaten.
De AWW-uitkering is nu voor wedu-
wen tussen ruim 1.100 en ruim 1.600
gulden bruto per maand. Voor we-
zen is dat tussen ruim 350 en ruim
700 gulden per maand. Dit los van
een vakantieuitkering per maand,
die bruto uiteenloopt van bijna 25
tot ruim 110 gulden.

Bonden: laatste bod aanvaardbare basis

Verder overleg over
CAO-bejaardenzorg

Van onze redactie economie
UTRECHT- De bonden AbvaKabo
en CFO hebben gisteren na overleg
met hun leden besloten door te gaan
met de onderhandelingen over de
bejaardenzorg-CAO op 2 oktober.
Hun leden vinden het laatste bod
van de werkgeversvereniging VNB
(Vereniging Nederlandse Bejaar-
denoorden) genoeg basis voor een
principe-akkoord, als tenminste
harde afspraken worden gemaakt
over de vermindering van de werk-
druk. Dat bleek op de gisteren ge-
houden raadpleging van de kaderle-
den.

Na het overleg van afgelopen maan-
dag met de bonden was de VNB be-
reid tot een loonsverhoging van 3,25
procent voor alle werknemers, als
de totale kosten gelijk bleven. Dit
betekent dat minder geld zal wor-
den beschikbaar gesteld voor het
opzetten van een functiewaarde-
ringssysteem. Eerder was al een
eenmalige uitkering van 1 procent
overeengekomen.

Advies: loongrens
ziekenfonds naar

50.900 gulden
UTRECHT - De Ziekenfondsraad
zal de regering adviseren, de loon-
grens voor de verplichte zieken-
fondsverzekering op 1 januari 1990
te verhogen van 50.150 tot 50.900
gulden per jaar,zo blijkt uit een ont-
werp-advies dat de raad op 28 sep-
tember bespreekt. Het maximum
dagloon waarover premie moet wor-
den betaald zou omhoog moeten
van 164 naar 166 gulden.

De Ziekenfondsraad heeft de nieu-
we bedragen berekend aan de hand
van de ontwikkeling van de loonin-
dex over de periode 31 juli 1988 tot
en met 31 juli 1989. Hij hoopt dat de
regering de bedragen zo snel moge-
lijk vaststelt en in elk geval voor de
peildatum 1 november. Het be-
drijfsleven kan dan op tijd de admi-
nistratieve procedures verzorgen
voor de aan- en afmelding van de
betrokken werknemers en voor de
daarbij behorende voorlichting.

Vietnam haalt
laatste troepen
uit Cambodja

PHNOM PENH - Vietnam heeft
gisteren een begin gemaakt met de
terugtrekking van zijn laatste troe-
pen uit Cambodja. Duizenden Viet-
namese soldaten vertrokken giste-
ren uit de noordelijke stad Siem
Reap en andere verzamelpunten in
het oosten van het land. Vietnam
heeft beloofd vóór 26 september al
zijn troepen uit Cambodja terug te
trekken.

Met het vertrek van de troepen
komt er een einde aan de tien jaar
durende militaire bemoeienis van
Vietnam met Cambodja. Vietnam
viel het land in 1979 binnen om een
einde te maken aan het schrikbe-
wind van de Rode Khmer, dat aan
ruim een miljoen Cambodjanen het
leven heeft gekost.

Volgens Vietnamese functionaris-
sen zullen de laatste eenheden vol-
gens het schema dinsdag uit Cam-
bodja vertrekken, waarna het leger
van de communistische regering
van premier Hun Sen het alleen te-
gen het verzet zal moeten opnemen.
Verscheidene burgers in Siem Reap
zeiden blij te zijn dat de Vietname-
zen weg gaan, maar waren tegelij-
kertijd bezorgd dat het Cambod-
jaanse leger het op eigen kracht niet
zal bolwerken tegen de gevreesde
Rode Khmers. De Rode Khmers
zijn de sterkste van de drie verzets-
groepen die vanuit het grensgebied
met Thailand tegen de regering in
Phnom Penh strijden.

Zuidafrikaanse
politie arresteert

weer betogers
JOHANNESBURG - De Zuidafri-
kaanse politie heeft gisteren 38
mensen opgepakt bij een betoging
in het centrum van Durban. Dit
heeft de Zuidafrikaanse politie ver-
klaard. Ook in Johannesburg trad
de politie tegen anti-apartheidsde-
monstranten op.

Het ingrijpen van de politie duidt
erop dat er een einde is gekomen
aan de terughoudende opstelling
van de regering tegenover anti-
apartheidsmanifestaties. Vorige
week gaf de nieuwe Zuidafrikaanse
president, Frederik W. de Klerk,
toestemming voor een grote anti-
apartheidsmars in Kaapstad.

Ruim 750 blanke Zuidafrikanen
hebben aangekondigd te zullen wei-
geren hun dienstplicht te vervullen.
Dat hebben zij gisteren in een geza-
menlijke verklaring op persconfe-
renties in diverse grote steden in
Zuid-Afrika laten weten. Zij vinden
dat het militaire apparaat functio-
neert als een instrument ten dienste
van de apartheid.

punt
uit

Aquino
De Filippijnse president, Cora-
zon Aquino, heeft gisteren ge-
zegd dat de bomaanslagen die
afgelopen weekeinde in Manila
zijn gepleegd mogelijk onder-
deel vormen van een samen-
zwering tegen haar bewind. In
hetzelfde licht zag zij ook een
reeks onthullingen over cor-
ruptie binnen de regering.

" Verongeluk!
Tijdens een actie om papaver-
velden in het Centraalaziati-
sche deel van de Sovjetunie te
vernietigen is woensdag een
helikopter van het Rode Leger
neergestort en brandend uit-
eengespat. Bij het ongeluk
kwamen vier van de 15 inzitten-
den van het toestel om het le-
ven. Het persbureau TASS
meldde dat de helikopter op
het punt stond te landen in de
buurt van de stad Samarkand,
in Oezbekistan, toen het toestel
door een windstoot uit zijn
koers werd geblazen, op de rot-
sen neerstortte, vlam vatte en
explodeerde.

Eenden
De meeste eidereenden op het
Nederlandse deel van de Wad-
denzee lijden aan een wormin-
fectie in het maagdarmkanaal
waartegen nog geen remedie
bestaat. Dat is althans de in-
druk van Akke Bijma-Visser
van Vogelasiel 'De Fügelpits' in
het Friese Anjum. Bijma heeft
de indruk dat het merendeel
van de eidereenden ten dode is
opgeschreven.

Boeten
Een Chinese vader is kort gele-
den tot ideologische bijscho-
ling veroordeeld omdat zijn
zoon van acht de communisten
en de nationalisten door elkaar'
had gehaald. Papa moet drie
maanden lang dagelijks een
uur bijles politiek nemen om-
dat zijn zoon een schildwacht
in Peking had aangezien voor
een soldaat van de Kuomin-
tang.

" Protest
De Panamese oppositieleider
Guillermo Endara is woensdag
voor onbepaaldetijd in honger-
staking gegaan. Hij hoopt dat
daarmee de Panamezen alsnog
warm zullen lopen voor een
campagne van burgerlijke on-
gehoorzaamheid tegen 'sterke
man' Manuel Antonio Noriega.

" Onthoofd
Saoedi-Arabië heeft gisteren
zestien inwoners van Koeweit
terechtgesteld, die schuldig
waren bevonden aan het plegen
van bomaanslagen in de heilige
stad Mecca. De Koeweiters, van
wie tien van Iraanse afkomst,
zijn publiekelijk onthoofd. De
bomaanslagen vonden in juli
plaats tijdens de jaarlijkse pel-
grimstocht van moslims naar
Mecca. Daarbij werd één pel-
grim gedood en raakten zestien
mensen gewond.

Straf
De rechtbank in Zwolle heeft
de 29-jarige S. uit Lelystad ver-
oordeeld tot een gevangenis-
strafvan vijfjaar wegens de uit-
voer van 41 kilogram cocaïne
en het bezit van 113 kilogram
van dezelfde stof in december
vorig jaar. Tegen S. was twaalf
jaar gevangenisstraf geëist.

Opgepakt
Twee gewapende Jordaniërs,
een van hen een soldaat, zijn
het afgelopen weekeinde opge-
pakt nadat zij de grens met Is-
raël waren overgestoken, met
de bedoeling een militair doel
aan te vallen. De mannen, be-
wapend met pistolen, waren zo
uitgeput dat ze geen weerstand
boden. Volgens militaire bron-
nen was hun enige motief het
verlangen Israëlische soldaten
aan te vallen.

Tim
De politiespeurhond Tim, die
bij de geruchtmakende zaak
rond de Zaanse paskamer-
moord een dubieuze hoofdrol
speelde, blijkt opnieuw te zijn
ingezet bij een doodslagzaak.
Gisteren stond bij derechtbank
in Amsterdam de 25-jarige E.
terecht wegens het doden van
een vrouw vorig jaaroktober in
Amsterdam. Terwijl in de zaak
rond de Zaanse paskamer-
moord het gerechtshof ernstig
twijfelde aan de betrouwbaar-
heid van de sorteerproeven van
Tim en deverdachte mede hier-
om vrijsprak, werd toch ook dit
keer in een soortgelijke zaak de
speurneus van Tim ingezet en
gebruikt als bewijsmateriaal.

" Betoging
In Servië zijn woensdag 15.000
mensen de straat opgegaan om
te demonstreren tegen de
luchtvervuiling, na een oproep
van milieu-activisten. De bewo-
ners van Zajecar eisen dat er
een einde komt aan de indu-
striële vervuiling
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®piccolo's
045-719966

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

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

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletters. Pnjs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en 'Vermistgevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven/transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.

Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Advertenties voor de rubrieken 'Proficiat',
'Vermist/Gevonden', 'Mededelingen', 'Woningruil',
'Kamers aangeb.-gevr', 'Kontakten/Klubs',
'Huwelijk;Kennismaking', 'Braderieën/Markten' en
'Bingo/Kienen' worden UITSLUITEND tegen kontante
betaling of vooruitbetaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer geaccepteerd, waarbij tevens voor de
rubrieken 'Proficiat', 'Huwelijk/Kennismaking' en
'Kontakten/Klubs' legitimatie VERPLICHT is.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

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

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 156599

Personeel aangeboden

Voor VAKBEKWAME bin- Voor TUINSNOEI, wmter-
nen- en buitenschilderwerk- beurt, renovatie, bestrating,
zaamheden: 045-210020. afrast, metselwerk, enz. Bel— 045-272093 na 18.00 uur op
EENMANSORKEST voor werkdagen
nae7<.4Örheden Te' Voor al Uw BOUW-w'yl"°')w PLANNEN; Ontwerp, begro-
EENMANSORKEST voor ting, berekeningen, vergun-
alle gelegenheden. Tel. ningen en subsidie aanvra-
-04754-83464. gen. Tel. 045-460392.

Personeel gevraagd

Dancing Peppermill
vraagt

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

Aanmelding: Vrijdag of zaterdag tussen 8.30 en 10.00 uur., Beitel 90, Heerlen.
Voor Geleen, Puth, Schinnen en Spaubeek vragen wij

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

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

Tel. 04490-46868.

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

- electromonteurs- pijpfitters- bankwerker
met ervaring.

Sollicitaties na tel. afspraak. Horselstraat 1, 6361 HC Nuth.
045 - 24 22 85.

Brood- en banketbakker
gevraagd.

Bakkerij Cardinaals
Steenstr. 11 Limbricht. 04490-16110.

Voor HEERLEN-CENTRUM vragen wij
Bezorgers M/V

die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur
's-ochtends onze krant te bezorgen.

Melden: Limburgs Dagblad , Geerstraat 5 Heerlen.
Tel. 045-717719.

Modezaak in Centrum Heerlen vraagt
voor spoedige indiensttreding

Verkoopsters
(met ervaring, 30 uur p.w.)

Part-time verkoopsters
(op afroep)

Schriftelijke sollicitaties:
Mej. Eberhard
Kerkstraat 89

6439 AR DOENRADE
Voor regio Gulpen-Wittem vragen wij

Bezorgers M/V
die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur 's och-
tends onze krant te bezorgen. Melden Limburgs Dagblad,

Valkenburg. Tel. 04406-15045.

Statebo
Scheidingswanden/Systeemplafonds

Op korte termijn gevraagd
Ervaren en leerling monteurs

Ondernemers
Tel. 043-471735 en 043-473747.

Supermarkt van Oppen Kerkrade zoekt
voor de afd. Groente en Fruit een energieke
Medewerker/Medewerkster

In een leiding-gevende functie. Tel. soll. 045-422281.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft werk voor:

bijrijder m/v
voor een bedrijf in Stem. De kandidaat is 2 dagenper week
beschikbaar. De werkzaamheden bestaan uit het laden en
lossen van goederen. Een prima baan voor studenten en
scholieren, die wat willen bijverdienen. Deze baan is voor

3 tot 6 maanden. Heb je interesse, bel direct met:
Harry Hollanders, tel. 04490-56156.

Gevraagd met spoed
Monteur

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

Zelfstandig kunnen werken.
Goede toekomstmogelijk-

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

6401 DP Heerlen.
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 BV.,
Trichtêrweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland Ervaren
timmerlieden, metselaars en
ijzervlechters (handlangers
onnodig te soll.), ook co-
lonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of 229548.
Privéhuis Michelle vraagt
leuk MEISJE met garantie,
loonwerktijden in overleg.
Tel. 045-228481.
Gevr. LOODGIETERS, leer-
ling loodgieters en c.v-
monteurs. Inl. Hoogbrugstr.
13, Maastricht. Tel. 043-
-210518.
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.
Bar St. Tropez te Sittard vr.
MEISJES, ledere dag geop.
van 21-5 uur. Int. mog. Tel.
04490-15828, na 21 uur
04490-17402.
Ga je graag met mensen
om? St. gez. lich. zoekt 2
MEDEWERKSTERS plm.
18-20 jr. Soll. 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 fruitspeciaal-
zaak in omg. van Heerlen.
Lft. plm. 19 jr. m. ervaring.
Br.o.nr B-2041 L.D. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
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

Gevr. ervaren TEGELZET-
TER voor langdurige projec-
ten in Limburg en Duitsland.
Soll. na afspr. Bellen na
17.00 u. Tegelzettersbedrijf
Martin Dominikowski, Land-
graaf. 045-323667.
VOEGERS en metselaars
gevr. Tel. 04490-25658.
BEZORG(ST)ER gevr. voor
ochtendblad in bezit van
fiets of brommer en telefoon
voor de wijk Übach O.
Worms. Algemeen Dagblad.
Tel. 045-316209.

Personeel gevr. voor de
BOSBOUW, min. leeft. 18 jr.
en machinist voor hout-
oogstmachine. Gobo Hout-
handel, Dorpstr. 27 Jabeek.
Inl. na 19.00 uur. Tel.
04492-1550.
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.
Bar Ma Cherie vraagt MEIS-
JES voor de middag- en
avonduren. Geopend v.a.
14.00-02.00 uur. Hellebroek
61, Nuth. Tel. 045-241829.
Ervaren BUFFETDAME
voor bar/club gevraagd. Inl.
045-317032 of 463616 na
14.00 uur.
Bouwbedrijf zoekt BE-
DRIJFSLEIDER, met diplo-
ma of vrijstelling voor werk-
zaamheden BRD. Inl.: Tel.
04490-19616.
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.
FAHRER gesucht zum be-
liefern unserer Backerei-fi-
lialen, auch Renter ange-
nehm. Kirchratherstrasse
132, Herzogenrath. Tel.
09-49-4206-62218.
Leesportefeuille Antoine
vraagt v. direct BEZOR-
GERS in vaste loondienst.
Bel v. afspr.: 04498-55259.
Montagebedrijf vraagt met
spoed MONTEURS voor
stalen daken en gevels. Soll.
na tel, afspr. 045-318334.
MEISJE gevr. v.- privéhuis.
Garantieloon. Intern mog.
045-721759.
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.
Gevr. mannelijk BUFFET-
PERSONEEL voor Gay-Bar
Chez-Nous. Leeft. 18-35 jr.
Tel. 045-727949 of 727370.
Gevr. met spoed zelfst.wer-
kend KOK. 045-213305.
Fa. Timmers GmbH vraagt
el. en CO2 LASSERS, G 6
lassers, lassers bankwer-
kers, bankwerkers en mon-
tagebankwerkers. Dhr. P.
Venix, 043-256759/045-
-214105, Ammonieterf 1,
Heerlen.
MEISJES gevr: voor goed-
lopende club, garantie

’ 1.250,- p.w. 04499-3828.
INTERNATIONAAL Chauf-
feur gevr. Zonder ervaring
onnodig te solliciteren. Int.
Tr. Nic Brassé BV, Pinger-
weg 14, 6361 AL Nuth.
AKB Hulsberg BV vraagt
met spoed ervaren METSE-
LAARS voor langdurig werk
in Duitsland. Tel. 045-
-230045/04405-1236/0449-
9-4479.
Albert Heyn zoekt voor het
filiaal in Sittard vriendelijke
enthousiaste full-time ME-
DEWERKERS M/V voor de
groentenafd., kruideniers-
warenafd. en kantine, max.
leeft. 19 jr. Belangstelling?
Stuur dan uw schriftelijke
sollicitatie naar Albert Heyn,
Walstr. 71, 6131 CV Sittard,
t.a.v. Mevr. P. Strijkers
Gevr. OPPAS i.b.v. auto

;voor 3 kind. in Weiten, 4 a 5
dgn. p.w. na schooltijd,: soms 's avonds. Tel. 045-

-[718152 na 18.00 uur.

i TIMMERMAN 18-19 jr. voor
systeemplafonds gevr. Vij-
verstr, 48, Brunssum, tel.
045-258944.

Onroerend goed te huur gevraagd

Te huur gevraagd van particulier
»

vrijstaand huis of bungalow
omgeving HEERLEN.

Tel. 073-143761.

Jong stel zoekt appartement Wat VERKOPEN? Adver-
/WONING min. 3 kamers in teer via: 045-719966.
Geleen of Sittard. Huur Te huur gevr. ruim WOONH

’ 500,-. Tel. 04490-29873, of flat omg. Heerlen/Geleen'dond. en vrijd. na 18.00 uur. Tel. 045-414816.

Onroerend goed te huur aangeboden
WINKELPAND te h. Schar- Te huur gemeub. & gestoff.
nerweg 12, Maastricht. Te appartement. (Nieuwstr. 62,
bevr. 043-210518. - K'rade.) Voor 1 a 2 pers.

Huursubs. mog. 045-
Te h. 72 m2KANTOOR-of 456795/045-452895.
woonruimte 2e etage Rijks- "
weg-C Geleen. Tel. 04490- Voor net persoon 1 slkp.ka-
-41927, tussen 10 en 12 uur, mer FLAT centrum Hoens-
Te huur eenpers. gemeub. te bevr. Steenkoolstr.
KAMERS boven de 25 jr. Pr. 1' Hoensbroek, na 17.00 uur
Hendrikln 112 Brunssum. T . AOPARTr-..-.
Tel afqnr 10 00-17 00 uur ' e huur APPARTEMENT, v.nlU^lnnn alleenst. of paar te Kerkra--045-252000. de-Vink. Tel. 045-725667.
Te huur BOYENWONING Te h. APPARTEMENT m. 2
voor echtpaar zonder kinde- slpk.'s, douche, toilet, ka-
ren. Tel. 04490-42669. Mer, keuken. 045-244805.

Onroerend goed te koop aangeboden

Brunssum, Semmelweisstraat 4
Ruim halfvrijstaand woonhuis met garage, voor- en achter-tuin, kunstst. kozijnen, beneden theropane. Ind.: kelder,
hal, toilet, woonkamer, keuken, serre, hobbyruimte, bad-
kamer met ligbad, 4 slpks., zolder met c.v. en gasboilerOpp. 380 m2. Vraagprijs ’ 154.000,- k.k.

Ass.kantoor van Oppen B.V.
Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543.

Heerlen, Thorbeckestraat 22
Tussenwoning met c.v. Ind.: kelder, gang, toilet, voortuin,

woonkamer, keuken, (w.k. schroten plafond) terras en ber-
ging, 2 slpks., badkamer doucheen toilet v.w., zolder met
vaste trap en slpk c.g. berging, daken electra vernieuwd.

Netto maandlast 100% fin. ’ 488,11
Ass.kantoor van Oppen B.V.

Lindeplein 5 Brunssum. 045-254543.

Open huis heden 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 variërend
van ca. 28 m2tot ca. 41 m2(met of zonder open keuken). 2
slaapk. badk. zolder alwaar 3e slaapk. (bereikbaar via vas-
te trap). Panden zijn geheel onderkelderd, geheel geïso-
leerd. Hardh. koz. Achtertuin met berging. Mogelijkh. voor

gar. Prijzen van ’ 99.000,- k.k. tot ’ 112.500,- k.k.
Netto maandlast ca. ’ 580,-

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

Krijgt uw wonirag wel voldoende
aandacht? U bent er zeker van

als u belt met

Makelaardij 0.g.. Taxaties. L- ____ _J
Hypotheek - Adviescentrum

GCIUinG 6ÏnGe
B BHeaeerrirUCklaan2B NVM

"■ "^" Tel.: (043)7155 66 MAKELAAR

GEVRAAGD. Ouder woon-
huis met tuin. Tot. ca.
’100.000,-. 040-448656.
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
Te k. K'rade-W. Geh. geren,
oud WOONHUIS voorz. v.
kunstst. koz. en dubb, begl.
ged. roll, diepe tuin. Ind.:
hal, kelder, woonk. en inb.
haard, 4 slpk., vaste trap
naar geïsoleerde zolder.
Huur-garage aanw. Vr.pr.
’139.000,- k.k. 045-
-420495.
Te k. in zeer goede staat v.
onderh., verkerende monu-
mentale BOERDERIJ, ge-
deeltelijk in gebruik als bivak
voor ca. 50 bedden, plus
ruim woonh. geschikt voor
meerdere doeleinden, CV,
berg. en ruime parkeerpl.
aanwezig. Vrij te aanvaar-
den. Tel. 04459-1687.
HEERLEN, Benzenrader-
weg 89, goed onderhouden
boyenwoning met grote tuin
o.a. ruime woonkamer en 4
slpks. Vr. pr. ’ 85.000,- k.k.
Wijman & Partners Vast-
goed. Tel. 045-728671.
Te k. halfvrijst. WOONHUIS.
Lage Bongerd 19 Roosteren

HEERLEN. Kievietstraat 8,
goed onderhoduen tusen-
woning, woonkamer, eiken
keuken, badkamer met lig-
bad, 4 slpks. Het pand is
voorzien van kunststof ko-
zijnen met dubbel glas. Vr.pr

’ 99.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.

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

Kamers
Te huur gem. ZIT/SLPK. m.
douche/wc en kookg. Hom-
merterweg 21, Hoensbroek.
Te1.045-415718/725053.
Te huur KAMER, Holtskui-
lenstraat 1, Eygelshoven.
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.
Te h. in C.-Hrl. gem. KA-
MERS m. gebr. v.keuken,
cv., douche. 045-717525.
1-KAMER app. en eig.
badk., parkeerpl., tuintje.
Centrum Heerlen, ’ 490,-
-incl. Tel. 04490-18738.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS va. ’9,50
per m2. Stenen va. ’ 0,35 p.
st. Het meeste uit voorraad
leverbaar. Frepa, Staringstr.
123-125, Heerlen-Molen-
berg (achter Philips fabriek).
Tel. 045-423641.
Aanbieding: VLOERTE-
GELS 1e keus v.a. ’22,50
p.m2. Wandtegels ’ 19,50
p.m21e keus. Inclusief lijm,
voegsel.en BTW. Tegelhan-
del Janssen, de Hut 7, Gul-
pen Tel. 04450-1970.

Hobby/D_h_2.
WIJNBEREIDEN ook bier
en kaas N.P.I. Heigank 110
Nieuwenhagen wo-do-vrij-
dag 13-17.30 u. za 10-16 u.
Te k. van part. voor zelf
WIJNMAKEN, flessen en
mandflessen, vruchtenpers,
rekken en toebehoor. Tel.
045-220977.
Te k. luxe concourwagen,
kleur groen/wit, met zwart-
leren kopstuk en leidsels.
Tel 04409-2020.

KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met ol
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Te k. 25 rollen DAKBEDEK-
KING, 10 mtr. 1.4mm dik en
betonmolen 140 ltr. 04490-
-24965.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.

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

Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.

Winkel & Kantoor
Verbouwings-opruiming

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

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

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

Geldzaken

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

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

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

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

thuis
Gemakkelijk:

Geld lenen via ons gaat gemakkelijk. Wij stellen u telefo-
nisch enkele eenvoudige vragen en wij geven u direct ad-
vies over uw mogelijkheden voor een passende lening. Bij
goedkeuringvan 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

Transacties
COMPUTERFORMULIE-
REN duizend stuks 12 inch,
bedrukt ’165,- excl. Druk-
kerij L'Ortye, Kouvenderstr.
35 Hoensbroek 045-212517
Te huur goedlopende FRI-
TURE compl. met inventaris
in grote woonkern, evt. met
woning. Inl. 045-222316 of
045-226823. ■
Te huur aangeb. FRITUUR/
Cafetaria in gemeente Stem.
Tel. 04490-75870.

Landbouw
MESTSILO'S. B.E.M. BV
Rott 14, 6294 NM Vijlen.
Biedt aan. Berijdbare mass.

?esloten mestsilo's. Inl. vrijbl
el. 04455-1871. Fax. 2245.

Dag, van 8 t/m 21 uur.
Plusm. 3.000 m 2LAND-
BOUWGROND te k. in de
gem. Voerendaal. Tel. 045-
-250036.
Te k. TRACTOR merk Deutz
D 30 S, Bwj. 1971. Tel.
04409-2020.

Te koop jonge HENNEN.
Custers, Dicteren. Tel.
04499-1341.
Uit voorraad leverbaar
nieuwe en gebruikte machi-
nes voor speciale prijzen.
Lely rotorkopeggen; 1 en 2
rijige aardappelvoorraad-
rooiers; alle type's vaste
tandcultivatoren; 2 én 3
balks met en zonder rol of
steunwielen; veewagens
voor 2 - 4 koeien en 6-8
koeien; tandemas; perfect
weidebloters; weidehekken
3/5 mtr. gegalvaniseerd;
Voederdrinkbakken op wie-
len; voorhefinrichting; auto-
matische voederbakken
voor kalveren in weide bij te
voederen; hooiwagens te-
vens te gebruiken voor
drinkbak of mais te voede-
ren, dit alles gegalvaniseerd
o.a. gebruikte machines in
zeer goede staat, Lely rotor-
kopeg 3 en 4 mtr.; kunst-
meststrooiers; Lely, Amazo-
ne, Vicon en Vicon Penton;
1-2-3 schaarploegen; aard-
appeltrieurs en transpor-
teurs 6/8 mtr., aardappel-
loofklappers. Bel direct Jean
SPONS. Eysden 04409-
-3500/2524.
Te h. PAARDEBOX met
weidegang en alg. verzor-
ging omg. Brunssum. S.v.p.
na 19 u. bellen 045-270083.

Gebr. MACHINES: Miede-
ma stortbunker, Kuxmann
en Wisent 1- en 2-rijige
aardappelrooiers, Kernper
en PZ 1- en 2-rijige mais-
hakselaars, Vicon en Mie-
dema U-snijders, Holaras
voederdoseercontainer, PZ
en Fahr frontmaaiers,
mengmestverspreiders v.
4000, 4200 en 5000 ltr.,
Claas veldhakselaar, kip-
wagen 6 ton, Saxonia zaai-
machine 3 mtr. nieuw voor
spec. prijs, div. opraapwa-
gens v. 20-36 m3, frontlader
voor Renault, driepuntsfrees
2 mtr., Karcher warmwater-
reinigers. Collé Sittard. Tel.
04490-19980. _____
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 R 94; Ursus 335 en
360 Zeotr 6911. Collé Sit-
tard. Tel. 04490-19980.
Weg. bedr. beëind. te k.
werkt. mach. en gereedsch.
Hogeweg 9 Beek (L.) Tel.
04490-71504
OPENHAARDHOUT te k.,
stammen, gezaagd en ge-
kloven, ’55,- per m3. Tel.
045-243674.

Auto's

Automarkt Schaesberg
Baanstraat 105 (t.o Draf- Renbaan)

van donderdag 14 t/m maandag 25 september

XP~_ii^.^^_3r"Tfx£__-*__?w_*rNr

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

Telefoon 045-318888.
Autobedrijf H. Merckelbach, Benzenraderweg 295, Heerlen

Telefoon 045-424444. Te koop

Mercedes 300 D automaat
bwj.o7-'B7. Voorzien van alle ace: airco, electr. ramen,

Pullman, metallic, get.glas, hoofdsteunen achter, radio etc.
Peugeot 205 La Coste, wit 1987
Peugeot2osXLl.l,wit : 1985
Peugeot2os Accent 1.1, rood 1987
Peugeot2os Junior 1.1, blauw 1987
Peugeot 205GL 1.1, beigemetallic 1984
Peugeot 205GR 1.3, grijsmetallic 1987
Peugeot 309Allure 1.3, wit 1987
Peugeot 309 XL Profil, blauwmetallic 1987
Peugeot 309 GL Profil, zilvermetallic 1986
Peugeot 305 Select, grijsmetallic 1985
Peugeot 505 Familiale, bruinmetallic 1983
Citroën Visa 1.1 RE, grijsmetallic 1988
Daihatsu Charade TS 5, wit 1988
Mitsubishi Colt 1.2GL, wit 1987
Ford Fiesta 1.1 L, blauwmetallic 1985
Opel Corsa 1.2TR, grijsmetallic 1986
VW Polo C, zilvermetallic 1984
Toyota Corolla 1.3 LB, groenmetallic ..' 1986
Fiat Panda 1000CL, rood 1987
Mazda 323 NB 1.3, zilvermetallic 1983

Financiering en inruil mogelijk.

Peugeot Janssen
Eygelshovergracht 64, Kerkrade. Tel. 045-460500.

Fiat Klankstad
Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87; Uno 45 '83 t/m '88; Uno 60
S Silver '86; Uno Diesel '84; Ritmo '84 t/m '86; Fiat Ritmo

105TC '82; Fiat 127 1050 '85 '86; Suzuki
Alto GL '86; Opel Ascona 1600 S 5-drs. Hatchback '81;
Opel Corsa TR '84; Opel Kadett 1.2 hatchback '86; Opel
Kadett 1200 '82; Renault 9 GTL '85; Renault 11 TXE '85;
R5TL '81; Skoda 120LS '86; Volvo 345 DLS '82; Panda
1000 S'B7; Citroën 2 CV 6 '82; Visa 11 '85; Lada 1500 S

stationcar '83; Peugeot 305 GL '82, '83; Ford Escort 3-drs,
'85. Seat Ibiza 1,2 L '85.

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

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

van max. 4 jaar. * 14 Dagen omruilgarantie.

nnGebruikteWagens
UUPlusSysteem

OBOVAG GARANTIE

10% korting
op al onze gebruikte auto's

Een greep uit onze voorraad:
Fiat Panda 45 rood 1982
Fiat Panda 750 CL rood 1987
Fiat Panda 1000 CL wit 1986
Fiat Uno 45 beige 1985
Fiat Uno 45 fire rood okt. 1986
Fiat UnoAmico wit 1987
Fiat Uno 45 fire rood 1987
Fiat Uno Champ blauwmet 1988
Fiat Uno 60 super Carrara wit 1987
Fiat Ritmo 5 versn. silver sp. uitv 1986
Fiat Ritmo quatro sp. uitv., 5 versn 1987
Fiat Ritmo 75 lE, 5 drs., katalysator blauwm 1988
Citroën AXrood 1988
Lancia VlOturbo groenmet.. 1987
Seat Ibiza 1.2GL, wit, grijs kent dcc. 1987
VolkswagenPologrijsmet 1986
Volkswagen Golf, sdrs., wit 1985
Volkswagen Golf 1.3 blauw, 15.000km 1987
Volvo 240 GL en LPG, zilver 1983

Aktie t/m 30/9
Fiat Creusen Heerlen

Spoorsingel 50, tel. 045-724140

l nnGebruikteWagens I
f UUPlusSysteem
| OBOVAG GARANTIE f

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.
Wij geven het meeste voor
Uw AUTO. U belt, wij komen
045-422610 ook 's avonds.
Zien is kopen, zeer mooie
BMW 320-6, veel extra's
zoals, sp.velgen, schuifkan-
teldak, elec. spiegels, get.
glas, bwj. '81, APK 8-'9O, pr.
n.0.t.k., 100% in orde. Do-
natusstr. 88 Nuth.

Te koop BMW 318 met veel
extra's. Tel. 04492-5552.
BMW 5201, bwj. '82, nw.
mod. uitbouw, verlaagd, alle
extra's, ’ 10.750,-. Inr. evt.
045-316940.
Te k. CHEVROLET Malibu,
bwj. '79, z. mooi en goed lo-
pend, 045-455345, na 19 u.
Te k. CITROËN TRS 1600
(BK), bwj. '83, tel. 045-
-456809. Pr.n.o.t.k. Kerkrade
Te k. CITROËN GSA '81
i.g.st. ’ 1.250,-. Pastorijstr.
12 Nuth.

SBrqfio%a.-tt *|||.
Proficiat Jan

met het 4e kruisje

mWbml?*m\ \ï
van Pa, Oma Miepie, Thommy, Penny, Paul, Pat, Miei

Hallo Anita Eke
Gefeliciteerd

Proficiat met je verjaardag. iÉH -*uM
AMANDA, EDITH. f, . ' ",","'"M" "' ' \

Vandaag wordt je een n$
l_i~. ,_.«„ eeuw. De familie. ,
Hoi opa — - iToos

1&% *"** ff i

üKm I
Proficiat met je 65ste
verjaardag. Dennis. Hartelijk Gefeliciteerd

met je verjaardag
H.G. Opa Henkenßob-

Jenny, Jan en kinderen vermelden.

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

■ 04765-1338/04740-1925.

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20.

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

’ 28.950,-; Opel Kadett GSI
'87, ’ 29.900,-
W\ I

Nu halen pas

1 juni 1990
betalen

voor gebruikte auto's
niet ouder dan 01.01.1986

AX 11 RE 4x '87
Visa Leader '86/'B7
Visa 11 RE 2x '86

BK '85/86787
BK 14 RE '83/'B5/'B6

BK 16 RS '87
Austin Metro '88
Ford Escort '86
Opel Kadett '86

Nissan Cherry 17 diesel '85
Renault LT 25 GTS '85

VW Polo coupé '86
Volvo 340 GL '85

Citroën Van Roosmalen
Wilhelminasingel 58-62
Maastricht. 043-215154.

Knutselkoopjes
Panda 45, '81 ’ 600,-

Citroën 2 CV 6, '81 ’ 800,-
Opel Kadett City '78

’1.250,-
Fiat Creusen

Spoorsingel 50, Heerlen.
Tel. 045-724140.

Ford Escort 1.3L'B4;
Honda Civic 1.3 L '84;
Ford Fiesta 1.1 S '80;

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

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

Bpvag-autobedrijf
John Osojnik

Tripstr. 24 Eygelshoven.
Tel. 045-460734.

AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’ 300,-1f 20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
Datsun CHERRY '82, i.z.g.
st. ’3.000,-. Tel. 045-
-422787
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 323 i '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.

Te k. Opel OMEGA, bwj.
18 S, Opel Ascona, 1°
bwj. '86, Nissan Micra
'83, Mazda 929, autom..!
'80, Opel Kadett, bwj.
1300, Garage Reyntjens.
Hendrikln 94-96, BrunsS'
Tel. 045-270441.
Te k. BMW Bauwer, caC
let, type 320 i, (6 cil.), *extra 's, zeldz. ti*
pr.n.o.t.k., m. mr. mog. »
merstr. 13, Terwins»
Kerkrade-W. 045-4132gj
Degelijk, betrouwbaar.
betaalbaar op onze AÜ
SHOW: 1987 Toyota C$
1,8 DX stationwagen d»
1987 Ford Escort 1.4
Bravo; 1987 Fiat Uno 45
re; 1987 Seat Ibiza 1.2
Del Sol; 1987 Suzuki,
GL; 1986 Renault 21
injectie alle extra's; 1
VW Passat Variant die-
-1986 Mazda 626 2.0 0
1986 Opel Rekord 2.0

LPG; 1986 Volvo 340'
LPG; 1986 Opel Kadett
S HB; 1986 Ford Escort
CL Bravo; 1986 Opel Cf
1.3 S; 1986 VW Polo &
per luxe; 1986 Fiat Ritm",
L; 1986Lada 2105 GL; I
Peugeot 205 GR; 1
Mazda 323 stationw*
1,3; 1983 Volvo 343 sp«
met sportvelgen etc; ']
Opel Kadett 1,3 S; 1
Opel Kadett HB 1,2 SJ
extra's; 1981 Honda °.
1981 Opel Kadett sta'
wagen autom.; 1980 v
Manta 2.0 S; 1980 Pei»
305 GL ’1.850,-; 1979
pel Ascona 1.9 ’l9'
Gratis APK en tektielbej
deling, bij '.aflevering. 'fen financiering mogelijk]
toselect, Trichtêrweg
Brunssum. (bij Shell W
nestation Treebeek).
045-229080. J
Te koop ALFASUD '79.
versn., APK 5-'9O.
04492-4279. J— .
Weg. omstand. te koop \mooie AUDI 100, 4 cil-.
'85, kl. met.grijs, LPG.
’14.900,-. 04492-2190>
AUDI 100 es, blauwmet*
1983, 2.3 ltr., injeCj
stuurbekrachtiging, b*
computer, ’ 15.950,-. \Klyn, De Koumen 7, H"8

broek. 045-220055.
Te k. mooie AUDI 80 lS>
mod., 4-drs., bwj. 80, _
en op gas. I.z.g.st. APJJJvr.pr. ’ 2.450,-. W. de P
str. 11, Kakert-Landgraglj
Autohandel F.v. OPHÜ^biedt aan: Rocky Daiha,
Soft-top diesel '88, 19>
km; Porsche 924 Targai
met., '81; Mercedes 230
5 bak,-div. opties '82; \80 CL Turbo diesel '83;'
Sud Sprint '81; Opel K^
5 drs. t.'Bo; Golf Diesel,
Ford 1.6 78; Ford Com"
ltr. GL, LPG, i.z.g.st...
Talbot 1308 Jubilé '79;^
tava Yugo '83; VW Pol",
2x, i.z.g. st.; VW &\Ruska Classic; Lada S^|ra '87; Triumph acclaim "
'83; Toyota Corolla C
'77; Audi 80 1e eig. '80;
nault R5GTL '80; MerC
250 LPG '78; Kadett C"_
12 S LPG '80; Kadett. j
BMW 316 t.79; Manta ü
i.z.g.st voor liefhebbet--,
koop, verkoop, financ^Diverse inruilers. Akers'^j
52C, Hoensbroek. ,g
224425. Geop. van 10- 1'
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Halfjaarwinst
Frans Maas
tijgt eenderde

- Het expeditiebedrijf
jjs Maas heeft de winst over het

halfjaar in vergelijking metelfde periode in 1988 met 39 pro-
oien stijgenvan f 9,8 miljoentot
" tniljoen. De onderneming ver-
'htdat de winst over het hele jaarvan 1988 (f 20,2 miljoen) ruim-
°°ts zal overtreffen.
bestuur schrijft de winststijging
*9n uitbreiding van de activitei-
|"ij alle bedrijfsonderdelen. De
l°-omzet steeg in het eerste half-
van f 777,7 miljoen tot ruim f 1Jard. Het bedrijfsresultaat ging

M 19,2 miljoen naar f 25,2 mil-J:Oe winst per aandeel steegvan1,5 tot f3,01.

Hernia koopt
Olden Wonder

\f DOLDER - Remia gaat de
,^en Wonder sauzenfabriek in

üe overnemen van Dalgety
1£!s Holland, aldus een bekend-
ltlg van de twee betrokken on--""erningen. Dalgety Foods wil

1 j.c°ncentrerenop twee kernacti-
'j en

-> namelijk snacks (onder

' chips) en gedroogde ingre-
iü'en voor de levensmiddelenin-fce.
?>ia rekent sauzen tot haar kern-: 'teit. De transactie zal geen na-
?e gevolgen hebben voor de

van de ongeveer

" bokken medewerkers.

beurs overzicht
Rustig
'.{[STERDAM - De Amster-; itlase effectenbeurs bood giste-
:^ti°Pnieuw het beeld van een;j'ge markt, waarbij het me-
'i'eef? 1 van de koersen goed
jliyi lggen' zi J het veelal in de
i/agn van het slot van de vorige
E' Een uitzondering vormde
i atjpUmiJ Wehry, die op de publi-
](O van de lagere halfjaarwinst
] rD in koers daalde.

prijshoudende stem-
lij S Weerspiegelde zich bij een'
63 heiden aandelen-omzet van
tj: ,6 miljoen miljoen in eenw'hg van de stemmingsindex
a, u >2 punt tot 197,7. Op de obli-
j'ernarkt, waar ruim f 500 mil-
H- Werd omgezet, raakten de
;^ st verhandelde staatslerun-fond een dubbeltje kwijt,
lpnJ?e aandelenmarkt was Bor-
1^ lJ Wehry geheel uit de gratie
ing

at in de middag een forse da-
;sft van de halfjaarwinst was be-
la Het slot van dit
"O iaelsaandeel lag f7,50 lager

Gevraagd waren2^ en Bols. De laatste werd
ti " hoger verhandeld op f 175
"6rri or net kruideniersfonds
lj„ f 1,80 meer gegeven op

Vd 16<i j. a§ ook Océ van der Grin-
% ' j!le f 6 hoger de markt verliet
Vi " " PmllPs ging verder
\^t en wel f 0,90 naar f48,60.
Iie J. lagen Middenstandsbank,
2?4 / minder waard werd op
auI'^ en Nedlloyd, die f 1,80e naar f94,30.

ii»f 'okale sector bestond rela-
4,7fie^ vraag naar Flexovit, die

&tï<} h°ger sloot op f97,90. Ah-
-41tteWas eveneens in trek, maar
\s. er onder invloed van
'dg fhemingen iets in om toch
>fols

b hoger te sluiten op f296.
154Pi 1 ging f 3 vooruit naar
Sd f

en voor Schuttersveld
jo6-j , 4 meer gegeven op fl7B.
'<W gen ook Beers, BAM, en
6k6n °' NBM-Amstelland, die
fits. n neeft gegeven de utili-
°cht en woningbouwpoot van
"'Hen IGB aan de directie te
ter a verkopen, werd f 0,20 la-
ttin handeld °P f20,50. 188-
Sh i"aakte f 3 kwijt °P f65-
7 ' °*ie Pannen over een
%$ omzetstijging, maar een

grote winststijging venti-
s/^. steeg f 0,60 naar f31,10.

Blad vindt
Schiphol beste

luchthaven
" Schiphol is door de lezers van
het zakenreizigersblad Business
Traveller International uitgeroe-
pen tot de beste luchthaven ter
wereld. De lezers van het Ameri-
kaanse blad vonden ook het be-
lastingvrije winkelcentrum van
de luchthaven het allerbest.
Het toonaangevend vakblad Bu-
siness Traveller International

ondervraagt elk jaar een groot
aantal van zijn 40.000 lezers over
de kwaliteit van de internationa-
le luchthavens. De Amerikaanse
zakenreizigers roemden op
Schiphol vooral de bagage-af-
handeling, het belastingvrij win-
kelcentrum, de snelheid van in-
checken, het ontbreken van rijen
wachtenden en de faciliteiten
voor transferpassagiers. Ook het
vervoer van Schiphol naar Am-
sterdam beoordeelden de lezers
als goed en snel.
Na Schiphol vonden de lezers de
luchthaven Changi in Singapore
het best, gevolgd door Frankfurt.

Ranglijst
Momenteel haalt Melkunie (West-

en Midden-Nederland; 6500 leden)
80 procent van haar omzet uit de
binnenlandse markt. Voor Campina
(zuidelijke provincies; 7800 leden)
ligt dat percentage op 35. Melkunie
staat nu op de 25e plaats in de we-
reldranglijst van zuivelindustrieën.
DMV Campina stond vorig jaar op
de 20e plaats en Coberco op plaats
12. Na de fusie komt de combinatie
op de 4e plaats terecht, net achter
twee grote Amerikaanse onderne-
mingen en het Zwitserse concern
Nestlé.
Mattheussens sluit niet uit dat in de

komende jaren de zuivelindustrie in
Nederland zich uiteindelijk onder
een noemer zal samenvoegen. „Dat
plan is in de jaren zeventig ook al
eens geopperd, maar vanwege de
omstandigheden in dietijd nooit ge-
realiseerd. Het is denkbaar dat we
toch weer die kant opgaan. Coberco
heeft er in eerste instantie voor ge-
kozen om door overnames in het
buitenland onze positie te verster-
ken. Op korte termijn zullen we
geen samenwerking met Neder-
landse coöperaties overwegen".

economie

Pasch Venlo
125 jaar

ENLO - De firma Pasch iner>10, die ook een vestiging
in Heerlen, viert komend

het 125-jarig be-aan. Pasch verkoopt ondereer kristal, serviezen en be-
ekken. Eregasten tijdens het
est zijn commissaris van de

tj 'ftingin Kremers en mevrouw
''a Lubbers.
°°gtepunt van de jubileum-
jering is de expositie 'Van no-|!'e aard' in De Maaspoort in
irftlo. Op deze tentoonstelling
iPsenterenruim twintig fabri-
ÏJJten hun collecties kristal,
)biezen en interieurdecoratie.

' *expositiewordt zaterdag ge-
door Ria Lubbers en. fürt tot en met donderdag 28.Ptember. Kremers zal in Ven-

1'komen vertellen dat Pasch
*c« voortaan hofleverancier
j?6noemen. Verder zullen er
pens de jubileumviering di-nßrse concerten worden gege-

Strak monetair beleid uit angst voor opkomende inflatie
Duitse bank vreest

verhoging: van rente
Van onze redactie economie

FRANKFURT - De Bundes-
bank heeft de rente gisteren
niet verhoogd. Maar de West-
duitse centrale bank blijft er
bezorgd over dat de inflatie
weer de kop opsteekt. Daar-
om, zo staat in het maandbe-
richt over september, zou het
verkeerd zijn de aandacht nu
te laten verslappen.
Dat betekent dus dat het monetaire
beleid strak blijft, waarbij het ac-
cent ligt op het in de hand houden
van de groei van de geldhoeveel-
heid. Dat zoukunnen betekenen dat
het disconto, net als in april en juni,
in de toekomst wel omhoog gaat.
Omdat de gulden aan de Duitse
markt is gekoppeld, kan De Neder-
landscheBank in dat gevalniet ach-
terblijven en gaat ook hier de rente
omhoog.
De huidige economische omstan-
digheden in de Bondsrepubliek
Duitsland herbergen een aantal ge-
varen. Genoemd worden het capaci-
teitstekort van de industrie, de stij-
ging van de kosten en het duurder
worden van de invoer door de hoge-
re dollar. Dat zijn allemaal prijsop-
drijvende factoren. Verder kan, on-
danks een nog altijd bestaande gro-
te werkloosheid, de industrie
slechts met moeite in haar vraag

'naar meestal gekwalificeerde arbeid
voorzien. Werknemers moeten
overwerken en extra ploegen die-
nen te worden ingezet. Dat is even-
eens inflatiebevordeïend.
In de eerste helft van dit jaar is de
economie met 4,5 procent gegroeid.
Dat is sinds 1976 niet meer gebeurd.
Met dit groeitempo staat de Bonds-
republiek samen met Japan aan de
top.

Na fusieplannen DMV-Campina en Melkunie

Verdere concentratie
in Nederlandse zuivel

ZUTPHEN - De zuivelbranche zal
zich in de komende vijfjaar steeds
meer concentreren. De fusiegolf
komt vooral door de aanstaande
eenwording van de Europese
markt. „Wij staan positief tegenover
de voorgenomen samenwerking",
aldus de voorzitter van het Produkt-
schap voor de Zuivel, H. Schelhaas,
naar aanleiding van de mededeling
van de coöperatieve zuivelvereni-
gingen DMV Campina en Melkunie
Holland, dat zij de mogelijkheden
van een fusie bespreken.

„Campina en Melkunie vullen el-
kaar goed aan. Gezien de ontwikke-
lingen in de markt verwacht het
produktschap de komende jaren
verdere concentraties in de zuivel".
Melkunie en Campina behoren in
de Nederlandse verhoudingen tot
de grootste zuivelondernemingen.
Internationaal gezien nemen zij een
bescheiden plaats in. De belangrijk-
ste redenen voor het overleg zijn de
concentraties in de zuivelsector bin-
nen en buiten de EG en de bunde-
ling bij de afnemers. De beoogde sa-
menwerking dient onder meer ter

versterking van de verkoop- en on-
derzoeksprogramma's. Samenwer-
king is noodzakelijk om op de Euro-
pese en de internationale markt een
vooraanstaande positie te kunnen
blijven innemen teneinde de mede-
werkers en de leden-melkveehou-
ders een goed toekomstperspectief
te bieden, aldus de gezamenlijke
verklaring.De voorzitter van de
hoofddirectie van een van de andere
zuivelcoöperaties Coberco,
mr.R.L.M. Mattheussens, zegt posi-
tief te staan tegenover de voorgeno-
men fusie tussen Melkunie en DMV
Campina.

„Wij verwachten niet dat de nieuwe
combinatie voor onze onderneming
nadelige gevolgen zal hebben. Na-
tuurlijk proberen Melkunie en
DMV Campina behalve een vergro-
ting van de marktpositie in het bui-
tenland, ook in Nederland hun aan-
deel te vergroten. Maar een moge-
lijk negatief effect is voor ons niet
verontrustend. Wij denken over het
geheel genomen ons marktaandeel
te kunnen behouden".

M«_»-_-----_____-__-______-________»______^^
slotkersen/optiebeurs

Hoofdfondsen vk s.k.
AEGON 114,80 114,50
Ahold 134,80 136,60
Akzo 144,50 144,10
A.B.N. 43,90 43,90
Alrenta 166,40 166,60
Amev 57,60 57,60
Amro-Bank . 85,10 85,20
Bols 172,30 175,00
Borsumij W. 126,00 118,50
Bührm.Tet. 72,30 72,60
C.S.M.eert. 77,00 78,00
DAF 54,30 54,30'
Dordt.Petr. 136,50 136,00
DSM 127,10 127,20
Elsevier 80,30 80,20
Fokker eert. 50,90 50,60
Gist-Broc. c. 36,20 36,10
Heineken 139,40 139,70
Hoogovens 98,10 98,50
Hunter Dougl. 118,80 118,00
IntMüller 96,50 97,00
KBB eert. 87,40 87,50
KLM 54,00 53,90
Kon.Ned.Pap. 55,10 55,40
Kon. Olie 149,80 150,00
Nat. Nederl. 73,40 7310
N.M.B. 276,50 274^50Nedlloyd 96,10 94,30
Nijv. Cate 98,00 98,10
Océ-v.d.Gr. 322,00 328,00
Pakhoed Hold. 144,20 145,40
Philips 47,70 48,60
Robeco 112,50 112,10
Rodamco 81,30 81,20
Rolinco 112,60 112,60
Rorento 61,70 61,60
Stork VMF 42,40 42,70
Unilever 158,90 159,50
Ver.BezitVNU 110,70 111,10
VOC 36,00 35,90
Wessanen 84,90 85,20
Wolters-Kluwer 47,80 48,50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 60,50 60,20
ACF-Holding 43,60 44,80
Ahrend Gr. c 290,00 296,00
Alg.Bank.Ned 44,90 45,00
Asd Opt. Tr. 22,80 22,50
Asd Rubber 6,80 6,80
Ant. Verff. 330,00
Atag Hold c 99,50 99,70
Aut.lnd.R'dam 115,00 117,50
BAM-Holding 569,00 575,00
Batenburg 92,30 92,00
Beers 155,50 159,00
Begemann 124,00 122,80
Belindo 373,00- 373,20
Berkels P. 6,75 6,55
Blyd.-Will. 30,90 32,00
Boer De, Kon. 417,00 417,00
de Boer Winkelbedr. 68,00 71,20
Boskalis W. 15,10 14,90
Boskalis pr 13,50 13,30
Braat Beheer 49,50 49,00 a
Breevast 28,30
Breevast eert. 24,50 27,50 e

Burgman-H. 3060,00 3500,00b
Calvé-Delft c 1038,00 1035,00
Calvéprefc 5860,00 5860,00b
Center Parcs 64,20 64,50
Centr.Suiker 75,70 77,70
Chamotte Unie 10,30 10,10

'Cindu-Key 117,00 119,00'
Claimindo 356,00 356,00
Content Beheer 23,80 23,70
Cred.LßN 80,10 80,10
Crown v.G.c 100,00 99,50
Desseaux 251,00 256,50
Dorp-Groep 46,00 47,00
Econosto 360,00 365,00
EMBA 139,30 139,30
Enraf-N.c. 55,60 55,50
Eriks hold. 450,00 453,00
Flexovit Int. 93,20 97,90
Frans Maas c. 90,30 89,50
Furness 133,50 133,50
Gamma Holding 88,70 90,20
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics _ 32,80 32,50
Geveke 45,50 45,80
Giessen-de N. 297,00 300,00
GoudsmitEd. 416,00 415,00
Grasso's Kon. 113.50 114,00
Grolsch 151.50 154.50
GTI-Holding 194,50 194,50
Hagemeyer 120,00 119,00
HAL Trust B 15,90 15,90
HALTrust Unit 16,00 15,90
H.B.G. 239,50 239,70
HCS Techn 19,30 19,40
Hein Hold 122,50 123,00
Hoek's Mach. 204,00 204,50
Holec 40,00 39,60
Heineken Hld 122,50 123,00
Holl.SeaS. 1,32 1,32
Holl. Kloos 592,00 592,00
Hoop Eff.bk. 10,30 10,20e
Hunter D.pr. 6,00 5,95
ICA Holding 20,80 20,80
IGB Holding 64,00
IGB Hold (aang)
IHC Caland 35,50 36,50
Industr. My 244,00 245,00
Ing.Bur.Kondor 660,00 657,00
Kas-Ass. 51,80 53,30
Kempen Holding 17,20 17,40
Kiene's Suik. 1518.00 1518,00
KBB 87,80 87,60
Kon.Sphinx 131,00 132,50
Koppelpbort H. 335,00 335,00
Krasnapolsky 225,00 225,00
Landré & Gl. 58,00 58,10
Macintosh 51,00 51,00
Maxwell Petr. 710,00 705,00
Medicopharma 81,50 82,30
Melia Int. 7,00 6,90
MHV Amsterdam 20,20 20,20
Moeara Enim 1270,00 1265,00
M.Enim 08-cert 16300,00 16300,00
Moolen en Co 33,90 33,80
Mulder Bosk. 77,30 77,00
Multihouse 10,40 10,80
Mynbouwk. W. 435,50 435,50
Naeff 250,00
NAGRON 50,00 50,00

NIB 615,00 615,00
NBM-Amstelland 20,70 20,50
NEDAP 381,50 382,50
NKF Hold.cert. 365,00 365,00
Ned.Part.Mij 40,20 40,20
Ned.Springst. 10800,00
Norit 992,00 987,00
Nutricia gb 75,50 75,50
Nutricia vb 82,50 81,50
Oldelft Groep c 183,00 184,00
Omnium Europe 15,90 15,90
O.co Bank c. 71,70 71,40
OTRA 147,90 147,90
Palthe 93,50 93,30
Pirelli Tyie 49,20 49,80
Polynorm 114,00 114,00
Porcel. Fles 180,00 178,00
Ravast 49,50 49,50
Reesink 78,80 79,80
Riva 61,20 61,10
Riva (eert.) 61,10 61,00
Samas Groep 69,00 69,20
Sanders Beh. 111,00 111,50
Sarakreek 31,20 33,00
Schuitema 1580,00
Schuttersv. 174,00 178,00
Smit Intern. 51,30 51,50
Stßankiersc. 25,30 24,70
Stad Rotterdam 173,00 172,70
Telegraaf De 455,00 456,00
Telegraaf De 93,00 92,50
Text.Twenthe 360,00 357,00
Tulip Comp. 54.60 54,10
Tw.Kabel Hold 152,50 151,50
Übbink 103,50 103,00
Union Fiets. 19,45 19,05
Ver.Glasfabr. 348,00 350,00
Verto 65,00 65,00
Volker Stev. 65,00 64,80
Volmac Softw. 57,00 58.00
Vredestein 16,80 16,90
VRG-Groep 68,50 69,50
Wegener Tyl 194,00 193,00
West Invest 28,20 28,20
Wolters Kluwer 190,00 193,00
Wyers 48,50 48,00

Beleggingsinstellingen
Aegon AandX 38,30 38,30
ABN Aand.f. 79,10 79.20
ABN Beleg! 60,40 62,00
ALBEFO 53,90 53,90
AldollarßFs 21,40 21,40
Alg.Fondsenb. 247,50 249,00
Alliance Fd 13,50
Amba 50,00
America Fund 338,50 338,00
Amro A.in F. 93,20 93,20
Amro Neth.F. 82,00 82.00
Amro Eur.F. 77,90 77,30
Amro Obl.Gr. 154,70 154,70
Amvabel 96,30 95.90
AsianTigersFd 64,50 64,80
AsianSelFund 50,00 50,00
Bemco Austr. 66,50 66,50
Berendaal 126,00 125,60
Bever Belegg. 26,50 26,50
BOGAMIJ 112,00 111,70

Buizerdlaan 42,80
Delta Lloyd 44,10 44,10
DPAm. Gr.F. 25,70 25,70
Dp Energy.Res. 41,10
Eng-H011.8.T.1 9,80 9,80
EMF rentefonds 66,10 66,00
Eurinvest(l) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 8,40 8,40
EOE DuStlnF. 333,00 334.00
EurGrFund 64,90 65,00
Hend.Eur.Gr.F. 227,40 229,00
Henderson Spirit 77,10 77,10
Holland Fund 80,20 80,70
Holl.Obl.Fonds 124,00 124,00
HolLPacF. 118,80 120,00
Interbonds 564,00 564,00
Interetï.soo 45,10 45,10
Intereff.Warr. 340,00 341,30
Japan Fund 37,60 38,00
MX Int.Vent. 60,50 59,50
Nat.Res.Fund 1610,00 1610,00
NMB Dutch Fund 40,50 40,60
NMB Oblig.F. 35,20 35,30
NMB Rente F. 104,10 104,10
NMB Vast Goed 38,50 38,40
Obam, Belegg. 235,00 234,30
OAMF Rentef. 14,20 14,20
Orcur.Ned.p. 49,80 49,80
Pac.Prop.Sec.f. 51,20 51,20
Pierson Rente 100,90 100,90
Prosp.lnt.High.lnc. 9,20 8,50
Rabo Obl.inv.f. 76,20 76,20
Rabo Obl.diV.f. 51,20 51,20
Rentalent Bel. 137,60 137,50
Rentotaal NV 31,60 31,60
Rolinco cum.p 101,00 101,00
Sci/Tech 18,60 18,60
Technology F. 20,90 20,90
Tokyo Pac. H. 248,00 252,50
Trans Eur.F. 83,70 83,90
Transpac.F. 565,00 560,00
Um-Invest 121,00 125,50
Unico Inv.F. 87,20 87,20
Unifonds 33,00 33,20
VWN 58,40 58,50
Vast Ned 122.80 122,80
Venture F.N. 46,50 46,00
VIB NV 88,90 88,80
WBO Int. 79,50 79,30
WereldhaveNV 211,50 211,50

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4(I) 102,50 102,50
3'/_ EngWarL 35,30 35,40
53/. EIB 65 99,00 99,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 38,00 38,00
Amer. Brands 74,20 73,80
Amer. Expres 36,50 36,70
Am.Tel.& Tel. 42,20 42,30
Ameritech 62,60 63,20
Amprovest Cap. 115,00 115,00
Amprovest Ine. 218,00, ASARCO Ine. 34,50 34,30
Atl. Richf. 106,20 106,75
BAT Industr. 8,10 8,00
Bell Atlantic 98,00 98,00

BellCanEnterpr 40,80 40,60
Bell Res.Adlr 1,20 1,10
Bell South 54,60 54,50
BET Public 3,00
Bethl. Steel 22,30 22,20
Boeing Comp. 57,70 58,40
Chevron Corp. 58,75
Chrysler 26,00 25,00
Citicorp. 30,50 31,00
Colgate-Palm. 58,60 58,50
Comm. Edison 38,00 38,10
Comp.Gen.El. 455,00 480,00
Control Data 18,30 18,60
Dai-IchiYen 3500,00 3510,00
Dow Chemical 101,00 101,00
Du Pont 116,00
Eastman Kodak 47,50 47,50
Elders IXL 3,00
Euroact.Zw.fr. 180,00 180,00
Exxon Corp. 45,00 44,75
FirstPaclnt 0,60
Fluor Corp. 33,60 33,50
Ford Motor 51,60 50,80

■ Gen. Electric 56,50 56,30 d
Gen. Motors 49,20 48,10
Gillette 44,80 44,75
Goodyear 54,10 53,30
Grace & Co. 37,40
Honeywell 83,00 84,20
Int.Bus.Mach. 115,90 116,00
Intern.Flavor 64,30
Intern. Paper 55,00 a
ITT Corp. 60,50 60,20
K.Benson® 4950,00 4950,00
Litton Ind. 91.60 91,70
Lockheed 48,00 48,30
Minnesota Mining 74,00 74,00
Mobil 01l 56,50 56,30
News Corp Auss 15,80
Nynex 80,70 80,80
Occ.Petr.Coip 30,00 29,70
Pac. Telesis 45,70 45,80
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 57,00 56,10
Phihp Morris C. 159,00 158,60
Phill. Petr. 27,00 26,80
Polaroid 43,80 44,70
Privatb Dkr 298,20' 299,30
Quaker Oats 63,50
StGobinFfr » 710,00 703,00 a
Saralee 57,10
Schlumberger 43,30 43,60
Sears Roebuck 44,20 43,60
Sony (yen) 35,50 36,50
Southw. Bell 56,00 56,00
Suzuki (yen) 915,00
Tandy Corp. 47,00 47,10
Texaco 51,00 51,30
Texas Instr. 39,80 d 39,80
TheCoastalC. ' 42,20 42,10
T.I.P Eur. 1,75 1,78
Toshiba Corp. 1230,00 1230,00
Union Carbide 28,30
Union Pacific 78,00 77,50
Unisys 19,80 20,10
USX Corp 34,00 33,80
US West 70,20 70,20
Warner Lamb. 104,30
Westinghouse 68,00 67,30'
Woolworth 64,20 64,20

Xerox Corp. 65,10 65,00
Certificaten buitenland
AMAX Ine. 57,00 57,00
Am. Home Prod. 220,50
ATTNedam 91,00 89,50
ASARCO Ine. 68,50
Atl.Richf. 232,50 231,50
Boeing Corp. 126,00 127,50
Can. Pacific 47,00 47,00
Chevron Corp. 120,00
Chrysler 54,00 51,50
Citicorp. 66,00 66,50
Colgate-Palm. 130,00 127,00
Control Data 35,00 33,50
Dow Chemical 221,00 221,00
EastmanKodak 103,00 102,00
Exxon Corp. 99,00 99,00
FluorCorp. 71,00
Gen. Electric 123,00 121,50
Gen. Motors 105,50 104,00
Gillette 98,00 96,00
Goodyear 120,00 118,00
Inco 72,50
1.8.M. 250,00 247,50
Int. Flavors 147,50
ITT Corp. 131,50 130,50
Kroger 39,00 38,00
Lockheed 104.00 104.00
Merck & Co. 158,00 158,50
Minn. Min. 162,00 161,00
Pepsi Co. 125,00 123,00
Philip Morris C. 348,50 347,00
Phill. Petr. 56,30 57,00
Polaroid 89,50 91,00
Procter & G. 281,00
Quaker Oats 134,00
Schlumberger 94,00 93,00
Sears Roebuck 95,50
Shell Canada 72,50 71,50
Tandy Corp. 101,90 101,50
Texas Instr. 87,30 85,20
Union Pacific 165,00 169,00
Unisys Corp 43,00 41,50
USX Corp 73,00 72,00
Varity Corp 3,95
Westinghouse 149,00 148,00
Woolworth 140,50 140,50
Xerox Corp. 142,00 140,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 678,00 675,00
Dresdner B. 350,00 349,00
Hitachi (500) 1600,00
Hoechst 297,50 297,00
Mits.El.(soo) 1250,00
Nestlé 8780,00
Siemens 600,00 604,00
Warrants
Akzo 38,00 37,60
AMRO warr. 1,45 1,43
Bogamij 5,50 6,00
Falcons Sec. 25,40 25,30
Honda motorco. 1800,00 1800,00
K.L.M. 85-92 263.00 261,20
Philips 85-89 9,50 9,00
Stßankiers a 0,68 0,66
Stßankiers b 2,19 2,19

Euro-obligaties & conv.
10'/.Aegon 85 102,00 102,50
Aegon warr 12,30 12,30
10'/2A8N87 96,50 96,50
13Amev 85 99,00 99,00
13Amev 85 96,00 96,00
10 AmevBs 102,20 102,20
11 Amev 86 96,25 96,25
14'/iAmroB7 98,40 98,15
13 Amro-BankB2 100,25 100,25
10»/2 Amro 86 96,75 96,75
10 Amro 87 96.00 96,00
5% Amro 86 95,75 95,75
Amro Bank wr 41,00 40,90
Amro zw 86 70,65 70,65
9 BMHecu 85-92 100,25 100,25
7 BMH 87 97,00 97,00
IOVsEEG-ecu 84 100,25 100,25
93AE18-ecu 85 102,50 101,50
12V_ HlAirl.F 92,90 92,90
12 NIB(B) 85-90 101,00 101,00
11'ANGU 83 101,75 101,75
10 NGU 83 100,50 100,50
2V. NMB 86 82,70 82,70
NMB warrants 97,25 98,25
B*. Phil. 86 100,00 99,50
63/4PhiU3. 98,00 98,00
11 Rabo 83 102,75 102,75
9 Rabo 85 102,00 102,00
7 Rabo 84 102,50 102,50

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 30,00 30,00
Bredero eert. 29,00 27,50
11 Bredero 28,00 28,00
LTV Corp. 1,90 1,90
5 Nederh. 68-78 25,50 25,50
RSV. eert 1,36 1,35
7'/. RSV 69 85,00
Parallelmarkt
Alanheri 29,40 29,90
Berghuizer 49,90 50,00
Besouw Van c. 55,00 59,00
CBI Barin Oce. yen 2015,00 2015,00
Comm.Obl.F.l 101,30 101,40
Comm.Obl.F.2 101,40 101,50
Comm.Obl.F.3 101,50 101,60
De Drie Electr. 38,70 38,90
Dico Intern. 125,50 125,00
DOCdata 25.80 25,90
Ehco-KLM Kl. 42,00 41,00
E&L Belegg.l 79,40 78,10
E&L Belegg.2 77,90 78,00
E&L Belegg.3 77,30 77,50
Geld.Pap.c. 74,00 74,00
Gouda Vuurvc 114,00 113,00
Groenendijk 37,80 37,90
Grontmij c. 202,50 203,00
Hes Beheer 233,00 233,00
Highl.Devel. ' 14,70
Homburg eert 4,20 4,20
Infotheek Gr 30,50 31,10
Interview Eur. 8,40 8,20
Inv. Mij Ned. 62,30 62,30
Kuehne+Heitz 42,90 42,90
LCI Comp.Gr. 78,00 79,00
Melle 323,00 321,00

Nedschroei' 134,00 132,00
Neways Elec. 13,20 13,00
NOG Bel.fonds 31.10
Pie Med. 12.70 12,60
Poolgarant 10.60 10,55
SimacTech. 22,00 21,50
Text Lite 5,90 6,00 f
Verkade Kon. 298,00 297,00
VHS Onr. Goed 19.40 19.40
Weweler 144,50 147,80

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c okt 45,00 382 0,80 0,70
abn c jan 45,00 246 2,10 2,10
abn c apr 45.00 232 3,40 3,20
abn p okt 45,00 281 1,50 1,30
abn p apr 45,00 250 2,40 2,40
akzo c okt 150,00 550 1,50 1.30
akzo c jan 150,00 240 4,90 b 4,70
akzo p jan 140,00 354 3,20 3,40
amro p okt 85,00 328 1,40 b 1,30
amro p jan 85,00 325 3,00 a 2,60
d/fl c jun 210,00 200 13,20a 13,20
d/fl c scp 220,00 200 9,30 a 8,50
d/H p jun 220,00 205 10,30a 10,20
d'fl p scp 220.00 200 11,80a 10,80
dsm c okt 135,00 308 1,20 1,00
dsm c jan 130,00 202 7,00 7,20
dsm c jan 145,00 520 2,30 2,50
coc c okt 325,00 231 3,80 3,40
gist c okt 30,00 309 6,60 a 6,40
gist c apr 30,00 304 9,00 a 8,70
hoog c okt 100,00 386 3,40 3,30
hoog c okt 110,00 601 1,00 0,90 b
hoog c jan 130,00 200 1,50 a 1,50
kim c okt 50,00 368 4,40 4,50
kim c okt 55,00 695 1,10 1,00
kim c jan 55,00 197 3,40 3,50 a
kim c 092 55,00 244 11,20 11,30
kim p 092 55,00 256 7,50 7,50
knp p okt 55.00 250 1,50 a 1,20
natn c okt 75,00 332 I,loa 0,70
natn c jan 75,00 259 3,40 3,10
phil c okt 40,00 795 7,70 8,60
phil c okt 50,00 1439 0,70 1,00
phil c jan 40,00 1456 8,60 9,20
phil c jan 45,00 2020 4,80 5,30
phil e jan 50,00 1393 2,10 2,50
phil c jan 55,00 282 0,90 0,90
phil c apr 45,00 313 6,10 6,40
phil c apr 50,00 370 3,40 3,70
phil c apr 55,00 486 1,70 1,90
phil c 091 55,00 878 5,30 5,60
phil c 092 55,00 812 7,10 b 7,40
phil c 093 30,00 339 22,40 23,00
phil p okt 45,00 836 0.40 0,30
phil p jan 35,00 500 0,30 0,20 'phil p apr 55,00 316 9,00 8,40
olie c okt 150,00 229 3,30 3,10
olie c jan 160,00 274 3,50 3,30
voc p okt 35,00 450 0,80 o,Boa
i=laten g—bieden+ex-di*.
b=bieden h=laten+ex-div.
c=ex-claim k=gedaan+h
d=ex-dividend l=gedaan+g
e=gedaan+bieden vk=slotkoers vorige dag
|__gedaan+lalen sk=slotkoers gisteren

Werkgevers
positief over

verlaging BTW
DEN HAAG - De organisaties van
werkgevers VNO, NCW en KNOV
hebben donderdag overwegend po-
sitief gereageerd op het advies van
hoge regeringsambtenaren om de
BTW van 18,5 procent naar 14,5 pro-
cent te verlagen.
Alleen het VNO, de organisatie met
de meeste grote ondernemingen,
plaatst kanttekeningen bij de gead-
viseerde verlaging van het hoge
BTW-tarief. Het vindt het wel zinvol
als lastenverlichting voor de bur-
gers, maar een verkleining van het
verschil tussen netto-inkomen en
bruto-loonkosten acht het belang-
rijker. BTW-verlaging alleen is dus
onevenwichtig, aldus het VNO don-
derdag.
Het KNOV (kleine en middelgrote
bedrijven) is nog het meest positief,
maar stelt wel dat de BTW-verla-
ging in één of twee keer tot stand
zou moeten komen en niet in vier
jaar, zoals deambtelijke adviescom-
missievoorstelt. Volgens het KNOV
heeft een jaarlijkse BTW-verlaging
met een procent nauwelijks effect
op de koopkracht. Van loonmati-
ging zal op die manier geen sprake
zijn, aldus het KNOV.
Het KNOV wijst erop dat ook de ad-
ministratieve lasten van bedrijven
gaan stijgen als de BTW in vier stap-
pen wordt verlaagd. Voorzitter
Kamminga heeft donderdag in
Brussel bekendgemaakt dat die las-
ten voor kleine en middelgrote be-
drijven 1,5 tot 5,0 procent van de
omzet bedragen. Voor grote onder-
nemingen is dat meestal minder
dan 0,1 procent, aldus Kamminga.

’Duitseindustrie

had 190.000 banen
kunnen scheppen’

FRANKFURT - De
Westduitse industrie
had vorig jaar 190.000
arbeidsplaatsen kun-
nen scheppen als de
bedrijven de hoge
produktiegroei had-
den benut door meer
mensen aan te nemen.

Zij hebben de vraag
naar arbeid echter
vooral opgevuld met
overwerk, te weten
283 miljoen uur in
1988, zo heeft IG Me-
tall, de metaalbond
van de Bondsrepu-
bliek, gisteren be-

kendgemaakt.
De Westduitse indu-
strie heeft vorig jaar
een hoge winst en om-
zet geboekt. De eco-
nomie is op weg naar
het hoogste groeicij-
fer van dit decen-
nium. De werkloos-
heid is echter niet af-
genomen. Er zijn net
als in 1982 bijna twee
miljoen werklozen.
Volgens een functio-
naris van de bond zijn
er dit jaar nog meer
overuren gedraaid
dan vorig jaar.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 21-09-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 25.400-/ 29.500;
vorige ’ 25.250-/25.750; bewerkt ver-
koop ’ 27.500; vorige ’ 27.500 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 325/ 395 vorige

’320-/ 390; bewerkt verkoop ’ 440 la-
ten, vorige / 430 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,13 2,25
Brits pond 3,32 3,57
Can. dollar 1,79 1,91
Duitse mark( 100) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,63 1,75
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) 1,27 145
Franse fr. (100) 32,10 34,60
Zwits. Fr (100) 127,75 132,25
Zweedse kr. (100) 32,00 34,50
Noorse kr. (100) 29,50 32,00
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill.(lOO) 15,70 16,30
Spaanse pes.(lOO) 1,73 1,88
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 48,25 51,25
Joeg. dinar (100) 0.002 0.010

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,19425-19675
Brits pond 3,4625-4675
Duitse mark 112,730-780
Franse franc 33,330-380
Belg. franc 5,3815-3865
Zwits. franc 130,225-275
Japanse yen 150,888-980
Ital. lire 15,635-685
Zweedse kroon 33,280-330
Deense kroon 28,980-29,030
Noorse kroon 30,855-905
Canad. dollar 1,85375-85625
Oost. schill 16,0110-0210
lers pond 3,0030-0130
Spaanse pes 1,8010-8110
Gr. drachme ' 1,2550-3550
Austr.dollar 1,6900-7000
Hongk.dollar 28,10-28,35
Nieuwz.dollar 1.2900-3000
Antill.gulden 1,2150-2450
Surin. gulden 1,2150-2550
Saudische rial 58,45-58,70
Ecu gulden 2.3355-3405

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=101.)

algemeen 209,20 209,70
id excl.kon.olie 204,10 204,70
internationals 210,20 211,00
lokale ondernem. 210,20 210,30
id financieel 154,50 154,20
id niet-financ. 265,40 266,00
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 272,00 272,70
id excl.kon.olie 252,80 253,60
internationals 282,90 283,80
lokale ondernem. 259,80 260,00
id financieel 201,30 200,80
id niet-financ. 317,00 317,70
Stemmingsindex (1987 = 100)

algemeen 197,50 197,70
internation 201,60 202,70
lokaal 196.80 196,90
fin.instell 164,00 163,60
alg. banken 157,60 157,20
verzekering 169,50 169,10
niet-finane 207,50 207,70
industrie 198,70 199,60
transp/opsl 237,30 236,10

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes te laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 144,10 (144,10)
Kon. Olie 149,80-150,20 (150,00)
Philips 48,50-48,60 (48,60)
Unilever 159,30-159,50 (159,50)
KLM 53,90(53,90)Procedure

De voedingsbondFNV wil nog geen
oordeel geven over de studie naar
een mogelijke fusie tussen DMV
Campina en Melkunie. „Op dit mo-
ment is er nog sprake van een intern
onderzoek", aldus Wendy Young.
„De feitelijke fusieprocedure waar-
bij de SER-fusiegedragsregels van
toepassing zijn, is nog niet in wer-
king getreden. Wij hebben daar wel
op aangedrongen, omdat alleen op
die manier de vakbonden de moge-
lijkheid hebben om inzage te krij-
gen in de plannen".

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- «'menüjke gemiddelde:
Begin 2690.35 1458.21 217.56 1077.75
Hoogst 2707.83 1475.11 218.44 1086.14
Laagst 2665.65 1448.08 215.86 1068.82
Slot 2680.28 1465.86 216.30 1076.50
winst -3.61 +8.53 -1.13 +0.46verlies
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Vanaf vandaag in onze showroom___**"^^ \
de geheel vernieuwde Mercedes
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"| JURGEN AUTOBEDRIJVEN HE*"""P MERCEDES-SPECIALIST

PEUCEOT coubris
Uw Peugeot-dealer met dc meeste service
■«« Reeds 25 jaarPeugeot-ervaring.
E*ll Zeer grote onderdelen voorraad.
Wf]yM Grote Peugeot-accessoiresshop.

25 man vakbekwaam werkplaats-personeel.
R Grote voorraad nieuwe en occasion-auto 's.
J 50 nieuwe huurauto's (Europcar Autoverhuur).

SCHELSBERG 45 TELEFOON 720202 HEERLEN

OCCASIONS I
1 JAARGARANTIE!

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

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

_^| RENAULT/3rrO HEERLEN
Beersdalweg 97, 045-724200

Ruime keuze jn
accessoires en

autoradio's

SAS
AUTOSHOP

Nobelstraat 61
Heerlen

Telefoon 045-712113

BMW!,OCCASIONS
EEN NiEUWE ERVARIMG VOOR EEN INGEREDEN PRIJS

3-serie
BMW 316 bronsmet. 75.000 km 1/85
BMW 316/4-drs. blauwmet. 55.000 km 6/86
BMW 316 lachsmet. (LPG) 68.000 km 987
BMW3l6imalachitmet. 20.000 km 4/88
BMW3lBigrijsmet. 86.000 km 284
BMW 318 antrac.met. div. ace. 65.000 km 2,87
BMW 320iantrac.met. div. ace. 70.000 km 6/86
BMW 320iantrac.met. LPG 40.000 km 7/88
BMW 324dgrijsmet. 50.000km 1/88
5-serie

neblauwBB.oookm
1/86

BMW 524td aut. grijsmet. 120.000km 4/86
BMW 520ibronsmet. 55.000km 4/88

BMW 730iaut. groenmet. div. ace, 40.000 km
BMW73oiaut. grijsmet. 13.000 km 1/89

I 4 mÊm Bf ilI _^^ ""i lTml_______j______il__B___*________-_kM___^__________l
uwmwxua

AUTOBEDRIJF KERA B.V.
KERKRADERSTEENWEG 5, KERKRADE

TEL 045-452121

___l __r __(___. ___F

20-«JARIG JUBILEUM

18 T/M 30 JWJ^HHWSEPTEMBER^ V

y Tijdens showdagen keuze uit:

WA\ W of " 6 mnd. uitgestelde betaling tot
V^ V een maximum van ’ 10.000,-- " accessoires t.w.v. ’ 1000,-na*

__fl __r __H __r keuze
W of " 10% meer voor uw inruilauto <ü

A WJÊ W ■ ANWB-koers
A \w Mm WW ot * 1 jaar Bovag-garantie op onze

wt occasions boven ’ 7.500,-

-"■ JURGEN
WmWÊ AUTOCENTRUM
QH| HSP Langheckweg 32-40, Kerkrade

mÊmW (Ind.terrein Dentgenbach)

;= MERCEDES=_________= l^l^lkStilM*4

Ongekende zekerheidv.a. 16.995-
IDDACCDITV/AM T\A/CC MA AMHCM Als ubij deaanschafvan een auto dezekerheid dieu. rl\Utrl\l I VAIN I VV tt rIAAINUtIN krijgt van doorslaggevend belang acht, is de Pony XP

Melodyuwterechtekeus. Om tebeginnenkrijgt uvan ons
9 MINIMAAl 7(W(\ IKIRI I IYiARAN" IF omruilgarantie, oftewel een proefrit van \2\ maanden.
_£.. I MINH irVTVL /V/UIINIXUILVjrVIXrU N I 1 1_ Koopt uem ponyXPen mocht u daaroverniet tevreden

3T\A/n" IA AD \l_f\\ I rrM^r /^aq AMTIC zÜn' danma8u 'mbinnen 2maanden omruilentegen een. WCC JAAK VvJLLhUIVjL vjAKAIN Ib autovanelkandermerkvandezelfde,of(metbijbetaling)
hogereprijs. Inruilwaardegarantickrijgt u ook. Binnen 2

4TCC IAARPARRO^FRIFnARAN" IF Jaar is dat zelfs minimaal \7o%\ van de katalogusprijs.
"*-E*J JrVM\ V_*rU\l\V_/J JLÏXItVjrVI\rVI NIIE En om helemaal zeker te zijn, krijgt u ook nog\2\jaar

prüzen inkl.btw. de pony xp is een produkt van de hyundai motorcompany. volledige garantie en zelfs \fi\ jaarcarrosseriegarantie.
-wiLmiiß^^^^^_^__ Daarbij is dePonyXPMelody, meteentijdelijkeprijs

jmWW'^^^Ê Hiil|kÉ_^_J_ f&m. (^*ï^__

_JB m\%^ii(^^iss^^^M^'-y»^>S^ __■ ï f \ l^B mW^ 7/7/ KiIVJ KOYI"VÊÈM li ( ~I** 1 WmWmmWmmW^ftKmmtmmm *"** A////A.C //.

GARAGE CENTRUM (Gebr Driessens) AUTOCENTRUM SANDERS BV AUTOMOBIELBEDRIJF WIEL BEUNEN AUTOMOBIELBEDRIJF E.A. KOZOLE BV
Heerstraat Centrum 9 Akerstraat 128 St. Joosterbaan 1 Wattstraat 22
Stem, tel. 04490-31940 Brunssum, tel. 045-251644 St. Joost/Echt, tel. 04754-5475 Landgraaf, tel. 045-321088

AUTO VAESSEN AUTOBEDRIJF DON WEERTS GARAGEBEDRIJF J. GUBBELS
Beitel 19 Bloemenweg 2 Venloseweg 241 (bij papierfabriek)
Heerlen, tel. 045-424010 Maastricht, tel. 043-215938 Roermond, tel. 04750-32781

é^P Autoservice
tL HALECO B.V.*Mw Daelderweg 27, Nuth - tel. 045-242192
Erkend .-.bouwbedrijf van TBBS/TNO-goedgekeurde
autobeveiligingssystemen en dealer van autotelefoon Storno
940. Demonstratieapparatuur aanwezig.

Audi 100 Avant 2.3 div. extra's, groenmet 1988
Audi 100CC2.3steengrijs 1987
Audi 80 CC 1600cc 4-drs Kalahari beige met "1985
BMW 316kl. rood 1981
BMW 320i autom 1984
Citroën GSA 1984
Citroën Visa wit 1986
Fiat Panda rood 1982
Fiat Panda 45 S grijsmetallic 1985
Fiat Uno 45 S grijsmetallic 1985
Fiat Uno 45 blauwmetallic 1988
Ford Escort 1100 CC 1986
Ford Escort 1600 CL goudmetallic 1987
Mazda 323 4-drs sedan 1987
Mazda 626 autom 1983
Mitsubishi Colt grijsmetallic 1984
Opel Corsa 1200kl. zwart 1988
Opel Kadett 1300 1987
Opel Corsa 13S rood 1986
Opel Kadett 13S grijsmetallic 1985
Opel Kadett 1300N kl. wit 1986
Peugeot 205 GR grijsmetallic 1984
Renault 11 TC blauwmetallic 1983
Renault 5 GTL grijsmetallic 1986
Skoda 120L 1986
Seat Fura blauw 1985
Seat Ibiza 1200rood 1985
Toyota Corolla 1300rood 1986
VW Golf 1300C Tornado rood 1986
VWGolf 1300CL wit 1987
VWGolf 1600CC 1985/1986
VWGolf 1600diesel, geel 1987
VWGolf 1600cc 5-drs. rood 1986
VW Jetta 13004-drs 1986
VW Jetta CL 1600 CC 1984
VWPolo CoupeSprinter 1300 1985
VWPassat 1600CC 5-drs. 1986/1987
Volvo 360 GLS 1985
Volvo 340 GL grijsmetallic 1985

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

Donderdag koopavond tot 21.00 uur 223710
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Belangstelling
j^ l Prototype op de Ford-standeeS in de eerste dagen al op-

merkelijk veel belangstelling.
Begrijpelijk, gezien het aanne-
melijke van het ontwerp en de
toepassing in het huidige ver-
keers-en vervoersbeeld. De keus
voor de ombouw van de nieuwe
Fiesta is terecht gezien zijn lan-
gere wielbasis en verbeterd weg-
gedrag. Mogelijk krijgt over 2
jaar de Ford PlOO, de pick-up op
basis van de Sierra, er een klein,
modern en geinig' broertje bij.

Van een heel ander kaliber is de
Transit-serie, bestelauto's in
tientallen variaties leverbaar en
al jarenlang gewildvervoer in de
lichte en middelzware transport-
sector. De variant personenbus-
je is daarbij ook populair, al kost
het ze in dat segment moeite om
de aloude VW-bus naar de kroon
te steken. Het idee om van een
busje een uiterst luxe mini-tou-
ringcar te maken is ook bij Ford
doorgedrongen. Op de lAA staat
in Hal 6 de 'Topline'; op basis
van de Transit GL is een uiterst
luxe 8-persoons bus door de fir-
ma Karmann gecreëerd.

Aangedreven door een 2 ltr/78
pk injectiemotor of een 2.5 ltr/70
pk direct ingespoten dieselmo-
tor is de Topline als extra te
voorzien van een 4-traps auto-
maat. De aangepaste wielophan-
ging en vering zorgen voor een
comfortabel VIP-vervoer, waar-
bij de luxe ergonomisch ge-
vormde stoelen met hoge
rugleuningen en armsteunen
ook het nodige zullen bijdragen.

I £>ü is de Ford Eltec uit 1985, die de basis vormt voor de yüeuwe Ford Escort.

Kamerbreed
Voorzien van onder meer ka-
merbreed tapijt tot en met de ba-
gageklep, veel geluiddempend
materiaal, vier verstelbare spots
en een Ireeplanken verlichting,
getint glas en een volledig voor-
bereid audiosysteem halen elke
herinnering aan een 'simpel bus-
je' weg. In Duitsland komt de
prijs op DM 34.390 (ex BTW) en
in ons land wordt de Topline als

Ghia-versie (mcl. BTW) lever-
baar voor 60 mille met een benzi-
nemotor en 65 mille met een die-
selmotor.

Nog niet te zien op de lAA maar
al wel steeds vaker gefotogra-
feerd is de nieuwe Ford Escort.
Begin '90 zou hij op de markt ko-
men, de importeur beweert dat
het september wordt, op de dan
mogelijk vervroegde Birming-
ham Motorshow die voor de Sa-
lon van Parijs wil komen. Hoe
dan ook, het meestverkochte
model ter wereld krijgt weer een
nieuwe gedaante, de vijfde sinds
de introductie op 17 januari
1968. Na de Mark I, Mark 11, de
3/5-deurs uit '80 en de huidige
van '86 komt volgend jaar het
model dat aansluit op de lijnen
van de andere Ford-modellen.

Zeven jaar geleden is men be-
gonnen met een revolutionair
studiemodel de Ford Eltec, de
nieuwe Escort zal' in zijn uitein-
delijke vorm bijzonder veel van
deze auto meekrijgen. Tal van
snufjes die in de Eltec zitten zul-
len in de loop der tijd in de Es-
cort worden ondergebracht. We
noemen er een paar: een electro-
nisch sperdifferentieel, ABS,
een 1.3 ltr 12-kleps motor, een
lensensysteem voor de koplam-
pen, hooggeplaatste achterlich-
ten (helaas bij de Renault 5 afge-
schaft), een dashboard dat met
het verstelbare stuur mee be-
weegt en 'doorloopvelgen' bij
een lekke band. De_ wielbasis
van de 412 cm. lange nieuwe Es-
cort zal de concurrentie (Fiat
Tipo, VW Golf, Opel Kadett,
Peugeot 309) met 259 cm. een
flinke slag voor zijn. Die maat-
voering zorgt voor een forse
ruimtelijke opwaardering van
de Escort.

Voorlopig zal de Ford Escort '90
uitgerust worden met de con-
ventionele motoren zoals de 1,3 -1,4-1,6-1,8 en 2.0 ltr versies. Va-
rianten van die motoren staan op
stapel: turbodiesel, direkt inge-
spoten diesel en een 12-klepper.
Uiteraard wordt de Escort ook
leverbaar als CTX, de automaat
van Hollandse bodem, die bij
Ford France in Bordeaux wordt
gemaakt.

Trekkracht
Onder normale omstandigheden
gaat bijna alle trekkracht van de
motor naar de achterwielen. Be-
ginnen die om wat voor reden,
bijvoorbeeld door een nat weg-
dek of door een te snel genomen
bocht, door te slaan dan registre-
ren sensoren dat verlies aan trac-
tie en geven dat door aan de re-
gelcomputer. Die activeert ver-
volgens een hydraulisch ge-
stuurde natte platenkoppeling
voor het inwerking stellen van
de voorwielaandrijving.

Afhankelijk van de mate van
wielslip achter wordt zo een deel
van de aandrijfkrachten naar de

voorkant van de auto verplaatst.
Het uitbreken van de achterkant
wordt daardoor verhinderd.
Maar het fraaiste is nog dat de as-
sistentievan devoorwielen gelei-
delijk verdwijnt, zodra de achter-
wielen weer voldoende grip heb-
ben.

De vier-wielbesturing op de Sky-
line GT-R, genaamd SUPER-HI-
CAS, komt eveneens pas in wer-
king als de omstandigheden
daarom vragen. Het functioneert
dus niet constant, zoals bij syste-
men, die inmiddels door andere
Japanse merken worden toege-
past.

Haastig
Ook hier vertaalt een sensor of
het koetswerk uit de koers raakt.
Zodra dat gebeurt bij bijvoor-
beeld een te snel genomen bocht
of bij een haastige uitwijkma-
noeuvre tijdens een noodstop
dan wordt met de achterwielen
deze systemen, omdat ze sterk
bijdragen aan een stabieler en
veiliger weggedrag, zeker als
deze twee in combinatie worden
toegepast.

Skyline
Dat bewees een korte kennisma-
king met de Nissan Skyline GT-

R, die slechts in Japan wordt ver-
kocht en die volgens de Japanse
fabrikant niet in Europa of Ame-
rika op de markt zal worden ge-
bracht. De opzich niet opvallend
gestyleerde sportwagen beschikt
over computergestuurde vier-
wielaandrijving en vier-wielbe-
sturing, naast natuurlijk de al als
gemeengoed te beschouwen abs.

Nissan past deze systemen niet
zomaar uit prestige-overwegin-
gen toe in de auto voor de thuis-
markt. De fabrikant houdt er re-
kening mee dat deze geavanceer-
de systemen voor een betere
wegligging over een aantal jaren
toepasbaar zijn in de meer gang-
bare en goedkopere modellen en
dan niet als optie maar als stan-
daarduitrusting. De kosten zijn
nu nog te hoog, maar dalen onge-
twijfeld zodra er hogere aantal-
len kunnen worden geprodu-
ceerd.
Door de wegligging verhogende
technieken op een sportwagen
als de Skyline te monteren ver-
krijgt Nissan in elk geval weleen
grote attentiewaarde voor de
constructies. Dergelijke bolides
trekken nu eenmaal eerder de
aandacht van liefhebbers. Zelfs
de leek twijfelt er niet aan dat in
zon model hoogwaardige tech-
niek is verwerkt.
Onder de kap van de wat eigen-
zinnig en beslist behoudend

vormgegeven Skyline GT-R ligt
een krachtbron van dik 280 pk.
Dat beestachtige vermogen
komt uit een 2.6 liter zes-cylinder
lijnmotor, die extra beademing
krijgt van twee turbo's. De ma-
chine mag 7500 toeren min. ma-
ken en valt daarmee te scharen in
de catagorie race-motoren. Wie
daaraan nog twijfelt, wordt al
gauw overtuigd door het duide-
lijk hoorbare 'geblaas' yan de
beide uitlaatgascompresseren
bij het acceleren en door het oor-
strelende 'gehuil' van de zes-pit-
ter.

Het zal duidelijk zijn dat met
deze Skyline in de GT-R uitvoe-
ring heel hard kanworden gere-
den. Op de Duitse Autobahn
waar een select gezelschap van
autojournalisten aan de wagen
mocht proeven, reden wij de
naald de schaal van de snelheids-
meter uit en dat betekent op de
teller al meer dan 260 kilometer
per uur.
net zo ver bijgestuurd tot de si-
tuatie weer normaal is. Een com-
puter regelt dat met behulp van
een hydraulische stuurcylinder.

En dat gaat allemaal zonder dat
de bestuurder iets hoeft te doen.
Werkt één van de systemen niet,
danwordt dat evenals bij de abs,
aangegeven door een brandend
lampje op het dashboard. Met de

wagen kan dan gewoon naar het
eerste beste servicepunt worden
gereden.

In de praktijk zijn capriolen uit
te halen met de Skyline, die bij
iedere andere niet van deze weg-
liggings-techniek voorziene
sportwagens onmiddellijk tot
ernstige problemen zouden lei-
den. Deze Nissan is dus erg ver-
gevensgezind voor minder erva-
ren bestuurders.

En dat is volgens de Japanse in-
genieurs, die de Skyline voor de
Europese pers begeleiden, ook
de belangrijkste eigenschap.
Ook bij een gewone, totaal niet
sportieve auto, komt het voor dat
de bestuurder een onzorgvuldige
handeling uitvoert, waardoor de
zaak in de slipraakt. Dat beogen
de systemen te voorkomen.

Het probleem blijft momenteel
echter de prijs van al dit moois.
De Skyline kost in deze bijzon-
dere uitvoering vertaald naar Ne-
derlandse normen al gauw rond
de 140.000 gulden. De vier-wie-
laandrijving en -besturing wer-
ken in dat opzicht behoorlijk ver-
hogend. Pas wanneer produktie
in grote aantallen mogelijk is,
kan de prijs van de systemen da-
len tot een niveau dat vergelijk-
baar is met de enkele duizenden
guldens dievoor een abs moeten
worden neergeteld. Zover is het
nog lang niet. Dan zal toch eerst
de autorijder ervoor moeten
warm lopen, te beginnen in Ja-
pan naar Nissans maatstaven.

De zescilinder injectiemotor
produceert vrijwel geen geluid.
Zoals bij zo veel Amerikaanse
auto's is grote nadruk gelegd op
het comfort. Snel opschieten
mag in de VS niet, dus waarom
zou je het lange verblijf in een
auto niet zo aangenaam moge-
lijk maken? Dat gebeurt dan
met een soepele automatische
versnellingsbak, electrisch be-
dienbare ruiten, airco, electrisch
te verstellen bestuurdersstoel
en speciale ramen, welke 60 pro-
cent van de zonnestralen tegen-
houden. Niettemin heeft de wa-
gen een groot ruitoppervlak. De
zon- en warmtewerende wer-
king werd verkregen dank zij de
toepassing van „Sungate", een
nieuwe isolatietechnologie in
combinatie met gelaagd glas.

V-6 injectie
De wagen, welke wij bereden
hebben, was uitgevoerd met een
V-6 benzine injectiemotor van
3,1 liter. Maar het is niet uitge-
sloten dat in Nederland boven-
dien een model op de markt
komt met een 2,2 liter viercilin-
der plus handgeschakelde ver-
snellingsbak. Volgens GM is het
Nederlandse publiek nogal ge-
charmeerd van viercilinders.
Over de prijs is nog niet veel
meer bekend dan dat GM de

auto hoopt te kunnen aanbieden
onder de zestig mille.

De carosserie is vervaardigd uit
wat men heeft omschreven als
'versterkte komposietmateria-
len'. Navraag leert dat dit geen
kunststof is maar een 'legering
van diverse metalen. Het ge-
heim van de smid kennelijk. De
koets is 'gelijmd' op een onder-
bouw van roestwerend gegalva-
niseerd staal.

" De Pontiac Trans Sport, die iets onder de 60 mille zal
gaan kosten.
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ar»ti-blokkeer-systeem (abs)

voor de remmen behoort bij de
meeste snelle auto's inmiddels al
tot de standaarduitrusting. Dat
geldt niet voor vier-wielaandrjj-
ving en helemaal niet' voor vier-
wielbesturing. Toch mikken
steeds meer autofabrikanten op
Toch .valt juist dan de werking
van de vier-wielaandrijving en
-besturing het minst op. Op
slechte wegdekken eh in boch-
ten tonen de systemen hun ware
gezicht. De vier-wielaandrijving
is niet zomaar uit het magazijn
van Nissan geplukt. Het gaat om
een geheel nieuw, ontwikkeld
systeem onder de naam ETS
(Electronic Torque System).

auto

Fabrikant mikt opde’geinige’jeugd

Ford brengt twee wel
zeer opvallende auto’s

% de autotentoonstelling lAA/Frankfurt die nog tot
j5 september duurt zijn bij de stands van Ford twee

ontwikkelingen te zien. De Ford Fiesta
Bebop en de Topline.,e Bebop is een geinig karretje

at is bedoeld voor de recreatie-
je sector. Uitgaande van de_ueurs versie en uitgerust metn 1.8 liter dieselmotor positio-
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jan buiten is de Bebop opval-edd gespoten in vrolijke spette-nde geel/witte kleuren. Een ro-tste laadbak met schuin aflo-P&nde beugels, een sportief uit-a3tstuk, luchtinlaten op de rao-
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Door het neerklap-u'Jvan de behoorlijk zware ach-rKlep wordt de laadlengte 1.5
9ch^er' e ont,eschermde halve

"tterruit kan op een kierstand
Zet worden of voor nog meer

geheel uitgenomen
orden. Ook de stootplaat daar-der kan verwijderd worden.

" Bebop, een geinige vrije-
tijds- piek up van Ford, op
basis van de Fiesta Ghia.

Pontiac ziet Europees
brood in ruimtewagens

Het verkoopsucces van zoge-
noemde ruimte-auto's is in
Amerika enorm. Je kunt nog
niet zeggen dat het straatbeeld
bepaald wordt door dit soort
voertuigen, maar het is duide-
lijk dat de Amerikaan het luxe
zeveripersoons busje, dat te-
vens een bestelauto is, met
ópen armen heeft ontvangen.
De trend is vrij nieuw. General
Motors houdt het erop dat de
ruimte-auto een Amerikaans
idee is, dat werd nagevolgd
door de Japanners en de Euro-
peanen.

Hoe dan ook, in Nederland
kwam eerst de Mitsubishi Spa-
ce Wagon, later gevolgd door de
grotere Renault Espace. Met de
laatste is de Amerikaanse aan-
pak het beste te vergelijken.
Amerika houdt van wat groter
en vooral van wat luxer. De ver-
kopen van deze auto's bereiken
in Europa (nog) geen grote aan-
tallen, maar de Amerikaanse
autoproducenten zijn er van
overtuigd dat de vonk spoedig
zal overslaan en dat de trend
ook hier razend populair zal
worden. Vandaar dat GM op de
autoshow van Frankfurt een op-
merkelijke nieuwkomer aan het
Europese publiek heeft gepre-
senteerd, de Pontiac Trans
Sport.

Eerder dit jaar waren wij in de

gelegenheid deze ruimtewagen
uit te proberen op de testcir-
cuits van General Motors in De-
troit in Michigan. Daarbij bleek
eens te meer dat de Amerikaan-
se snit anders is dan de Europe-
se. De Pontiac Trans Sport
heeft bijvoorbeeld standaard
een drietraps automaat en air-
conditioning. Maar dat is al
gauw de Amerikaanse way of
life. De Trans Sport heeft - met
enige fantasie - het idee van de
Renault Espace, maar dat idee
is dan veel verder doorgescho-
ten tot in een welhaast futuris-
tisch model. De nieuwe Pontiac
is dan ook gebaseerd op een ex-
perimenteel conceptvoertuig,
dat het licht zag in 1986. Het mo-
del kreeg meteen de Design
Award van de Industrial Design
Society of America.

uitlaatjes
NISSAN gaat in samenwer-
king met Ford een nieuwe ter-
reinauto maken in Bareelona.
In de Spaanse vestiging van de
Japanners, Nissan Motor Iberi-
ca, wordt al de Patrol vervaar-
digd. De nieuwe 4WD-auto
brengt de produktiecapaciteit
over 3 jaar naar 50.000 stuks
per jaar. Ford en Nissan die een
half miljard gulden in het pro-
jekt steken, verwachten een
Europese groeimarkt in de ter-
reinauto's tot 400.000 eenheden
in '95.
SCHONE tweetaktmotor, zo
noemt de uitvinder Ralph Sa-
rich zijn 3 cilindertje met een
vermogenvan 95 pk. Hij gaat in
een oude GM- vestiging in De-
troit de produktie opstarten
van deze katalysatorloze 1.2 ltr,
motor van slechts40 kilo. In '93
hoopt hij dat de Amerikaanse
autogiganten zijn zuinige (1:20)
en in vergelijking tot de tradi-
tionele motoren half zo grote
krachtbron in hun modellen
zullen toepassen.
TE LAND, te water en in de
lucht is het motto van de mani-
festatie die op het gebied de
Landsard, bij Eindhoven, op 23
en 24 september zal plaatsvin-
den. Een overzicht van alles
wat vliegt, vaart en kan rijden.
Naast vliegdemonstraties en
powerboatraces staan er wed-
strijden voor terreinvoertuigen
en karting op het programma.

VOLKSWAGEN-AUDI houdt
er de visie op na dat door meer
afstand te houden het rijplezier
groter wordt. Nog altijd be-
schouwen de meeste automo-
bilisten het voertuig wat voor
hen rijdt als obstakel. Als van
twee met gelijke snelheid rij-
dende voertuigen de voorste
afremt, moet de achteropko-
mende bestuurder dit eerst op-
merken alvorens hij afremt.
Daarbij wordt de onderliggen-
de afstand onmiddellijk klei-
ner. Dit is een van de redenen
waarom de afstanden in de
praktijk vaak kleiner zijn dan
juist is. Meer afstand houden
heeft nog geheel andere aspec-
ten dan alleen de veiligheid: af-
stand houden betekent ook
minder spanning voor de be-
stuurder.

Voorwielaandrijving
De Pontiac Trans Sport heeft
voorwielaandrijving en de op-
hanging van de voortrein is van
het bekende McPherson-type.
Achter is de ophanging semie-
onafhankelijk met een U-vormi-
ge torsie-as. Uiteraard heeft de
wagen voor schijfremmen. Ach-
ter heeft men trommelremmen
gebruikt.
Door de tankinhoud van 75 liter
heeft de wagen een flinke actie-
radius. De brandstoftank is ge-
maakt van onscheurbaar polye-
thileen.

Er is een variabele zetelverde-
ling toegepast, waarbij stan-
daard twee kuipstoelen voorin
en drie losse stoelen op de twee-
de rij zijn geplaatst. Als optie
kan men kiezen uit een van de
opstellingen 2+2 + 2 of 2+3+2.
De voorstoelen zijn neerklap-
baar en de tweede en derde rij
stoelen kunnen worden platge-
legd, zodat hun achterzijde een
laadvloer vormt. Bovendien
kunnen de achterstoelen zoda-
nig worden dichtgeklapt, dat de
rugleuningen in tafeltjes veran-
deren. General Motors denkt de
wagen rond februari van " het
volgend jaar in de verkoop te
hebben.
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Te koop Ford ESCORT, bwj.
'75 vr.pr. ’ 500,-, en BMW
730 APK 3-'9O, mr. mog.
Tel. 045-274131.
HONDA Civic '80 automatic,
’3.200,-. Honda Civic '79,
5-drs., ’1.500,-. Honda
Prelude '80, ’4.900,-. Opel
Kadett, 12N, '80, ’3.500,-.
Ascona '80, ’3.800,-. Man-
ta, '78, ’ 2200,-. VW Golf D
'79, ’3900,- Taunus 1600
GL '81, ’2.950,- Oude
Landgraaf 101 Schaesberg-
Landgraaf 045-311078
Fiat Uno 45, rood, bwj. 7-
87, ’ 12.900,-; Fiat Panda
750 L, wit, bwj. 4-'B7,
’9.450,-; Fiat Regata 85S,
groenmet., bwj. 4-'B7,
’16.500,-; Fiat Uno Van
(met ruiten), wit, bwj. 5-'B6,

’ 7.700,-. Bastiaans Auto-
bedrijf, Spoorsingel 50,
Heerlen. Tel. 045-724140.
Tek. FIAT X 1.9, bwj.'Bl, kl.
rood, Bertone uitv., vr.pr.

’ 12.500,-. Tel. 04499-3325
Fiat RITMO 60 cl, bwj. '84,
keurige wagen, ’ 5.500,-.
Tel.: 045-725036.
Te k. FIAT Ritmo diesel, bwj.
'82, vr.pr. ’1.750,-. Tel.
045-353203.
FIAT Uno 455, uitv. nw.
mod. '85, 3-drs.; in st.v.
hagelnieuw, kl. rood, zeldz.
mooi, pas gekeurd,
’6.750,-. Tel. 045-225201.
Zeer mooie FIESTA 11S,
'79, APK, i.z.g.st. Tel.
04499-3398.
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.
Te koop Ford FIESTA 1100
L, bwj. '79, APK-gek., mooie
zuinige auto, vr.pr. ’ 1.750,-
Tel. 045-226885. .__
FORD Fiesta 1.1 zeer mooi,
'84. Ford Escort 1.6 GL, s-
drs., '84. Honda Civic 1.3,
als nieuw, '84. BMW 520 I,
alle ace, i.z.g.st., '84. Mitsu-
bishi Tredia autom., '83.
Toyota luxe 7 pers., F. mo-
del, vaste tafel. Tel.
04490-25087. Autoservice
R. Huwae.
Te koop ESCORT 1.3 L,
bwj. '80, ’ 1.800,-. Tel. 045-
-217247.
Te k. BEDFORD van bwj.
'74, motor Ford 2.3 6 cil. t.e.
a.b. Tel. 045-452864.
Ford TAUNUS 16 GL MBo,
4-drs. APK 2-'9O, vr.pr.

’ 1.850,-. 045-319328.
Te koop Ford ESCORT, 16
CL, bwj. '86, mr. mog. Kling-
bemden 33, Brunssum.
FORD Escort 1.6 Bravo, bwj
'87, z.g.a.nw., km.st. 47.000
pr. ’ 16.400,-. 04490-78674
FORD Sierra 16 Laser,
5-drs., bwj.'B6, nw.mod. '87,
verk. in perf. nw.st., recent
keuringsrapp. ’ 12.750,-.
Info 043-254462.
Sportieve ESCORT 1.3L,
'82. Zeer mooi. Kerkrader-
weg 166, Heerlen.
Te koop GOLF, geh. omge-
bouwd GTI, '83, nieuwst.,mr. diesel mogelijk. Tel.
045-223311.
Te k. HONDA Prelude 1.8
EX, bwj. '85, div. extra's,
vr.pr. ’13.250,-, lichte
schade. 04490-79120.
Honda QUINTET 5-bak,
sunroof, blauw, APK 6-'9O,
zeer goed bwj. '81 ’ 2.750,-.
Tel. 045-726756.
Speciale uitvoering Honda
CIVIC 1.3 S, met veel ex-
tra's, bwj. '83. Tel. 045-
-226146.
Te k.Honda ACCORD bwj.
79, APK, voor hobbyist,
’600,-. Tel. 045-325713.
Te k. Honda PRELUDE, bwj
'80, i.z.g.st., pr.n.o.t.k., Na-
volaan 148, Heerlen.
Te k. HONDA Accord, 3-
drs., bwj. '78, i.z.g.st., APK.
gek. 7-'9O, vr.pr. ’ 1.000,-.
Tel. 045-418252.
Mazda 626 1.8 HB GLX
20.000 km, '88; Mazda 626
GLX 1.8 Sedan LPG '88;
Mazda 626 2.0 GT Sedan
'87; Mazda 626 GLX 2.0
Sedan '83; Mazda 626 1.6
LX Sedan '84 en '85; Madza
626 1.6 DX Sedan '83 au-
tom.; Mazda 626 2.0 SDX
coupé '82; Mazda 626 1.6
HB LX '83; Mazda 626 2.0
GLX coupé autom., p.s. '84;
Mazda 323 1.6 i GLX Sedan
'87; Mazda 323 1.5 GLX
Sedan '86 en '88; Mazda
323 1.3 DX Sedan '85 en
'82; Mazda 323 1.3 LX Se-
dan '86; Mazda 323 1.5 HB
GLX autom. '87; Mazda 323
1.3 HB GLX'BS; Mazda 323
1.5 HB GT '84; Mazda 323
T.3 HB DX 5-drs. '85; Maz-
da 323 SN 3, 1.3 '81; Ford
Escort 1.4 HB CL, ABS '87;
Ford Escort 1.3 HB CL '86;
Ford Escort 1.6 HB GL s-
drs. '84; Ford Fairmont 4,2
autom. '80; Opel Rekord 2.0
S 4-drs. '80; Nissan Micra
1.0 HB '83; Nissan Sunny
1.3 DX sedan '83; Mitsubishi
Colt 1.2 HB EL '84; Honda
Accord 1.6 Sedan GL auto-
m. '81; VW Golf 55 kw 1.6
'84; VW Jetta 1.6 2-drs. '87;
Volvo 240 Van Diesel Estate
'85; Opel Kadett 1.2 N '78;
Opel Kadett 1.3 SHB 5-drs
'80. Occasions met Mazda-
Kroongarantie. Autobedrijf
LEYMBORGH BV, Bomer-
weg 2-8 Limbricht. Tel.
04490-15838.
Te k. VW GOLF diesel-CL,
grijsmetall., okt. '86. Pr. n.o.
t.k. Tel. 04455-1784.
Te k. VW POLO bwj.'77,
APK 02-'9O, vr.pr. ’ 1.250,-.
Tel. 045-224760
GOLF GLi cabriolet, kl. wit,
concoursconditie ’ 18.500,-
Alleen ser. gegadigden.
045-750331

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-
troën AX als nw. '88; Citroën
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.
Te k. Lada 2105 bwj. '86;
Skoda coupé 83; Skoda
130 L '86. Garage Piet DE

LA ROY, Hoofdstr. 114
Hoensbroek. 045-212896.
Opel Kadett 13 N L.S. '85;
Ford Escort 1.6 L, 5 bak;
Lada Stationcar '84; Opel
Ascona 2.0 S '79; VW Polo
'79; Rekord Diesel '79. Ga-
rantie, mr. fin. mog. Auto-
bedrijf G. v. Mii, Sportstr. 10
Kerkrade. 045-421787.
Te k. gevr. INKOOP alle
merken auto's. Schade
geen bezwaar. 045-416239.
Subaru Justy 1.2 GL 5-drs.
4 w.d., autom. 7-'B9, 3.000
km. hoge demo-korting; Su-
baru 1.6 GL 4-drs. Sedan B-
'B7, 19.000 km; Subaru Jus-
ty 1.0 DL 3-drs 6-'B7; Ford
Scorpio 2.0 GL i, veel opties
1e eig, 65.000 km. 9-'B5;
Suzuki Alto 6-'B7; Opel Ka-
dett 1.6 Diesel HB '85; Opel
Kadett 1.2 LS HB '85; Hon-
da Jazz 1.2 S 3-drs. de luxe
'84; Audi 100 CC in.nw.st.
'83; Audi 80 autom. '80; Re-
nault 5 R5GTL 5-drs. '87;
Lada 1200 '86; Mitsubishi
Colt GLX 5-drs. '81; Talbot
Samba Sport '82; Citroën
CX Turbo Diesel type 2 '86
etc. etc. Kom vrijblijvend een
kijkje nemen, de koffie staat
klaar! Ook do.avond en za-
terdag open. AutoGarant
BV, Off. SUBARU-dealer v.
Heerlen en omgeving. APK
nu ’ 49,50 (tussen Hendriks
Textiel en Bristol) Schels-
berg 128 Heerlen.
Occasionshow bij Autobedr.
JASPER BV van plm. 70 au-
to's voor U geselekteerd en
opgesteld in onze occasion-
hal zoals bijv.: Peugeot 405
SRI type '88; Peugeot 205
XS type '88; VW Golf 1.3 ty-
pe '87; Peugeot -305 1.6 gas
'85; Mazda 323 HB '87; Vol-
vo 340 autom. '86; Renault 5
SL '87; VW Golf 1.3 '85;
Mercedes 230 E, veel ac-
cess. '88; Peugeot 205 Ac-
cent '88; Seat Ibiza GL '88;
Peugeot 205 KR '87; Opel
Kadett 1.6 i 5-drs. '87; Peu-
geot 205 Junior '87; Toyota
Starlet type '87; Peugeot
309 GL Profil '87; Mercedes
230 E, veel access. '85;
Peugeot 309 GLD '87; Opel
Kadett GSI, veel access.
30.000 km, type '86; Mitsu-
bishi Colt, gas '86; Peugeot
505 GR '86; Mitsubishi Ga-
lant 2.0 GLS '87; Fiat Uno
45 S '87; Peugeot 205 Ac-
cent '85 en '86; Ford Escort
1.3 Laser 5-drs. '85; Peu-
geot 3JD9 GL Profil '86; Re-
nault 9 GTL '83; Peugeot
505 GLD '85; Mitsubishi Ga-
lant 1.6 GLX, gas '85; Peu-
geot 305 GLD '84; VW Golf
D '82; Peugeot 305 SR '81
en '82; Ford Granada 2.3 GL
gas '82; Taunus 1.6 Bravo
'82; Opel Kadett 1.2, gas'Bl
Alfa Sud 1.5 '82. Verder nog
plm. 15 auto's van ’l.OOO
tot ’ 2.500,-. Dit alles alléén
bij uw occasion-specialist.
Autobedr. Jasper BV, Wind-
rakerberg 29, gem. Sittard.
Officieel Peugeotdealer. Tel.
04490-21944.
Te k. BMW 316 kl. wit, bwj.
'80, APK-gek. zeer mooi
met veel extr. 045-229700
BMW 315, bwj. '82, veel ace
APK, 6-'9O, ’ 4.750,-.
Ru'mpenerstr.ll6 Brunssum
Te k. CITROEN Axen, bwj.
'86, kl. wit, pr. ’ 6.500,- tel.
045-220069.
Te k. Ford TAUNUS, 1600
L, bwj. '79, 4-drs. met trekh.,
APK zeer goed, ’ 1.250,-
Tel. 045-213456.
Te k. GOLF GTS, bwj. '83,
div. extra's, mr. mogel. Tel.
04498-53498.
Te koop MITSUBISHI Ce-
lesta bwj. '79, APK gek. Tel.
04490-27465.
Te k. MERCEDES 190, 2.5
1., bwj. '85, div. extra's, mr.
mog. 04498-53498.
Te koop NISSAN Sunny
stationwagen. Kl. roodmet.
met trekhaak. Bwj. sept. '80.
APK tot sept. '90. Vr.pr.
’2650,-. Tel. 043-615834.
Te koop Opel KADETT SR 5
bak, bwj. '83, als nieuw, prijs
n.o.t.k. 04498-51173.
Te k. KADETT GTE 1.8, i.z.
g.st. m. APK, bwj. '83, vr.pr.
’10.500,-. Staatsmijnstr.
10, Terwinselen. Na 17 uur.
Te k. RENAULT GTL, nov.
79, APK mei'9o, 5-drs. Tel.
045-424484.
Te k. Renault 5 Alpine
TURBO, bwj. '82, APK tot
'90, zeer mooi, zuinig, snel,
90.000 km. pr. ’4.950,-
Tel. 045-323576.
Te koop SCIROCCO LS,
bwj. '79, APK. Caumerweg
38, Heerlen.
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 .
Grijp deze kans, nog enkele
gloednieuwe SKODA'S voor

’ 9.995,- met 2 jaar garan-
tie. Skoda-dealer. voor de
mijnstreek, Garage Central
Geleen. Rijksweg-C. 97.
SUZUKI Carry met laadbak,
1985, i.z.g.st. Autoparck
Kerkrade, Locht 44.
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___ . SEAT Een merk van het Volkswagen-concern '
BEEK, Automobielbedrijf Coumans-Beek B.V, DSM-straat 7, 04490-71243. HEERLEN, Autobedrijf Van Moorsel Heerlen BV, Beersdalweg 97, 045-7242»
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inruil bij tebetalen bedrag, meteen maximum van 10.000gulden. Minimale aanbetaling 25%.De aanbieding geldt zolang devoorraad strekten alleen bij aanschaf van een nieuwe Seatvóór 31 oktobner 1989en registratie vóór 15november 1989.ImporteurPon Car B.V. Heemstede.Tel.: 023-f?

VW GOLF HB '82, ’ 4.750,-
Datsun 100, '79, ’ 1.250,-;
Mazda 323 '81, ’3.750,-;
VWPolo '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 diesel
1986. Tel. 04490-29862.
Te koop leuk DAIHATSU
mini bestel 850 busje (grijs
kent.). Bwj. '85, Bernhardstr.
12, Munstergeleen.
Te k. DAIMLER type souve-
■reign 4-2 L, bwj. 1979, kleur
bruin. Tel. 04409-2020.
Te k. van 1e eigen. SUZUKI
Alto GL bwj. '87, km.st.
13.500, als nw. 045-211329
Talbot HORIZON 1.5 GL '82
i.z.g.st. roestvrij, APK 6-90

’ 2.500,-. 045-426330.
Te koop Talbot SOLARA 1.6
GLS, bwj: '81, pr. ’1.000,-.
Tel. 045-255164.
Toyota TERCEL bwj. '79,
APK 9-'9O, vr.pr. ’9.500,-.
Tel. 045-222897.
Te k. TOYOTA Corolla, bwj.
'76, APK tot 7-'9O, sportvel-
gen, trekh. Pr. ’1.000,-.
Tel. 04490-32117.
Toyota TERCEL-1.3 nw mod

’ 5.650,- APK weg. sterfge-
val, bwj. 1983. 045-740915.
Te k. GOLF Diesel '78.
Tulpstr. 73 Nieuw-Einde
Heerlen.
Datsun CHERRY 1.3 DX
Nw. mod. '83, 4-drs., nieu-
we APK, echt nieuwe auto,

’ 5.350,-. Tel. 045-725036.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
Sloop. Tel. 045-720200
Te k. VW POLO bwj. '80,
APK 2-'9O, i.z.g.st.

’ 2.750,-. Tel. 04454-2092.
Te k. VOLVO 245 GLT, bwj.
'83, stationwagen, antrac.
met., pr. n.o.t.k. 043-436354
VOLVO 340 automaat, nov.
'86, 40.000 km., in z.g.st.
van onderhoud, gunstige
prijs. Tel. 04490-34411.
Te koop VOLVO autom. bwj.
'77, APK 7-'9O, pr. ’BOO,-.
Tel. 045-213792.
Renault 25 TX 2.2i, met kat.
5-bak, stuurbekr., el- ramen,
radio/cass.rec. met bedien,
aan stuur, met.blauw,
30.000 km, al* nieuw '88

’ 35.500,-; Ford Scorpio 2.0
CL 5-bak schuifd. '86

’ 22.500,-; Ford Scorpio 2.0
i CL 5-bak '86 ’24.500,-;
Ford Siërra 1.6 laser 5-drs
'86 ’15.500,-; Ford Siërra
2.0 luxe '84 en '86
’13.500,- en ’16.750,-;
Ford Siërra 1.6 luxe 5-bak
schuifd. '83 ’12.500,-; Ford
Escort 1.6 diesel Laser s-
bak '85 ’10.500,-; Opel O-
mega 1.8 LS, 5-bak, '87
’22.750,-; Opel Rekord 2.0
S LPG, 5-bak '86 ’ 15.500,-
Opel Kadett 1.2 LS 3-drs.
'87 ’16.750,-; Opel Kadett
1.2. 3-drs., div. accesss. '85

’ 12.500,-; Opel Ascona 1.6
S '83 ’ 7.400,-; Renault 25
TS 5-bak '86 ’17.250,-;
Renault 11 1.4 Broadway s-
bak 5-drs '86 ’ 12.500,-;
VW Passat 1.6 CL 5-drs '86

’ 14.750,-; Nissan Stanza
1.8 GL 5-bak '83 ’8.500,-;
Nissan Blue Bird 2.0 GL s-
bak stuurbekr '85 ’ 13.000,-
Nissan Micra 1.0 SDX, div.
ace. '85, ’ 10.500,-; Mazda
626 1.6 LX '87 ’16.750,-;
Mitsubishi Galant 1.6 GL s-
bak, als nw. '87 ’ 18.000,-.
Inruil, financieren en BÓ-
VAG-garantiebewijs. Auto-
bedrijf en APK keuringssta-
tion P. van DIJK & Zn. Hom-
pertsweg 33, Landgraaf
(Schaesberg-Kakert). Tel.
045-311729. Alle keuringen
toegestaan.

Te k. VOLVO 345 L bwj.
'80, i.z.g.st., vr.pr. ’ 2.750,-. -,
Inr. kleinere auto mog. 045-
-313241. . j
INKOOP goede auto's, cont. i
geld. Joosten, Scharnerweg i
3, Maastricht. Tel. 043- j
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. 'Direkt CONTANT geld voor \auto's v. bwj. '80 tot '87, ook :
Mercedes 190 en 200 serie.
Tel. 045-414372. I
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 i
1.6 GLX '87; Mazda 626 HB ;
2.0 LX diesel '86; Mazda ,
626 HB 2.0 GLX '84; Mazda j
626 HB 1.6 LX compl. met
uitbouwset 13-11-'B4; Maz- ,
da323HB 1.3 LX '86; Maz- :
da 323 HB 1.3 DX'B3; 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 i
DX '83; Opel Ascona 1.6 S
'84; Opel Manta 1.8 S '83; -Opel Kadett 1.6 S GT '86; :
Opel Kadett 1.2 S '84; BMW
318 automaat '81; Nissan
Blue Bird 2.0 '88; Opel !
Manta 2.0 S zeer mooi '79

’ 5.500,-. Goedkope inruil-
auto's: Mitsubishi Saporro
aut. '78 ’1.750,-; Opel Re-
kord '79 automaat ’ 2.750,-;
LOVEN Heerlen B.V. Pale-
migerboord 401 Tel. 045-
-722451. Erkend APK-keu-
ringsstation.
CAPRI 16 GL '80; Granada
23 GL '80; Golf diesel '73;
Datsun Cherry '79 APK

’ 450,-. 04499-3398.
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.
Te koop gevr. Toyota Hi-
ACE busjes en/of Urvan Nis-
san busjes. Tel. 045-
-425858/325955.
Weg. omst. te k. MAZDA
323 1.5 GLX, kat., 5-gang,
4-drs., bwj. '88, 12.000 km.,
’18.000,-. Burg. Franssen-
str.27, Kaal heide-K'rade-W.
Tek. MAZDA 323, i.g.st.,
bwj. '79 ’ 850,-. Tevens
Golf diesel, i.z.g.st., bwj., '80

’ 3500,-, APK-gek. Tel.
045-256051. ___
MAZDA 323 autom., bwj.'77
APK aug.'9o, vr.pr. ’700,-.
Tel. 045-460965
MAZDA 323 HB 5-drs., bwj.
'81, wit, APK 9-'9O, vr.pr.

’ 3.250,-. Tel. 045-319328.
MERCEDES'2OO 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
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. MERCEDES 230 cou-
pé, bwj. '78, i.z.g.st., mr.
kleine auto mog. Beekstr. 11
Schinveld.
Te k. MINI innocentie 1300,
bwj. '79, ’950,-. 045-
-352516.

MINI 1000 HLE, april '83, en
ace. APK mrt. '90, vr.pr.
’4.750,-. 045-250850.
MITSUBISHI Colt bwj. '79, i.
g.st., pr. ’1.500,-. Tel.
04498-59239.
MITSUBISHI Colt 1.4 GLX,
met overdrive, bwj. '81, APK
7-'9O. Tel. 045-441265.
Tek. NISSAN Bleubird 1600
bwj. '81. Mirbachstr. 12
Eygelshoven.
Opel CORSA 1.3, rood, 2 jr.
oud, vr.pr. ’ 13.900,-. Tel.
04493-4064.
Te k. Opel KADETT 12 S
hatchback, einde '80, APK,
als nieuw, 04490-36860.
Tek. KADETT 1979, i.z.g.st.
Vincentiusstraat 6, Voerefi-
daal
Opel KADETT City 1200,
zeer zuinig, vpr. ’1.975,-,
APK april '90. 045-323830.
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 ltr. SR
met spoilers bwj. '80, APK
gek. Tel. 045-228398.
Te koop Opel KADETT
Hatchback 12 N, kl. groen-
met, bwj. '80, kent. '86, met
veel ace, APK 3-'9O, pr.

’ 3.450,-. Tel. 04498-52956
OPEL Kadett, 1.3 S, zilver,
met gasinst., 1985. Auto-
parck Kerkrade, Locht 44,
Kerkrade. 045-426424.
Te k. OPEL Ascona 19S
Berlina, '78, APK feb. '90,
nw. uitlaat, banden. Pr.

’ 2.000,-. Tel. 045-728562.
Te k. Opel RECORD Cara-
van 20S. trekh. Gas onderb.
APK, bwj. '82, pr. n.o.t.k.
Tel. 045-464712.
Te k. OPEL Rekord 2.3 die-
sel, stationcar, bwj. eind '81,
nw. motor, div. nw. onderd.,
te bevr. tel. 045-443625.

Te k. Opel KADETT, 1978,
APK 10-'9O. Pr. ’ 1.950,-.
Tel. 045-211419
OMEGA 2L i Caravan '87,
Kadett 3-drs. 13N, '88. Ka-
dett, 3-drs., 13N '88. Kadett
4-drs. Sedan 13i, '88, Ka-
dett 3-drs, 1.65, '85. Corsa
15D, 3-drs '88, Golf, 3-drs,
18i, '89. Kadett Caravan, s-
drs., 13, '85. Garage J.
Buisman. Inruil en fin. mog.
1 jaar garantie Steriebrug 1
Landgraaf. 045-323800.
Te k. Opel ASCONA, bwj.
'74, oud type, APK-gek. tot
9-6-'9O, vr.pr. ’ 700,-.
Eksterstr. 17, Heerlen.
OPEL Kadett bwj. '74, APK
tot juni '90, pr. ’ 500,-. Tel.
045-318793.
PEUGEOT 309 allure, kleur
blauw, 1988. Autoparck
Kerkrade Locht 44 Kerkrade
Te k. van Ie eig. witte RE-
NAULT 11 GTL, bwj. '88, lu-
xe "Spring" uitv., km.st.
19.500, als nw. Te bevr.
Rumpenerstr 116 Brunssum
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. RENAULT 5 GTD, bwj.
5-'BB, km.-stand 37.000.
Zeer luxe uitv. 04450-1410.
Te k. R 4combi lang, bwj.
'80, LPG, APK 7-90, geel
kent., beetje lasw., pr.
’1150,-. Tel. 04451:2231.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.
Te k. OPEL Kadett, 1.3 S,
bwj. 24-11-87,. veel extra's,
met gar. Tramweg 4, Holturn
Te k. Opel REKORD, bwj.
'75, 16.000 km gelopen,
voor liefhebber. Tel. 04490-
-12177, na 18.00 uur.
Te koop OPEL Corsa, bwj.
'87. Tel. 045-462534.
Na 17.00 uur.

Auto onderdelen en accessoires

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

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

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

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

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.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.

Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S van ’lOO,- tot
’5.000,-. 04490-43481.
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. 045-423423.

SLOOPAUTO'S te koop ge-
vraagd. Wij betalen ’ 50,-
-tot ’ 10.000,-. 045-452483.

SLOOP- en schade-auto's.
Oud ijzer en metalen. 045-
-272216/272516 ' s Avonds.
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Opel KADETT bwj. '79, APK
04-'9O, pr. ’1.750,-. Tel.
045-415528.

Bedrijfswagens
BEDRIJFSAUTO'S: Merce-
des 307 D; Mercedes 307 D
dubbelcabine; Mercedes
407 D; Mercedes 508 D;
Mercedes 608 D; Mercedes
809 D; Mercedes 813 D;

[ Mercedes 814 D; Mercedes
1217 D; Mercedes 1617 D;
VW LT3S D; VW LT 40 D;

; VW LT 40 D Kieper. Steeds

'keuze uit 30 verschillende
■ uitvoeringen. W. Feyts Au-. tos, Vaesrade 61, Nuth.
045-243317.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 10
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\ \Het juiste adres voor een gebruikte
bedrijfsauto (met rijbewijs be)
tl~.-_l_.4i.__-. UAJJXnraifAHi.Bankers bedrijfswagens

„... .. ._ e. .. Rijksweg Noord 19, Echt
teL 04754-82453 ..50 tot 70 stuks voorradig

SSSSa^'WÏSro"*0"*

♦ SUZUKI

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

Suzuki Alto .
Suzuki Alto aut 1^Suzuki Samurai com. cab. 6500 km 19'
Daihatsu Charade TS 19'
subaru mini jumbo 15.000km 19°

ÊïïuSï5. SR:::::::::::::::::: ISS: \*
Fiat Panda 45+ 34 1985'^«oPeicorsai 2tr ij
Volvo 340 GL aut. 25.000 km 19J
Fiat 127 sport 1300 1?
HondaCivic. 1*
Honda Integra 1.5 LPG Sedan W

Al meef dan 40 ■

een begrip voor service ,
; Vl,.^^— *dUtO___0tmm mm""J^ n°or verkoop van diverse

merken nieuwe auto's, voor u -41354
m^m^m^m^mmm^mtmmmWÊ^mr _____■■

Audi 80S nw. mod. 1986 8MW316 Shadowline 1985
BMW 316iDemo, Shadowline 1989 BMW 520iShadowline 1987
Daihatsu Charade TS diesel 1987 Ford Sierra 1.8CL 5-drs 1987
Ford Sierra 2.0Laser 2x 1986 Ford Escort 1.6 CL, LM-velgen 1987.
Ford Fiesta 1.1L Festival , 1986 Ford Escort 1.6 L autom 1983
Opel Kadett 1.3 GL 3-drs 1985 Opel Kadett 1.6 diesel, nw. mod 1984
Peugeot 205Junior3-drs 1987 Renault 5 GTL 3-drs 1985
Saab 900 GL 3-drs 1987 Seat Fura 900 GL 3-drs 1985
Toyota Celica 2.0 KT Liftback 1983 Toyota Carina 1.6 GL II 1986
Mitsubishi Colt EXE, 3-drs 1988 Mitsubishi Lancer 14 GL 4-drs 1984
Mercedes 300E, Airco., abs, autom 1986 Mercedes 190E, abs., alarm etc 1986
VWGolf GTI 16V1eeig..' 1989 VW Passat I.Bi 4-drs. metallic 1988
VWGoIfCLD,Tour-uitv 1988 VW Santana CX diesel4-drs 1983
Volvo 340 L autom. 1eeig 1984 Volvo 360 GLS, 4-drs. DG metallic 1984
Ford Scorpio2.8iGhia 1986 Volvo 740 GLE autom. 37.000km 1987

,"i W.M.i__-.roiina. i-^^^____^______^______________-^^

SITTARD W W esa BEEK
Peugeot 205Gl 1.4,zwart 1985 Audi 801.8 Sblauwmet 'Golf GTS 1.6,rood 1985

<># |J 20Cllt 6611 Audi 801.8 S,LPG, blauwmet .."""|!
Fiatüno4sS,wit. ~..1987

f%^si , r nAvf. - AudiBodiesel,zilver ,!
opelKadettl.2S,goud.... 1984 ROLLS ROYCfc...! Audi 100 CCMo diesel,zilver l!
Renault 11 TL, zilver 1985 u. , ~ ||
AudilMCCl3BPKaut roodmet 1985 - «Tiag het OOk Wat HondaAccord Aerodeckroodmet
Aüdiiuocci36PKaut,roodmet m

OM/?ÖH_^ -,__« o VW Passat Mrs. diesel,zilver "vw Golf diesel v-v anders zijn...? ,)Peugeot 205 XE Junior3*1

JettaCLdieselsdrs^ge...,: IK Een occasion koopt U OpelKadett* GLS,zilver «
Volvo34oautomaat,rood 1982 .-»«*..,..«5ir u:: l
PassatGLs.drs.l.B,rood 1984 natuurlijk bij... Toyota Starlet 1.3Sport, wit
PoloSbopper,wit 1985 Goll GTi 16v„ wit
Ford Escort Van diesel, rood 1987 AUTO Golf GTi, zwartmet
VW JettaCL turbo diesel, rood 1985 HU I U JettaAvance I.Bi, rood >

Opel Ascona 1.65,goudmet 1983 mammkf%ugmmu ■ Polo Coupé, vuurrood
Lancer GL 1.24-drs., rood 1984 lfpN KFN M U Ford Fiesta, zilver-rood #,!
Escort I.3LBravo,groenmet. 1985 W ______ IlVilla 11 MlVl Polo,Golf,Jetta,
Honda Accord 4-drs., wit 1987 Dat is vertrouwd! alle uitvoeringen + 50x

ICÜIRKDEKWALITEITSNORM
_5 *^MI MM M " Clark vorkheftrucks behoren technisch èn ekC1"

' iiiiiiiwii. .imiiiiiica■ misch tot de beste produkten op't gebied van interne

Ou! HENDRION. DE SERVId
HA||^-N^%: ■ | Hendrion BV is de service-verlener bij uitstek & j

'■ ■<m"""'l^^'4%% I I e expl°'tat'e'asten van uw Clark vorkheftruck laag hou
jêl||^fcwB _____-__'.__rJ-SÏJH ïi^^ïa ''%ss&s&%» ___l___l___F_U__M__K___F__f%S__llil ! _*£_S' *** I .Jlk,nmNUnlQN H.irkcoc-.r-.at» Pnc+hi i<; 2^_#*s*® # 'wÊM-' i p im_i__ii.BAiiT nurKsesiraat o rostDUb^ j

J __^JPI f mmW'4"^BPOÊU 5600 CH Eindhof
fÊmmmWÊmWMKmmmmmm Tel. 040-520641 Fax 040-52^

Limburgs Dagblad



nederlandse top veertig
- Bijna nummer één: Kaoma met Lambada. In Duitsland4)n 2e er inmiddels óók achter, want daar wordt deLambada ook he-

wjttaal grijs gedraaid. Trouwens ook BZN scoort weer als 'n gek met
_J' I had only a change'. Inmiddels op de twaalfde plaats van de Ne-
erlandse top veertig, zoals die op deze vrijdagmiddag vanaf 15.04uur weer valt te beluisteren op Radio 3.

1 ( 1) French kiss - Lil Lewis~ ( 4) Lambada - Kaoma
* (10) Pump up the jam- Technotronic & Felly
* ( 2) Swing the mood - J. Bunny & Mastermixers

|! ( 3) Dance classics - The mix
° ( 6) The best - Tina Turner
' ( 8) Sowing the seeds of love - Tears for Fears
° ( 7) Do tha right thing - Redheat Kingpin & FBI

.* (14) Crazy about her - Rod Stewarty (12) Mixed emotions - Rolling Stones
i

( 5) We are growing (Shaka zulu) - Margaret Singana}« (17) If I had only a chance - BZN
r| (20) Somethings jumpin'- Malcolm McLaren
j (26) The invisible man - Queen\l (11) C day - The Confetti's

,° (18) Hey dj/Ska train - Beatmasters & Betty 800,' ( 9) Reflections - Diana Ross & Supremes
.jj (27) Love in an elevator - Aerosmith -.° (22) Miss you much - Janet Jackson
2~ (13) Blame it on the ram - Milli Vanilli
22 (15> Cherish - Madonna
2~ (28) De hotdog- André van Duin
2- (23) Rappers delight - Sugarhill Gang
2? (■—-) Partyman - Prince
2„ (30) Revival - Eurythmics
2» (33) Sweet child o'mine - Guns 'n Roses
2„ (!6) Just keep roekin' - Doublé Trouble
9q (31) Promises land - Joe Smooth
3q (—) My girl - The Temptations
3, (21) Toy soldiers - Martika
"ji (19) Kisses on the wind - Neneh Cherry
3,

( ) Great balls of fire - Jerry Lee Lewis
3. ( ) Losing my mmd - Liza Minelli
3g

( ) Look whos dancing - Ziggy Marley
3g y~) If I could turn back time - Cher
37 (~~) Be free with your love - Spandau Ballet
30 J|p) We got our own thang - Heavy d & the Boyz
3g (29) Rechttoe rechtan - Normaal -
0 (25) Stay in my live - Gerard Joling

(24) Hot hot hot - Buster Pointdexter

Programma
Met een introductiefilmpje over
Veronique start de nieuwe om-
roep op maandag 2 oktober om
18.00uur. Na hetkinderprogram-
ma 'Tele-Kids' en het dagelijkse
sportprogramma 'Match' brengt
men een overzicht van de speel-
films in het nieuwe seizoen en
het programma 'Gaan met die
banaan', een candid-camera-
show met Patty Brard. De ope-
ningsparty van Veronique in Lu-

xemburg (met o.a. Level 42) be-
gint om 20.40 uur. Elke dag is er
om 22.00 uur nieuws met het me-
teo-consult uit Wageningen met
nog eens de belangrijkste flitsen
om middernacht. Op de ope-
ningsavond brengt men om 22.30
uur de film 'The best little who-
rehouse in Texas' met Dolly Par-
ton. Veronique brengt dagelijks,
van 7.00 tot 9.00 uur, ontbijttele-
visie, de overige programma's

zijn steeds van 15.00 tot 01.00
uur. Dallas wordt 's middags om
15.00 uur en 's nachts om 00.05
uur uitgezonden. Ook steeds om
17.00 uur is er de Vijf Uur Show
met Viola van Emmenes.

Het
erotisch programma 'Erotique'
(de vroegere Pin Up Club van
Veronica) wordt voor de eerste
maal op woensdag 4 oktober om
23.10 uur uitgezonden.

Uitzendingen
RTL Veronique
vanaf 2 oktober

Vervolg van pagina 1
Voor alle duidelijkheid werd
door directeur Lex Harding van
Veronique nog eens ten over-
staan van de Nederlandse jour-
nalisten beklemtoond dat alle
programma's vanuit Luxemburg
worden uitgezonden. Ook al wor-
den een groot aantal daarvan in
Nederland geproduceerd, o.a. in
het nieuwe gebouw van Veroni-
que in Hilversum. Harding liet
dit ten overvloede nog eens we-
ten omdat óók de heer Heyne
den Bak van het Nederlandse
Commissariaat van de media in
Luxemburg de persconferentie
met Nederlandse journalisten
bijwoonde.

„Wij zullen vanaf 2 oktober in elk
geval uitzenden. Of we nu toe-
stemming krijgen of niet van het
Commissariaat (lees: de Neder-
landse overheid) om op de Ne-
derlandse kabel te komen", al-
dus Harding. „We hebben in Ne-
derland meer dan een miljoen
gegarandeerde aansluitingen en

dat worden er drie miljoen. Ik
ben optimistisch gestemd, want
als we geen toestemming krij-
gen, dan spant de Vecai (de over-
koepelende organisatie van ka-
belexploitanten) een proces aan
tegen het Commissariaat. De
mensen willen ons gewoon", zo
Harding zelfverzekerd en vol
trots.

En verder: „We hebben voorts
ook nog 300.000 aansluitingen in
Luxemburg, want daar moet ons
programma worden doorgege-
ven. Bedenk voorts dat, net zoals
nu al in Schotland, veel mensen
een schotel kunnen aanschaffen.
En daar kan helemaal niemand
meer iets tegen doen".

De eerste uitzendingen van Ver-
onique vinden plaats vanaf 2 ok-
tober. Op dezelfde tijdstippen als
de Vlaamse commerciële zender
VTM, om 22.00 en om 24.00 uur
wordt nieuws uitgezonden.
Harding ontkent dat er samen-
werking tussen beide stations
bestaat.

" De vier omroepsters van RTL Veronique presenteerden
zich gisteren aan de pers: van links naar rechts Maggie
Monlitor, Caroline Tensen, Irene Moors en Manon Thomas.

Dagelijks ontbijttelevisie, Dallas, veel sport, sex en films

Start Veronique met
show uit Luxemburg

door harrie cremers
LUXEMBURG - Met een
sprankelende tv-show van-
uit Luxemburg wil de nieu-
we Nederlandse commer-
ciële tv-zender Radio Télé
Veronique op maandag 2
oktober met haar uitzendin-
gen van start gaan. Via de
satellietvanuit Luxemburg,
maar met een 'Nederlandse
vestiging' in Hilversum. Dit
nieuws plus een overzicht
van de tv-programma's
waarmee men hoog hoopt te
scoren werd gisterochtend
meegedeeld tijdens een
persconferentie van Veroni-
que in villa Louvigne, het
gebouwencomplex van
RTL in het stadspark van
Luxemburg. Tina Turner is
alvast een van de sterren in
het nieuwe gebouw van
Veronique in Hilversum,
dat door haar officieel
wordt geopend. Deze cere-
monie is alvast op beeld-
band opgenomen en het re-
sultaat wordt de kijkers bij
de introductie van het nieu-
we tv-station voorgescho-
teld.

Directeur Lex Harding blijft her-
halen datVeronique niet handelt
in strijd met de mediawet omdat
de Nederlandse programma's
vanuit Luxemburg worden uit-
gezonden. Bovendien heeft de
holding CLT in Luxemburg
(eigenaar óók van RTL) 51 pro-
cent van de aandelen van Veroni-
quein handen. Volgens het nieu-
we Nederlandse tv-station mag
men daaruit afleiden dat Veroni-
que in de zin van de mediawet
een 'buitenlands station' is.
Binding en samenwerking met
Veronica (VOO) zal Veronique
niet kunnen ontkennen. Vanaf
volgende week verschijnt een ge-
heel vernieuwd Veronicablad
met een nieuwe, frisse lay-out
voor de programma-pagina's én
met een duidelijker letter. Die
verandering heeft alles te maken
met de komst van Veronique,
want de nieuwe commerciële
zenders TV 10 en Veronique
staan in de gewijzigde opzet nu
nog voor (en even groot) die van
Nederland 1, 2 en 3.

" Tina Turner zorgt voor de officiële opening van het nieu-
we gebouw van Veronique in Hilversum.

Onderzoek naar
prijsafspraak

theaterbureaus
DEN HAAG - De
commissie economi-
sche mededinging,
een onafhankelijke
commissie die de mi-
nister van Economi-
sche Zaken ' advi-
seert over het aan-
pakken van kartels,
doet een onderzoek
naar een prijsrege-
ling van theaterbu-
reaus. De gewraakte
regeling is opgezet

door de Vereniging
van ondernemers
van concertbureaus,
theaterbureaus en
geconcessioneerde
bemiddelaars (Vec-
ta).

De regeling voorziet
erin dat Vecta-leden
een korting krijgen
als zij via bemidde-
ling van een ander
Vecta-lid een artiest

boeken. Niet Vecta-
leden krijgen deze
korting niet, tenzij
zij een vastgestelde
hoeveelheid optre-
dens boeken. Vol-
gens de commissie
betekent de regeling
een belemmering
van een goede
marktwerking. Van-
uit de commissie
wordt daarom met
de Vecta overleg ge-
voerd om de regeling
vrijwillig aan te pas-
sen. Zo niet dan zal
de commissie minis-
ter De Korte het ad-
vies geven de rege-
ling onverbindend te
verklaren op basis
van de Wet economi-
sche mededinging.

show

Mies Bouwman
adviseert

bij de AVRO
Van onze

i, rtv-redactie
- Om de

uit haar al ge-
[^me tijd durende

te halen is"'"es Bouwman ge-
ragd om deze om-
.°eP te adviseren bij

~e keuze van amuse-
mentsprogramma's.a het vertrek van

Wibo van de Linde
en Kees Buurman,
de moeilijkheden
rond voorzitter Wal-
lis - De Vries en pro-
blemen met de on-
dernemingsraad
werd Boudewijn
Klap inmiddels be-
noemd tot nieuwe
directeur bij de
AVRO. Fred Oster

(Prijs jerijk) en Myr-
na Goossen (Hart
van goud) werden
voorlopig' als presen-
tatoren afgevoerd in
de opzet van het
nieuwe wintersche-
ma. Mies Bouwman,
inmiddels hersteld
van een slagader-
bloeding, is ge-
vraagd om tijdelijk
de honneurs bij de
afdeling amusement
voor haar rekening
te nemen. Mies, die
komend seizoen ook
weer een aantal ma-
len haar programma
'In de hoofdrol' zal
presenteren, heeft
inmiddels toege-
zegd.

" Mies Bouwman: ge-
vraagd om bij afdeling
'amusement' voorlopig de
honneurs voor haar reke-
ning te houden.

Ray Charles óók
in Rotterdam

Van onze showpagina-redactie
ROTTERDAM - Ray Charles, in
november op toernee door ons
land, heeft Rotterdam aan zijn
halteplaatsen toegevoegd. De
Amerikaanse zanger-pianist
start zelfs zijn rondreis in de
Doelen en wel op acht novem-
ber. De andere concerten van
Ray Charles, plus achttienkop-
pig orkest, vinden plaats in Den
Haag (Congresgebouw, 10 no-
vember), Apeldoorn (America-
hal, 11 november) en Alkmaar
(Veilinghal, 12 november).

Blinde zanger-gitarist in ons land

José Feliciano:
ster tussen

jazz en disco
Van onze showpagina-redactie

SCHIPHOL - Heel even maar,
terwijl zijn vliegtuig werd bijge-
tankt, was José Feliciano in Ne-
derland. Net lang genoeg om een
levensteken af te geven. En dat
was hard nodig, want de jongere
garde van Nederlandse mu-
ziekliefhebbers weet nauwelijks
van het bestaan van deze Puerto-
ricaans-Amerikaanse zanger-gi-
tarist. 'No dogs allowed' en 'The
windmills of your mmd' klinken
zo af en toe nog bij de Arbeidsvi-
taminen als een soort echo uit
het verleden. Met een toernee
door Europa, een nieuwe elpee
en een nieuwe single en niet in
de laatste plaats met twee gala-
optredens in Nederland gaat de
blinde troubadour daar nu wat
'aan doen. Vandaag staat Felicia-
no in de Amsterdamse Jaap
Edenhal en morgen dient hij als
hoofdattractie van het Grand
Gala Twente voor het Wereld Na-
tuur Fonds in het Muziekcen-
trum in Enschede.

Ooit schreef José Feliciano de
wereldhit 'No dogs allowed' als
een protest tegen het Britse anti-
hondsdolheidbeleid, waardoor
Feliciano's geleide-hond niet tot
het Verenigd Koninkrijk toege-
latenkon worden. Tegenwoordig
staat dat nummer niet meer op
zijn repertoire en van het horen
van die titel wordt José al niet
goed. „Dat is allemaal lang gele-
den. Waarom ik het nu niet meer
zing? Ik heb geen hond meer..".
Liever kijkt Feliciano naar het
heden en naar de nieuwe projec-
ten die hij heeft ondernomen.
Maar dan krijgt hij toch eerst te
maken met de harde Hollandse
feiten.
„Weten Nederlandse jongelui al
niet meer wie JoséFeliciano is?"
De zanger is niet echt geschokt
door het slechte nieuws en hij
meent de oorzaak van de jaren-
lange radiostilte heel goed te
kennen. „Dat ligt aan de platen-
maatschappij. Ik ben al die tijd
druk geweest, ik heb voortdu-
rend muziek gemaakt, maar als
de platenmaatschappij je pro-
duct niet aan de man brengt dan
kent niemand je. Dat is een pro-

bleem waar heel veel artiesten
mee te maken krijgen. En wat
betreft die jongelui: daar heb ik
met mijn nieuwste elpee 'Never
gonna change' wat aan gedaan.
Die is opgenomen met de muzi-
kale smaak van hedendaagse
jongeren. Ik weet niet hoe en of
mijn nieuwe geluid zal aanslaan
in Nederland. Ik weet maar één
ding: als ik naar behoren gepro-
moot word, dan kan ik wel dege-
lijk platen verkopen".

" José Feliciano: ,^.ls de
lichten uitgaan weet ik dat
ik niet meer naar de snaren
hoef te kijken".

Crisis?
Maar is het dan zui\ 'de schuld van de platenmaat-
schappij. Is José niet in stilte ge-
bukt gegaan onder een artistieke
crisis? „Absoluut niet. Er gaal
geen dag voorbij of ik schrijf en
speel nieuwe muziek. Om je de
waarheid te zeggen: in mijn huis-
studio werk ik op dit momen.
aan een instrumentaal album. De
mensen willen graag dat ik zowel
vocale als instrumentale muziek
maak. Het is natuurlijk onge-
bruikelijk om zowel gitarist als
zanger te zijn. Ik heb bij het uit-
delen van talenten geluk gehad
en dank God voor de mogelijk-
heden die Hij mij heeft gegeven".
Om deproef op de somte nemen
laat José, swingend op zijn stoei
en met lege handen voortdurend
de gitaarpartij mimend, een
proefopname van een grandioos
swingend jazznummer horen en
verklapt na afloop dat alle instru-
menten die erop te beluisteren
zijn (en waarvoor je 1000 gulden
zou hebben verwed dat het echte
fluiten en keyboards waren) door
hemzelf via de gitaar-synthesizer
tot leven zijn gewekt.

Natuurfonds
In Enschede treedt José Felicia-
no op bij een gala dat via de ver-
koop van kaartjes a raison van
500 guldenanderhalve ton bijeen
hoopt te krijgen voor het Wereld
Natuur Fonds. Maar het (goede)
doel speelt voor de rasartiest, die
Feliciano nu eenmaal is, geen rol.
„Het maakt niet uit waar of voor
wie ik speel, ik speel ze altijd
plat. Niet de dieren hoor, de
mensen in de zaal. Zeker nu er
een hele generatie jongeren is
ontstaan die niet meer zo ver-
trouwd is met mijn muziek. Ik
moet me nu opnieuw bewijzen."
Er is een theorie dat mensen die
een bepaalde vaardigheid of een
zintuig moeten missen extra
goed zijn in de dingen die nog
wel binnen hun mogelijkheden
liggen. Is er een relatie tussen Fe-
liciano's blindheid en zijn extre-
me muziektalent? „Daar geloof
ik helemaal niks van. Mozart was
niet blind en hij was extreem be-
gaafd! En of ik nou beter of
slechter speel dan iemand die de
snaren daadwerkelijk kan zien...
Als de lichten uitgaan weet ik dat
ik niet meer naar de snaren hoef
te kijken".

Vrijdag 22 september 1989 "9
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Vanaf 2 oktober a.s. verandert 8
weken lang uw gebruikelijke
ochtendritme. Dan duikt u elke
morgen meteen vanuit uw bed in
uw Limburgs Dagblad. U speelt
(weer) mee met

■"^^ Speel mee en maak
kans op’ 5.000,-. ledereweek!

■ "■" " mm*mm' m Jjl *» ■^



i DeHema
l haalt nog

2 dagen
alles uit de

koffer.1
Wie tijdens de Prijsjesdagen nog niet bij de

\. Hema geweest is, moet nu beslist toeslaan.
i En wie al wel geweest is, moet zeker nog een
l keer komen. Want de Hema haalt nu echt het

onderste uit de koffer. Met negen extra Voor-
deelnota'svan debovenste plank en daarnaast

: talloze andere aanbiedingen die v alleen in de
Hema tegenkomt. Alles zolang de voorraad
strekt, zorg dus dat v er razendsnel bij bent.

t m:—■-■ .......
i Bedrijfswagens
!FiatDucato, diesel 1.0, 6.5 m3,11-'B6 ’ 12.750,-
-: Fiat Ducato diesel, verl. en verh., 10m3,8-'B5 .. ’ 12.750,-
Nissan Urvan 9-pers bus, diesel, 2-'B5 ’ 8.400,-
Mazda 9-pers bus, diesel, 6-'B5 ’ 12.750,-
Fiat Uno Van (met ruiten), 5-'B6 ’ 6.500,-

Exclusief 18,5% BTW.
Bastiaans Autobedrijf BY

Spoorsingel 50, Heerlen. Tel. 045-724140.
Aanhangwagens..

Te k. gevraagd
Sta- of tourcaravans.

Tel. 04749-5079.
Caravelair en Sprite 1989 ex
verhuur modellen te koop nu
met duizenden guldens kor-
ting op is op. BARTELS
Caravaning Hommerterweg
256, Amstenrade. Tel.
04492-1870.
Grote INTRODUCTIE show
André - Jamet vouwwagens
modellen 1990. Profiteer nu
van onze najaars aktie.
Dealer voor geheelLimburg.
Tentenhuis Hans Stassar,
Heisterberg 78, Hoensbroek
Tel. 045-224200.
KAMPEERAUTO Mercedes
407 D ’ 29.500,-. Steinder-
weg 9, Stem. Zat. 12-16 uur.
Te k. TOURCARAVAN, De
Reu, bwj. '83. Kampstr. 24,
Kerkrade. Tel. 045-418436.
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.

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 1e1.045-243323
Te koop CARAVAN Knaus
Luxus 415 QR '82, rondzit,
koelk., verw., res. wiel etc.
Perf. st. ’7.950,-. Binsfeld-
str. 8, Schaesberg.
Te k. VOUWWAGEN Alpen-
kreuzer, vr.pr. ’1.000,-.
Tel. 045-418933.
CARAVANSTALLING vanaf

’ 175,- per jr. Bartels Cara-
vaning Hommerterweg 256,
Amstenrade. 04492-1870.
3 Pers. CARAVAN met
voort, en kachel, zeer mooi,
vr.pr. ’1.950,-. 043-432011
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.
Kontakten/Klubs

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

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

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

06-320.323.01

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

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

Donna-Maria 045-227734
045-229718 met haar vriendinnen. Tev. ass. gevr.Te k. gesloten AANHAN-

GER Tandemasser met 2
rolluiken, merk Barents, 2V2
jr. oud (nw.pr. ’ 10.000,-
-excl.) nu ’3.500,- excl.
BTW, afm. gesl. ruimte 3.00
I x 1.40 br. x 100 h. Tel.
045-228082
Te koop AANHANGWAGEN
en rollen dakleer. 04490-
-27465.
Te koop AANHANGWAGEN
2.10x1.20x0.40, in nw.st.
Tel. 045-251304.
Te k. AANHANGWAGEN
2.20 m. x 1.10 m., ’450,-.
Tel. 045-312189.

Motoren
Te k. HONDA KR. 600 R.,
bwj. '85, tel. 04490-44516.

(Brom)fietsen

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

’ 449,-. Tweewielers Math
Salden, Limbricht.
NIEUW!! nieuw!! Giant ATB
18 versn., sis schakeling,
model '90 va. ’695,-; Ka-
wasaki bromfiets, 6 versn.,

’ 3.498,-. Alle leveringen
va. ’ 40,- p.mnd. Tweewie-
lers Jan Rekers, Kouven-
derstr. 181, Hoensbroek.
045-212537.
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Lekker in

Lady Bizar
50 et. pm. 06*

320*324*68

Riversi'
E- afslag Echt, Ohé en I

100 meter voorbij camping de
Creditcards

Making love
De beste gay-line

06-320.331.83 (50 c.p.m.)

Rijpe vrouwen
Tante Ria 40 jr 50 cpm 06-

-320*323*45
320*323*45

Prachtig gelegen VAKAN-
TIEWONINGEN te huur te
Wilwerwiltz / Luxemburg. Inl.
ma t/m vrij tel. 045-410071.
FRANKRIJK te h. 4-pers.
gezellig app. Herfstvak. nog
vrij. Tel. 045-711386.
ST. MAARTENSZEE bun-
galow, zwemparadijs va.

’ 325,-; Herfst ’ 535,- p.wk.
Tel. 02246-3109.

fc £ L JV o T a
___________S__. I
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Aanbieding v.d.
Maand.

Geldig tot eind september.
Fietsrek op trekh. voor 3
fietsen: van ’ 390,-.voor

’ 350,-. Voor 2 fietsen van

’ 365,- voor ’ 325,-.
ANWB, Honigmanstr. 100
Heerlen. Tel. 045-717833.

Babbellijn
's Nachts alleen voor volwassenen 50 et. p.m.

06-320.330.03
Relax-line 06-320.320.07
Add. prod. 50 et/min. GRATIS porno poster.

Escortservice Diana
tel. 045-215113 met Ina en vriendinnen.
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**06"320-32103" ParadisoRetina SexfOOn Europaweg Nrd. 158 Land-

’ 0,50 p/m graaf. 045-317032 va 14 u.

Privéhuis Michelle
wie ons niet kent

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

Grote sortering en nergens
goedkoper; Fietsen, onder-
delen en banden. Ook voor
reparaties. Simon Olthofs
Tweewielerspeciaalzaak
TYPHOON, Marisstr. 14
Geleen-Zuid. 04490-49237.
Donderdag koopavond.
Div. gebr. VESPA'S CIAO,
ook gebr. onderdelen, inruil
mogel. H. Kruisstr. 65, Gre-
venbicht. Tel. 04498-57844.
De eerste nieuwe giant
MONT.BIKE, model '90, is al
binnen bij Rens Janssen.
Ganzeweide 54-56 Heerlen.
045-211486.
Te k. YAMAHA DT MX, bwj.
'85, kl. zwart-rood, met verz.
Tel. 04490-54496.
MOUNTAINBIKE "Arrow" 12
versnelt, 5 mnd. oud, z.g.a.
nw. , ’325,-. Tel. 045-
-219128, na 18.00 uur.
Vespa CIAO, bwj. 1988. Als
nieuw, nw.pr. ’ 1725,-. Voor
’750,-. Tel. 04406-12875.
Wegens stoppen verkoop.
KINDERFIETSEN te k. te-
gen spotprijzen, alle maten
15 stuks. Ook in één koop.
Tel. 045-710926
Te k. HONDA MTX bwj. '88.
Pr. ’2.500,-. Tel. 045-
-418547.
YAMAHA DT , bwj. plm. '85,
vr.pr. ’ 699,-. AAA-winkel
Brunssum.

Watersport
Te k. stalen MOTORBOOT
8.30m. lang 2.95 mbreed,
Mercedes diesel 55 PK, 4
slaapplaatsen, div. access. ■04406-13224.

Vakantie
AKTIE, vak.won. Zeeland
23/9-30/9 en 30/9-7/10 nog

"vrij. Uw heenreis betalen wij
(max. ’ 100,-). 01189-2953..

..

Caravans
Te k. KIP Toercaravan type
greyline KG 45 TLB 1987.
Douche-boiler, primus ring-
verwarming. Pvc voortent.
Alles in nieuwst. Tel. 04490-
-29862.

Tieners
JONG GELEERD

50ct/min. 06-

-320.321.10
GRATIS PORNO PAKKET

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

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

DAMES tegen laag tarief
010-4951473 'Topsex

18 jaar, 2 handen vol
maar 2 kwartjes p.m. 06-

-320*325*25
Hardlesbi

i Rijpe Sex
Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*323*24
Voor wat extra's doe ik 't ook

zonder...
De Séxbom

Bij mij kom jeaan je trekken!
06-320.327.11 - 50 c.p/m.

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

len. 045-225237

(UjJ ■■■ ii r 17i f■ 1
/^r^ên?' LIMBURG 50 et/min

fW 06-320.327.55
J IW HET 06-GAV CAFÉ LEER JE NIEUWE VRIENDEN KENNEN DIE WIET VER WEG KUNNE» WOKEH!

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

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

Flirt-box 06-320.330.01 (50 cpm)
NIEUW!

Joy Escort
Wie ons niet kent is nog nooit verwend, van ma. t/m zat.
14-02 uur. Tel. 045-411766.
Tevens leuk een vlot meisje gevraagd.

Nieuw Club Hof van Ede Nieuw
Ook escort. Sittard, Putstraat 85a. 04490-10218 b.g.g.

51892. Tev. meisjes gevr. Int. mog. Gar. loon. Van maan-
dag t/m donderdag t/m 2 uur. Vrijdag en zaterdag t/m 4 uur.

Escort Marlie
Telefoon 045-451033

I R. D £ E^Nc^^TH * A I
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ideclub
Laak. Dijk 2, Ohé en Laak,
le Maasterp. Tel. 04755-1854.
s accepted.

Zestien
Jonge meisjesdromen 06-

-320.321.66 (50ct p.m.)

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

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

-320.320.06
GRATIS porno poster

Bel je eigen
provinciebox
BABBEL, KLETS, RATEL,

RODDEL
bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611. 50 et p.m.

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

320.320.24.
Huize Eile

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

MEISJES
DROMEN

06-320.329.93 / 50 cpm

Nimf Debbie
alle gaatjes gevuld

50 et/min. 06

320.320.14

1 J^P» '!_**#

sp^é

Telefoonsex met hulp-
middelen? wat voor attribu-

ten vind je allemaal in 'n
box? 'n sexbox!

De Vibrabox
06-329.325.16- 50 c.p.m.
Escortservice v.a. 14 uur

045-352428
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

..

Zin in meisje? zin in sex?!!
bel de

sexbelevinsbox
06-320.325.36, heftig,

intiem, schokkend en metzn tienen 50 c.p/m.
Uit je slip gaan bij de
Steigerbox

06-320.325.14 - 50 c.p.m.
lekker in alle bochten.

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

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

Tev. meisjes gevr.

SCHOOL
MEISJE

06-320.324.35 / 50 c.p.m.

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

lekker donker meisje!
"Zoenbabwe"

06-320.325.22/ 50 ct.p.m.
Opgewonden? Trillingen?

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

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

alleen voor jou!!
Ik weet wat jij wil? maar ik

weet wel wat ik wil!!
ik wil jou!!

rookworsten en
kadetjes!!

06-320.322.77/ 50 ct.p.m.

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

11 tot 19 uur.

i SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

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

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.

__________-___________-lfi_ ____

Mirjan & Katja
Lesbisch Duo
06-320.323.63

50 et. p.m.

Sex op maat?!? vertel 'ns 'n
verhaal!! misschien vind ze
jou wel interressant? zij belt

regelmatig onze
Box

06-320.325.20 - 50 c.p.m.

Hardsex
keihard de lekkerste 50 cpm

06-

-320.325.35
Onze operator bijt!... wat
moet je daar nou mee?

06-320.325.34/50 ct.p.m.

"De Bijtbox"
lange benen, kort rokje!!

sexcontactenü
....en toen werd ik aange-

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

ahhm...mm...ü
nombre hombre
06-320.320.23/50 ct.p.m.

"Calcutta"
06-320.320.13/50 Ct.p.m.
jonge meisjes.... en wat ze

jou nog kunnen leren!!
vanaf 18 ir.

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.

Kriebels?
Bel maar naar Karin

50 cpm 06-

-320.327.27
Het Record paalzitten

is van ons.

de meisjes van

Club
Bubbles

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

tev. meisjes gevraagd.

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

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)

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)
Wilt U mij echt ontmoeten!!
Dat kan nu ook!!
06-320.324.94 - 50 et.p/m

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

Privé
Yvonne
Kapelweg 4 Kerkrade

045-425100 nieuwe aanw. I

Escortservice all-in ,
045-326191
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)

Naturistenbox
Voor blote zonaanbidders.
Voor mensen die zich dur-

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

06-320.327.88 (50 ct.pm)

Homo. Mannen die weten
wat mannen voor elkaar

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

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

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.

Supergirls
bij madame Butterfly.

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

Een afgelegen bungalow,
een jonge blonde weduwe

en het plotse
Ongewenste

bezoek van 2 voortvluchtig-
en 06-320.323.84 (50 ctpm]

Homo
Frank vindt het heerlijk als
de man in uniform zijn lerer
riem stevig neer laatkomer

op z'n...
06-320.323.86 (50 ct.pm)

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)

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

te koop is dan
mannetje-vrouwtje...

06-320.328.38 (50 ct.pm)

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

06-320.320.55
Ook zin in TRIO-SEX 50 cm

Erotische-afsprakenlijn
06-320.325.80

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

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

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

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

Tippelbox
06-320.326.66 (50 cpm)

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

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

versieren & afspreken 50cm
06-320.330.77

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

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

Contactburo
Lucie, voor bemiddeling v.

adressen. Bel Geleen:
04490-50921

Escort-Service
van 21.00 tot 05.00 uur.

Tel. 04490-19534.
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.

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.

"Stephany',
Welkom heren. Nieu

Noorbeek, de Planck
huis vol super Sexy <
verwelk, u. Heeft u ir

verlangens, wij ope
nieuwe gangen. Ope
striptease. Body tot

vrijen strelen. "Room
ce" in ons gezellig I

100% hyg., goed betr
Dit alles voor een tofff
Durft u 't aan, kom dan
Schilberg 26, 1 km v.(
overg. de Planck. Op

m.dag t/m vr.dag van
24 uur.

Blondy Sex
ster nieuw af 10 u

Tel. 045-721759.

Nieuw
Silvia, Sandy, Gaby, &

Jessie "Cinderella", C
Rijksweg Nrd 56, Susi

naast tennishal-
-6 charmante meisjes;
wachten u in club

Evergreen
vanaf 15.00 uur, Rij.
27, Linne. Tel. 04746-j[

Nieuw |
Euro Escort vraagt mf

Tel. 043-618908: j

’ 50,- all-inj
Tel. 045-423608:,,

Anita !
Privé met Escort. Tev,

gevr. Tel. 045-3525))

D E eln o t

■■■^w1-1 ;^^___wi-^'

■ /iw^WËL ±Wffi'-__■ _?üü_P^ v'^^^P'; :

■ ■■?:,:;■■* f-Jj' :

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.
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...

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.

Als 2 mooie !
Meiden j

door 't lint gaan Wj
Wendy's vriend bind' j
Hete bodies, en wat.

hij?
06-320.330.19 - 50 cj;

rosie/zweep.|
Een uur lang hete 5/

story's. Heet, bizo)
Meesteressen die we'j

overheersen. .
06-320.330.51 - 50 cj*
£

Privé L'amoïs
Veronique, Pascal)5Beatrice, Nora. 045-2;«
5

2 Perfecte

aerobicmeid \
Ze douchen na de trjj len worden dolverlie';

elkaar t
06-320.329.25 - 50J<!,

Homo i
De 1e aanraking was.

judomat. De vriend* i
start onder de douche8

houtgreep 18
06-320.326.91 -50J,;

Homo j
De 1e aanraking was
judomat. De vriend**

start onder de douch* .
houtgreep .

06-320.326.91 - 50jl (
Als het jacht op zee iJ<,
Irma wakker, maar d? v

op 510t.... en waar w

Kleren???"
06-320,330.17 -50j'

Gun jezelf eens * )
En neem een meisl

Exclusie 11
ze zijn allen jong, se\
lief. Ze verwachten \°T
kante lingerie, maan'Jflvrijdag van 11.00 tol'1
uur. Escort ook mog^ I
dustriestr. 13, K«5 |
West. Tel. 045-4226&1 I
meisjes gevraagd. /**

Angela \
en haar meisjes, tot |

Privé en escort. T^ )
meisjes gevr. 045j> ,

Voor Piccolo's: 'zie verder pagin^,'
I

I.

\ HEMA
J PRIJSJES1 DAGEN y

11
li
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Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
- Tel. 04490-45814

Kim is weer terug.



Duitsland 1
[-00 Heute.
$$ Bon Appétit Paul Bocuse.
"['euwe recepten van deze Franse
Jteesterkok. Presentatie: Petra

en Heinz Winkler. (tweeSien).
"«O ««Lustige Musikanten aus
ï*<h Goldenen Prag.
;°0 Urnschau.
j'lo vvie wurden Sic entscheiden?Hjs Persoverzicht.[JO Heute.
"'S Die Entstehung eines Konti-ents. 3-delige serie over de ont-'aansgeschiedenis van het Noorda-

continent. Afl. 2: Ameri-
Wüsten.:^0 Hallo Spencer. Kinderserie.iJj-: Der Englische Rasen,

"30 Die Trickilmschau.45 Die Texas-Klinik. Serie met JimJtetzler, Shelley Hack, Alec Baidwinw. Afl.: Kein Pardon für Sünderin-
fc- (herh.).
"»0 Tagesschau.
""5 Bildergeschichten. Der Lorenz

s Krottental, kinderprogramma.
'*5 Vorspiel. Oostduitse speelfilm
'* 1987 van Peter Kahane, met Hen-J'k Duryn, Susanne Hoss, Antjetrassburger e.a. Torn is leerling-eta-
ür en al doende vaardig met het
*n/- en uitkleden van etalagepop-en. Het echte vrouwelijke schoon isJ^nter toch iets minder makkelijk teRaderen.r,5 Tagesschau.rps Das Buschkrankenhaus. Se-
I®- Afl.: Die verlorene Tochter.
I» Tagesschau.
l'^O Hier und heute. Actualiteiten.a.&2 WWF-Club. Live vanuit de stu-
'a° Programmaoverzicht.

20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Kinderarzt Dr. Fröhlich. Duitse

speelfilm uit 1971 van Kurt Mach-
mann, met Roy Black, Heidi Hansen,
Georg Thomalla e.a. Dr. Hannes fröh-
lidh weet met zijn innemendheid al
zijn patiënten voor zich te winnen. Als
hij in een klein bergplaatsje een prak-
tijk moet waarnemen, wordt de jonge
apothekeres Eva verliefd op hem.
Hierbij doen zich allerlei amusante
verwikkelingen voor.

21.45 Plusminus. Economisch maag-
zine.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten
met Bericht aus Bonn.

23.00 Sketschup. Spelprogramma
door Beatrice Richter en Diether
Kreps.

23.25 Sportschau.
00.00 .iEndlich sind wir reich. En-

gelse speelfilm uit 1932 van Alfred
Hitchcock, met Henry kendall, Joan
Barry, Betty Amann e.a. Fred Hill
heeft schoon genoeg van zijn alle-
daagse kantoorbaan en zijn vrouw
Emily heeft een krap huishoudbud-
get. Als ze van een rijke oom geld
voor een wereldreis krijgen, storten
ze zich in het grote avontuur.

01.20 Tagesschau.
01.25-01.30 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Roy Black in de Duitse speelfilm 'Kinderarzt Dr. Fröh-
lich'. (Duitslayid 1 -20.15 uur.)

JV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
o0r6)" en CAI-abonnees:Kanalen zie schema exploitant

zwart wit programma
|Q

te stereo geluidsweergave
-p * tweetalig bij stereo-app.

* teletekst ondertiteling

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

België/TV 1
4q., tv| "Is-00 Schooltelevisie. Engels:|e py in Gondoland. Afl. 1. Riskante

i ?.3o9ewoonten. Afl. 1: Piet, friet en co.
nw S'nja Mosa. Braziliaanse serie

i? s 'Lucelia Santos. Afl. 15.!C ï.euws.lB,Qg rik Tak. Animatieserie. Afl. 25.
ni6r

P|ons. Afl.: Plons en de vliege-
nd _

Af| ",."*> Mak en Mon. Kinderserie.
'(..jq jGalactonisch magma.

( Vrw Schoolslag. Spelprogramma, St6d s<:holieren. Vandaag vanuit het
''""0o | ik sportcentrum te leper.

gr Uitzending door derden. Pro-
iwma van de Socialistische 0m-

'9.25 "ov___ . dedelingen en programma-
's3n*Cht-
ke nd °emerang. Quiz waarin be-
-opnp n

e Vlamingen het tegen elkaar
ran r,rnen ,en Date van de Boeme-
'eer utle 1989' met Rik de Saede-
s6nt v m °,feciérs en Ingeborg. Pre-

min o 6:Kathy Lindekens.
Ig7 B"ren. Australische serie. Afl.

nnvs Plan voor wedden-
Sr^g PPen via computer loopt niet ge-

AUst
De man van de zilverrivier.

Ne sPee|füm uit 1982 van
Bürh Mj|ler' met Kirk Douglas, Torn
leie °n' Sigrid Thornton e.a. (Origi-
teijn ïersie met Nederlandse onderti-, 9). Na de dood van zijn vader111l _

gaat Jim Craig werken bij de rancher
Harrison. Hij raakt bevriend met diens
dochter Jessica. Harrison wil dit niet
en stuurt Jessica naar een kost-
school. Overstuur vlucht zij de bergen
in.

22.20 Intermezzo.
22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Weerbericht. Aansl.:. Paarden-koersen.
22.50 Filmspot. Achtergrondinforma-

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

naar het boek van A.J. Cronin. Afl. 9,
met Ben Cross, Gareth Thomas, Oa-
re Higgins e.a.

00.10-00.15 Coda. Het is moeilijk een
woord...van Hans Andrews.

"Kirk Douglas en Jack
Thompson in de Australisdie
speelfilm 'De man van de zil-
verrivier. (Beïgiè/TV 1
-20.35 uur.)

Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

TROS
16.00 Dieren in het wild. Natuurserie.

Afl.: Haaien bij de kust.
16.28 Heathcliff & Co. Tekenfilmserie

(herh.).
17.00 Derrick. Duitse misdaadserie.

Afl. 20: Derrick moet de moordenaar
van Lindemann, chef van een recla-
mebureau, zien op te sporen, (herh.).

18.05 (TT)Zoo is de dierentuin. Serie
over dierentuinen in Nederland en
Antwerpen. Afl. 4: Noorder Dieren-
park Emmen. (herh.).

18.35 Tros zomerparade. Muziekpro-
gramma gepresenteerd door Peter
Teekamp. M.m.v. Tambourine, Ben-
ny Neyman, Ivan Heylen e.a. (herh.).

19.00 Gloss. 31-delige Nieuw-Zee-
landse serie, met Ilona Rodgers, Lisa
Chappell, Michael Morrissey e.a.
Deel 1. Maxine mag geen weet heb-
ben van de komende bruiloft bij de fa-
milie Redfem.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 (TT)Hé, mag ik mijn echtgeno-

te terug. Klucht van John Lanting's
Theater van de Lach, met John Lan-
ting, Armelies Balhan, Marjan Berk
e.a. Regie: Alexander Doré. Barend
Minderman staat op het punt met zijn
vriendin een weekenduitstapje te ma-
ken, wanneer zijn ex-vrouw in paniek
binnenkomt om het bezoek van tante
Minnie, onwetende van de scheiding,
aan te kondigen.

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

23.20 Binnenlandse zaken. Humoris-
tisch programma met satire en sket-
ches. M.m.v. Haye van der Heijden,
Justus van Oei, Maarten Wansink
e.a.

23.45 TROS Sport. Wekelijks sport-
magazine.

00.26-00.31 Journaal.

Duitsland 2
10.00 Gezamenlijk ochtendpro-

gramma ARD/ZDF.
13.15 Bild(n)er der Chemie. Serie

over de geschiedenis van de schei-
kunde. Vandaag: Robert Bunsen:
Leuchtsignale aus dem Mikrokos-
mos. (herh.).

13.45 Der eiserne Weg. Die aben-
teuerliche Geschichte des Veit Kolb.
Duitse serie. Afl. 4. Überfall auf die
Eisenbahn, met Horst Kummeth, Ar-
thur Brauss, Eva-Maria Hagen e.a.

14.45 Der eiserne Weg. Die aben-
teuerliche Geschichte des veit Kolb.
Duitse serie. Afl. 5. Die letzte Reise,
met Horst Kummeth, Arthur Brauss,
Eva-Maria Hagen e.a.

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

fotograferen.
16.25 Freizeit.. .und was man daraus

machen kann. Presentatie: Sibylle Ni-
colai,

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

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

17.45 Pyjama für drei. 12-delige se-
rie. Afl.: Der vierte Mann, met Ulrike
Kriener, Klaus Wenneman, Horst
Bollmann e.a.

18.20 Pyama für drei..l2-delige serie,
met Ulrike Kriener, Klaus Wenneman,
Horst Bollmann e.a. Afl.: Ein kleines
Versehen.

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

van buitenlandcorrespondenten. Pre-
sentatie: Rudolf Radke.

20.15 (TT)Ein Fall für zwei. Duitse
politieserie. Afl.: Gewissenbisse, met
Rainer Hunold, Claus Theo Gartner,
Stefan Reek e.a. Postbeambte Jo-
chen Billiger heeft uit geldnood gege-
vens over de verzending van geldza-
ken laten uitlekken. Na de roof krijgt
hij een deel van de buit, maar zijn ge-
weten gaat spreken.

21.15 Das unbestechliche Interview.
Star-Test. Vandaag met Thomas
Gottschalk.

21.45 Heute- Journal.
22.10 Aspekte. Cultureel magazine.
22.50 Die Sport-Reportage. Met Her-

mann Ohletz.
23.15 Ein Elefant irrt sich gewaltig.

Franse speelfilm uit 1976 van Yves
Robert, met Jean Rochefort, Claude
Brasseür, Guy Bedos e.a. Etienne,
volledig geslaagd in het leven, wordt
plotsklaps vreselijk verliefd op het
charmante fotomodel Charlotte. Hij
doet van alles om haar aandacht te

trekken. :
01.00-01.05 Heute.

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100,3mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 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/TV 2
18.45 Babel. Wekelijkse nieuwsbriet
voor Marokkaanse migranten.

19.00 Zonen en dochters. Australi-
sche serie. Afl. 836. Alison en David
geven een nieuwe wending aan hun
verhouding. In het park heeft Craig
een akelige ervaring.

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

19.28 Programmaoverzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 W.O. Il - De Oostfronters. Afl.

1. Mijn eer is trouw (Het Vlaams Le-
gioen). Presentatie: Maurice de Wil-
de.

21.15 Een goede eeuw kunst. Afl. 1:
Baudelaire in België.

21.40-22.10 Kamerorkest Sinfonia.
Het Kamerorkest Sinfonia 0.1.v. Dirk
Vermeulen speelt voorklassieke sym-
fonieën vanuit het Kasteel van Wan-
negem Lede. Deel 3: Divertimento in
F van Mozart en Symfonie van Van
Maldere.

België/RTBF
14.00-15.25 Schooltelevisie, 16.50-
-17.15 Schooltelevisie. 18.00 Vacature-
bank. 18.10 La boite aux images. Kin-
derprogramma met Stripy, Karatekat
en Clémentine. 19.00 Journaal. 19.03
Ce soir. 19.30 Journaal en weerbericht.

20.05 Escale a Montreal. Bonjour la vi-i
site. Amusementsprogramma van dei
Frans-sprekende televisiestations. Pre- i
sentatie: Michel Rivard. 21.45 Club dei
l'Europe. Europees cultureel magazi-i
ne. Vanavond: Régions, vous avez dit:
culture?. 22.40 Sauve qui peut. Amuse- j
mentsprogramma met Claude Nouga-i
ro, Bashung, Joelle Ursull e.a. Presen-;
tatie: Jean-Luc Lehman en Thierryi
Masselot. .23.40 Paardênkoersen.i
23.45 Weerbericht. Aansl.: Laatstei
nieuws. 00.20 Bourse, beursberichten,i
00.25-00.30 Musique balade.

Nederland 3
NOS
09.00 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
NOT
10.00 Nieuws uit de natuur. Afl. 1.
10.30 Voorlichtingsprogramma.
11.00-11.30 Schooltv-weekjournaal.

Afl. 2.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws
18.00 Gedwongen migratie. Docu-

mentaire over politieke vluchtelingen
in Bulgarije.

18.30 Sesamstraat.

18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.53 (TT)Het klokhuis. Kinderpor- igramma. :
TELEAC
19.10 Mag het iets meer zijn? Serie iover consumenteninformatie in een ■vrolijke familieserie. Afl. 5: De post- ibank.
19.38 De burgemeester van Monte- i

milone. Filmportret. "■
20.00 Journaal.
20.29 Avondvoorstelling. »»De Afri- ■kaanse, opera van Meyerbeer. Uitge- j

voèrd door Koor en Orkest van de j
San Francisco Opera 0.1.v. Maurizio ■Arena met sol. j

23.41-23.46 Nieuws voor doven en j
slechthorenden.

" Pierre Huyskens werkt vanavond mee aan het amuse- \
mentsprogramma 'Waar in 't bronsgroen eikenhout. (Ne- j
derland 1 - 20.28 uur.) * '

België/Télé 21
19.00Terre et soleil. Agrarisch magazi-j
ne. Presentatie: Albert Moulin. (herh.).i
19.30-20.00 Journaal met simultaanj
vertaling in gebarentaal enj
weerbericht. ;

TVS
16.05 Brèves. 16.10 Magazine. 17.10;
La chance aux chansons. 17.30 La vér-i
ité est au fond de la marmite. 18.00Desi
chiffres et des lettres. 18.30 Récréa-i
tion. 19.00 Ushuaia. 19.40 Papier Gla-i
cé. 20.00 Business News. 21.10 Desti-i
nation le monde. 22.00 Journal Télévi-j
sé. 22.25 Météo Eropéenne. 22.30 Ci-j
né-club. 00.00-01.00 Du cöté de chezi
Fred. |

Radio 1

radio \leder heel uur nieuws. 7.04 HetGe-
bouw met om 7 04 Act. binnenland.
8.09 De tafel van NL; DPA: 9.06
Achtergronden binnen- en buiten-
landse ontwikkelingen; DPA; 10.06
Act. bin.land, afd. onderzoek; 11.06
Eurobureau; 12.06 Actualiteiten;
12.53 Bericht voor de vissers. (7.30
Nws.). 12.55 Meded. tbv land- en
tuinbouw. 13.09 Hier en nu. 13.35
Kerk vandaag. 14.06 NCRV-V.1.P.-
-roem. (14.30 en 15.30Nieuwsover-
zicht Hier en nu) 16.06 VARA Ra-
dio 1 vrijdageditie (16.30, 17.30
Nws.overz.)(lB.3o Nieuwsoverz.).
19.30 NCRV Bulletin. 20.04 Week-
end blues. 21.04 Jazztime. 22.04
NCRV-vrijdag-sport. 23.05 Met het
oog op morgen. 0.02 Canbbean
Night (vervolg). 2.02 Oh, wat een
nacht; 5.02-7.00 Ook goeiemor-
gen.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Het le-
vende woord. 7.13 Echo. 7.20
KRO's Ontbijtshow' 8.50 Postbus
900. 9.04 Adres onbekend. 10.04
In antwoord 0p.... 11.50 Postbus
900. 12.04 Van twaalf tot twee.
(13.04-13.15 Echo). 14.04 Ratel
plus. 15.30 Gerard de Vries draait
op verzoek. 17.04 Nederlands hit-
werk. ■ 18.04 AVRO radiojourn.
19.04 Hobbyvitaminen. 20.00-7.00
Zie Radio 1.

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

bean Night. (vervolg op Radio 1 en
2).

televisie en radio vrijdag.

Nederland 1
S

["00-13.05 Nieuws voor doven en

E'"35 Olie. Documentaire serie over°e invloed van olie op de geschiede-J's van deze eeuw. Afl. 4: De landen
j*n het Midden-Oosten, (herh.).
<S Arme van het groene huis.''delige jeugdserienaar het boek van

Maud Montgommery. Afl. 4.
/JO Schaken. Verslag van het Inter-JWs Schaaktoernooi in Tilburg. Pre-statie: Hans Böhm.;30 Journaal.
"45 Markant achterland. Culturele
Fe. Afl. 6: Oud Limburgs Schutters-bst.
■*S Indonesië. Een generatie in be-ding. Documentaireserie. Afl. 4: In-*>nesië en het buitenland.|°0 Journaal.
"'8 Circus .van morgen. Slotgalaan het 8e internationale circusfesti-a' voor de jeugdvanuit Circus Gruss

te Parijs.
20.00 Boggle. Woordspel gepresen-

teerd door Frank Kramer.
20.28 Waar in 't bronsgroen eiken-

hout. (150 jaar Limburgen), reporta-
ge van jongewielrenners door Neder-
lands- en Belgisch Limburg.

21.25 Brandpunt. Actualiteitenmaga-
zine.

21.55 Drie hoog achter. Engelse co-
medy-serie. Afl.: De verloving.

22.30 Journaal.
22.40 In 't holst van de nacht. Politie-

serie. Afl: De roofoverval. O'Brian
raakt gewond bij een overval op een
juwelierswinkel en Giambone dreigt
te worden aangeklaagd.

EO
23.30-01.05 Joey Cappelletti. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1977 van Lou
Antonio, met Geraldine Page, Gerald
S. O'Loughlin, Mare Singer e.a. John
Cappalletti, een bekende Amerikaan-
se voetballer, heeft een tienjarig
broertje dat aan leukemie lijdt. Als
John een belangrijke sportonder-
scheiding wint, schenkt hij dieaan zijn
broertje.

Frank Kramer is spelleider van het woordspel 'Boggle'
kderland 1 - 20.00 uur.)

Duitsland 3 West
8.55 Gymnastiek im Alltag.
09.10 Schulfernsehen.
09.40 Telekolleg 11. Cursus natuur- i

kunde. Afl. 3
10.10 Schulfernsehen.
16.35 Videotext für Alle.
17.00 Schulfernsehen. i
18.00 Telekolleg 11. Cursus bedrijfs- |

economie. Afl. 3
18.30 HalloSpencer. Afl. Die Mona ist■immer so frech.
19.00 Aktuelle Stunde. Nieuws en i

Blickpunkt Düsseldorf.
20.00 Zu Gast bei Werner Nekes. i

Documentaire over de filmopname- i
technieken van regisseur Werner Ne- ]
kes.

20.45 Gespanntes Verhaltnis.
21.30 West 3 Aktuell.
21.45 ZAK. Weekoverzicht.
22.30 Dieses Jahr in Jerusalem. Po- ■litiek magazine.
23.30 Henryk Szeryng. Een leven !

voor muziek.
00.14 Laatste nieuws. Aansl. Zur i

Nacht. i

Duitsland 3 SWF
08.15 TeleGymnastiek.
08.30 Telekolleg 11. Cursus bedrijfs- j

economie. j
09.00-16.30 Schooltelevisie. i
17.30 Telekolleg 11. Cursus bedrijfs- j

economie.
18.00 Hauptsache Beruf. Medisch j

assistente.
18.29 Lassies Abenteuer. Vandaag: i

Die Baumschule.
18.53 Philipp. i
18.56 Das Sandmanchen.
19.00 Abendschau.
19.30 Gerichtstag.
20.15 Menschen und Straften. Van- |

daag: Rudas-Laszlo Strafte 18.
21.00 Südwest aktuell. Neues uni|

Neun.
21.15 Wortwechsel. Einer gegen alle. i

Gero von Boehm interviewt de ac- i
teurs en regisseur Bernhard Wicki. i

22.30 Reilly, Spion der Spione. Afl. i
2: Kurs auf Port Arthur. i

23.20 Klassik am Freitag. Schwetzin- j
ger Festspiele 1989.

23.50-23.55 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg.Ochtendcon-
cert. 8.00 Nws. 8.02 Vroeg och-
tendconc. 9.00 La giuditta, Orato-
rium van A. Scarlatti. 10.15Luciano
Beho. 11.15 Pianotrio van Beetho-
ven. 11.50 Kirill Kondrashin diri-
geert Sjostakovitsj (12). 12.30
Jazz-op-vier-Concert. 13.00 Nws.
13.02 Het Prinsjesdag concert, mu-
ziek uit musical en film m.m.v. het
Metropole Orkest. 14.00 Orgelbe-
spelmg. 14.30Klein bestek. 15.45
Crème de Baroque. 17.00 De can-
tates van Bach. 17.40 Best of
brass. 18.00 Nws. 18.02 Aspecten
van de kamermuziek: Upper Gali-
lee music days. 19.00 De Boven-
bouw. Vandaag: Brazilië. 20.00
Nws. 20.02-24.00 Europees Con-
cert Podium. Kevin Bowyer, orgel.
Orgelsymf. van Kaikhosru Shapyrji
Sorabji. 22.00 Musica Nova. Inter-
nationale Gaudeamus Muziekweek
1989. 23.00-24.00 NOS jazz David
Lopato Quartet.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9 25 Wa-
terstanden. 9.30 Alcohol. 10.00
Meer dan muziek. 11.00 Een leven
lang. 12.00 Nws. 1205 Toegift.
12.15 Vrijzinnig Vizier. 13.00 Nws.
13 10 Het Gebouw met om 13.10
Het Interview; 14.00 Euroburo;
15.00 Documentaire en actualitei-

ten. 16.35 Welingelichte kringen.
17.35Postbus 51 Radio-magazine.
17.55 Meded. en schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18.10 Het Ge-
bouw. 18.30 Homonos. 19.00
Progr. voor buitenl. werknemers.
20.30 Kom over en help ons! 21.00
Zicht op Israël. 21.20-22.00 Gelo-
ven met het oog op de toekomst.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa. Guten Morgen

Deutschland. Ontbijtshow.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
10.00 Der Preis ist heiss. Spelshow.

(herh.).
10.30 Reich und schön. Serie,

(herh.).
11.00 Der mysteriose Dr. Lao. Ame-

rikaanse speelfilm, (herh.).
12.30 Klassik am Mittag. M.m.v. het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bef uns. Aansl.: Mask,
tekenfilmserie. Afl.: Kaltes Fieber.
(herh.).

13.25 California Clan. Amerikaanse
serie.

14.15 Pulaski. Engelse speelfilm uit
1987. (herh.). , -15.00 Zahn urn Zahn. Oost-Duitse se-

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

met Harry Wijnvoord.
17.45 RTL-Spiel. Aansl.: tekenfilm.
17.55 RTL-aktuell.
18.00 Ihr Auftritt, Al Mundy. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Alles nur Design
(2).

18.45 RTL aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Die glorreichen Zwei. Ameri-

kaanse misdaadserie. Afl.: Der Ban-
dit. In Houston worden diverse ban-
ken overvallen. De dader is een jonge
man die wraak wil nemen.

20.15 Tennis extra. Te Düsseldorf:
Grav - Sukova.

21.55 RTL aktuell.
22.05 Am Highpoint flippt die Meute

aus. Amerikaanse speelfilm uit 1981
van Peter Carter, met Christopher
Plummer, Richard Harris, Kate Reid
e.a. James Hatcher wordt door de
CIA en de mafia gezocht. Op een dag
komt hij bij een ongelukom het leven.
Zijn familie schijnt echter alleen te ge-
loven dat hij dood is. De CIA meent
dat zijn dood slechts gespeeld wordt.

23.40 Mad Mission. Mann stirbt
nicht zweimal. Hongkongse speel-
film uit 1985 van Ringo Lam, met Sam
Hui, Karl Maka, Sally Yeh e.a. De ge-
niale wetenschapeprofessor Bright
heeft een kristalprisma uitgevonden
waarmee gewone mannen veranderd
kunnen worden in 'supermannen.

01.05-01.10 Betthupferl.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Teleshop.
09.35 Programma-overzicht. 09.35
Arme mit den roten Haaren. Afl.: Plane
für die 2ukunft.lo.oo SAT 1 Bliek.
10.05 General Hospital. Afl. Eile tut
Not. 10.50 Teletip Koehen. 11.00 SAT
1. Bliek. 11.05 Gitarren klingen durch
die Nacht. Oostenrijkse speelfilm uit
1959 van Hans Deppe. Aansl.teken-
film. 13.00Tele-Börse. 14.00 IhrHoros-
kop. Aansl: Programma-overzicht.
14.05 The Real Ghostbusters. Ameri-
kaanse tekenfilmserie. Afl. Mr. Fleisch-
mans Falltür. 14.30 Happy Days. Ame-
rikaanse familieserie. Afl. Sturmfreie
Bude. 14.55 Der Goldene Schuß. 15.05
General Hospital. Amerikaanse familie-
serie. Afl. Eine unglaublich Geschichte.
15.50 Teletip Geld. 16.00 SAT 1 Tele-
shop. 16.25 Der Goldene Schuß. 16.35
Bonanza. Amerikaanse westernserie
van Tay Garnett. Afl. Die Messingscha-
tulle.l7.2s Teletip Test. 17.35 SAT.I
Bliek. 17.45 Programma-overzicht.
17.50 Verliebt in eine He'xe. Ameri-
kaanse familiekomedie van William As-
her. Afl. Der Großauftrag. 18.15 Die
Ausgeflippten. Amerikaanse komedie-
serie van Jay Sandrich, met Katherine
Helmond, Robert Mandon, Cathryn Da-
mon e.a. Afl. Flucht aus dem All. 18.45
SAT.I Bliek. 19.00 Glücksrad. Quiz-

show. 19.35 SAT.I SPORT live. 21.45 'Sieben gegen Chicago. Amerikaanse
speelfilm uit 1963 van Gordon Douglas,
met Sammy Davis jr., Frank Sinatra, 'Dean Martin e.a. 23.40 SAT 1 Bliek.
23.50 Der Mörderclub von Brooklyn.
Amerikaanse politiefilm uit 1966 van
Werner Jacobs, met George Nader,
Heinz Weiss, Helga Anders, Karl Ste-
panek e.a. 01.20-01.30 Programma-
overzicht.

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

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Dag en Dauw.
(6.30, 7.00 Nieuws, 7.30 Nieuws en
RVA-Benchten.) 8.00 Nieuws. 8.10
Brussel X. 9.30 Golfbreker. 10.00
Nieuws. 10.03 Platenpoets. 11.55
Mediatips. 12.00 Limburg Vandaag
13.00 Nieuws. 13.10 Goed op Vrij-
dag. 14.00 Het algemeen belang.
16.00 Abraham al gezien? 17.00
Limburg Vandaag 18.00 Nieuws.
18.10 Hitriders. 20.00 Zig-Zag
22.00 Nieuws. 22.05 Country-Side.
23.30-6.00 Nachtradio, (om 5.00
en 5.30 uur Nieuws:)

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

Damp, Moonlight and Roses.
16.00 Children's SSVC. Huxley Pig.
16.15 Film: The Green Eyed Mon-

ster.
17.10 Blue Peter.
17.40 The Animals Roadshow. Do-

cumentaire.
18.15 Beadle Box of tricks. Spelpro-

gramma met Jeremy Beadle.
18.40 News and weather.
18.55 Great sporting moments.
19.05 Top of the Pops.
19.35 George Adamson. Lord of the

Lions.
20.25 Holiday Outings.
20.35 People. Serie over gewone

mensen die buitengewone dingen
doen.

21.05 Anything more would be gree-
dy. Enigma Variations.

22.00 News and weather.
22.30 Surgical spirit.Komische serie.
22.55 Film. Smile Jenny, you're dead.
00.20-01.00 The Ryder Cup.

Sky Channel.
07.00 The DJ Kat Show. Kinderpro-

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

09.30 Panel Pot Pourfi. Spelshow.
11.00 The Sullivans.Dramaserie over

een familie aan de vooravond van de
Tweede Wereldoorlog.

11.30 Sky By Day.
12.30 A Problem Shared.
13.00 Another World.
13.55 General Hospital.
14.50 .As the World turns.
15.45 Loving.
16.15 Young Doctors.
17.00 Countdown.
18.00 Honkbal.
20.00 Spruce Meadows Masters

Showjumping.
21.00 Ryder Cup Golf.
00.00-01.00 Australian Rugby Lea-

gue.
06.30 European Business Channel.

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

Weather.
22.00 The Tube.
22.30 Mike Oldfield in Concert.
23.00 Late Night Romantics.
00.00 World News and Goodyear

Weather and The Mix.
00.05 Weerbericht. Aansl. The Mix.
02.00-06.00 Italiaanse programma's

van Rete Mia.

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

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-
kasten. 7.30 Regionalmagazin.
7.45 Veranstaltungskalender. 8.30
Besinnliche Worte. 9.10 Musikex-
press. 10.00 Gut Aufgelegt. 12.00
Musik bei Tisch. (12.15 Agenda,
12.30 Nieuws). 13.00 Treffpunkt

Frischauf. 14.05 Schulfunk 14.15
♦dusikzeit Heute: Klassik leicht ser-
viert. 15.00 Nachmittagsstudio.
16.05 Spotlight: Euro-Tops. 17.05
Oldiekiste. 18.10 BRF-Aktuell +
Sportvorschau. 18.40 Konzerta-
bend. 20.05 Nachrichten und sen-
deschluss.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9 00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treff nach
Elf. 1200 RTL-Themen 12.15 Is
jan Ding! 14.00 Viva. 16.00 Enten-
jagd. 17.00 RTL-Themen. 17.15
RTL-Musikduell. 17.50 Sportshop.
19.00Neunzehn - Vierundzwanzig:
New Releases; 00.00-01.00
Traümtanzer.

WDR 4
4.05 Radiowecker: 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzert.
16.05 Heimatmelodie" 17.00 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.05
Nachtexpress.
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Kontakten/Klubs

! Niet in de studio, maar in
j 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.
dé 1e aanraking..."Dit wou je

toch?"
06-320.329.22 - 50 ct.p.m.

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.
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.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

(Huis)d.eren
jHonde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Hondekapsalon Charèl knipt
en TRIMT alle rassen, ook
Bouviers. Kerkrade 423400.
Weg. tijdgebr. te k. langhari-
ge BOUVIER, teefje, 5 jr.,
staat onder appèl, goed
waaks, zeer lief voor kinde-
ren. 045-257914/324045.
Nestje AIREDALE terrier-
pups, met stamb. Tel.
04746-3153.
SCHARRELKIPPEN te k.
Moonen, Einighauserweg
4a Guttecoven. Tel. 04490-
-24401.
Te k. gevr. alle soorten pa-
pagaaien, worden afge-
haald. Tel. 043-214305.
Te koop weg. omstandigh.
jonge ROTTWEILER, reu, 4
mnd. oud, geh. ingeënt, met
stamb. pr. in overleg. Tel.
045-426146.
Te koop DWERGPOEDELS
klein soort. 04750-16590.
Te koop blonde BOUVIER,
3 jr. oud, lief voor kinderen,
stamb., teef. Wilhelminastr.
71, Hoensbroek.
Te k. HIMALAYA perz. kater
langh., 1 jr. met stamb.,
’4OO,- 045-227011 tot 22u.
Te koop D-PONY, halfbloed
Arabier, L2dressuur en 10
WP. 045-212010 of 219836.
PAARDEBOXEN te huur
voor zelfverzorging, ’ 125,-
-per maand., mcl. gebruik rij-
hal. Manége De Prickart
Bocholtz, tel. 045-444833.

HENGELSPORTLIEFHEB-
BERS leegverkoop alle art.
boven ’ 25,-, 30% korting ot
elk 2e art. halve prijs. Vijver-
liefhebbers, alle vijverbeno-
digdh. 20% korting. Nieuw
video-film v.d. paling ’ 59,-.
Jan Bergsma, Hammolen-
weg 3, Kerkrade.
Vogels': Mozambique seizen
edelzangers, roodwang en
grijswang, leisters, bladvo-
gel, schamaleisters, zwart-
koptimaliaas, oevermeinaas
pagodaspreeuwen, grote
brilvogels, rood-oog-bulbuls
Japanse en stiernachtega-
len, glansmerels, Mexicaan-
se goudvinken, Napoleon-
oranje- grenadier- masker-
roodbek- en teksterwevers.
Veel van onze vogels ko-
men uit de buitenvolière. Al-
les voor uw huisieren. Vol-
dersfraat 46, Meerssen, tel.
043-643084.
Papegaaien met speelga-
rantie: * geelkuifkakatoe "amazone papegaai " grijze
roodstaarten * Temnen grij-
ze roodëtaarten * Meyer pa-
pegaaitjes en beo's. Alles
voor uw huisdieren, Volder-
straat 46, Meerssen, tel.
043-643084. .
Te koop gevraagd alle soor-
ten PAPEGAAIEN, 043-
-643084, John Lambrichs,
Volderstraat 46, Meerssen.
Te k. KRUISING Dobber-
man/Bull-terriër, lief voor
kind., kleur zwart, ’150,-.
Tel. 045-228915
Te k. 2 GEITJES, 1 en 2 jaar
Tel. 045-416107.
Te koop gevr. D.HERDER of
poedeltje en papegaai. Tel.
045-321231.

In en om de tuin
Tegels en klinkers voor opriï
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. tMPREG, 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

SIERCONIFEREN, herfst-
bouquets en bloembollen bij
Tuinbouw Stokkermans,
Ten Esschen, Heerlen

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.

Huwelijk/Kennismaking

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

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

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

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

Zoekt U een ser. relatie. Bel Vrouw 48 jr. zkt. MAN van
dan 045-211948. Huw.rel. 48 tot 52 jr. Geen bartype.
bem.buro "LEVENSGELUK" Tel. 045-218057.
Wat VERKOPEN? Adver- J. man 34 jaar zkt. j. mnl. vr.
teer via: 045-719966. tot 23 jaar. Tel. 043-622431.

Mode Totaal

Bijzondere Herenkleding
Bijzondere Herenkleding

Bovengalerlj Winkelcentrum 'l Loon.

Heerlen, Boyengalerij Winkelcentrum 't Loon

Baby en Kleuter
TEUTONIA combiwagens Te k- Sevr. mooie BABY-
showroommodellen vanal KAMERS 2of 3 dlg. liefst wit
’598,- mcl. ace. Harlekijns °f grenen. Tel. 045-228162
Babyland, Kouvenderstr. of 210585.
141, Hoensbroek. Tel. 045- Te koop MAXI-COSY met
221263. onderstel. Tel. 045-213458.

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

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

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht
Districtskantoor Limburg:

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.
Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892
Allround Dakdekkersbedrijf DAKDEKKERSBEDRIJF De

H ArnHt«_ Nok' voor a' uw dakdek-
n./"M.iuio werkzaamheden, met de

DakServiCe langste schriftelijke garantie.
t__i n/„o.__(_ Bel voor vrijblijvende offerte.'ei. 045-219615. Tel. 045-224459/753008.

I OpuaK Te k. verschillende soorten
R. van Beers voor al uw afrasteringen en poorten,

dakwerkzaamheden. Bel nu montage mogelijk. Bel voor
voor een vrijblijvende prijs- ml. ABC HEKWERK, gebr.

opgave 045-324876 Veenstra Tel. 045-316238.

De betoverende kleuren van de herfst
vindt u terug in de

adembenemend-mooie najaarsmode
bij Schunck.

Topmerken,van de mooiste mode!
Voor haar: jasje 398.-; pantalon 125.-; blouse 159.-. Voor hem: jack 359.-; trui 169.-; pantalon 159.-.

De bijpassende schoenenen accessoiresvindt u in Heerlen op de le etage en de parterre. Damesmode ook in onze speciaalzaak in Geleen.
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Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating. Vr.
pr.opg. Tuinaanleg 045-
-423699.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten: bel Geleen. 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Voor al uw METSELWERK
en verbouwingen, tel. 045-
-351805.
Piccolo's in het "Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

DABOMA verkoop van dak-
en isolatiematerialenen 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.

Wonen Totaal
KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te koop oude eikenh. TA-
FEL m. 6 stoelen, wand-
meub. en leren bankstel. De
Heugden 127, Heerlen.
Te koop 3-zits BANK,
groenvelours, ’175,-. Tel.
045-253146.
Te koop eiken BANKSTEL 3
en 2 en 1 zits, met kussen,
en eiken tafel met plavuizen.
’350,-. Bexhoes 13, Bruns-
sum. Tel. 045-274131.
Te k. Oostenrijkse, handbe-
schilderde SLAAPKMR,
geh. compl, iets aparts. Tel.
045-211270.
Te koop leren BANKSTEL,
koopje. Tel. 045-416587.

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-déaler.

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

Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.

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,

Huish. artikelen
Te k. moderne KEUKEN ei-
kenfineer, 2.70 mtr. br. met
afzuigkap en 4-pitsgasst.,
spoelbak etc, compl., gesch.voor. rolstoel. Hoogstr. 23,
Hoensbroek.
Te k. WASM. en droger, i.st.
v.nw., bellen na 17.00 uur,
tel. 045-723337.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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

Muziek

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

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

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!!
06- Muzieklijn

06- 320.326.30
Orgel- keybaordmuziek v.d.
De Marjando's 24 uur dag

en nacht. 50ct p.m
: 06- 320.326.30
Te k. PIANO A. Mittag, vaste
pr. ’ 1.600,-. Tel. 04490-
-10322, na 17.00 uur.

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

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
Te k. Elka cong. 802 plus,
Crumar KNOPORGEL, Elka
lesly box, 2 DKB zangbox-
en, 1 Roland bandecho, 1
versterker 200 Watt, mcl.
kabels met toebeh. Vr.pr.
’7.000,-. Na 18.00 uur, tel.
045-352608.
Te k. witte PIANO, moet op-
geknapt worden, v.d. Vel-
penweg 16, Gulpen, tel.
04450-2301..

■ . . '"■ — ■ ■ . ■ '■Kunst en Antiek
Wijshoff ANTIQUES biedt u Onze kwaliteit bewijst zich
naast de collectie gerestau- zelf met de jaren. Antiek
reerd antiek nu ook onge- SIMONS Dorpstr. 45A, Nuth
restaureerd antiek tegen (t/o ingang kerk, naast chin.
messcherpe prijzen. Am- rest.). Donderdag koop-
stenraderweg 9, Hoens- avond. Tel. 045-243437.
broek-Centrum. Tel. 045-
-211976. Geopend: Donder- Te k. gevraagd ANTIEKE
dag, vrijdag en zaterdag. meubels, kleingoed enz.
ANTIEKSHOW, zondag 24 Tel- 09-3212261156.
september. Geopend v. 11-
-18 uur, o.a. meubels klok- Te k- antieke, strakke Limb.
ken, lampen enz. 600 m2BRUIDSKAST plusm. 170 jr.
showruimte. Wim Schee- oud. 2ware ovale jachttafel,
pers, Panheelderweg 28 en gestoff. Engelse schommel-
Heerbaan 31, Heel Tel stoel en antiek muurbed.
04747-1593 Tel. 04754-81197.

Braderieën/Markten

Suffelmarkt Kerkrade
in de Rodahal.

Zaterdag 30 september en zondag 1 oktober.
Huur een kraampje ’ 45,- p.d. Uitsl. deelname voor

particulieren. Tel. 01640-35916/57521.

Diversen
r* ... ___

u , GEVELBRANDTRAP teCaeDlt gebroken koop. Te bevragen; tel. 043
Klaar terwijl u wacht. 210518.

Hoonhout De massage van VERONI-
Akerstr. N 328, Hoensbroek que is en blijft uniek. Tel

Tel. 045-228211. 045-228481.

Restaurant La Cage
Meesweg 2, Vilt, 04406-41001

Gezellig tafelen bij piano muziek, tevens U adres voor
warme en koude buffetten, gratis thuisbezorgt.

Uitslag lotterij Harmonie St. David
Voerendaal

181, 1163, 700, 2922, 1222, 1839, 1800, 3682, 300, 3392.
Afhalen na tel. afspr. 045-752640.

Vereniging
"Het Groene Kruis" Heerlen

Algemene ledenvergadering

Uitnodiging
In verband met een voorgenomen fusie van onze Ven

ging in hetkader van de districtsvorming Kruiswerk, zalf
extra Algemene Ledenvergadering van onze Verenig'j
gehouden worden op maandag, 2 okt. 1989 om 19.30'

in het wijkgebouw aan de Kapl. Berixstr. 16 te Heert'
Agenda:

1. Opening.
2. Verslag v.d. Algemene Ledenvergadering van 26-6-

-3. Besluit tot ontbinding c.g. fusie van de huidige
Vereniging Het Groene Kruis Heerlen.

4. Benoeming liquidatie-commissie en vaststelling
mandaat van deze commissie m.b.t. art. 21 lid 4 van o'

statuten.
5. Rondvraag.

6. Sluiting.

De secretaris, J. Kattemölle,

leder lid heeft recht van toegang tot de Algemene Led
vergadering. De stukken liggen vanaf dinsdag, 26-9-'B9

inzage in bovengenoemd wijkgebouw. _^

GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom 8
Moers, Streeperstr. 29
Schaesberg. 045-315921.
Te k. ZONNEHEMEL er
grofbreimachine. Tel. 045-
-312254.
Te koop z.g.a.n. SLAAPKA-
MER: 2x ledikant 100x200
kompl.; kleerkast 6-drs., I. 2
m en kaptafel. Tel. 04752-
-1429.
Door jonge masseuze totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE m. leuk gesprek en (fris
drankje. Eens geweest, L
blijft komen. 045-353489.

Te k. SCHUIFPOORT v
rail doorg. 8 mtr., hg. 2]
’1.500,-. 045-316238.^,
Te k. METAALDRAAIBA
Magdenburg ’ 1.50
Zware kolomboor ’6O
strooma'gregaat 1600

’ 600,-; aanhangwa! I
’400,-; Gen. Hodge*
35, U.o.W. 045-310024^
BLOEMKOOL t.k. vers [
land. Vanaf 50 et. Ham'1
Houtstr. 26, Merkel^ -Tel. 04492-1742.
Piccolo's in het Limbi',
Dagblad zijn groot in '
SULTAAT! Bel: 045-7199;

:—- : '\

TV/Video- . " i
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:
Hifi VHS video-
recorder GHV

8215 geen

’ 1.598,-of

’ 1.298,- maar

’ 898,-
Maar ook: Portable TV met
voorkeuzezenders, geen

’ 298,-of ’ 168,- maar

’ 98,-. Maar ook: Akai pla-
tenspeler, geen ’ 218,- of

’ 148,- maar ’ 98,- en nog
veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT".
af ’ 95,-. Radio/tv Frank'i
Bokstr. 33 Heerlerfie' i
Tel. 045-213432.
KLEUREN TV grote s<JM
ring vanaf ’ 75,-. Radio |
van Voorst, Ganzeweide
Heerlerheide. 045-2138?;

Uitgaan
Scholfilets met geb. aard
pelschijfjes, verse salade
roumeladesaus. Gebak'
dag plus kop koffie ’Lunchr. Restaurant Au-JHoninqmanstr. 33, Heen]

Te koop gevr.
De hoogste prijs voor'
papier en METALEN. Jj
Pappersjans 36 Heerier'
de. Tel. 045-212913,
18.00 uur 045-253209^,
KLEUREN TV's en vid^defect geen bezwaar. ]

045-728130. J
Wij komen OVERAL I
gend gevr. damespocK'
stuiverromans, flodderb<J '.jes, sexbladen en p° ,
boekjes. 09-328778681J>'
Wij vragen KLEUREN
def. geen bezw. VideCi

stereo torens; dames t>r,
mer; skiën; ski-schoener1.
zware eiken eethoek.
04406-12975. J
Inkoop GOUD enz. tej
contant geld. Verseveld,"
roleastraat 80 A, Hee'"-
Tel. 045-714666.

w f imtmjt"

/
laatze leren

voor één tientje
permaand!

terre des hOmmfi5 ,
um'^m*^M»^Mwmmimt^*mom*mX
mF\\\\ m-rcvlnS*

' IBEEKLAAN 414
2562 BJ -OEN HAAG I

TELEFOON 070-637940'
A

ir
]jMi3> * rOVInCI© Bureau BibUotheek
\*fl_ÖsHJ I ■ l Postbus 5700IjOöl LimDUrg 6202 MA Maastrid 11

tel. 043-897386
i

mededeling Overeenkomstig het Besluit JaarrekeninS
m W7138-89 Ziekenhuisvoorzieningen 1984 liggen bij °bibliotheekter inzage de jaarrekening °ver.s.- 1988 met de daarbij behorendeaccounta^,

verklaring van: - Stichting Psychiatrisch Ce
trum Venray; -Stichting Verpleeghuis "0?
Kruuze" te Venray; - Stichting De Weverz' 6

kenhuiste Heerlen; - Stichting Franciscus'
oord te Valkenburg a/d Geul; -Lucas Stien'
ting voorRevalidatie te Hoensbroek; - St|C
ting Psychiatrisch Centrum Welterhof te
Heerlen; -^Stichting "MariaRoepaan" te u
tersum; -Richting Medisch Kleuterdag^B
blijf " 'tBrögske" te Wessem; -Stichting
St. Elisabetfikliniek te Heerlen.

1
ADMINISTRATIEKANTOOR

vraagt op korte termijn

ENKELE ASSISTENTEN (m/v)
op M.8.A.-niveau

Wij vragen: goede omgangsvormen
zelfstandig kunnen werken
het kunnen opstellen van jaarstukken

Zij die ervaring hebben met computeradministratie,
genieten de voorkeur.
Brieven met curriculum vitae gaarne onder nr. XE "110, LD, Markt 42, 6461 ED, Kerkrade. *J|J

"^j LimburgsDagblad g .

ffpiccolo *
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"fet lijkt wat kinderlijk: bal-'"en oplaten als protest tegen
doodstraf. Maar het is wel

f manier om de jeugd de
*ftte te geven een kindervuistgillen tegen die regeringen,
£r de doodstraf nog altijd
TO toegepast.

* dergelijk protest gaat ko-
?Jde zaterdag tussen twee en
I Uur de lucht in vanaf het
"dgraa/se winkelcentrum
Ac Kamp. Aan de ballonnen
yen kaartjes van regerings-
**Ts die de doodstraf gedo-
?" Deze actie sluit aan op een

protest van Am-
~^l International,
regens wordt er door leden
J 1 Amnesty uit Landgraaf,}nssum, Kerkrade en Heer-
°ok schrijfavonden gehou-.- Voor meer informatie: S

of 045-311331
k_ J

Doodstraf

Drieduizend leerlingen op nieuwe sectorschool Economie

Mammoetfusie in Heerlen

HEERLEN - Het Heerlense bedrijf
Transcarbo Kunststoframen BV be-
trekt aan het einde van dit jaar een
nieuw bedrijfspand op het indu-
strieterrein Ten Esschen. Het be-
drijf zit nu nog op In de Cramer in
Heerlen, waar absoluut geen ruimte
voor uitbreiding is.
Het terrein op Ten Esschen, waar de
kantoren met produktiehal komen,
beslaat een oppervlakte van 16.000
vierkante meter. De nieuwe pro-
duktiehal van 5.000 vierkante meter
betekent een verdubbeling ten op-
zichte van het huidig vloeroppervak
op het industrieterrein In de Cra-
mer. De nieuwbouw en de aanschaf
van nieuwe computergestuurde
machines vergt een investering van
6,5 miljoen gulden.

Na een aanvakelijke voorkeur voor
een verhuizing naar De Beitel is
voor Ten Esschen gekozen, omdat
het ten opzichte van De Beitel op
jaarbasiseen ton aan reis- en trans-
portkosten scheelt. „Bovendien zijn
wij daar uitstekend bereikbaar door
de in- en uitvalswegenvan de naast-
gelegen autoweg", zegt directeur H.
Damoiseaux.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Het middelbaar
beroepsonderwijs in Heerlen
staat voor een mammoetfusie.
De besturen van de stichting
Handelsonderwijs in de Mijn-
streek en het kmbo Zuidoost-
Limburg hebben namelijk be-
sloten per 1 augustus van ko-
mend jaarhet middelbaar eco-
nomisch administratief onder-
wijs (meao), de lagere en de
middelbare detailhandel-
school (lds/mds), de middelba-
re horecaschool en het middel-
baar toeristisch recreatief on-
derwijs (mhs/mtro) en hetkort
middelbaar beroepsonderwijs,
afdeling administratie en de-
tailhandel (kmbo), op te laten
gaan in de zogeheten Heerlen-
se sectorschool Economie.

De fusie, waardoor drieduizend
leerlingen onder één hoed terecht-
komen, is voornamelijk bedoeld om
de kosten in het voortgezet onder-
wijs beperkt te houden.

Passant
beroofd

Verdubbelen
De lap grond op Ten Esschen werd
aangekocht van de maatschap ON-
Wegenbouw Van deKreke NV. Vol-
gens financieel directeur J. Schnac-
kers van Transcarbo zal het bedrijf
de vijftien miljoen gulden omzet
van nu binnen afzienbare tijd kun-
nen verdubbelen. Daarom verwacht
hij in dekomende twee jaareen per-
soneelsuitbreiding met zeker vijftig
personen.
Hij stoelt die prognose op het zeer
efficiënt produceren met de nieuwe
computergestuurde productiema-
chines, de betere kwaliteit vergele-
ken met Duitse producenten en de
lagere kostprijs.

roost

re doodstraf wordt in som- I
g* Amerikaanse staten vol- I**en middels de electrische ■

HEERLEN - Twee nog onbekende,
mannen hebben woensdagavond
een 36-jarige man uit Hoensbroek
beroofd, toen hij over de Dr. King-
laan liep. Het tweetal had zich ver-
scholen in de struiken, sprong plot-
seling tevoorschijn en ontfutselde
de voorbijganger een draagtas, met
daarin een geldbedrag (800 gulden),
een rijbewijs en een bank- en giro-
pas.

Van onze verslaggever

Strop sociale diensten
Door gedeeltelijke verjaring miljoenenfraude EurotaxBeeld op oude

sokkel naar
nieuwe stek

Na de fusie zal de financiering van
de sectorschool niet meer volgens
declaratiemodel geschieden, maar
op basis van ratio's. Dat betekent in
de praktijk dat de sectorschool Eco-
nomie niet meer de gemaakte kos-
ten kan declareren en de door het
ministerie vastgestelde budgetten
niet mag overschrijden. „Een en an-
dermoet leiden tot een grotere auto-
nomie en een rendementsverbete-
ring van onze onderwijsinstelling,"
zegt meao-directeur drs J. van Dae-
len, die samen met de lds/mds-di-
recteur J. Boss de centrale directie
zal gaan vormen van de sector-
school.

Verbetering

zen. De gemeente heeft sa-
men met de stichtingrenova-
tie H. Hartbeeld afgesproken
de indrukwekkende sculp-
tuur, incluis sokkel, medio
oktober zeventien meter naar
voren te verplaatsen.
Daarmee is een eind geko-
men aan de vrees onder velen
die meenden dat het beeld,
als een sta-in-de-wegvoor het
nieuwe raadhuis, voorgoed
moest verdwijnen.

Het H. Hartbeeld geldt in
Schinveld al meer dan vijftig
jaarals een stenen baken van
geloof.

Foto: MARCEL VAN HOORN

"De voltooiing van het nieu-
we raadhuis in dekern Schin-
veld, gemeente Onderban-
ken, nadert. Als alles goed
gaat, wordt de opening in de
eerste helft van december
verricht.
Voor het H. Hartbeeld (foto) -dat nu nog pal voor de ingang
staat - betekent dat verhui-

Van onze verslaggever

De fusie is door het ministerie opge-
legd via de wet sectorvorming en
vernieuwing in het middelbaar be-
roepsonderwijs. Van de school
wordt bovendien verwacht dat zij
door middel van contract-activitei-
ten een extra geldstroom creëert.

Geldstroom

Van het voorval te herinne-
u Oofc niet, dat hij destijds, Seiueigerd te 'blazen.
i|£aQan.oor werd hij uiteinde-

door politierechter mr
Uyer veroordeeld tot een
%oete van ’ 900.

't,,en gemakkelijke prooi voor
Politie bleek eind vorig jaar
35-jarige Heerlenaar, die
een snelheid van welgeteld

Jtin/uur over de openbare
J" .reed zonder luchtbanden
I ilJn voorwielen!>nan reec j van Maastricht
J'" Nuth op velgen, zonder
iv zelf in de gaten te heb-
l' Dat kwam door zijn toe-
klc*; zwaar onder de medica-
> 'te?. pjvs alcoholgebruik.
Q Qroot gevaar voor de mc-
l e«s op de weg", aldus offi-
t^O-n justitiemr Visser. „Een

dat je niet al te
k^ t moet straffen", aldus
t^iian mrBabirek. ,fiij
k 7*age?ioeg bewusteloos zijn
ke?st- Bovendien moet in het
L\*ls enige clementie door-een met het feit, dat mijn
Lll zelf van zijn alcoholpro-
(Ij,"1 is afgekomen."
L de verdachte zich wei-

SITTARD - Zeventien chauffeurs
van taxibedrijf Eurotax uit Geleen
zijn gisteren wegens steunfraude
door de Sittardse politierechter ver-
oordeeld tot celstraffen en geldboe-
tes. Eigenaar S. en 23 andere werk-
nemers van het bedrijf komen over
enkele weken aan de beurt. Eurotax
heeft jaren achtereen te weinig pre-
mies, loon- en inkomstenbelasting
afgedragen. De sociale diensten in
de Westelijke Mijnstreek zijn door
het gesjoemel vanaf '83 voor onge-

„Op een budget van circa twintig
miljoen gulden, zullen wij ongeveer
twee procent extra moeten zien te
verdienen. Het is geen verplichting,
maar als je het in de winter warm
wilt hebben, moetje wel meedoen,"
aldus Van Daelen. Bij die activitei-
ten denkt hij aan het geven van be-
taalde cursussen op het gebied van
administratie, marketing, manage-
ment, logistiek en horeca aan exter-
ne leerlingen.

veer 2,5 miljoen gulden gedupeerd.
Door gedeeltelijke verjaring van de
steunfraude zien zij vele tonnen van
dat bedrag nooit meer terug.

De chauffeurs hadden zonder uit-
zondering een sociale uitkering en
werkten desondanks zwart. In sa-
menwerking met het bedrijf knoei-
den ze met hun inkomstenformulie-
ren. Zo gaf iedereen beduidend
minder rij uren op en fooien kwa-
men in werkboekjes nooit voor. Ne-
gentig procent van de werknemers
van S. verdiende zo een aardig
centje bij, terwijl de uitkering toch
behouden bleef. Omdat de sociale
zekerheidsfraude al zoveel jaren
loopt, is een enorm bedrag reeds
verjaard en kan dus niet worden te-
ruggevorderd.

De verdachten werden allen be-
schuldigd van valsheid in geschrifte
en georganiseerde steunfraude van
bijna f 5.000 tot f20.000 per per-
soon. Politierechter mr Hermesdorf
deelde celstraffen uit dievarieerden
van een maand voorwaardelijk tot

Tekortkomingen regionaal vuilstori: erfenis uil verleden

twee maanden onvoorwaardelijk.
Voor een enkeling kwam daar nog
een geldboete van f 1.000 bovenop.
Alle verdachten moeten bovendien
met de gemeente waarin ze wonen
een terugbetalingsregeling treffen.
Een Geleendenaar die alles al had'
terugbetaald, werd hiervoor 'be-
loond' en kwam er met een boete
van f 1.000 vanaf. Ook verdachten
die al onderhandelen over terugbe-
taling, kregen lichtere straffen.
De miljoenenfraude kwam twee
jaar geleden aan het licht. Directeur
S. verzocht de belastingdienst des-
tijds de door hem gedaneaangifte te
corrigeren. Dit gebeurde ook. De di-
recteur kreeg geen boete, maar al-
leen een nieuwe, verhoogde aan-
slag. Hij zou veel van het achterge-
houden geld hebben belegd in het
buitenland. Bij Eurotax werden
eind '87 alle voertuigen en onroe-
rende goederen in beslag genomen.
Het jaar daarvoor veroordeelde de
kantonrechter S. al tot een fikse
geldboete vanwege het geknoei met
onder andere sociale premies en
loonbelasting.

Resultaten onderzoek
volgende maand bekend

Rijst

Voor de leerlingenzal een aantal za-
ken gaan veranderen. Onbeperkt
doubleren gaat tot het verleden be-
horen. De school zal een strenger
leerlingen-selectiesysteem moeten
toepassen. Bovendien zal de leer-
stof in modulen (leerblokken) wor-
den aangeboden.

Doubleren

len. Haskoning komt volgend
maand met onderzoeksresultaten
en dan zien we verder."

serieus. Geukers: „Zeker, er moet
dringend iets gebeuren. Samen met
het Duitse waterbedrijf, de provin-
cie Limburg en onderzoeksbureau
Haskoning proberen we zo snel mo-
gelijk tot een aanbeveling te komen,
waarmee eventuele grondwater-
vervuiling door het vuilstort in toe-
komst kan worden tegengegaan."

„Hierdoor is de nieuwe school beter
in staat de leerlingeneen onderwijs
pakket aan te bieden, dat bij hen
past," zegt Van Daelen, die als voor-
zitter van de centrale directie lei-
ding gaat geven aan deze volstrekt
nieuwe onderwijsontwikkeling in
Zuidoost-Limburg.

Schoon
Overigens wordt het grondverwer-
kingsbedrijf Rutte Recycling bv uit
Brunssum, dat door Stawa ook ge-
noemd wordt als mogelijk bron
voor grondwaterverontreiniging,
door de lokale "overheden niet ge-
zien als potentiële vervuiler. Het be-
drijf verwerkt slib tot zogeheten
zwarte grond in dichte bassins. On-
derzoek op last van de provincie
heeft eerder al aangetoond dat Rut-
te een 'schoon' productieproces
erop na houdt.
Woordvoerder Van Gellekom bena-
drukt dit nog eens: „Het regenwater
wordt op het bedrijfsterrein opge-
vangen door een bassin en vervol-
gens geloosd op het riool van
Brunssum. De klacht van de Duit-
sers, dat op het bedrijfsterrein re-
genwater met vervuilde slibdelen
de bodem zou inzakken, is dus on-
gegrond."

Kw n no° dit: er is inder-
-71 overeenkomst tussen

'(r **u>ondert zich telkens er
St 'let blijft zitten en
Hl °ndertussen dat het zal

Kabinet

p
!fteCls.00r Hacking vindt brui--9£ *n zijn parocliiefcerfc Het-
dQ art van Jezus te Nieuwen-lo^'eide best leuk.
\r e feestvierders moeten
\y}°el de vele zakken rijst
Hrt en en n*et meer voor de

en strooien. „Enkele
T
Te mensen hebben daar-

h een bee?i gebroken. Ze-b ia's het geregend heeft, zijn
V(?rre's een 9evaa-r voor de
*r,j Qngers," zegt de parochie-

Rijst (2)
«Ijg gezien de veiligheid van
kr jrk°ezoe.ce?-i' veel belangrij-
*>)>pi an het strooien van rijst-
ify s over de hoofden van
s!o kruidspaartjes, plaatst
fyi/ 0?" Hacking voor iedere
%l ?* een bordje: 'verboden
'% e

t strooien.
fy >c'lt is het gooien met rozen
brf ter *en duurder) idee als

l£* en bruidegom de kerk
ieS( ten. Die bloemen geven het
*h^°9 extra kleur ook. Bo-
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en heeft de poetsvrouwei(jy* kerk in"Nieuwenhager-
<l's 0 £n veel minder werk. En°k u>at waard.

Bromfietster
breekt been

Erfenis
Geukers onderkent dat de oplos-
sing voor het probleem geen ge-
makkelijke zal zijn. Het oude stort
op driehonderdmetervan de Duitse
grens kent immers vele tekortko-
mingen, zoals op de allereerste
plaats het ontbreken van een onder-
afdekking. Regenwater kan derhal-
ve door het vuil de bodem inzakken
en samen met verontreinigende
stoffen, als zware metalen, naar de
ondergrondse meren doorsijpelen..„We zitten nu eenmaal met een erfe-
nis uit het verleden, die niet 1-2-3
valt op te lossen," zegt Geukers.
„Het is echter niet zinvol nu al te
speculeren over te nemen maatrege-

Van onze verslaggever
BRUNSSUM/LANDGRAAF- De resultaten van het twee
ton kostend onderzoek naar
eventuele grondwatervervui-
ling door het' regionale vuil-
stort in Abdissenbosch, wor-
den eind oktober verwacht.
Dat heeft secretaris. Geukers
van het Streekgewest Ooste-
lijk Zuid-Limburg gisteren be-
kend gemaakt.

Het Streekgewest kwam als beheer-
der van het vuilstort in opspraak,
nadat een Duits waterschap (Stawa)
in de grensstreek klachten had ge-
opperd over grondwatervervuiling
door zogeheten uitloging op de vuil-
nisbelt. Het grondwater stroomt
van Nederland naar de Bondsrepu-
bliek, waar deStawa het onder meer
oppomt voor de drinkwatervoorzie-
ning.

Het Streekgewest, dat eerder al met
milieuperikelen omtrent de belt
kampte, neemt de recente klachten

(ADVERTENTIE)

Nu verkrijgbaar:

/ / imago / JL^S
Sene over het omstreden ■ i
imago van de Oostelijke I Lv"
Mijnstreek, verschenen in =^*IV
het Limburgs Dagblad.

Prijs
Gebundeld in een brochure nu te koop
bij alle kantoren van het __L C
Limburgs Dagblad. J V J

KERKRADE - Bij een verkeerson-
geval gistermiddag op de kruising
Gravestraat-Schoolstraat in Kerkra-
de werd een 19-jarige bromfietster
uitKerkrade geschept door een per-
sonenauto. De Kerkraadse vrouw
moest met een gebroken been naar
het ziekenhuis worden afgevoerd.

Van onze verslaggever
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Bewoner
betrapt
inbreker

Transcarbo
BV naar

Ten Esschen
Van onze verslaggever

HEERLEN - De politie van Heerlen
heeft een 32-jarige Heerlenaar aan-
gehouden, nadat deze door een be-
woner op heterdaad was betrapt bij
een inbraak in zijn pand aan de Van
Sonsbeekstraat. Bij verhoor beken-
de de arrestant eerder in twee ande-
re woningen te hebben ingebroken,
waar hij geld, sieraden en tafelbe-
stek had gestolen. De man werd in-
gesloten.

Geen tweede
NS-halte in
Eygelshoven

Van onze verslaggever
KERKRADE - Het verzoek van
de PPR Kerkrade om in de toe-
komstige spoorverbinding Heer-
len-Aken de halte Eygelshoven
op te nemen, is volgens de direc-
tie van de Nederlandse Spoorwe-
gen geen haalbare kaart.

Volgens de NS stappen momen-
teel per dag slechts 340 reizigers

in en uit op de halte Eygelsho-
ven/Hopel. Bij realisatie van éen
nieuwe halte aan de oostzijde
van Eygelshoven zou de bestaan-
de halte nog minder gebruikt
worden. In de optiek van de
Spoorwegen biedt bovendien
het krappe tijdschema van de
nog aan te leggen spoortraverse
Heerlen-Aken te weinig ruimte
voor een halte in Eygelshoven.
De lijn Heerlen-Aken, zo beves-
tigde afgelopen week minister
Kroes van Verkeer en Water-
staat, wordt uiterlijk in 1992, mo-
gelijkal in 1991, in gebruik geno-
men. De lijn geldt als vervanging
van de huidige spoorverbinding
Maastricht-Aken.

Van onze correspondent

College nijdig
over reparatie
van schooldak

Van onze verslaggever
SIMPELVELD -Het collegevan
Simpelveld reageert nogal nijdig
op een verzoek van de Stichting
Katholiek Onderwijs 'Clara Fey'.
Het schoolbestuur vraagt de ge-
meente Simpelveld namelijk om
de kosten van een vernieuwde
dakbedekking boven de entree
van de MLK-school voor haar re-
kening te nemen.

„Clara Fey heeft voor dit doel
voldoende gelden kunnen reser-
veren uit de van de gemeente
reeds beschikbaar gestelde gel-
den," schrijft het college aan de
raad, die zich daar op 28 septem-
ber over gaat buigen.

Het vernieuwen van de dakbe-
dekking kost 650 gulden. „De
hoogte van het bedrag is onbe-
langrijk," zegt wethouder Frijns.
„Het gaat hier om principes.
leder bestuur moet een gedeelte
van gemeentelijke gelden zonder
meer reserveren voor onder-
houd. Het is dubbel op als wij
daar opnieuw overheidsgelden
aan besteden."
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t
Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,
dat alles voor haar betekende, geven wij met droef-
heid kennis, dat toch nog onverwacht van ons is
heengegaan, onze lieve en zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Maria Hubertina
Hofman

weduwe van

Johan Joseph Wirtz
Zij overleed op 83-jarige leeftijd, na een liefdevolle
verzorging in de verpleegkliniek te Heerlen, afd. 6,
voorzien van het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Sittard: Mia Erkens-Wirtz
Johan Erkens

, Marianne en Ger
Jos en Sonja

Heerlen: Sybilla Sijstermans-Wirtz
Gerrit Sijstermans t
Jos
Sonja en Fred
Familie Hofman
Familie Wirtz

Heerlen, 21 september 1989
Corr.adres: Rijksweg-Zuid 231, 6134 AC Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 26 september a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H.H. Martelaren van Gorcum te
Heerlen-Sittarderweg, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden op de begraafplaats Akerstraat, in-
gang Groene Boord. Bijeenkomst in de kerk, al-
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de h. mis op
zondag 24 september om 10.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Mijn vragen stoten op een muur
van het waarom? van al dit lijden,
maar ik wil u danken voor het uur
dat u onze moeder wou bevrijden

Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden had-
den, maar ook bedroefd om het scheiden, delen wij
u mede, dat voorzien van de h. sacramenten van
ons is heengegaan, op de leeftijd van 91 jaar, onze
lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder, groot-
en overgrootmoeder, zuster, tante en nicht

Anna Daemen
echtgenote van wijlen

Thora Hermans
Oisterwijk: Frits en Zus Hermans-Klein

Elsloo: Harie en Miet Hermans-Schepers
Geulle: Berty en Guill Lahoye-Hermans
Elsloo: Lenie en Hans v/d Zand-Hermans

t Mientje Hermans
Elsloo: Til en Sef Speetjens-Hermans
Elsloo: Thea en Louis Bocken-Hermans
Stem: Lies Hermans

Elsloo: Riet en Rien Pieters-Hermans
Elsloo: Jeanny en Thieu

van Mulken-Hermans
en al haar kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Daemen
Familie Hermans

6181 GN Elsloo, 20 september 1989
Julianastraat 23
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op maandag 25 september
om 10.30 uur in de Mariakerk te Elsloo. ,
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Zondagmorgen om 10.00 uur zal de overledene bij-
zonder herdacht worden in bejaardencentrum De
Moutheuvel.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
Uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo. Bezoek dagelijks van 17.00 tot 17.30 uur.

t ~~
Dankbaar voor al het goede dat hij ons schonk en
dezorgen die hij aan ons heeft besteed, hebben wij
geheel onverwacht afscheid moeten nemen van
mijn man, onze vader, schoonvader, schoonzoon,
broer, zwager, oom en neef

Guus van der Zee
echtgenoot van

Lia Theunissen
Hij overleed in de leeftijd van 57 jaar.

Brunssum: Lia van der Zee-Theunissen
Rob en Connie
Renate en Norbert
Familie van derZee
Familie Theunissen

6443 VD Brunssum, 20 september 1989
Rimburgerweg 9
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op maandag 25 september om 10.00 uur in de
parochiekerk H. Vincentius a Paolo te Rumpen-
Brunssum, waarna om 11.30 uur de crematieplech-
tigheid zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen van de overledene
dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur in de rouwkapel
van het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving
f

Op 18 september is na een liefdevolle verzorging in
de verpleegkliniek te Heerlen overleden, mijn dier-
bare vrouw, onze schoonzus, tante en nicht

Wanda Zielinski
* 29-9-1906 t 18-9-1989

echtgenote van

Sjir Kolenburg
Zij was voorzien van de h. sacramenten.

Heerlen: Sjir Kolenburg
Familie Zielinski
Familie Kolenburg

6419 AA Heerlen, 18 september 1989
Douvenrade 1, K 810
De plechtige uitvaartdienst en aansluitend crema-
tie, hebben in besloten familiekring plaatsgevon-
den op donderdag 21 september te Heerlen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd delen wij u mede dat wij heden afscheid
moesten nemen, na een kortstondige ziekte van
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader
en opa

Cor Manders
weduwnaar uit het le huwelijk van

Miep Lenoire
■ echtgenoot van

Corrie van Damme
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, over-
leed hij in de leeftijd van 72 jaar.

Nuth: C. Manders-van Damme
Puth: Miep en JacquesKunkels-Manders

Heerlen: Corry en Cor van der Meer-Manders
Sandra en Leo
Marcel

Sittard: Tonny en Sjef' Habets-Manders
Claudia

Hulsberg: Mientje en Hub Heuts-Manders
Tanja en Ronald
Rob en Daniëlle
Familie Manders
Familie Van Damme
FamilieLenoire

6361 CM Nuth, 20 september 1989
Mariastraat 41
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op maandag 25 september om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Bavo' te Nuth, waarna de
crematie plaats zal vinden in het crematorium Ne-
dermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in dekerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren. De avondwake, waarin hij bijzon-
der herdacht zal worden, wordt gehouden op zater-
dag 23 september om 19.00 uur in voornoemde
kerk.

Enige en algemene kennisgeving

Na een welbesteed leven als missionaris in Malawi,
overleed onverwacht in het verzorgingshuis „Op
den Toren" te Nuth, in de leeftijd van 73 jaar

pater Mathieu Moonen
Montfortaan

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis op hèt kloosterkerkhof, zal plaatsvinden za-
terdag 23 septemberom 14.00 uur in de St. Remi-
giuskerk te Schimmert.
Hedenavond om 19.00uur wordt in „Op denToren"
een avondmis tot zijn intentie gehouden.
De overledene is opgebaard" in het mortuarium van
het klooster-bejaardenoord Huize Vroenhof te Val-
kenburg-Houthem. Bezoek van 18.00-19.00 uur.
Nuth, 20 september 1989.

Namens de Montfortanen:
Leenhof: Pastoor A. Custers

Familie Moonen
Corr.adres: W. Moonen, Heerlerweg 69
6433 HN Hoensbroek-Heerlen.

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: B. Klinckenberg-Wierts
Tilburg: J. Klinckenberg

A. Klinckenberg-van Poppel
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 10.30uur 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.
Heden vrijdag 22 september zal de overledene bij-
zonder worden herdacht tijdens de avondmis van
19.00uur in bovengenoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont. Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot

■ 19.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

De plechtige eerste jaardienst voor mijn echtgeno-'
te, moeder en zuster

Els Verwayen
zal plaatshebben op zondag 24 september a.s. om
10.00 uur in de Eligiuskerk te Schinveld.

De heer A. Verwayen en kinderen

Algemene dankbetuiging
,„_______, ___________ Het allerbeste in ons leven ging van ons heen,

zoveel kaarten, zoveel woorden, zoveel mensen,
hebben ons getroost bij het intense verdriet
toen wij afscheid moesten nemen van mijn lieve vrouw,
onze mama en schoonmoeder

Roos
Houben-Pieters
Onze hartelijke dank hiervoor.

Jac Houben en kinderen
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op za-
terdag 23 september om 19.00 uur ih de St. Agneskerk,
Bunde.

Dankbetuiging
Graag willenwij iedereen van harte bedanken voor het medeleven onder-'
vonden bij het overlijden van mijn lieve man, onze papa en mijn opa

Wiel Janssen
Het was voor ons een grote steun te weten dat zovelen hebben laten blij-
ken wat hij voor hen als mens en als vriend betekende.

Mevr. C. Janssen-Berkx
Kinderen en kleinkind

Heerlen, september 1989
Ambachtsstraat 15, 6411 CN
De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 23 september a.s.
om 18.30 uur in de Pancratiuskerk te Heerlen.

t
Geheel onverwacht overleed op 19 september 1989
onze dierbare broer i

Piet Selder
in de leeftijd van 52 jaar.

Kerkrade: Hub Selder
Landgraaf: Jan Selder

Breda: Mia Maas-Selder
Heerlen: Bertha Bosman-Selder
Heerlen: Gerry Hodiamont-Selder
Heerlen: Helmy Selder

Corr.adres: M. Maas-Selder
Binnenweg 20, 4824 ZE Breda
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 23 september a.s. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Jacobus de Meerdere te Bo-
choltz, gevolgd door de begrafenis op het kerkhof
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven i's er geen condole-
ren.
Hedenavond om 18.45 uur rozenkrans bidden,
waarna aansluitend mede ter intentie van de over-
ledene een h. mis zal worden opgedragen in voor-
noemde parochiekerk.
Wij zullen Piet gedenken als een goed en beschei-
den mens, die zijn tegenslagen in eenzaamheid ver-
werkte, zonder anderen daarmee te belasten.

tßosa van Rossum, 82 jaar. Corr.adres: fam. G.
Foss, Kapellerhof 1, 6045 DA Roermond. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
maandag 25 september Om 14.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Stefanus te Heel.

t JoannesLausen, 84 jaar, weduwnaarvan Helena
Castermans. Corr.adres: Rozenstraat 57/6101

NA Echt. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden maandag 25 september om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H. Pius X te Echt.

t Corrie Prick, oud 66 jaar, weduwe van Rufinus
Huyts, Demertstr. 118, 6227 AT Maastricht. De

uitvaartdienst vindt plaats zaterdag 23 september
a.s. om 11.30 uur in deKoepelkerk, Scharnerweg te
Maastricht. Er is geen condoleren.

t Marjo Franttzen, oud 44 jaar; echtgenote van
Lou Huijnen, Mergelweg 115, 6212 KB Maas-

tricht. De uitvaartdienst vindt plaats maandag 25
september a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van
de H. Petrus te St. Pieter. Er is geen condoleren.

tJean Heusschen, echtgenoot van Genoveva
Erens, oud 75 jaar, Burg. Limpensweg 10, 6223

AR Borgharen-Maastricht. De uitvaartdienst vindt
plaats zaterdag a.s. om 10.30uur in de parochiekerk
van St. Cornelius te Borgharen. Er is geen condole-
ren.

tJac. Verheijden, oud 70 jaar, echtgenoot van Eli-
sabeth Franssen, Past. Smeetsstraat 6, 6243 CS

Geulle. De uitvaartdienst vindt plaats zaterdag 23
september a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van
de H. Martinus te Geulle. Er is geen condoleren.

Met verslagenheid werden wij geconfron-
teerd met het plotseling overlijden van

Guus Extra
Zijn verdienste voor de Koninklijke fanfare
St. Caecilia zal ons steeds bij blijven

Beschermheer, dirigent,
erebestuur,
bestuur en leden,
damescomité
Kon. fanfare
St. Caecilia Hulsberg

Bedroefd namen wij afscheid van onze vriend

Guus Extra
Hij die zich dagelijks inzette als een actieve kracht
van het Instrumentenfonds van de Koninklijke
fanfare St. Caecilia Hulsberg zullen wij missen.

Jouw vrienden
van het Instrumentenfonds

Volstrekt enige en algemene
kennisgeving

t
Heden overleed geheel onverwacht in de leeftijd
van 52 jaar, onze vader, schoonzoon', broer, schoon-
broer, oom en neef

Piet Selder
echtgenoot van wijlen

Agnes Mehlkop
Landgraaf: Kinderen Selder

Familie Selder
Familie Mehlkop

Bocholtz, 19 september 1989
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 23 september a.s. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Jacobus de Meerdere te Bo-
choltz, gevolgd door de begrafenis op het kerkhof
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Hedenavond om 18.45 uur rozenkrans bidden,
waarna aansluitend mede ter intentie van de over-
ledene een h. mis zal worden opgedragen in voor-'
noemde parochiekerk.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstelling en medele-
ven na het overlijden en de crematie van onze lieve
moeder, schoonmoeder en allerliefste oma

Toni Broers-Körver
zijn wij u zeer dankbaar.

Marianne, Jo Mare en Lucien Stanislausky
De zeswekendienst zal op zondag 24 september
1989 om 11.30 plaatsvinden in de parochiekerk van
de H. Antonius van Padua te Bleijerheide.

Daar het ons onmogelijk is eenieder te bedanken
voor devele blijken van medeleven die wij moch-
ten ontvangen bij.de begrafenis van onze moeder
en oma

Lydia Jeukens-Quint
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Kinderen en kleinkinderen Jeukens
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 23 september om 19.00 uur in de H.
Hartkerk te Nieuwenhagerheide.

Op 20 september is het een jaar geleden dat
wij afscheid moesten nemen van hem die ons
zo dierbaar was, mijn onvergetelijke echtge-
noot, onze goede vader, schoonvader, opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Theodoor Jozef (Zef)
Orbons

De plechtige eerste jaardienstzal worden ge-
houden op zondag 24 september a.s. om 10.00
uur in de parochiekerk van St.Gregorius te
Brunssum.

H. Orbons-Baur
Kinderen en
kleinkinderen

September 1989
Dorpstraat 33
Brunssum

De plechtige eerste jaardienst voor mijn echtgeno-
te

Jozefina
Aretz- Debets

zal worden gehouden op zaterdag 23 september a.s.
om 19.00 uur in de parochiekerk St. Petrus-Maria
ten/Hemelopneming te Chèvremont-Kerkrade.

P.Aretz

MM_______________________________________________________________________BH__i---^

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, na'liefdevolle verpleging in de Hamboskliniek
Kerkrade, onze lieve schoonzus, tante en nicht

Liza Grouls
in de leeftijd van 82 jaar.

Neven en nichten
6462 BB Kerkrade, 20 september 1989
Veldkuilstraat 57
Corr.adres: v. W. Poelmanstraat 263
6417 EM Heerlen
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinde"
maandag 25 september a.s. om 11.00 uur in depB
chiekerk H. Maria Goretti te Kerkrade-NulW
waarna aansluitend crematie in het crematorium
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen cond'
ren.
Voor vervoer van de kerk naar het crematoriumi
gezorgd. j
Zaterdag 23 september zal de overledene bijzon' j
worden herdacht tijdens de avondmis van l'r
uur in bovengenoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmorf
rivm, gelegen op het terrein van de Lückef' |
dekliniek, St. Pieterstraaft 145 te Kerkrade-Chè«
mont. Gelegenheid tot afscheidnemenvan 18.0.
19.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge^ i
te zenden, deze aankondiging als zodanig besd1'
wen.

Met droefheid hebben wij kennis genomen van'
overlijden van ons erelid, monseigneur drs.

J.W.L. Damen
Sedert 1959 was hij erelid en wij zullen zijn ïnktf
belangstelling voor ons koor steeds in gedacW
houden. , \

Bestuur, leden en dirigent
Koninklijk Heerlens Mannenkoor j
St. Pancratius

____r

___________ m 'tiilml"l'lli_ ■"h _■'

Zware kwaliteit Damai
lakens .
wit 150x270 van 39,- voor 1 9.9"
slopen
wit 63x73 voor 5.9*

De nieuwe collectie
overtreksets van Irisette is

binnen!
Irisette
Donsdekbed met ritssluiting, kan
tevens gebruikt worden als slaapzak
voor caravan of boot, 65% dons, 35%
kleine veertjes
160x190van 349.-voor " 195
Donsdekbedden van uitstekende
kwaliteit (bekend merk),
carrégestikt
65% dons
140x200 van 395.- voor 199«
200x200 van 599.- voor 350-'
240x200 van 749.- voor 395
90% voldons
140x200 van 475.- voor 295-' ,
200x200 van 695.- voor 450 '
240x200 van 825.- voor 495
Dubbele donsdeken, één voor het
voorjaar, één voor de herfst, tezamen
geknoopt voor de winter, een. ideale
kombinatie voor alle seizoenen.

65% dons
140x200 van 649.- voor 395
200x200 van 895.- voor 625
240x200 van 1050.- voor 750
90% dons l
140x200 van 699.- voor 450 ,
200x200 van 996.- voor 695«
240x200 van 1125.- voor 795
In combinatie met deze dekbedden,
geven wij op alle merken overtrekken

10% korting!
Zware damasten tafellakens in
wit en pastel
160x160 van 75.- voor 35
140x140 van 45.- voor 19
115X1J.5 van 39.- voor 10«'
90x 90 van 25.- voor 10«'

183x183 van 85.- voor 39« «j
Baddoeken
van 14.90voor 9.9*

Gebloemde flanellen lakens
met rheumanella *20% korting! j

*** . \
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Giro: 26.000.
Bank: 70.70.70.007

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.

Limburgs Dagblad I

ALLE UITVAARTDRUKWERK
DOENWEOOKZELE
Van rouwcirculaires, bidprentjes tot en met dank-
betuigingen. Zo is de hele
uitvaart in goede en fl
betrouwbare handen. s^o]\ Ti.nAo.-mrn%1 U kunt met ons nu al Jip*l ljnacman

lil regelingen treffen. w 7Uitvaartcentra
Bel: V~~~

Stationsstraat 6, 6372 GS Landgraaf.
Spóorsingel 4, 6464 AA Heerlen.

Einderstraat 53, 6461 EM Kerkrade.
Telefoon (045) 724808/31 31 97/463141.

B ATHENE SI
\£A 8-daagse unieke STEDENREIS

mcl. excursies (w.o. boottocht) QQR»Slechts 5 datav.a. 23 oktober halfpension p.p. .7 ZsZ)*"

IT Speciale aanbieding
35 Schipholvervoer
VM 25.- p.p. retour! '
WW iffeT^T____i_____»rW_T!raM ____[>■ ______ __ ■ïï WMs%El^tßeisburo



Van onze redactie economie
HEERLEN - DSM is in Japan
naar derechter gestapt om een
geschil met het Mitsui-con-
cern uit te vechten over de su-
pervezel Dyneema. Mitsui
maakt op het ogenblik in een
proeffabriek in Japan een
eigen supervezel dieveel over-
eenkomsten vertoont met de
Dyneema-vezel. DSM claimt
alle rechten voor het produkt.

Dyneema is een supersterke vezel
van polyetheen, waarDSM zeer veel
van verwacht. Volgens DSM is Dy-
neema zelfs de sterkste vezel ter we-
reld. Het produkt wordt nu nog sa-
men met de Japanse vezelfabrikant
Toyobo Co Ltd. verder ontwikkeld.

Toepassingenzijn al mogelijk in bij-

voorbeeld kabels, vislijnen, boogpe-
zen, zeilen, tenten en kogelvrije ves-
ten. De vezel,wordt voorlopig ge-
maakt in een proeffabriek in Japan,
maar getest bij High Performance
Fibers in Sittard. Eind 1990 gaat in
Heerlen een produktiefabriek van
start (bouwkosten ’ 100 miljoen) en
komt in Geleen een grondstoffenfa-
briek.

De door DSM verworven kennis
wordt door een eigen octrooi-afde-
ling van DSM bewaakt. Deze afde-
ling heeft ongeveer 6000 octrooien,
in portefeuille, die een belangrijk
pakket industrieel eigendom vor-
men. De exploitatie van DSM
know-how, zoals proceslicentiëring,
wordt verzorgd door de dochteron-
derneming Stamicarbon bv.

Leerlingen
mytylschool
tegen Roda

HOUTHEM - Ter gelegenheid
Van de uitbreiding van de totftet Franciscusoord behorende
j^ytylschool voor gehandicapte
kinderen in Houthem zijn erKomende week allerlei activi-sten. Een daarvan vormt eenreeks voetbalwedstrijden tus-sen de leerlingen en de selectie-delers van Roda JC.
*->e wedstrijden worden ko-kende dinsdag tussen half elf®n half twaalf gespeeld in desportzaal van de mytylschool.

komen telkens twee teamsvan vijf spelers in het veld. Na«loop gebruiken de kinderen*amen met deRoda-voetballers
«Namenlijk de lunch in het'ranciscursoord.

Gesprekken met Mitsui hebben niet
tot een oplossing geleid. DSM heeft
zich in de hele wereld verzekerd van
een goede octrooipositie. Eind vorig
werd al een licentie op het octrooi
verleend aan het Amerikaanse be-
drijfAllied. DSM vindt dat ook Mit-
sui een licentie moet nemen, als het
de supervezel wil gaan produceren.

Ook amfetaminelijn
inZeeland opgerold

FöDELBURG - De Rijkspolitie.celand heeft in Sprundel en Ter-
"-Zen vier mensen aangehouden

JP Verdenking van handel in verdo-
mde middelen. Een huiszoeking

K^Prundel leverde tot nu toe ruim
£ «lo amfetamine op. In Terneu-
i1 is een kleinere hoeveelheid van
'ef.ikd druS en een geringe hoe-

cocaïne in beslag geno-
kt 1- De aanhoudingen staan losn de zaak Heythuysen.

Extraatje uit
provinciefonds

J|sdagavond werd daar een amfe-''jaielaboratorium ontmanteld enI huiszoekingen op 10 plaatsen inh lande werden 14 verdachten
"gehouden. Team-woordvoerder

Jy.S Steens: „De enige overeen-J^st is dat het ook hierom amfeta-
tene gaat en dat in Zeeland ook al, ttime tijd een gerechtelijk voor-Jterzoek loopt. In al dietijd is niet«leken, dat de Zeeuwse groep
l^nnecties heeft met verdachten in2aak Heythuysen.

Middelburgse persofficier vanFUtie S. Tempel sluit niet uit datpurende het onderzoek nog meer
L'oudingen plaatsvinden. De
Coachten, H. de K. (52), M.F. (43)
jJ-A. (40) uit Sprundel en de 37-ja-
£" B-E. uit Terneuzen worden nog
£e Week voorgeleid voor de rech-
rc°mmissaris.

Mismanagement
bij Korpershoek

Schuldenlast opgelopen lot 8 miljoen gulden

Van onze redactie economie

HEERLEN- Limburg krijgt dit jaar
en in 1990 meer geld uit het provin-
ciefonds dan aanvankelijk was toe-
gezegd. In totaal gaathet om een ex-
tra bedrag van 1,8 miljoen gulden.

Dit jaar kan Limburg rekenen op
37,1 miljoen en volgend jaar op 39
miljoen. In juni wilde het rijk nog
niet verder gaan dan respectievelijk
36,7 en 37,6 miljoen. Alle provincies
krijgen trouwens meer. Het rijk
heeft besloten 35,7 miljoen gulden
extra in het provinciefonds te stor-
ten, voornamelijk op grond van ver-
wachte loon- en prijsstijgingen.

" Burgemeester Houben van Maastricht (tweede van rechts) neemt de DSM-cheque in ont-
vangst. Foto: WIDDERSHOVEN

DSM schenkt ton
voor LSO-zaal

den. Het LSO kan zich
zodoende beter dan in
de oude repetitieruimte
in het Staargebouw
voorbereiden op de
concertuitvoeringen.

derneming in Brunssum wordt
overgenomen door de Indiase za-
kenman Krishna Murty, die ook de
60 Brunssumse personeelsleden
overneemt en het bedrijf onder de-
zelfde naam voortzet. In Brunssum
wordt tevens een gedeelte van de
vroegere Rotterdamse machinefa-
briek gevestigd en komen hooguit
15 Rotterdamse werknemers het
personeelsbestand versterken.

Voor FNV-er Karel Verhappen
komt het faillissement als een kou-
de douche. De tijdens de surseance
gemaakte afspraken over een so-
ciaal plan en het pendelen en/of ver-
huizen vAi personeel zijn niet meer
geldig. Het is nu afhankelijk van de
goodwill van de nieuwe eigenaar of
er op dat gebied nog een regeling
wordt getroffen.

MAASTRICHT -De gisteren failliet
verklaarde luchtkoelerfabriek Kor-
pershoek is in aan mismanagement
en miscalculaties tenonder gegaan.
Dat is de 'mistroostige' conclusie
van de Rotterdamse FNV-districts-
bestuurder Karel Verhappen. De
schuldenlast van Korpershoek bij
de banken bedraagt ongeveer 8 mil-
joen gulden.

verklaarde dat de bij-
drage van DSM beslist
niet moet worden ge-
zien als een taakver-
schuiving van overheid
naar het bedrijfsleven.
Het chemieconcern
vormt echter net zo
goed een onderdeel van
de maatschappij als het
LSO. „Goede initiatie-
ven zoals de repetitie-De DSM-bestuurder

zaal voor het LSO, wor-
den daarom van harte
ondersteund," aldus Pi-
storius.

Mede door de bijdrage
van DSM kan het LSO
de zaal zoveel mogelijk
aanpassen aan zijn wen-
sen. Vooral aan de
akoestiek kan meer
aandacht besteed 'wor-

Met dé bijdrage aan het
LSO, dat een regionale
functie vervult, wil
DSM de muziekbeoefe-
ning in Limburg verder
stimuleren en onder-
steunen. Daarijnee zul-
len ook andere regio's
in Limburg van dit ini-
tiatief kunnen profite-
ren.

MAASTRICHT - Het
Limburgs Symfonie Or-
kest heeft van DSM een
bijdrage van 100.000
gulden ontvangen voor
een eigen repetitiezaal
in het nieuwe theater
aan het Vrijthof. Burge-
meester Houben van
Maastricht kreeg het
bedrag gisteren in de
vorm van een cheque
uit handen van secreta-
ris F. Pistorius van de
raad van bestuur van
het chemieconcern.

Nadat Korpershoek in april dit jaar
surseance van betaling aanvroeg,
zijn de bewindvoerder mr J. Nagte-
gaal en interim-manager mr Reug-
ling er niet in geslaagd het bedrijf
uit de moeilijkheden te halen. Dat
komt voornamelijk omdat de nog in
behandeling zijnde opdrachten veel
meer verlies opleverden dan aan-
vankelijk was begroot.

Maastricht ’ongezond’
Veel inwoners met lichamelijke klachten

Voor welk bedrag Korpershoek
wordt overgenomen wilde de cura-
tor gisteren niet bekend maken. De
nieuwe onderneming beschikt al
over verschillende orders, onder an-
dere van Dow. Krishna Murty werkt
bij de voortzetting van de failliete
Korpershoek-bedrijven samen met
het Amerikaanse ingenieursbureau
Lummus.

OvernameDe bewindvoerder ging de afgelo-
pen maanden aan de slag op basis
van de gegevens die hem door het
oude management waren verstrekt.
Naar nu blijkt was de situatie veel
ernstiger dan uit de cijfers kon wor-
den afgeleid. Terwijl het crisis-ma-
nagement in juli bijvoorbeeld ver-
wachtte drie ton bruto-winst te ma-
ken, leed het bedrijf in die periode 1
miljoen gulden verlies.

Burgemeester
HEERLEN - In het gisteren ge-
plaatste artikel over de vesti-
ging van Davidson-Marley BV
in Bom is helaas een storende
fout in het foto-onderschrift ge-
slopen. De burgemeester van
Bom is niet de heer Smeets, zo-
als wij schreven, maar de heer
P.L.H. Creemers. De redactie
biedt daarvoor haar veront-
schuldigingen aan.

Volgens vakbondsman Karel Ver-
happen zijn die tegenslagen voorna-
melijk veroorzaakt door het falen
van de leiding en het verkeerd cal-
culeren van grote orders die nu nog
verwerkt moeten worden. Zo liep
de bankschuld alle pogingen ten
spijt ook na de surseance van beta-
ling steeds verder op en zagen de
bewindvoerder en de interim-mana-
ger zich tot hun eigen verrassing ge-
dwongen het faillissement aan te
vragen.
De gisteren failliet verklaarde on-

Falen

Overigens klagen volgens de onder-
zoekers in heel Zuid-Limburg de
mensen meer over hun gezondheid
dan gemiddeld in het land. Maas-
tricht is echter uitschieter.

Trek
Een verklaring zou volgens de on-
derzoekers kunnen zijn dat er in de
trek naar de grotere steden een se-
lectie optreedt van naar verhouding
veel mensen met een (potentieel)
slechtere gezondheidstoestand.
Ook kunnen luchtverontreiniging,
zware industrie, slechtere arbeids-
omstandigheden, slechtere woon-
omstandigheden etc. een rol spelen.

Van onze verslaggever 'MAASTRICHT - Maastricht is een
'ongezonde' stad. Dat blijkt uit een
gezondheids-enquête in alle Neder-
landse steden met meer dan 100.000
inwoners door het Centraal Bureau
voor de Statistiek. In verhouding
met inwoners van de andere grote
steden hebben Maastrichtenaren
veel meer (vage) klachten over hun
gezondheid en kampen met langdu-
rige aandoeningen of lichamelijke
beperkingen. Ook wordt in Maas-
tricht vaker de huisarts of specialist
geraadpleegd dan in andere grote
steden.
Van de 390 ondervraagde Maas-
trichtenaren zei 28 procent over een

slechte tot redelijke gezondheid te
beschikken. 38 Procent meldde last
te hebben van chronische aandoe-
ningen. Van de ondervraagden ver-
telden er 61 eens in de twee maan-
den de huisarts te consulteren en 28
de specialist. Deze cijfers springen
er vergeleken met de andere grote
steden uit, maar een verklaring heb-
ben de onderzoekers daarvoor niet.

Aan de leeftijdsopbouw kan het in
ieder geval niet liggen. De gemid-
delde leeftijd van de Maastrichtse
bevolking is 33,7 jaar. Maastricht zit
daarmee ruim onder het landelijk
gemiddelde. Ook het relatief hoge
aantal WAO'ers is volgens hen niet
de oorzaak. De gezondheidsproble-
men zijn in Maastricht kennelijk
veel algemener en niet aan bepaalde

bevolkingsgroep, zoals ouderen en
WAO'ers, toe te schrijven.

Amfetamineproduktie in
Limburg niets nieuws

Fabriekjes aan lopende band opgerold
ceerd zou worden als in Limburg.
Jaarlijks zou alleen al naar Zweden
meer dan 1500 kilo gesmokkeld
worden.

Tijdens de rechtszitting in septem-
ber werden celstraffen geëist van
vijfjaar (tegen 'Billy' P.) en celstraf-
fen van drie jaar en 1 jaar en drie
maanden tegen de andere verdach-
ten. 'Billy' P. werd vrijgesproken,
de anderen kregen lagere gevange-
nisstraffen.

September 1982 weet de districtsre-
cherche van de rijkspolitie een lijn
in de Limburgse amfetaminehandel
door te snijden met de aanhouding
van twee mannen uit het Noordbra-
bantse Deurne, een man uit Mont-
fort en een uit Echt. De vangst: één
kilogram amfetaminepilletjes en
enkele vuistvuurwapens.

" Rechercheurs in juni 1978 bezig met het inladen van de gevonden amfetamine in een schuur
aan de Schaesbergse Pasweg. Voor de eerste keer werd gesproken over contactlijnen naar Scan-
dinavische landen. Archieffoto: DRIES LINSSEN

Ervaring
De 49-jarige Eddie M. uit Weert die
afgelopen dinsdagavond bij de actie
werd aangehouden blijkt overigens
ervaring te hebben in de aanmaak
en handel in amfetamine. De ge-
schiedenis leert dat hij reeds op 11
mei 1982 voor de eerste keer (toen
was hij woonachtig in Hunsel) voor
een amfetamine-handel werd opge-
pakt. Tegen hem werd toen een ge-
vangenisstraf geëist van een jaaren
drie maanden.

Nu, jaren later, klagen de autoritei-
ten in Zweden dat nergens in Euro-
pa zoveel amfetamine geprodu-

’Billy’
Twee jaar later was het raak in
Schaesberg. Midden juni 1978 deed
de districtsrecherche van de rijks-

(jj, an onze verslaggever

e "N ~ Aanmaajt van amfeta-
mines'f,."6*3 nieuws in Limburg.
Svin ■ neeft de politie in deze

'atni°le met emSe regelmaat am-
«tl. /{^fabriekjes kunnen oprol-
lÖB9 2'leen al in de periode 1976-
-i&SeJ~!in dergelijke 'pepstokerijen'
%tf

old in Echt, Schaesberg,
lort, Linne en Sittard.K

6 J|anleiding van een tip van de
Heru Poütie heeft een speciaal
Nn tiCneteam dinsdagavond in
fn |®ytnuysense kalkoenfokkerij
Sw " Sedaan- Tegelijkertijd
*t jn 'n negen huizen elders inKrhi huiszoekingen verricht
rW m totaal 13 k§- amfetamine!Kd « 4000°0 gulden) in beslaga genomen.. oprollen van een amfetamine-

fabriek in Putbroek-Echt, eind no-
vember 1976, leverde echter veel
meer op dan de deze week gedane
vangst. Vijftig kilogram ge-
bruiksklare amfetamine ter waarde
van drie miljoen gulden wist men»
daar toen in beslag te nemen. Drie
mensen werden aangehouden. Van
amfetaminelijnen naar Groot Brit-
tannië en Scandinavische landen
als Zweden en Noorwegen, zoals de
laatste jaren steeds meer het geval
is, werd toen niets bekend. De twee
verdachten in de Echter amfetami-
nezaak kregen elk anderhalf jaar
celstraf.

politie een inval in een schuur aan
de plaatselijke Pasweg. De zoon van
de eigenaar van het terrein werd
aangehouden, evenals de Schinvel-
denaar 'Billy' P. die al vaker met de
politie in aanraking was geweest in
verband met pepmiddelenaffaires.
Twee maanden later zaten er in die-
zelfde zaak negen verdachten in
voorarrest.
De samenwerkende instanties
meenden daarmee het chemisch-
technisch brein achter de aanmaak
en handel achter slot en grendel të
hebben. Voor de eerste keer maken
de autoriteiten bekend dat er sprake
is van contactlijnen vanuit Zuid-
Limburg naar Duitsland, Zweden,
Denemarken en België.

provincie
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DSM klaagt Mitsui
aan over supervezel

Japans bedrijf zou Dyneema namaken

Vrijdag 22 september 1989 " 15

Investeringen
Bijna met tranen in de ogen
van blijdschap is woensdag
officieel de komst van nieu-
we fabriek naar Bom aan-
gekondigd. Vertegenwoor-
digers van de Industriebank
Liof hadden het zelfs over de
vetste vis die in Limburg ooit
aan wal getrokken is. Er was
kennelijk ook reden tot
vreugde. De dashboard-fa-

briek biedt meteen werk aan 150 mensen. Met meer dan 50.000
werklozen in deze provincie is elke uitbreiding van de werkgele-
genheid welkom - tenzij de milieubelangen zwaarder wegen. Ze-
ker als de toekomstplannen van de Amerikaans-Britse initiatiefne-
mers ook nog uitkomen, want op lange termijn zouden er wel eens
450 tot 500 banen met Borns nieuwste vangst geschept kunnen
worden.

De waardering voor de Limburgse bestuurderen moet eigenlijk
nog groter zijn, nu is gebleken dat niet uitbundig met de geldbuidel
gezwaaid moest worden om deze buitenlandse ondernemers over
de streep te trekken. Dat is een zeer opmerkelijke zaak, want de
beste klant (Ford in Genk) wilde het nieuwe bedrijf graag in de
buurt hebben.
Aan de komst van Davidson-Marley naar Bom moet dus een hevi-
ge concurrentiestrijd met Belgisch-Limburg zijn voorafgegaan. Het
Liof zegt met de hand op het hart dat er geen extra faciliteiten zijn
toegezegd, zoals vorig jaar wel gebeurde toen DSM een onbe-
kend bedrag aan overheidssubsidie kreeg voor de vestiging van
een fabriek in Heerlen.

Blijft de vraag over wat de waarde is van het beruchte PLI-rapport,
van een Brussels bureau, waarin stond dat het investeringsklimaat
in Nederlands-Limburg niet kon tippen aan dat van de Belgische
provincie. De praktijk heeft nu immers aangetoond dat nota bene
de grootste vangst in onze eigen provincie terecht komt. Investeer-
ders latenzich kennelijk niet alleen lokken door dubbelepremies en
ook de ’ 2,50 korting op de grondprijs kan geen doorslaggevende
factor zijn geweest.
Mogelijk, dat Davidson-Marley inmiddels al ver gevorderd is in de
onderhandelingen met Volvo Car over een order van deze toe-
komstige buur...

H.B.
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De nieuwe Passat 19Diesel
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Volkswagen introduceert een diesel die je in eerste de baan. De Volkswagen-ingenieurs kregen de diesel net Op deze manier wordt dieselrijden natuurlijk wel heel erg laaddrempel en vlakke laadbodem.
instantie niet als zodanig herkent. zo stil als de benzinemotor. aantrekkelijk. Zeker in devorm van de Passat 1.9 D Variant. En met zn comfort-maat van ruim 2 meter (gert^;

Waar is bijvoorbeeld de roetpluim? Die is nagenoeg En de lange voorgloeitijd? Ook verleden tijd. Voordat De autopers heeft zn rijkwaliteiten en opmerkelijke tussen gaspedaal en rugleuning van de achterbank) Jsc
verdwenen. De roetuitstoot van de Passat 1.9D ligt ruim uuw veiligheidsriem om hebt, is de motor al startklaar. vormgeving bij wijze van spreken de hemel ingeschreven Passat absoluut de ruimste auto in zn klasse.
50% onder de Europese norm voor de jaren '90 en zélfs U start de motor, geeft gas en ... Ho, da's ook niet (wat moeten we daarnog aan toevoegen?). Hetzelfde geldt De nieuwe Passat 1.9DVariant. Hij is schoner, q\
onder de nog strengere Amerikaanse normen. bepaald des diesels. De Passat 1.9D accelereert onver- voor zn ruimte. ler, stiller en ruimer dan elke andere diesel. Dat lijken (t

Met recht mogen we hier dus spreken van een wacht pittig en heeft een top van 153 km/u. Met weggeklapte rugleuning en zitting beschikt u redenen genoeg voor een proefrit. '
'milieu-vriendelijke'diesel. Wat is er nu eigenlijk nog wel typisch diesel? Zn zui- over een laadruimte van 1.500 liter. Die extra makkelijk toe- /r\ .. .... .

Ook het kenmerkende dieselgeluid is voorgoed van nigheid. Zn gemiddelde verbruik is 6,2 liter op 100 km. gankelijk is en tot in elk hoekje te benutten, dankzij de lage (\-fj) VolKSWOg©n.VvIG QnCIGF

Passat Variant Diesel 19 f43.325,-. Passat Sedan Diesel 1.9 f41.125.-. Passat v.a. f32.250.-. Prijzen zijn 'vanaf'-prijzen, inclusief BTW exclusief aflevermgskosien. Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Pon'sAutomobielhandel BV Telefoon 033-949944, , V
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Als Opel-dealer hebben wij steeds voorradig een
keur van inruilers. In en om ons bedrijf staan steeds

voor u klaar ongeveer
100 OPEL-OCCASIONS

in alle typen en kleuren, meestal van eerste eigenaar
en altijd met BOVAG-OK-GARANTIE

SPECIALE AANBIEDINGEN
Rekord 5-drs. caravan 2.0 S 1982
Rekord 3-drs. caravan 2.0 S LPG 1985
Rekord 5-drs. caravan 2.0 S 1985
Omega 5-drs. caravan 1.8 SGL 1986
Omega 5-drs. caravan 2.0 i GLSLPG 1987
Kadett 5-drs. caravan 1.6 D 1983
Kadett 5-drs. caravan 1.2 S 1985
Kadett 5-drs. caravan 1.6 D 1986
Kadett 5-drs. caravan 1.6 D 1987
Kadett 3-drs. LS 1.6 S aut 1985
Kadett 3-drs. LS 1.3aut 1987
Ascona 4-drs. I.6Saut 1983
Senator 4-drs. 2.5 S aut 1985
BMW32Oi 1984
BMW 316 1987
Ford Escort 1.3 5"-drs 1986
Ford Sierra Laser 2 L 1986
Openingstijden: ma. t/m vr. van 9.00 tot 18.00 uur;
zaterdag van 10.00tot 16.00 uur.

L imburgs Dagblad
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Mama,
bestaan er
nog echte
panda's?

? yj
GEEF OM DE TOEKOMST.

Wordvoorf 27,50donateurvan het
Wereld NatuurFonds. Giro 25,Zeist. &
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Voor Sittard en Munstergeleen vragen wij

Bezorgers m/v
voor bezorgwerkzaamheden tussen 6 en 7 uur in de ochtend.

Melden: L.D. Sittard, Baandert 16, tel. 04490-15577 tussen
8.30 en 17.00 uur. Na 17.00 uur: 04490-23646

LimburgsDagblad

examens
Rijksuniversiteit
Limburg
De volgende studenten zijn per31 augustus
1989 geslaagd voor het doctoraal examen
Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit
Limburg:
G. van Beek; M. van Berkurn; H. Blezer; A.
Bollen; F. Bruis; I. Budé; M. van Buul; J.
Costongs; J. Coumans; J. Douven; J. Esser;
P. Funcken; L. Geurten; D. Gijzen; J. Gillis-
sen; C. van Gils; R. Hallmans; J. Horstman;
M. Hukkelhoven; R. Hupperts; C. Jacobs;
E. Van Kemenade; 1. van Leeuwen; E. Lem-
mens; R. Loenders; A. van Loon; D.
Loontjens; N. van der Maas; A. Magera; M.
Overhof; J. Packbier; J. Pilipiec; J. Reiss;
Q. van Riet; J. Roelofs; M. Rompelberg; P.
Roos; E. Russel; M. Ruypers; H. Saris; Y.

Schmeets; A. Van Schreven; L. Schrieder;
S. Slangen; R. Vanderbroeck; R. Vlecken;
N. van der Wijngaart; P. Wilbrink; M. Wolfs.

Bell College
Heerlen/Maastricht
HEERLEN- Aan het Bell College te Heer-
len slaagden voor het diploma First Certi-
ilcate van Cambridge:
Manon Ploumen Heerlen, Christella Baltus-
sen Sittard, Pasealle Crutzen St.-Joost, An-
drea Moerkamp Munstergeleen, Sandra
Verstappen Ransdaal, Miriam Verheyen
Limbricht, Jolanda Cloosen Stevensweert,
Esther Ras Maasbracht, Euphemia Siero
Maarssen, Anja Muyrers Bocholtz, Hanne-
ke Hermans Heerlen, Petra Habets Kerkra-
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U koopt toch liever "
'n occasion I

met de beste garantie
die er is?

i:

nnGebruikteWagens
UuPlusSysteem

'.
* Streng geselecteerd ft

* Voor aflevering voorzien van

10.000 bn beurt, VVN keuring
en eventueel APK keuring c

(

* 3 Maanden BOVAG garantie i]

* 9 Maanden extra BOVAG garantie «
mogelijk voor auto's van max. 4 jaar

* 14Dagen omruilgarantie

mmm garantie

Koop 'm dan
bij de Fiat dealer.

J
-, i—i . .

de, Christine Urbach Geleen, Berty Jamk
Heerlen, Nathalie Berten Oss, Vera S'chlos-
sels Bom, Ingmar Stefens Papenhoven,
Roosmarie Claus Brunssum, Anja Kerens
Grevenbicht, Carina Bonten Kerkrade, Ar-
lette Caenen Sittard, Janine Schnackers
Bocholtz, Monique Dautzenberg Kerkrade,
Ank Coenjaerts landgraaf, Daniëlle Dinjens
Limbricht, Saskia Smeets Kerkrade, Jeani-
ne Stassen Nuth. Marie-Christine Pieters
Hulsberg, Claudia Hollanders Schin op
Geul, Sabine Deckers Voerendaal, Nicole
Valkenburg Maasbracht, Jacqueline Maas
Landgraaf, Monique Klaassen Nuth, Marie-
José Baggen Heerlen, Natascha Heyen
Stem, Sonia Potalivo Kerkrade.

Aan het Bell College te Maastricht slaag-
den voor het diploma First Certificate van
Cambridge:
Anke Janssen Maasmechelen, Jacobienvan
der Mey Woerden, Ingrid BottseMaastricht,
Jacqueline Kohl Heerlen, Frederique
Schrijnemaekers Meerssen, Barbara Schol-
ten St. Oedenrode, Eveline Hermens Nijme-

gen, Chantal Eijwoudt HilvarenbeeK. ij.
da Sahgen Guttecoven, Yvonne A&fts -y
Jolanda Claessen Elsloo, Ingrii) J^i1Elsloo, Barbara Boddaert Westdèrpejl
ny Francot Stevensweert, Kirsten £AMaasbracht, Linda Spee Roermond, rt
ne Walet Oudgastel, Armemarie Hage ftgastel, Marielle Kusters Sittard, Ingr'fJ
ters Maastricht. Petra Custers Maast'j
Marga Verstappen Sittard, Esther <-"£,Grubbenvorst, Angelique SchillingS.l
den,Emmy Rooden Sittard, Magna W>' j
Slek-Echt, Kim van der Haar Nuina»1»Philomeen Heynen Nunhem. Emiüe *JBeek, Miriam Stijnen Beek, Eveline
Meerssen, Jacquline Dieters LandftfMonique Günther Maastricht, Esthey
lems Venlo, Nathalie Holman Maastr'1"

JAan het Bell College te Maastricht * yl
den voor het diploma Proficiency
Cambridge: M
Manette Terleth Putte, Margriet Üfj
Habrinkhoek, Renee van Well Den H"
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daarbij werd zijn corpu-
lente gestalte wel vast-
gelegd door de video
die als een soort zwarte
doos de klandizie in het
visuele geheugen
houdt. Bovendien be-
schikte de politie over
het Belgische kente-
kennummer van de
groene BMW die door
getuigen bij twee van

- De Nederlandse Vereniging van Consultatiebu-"3Us voor Alcohol en Drugs heeft namens de CAD's een kort.^ng aangespannen tegen de Nederlandse Staat. De vereni-
wil daarmee voorkomen dat er een tijdelijke financie-

voor de verslavingszorg komt, die de versla-
jjjgsproblematiek naar gemeentelijk niveau verplaatst en de

verplicht voor een subsidie naar de gemeente te stap-
Bankovervallen
lijken opgelost

Vier verdachten aangehouden

De invoering van de regeling is
voorbarig, de landelijke adviezen
zijn niet afgewacht en er is ook geen
advies aangevraagd bij de Raad van
State, constateert directeur Ament
van de CAD Limburg, die de diver-
se regionale CAD's in Limburg
overkoepelt.

Al jaren bestaat er een onoverzich-
telijke situatie wat betreft de finan-
ciering van deCAD's. Enerzijds is er
een landelijke geldstroom vanuit
het ministerie van WVC en ander-
zijds bestond er in een aantal ge-
meenten een subsidie voor de
CAD's via de rijksbijdrageregeling.

In Limburg was dat in Venlo, Sit-
tard, Maastricht en Heerlen. Dat is
eind vorig jaar gestopt en dit jaar is
er een overbruggingsregeling inge-
voerd.

RINNEN - Een paritaire com-bie, bestaande uit vertegenwoor-
*ers van de vakbonden en Defen-
j'Saatbij USMC in Schinnen twee
rstellen op haalbaarheid onder-
cri- De vakbonden willen de

i Istverlening aan de Amerikaan-
j,organisatie onder Nederlandse

lr>g- Defensie toont zich voor-eer van privatisering (direct hi-
'6 system).

ais bekend zijn er nogalwat knel-| tussen het burgerpersoneel
.^e militairen op deze basis in
finnen omdat er bij de Ameri-

fse onderdelen sprake is van

" Wettelijke werkgever (Defensie)
een feitelijke werkgever (de

j, efikanen). Bovendien spelen de
Urele verschillen tussen Ameri-

j[ etl en Nederlanders een grote

?et Informeel Overleg Defensie
■t h P^blematiek met betrekking

Jje Amerikaanse legeronderde-
el! SPsPr°ken. Daaruit zijn boven-
al °emde voorstellen naar voren

orrien. In afwachting van de uit-
3st van dit onderzoek moet de
ji^sposidie zoals die voor alle

H Ambtenaren van toepassing iserkort worden nageleefd.

Van onze verslaggever

Onderzoek naar
feeïpunteii USMC

Delaire: 'Oké, ik geld
en jullie de kinderen!'

Tilffhypernerveus op vijfde dag van gijzeling
" Gisteravond, half twaalf. De BRT-ploeg verzorgt de laatste nieuwsuitzending life vanuit Tilff.
Maar nog steeds géén ontknoping. Foto: WIDDERSHOVEN

Schaalvergroting HEERLEN- De vakbonden diezit-
ting hebben in het Georganiseerd
Overleg van het ABP pakken de
draadvan het overleg met de hoofd-
directie van het pensioenfonds na
een schorsing van drie maanden
weer op. In april besloten drie van
de vier bonden (Ambtenarencen-
trum, AbvaKabo en CMHF) niet
meer met de hoofddirectie te praten
omdat zij de indruk hadden dat de
hoofddirectie het overleg over met
name de uitvoering van het perso-
neelsbeleid en de externe admini-
straties niet meer serieus nam.

ABP-er en AbvaKabo-kaderhd Rob
Franssen zegt desgevraagd dat het
ABP nu door het inwilligenvan en-
kele eisen van de bonden weer
ruimte biedt voor verdere bespre-
kingen. Zo is aangaande het ver-
dwijnen van de WUV (Wet Uitke-
ring Vervolgingsslachtoffers) per 1
januari 1990 nu weer het een en an-
der bespreekbaar. Verder mogen de
bonden met de ABP-leiding de
plannen bespreken om bepaalde
diensten te decentraliseren.

Ook het pleidooi om het personeels-
beleid dat nu decentraal wordt uit-
gevoerd, in de toekomst centraal te
regelen, kan weer op tafel komen.

De ABvaKabo is bang dat na de
WUV ook de uitvoering van de bui-
tengewone pensioenen en de Wet
Burgeroorlogsslachtoffers bij het
ABP gaat verdwijnen. „We zetten
ons er voor in dat dat in Heerlen
blijft," aldus Franssen.

Vakbonden praten
weer met het ABP

Directeur Ament legt uit dat het
doel van deCAD's is om tot schaal-
vergroting te komen. „Meer samen-
werking tussen de diverse regionale
CAD's. Limburg heeft wat dat be-
treft een voorbeeldfunctie," aldus
Ament. In deze provincie vallen alle
regionale CAD's onder een provin-
ciale koepel. Landelijk wordt ook
gestreefd naar integratie en naar de
vorming van verslavingscentra. En
er was een commissie ingesteld die
de toekomstige financiering van de
CAD's bestudeerde en al bepaalde
ideeën had ontwikkeld.

pers. „Hij is op ons voorstel inge-
gaan". Delaire zei: „Oké, ik het geld,
jullie de kinderen!". Met andere
woorden, 1,6 miljoen gulden en een
vluchtauto in ruil voor de vrijlating
van de twee meisjes.

Het NOS-Journaal van acht uur
zorgde voor behoorlijke verwarring.
Daarin werd gemeld dat de twee
kinderen reeds vrij waren. „Dat
krijg je als Hollanders geen Frans
kunnen verstaan", klonk het scham-
per onder Belgische omroepcolle-
ga's.

Vrouwen naar
demonstratie

S *-RLEN - De Limburgse comi-, vOor vrouwen in de bijstand roe-
j, belangstellenden op donderdag
ili u er deel te nemen aan een lan-: Jke actiedag in Utrecht. Vanuit

t>Urg vertrekken gratis bussen
Om

e demonstratie. Wie mee wil
k \ 2icn vóor 29 september wen-
P tot een van de volgende comi-
-13 Heerlen 045-726429, Maastricht
em14197' Sittard 04490-12644,
l^o 077-825219 en Weert 04950-

De rijkspolitie kwam het kwartet op
het spoor dank zij de oplettendheid
van een wandelaar in Herten, die op
4 september constateerde dat op
een geparkeerde auto twee verschil-
lende nummerborden zaten. Hij
alarmeerde de politie. Bij onder-
zoek bleek dat de autoin Eindhoven
was gestolen. Aangetroffen werden
een automatisch geweer en een gas-
alarmpistool.
Een dag later werd ingebrokenin de
Saksen Weimarkazerne te Arnhem.
Daar werden diverse wapens gesto-
len. Voor deze diefstal werden twee
jongelui van 17 en 19 jaar in Den
Bosch aangehouden. Bij hen trof de
politie sporen aan die betrekking
hadden op de overval te Montfort.
Het verdere onderzoek is in handen
van de marechaussee.
Op 13 september vond in Eindho-
ven een verkeerscontrole plaats. In-
middels waren de drie Roermonde-
naren opgenomen in het opspo-
ringsregister. Toen de drie met hun
auto dreigden te worden aangehou-
den, reden de Roermondenaren er
als een speer vandoor. Daarop volg-
de een chaotische achtervolging
waarbij drie politieauto's werden
beschadigd.
Toen de auto uiteindelijk werd aan-
gehouden trof de politie o.a. een Uzi
aan, die afkomstig was uit de Sak-
sen Weimarkazerne. De drie ver-
dachten zijn inmiddels overge-
bracht naar het groepsbureau te
Herkenbosch. Later werd ook nog
de Weertenaar aangehouden.
De drie worden niet alleen verdacht
van de gewapende overval op de
Rabobank in Montfort maar ook
van de mislukte overval op de Ra-
bobank in Weert op 30 junien de ge-
wapende overval op het casino GO
In te Weert op 12 juli,waarbij mede-
werkers werden beroofd en speel-
geld meegenomen. Voorts zijn zij
verdacht van de overval od de Ra-

HERKENBOSCH - De overval op
de Rabobank van 7 augustus jl. in
Montfort waarbij 40 duizend gulden
werd buitgemaakt, lijkt met de aan-
houding van vier verdachten, drie
Roermondenaren en één Weerte-
naar, opgelost. Het viertal heeft ver-
moedelijk veel meer op de kerfstok.

bobank Weert op 4 augustus. Daar-
bij werd tweemaal geschoten op de
snelkas. Toen de overvallers in de
gatenkregen dat er geen gehoor aan
hun eisen werd gegeven, maakten
ze zich uit de voeten.
Buiten deze overvallen worden de
Roermondaren, leeftijd 21, 23 en 25
jaar, tevens verdacht van een tiental
auto-inbraken en de diefstal van
vier auto's. De Weertenaar wordt in
eerste instantie verdacht van mede-
plichtigheid aan de beide overval-
len in Weert.

Ament: „Tot ieders grote vermis-
sing kwam het ministerie echter
met een tijdelijke financieringsre-
geling op de proppen die de versla-
vingsproblematiek weer terugplaat-
ste bij de gemeenten. Dat leidt ech-
ter tot versnippering en bemoeilijkt
de provinciale verslavingszorg." De
vrees is dat de CAD's isoleren van
de rest van de gezondheidszorg
waardoor de deskundigheid en dus
passende hulpverlening flink zou
worden aangetast. Met het kort ge-
ding hopen de CAD's te bereiken
dat de financieringsregeling niet
per 1 januari wordt ingevoerd.

Geen haast
Om negen uur gisteravond, toen zo-
wat iedereen afwist van de 'deal'
tussen Delaire en justitie, werd het
extra druk in Thilff. Veel dorpelin-
gen en Luikenaars roken een moge-
lijke sensatie en probeerden het als
een concentratiekamp afgezette ter-

rein te bereiken. Helaas, want in
Thilff zijn meer rijkswachters op de
been dan bij het Heizeldrama.

Tien uur, elf uur, middernacht.
„Waarom gebeurt het nou niet?",.
vroegen mokkende nieuwsgierigen.
„Er is toch een akkoord?". Dat wel,
maar de 28-jarige Delaire laat zich
nou eenmaal niet opjagen. Hij, en
niemand anders, bepaalt wanneer
het tijd is voor de volgende zet.

Die zet kan afgelopen nacht reeds
gedaan zijn, als het donker is en zijn
vlucht kansrijker is. Maar het kan
ook nog vandaag, bij klaarlichte
dag. Het geld ligt gereed, de vlucht-
wagen staat klaar.
En de twee meisjes en hun moeder
tellen de minuten, hoewel zij reeds
sinds zaterdagavond aankijken te-
gen de vuurwapens van Delaire en
zijn twee collega-gangsters.

jos van wersehReorganisatie douane
Verloopt voorspoedig

TILFF - Gistermorgen, bij het be-
gin van de vijfde dagrond de gijze-
ling die zaterdagavond begon, leek
het er niet op dat er schot in de zaak
zou komen. De TV-oproep de avond
tevoren van Delaire senior, de vader
van gangster Philippe, leek aanvan-
kelijk nog een vervolg te krijgen. De
hoogbejaarde vader was zelfs bereid
om gisteren naar Tilff te komen om
zijn zoon persoonlijk te smeken zijn
aktie te staken. „Monsieur is van-
daag weg", zei een tante van Philip-
pe gistermorgen telefonisch tegen
het Limburgs Dagblad. „Ik kan U
niet zeggen waar naar toe."

Deze tante, die woont in het Noord-
franse Busnes-Béthune, wist dat
wél. Maar de missie van Delaire se-
nior moest geheim blijven. Dat hij
desondanks niet in Thillf opdook,
althans voorzover gisteren na viel te
gaan, kwam omdat de Belgische
justitiehet niet zon goed plan vond.
„Zoiets zou averechts op Philippe
kunnen werken", heette het. „Hij
ligt zwaar overhoop met zijn fami-
lie. Hij heeft lak aan het gezin waar
hij vandaan komt". Zijn zuster was
gisteren wél in het Ardeense dorp
van 5000 inwoners, maar zij had
geen persoonlijk kontakt met haar
broer.

Toen de dag halverwege was en in-
middels tachtig journalisten en fo-
tografen uit vele landen paraat ston-
den, dook om half vijf als uit het
niets een ambulance op. Dat bete-
kende groot alarm. Was het zover?

Flauwte

Van onze verslaggever

'6da _ e reorgan'satie van
'Urg anc in Midden- en Zuid-Lim-
efw Verloopt voorspoediger dan
't>6r acnt. Medio oktober moet de
lfie *le grotendeels zijn afgerond,

eerder dan gepland.
Qltan blijft er nog maar één
1Zl4n,ecastrict over: Heerlen. Daar-

&eht nde inspecties der invoer-
t.y^n en accijnzen in Maastricht
Setipj 0 en een gedeelte van de di-der rijksbelastingen opgaan.

Ccy r zullen alle posten douane en
b) tyZen en de centrale douanepos-
-6t* w°r^en °Pgeneven en vervan-
ger,°^en door vier nieuwe een-
-0 j|- Heerlen, Maastricht, Sittard
v °ermond. De reorganisatie

moet leiden tot een Verhoging van
de slagvaardigheid van de douane-
dienst.

Het nieuwe douanedistrict Heerlen
omvat 51 gemeenten en wordt om-
sloten door een landsgrens van
ruim tweehonderd kilometer. Van-
uit het districtskantoor in Heerlen
zal leiding worden gegeven aan on-
geveer zeshonderd personeelsle-
den. Door de reorganisatie worden
ook wijzigingen in de bevoegdhe-
den aangebracht. Zo zullen onder
meer de doorlopende vergunningen
in de toekomst door het douanedis-
trict worden afgehandeld. Eenmali-
ge vrijstellingen zullen hoofdzake-
lijk worden verleend door de doua-
neposten. Daar zullen ook aangiften
en documenten worden behandeld.

Een paar uur later, tegen zevenen,
informeerde justitie de vermoeide
maar nog steeds even hongerige

Nee. Philippe Delaire had justitie
wel per telefoon gezegd dat me-
vrouw Jeuris, de 'ex' van de in Bra-
zilië woonachtige zakenman Del-
vaux, een flinke dosis pillen ingeno-
men had en flauw was gevallen.
„Luister Delaire", klonk het door
megafoons. „Zij is bewusteloos, laat
haar vrij." Maar zij krabbelde al snel
overeind, zo bleek later. En het
groot alarm ging weer over in diepe
stilte, wachten, kijken, luisteren.

"Leden van het interventieteam wachten op de komende dingen. Foto: WIDDERSHOVEN

Directeur A.-J. Vrijlandt sprak met Griekse minister modatie op het eiland kunnen wor-
den gebouwd.

Vijverdal optimistisch
over ’projekt

Leros ’
Naast het samenwerkingsproject
dat directe hulp moet bieden in de
vorm van her- en bijscholing van
psychiatrisch verpleegkundigen en
het opknappen van de verblijfsom-
geving van de patiënten, ijveren de
initiatiefnemers uit de vier landen
om te komen tot een Europese orga-
nisatie dieten doel heeft een uitwis-
selingsprogramma op te stellen. Het
is immers onwaarschijnlijk, aldus
Vrijlandt, dat er ook elders niet een
soortgelijke situatie zou kunnen be-
staan, ook binnen de landen van de
EG.

officiële mededelingen
GEMEENTE NUTH

Ontwerp-bestemmingsplannen
De burgemeester van Nuth brengt ter
voldoeningaan het bepaalde in artikel
23 van deWet op deRuimtelijke Orde-
ning ter openbare kennis, dat met in-
gang van 25 september 1989, geduren-
de een maand ter gemeentesecretarie
voor een ieder ter inzage zullen liggen
de ontwerp-bestemmingsplannen:- Kern Nuth, Nierhoven, Kamp en

Hellebroek;- Algemeen Bestemmingsplan Huls-
berg, le part. herz.;- Kern Hulsberg, le part. herz.;

- Aalbeek, le part. herz.;
- Arensgenhout/Kleingenhout, le

part. herz.;
- Wissengracht, le part. herz.;
- Algemeen Bestemmingsplan Wij-

nandsrade, le part. herz.;
- Buitengebied 1979 Schimmert, le

part. herz.;
- Kern Vaesrade, 4e wijziging.
Gedurende de bovengenoemde ter-
mijn van een maand kan iedereen
schriftelijk bij de gemeenteraad be-
zwaar indienen tegen de voormelde
ontwerp-bestemmingsplannen.
Nuth, 22 september 1989

De burgemeester voornoemd,
mevr. E.F.M. Coenen-Vaessen.

GEMEENTE BEEK (L.)
OPENBARE BEKENDMAKING

De burgemeester van de gemeente
Beek (L.) maakt ter voldoening aan
het bepaalde in artikel 23, lid 2 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening be-
kend, dat vanaf 25 september 1989, ge-
durende één maand ter gemeentese-
kretarie, afdeling Grondgebiedzaken,
sektor Bouwen en Wonen (kamer 29),
Raadhuisstraat 9 voor een ieder ter in-
zage liggen de bestemmingsplannen
Spaubeekerhof en 2e Partiële Herzie-
ning Bestemmingsplan Groot Gen-
hout.
Bij deze bestemmingsplannen beho-
ren:
- deplankaarten;
- de voorschriften;- de toelichting.

Gedurende bovengenoemde termijn
kan een ieder bij de gemeenteraad
schriftelijk bezwaren indienen tegen
deze ontwerp-bestemmingsplannen.
Beek (L.), 22 september 1989

De burgemeester voornoemd,
A.G.J. van Goethem.

De Vijverdal-directie blijft nuchter
onder de kritiek die vanuitLeros via
de Observer is gespuid over de ont-
hullingen van medewerkers van
Vijverdal en een kliniek in Amers-
foort. „De onmenselijke situatie op
Leros is al tien jaar geleden in de pu-
bliciteit gekomen. Het samenwer-
kingsproject is alleen maar zinvol
als het tot stand komt onder leiding
en op verzoek van onze Griekse col-
lega's," luidt het commentaar van
directeur Vrijlandt.

van onze verslaggever
MAASTRICHT - Vier landelijke
teams, elk bestaandeuit zes experts
en zes vrijwilligers zullen binnen af-
zienbare tijd op het Griekse eiland
Leros psychiatrische hulp en bege-
leiding gaan bieden binnen de in
opspraak gekomen psychiatrische
kliniek waar zoals inmiddels be-
kend, abominabel slechte verzor-
gingsomstandigheden heersen. De
landen die hulp gaan bieden zijn be-
halve Nederland, ook lerland, Italië
en Duitsland.
De Griekse minister van volksge-

zondheid Miltiades Evert heeft toe-
gezegd dat zijn land de kosten van
de experts zal betalen en de reis- en
verblijfskosten van de vrijwilligers.
Dat heeft medisch directeur A.-J.
Vrijlandt van psychomedisch
streekcentrum Vijverdal in Maas-
tricht gisteren bekend gemaakt.
Enkele dagen geleden sprak hij in
Athene met vertegenwoordigers
van de Griekse regering en weten-
schappelijke psychiatrische vereni-
gingen. Een globaal plan van aan-
pak werd nog niet opgesteld; bin-
nenkort gaat Vrijlandt voor de der-
de maal binnen korte tijd terug naar

Griekenland waarbij het plan de
campagne, dat ongeveer 1 miljoen
pond zal gaan kosten, zal worden
opgesteld. Het geld zal voor het me-
rendeel worden gefourneerd door
het Europees Sociaal Fonds. Het
project zal twee jaar gaan duren.

Sluiten
De Griekse minister heeft laten
doorschemeren de omstreden kli-
niek in 1995 te wille%_ sluiten. Voor
de patiënten die dan nog niet elders
zijn ondergebracht, veelal de zwaar-
ste gevallen, zou een nieuwe accom-

(ADVERTENTIE)

StruisDEERNTJE. oe ster?
\e aan een duizendpoot ■
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Tegen een subsidiëring op gemeentelijk niveau Van onze verslaggever Videocamera lost
overvallen op

deze overvallen werd
gesignaleerd.

op twee van die plaat-
sen met een geldbedrag
er vandoor ging.Verenigjng van CAD's

spant kort geding aan

MAASTRICHT - De
verborgen camera bij
tankstation Texaco in
de Maastrichtse woon-
wijk Belfort heeft er-
voor gezorgd dat de ge-
meentepolitie van
Maastricht in samen-
werking met de 808
van Genk de identiteit
van de overvaller heeft
kunnen achterhalen die
vorige week bij drie
tankstations in het
westelijk stadsgedeelte
zijn slag wilde slaan en

Aan de Caberger-
weg/Th.van der Schuer-
laan maakte hij ’ 800
buit; drie dagen daar-
voor aan de Via Regia

’ 400, terwijl zijn be-
zoek aan Texaco in Bel-
fort niets opleverde;

Aan de hand daarvan
kon de 808 de 21-jari-
ge V.S. afkomstig uit
Genk in diens woon-
plaats worden aange-
houden en ingesloten,
evenals de medeplichti-
ge, evenoude Genke-
naar G.W. Beide perso-
nen, zo is gebleken, wa-
ren ook betrokken bij
een overval op een
tankstation in Genk. De
gerechtelijke politie in
deze plaats zet het on-
derzoek voort.

provincief limburgs dagblad
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[ /bioscopen ]
HEERLEN

Royal: Sec no evil, hear no evil, dag.
14.30 16.30 18.45 en 21 uur. Rivoli: Loek
up, dag. 15 18 en 20.30 uur. Maxim:
Dead calm, dag. 14.30 18.30 en 20.30 uur.
H5: Lethal Weapon 2, dag. 14.30 19 en
21.30 uur, za zo ook 16.30 uur. K-9. dag.
14.15 19en 21.15 uur. za zo ook 16.15 uur.
Roadhouse, dag. 14 18.30en 21 uur, za zo
ook 16.15 uur. Rooftops, dag. 14 19 en 21
uur, za zo ook 16 uur. Beaches, dag.
18.45 en 21 uur, za zo ook 16.45 uur, vr
ma di do ook 14 uur. Platvoet en zijn
vriendjes, za zo wo 14 en 15.30 uur. De
Spiegel: La dolce vita. vr t/m di 21 uur.

SCHAESBERG
Autokino: Karate Kid 3, vr t/m wo 20
uur. License to kill, vr t/m zo 22.15 uur.

GELEEN
Roxy: Loek Up. vr t/m wo 20.30 uur, zo
ook 15 uur. Studio Anders: Lethal wea-
pon2, vr t/m wo 20.30 uur, zo ook 15uur.

SITTARD
Forum: Sec no evil, hear no evil, vr t/m
zo 18.30 en 21 uur, zo ook 15 uur, ma t/m
do 20.30 uur. Roadhause, vr t/m zo 18.30
en 21 uur, zo ook 15uur, ma t/m do 20.30
uur.

f / exposities
HEERLEN

Galerie Signe, Werk van Marion Le
Blanc en Hans Lemmen. T/m 8/10. open
wo t/m zo 14-17 uur. Thermenmuseum,
Coriovallumstraat 9. Thermen en bad-
gebruiken in de Romeinse tijd. T/m 1/10,
open di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17
uur. Welterhof. Werk van Marlies Nies-
kens en Thea Pagen. T/m 3/10. open dag.
9-21 uur. Limburgse Volkssterren-
wacht, Schaapskooiweg 95. Van vuur-
pijl tot ruimteschip. Vanaf 3/9, open di
t/m vren zo 13-17 uur, di en vrook 19.30-
-22 uur. Kasteel Ter Worm. Werk van
Jacqueline Klinkers en Ru de Vries. Za
23 (14-19 uur) en zo 24/9 (10-19 uur).
NMB, Bongerd 13. Werk van H. Smit-
van Rijn. T/m 26/10, open door de week
9-16 uur. ABP, Oude Lindestraat. Werk
van Appie Dnelsma. Open 24/9 14-17
uur. Filmhuis. Akerstraat 88. Werk van
Andrew Davies. Van 22/9 t/m 24/10,open
vr t/m di vanaf 20.30 uur.

" HOENSBROEK
Galerij Ipomal, Kerkberg 2. Werk van
Manfred Hürlimann. T/m 24/9, open wo,
do, zaenzo 13-17uur, vr 13-20uur. Foto-
galerie 68, poortgebouw kasteel. Foto's
van Rob Ferencik. T/m 15/10, open ma
t/m vr 10-12 en 13.30-17 uur, za en zo
13.30-17 uur. Bibliotheek, Pastoor
Schleidenstraat 39. Werk van Jan Steen.
T/m 15/11. ABN. Foto's van marina de
Roon. T/m 15/11, open werkdagen 9-16
uur.

BRUNSSUM
Brikke-oave, Werk van José Fijnaut en
Maria Stams. T/m 1/10, open ma t/m vr
14-17 en 19-21 uur. zo 14-17 uur.

VOERENDAAL
Gemeentehuis. Werk van Jos Weijmer.
T/m 30/9. Werk van Paula Janken-Wolfs.
Van 3/10 t/m 31/10. Open werkdag. 8.30
-12.30 en di ook 13.30-16.30 uur.

LANDGRAAF
Ipomal, Kerkberg 2. Werk van Manfred
Hürlimann. T/m 24/9, open wo t/m zo 13-
-20 uur.

NUTH
Bibliotheek, Beekerstraat 10. Foto's
van Maria Paas. T/m 27/9, open ma. di,
woen vr 14.30 t/m 18uur, wo 10.30t/m 12
uur, vr 18.30 t/m 20 uur.

VALKENBURG
Kasteel Oost, Oosterweg 36. Tendances
Internationaal. T/m 21/9, open dag. 11-17
uur.

VALKENBURG
Casino. Werk van Puck Herben. Van
1/10 t/'m 14/11, open dag. 14-02 uur.

" MEERSSEN
Bestuurscentrum, Beekstraat 51. Werk
van Franscz Witte. Van 22/9 t/m 20M0,
open 9-12.38 en 13.30-17 uur. Geulgale-
rie Stella Maris. Werk van Hans Bek-
kers. T/m 4/10, open tijdens openingstij-
den school en op 17/9 van 14-1,7 uur.

" CAOIER EN KEER
Galerie De Keerder Kunstkamer,
Kerkstraat 10. Werk van Siegfried Go-
rinskat en Charles Pekelharing. T/m
8/10, open do 15-20 uur, vr t/m zo 13-18
uur.

VAALS
Kopermolen. Van Clermontplein 11.
Wat aarde bewaarde, archeologische
vondsten. Permanente expositie. Open
za en zo 14-17 uur.

" ULESTRATEN
Galerie De Sauveur, Doprstraat 21. Na-
jaarsexpositie. T/m 16/10,open do t/m zo
14-17 uur.

SCHIMMERT
Hof van Oensel, Haagstraat 5. Werk van
Fred Matthijs en Cor van Noorden. T/m
22/10, open do t/m zo 14-17 uur.

LIMBRICHT
Volkskundig centrum, Allee la. Oudhe-
den opgepoetst, 125 jaar Limburgs Ge-
schied-en Oudheidkundig Genoot-
schap. T/m 1/10, open za zo 14-17 uur, di
t/m vr 13-17 uur. Galerie Voorburght,
kasteel Limbricht. Ex libris. T/m 28/9.
Werk van Ru de Vries, open van di t/m
zo 10-23 uur.

SUSTEREN
Galerie Artanne, Pissumerweg 1. Werk
van Frans Malschaert. T/m 28/10. open
do 17-21 uur, vr 11-15 uur, zo 15-17 uur.____________________________________________________________________

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

Kantoor Heerten
S 045-739284
Wim Dragstra
S 045-710317
Emile Hollman
S 045-422345
Hans Rooijakkers
S 045-714876
Hans Toonen, chef
S 045-443316
Richard Willems
S 04406-15890
Kantoor Kerkrade
S 045-455506
Joos Philippens
S 04455-2161

" Ozarks bekijken hun herinneringen in het Heerlense
Thermenmuseum Foto: MARCEL VAN HOORN

Bevrijders schenken persoonlijke bezittingen

Thermenmuseum toont
Ozark-herinneringen

van onze correspondent

HEERLEN — Het Heerlense
Thermenmuseum beschikt sinds
gisteren over een prachtige col-
lectie persoonlijke bezittingen
van leden van de Amerikaanse
102eInfantrie Divisie.
De Ozarks, die in Heerlen vlak na
de bevrijding bijkwamen van de
vermoeienissen aan het Duitse
Rurfront, hebben de collectie ter
gelegenheid van 45 jaar bevrij-
ding bijeengebracht.
De verzameling bestaat uit grote

en kleine herinneringen aan de
tijd, die veel veteranen in Heer-
lense gezinnen of in schoolge-
bouwen doorbrachten. Er zijn fo-
to's van Amerikanen met de
plaatselijke bevolking, briefwis-
selingen met Heerlenaren, uni-
formen en medailles. Ook per-
soonlijke spullen, zoals een kerk-
boekje en een rozenkrans beho-
ren tot de collectie. Of een reke-
ning van ’ 19,50 voor zes meter
blauwe crêpe-zijde, gekocht in
een modezaakte Heerlen. En een
Duits-Engelse woordenlijst, te

gebruiken in het bezette gebied.

Uniek
„Deze collectie is uniek en we
zijn er blij mee. Ze toont de spe-
ciale verbondenheid van de 102 e
divisie met de Heerlense bevol-
king. Het materiaal is een waar-
devolle aanvullingop de geschie-
denis van Heerlen sinds de Ro-
meinen," aldus een woordvoer-
der van het Thermenmuseum.
De collectie is nogte zien tot zon-
dag 1 oktober.

Van der Linden spreekt over magisch jaar ’92

Brunssum hijst
erevlag. Europa

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - De erevlagvan
de Raad van Europa, door de
Europese commissie voor mi-
lieu, regionale planning en
plaatselijke overheden toege-
kend aan de gemeente Bruns-
sum, wordt volgende week
vrijdag aan het gemeentebe-
stuur van de oud-mijnstad uit-
gereikt.

Begrip
Een en ander vindt plaats tijdens

een bijzondere raadsvergadering,
die om 16 uur begint. De heer F.
Tanghe, erelid van de raad van
Europa, zal de vlag aanbieden.
Brunssum is voor de Europese on-
derscheiding in aanmerking geko-
men vanwege het kweken van meer
begrip en eenheid tussen de Euro-
pese volkeren.

De uitreiking zal volgende week
vrijdag bijgewoond worden door
het gemeentebestuur van de stad
Alsdorf uit de Bondsrepubliek, die
al enkele jaren 'partnerschapsban-
den' met Brunssum onderhoudt.
Kamerlid René van der Linden en
de zakelijk leidster van de regio

Aken, IngeKimm, zullen tijdens de
raadszitting spreken over het Euro-
pa van 1992 en de betekennis daar-
van voor Brunssum en Alsdorf.

Cultuur-uur
Na de vergadering' wordt de erevlag
voor het bestuurscentrum op het
Lindeplein gehesen. Schutterij St.
Gregorius de Grote zal dit ceremo-
nieel begeleiden met kamerschoten.
Naderhand worden alle gasten ge-
tracteerd op een 'uur cultuur' in ge-
meenschapshuis dr Brikke Oave,
waar het jongerenkoor Jokola uit
Brunssum, het Brunssums Man-
nenkoor en het Stadtische Chor uit
Alsdorf aan zullen meewerken.

."De acht persoonsformatie Oversized.
HEERLEN - De in
Zuid-Limburg
gerenommeerde
formatie Oversized
treedt komende
zondagmiddag vanaf
half drie op in café
Wilhelmina in
Heerlen.

Oversized bestaat uit
acht muzikanten en
heeft reeds naam
gemaakt tijdens
optredens zoals

’Oversized’

in Heerlen
Parkpop in
Brunssum,
Prikpopfestival in
Geleen en de
Kerst-Inn in de
Heerlense
stadsschouwburg.

De band speelt
voornamelijk eigen
nummers, afgeleid
Van talrijke
muziekstijlen zoals
latinrock, new wave,
reggea en funk.

"De KSV-bestuurders Bijsmans (rechts) en Van Daal.
Foto: MARCEL VAN HOGRN

Driekwart eeuw katholiek onderwijs in Heerlen

Kenia centraal
bij jubileum KSV

Van onze verslaggever

HEERLEN - Driekwart eeuw geor-
ganiseerd bijzonder onderwijs in
Heerlen. De Katholieke Schoolvere-
niging Heerlen en omstreken (KSV)
waaronder 26 scholen ressorteren,
viert haar bijzondere jubileumvoor-
al óp de scholen met leerkrachten
en kinderen. Die proberen, parallel
aan de feestelijkheden, geld bij el-
kaar te krijgen voor een adoptiepro-
ject in Kenia. De officiële viering
vindt te zamen met ouders plaats in
de stadsschouwburg op 23 novem-
ber.

Tijdens dit feest zullen de school-
kinderen een expositie van door
hen vervaardigde tekeningen hou-
den. Daarnaast wil het KSV-bestuur
uit het bisdom Kisii, waar frater
Paul Steverink werkzaam is, ex-
pressiemiddelen van de Afrikaanse
schooljeugd exposeren. „Dat probe-
ren wij dan gezamelijk te doen. Bo-
vendien is het de bedoeling dat er
naderhand een selectie van het
werk naar Kenia gaat", vertelt KSV-
directeur P. Houben.

Perfect
De scholen denken een groot deel
van de benodigde 75.000 gulden, via
allerlei acties bij elkaar te brengen.
In overleg met de Bisschoppelijke
Vastenactie Nederland werd het
Kenia-project van Paul Steverink
gekozen. „Ons viel de perfecte orga-
nisatie bij de Vastenactie op die
overigens met een een minimum
aan kosten werkt. Er blijft niets aan
de 'strijkstok' hangen", weet organi-
sator Bijsmans. In het bijzonder valt
het accent van de hulp op een be-
wustwordingsprogramma en verbe-

tering van de voedselproduktie, de
gezondheidszorg, scholing en mi-
lieu.

De KSV heeft 16 scholen uit het ba-
sisonderwijs en 10 scholen uit het
speciaal onderwijs onder haar be-
heer. En voor het eerst sinds langere
tijd zijn er aan het einde van het
schooljaar geen gedwongen ontsla-
gen gevallen volgens het bestuur.
„We verwachten over twee of drie
jaar zover te zijn dat we weer open
sollicitatiesprocedures kunnen voe-
ren. Want het aantal overgangsbo-
ventalligen (ontslagen leerkrachten
met recht op herbenoeming) neemt
razendsnel af. Bij het speciaal on-
derwijs zijn we zelfs in het stadium
van adverteren voor vervangingen
bij ziekteverlof van de vaste leer-
krachten", aldus een woordvoerder
van de schoolvereniging.

Countryfeest
in Schinveld

SCHINVELD - Countryclub de
Vriendenkring houdt zaterdag en
zondag een 'Country-festival met
Wienertreffen' in een feesttent aan
de Julianastraat in Schinveld.
Zaterdag treedt vanaf 20.00 uur de
groep 'Moonlight Riders' op. De
Kentuckyband is bekend van ra-
dio/tv en staat garant voor een sfeer-
volle avond met countrymuziek.
Zondag is vanaf 10.00 uur früh-
schoppen met Wienertreffen, waar-
aan een 25-tal muzikanten deelne-
men, 's Avonds is er vanaf 20.00 uur
een Beierse/Tiroolse avond met mu-
ziek van de 'Hölter Jonge' uit Mer-
kelbeek.

per persoon

Baronspeldje

" Bram de Haan, chefkok van
het Baron Hotel Heerlen, mocht
afgelopen dinsdag het zilveren
Baronspeldje in ontvangst ne-
men voor zijn goede inzet voor
Baron Hotel Heerlen en het cen-
traal kantoor in Arnhem. Het ma-
nagementteam van de hotelke-
ten spreekt zo zijn waardering
uitvoor de inzet en motivatie van
het personeel.

Geslaagd
"R. Sangen (Nieuwenhagen)
slaagde aan de Katholieke Uni-
versiteit te Nijmegen voor het
doctoraal examen tandheelkun-
de.

’Milieudagen’

in Simpelveld
SIMPELVELD - In jeugdcen-
trum van Simpelveld worden
vrijdag en zaterdag 'milieuda-
gen' gehouden. Natuur- en mi-
lieubehoud is het centrale the-
ma dat door deskundigen en
organisaties aan de orde wordt
gesteld.

In het gebouw aan de Irmstraat 19
zijn stands aan te treffen van het
IVN, de Vogelwacht Limburg, het
Wereld Natuur Fonds, de gemeente
Simpelveld en van de Scouting-
groep St.-Lucia. Bovendien zullen
er exposities te bezichtigen zijn van
de Simpelveldenaren Vlieks (fossie-
len), Langohr (vlinders) en Loozen
(jachtattributen).
Zaterdag kan men deelnemen aan
natuurwandelingen, samen met de
Vogelwacht vanaf 10 uur en met het
IVN vanaf 12.00 uur.
Ook de Scouting St.-Lucia presen-
teert haar jaarprogramma. De Mi-
lieudagen in het jeugdcentrum te
Simpelveld zijn voor het publiek ge-
opend op vrijdag 22 september van
10.00-16.00 uur en op zaterdag 23
september van 10.00-18.00 uur.

Heerlen

" De Stichting Federatie Welzijns-
werk Ouderen en het Advies- en
Studiecentrum verzorgen begin ok-
tober voor 55-plusser uit Heerlen de
curus 'Gezond ouder worden. Aan
de orde komen voeding, medicijn-
gebruik, veiligheid en milieu. De
lessen worden op donderdag van
9.30 tot 12.00 uur gegeven. Voor in-
formatie: Stanneke Ament,
S 223737. Op woensdagmiddag
van 14.30 tot 17.00 uur wordt de cur-
sus 'Kunst beleven en waarderen'
gegeven. Aanmelden bij: Marijke de
Mast,® 045-716767.

" In speel-o-theek Toy-toy aan de
Cl. Meulemanstraat 8 te Heerler-
baan wordt maandag- en woensdag-
avond vanaf 20.00 uur een Orgami-
vouwavond gehouden. Men dient
zelf papier mee te nemen of ter
plaatse te kopen. Deelnemers kun-
nen zich aanmelden bij Tonneke
Vogelaar, S 215640.

" De fanfare Eendracht Huls en
harmonie Flos Carmeli verzorgen
zondag om 11.00 uur een koffiecon-
cert in gemeenschapshuis Schaes-
bergerveld, Nijmegenstraat 1. En-
tree gratis.

" De ex-prinsen van Heksenberg
houden morgen om 20.00 uur een
gala-avond in gemeenschapshuis
Heksenberg. De Philomena-boys
zorgen voor de dansmuziek. Ga-
lakleding is niet verplicht. Entree
f5,-.

Kerkrade

" In de Rodahal wordt morgen van

klein journaal
oostelijke mijnstreek redactie: 739282

10.00 tot 22.00 uur de manifestatie
'Nieuwe Tijd' gehouden. Er is een
keur aaan informatie over alterna-
tieve- en natuurzaken. Entree aan
de kassa f 12,50, kinderen f 1,- Er is
een crèche aanwezig.

Hoensbroek
"De EHBO-vereniging Hoens-
broek-Passart begint op 4 oktober
om 20.00 uur met een EHBO-cursus
in het Hobru-gebouw. Voor infor-
matie overdag: S 222841. Na 18.00
uur: S 220945, 218658 of 219747.

" In Ons Huis, St. Jozefstraat 21
houdt het Bureau Sociale Begelei-
ding iedere 4e maandag van de
maand spreekuur voor ex-mijnwer-
kers. Men kan er aanstaande maan-
dag van 14.00 tot 15.30 uur terecht.

" In de hal van de Muziekschool
Hoensbroek is tot en met vrijdag 29
september een tentoonstelling inge-
richt van werkstukken van het
Kreativiteitscentrum. De tentoon-
stelling is dagelijks van 13.00 tot
20.00 uur open.

Voerendaal

9 De harmonieën St. David en St.
Joseph geven morgen om 20.00 uur
een gezamenlijk concert in de kerk
te Kunrade. Zondag neemt St. Jo-

seph om 18.00 uur deel aan een be-
oordelingsconcert in het MFC-ge-
bouw in Hoensbroek. Dit ter voor-
bereiding op het concours in okto-
ber.

Brunssum

" De zangkoren Jongerenkoor Jo-
kola, De Pareltjes en kerkelijk zang-
koor Sancta Familia van de Lange-
berg houden morgen om 20.00 uur
in samenwerking met c.v. De Klots-
köp een druivenbal in gemeen-
schapshuis In 't Ven.

" In Treebeek wordt zondag van
11.00 tot 18.00 uur de achtste jaar-
lijkse braderie gehouden.

Schinveld

" Schutterij Eligius/Juliana haalt
morgen oud papier op.

Merkelbeek

" De drumband van schutterij St.
Johannes-St. Clemens treedt zon-
dag om 16.45 uur voor het voetlicht
op het bondsconcours in Schim-
mert. Als men 306 of meer punten
behaalt, mag de drumband deelne-
men aan de Limburgse kampioen-
schappen.

Simpelveld

" Dinsdag 26 september is voor de
leden van het Katholiek Vrouwen-
gilde in zaal Maxime om 20.00 uur
een lezing. Mevrouw Coenen-Vaes-
sen, burgemeester van Nuth, zal
dan het thema 'Vrouw in de heden-
daagse maatschappij' behandelen.

" De Lourdesviering wordt zondag
gehouden in het klooster van de
Plaar aan de Pater Damiaanstraat
38. Het programma: 13.30-16.00 uur
gevarieerd cultureel allerlei. Pauze
van 16.00-17.00 uur. Om 17.00 uur
eucharistieviering en ziekenzege-
ning door Mgr. Ed Beel. Om 18.15
uur uitreiking van een attentie en
afsluiting.

" De vrijdagmarkt zal in verband
met de kermis op 29 september niet
op het Marktplein, maar in de Bur-
gemeester Scheelenstraat plaats-
vinden.

Bocholtz
"Op maandagavond 25 september
is er voor de leden van de L.V.B, af-
delingBocholtz om 20.00 uur in zaal
Kaubo een lezing door het CDA-ka-
merlid en vroegere staatssecretaris
van Buitenlandse Zaken, drs. René
van der Linden. Het onderwerp dat
hij zal behandelen luidt 'Wat brengt
Europa ons in 1992?'.

" Het Katholiek Vrouwengilde
maakt op maandag 25 september- een stadswandeling door Aken. Het
vertrek in Bocholtz is om 9.34 uur
per bus vanaf de Wilhelminastraat.

weekendagenda

APOTHEKEN
De avond-, weekend- en zondal
diensten beginnen op vrijdagavö
en eindigen de volgende week vl
dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Bel TIGH 71140'
HEERLEN. Heerlerbaan, CaunH
boord 31, S 412647 en Ganzewei'
Stanleystraat 23 Heerlerhei'
S. 210772. B.g.g. TIGH S 711400.
LANDGRAAF. Meiser, Kerkstr*
45 Waubach, S 313633. Voor spo'
gevallen dag en nacht bereikbaar
KERKRADE - EYGELSHOVÏ
Van Werseh, Hoofdstraat 'S 452010.
KERKRADE-WEST. Maussi
Akerstraat 79, S 415440.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheiderstraat 52, S 4609!
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur
zondag van 12.00 tot 13.00 uur
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor spo'
gevallen dag en nacht geopend.
SIMPELVELD - BOCHOLI
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, SimP
veld, S 441100. Zaterdag van U
tot 15.00 uur en zondag van 14.30'
15.00 uur. Voor spoedgevallen K
men terecht van 22.00 tot 22.30 U'
HOENSBROEK. Martens, HoO
straat 87, S 212214.
NUTH. Voor spoedgevallen eil
apotheek (bgg TIGH S 711400).

TIGH - HEERLEN.
Er 711400

(Informatie over avond- en w^
einddiensten van artsen, tand'
sen, apothekers en het Gro*
Kruis.) ,
GROENE KRUIS
HEERLEN. Wachtdienst 1
spoedgevallen tijdens avond
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur. W«'
enden 24 uur doorlopend S 711*
Werkdagen, tijdens werkuf
S 713712.
NUTH - VOERENDAAL - SIMP'
VELD. Wachtdienst voor spoed
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD - J
BEEK. Wachtdienst voor spoed
vallen S 259090.
HOENSBROEK - MERKELBEO
BINGELRADE. Wachtdienst V"
spoedgevallen S 225588.
KERKRADE. Voor spoedgeva'
is de dienstdoende verpleegkui1
ge bereikbaar onder S 462222.
EYGELSHOVEN - LANDGRA
Wachtdienst voor spoedgeval'
S 323030. j

ARTSEN
HEERLEN. Voor spoedgeva
TIGH (brandweercentrale) W
S 711400. .
BRUNSSUM - HOENSBRO*
Voor spoedgevallen eigen huis8

bellen.
KERKRADE-WEST. Voor sp°'
gevallen eigen huisarts bellen.
SCHIMMERT. Voor spoedgeva"
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zater'
12.00 uur vlg. telefoonbeantwoof
van eigen huisarts. Van zate^12.00 uur tot zondagmorgen 1"
uur Goebbels, Bosweg 28 Eygels
ven, S 351464. Van zondagmofl
10.00 tot maandagmorgen 8.00 'Hubbers, Haghenstraat
S 453003.
SIMPELVELD - BOCHOIjJ
Schiffelers, Froweinweg 50 *
S 04451-1500.
SCHAESBERG. Zaterdag P1*Pasweg 97, S 311322 en zon'
Eussen. Muhlenbergstraat
S 320660.
ÜBACH OVER WORMS - Nl
WENHAGEN. Eigen huisarts 'len.
VOERENDAAL. Praktijk B»
huisplein 4 S 751322.

Patiënten gezondheidscentj
Hoensbroek-Noord kunnen dae
nacht bellen, s 214821.

TANDARTSEN
HEERLEN - HULSBERG W.
RENDAAL. van Noord, van *ï
den Poelmanstraat 243, S 42"*
B.g.g. TIGH, S 711400.
KERKRADE - ÜBACH 0]
WORMS - SCHAESBERG - Nl
WENHAGEN - EYGELSHOy
Twist, Willem Sophiaplein 2 &
rade, S 417700. Spreekuur
11.30 tot 12.00 uur en van 19.0U
19.30 uur. ,
SIMPELVELD - BOCHOLTJGULPEN - VAALS - WIJLRE - *,
TEM. Coenen, Past. Laevenstra*
Ransdaal, S 04459-1927. Spre^
van 11.30 tot 12.00 uur en van J
tot 18.00 uur. ~BRUNSSUM - SCHINVEI^NUTH - HOENSBROEK - SC**
NEN. Kortenbach, A ge Wat*'
Schinveld, S 250313. Spre^
van 11.30 tot 12.00 uur en van J
tot 18.00 uur.

J

SOS-HULPDIENST
Dag en nacht bereikbaar, S 7l" 8

i
Meer dan 1400
leerlingen bij

Sportolympiade
KERKRADE - Ruim 1400 leer.
gen van 15 basisscholen uit Ke»l _
de en omgeving doen vandaag. fl I
aan de Schoolsportolympiade i^ <
Klankstad. De wedstrijden t»ef(>
nen om tien uur, na de openirtévi
remonie en een gezamenlijke *n
ming-up. Op de sportcompl6:, <
van ADC, Heyendal en Rolduc' I
len de sportakken atletiek, ciï*j
tafeltennis, badminton, lijnba'jl
voetbal worden afgewerkt. De-Pj
uitreiking wordt na 16 uur
wacht.

oostelijke mijnstreek
Wmmmm^^^^m*^mmmmmm*m J i iiimi i mmn

limburgs dogblad



Van onze verslaggever

. grootste op dit terrein. Op 1 oktober slaat Bos de deur van
■lft Werkkamer voor de laatste keer achter zich dicht. Nog eéneer blikt hij terug op vijfentwintig jaarWOZL.

[EERLEN - „Ja inderdaad, in ditkantoor heb ik vanaf 1969 ge-
■ten. Alleen als je plezier in je werk hebt kun je dit tot je vijf-

volhouden." Vijfentwintig jaar lang was Joep Bos
(„vergelijk het maar met een gemeentese-

etaris") van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Lim-
I (WOZL). Mede dank zij zijn inspanningen groeide de so-
aie werkvoorziening in Limburg uit tot een organisatie van

üü Werknemers in 1965tot ruim 5400 nu. De WOZL is daarmee

Het proefschrift kreeg de naam
'Ziek zijn is het woord niet; medi-ca-
lisering, normalisering en de veran-
derende taal van huisartsgenees-
kunde en geestelijke gezondheids-
zorg, 1945-1985. De promovendi on-
derzochten het denken in huisarts-
geneeskunde en geestelijke gezond-
heidszorg aan de hand van medi-
sche termen die men de laatste veer-
tig jaar in beide disciplines hanteer-
de. Ze kwamen daarbij tot de con-
clusie dat medici de afgelopen veer-
tig jaar minder veroordelend over
hun patiënten zijn gaan denken.

ar uit reakties van mensen die
Jgoed kennen en veelvuldig met
y\ samenwerken wordt al snel
gelijk dat Bos wel degelijk bc-
' °Uwd kan worden als een grond-
iger van de huidige sociale werk-"°rziening in Limburg. Het WOZL
r ede in de tijd dat hij bestuursse-.wis was uit tot een enorme orga-
J*tie met een grote verscheiden-
'SlVraan wel'kprojecten en is na deM de grootste werkgever in Lim-
!(,§■ Inmiddels werken er ruim_«u werknemers bij het WOZL die
ta!} vallen onder de zogenaamde
£v-wet (Wet Sociale Werkvoor-J?!.ig)- Mensen die door een licha-
es'l °f Seeste^iJke handicap niet
«iri z^n voor e 'normale' ar-
\ s!Slnarkt, worden door dele wettaat gesteld bepaalde eenvoudi-
j.".erkzaamheden te verrichten op

cultuur-technisch
"ïdustrieel gebied.

■s Praat liever niet teveel over zijn
<?en, belangrijke, rol in de opbouw
"? de sociale werkvoorziening inmburg. Een bescheiden man die,
I ls hij zelf zegt, „alleen maar een
'ft onderdeel is van een veel gro-

l.e organisatie."

Bos roemt de goede omstandighe-
den waarin de WSW'ers tegenwoor-
dig hun werk doen. „De mensen
werken in veilige werkplaatsen met
de modernste apparatuur. Er zijn
bussen voor de werknemers waar-
mee ze naar hun werk worden ge-
bracht. Dat zijn allemaal verwor-
venheden waar we Ontzettend trots
op kunnen zijn. En ik ben blij dat ik
daar mijn steentje aan bij heb kun-
nen dragen." Niet voor niets reizen
vertegenwoordigers uit het buiten-
land en andere provincies regelma-
tig naar Limburg af om een indruk
te krijgen hoe uniek het WOZL ge-
organiseerd is. Uniek omdat het
Werkvoorzieningschap in vijfen-
twintig jaar zeer goede contacten
heeft gelegd met allerlei organisa-
ties en instellingen in Oostelijk
Zuid-Limburg. „Met instellingen
voor gehandicapten, maatschappe-
lijk werk en natuurlijk de sociale
diensten hebben we een samenwer-
kingspatroon opgebouwd dat je in-
derdaad wel uniek zou kunnen noe-
men. We hebben goede afspraken
gemaakt welke mensen we hier
kunnen plaatsen en welke niet. In
het begin kregen we hier van alles

Een belangrijke inbreng had Bos bij
het vestigen van een werkplaats op
het terrein van het Franciscusoord
in Valkenburg. Deze instelling voor
jonge lichamelijk gehandicapten
kreeg enkele jaren geleden een mo-
derne werkplaats op het terrein,
waar gehandicapten na hun revali-
datie aan het werk kunnen. Bij dit,
in Nederland unieke, project wordt
zorgvuldig samengewerkt met het
WOZL.

binnen, ook mensen die we abso-
luut niet konden gebruiken omdat
ze niet gemotiveerd waren om te
werken. Die moesten we dan maar
zien te plaatsen. Nu komt dat niet
meer voor en durf ik te zeggen dat
binnen deze instelling alleen gemo-
tiveerde mensen werken."

Bedrijfsleven

Bos heeft het altijd ontzettend be-
langrijk gevonden dat vooral ook
verstandelijk gehandicapten aan de
slag konden via de WSW. „Als hier
300 sollicitanten op de stoep ston^
den voor 100 nieuwe arbeidsplaat-
sen, dan zorgde ik allereerst dat de
mensen die het het moeilijkst had-
den een passende baan kregen. Als
je deze mensen wat kunt bieden,
dan bespaar je ze enorm veel ellen-
de. Ze hebben een beter inkomen en
komen niet terecht in een net van al-
lerlei uitkeringen. In mijn werk had
ik veel te maken met de selectie van
nieuwe werknemers en verstande-
lijk gehandicaptenkregen bij mij al-
tijd voorrang."

Toen Bos op 1 oktober 1965 in
dienst trad als secretaris van het
WOZL, was de verhouding met het
bedrijfsleven, de belangrijkste op-
drachtgever van het Werkvoorzie-

Als voorbeeld geven ze de patiënt
die net na de Tweede Wereldoorlog
zonder aantoonbare klachten bij de
huisarts kwam en de patiënt die nu
bij de huisarts komt. Eerst noemde
de arts zo iemand op zijn spreekuur
een 'profiteur' of'a-sociaal'. In de ja-
ren vijftig verdween dit taalgebruik
en maakten de moralistische ter-
men plaats voor 'neurotici' en 'affec-
tief verwaarloosden.

tingen (SBF en SWPM) te bundelen
met die van ons. De mijnstichtingen
leverden de kennis, de machines en
ook veel geld. Wij zorgden voor ge-
schikte banen waar de mensen zich
thuis voelden. Uit die tijd stammen
de gespecialiseerde hout- en metaal-
bewerkingsbedrijven die we nu
hebben." Het WOZL groeide door
de enorme toeloop van mijnwerkers
van 800 mensen in 1965 naar ruim
3000 mensen eind jaren '70. Dat be-
tekende in enkele jaren een groei
van het. WOZL van 2200 nieuwe
werknemers.
Die groei noemt Bos enerzijds van
reusachtig belang, maar aan de an-
dere kant spreekt hij van een ver-

schraling. „De contacten met de
mensen op de werkvloer, die zijn
verdwenen. Hoe groter het bedrijf
groeide, hoe afstandelijker het alle-
maal werd. Maar dat is deprijs die je
betaalt voor het succes van de socia-
le werkvoorziening."
Op donderdag 28 september wordt
officieel afscheid genomen van dhr.
Bos. In de grote Remijs-zaal geven
de heer en mevrouw Bos eenrecep-
tie die van 16.30 uur tot 18.00 uur
duurt. Tijdens de receptie is er te-
vens gelegenheid kennis te maken
met de nieuwe Schapssecretaris de
heer J. Radermacher.

roei van den eijnde

" Joep Bos neemt donderdag 28 september van het WOZL. Foto: FRANSRADE.

ningschap, niet optimaal. „Het be-
drijfsleven had toen nog zoiets van
,Ach, laten we maar wat werk af-
schuiven aan de WSW'ers.' Vaak
moesten we dan orders afsluiten
voor prijzen die eigenlijk veel te
laag waren, maar we stonden als or-
ganisatie nog in de kinderschoenen,
dus we moesten iets", vertelt Joep
Bos. Van 1965 tot nu is er veel ten
goede veranderd. Het WOZL moet
regelmatig zelfs heel selectief om-
gaan met orders uit het bedrijfsle-
ven, omdat er anders te vaak 'nee'
verkocht moet worden. „Er is meer
aanbod vanuit het bedrijfsleven dan
we met onze mankracht aankun-
nen. Als een bedrijf ons opeens
vraagt in plaats van 100 stoelen er
150 te maken, dan komen we in de
problemen. Ik zou ook best meer
mensen kunnen gebruiken, maar de
overheid heeft een maximum ge-
steld aan het aantal krachten dat we
in dienst kunnen nemen."
Een apart verhaal is de rol die het
WOZL speelde bij het proces van de
mijnsluitingen in Limburg. Bos was
toen net in dienst bij de overheid en
kreeg meteen te maken niet grote
aantallen beperkt geschikte mijn-
werkers die naar een nieuwe baan
zochten. „Natuurlijk hadden de
mijnbouwondernemingen er een
enorm belang bij dat de mijnwer-
kers weer gepaste arbeid vonden.
We zijn toen om de tafel gaan zitten
met vertegenwoordigersvan de mij-
nen en hebben besloten de krachten
van de twee Limburgse Mijnstich-

Zestig Limburgers willen nier verkopen

Illegale nierdonors
lopen dubbel risico

Hoewel deze ontwikkeling op het
eerste gezicht positief lijkt, merken
Mol en Van Lieshout in hun proef-
schrift op dat de bijdrage die medici
leverden om door het bestrijden van
'zedeloosheid' een betere wereld te
creëren, wegviel. De artsen bekom-
merden zich veel minder dan voor-
heen om wat er in de samenleving
gebeurde en hielden zich alleen be-
zig met wat er in hun praktijk
plaatsvond. Oproepen aan de over-
heid om ingrijpende maatregelen te
nemen in het belang van de volks-
gezondheid werden zeldzaam. De
promovendi stellen dat er nu een si-
tuatie is waarbij de patiënt zelfmoet
aangeven waar hij last van heeft en
dat de hulpverlener daarbij teveel
afwacht. Die eigen verantwoorde-
lijkheid voelen de patiënten al snel
als een plicht om voor zichzelf te
zorgen. Op die manier vermindert
de verantwoording van de hulpver-
leners naar de patiënt toe navenant.
Een verwijtbare situatie, zo stellen
Mol en Van Lieshout.

Verkrachters
lager gestraft:

5 en 3 jaar
DEN BOSCH - De 20-jarige M.S. uit
Eindhoven en de even oude O. El Q.
uit Weert zijn woensdag in Den
Bosch in hoger beroep wegens ver-
krachting veroordeeld tot -vijf en
driejaar gevangenis. Dat isvoor bei-
den twee jaar minder dan de strai
die de Bossche rechtbank hen in de-
cember toebedeelde.

Met eén derde verdachte, de 18-jari-
geEindhovenaar H.A., verkrachtten
de jongens op 2 september vorig

jaar op zeer gewelddadige wijze
twee vrouwen in een Eindhovens
park. De rechtbank overtrof in haar
vonnissen eind december de eisen
van de officier met ettelijke maan-
den. Bij de behandeling van het be-
roep twee weken geleden zei de ad-
vocaat-generaal dat hij die straffen
van respectievelijk acht, zeven en
vijf jaar juist vond. Het beroep van
de derde verdachte is tot 25 septem-
ber aangehouden voor psychia-
trisch- en reclasseringsonderzoek.
Dat onderzoek kon niet eerder
plaatsvinden omdat hij op 16 janua-
ri was ontsnapt bij een bezoek aan
een ziekenhuis voor behandeling
van een kaakontsteking, in gezel-
schap van twee bewakers van het
Bossche Huis van Bewaring. Een
halfjaar later werd hij na èën-4ip
weer opgepakt.

j^HLEN - De twintig Nederlan-
ier die binnenkort een van hunn laten verwijderen om 80.000
iej en te kunnen incasseren, lopen

a..feen medische, maar ook fi-
eliiW risico's- Het is n°g niet dui-
;ha "°^ de verzekeringsmaat-
m Ppijen bereid zijn de ziektekos-
rj Q

e Vergoeden van de commercië-
Ue n°r> als die ten gevolge van de
Idp nieroperatie ziek wordt.
tr_r de Nederlanders die op korte
wH11 onder het mes gaan, zijn
H Wel hebben zich
Èf^ V tQe zestig provinciegenoten

ld die een nier willen afstaan. Opmerkelijke verschillen in taakopvatting

Taken psychiatrisch
personeel onderzocht

den. Het Engelse parlement besloot
daar vorig jaar toe, nadat beroering
was ontstaan over het commercieel
verwijderen van nieren in een parti-
culier ziekenhuis. Vier Turken wa-
ren vorig jaar naar Londen geko-
men om hun verkochte nier te laten
weghalen. De Turken kregen daar-
voor een bedrag tussen de acht- en
twaalfduizend gulden.

In ons land komen deze praktijken
voor zover bekend niet voor, hoewel
ze hier niet verboden zijn. „Wij han-
teren het uitgangspunt datje uit een
gezond lichaam een gezonde nier
niet weghaalt," zegt De Groot. „Dat
gebeurt alleen als een bloedverwant
bereid is .zijn nier af te staan en de
patiënt daarmee kan worden ge-
red." De gezondheidszorg wacht on-
dertussen met smart op de trans-
plantatiewet, waarin de voorwaar-
den voor het afstaan van organen
geregeld wordt. Het wetsvoorstel is
inmiddels ingediend bij de Tweede
Kamer, maar aan de behandeling er-
van is het parlement nog niet toege-
komen.

men. In dat geval proberen wij de
kosten terug te halen bij de automo-
bilist."
De patiënt is bij het ziekenfonds
nooit de dupe, ook al is deziekte een
gevolg van eigen schuld. „Daar kun
jeniet aan beginnen. Dan zou je ook
de kosten van een alcoholist met
een leverziekte niet meer moeten
vergoeden. We kunnen natuurlijk
wel proberen de kosten te verhalen
op de chirurg, die de verkochte nier
bij de donor heeft weggehaald. Dat
zal overigens niet makkelijk zijn,
omdat het om een buitenlandse arts
gaat. Onze juristen zijn bezig te on-
derzoeken hoe in dat soort gevallen,
die zich in de toekomst zullen voor-
doen, gehandeld kan worden," al-
dus De Groot.
De eerste Nederlandse donor die
haar nier voor 80.000 gulden heeft
verkocht, zal begin oktober in een
Londens ziekenhuis worden geope-
reerd. Dat gebeurt illegaal, want zo-
wel de handel in organen als het ver-
wijderen van organen bij levenden
om daar financieel winstbejag uit te
halen is in Engeland bij wet verbo-

ccl
&bh Verzekeringsmaatschappijen
].ge^n in hun polisvoorwaarden
en v n' dat de kosten niet wor-
v ergoed als de ziekte een gevolg

Wt t
°Pzet of grove schuld- Het

Ibe * dusver echter moeilijk om
toaa JVlJ?en dat daarvan sprake is.
ït);,: a^s vaststaat dat iemand een
'ële gezonde nieren uit conmer-
n (j °Verwegingen heeft verkocht
ie e ard°or problemen krijgt met
e *aat overgebleven nier, dan ligt
°Qrd Wat eenvoudiger," aldus een
fe 2i^y°erder van een van de groot-
Hi(j ktekostenverzekeraars in ons
ot i.
&ho0

U toe hebben 800 landgenoten
e |rr gegeven aan de oproep van
*oQtengelose zakenman R. Oude
eha^ Beverborg, bemiddelaar in
iVer ]

Te* van organen, om hun nier
''^bi. Volgens hem zijn de

rSe kandidaten onder meer
g uit Maastricht, Heerlen,»e e^°nd en Venlo.

1 eeri^e.twint-g zullen binnenkort
6°Dp uitenlandse kliniek worden
uden rd' ZiJ ontvangen 80.000
°°f tr V°or de mer- die bestemd is
enm ansplantatie. Volgens de za-
'er 2

n 2al de verwijdering van de'e J5l" deskundig gebeuren.
k$n N^derlandse ziekenfondsen
oje daar sceptisch tegenover.
eer> a^neer is voor zover wij weten
°J"dei Hoe hij dat dan kan be-n> is ons niet duidelijk. Los
&n 2 ethische aspect gaat het om
'et 2 eJ" gecompliceerde operatie,
e vra r enig risico. En dan komt

'6' ëe? 8 °f e overgebleven nier
*last nd genoeg is en niet over-
lerC ië

,raakt- De kans dat de com-
*H gr^ donor na de nieroperatie'
*H j„ ter risico loopt ziek te wor-

' "■ met denkbeeldig."

(ADVERTENTIE)

UwTV-gids mag morgen
bijt oud papier.
Niet debijlage

'Belastingherziening 1990'

Misschien hebtu nog geenkans
gezien de bijlage overbelasting-
herziening te lezen. Pak dan
uw TV-gids en lees 'm alsnog.
Hebt u geen TV-gids, dan kunt
u de bijlage gaan halen bij
postkantoor of bibliotheek en
uiteraard is hij ookverkrijgbaar
bij het belastingkantoorbij u in
de buurt.

Belastingdienst

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Recent onderzoek
naar de taken van psychiatrisch ver-
pleegkundigen heeft tot de conclu-
sie geleid dat bij de ene inrichting
de taakopvatting meer wordt be-
paald door de sfeer, het directionele
beleid en het werkpatroon binnen
de instelling waaraan de verpleeg-
kundige is verbonden dan bij de an-
dere. Dat in tegenstelling met wat in
wetenschappelijke kringen werd
verwacht, namelijk dat de eigen vi-
sie van de psychiatrische verpleeg-
kundige tot verschillen in taakop-
vatting zou leiden. Een conclusie
die onderzoeker drs Theo Dassen,
die gisteren promoveerde aan de
Rijksuniversiteit Limburg, 'opmer-
kelijk' noemt.

Het zich min of meer conformeren
van hun visie aan de geldende op-
vattingen binnen de instellingen, is
een gevolg van de eigen service-op-
leidingen, waardoor de jonge ver-
pleegkundige yoor het eerst in con-
tactkomt met de wereld van de psy-
chiatrie. Meestal blijft de opgeleide
werkzaam in dezelfde inrichting.

Tien instellingen
o

Dc promovendus heeft tien van dc
45 psychiatrische instellingen diezich in Nederland bevinden bij zijn
onderzoek betrokken en bij zes van
deze inrichtingen een enquête ge-
houden onder het verpleegkundig
personeel. Dat betekent dat meer
dan 1000 psychiatrisch verpleeg-
kundigen aan het onderzoek heb-
ben meegewerkt.

'Dc inrichtingen die aan het onder-
zoek hebben deelgenomen, liggen
verspeid over het land. Niet werd
meegedeeld welke deze instellingen
zijn. Het proefschrift, getiteld 'Ver-

plegen in het psychiatrisch cen-
trum' zal ook in aangepaste versie
verschijnen bij uitgeverij Intro in
Nijkerk.

Drs Dassen werd in 1953 in Kerkra-
de geboren. Hij is werkzaam ge-
weest als psychiatrisch verpleeg-
kundige en volgde een opleiding
aan de Hoge School voor Gezond-
heidszorg in Leusden. Hij behoorde
tot de eerste afgestudeerden aan de
RL in de vakgroep verplegingswe-
tenschap. Behalve aan de RL in
Maastricht is hij als docent ook ver-
bonden aan de Posthogere Oplei-
ding Verplegingswetenschap in
Groningen.

Open dag bij
pompstations
waterleiding

SUSTEREN/GRUBBENVORST -Als we dorst hebben, zetten we de
kraan open en tappen een glas wa-
ter. Een normale handeling waarbij
we al lang niet meer nadenken.
Toch zijn er dag en nacht mensen
bezig om water gezuiverd in de Ne-
derlandse huishoudens te krijgen.
Morgen houden de drinkwater-
pompstations in Susteren en Grub-
benvorst een open dag om te laten
zien hoe waterzuivering nu eigen-
lijk in zn werk gaat. Op de open da-
gen zijn deskundigen aanwezig die
vragen beantwoorden en belang-
stellenden rondleiden. In Susteren
kunt u terecht bij pompstation 'Sus-
teren' aan de Oude Rijksweg Zuid
25 en in Grubbenvorst bij 'Califor-
nië' aan De Zaar 6. De open dag be-
gint op beide pompstations om 10
uur en duurt tot 15 uur.

21ekenfondsen zullen de
Ot>or Sten van de commerciële
V' m ieder geval wel vergoe-
dt* dpfeSt woordvoerder De Groot

'l6ker,f: ereniging van NederlandseVf^ondsen (VNZ). „Wij be-
iQf^aaL. °Ns ln P^ncipe niet met deVn iVan de Zlekte- Dat doen we
«!" u' als we de kosten op een an-
s ie^nnen verhalen. Bijvoorbeeld

.H Hr
and wordt aangereden door

n automobilist en in het"nuis moet worden opgeno-

(ADVERTENTIE)

BEPAAL JE EIGEN
MODE MET BURDA

Afscheid Joep Bos als bestuurssecretaris WOZL
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’Verstandelijk gehandicapte

kreeg hier altijd voorrang’

Landelijke
collecte

Nierstichting
HEERLEN - Ongeveer 60.000
collectanten gaan in de week
van 25 september tot en met 1
oktober op pad voor de Nier-
stichting. Vorig jaar bedroeg
de opbrengst 7,2 miljoen gul-
den. Het collectegeld is de fi-
nanciële basisvoor de activitei-
ten ten behoeve van nietpa-

tiënten. De laatste twintig jaar
werden de collectegelden be-
steed aan vier hoofdgebieden:
wetenschappelijk onderzoek,
verbetering dialysemogelijk-
heden, bevordering aantal
niertransplantaties en sociaal-
maatschappelijke hulp voor de
nierpatiënt.

In Nederland zijn momenteel
ongeveer 3000 mensen die al-
leen dank zij een nierdialyse in
leven kunnen blijven. Ruim
1300 van hen wachten op een
niertransplantatie. leder jaar
komen er 600 nieuwe chroni-
sche nierpatiënten bij.

Proefschrift over
medisch taalgebruik

Van ’profiteurs’
naar ’neurotici’Van onze verslaggever

HEERLEN - Aan de Rijksuniversi-
teit te Groningen is de Schaesberg-
se Armemarie Mol, nu woonachtig
in Utrecht, gisteren gepromoveerd
op een proefschrift over medisch
taalgebruik. Mol studeerde aan de
wijsbegeerte aan de Groningse uni-
versiteit. De 31-jarige Mol schreef
het proefschrift samen met Peter
van Lieshout uit 's-Hertogenbosch.
Beiden studeerden wijsbegeerte in
Utrecht.

mmmmmmmmmmmmmmmmMmmmMmmmmmmmmmmmmMmmmmmm
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' JBR,,#s;fGEZ_Ë_L_L,IGr"XTIT 1«kw /BÜ
_-^^_^__^^___^^_^_^^__--^^_-____^ Wekelijkse wegwijzer voor uw bezoek aan bar - café - dancing - disco - braderie - M

*

Hoogstraat 12a, 6373 HV Landgraaf
Tel. 045-321554

Voor al uw singles,
CD's, LP's, MC's en

Veel muziek komt natuurlijk van
een gezellige CD-platenzaak!

Ito ~~°^p§B
__________ ______

"v>r ________

_E^__________i

GELEENSTRAAT 9 HEERLEN

U nrttïitTi ■ ■■■!■■ iTItTT■ 5 THEATERS IN 1
E Vrij. 22 sept. t/m do. 28 sept. 1989

3 = E ROOFTOPS 12J.
ïfi| '- Hg De Lower Eastside van New VorkW^M " Hï Barstensvol muziek, dans, liefde en gevaar.
__fi Muziek: Eurythmics, Grace Jones,

; Bi Jeffrey Osborne, Etta James.
I ï Dag. 14.00-19.00-21.00 uur.jH = I , Za, zo. óók 16.00 uur.

! Kï Ze ontmoetten elkaar 30 jaargeleden op heti^| " strand:41 \ fc BEACHES
n: Eens in je leven maak je 'n vriendschap voor■_■ ■ K 't leven. Met: BETTE MIDLER__B : K en BARBARA HERSHEY.I ■ V Dag. 1845-21.00 uur. Za, zo. 16.45 uur.E Vrij., ma., di., do. óók 14.00 uur.
Ij I De twee hardste smerissen van het politic-

a corps. """^""'z E JAMES BELUSHI K"QHBI " Bh Met Jerry Lee als zichzelf. fï£L________
31 l E Dag. 14.15-19.00-21.15 uur.
i^| '-' Ifc Za., zo. óók 16.15 uur.__■ " K
____■ ! ______ Me' Gibson en Danny Glover.

VJ Het fantastische duo is terug in:

; LETHAL WEAPON 2, Een keiharde actiefilm met een flinke dosis
mÊ ___C humor. __. .3 E Dag. 14.30-19.00-21.30 uur.DDl oCxg,STtH<ol
■fi Hi Za, zo. óók 16.30 uur.
■ÏH Zijn nachten lopen over van swingende■Br Fa muziek, wilde aktie en mooievrouwen.
»S^^fc PATRICK SWAYZE in

ROAD HOUSE DD___^_^«°)
jffif^ Met THE JEFF HEALEY BAND

Ef**! Dag. 14.00-18.30-21.00 uur. 16 J.
■B_f_liC Za, zo. óók 16.15 uur.
S^UC LUCAS/SPIELBERG presenteren eentfiTllrT DON BLUTH film
KgH PLATVOET
TOf EN ZN VRIENDJES
JS Z NEDERLANDS GESPROKEN!
3 EX Zat, zo, woe. 14.00-15.30 uur. AL

J[H H^P Een heerlijke, onvervalste komedie over een
fiU ex-bankovervaller die nu zelf gijzelaar wordt
Er Nick Nolte en Martin Short in

K| fiiiliMliMUMfi
■fi E__E Dag. 19.00-21.00 uur.
■fi WWmÊ 1 Za., zo. óók 17.00 uur. AL

1 Vrij., ma, di., do. óók 14.00 uur.
j KASSA-OPENINGSTIJDEN

t^Ê Kï Vrijdag, maandag, dinsdag, woensdag_fi Kj en donderdag: 13.30-15 30 uur
_fi Ken 18.30-21.45 uur.

J Zaterdag en zondag: 13.30-21.45 uur.

' Op vertoon van uw 65-plus KAART,

' DAGELIJKS ALLE FILMS VOOR’ 6,- m.u.v." 'avondvullende films.

■ DONDERDAG VOOR 't LAATST
Hi Zorg dat u geenfilm mist. Elke maandagavond

m| Hi kunt u bij de H-5 theaters informeren welke
films er na donderdag niet meer in Heerlen
te zien zijn.

Hh4 e koop aan de kassa
HBioscoopbonnen van ’ 10,- en’ 1 5,-

KERMIS TE HEERLERHEIDE
Zaterdag 23 sept. en zondag 24 sept.

Orkest: de Atlantico's
Café H. Stassen-Erens

Ganzeweide 20, Heerlerheide
Tel. 045-212684

llllilillll *»j

■ i < w rn» ■■■
Nieuwe diSCOtheek .^yF geopend/geöffhet:
Nieuwe muziek^T Zatcrd^t zondag

.4-..1 F en woensdag
vanaf20.00 uur

Johnny dePlatenvreter

KERMIS TE SPEKHOLZERHEIDE
Zaterdag en zondag

B dansen'
WINANDO

Akerstraat 36
Spekholzerheide

045-412465

—<£—
stadsschouwburg heerlen
Openingstijden: ma. t/m vr. 10.00 -15.00 uur, za. 10.00 -12.00 uur, één uur voor aanvang. Tel.: 045-716607.

EVITA uitverkocht! FLAIRCK "The Emigrant"

’ 24- - ’ 21,- - ’ 18,-; pasp.
|^j ’ 16,-: JTP-Tip ’ 12,50.

Limburgs Symphonie Orkest DKHPH BTTXfH
"GRAFIN MARIZA" operette iJEJmUmmmmmUUiJt
van Kélmén. ’ 33- - ’ 30- - LIMBURGS SYMPHONIE

’ 27,-; pasp. ’ 23,-. ORKEST 0.1.v. Salvador Mas

■^^^^^^^^^^^^^^^ Conde: solist: PeterZazofsky,
JffM viool. Brahms-progr. ’ 20- -_M__________u_B_i_i_i_________»É____i ’ 17,50-’ 15,50:pasp.

kleine zaal ’l4 50
TONEELVERENIGING _' .TRIEKELTRAK "Een \\Wf?BfttPW!WÊ^l^flkmoordenaar in de groep"
’ll,-; pasp ’ 8,-. kleine zaal

HUWELIJKSSPEL met
r^M Josine van Dalsurn en Paul*******U^m\mmmmèßi*m Röttger ’ 18,50; pasp. ’ 14,-.

LIMBURGS JEUGDTONEEL m^m^^^^mmmmmt^"De gelaarsde kat" ’ 6,-. BBa
WIWWWmmWÊmWTIïïIM FOLKLORISTISCHMJaiiimmmmmmmiAilM DANSTHEATER "Van Zwarte
JASPERINA DE JONG "Tour Woud totZwarte Zee" ’ 24,- -de Chant" ’ 27- - ’ 24,- - ’ 21,- - ’ 18,-; pasp. ’ 16-

-’ 21,-; pasp. ’ 19,-. _RVffl^_______________K_PYß

I2EES E_S_>Q IVO JANSSEN, piano, ’ 8.50;
kleine zaal pasp. en kinderen tot 14 jaar
THEODORA GERAETS, viool ’ 6,-; crèche ’ 2,50.
winnares van de RWffi KHHilflßNederlandse Muziekprijs & _U______________ H__a___L___
KYOKO HASHIMOTO, piano. Edwin Rutten in OME WILLEM

’ 18,50; pasp. ’ 14,-. VANGT BOEVEN ’ 7,50.

za. 23 en Evita
zo. 24 sept. Musical door het Koninklijk Ballet van Vlaanderen.
20.00 uur Entree ’ 40,00/34,00

di. 26 sept. Grafin Mariza
20.00 uur Operette door het Limburgs Symphonie Orkest

Entree ’ 29,50/24,00
vr. 29 sept. De nationaalKampioen
20.00 uur Cabaretgroep Zak en As

Entree ’ 23,50/20,00
zo. 1 okt. Cinderella
19.00 uur Familievoorstelling door het Scapino ballet.

Entree ’ 19,50/16,00kinderen t/m 15 jaar’ 5,00

di. 3 okt. Eliane Rodrigues
20.00 uur Pianorecital. Entree/ 19,50/16,00

za. 7 okt. De grote Meneer Kaktus Show
14.00 uur Uitverkocht.

Expositie: t.m. 2 november Saskia Hendriks, gemengde technieken,
aquarel, pastels.

Openingstijden kassa: dinsdag t.m. vrijdag 10.00-16.00 uur, zaterdag
10.00-12.00 uur. Maandag gesloten.

I MAANDAG 2 OKT. : MODESPEKTAKEL
MODESHOW - KAPPERSHOW - VISAGIE

(Voorverkoopkaarten ter plaatse)

Open : Vrij - Zat - Zon
Burg. Janssenstraat 26 (».o. de Kerk), Beek (Nl.) - Tel. 04490-79297m

Dancing

Gorissen
Brunssum

Zaterdag dansen
met orkest

LOS VALENTINO'S
Dinsdag gezellige avond

voor alleenstaanden
met orkest

LOS VALENTINO'S

DANCING HOUSMANS MONTFORT
ZATERDAG 23 SEPT. RYDER; __>

LIMBURGS MOOISTE met J^ wj£i. 1
_>

l/BJVV^H ■■ W\M Wam BONGERD 5-spaubeek> 04493-4193

IM9iïj ft^■___■ mm^"^^^^^r^k mmm■l Ij Tt 'Ji ___■ K^v'r'Tl ■_■______■

ij ij ]j Ij IJ IffgHaßÜ

Zondag 1 oktober

Swinging Sound Machine
met the big-band (22 man)

Zondag 8 oktober Pin Up Club
24,35! met de P.P.M.-showband

_>>

u _/___ iL L~3J__l_L_~J »I^J ’/if’ I »_f __rïj ft] i^______l

vrijdag NEW BEAT PARTY
mei Belgische top-DJ

Zaterdag: Eindelijk weer terug in Eijsden

BIG JHON RUSSEL
Zondag: DISCO in kelderbar

DE NATIONALE DOORKIESLIJN 1
Voor al het nieuws over films,
kunst, cultuur en literatuurbe- Vri
staat nu één telefoonnummer.. *[^j^^^p_[__l/^^!|
Selecteer de gewenste infor- B^^Ji^^Jmatie door te draaien of te
toetsen... .oci.'pm. B2__ESEl_ü2
liTittcWiß-V-KKkl . !m __i iwii <iii* iliifeiiii'infi.iiftßitiiiiH ===== i

LA DILIGENCE vanavond: W911P. c t Nat*
jfea^ajfiU en The Run
cWj>Wffl SSE Lfl STRfIDH

een begrip in Limburg

DISCOTHEEK I

F tt -’ /TTC* 1/M^4\J%/\J V \S
NIEUWENHAGEN *-*

Zaterdag en zondag v.a. 20.00 uur gezelligheid met

DJ TOTO
Sunplein 2, Nieuwenhagen-Landgraaf

Si WILLY'S INN flS U bent van harte welkom.
Vjsfc Kerkplein 65-Heerlen-Tel. 045-718511. 'M

Vanaf 19.00 uur. |
ÏS,

Willy trvenVt

W&shfamtomm^9M '

LimburgsDagblad

<ipiccolos ~~— Bel
045-71996*

1 o QcH rHe T\ M

TAAL & MUZIEK
PROGRAMMA:

zondag 24 sept. -15.30 uur - intropodium
Ens. Synonymes / Fred. Rzewski

maandag 25 sept. -20.30 uur- intropodium
Ex Voco Stuttgart /Dada - Futura

dinsdag 26 sept. - 20.00 uur - aula-universiteit
Lezing door J. van Slooten

aansluitend om 21.30 uurP. Verhey dwarsfluit, L. v. Doeselaar piano
woensdag 27 sept. - 20.30 uur - intropodium

LeonardoKwartet / Skjune v. Osten enPi-Hsien-Chen. Comp. L. Nono, W. Rhim
donderdag 28 sept. -19.30 uur - intropodium

Lezing doorW. Kusters
21.00 uurLieuwe Visser enRobert Nasveld. Comp. o.a. J.M. Haver, J.Cage, R. Nasveld

vrijdag 29 sept. - 20.30 uur - intropodium
A Sei Voci Parijs met oa. Chimères van Ton de Leeuw

zaterdag 30 sept. - 20.30uur - intropodium
P.M. Davies. Eight Songsfor a mad King

Contraint / H.K. Gruber. Frankenstein
Ensemble '88 en Internationaal conservatorium ensemble

Informatie: het secretariaat van de Stichting Intro, St. Maartenspoort 2 te Maastricht, tel. 043 - 253453

%

DE ZOMER
onder auspiciënvan de Gemeente Maastricht, met steun van deProvincieLimburg.

Y^Z^W Wijngrachttheater

fCf Rodahal
li A Kerkrade

Even bellen iS Zaterdag, 23 september,
voldoende: ?°°ouur ..... .
045-454141. W.ingrachttheater

SCAPINO BALLET
Openingstijden kassa: ROTTERDAM
~ 0?^00 UUf; „Assepoester"- za. 10.00-12.00 uur; Entre£ f 750 passen:- vanaf één uur voor ’l2 25aanvang voorstelling. ! -

Zondag, 24 september
Rodahal
NIEUWE TIJD
MANIFESTATIE

__^^^-ll^ Alternatieve genezing e.d.

i M \: Zondag, 24 september,

IhlfA ~>sr *°k Wijngrachttheater

v\ % mm t woensdag, 27 september
Rodahal
GEHANDICAPTEN
SPORTDAG
Vrijdag, 29 september,
20.00 uur. Jt Wijngrachttheater

<|.Ta 1 GEORGI'S

U « KLEINKUNST-

IiPfk K Du',s muziekcabaret (Hans
1 J§ «(Pk Georgi), mimeclownerie

S « (Globo) en jongleerkunsten
LUL» <uli Schneider),

5« 'Entree: ’ 20,-; Passen:
'-' : ’ 14,-

Rolluiken
(Heroal-systeem) l
Zonwering <Kunststofranijj]

_____i___^____^____^^^^j ij
P. Greymansstraat ,

SCHINVELD }
tel. 045-256371
l/raag vrijblijvend '<

prijsopgave. J*
J*
4J

pCTRJCj
WIRTSCHAFTSSCHA^J

SPASS, AKTION, llfl»^
UNDEINKAUFFÜRDIEGANZ6

OPTICLANF - EUROJUGEN" *"
DEUTSCHE BUNDESBAHN
TIVOLI EISSPORTHAU-EN k

KRANKENKASSEN - AKKUS ,
HEILIGER- HERMANNSSA^.& SOLARIEN - GESUND & A I

s

|t
!

AACHEN-BENDPQ
M.-_tt. Stft
Öffnungsz.: Do-Sa 10-19Uhr '5° >]

| Mo 10-19 Uhr ■ Tagesk.:6.- "ScMgyi



" Sigi Lens
werkt keihard
aan het herstel
van zijnfysiek.
De gretigheid
waarmee de
Fortunees aan
de slag gaat
laat niets te
wensen over.

Foto:
PETER ROOZEN

Sigi Lens werkt keihard aan zijn herstel

Limburgs Dagblad sport

’Elkedagiseen

nieuwe uitdaging’

door fred sochacki
AMSTERDAM/HEERLEN -
De home-trainer maakt overu-
ren. En als hij zijn apparatuur
niet afbeult of zichzelf in het
zweet werkt, wandelt hij in het
parkje in de buurt. Of zit een
boek te lezen. Niet in Amster-
dam; dat niet. Daar vragen te
veel mensen hoe het met hem
gaat. Goed bedoeld, maar vaak
erg vermoeiend. „Meestal doe
ik dingen, waaraan ik niet toe-
kwam toen ik volop bij Fortu-
na meedraaide". Sigi Lens
heeft het stilzwijgen verbro-
ken. De rechterspits uit De
Baandert werkt keihard aan
het herstel van zijn fysiek en
wil daar over praten. Nergens
anders over.

De voetbalprofessional die tijdens
het ongeluk met het SLM-toestel op
Zanderij een ernstige heupfractuur
opliep, is ongeduldig. Hij wil weer
presteren; zijn conditie optimalise-
ren. De gretigheid waarmee de 25-
-jarige drie keer per week aan de slag
gaat laat niets te wensen over. Zijn
fysiotherapeut moet hem vaak tem-
peren. De behandelend geneesheer,
prof. dr. Haarman, is tevreden. Dat
ongeduld komt hem ongetwijfeld
goed van pas in Lens' herstelpro-
gramma. De gezonde dosis optimis-
me waarmee Sigi Lens de toekomst
inkijkt, is daarbij een extra steun.

Dankwoord
„Via deze weg wil ik iedereen
in Limburg bedanken voor de
vele brieven en kaarten en
alle blijken van medeleven. Te
gek. Het heeft me enorm goed
gedaan al die positieve reac-
ties. Werkelijk tof."

Sigi Lens

„Je probeert de draad weer op te
pakken, al gaat het voor mij vaak
veel te langzaam. Elke dag is een
nieuwe uitdaging".

Van onze sportredactie

JfcRLEN/'S HEERENHOEK -
j*0 de Keulenaer fietst volgend
* Voor de Bucklerploeg van Jan
3S- De 29-jarigeBelg uitKapellen
!m ' °P verzoek van Eric Vander-
'"en een plaats in het Buckler-
,^- De Keulenaer, die dit seizoen'kleuren verdedigt van de door

|l^ Priem geleide TVM-formatie,s*t in zijn wielerloopbaan een uit-'i .^eride reputatie als helper opge-
ld.
JRaleigh was hij nog mijn ploeg-'kker. Ik weet dus wat De Keule-
l?r in zijn mars heeft. Ludo is nog
: een goeie coureur. Alleen

jj-ft hij bij TVM niet vaak de kans
?resen om dat te bewijzen. Ik kan
P.^en goeieknecht in de ploeg ge-
rj'ken. Daarom neem ik De Keule-
n-Maandag tekent hij het con-
| CV' aldus ploegleider Jan Raas.
Stuttgart - De Pooi Danusz

i '«er heeft zijn contract met deJ^duitse wielerformatie Stuttgart
ik Hennie Kuiper verlengd tot het
i| "e van 1991. Het contract met de

kampioen op de weg,
k"og liep tot eind volgend jaar,
'h- opengebroken. Eerder legde
y'&er Ad Wijnands voor volgend

J°en Vast.

u^RANKFURT - De gevluchte
v'duitse wielrenster Kathrinaëer kan pas op 1 januari 1990

Vrijdag 22 september 1989 "21

Raas contracteert
Ludo de Keulenaer

" Ludo de Keulenaer, van
Priem naar Raas.

een Westduitse licentie krijgen. Dat
heeft de internationale wielrenunie
UCI besloten na de aanvraag van de
Westduitse wielerbond.

Gevoelens
Op die krukken woonde de Fortu-
nees eergisteren de benefietwed-
strijd tussen het Kleurrijk Elftal en
het Nederlands elftal bij. Met ge-
mengde gevoelens. „Het was een
benefietwedstrijd waarvan de op-
brengst bedoeld was voor de nabe-

Niet elke dag is er vooruitgang te
bespeuren. Maar stukje bij beetje
vordert de genezing. Zijn knie kan
weer optimaal gebogen worden.
„Die was in het begin helemaal stijf
door die tractie die er doorheen was
aangebracht. We werken nu aan het
herstelvan het bot van de kom waar
het been in zit. De achterkant van
die kom is beschadigd en bevestigd
met enkele pinnen. Het bot groeit
nu langzaam aan. Op de röntgenfo-
to's is de groei heel duidelijk te
zien".
Tengevolge van de beschadiging' is
stijfheid van de heup opgetreden.
Om die verstijving weg te krijgen
oefent Sigi Lens drie maal per week
onder begeleiding. Gedoseerd, want

Genezing
ning dan datjethuis in jeeentje aan
de slag bent". De dagen dat Sigi
Lens niet zijn verplichte program-
ma afwerkt, traint hij voor zichzelf.
Zwemmen en training met gewich-
ten om zijn bovenlichaam in condi-
tie te houden. „Soms werk ik me he-
lemaal kapot", aldus Sigi Lens. „Ik
wil lichamelijk niet achteruitgaan
ook al kan ik nu niet optimaal aan
mijn conditiewerken. Jemoet jezelf
in beweging houden. Ik ben, voor
mijn gevoel, vijftig procent vooruit-
gegaan ten opzichte van het begin
van mijn revalidatie. Ik vind het
heerlijk om spierpijn te voelen of
kramp te krijgen van de inspanning.
Ik blijf positief en werk hard aan
mezelf. De rest zal de tijd leren".

staanden. Tegen dat licht was het
jammer dat er slechts een gering
aantal toeschouwers was. Voor de
mensen die er waren, was het een
mooie happening. Ik vond het leuk.
Je bent tenslotte weer eens met een
stel collega's onder elkaar. Ik heb
ook mijn ploeggenoten even gezien,
maar kon niet uitgebreid met hen
praten, omdat ik in een ander vak
zat".

In de voorbije weken heeft Sigi
Lens op zijn tijdelijke Amsterdamse
adres vaker visite van zijn ploeg-
makkers gehad. „Ik was heel blij
met die bezoekjes ook al was het
erna vaak niet makkelijk. Je ziet je
collega's liever dagelijks op de trai-

de groei van het bot geniet voorlo-
pig eerste prioriteit. Het linkerbeen
wordt tijdens die therapie belast
met een gewicht van twintig kilo.
„Ik mag het been nog niet volledig
belasten", zegt Sigi Lens. „Dat zou
niet goed zijn voor het aangroeien
van het bot. Vandaar dat ik momen-
teel nog steeds op krukken loop".

" LEKE - Het Nederlandse viertal
is bij het wereldkampioenschap
ploegentijdrit voor militairen in de
Belgische plaats Leke vierde gewor-
den, de Nederlanders legden de 70
kilometer afin 1 uur, 24 minuten en
51 seconden. Italië werd met 1.22.34
(51,022 km/uur) overtuigend we-
reldkampioen vóór België (1.23.26)
en Oostenrijk (1.24.44).

Vanderlijde: ’Het wordt spannend. Alles of niets’Snelle aftocht Brink " Arnold Vanderlijde
aan de vooravond van
het boksduel tegen
Felix Savon: „Lekker
ontspannen".

Foto: DRIES LINSSEN

lid KOU -De Nederlandse boksers hebben het niet getroffenLer>s de wereldkampioenschappen boksen in Moskou. Ver-
%vu6 loting al neel ongunstig voor het duo Vanderlijde-pk; gisteravond kreeg het zelfvertrouwen binnen de ploeg

rSe dreun- Middengewicht Lammert Brink, de 19-jarige
W utant> Dleek in de eerste ronde van het toernooi im-
i^s niet bestand tegen het geweld van de Tsjech Michel Kra-ch:' 2l)- De vice-Europees kampioen gaf de Arnhemmer geen

Ji? Van kans > waardoor trainer Van Bemmel genoodzaakt
\. ongelijke gevecht voortijdig te beëindigen. Binnen vijfuten was het over en sluiten.

Heibel
buiten

boksring
MOSKOU - Niet alleen in de
ring, maar ook erbuiten wordt
regelmatig strijd geleverd.
Woensdag moest zelfs de poli-
tie ingrijpen nadat de gemoede-
ren danig verhit waren geraakt
na een partij tussen een Rus en
een Turk. „De Russen van
Turkse afkomst zijn zeer fana-
tiek. Ze zwaaien met vlaggen
en moedigen de Turken luid-
keels aan. Dat kunnen de Rus-
sen niet hebben en dat leidde
woensdag tot heibel. Er werd
geslagen en geschopt, maar ge-
lukkig kon de politie snel een
einde aan het handgemen ma-
ken", aldus Vanderlijde.

Roda gelooft
niet in

FC Limburg
Van onze sportredactie

KERKRADE - FC Limburg,
een fusie tussen Roda JC, MVV
en Fortuna Sittard, hoeft er wat
betreft de Kerkraadse club niet
te komen. Dat maakte Roda-
voorzitter Serve Kuijer gisteren
bekend. „FC Limburg heeft al-
leen maar zin als het veel toe-
voegtaan de bestaande situatie.
Ik denk, in alle redelijkheid,
dat dat niet het geval zal zijn".

Kuijer ziet meer in het verder
uitbouwenvan de bestaande si-
tuatie bij Roda JC. „Wij denken
in de nabije toekomst zelf per-
manent een plaatsje bij de Ne-
derlandse sub-top te kunnen
veroveren. Een internationale
doorbraak naar de top is, ook
voor een FC Limburg, onmoge-
lijk. De echte Europese toppers
werken met begrotingen van
tegen de honderd miljoen gul-
den per jaar. Dat is onhaalbaar
in Limburg".

Opnieuw zege
voor Oranje

OLDENZAAL - Het Nederlandse
UEFA-elftal (onder 18 jaar) heeft bij
het vierlandentoernooi in Oldenzaal
ook zijn tweede wedstrijd gewon-
nen. Oranje versloeg voor 1500 toe-
schouwers Schotland met 1-0. Het
enige doelpunt werd in de 45e mi-
nuut gemaakt door PSV-speler Toi-
ne Scheepers. Zaterdag speelt Ne-
derland in de finale tegen Italië.
De Italianen kwamen in hun tweede
duel op het veld van Quick'2o niet
verder daneen gelijkspel tegen Bel-
gië: 1-1. Beide doelpunten werden
na rust gemaakt. Italië nam een
voorsprong doorMuzzi. Twee minu-
ten voor tijd bracht Crasson de Bel-
gen langszij door een strafschop te
benutten.

Stand: Nederland 2-4; Italië 2-3: België 2-1:
Schotland 2-U.
Programma zaterdag: België - Schotland
(14.00), Nederland - Italië (lü.00).

Weekblad Stern:
’Lewisen

Griffith
doping’

HAMBURG - Het Westduitse
weekblad Stern beschuldigt in
de laatste uitgave de Amerikaan-
se atleten Florence Griffith-Joy-
ner en Carl Lewis van het ge-
bruik van spierversterkende
middelen. Als belangrijkste
kroongetuige voert het blad de
Amerikaanse atleet Darrell Ro-
binson op. De voormalige junio-
ren-wereldrecordhouder op de
400 meter zou de middelen zelf
aan Griffith-Joyner verstrekt
hebben.

Een sluitend bewijs voor zijn be-
schuldiging kon Robinson ech-
ter niet leveren. De atleet laat in
de rest van het verhaal slechts
zijn vermoedens de vrije loop.
Florence Griffith-Joyner ver-
klaarde in een eerste reactie ge-
schokt te zijn. Ze zei alles in het
werk te stellenRobinson zijn 'uit-
latingen te laten herroepen. Da-
vid Greifenger, advocaat van
Carl Lewis, was kort in zijn com-
mentaar: „Mijn cliënt heeft op
deze nonsens niets te zeggen."
Volgens de Los Angeles Times
zou Robinson voor zijn verkla-
ring 200.000 gulden hebben ont-
vangen. Een woordvoerder van
Stern weerlegde dat bedrag. De
atleet, die zijn bijdrage door een
notaris liet vastleggen, zou veel
minder hebben gekregen.

" INDIANAPOLIS - Volgens het
Amerikaanse atletiek congres
(TAC) treedt de omstreden coach
Chuck Deßus, die ervan wordt ver-
dacht atleten jarenlang verboden
spierversterkende middelen te heb-
ben verschaft, voor twee jaar terug
uit de sport. Een TAC-woordvoer-
der maakte woensdag bekend, dat
Deßus, die van 1971 tot vorig jaar
trainer was van de Los Angeles
Track Club, niet langer als atleet,
coach, agent, manager, official of
trainer zal optreden.

Vierde titel
voor Sovjetunie

ATHENE - De gewichtheffers uit
de Sovjetunie ijlen na een korte
pauze bij de wereldtitelstrijd in
Athene weer van overwinning naar
overwinning. In de categorie tot 90
kilogram was Olympisch kampioen
Anatoli Khrapatyi ongenaakbaar.
De halfzwaargewicht bracht bij het
trekken 185 kilo omhoog en stootte
230 kg. Zijn landgenoot en naaste
concurrent Sergei Sirtsov kon die
prestatie alleen in de eerste discipli-
ne herhalen. Bij het stoten kon hij
maximaal 222,5 kilo aan laten slaan.
Het brons ging naar de Bulgaar Ivan
Tsjakarov met een totaal van 400
kilo.
De vlucht van de Sovjet-atleet Hazif
Suleimanov, die naar Turkijewil, en
zijn twee begeleiders hebben de Al-
banese afvaardiging in Athene tot
maatregelen gedwongen. De bond
bracht zijn tien gewichtheffers, trai-
ners en verzorgers haastig onder in
het consulaat van Albanië in de
Griekse hoofdstad.

ken. Op die manier moet ik hem
kunnen verslaan. Het wordt span-
nend. Alles of niets. Ik ben blij als
het gevecht achter de rug is", aldus
de Sittardenaar, die vandaag in elk
geval kan rekenen op de steun van
zijn verzorger Jeu Joris. Joris kreeg
gistermiddag alsnog een 'visum en
arriveerde 's avonds laat toch nog in
Moskou.

ist J^ar aangeslagen Brink zocht
Sf$te ar excuses. „Meteen na de
'ist zoemer ging net al mis- Ik
'*S u'et wat me overkwam. Franek
"Weel beweeglijk, heel snel. Ik
'°1k r=ewoon Been vat °P hem",

het haast verontschuldigend.

Aangeteld
Al in de eerste drie minuten werd
Brink tweemaal aangeteld. Toen de
ringrechter hem in de tweede door-
gang wederom acht tellen rust gaf,
was de maat voor trainer Van Bem-
mel vol. „Ik moest eén einde aan de
Strijd maken. In de resterende mi-
nuten zou hij ongetwijfeld opnieuw
acht seconden rust aan zijn broek
krijgen en dan zou het duel sowieso
gestopt worden. Bovendien zou hij
dan twee maanden niet mogen bok-
sen zodat de Nederlandse kampoen-
schappen aan zijn neus voorbij zou-
den gaan. Dat kon ik hem niet aan-
doen".

Arnold Vanderlijde krijste in een
hoek van het immens sportpaleis
(de entreeprijs is dertig cent) 'dek-
king hoog houden. Tevergeefs. De
Tsjech, de nummer zeven van het
junioren-WK, was niet te stoppen.
Franek bleef bewegen, goed kijken
en sloeg keihard toe.

Hoe sterk Vanderlijde zelf in de
schoenen staat zal vanavond moe-
ten blijken. De partij tegen de Cu-
baanse wereldkampioen Felix Sa-

„Vanderlijde is de afgelopen maan-
den veranderd. Fysiek en mentaal
sterker geworden. Hij heeft meer
vertrouwen gekregen. Dat zou ge-
noeg kunnen zijn om Savon te klop-
pen. Het wordt moeilijk, maar ik
geef hem een goede kans", zei
bondscoach Van den Driessche.

Mocht de Sittardenaar het treffen
met de wereldkampioen zwaarge-
wicht overleven, dan wacht hem
dinsdag de confrontatie met de win-
naar van het duel tussen de Zweed
Hamayak en de Australiër Justin.

Moeilijk
door

\mL frans dreissen\
v :6 deu? n schromelijk verwaarloos-
-6 &rüK,ing kwam Brink alv snel in

0 blemen en kreeg Franek vrij
J het lichaam en het gezicht
c
c Nederlander. „Er was geen

f'lk n aan "' verzucntte Lammert

von staat als laatste op het avond-
programma. Voor Vanderlijde moet
het treffen met zijn 'eeuwige rivaal'
het hoogtepunt worden uit zijn car-
rière. „Nu nog één keer Savon, riep
Vanderlijde na zijn Europese titel.
Nou die krijgt hij dan", glimlachte

Michel van Halderen, de persoonlij-
ke trainer van de Sittardenaar.

Ontspannen
Vanderlijde heeft de afgelopen da-
gen rustig op het Grote Duel toege-

leefd. „Lekker ontspannen. Woens-
dag heb ik nog met de Oostduitsers
getraind. Veel op snelheid en explo-
siviteit. Daar zal het tegen Savon op
aankomen. Ik zal veel storend werk
moeten doen, hem bezig houden.
Hem geen kans geven om na te den-
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Een heel jaar medicijnen voor een lepra-
patiënt kost maar 60 gulden.Reden genoeg voor u
om nu donateur van de NSL te worden.
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ALFA fi RID. SYNONIEM VOOR SPOKTIVIM
Gebaseerd op de kompleet uitgeruste Alfa nauwelijks ietsextra te vragen. Een reden te - elektrisch bedienderamen vóór
331.3 S, introduceert Alfa Romeo deAlfa 33 meer om snel bij uwAlfa Romeo dealer - verstelbaar, met leer bekleed sportstuur
Red. Uitgevoerd in Alfa rood, de traditionele binnente stappenvoor een persoonlijke - 2 van binnenuitverstelbare
racekleur die dynamieken sportiviteit kennismaking met de beperkt leverbare buitenspiegels
uitstraalt. Maar ook uitgevoerd met aero- Alfa 33 Red. De Alfa 33 Red is standaard - in twee delen neerklapbare
dynamische skirts,rode achterspoiler, uitgerust met onder meer: achterbankleuning
zwarte voorspoilerlijst en windgeleiders op - lak in Alfa rood - elektronische toerenteller jtfS&^litK
de voorportieren.De bumpers en onderzijde - bumpers en onderzijdevan de carrosserie - 5-deurs, 5-versnellingsbak f/Erm, I —-t_s^
van decarrosserie in zilvergrijs contrasteren in zilvergrijs -1.3 S boxermotor, 86DIN pk, IBb> I ÖÖjÉpifc
heelfraai met het Alfa rood. En natuurlijk - aërodynamische skirts top 172 km/h, geschikt voor loodvrije ___M_____Bi____iMi Plu.
sluiten het interieur, het leren sportstuur en - achterspoiler in Alfa rood benzine. lß_^«M_B St mmde bekleding van de kuipstoelen daar - wmdgeleiders op de voorportieren Alfa 33 Red af importeur mcl. BTW | W
dynamisch bij aan. Bovendien is deAlfa 33 - wis/was installatie op de achterruit Fl. 26.750,-.
Red zo sportief om voor al zn extra's - getint glas rondom Prijswijzigingen voorbehouden.
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AUTOBEDRIJF ARCO STEIN (COUMANS) GARAGE CREEMERS AUTOM.BEDR. E.A. KOZOLE BV
Havenstraat 25', Stem Raadhuisstraat 16, Roermond Edisonstraat 23, Landgraaf

04490-32026 04750-21092 045-321088
AUTOCENTRUM SANDERS BV GARAGEBEDRIJF VLEUGELS BV AUTOM.BEDR. MAT HUKKELHOVEN

Akerstraat 128, Brunssum Scharnerweg 137, Maastricht Oudeweg 30, Linne
045-251644 . 043-634895 04746-1968(sub-dealer) ||
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Ministerie van
Verkeer en

Waterstaat
Rijkswaterstaat
directie Limburg

de hoofdingenieur-di-
recteur van de Rijkswa-
terstaat in de directie
Limburg,
maakt bekend:
- dat in verband met

het „Europees
Schuttersfeest" te
Valkenburg op 22,
23 en 24 september
1989 de
zuidwestelijke afrit,
genaamd
„Valkenburg-
Houthem", van de
weg Maastricht-
Meerssen-Heerlen
(Rijksweg 79) nabij
km 6,500 te
Valkenburg op
zondag 24
september 1989
tussen 07.00 uur en
19.00 uur vooralle
verkeer wordt
afgesloten;

- dat voornoemde
periode zoveel korter
zal zijn als mogelijk
dan wel zoveel
langer als
noodzakelijk zal
blijken;- dat het verkeer zal
worden omgeleid
zoals ter plaatse
door borden zal zijn
aangegeven.

Maastricht,
19 september 1989

De hoofdingenieur-
directeur voomoefnd,

ir. G.J. Aalbersberg
l-HID

GELD
Lagetarieven.

Deskundig advies.
Snelleafhandeling.

ft 72* 54* 42"1I " 75 . 90,-■
3.0001 "

36> »'. 203-l

■ 50.000.M*.-1165'" 1 't 1

OVERUJDENSRISICmS
MEESTAI, MEEVERZEKERD

Andere bedragen en
looptijden zijn óók mogelijk.

FINANCIERINGSKANTOOR

Scharnerweg 108 Maastricht

jg&CORSTENS-
A§r VERSCHUREN

4mS* Helmond koopt
zat. 23 sept. vroegbroed manka-
naries lichte kleur 9 popjes alle
kleur 4 rode & roodzalm man 12
popjes 10 putterbast. o.kl. 25
pst.d.duiven 10 meeuwen 4 ze-
bras 7 park 7 valken 17.50 witte
etc. 22.50 roseicollis 15 pp.
brengen: SITTARD 11-11.45
putstr. 10 TERBLYT 12.45-1.30
rijksw 46 BEEK 2.15-3 maas-
trichterln 7.

__--,» ■_»■■■— .„...,..■ - „,.,,—,1.1 ■■ —*

ijgjgjm Hardhout .^
<^fè& Kunstst

Bocholtzerweg 14, Simpelveld
DE GAAS b.v. 045-4427,

i i ■ _ ■ ___—_-__-1 <*
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KANTOOR VAN NOTARIS HENDRIK HENDRICKX
Molenstraat 31 te 3540 Heusden-Zolder

ZEER BELANGRIJKE
OPENBARE VEILING

A. VAN DE VOLLEDIGE INBOEDEL VAN DEZE BELANGRIJ-
KE VILLA GELEGEN TE 3540 HEUSDEN-ZOLDER, GAL-
GENEINDE 144

B. AANSLUITEND HIERBIJ EEN PRACHTIG LOT COLLEO
TIEVOORWERPEN, ANTIKWITEITEN EN MEUBELEN, te
likwideren wegens stopzetting van een antiekhandel alsook
van andere inboedels j

OP MAANDAG 25 SEPTEMBER 1989 TE 18.30 UUR (ZEER STIPT) 'Notaris Hendrik Hendrickx zal openbaar verkopen:

" 18e eeuwse Luikse vitrine in eik. h. 2.40 br. 2.10 m„ 2 glazen deuren, on-
derdeel met drie laden en drie deuren.

" Bourgondische 2-deurs vitrine in eik. 18e eeuw.

" Duitse secretaire boekenkast - Thüringen - 18e eeuw.
" Uitzonderlijk Hollands cabinet in acajou 2 deuren en 4 laden.
" Fijne Engelse breakfront boekenkast in cajou - Regency stijl.
" Engels cabinet in eik. 2 deuren en 3 laden - 18e eeuw.
" Paar Vlaamse neo-gothische zetels met wapenschildensculpturen vroeg

19e eeuw.
" Fijne Franse commode in rozenhout en acajou LXV stijl. 9e eeuw.
" Uitzonderlijke Louis XVI commode in acajou - Riesener aard Napoleon H' t,

" Fijn Frans damesbureeltje - rozenhout gemarqueteerd - 19e eeuw.
" Luikse klok -eik. gebeeldhouwd -L XV stijl.
" Belangrijke Normandische bruidskast in eik. - einde 18e eeuw.
" Engels partners bureel in notenwortelhout - Regencystijl ca. 1920.

" Chinese beeldenkast in laque de Chine - 19eeeuw.
" Bureel in acajou met vachetteleder blad - Stijl Victoriaans.
" Franse 4-delige slaapkamer in acajou - 19e eeuw - Tijdperk

Louis-Philippe.
" Hollandse ovale tafel in marquetterie - Franse ovale tafel in ebbenhout 't

met koper inlegwerk - Tijdperk Napoleon 111. \\

" Gemarqueteerd Frans bureel - Riesener stijl. )\

" Uitzonderlijk paar Chinese tempelleeuwen in witte marmer - hoogte 1.10 fl, lt]

" Tuinbanken in gietijzer - tuinbeelden.

" Fijne Engelse commode Edwardian stijl - 19e eeuw. l^
" Engels damesbureel in eik. - Wales, 19eeeuw. ' r(
" Hollandse gegalbeerde secretaire in eik. $

" Diverse Franse bijzetkastjes in marquetterie LXVen L XVI stijl 19e
eeuw. ,i

" Linnenkasten in eik. en acajou (Gents wardrobe) Regency stijl.
" Biedermeier secretaire en linnenkast in acajou - 19e eeuw.
" Fijne Engelse bibliotheek in taxushout - 19e eeuw.
" 1/4 vleugelpiano in acajou - Blühtner Leipzig.
" Frans ebbenhoutkleurig dressoir met vergulde bronsmonturen, Tijdperk

" Een ruim ep voornaam lot afzonderlijke meubelen waaronder:
hallbanken, hallzetels, hallkasten in eik en notelaar van de 18e en 19e
eeuw - Gatelegtafels en hoekmeubeltje in eik - Engelse eiken koffers - 'S
Chinese sokkels in ebben- en rozenhout 19e eeuw - Engelse commodes &.
in acajou 19e eeuw - Kleine bijzetkastjes en meubeltjes - L XIII zetels en '4
Louis-Philippe stoelen Klooster en gatelegtafels - Biedermeier vitrine en &i
secretaire - Louis Philippe meubelen in acajou 19e eeuw.
Enkele bronzen waaronder: Aug. Moreau - F. Moreau - Minati - ?<
P.J. Mene - D.H. Chiparus - Fred Remington - E. Guillemein - Pinedo - 'il
Causse - Carrier Beleuse - Deniere - E. Laurent - Fratin e.a. ül

SCHILDERIJEN 2AO0* \Henri DE BRAEKELEER - P.H. SCHOUTEN - Joseph FRANCOIS - lldephoi1' tj,
se STOQUART - Charles LEONARD - M. CARLIER - Julien CELOS - Leopo|<] orHAECK - J. VERHOEVEN - Frans VAN TONERLOO - Firmin VERHEVICK ' bArmand VEREECKE - J. VAN LAER - H.J. PAUWELS - Constant DE BLP'
SCHERE - Paul VAN DE VENNE - V. DAELEN - A. RUTTEN - Caston WAI-' *LAERT - BAMPS - Armand MACLOT- Godfried GUFFENS - Paul HERMANS 'Leon ENGELEN - Ch. THEUNISSEN - Arm. JAMAR - Jan BURSSENS ' C
SCHOUTEN - J.B. VAN MOER - R. VANDEREYKEN - Jos CORRENS - J°S
DAMIEN - Paul HOUYDONCKS - ARPS Bernardus Julius-Jacobus Van &
Bakhuyzen.

GRAFIEK
Albert Saverys - Valerius De Saedeleer - Romain Malfliet - Henry Cassiers ' .
Frans Charlet - Fernand Toussaint - Flori Van Acker - J.B. Madou - Frans M 3'

sereel - Armand Rassenfosse - Felicien Rops - Jakob Smits - Albert Geudens.' 't
Henri Houben - Gust De Smet- Salvador Dali - Jef Van Tuerenhout - Pablo P' 'ö
casso - Felix Labisse - Leonor Fini - Henri Matisse - Bengt Lindström - Rerie '1
Magritte - Paul Van Hoeydonck - Otmar»Alt - Piet Mondrian, «t

" 30-tal antieke en gebruikte tapijten en karpetten. kj
" Kollektie oosterse jade - Lot Chinese cloisonne waaronder vazen en

bronzen van de 19e eeuw - Lampen in glaspasta en brons in Art-deco

" Zeer belangrijke kollektie Chinees en Japans porselein waaronder vazen, Ify
potichen, borden en beeldjes van de 18e en 19e eeuw. jfl" Oude biscuit-, - Saxe porselein waaronder MEISSEN-SITSENDORF - iJ
GRAF VON SCHIERHOLZ, van de 18e en 19e eeuw - Eetserviezen.

" Schouwgarnituren in marmer en brons.
" KRISTAL: vazen, coupen en karaffen in Val St. Lambert, Frankrijk, h

Bohemen, serviezen in kristal.
Ongeveer 500 loten - Verkoopsvoorwaarden: kontant + 20% kosten.

TENTOONSTELLINGSDAGEN:
VRIJDAG 22, ZATERDAG 23 EN ZONDAG ■24 SEPTEMBER 1989
van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 18 uur ter plaatse in de villa

gelegen GALGENEINDE 144 te 3540 HEUSDEN-ZOLDER.
Verantwoordelijke inrichter: N.V. Van Dyck te Destelbergen. £ji

| 240069



KNVB straft

Jens König, André Kohier, Axel
Kruse en Jens Weizer. De voet-
balbond van de DDR beroept
zich op de status van zijn top-
voetballers. In mei heeft de bond
de FIFA meegedeeld dat het sys-
teem van contract-spelers ook in
de DDR is ingevoerd. Perschef
Guido Tonioni van de wereld
voetbalbond bevestigde dat de
Oostduitse voetballers daardoor
niet langer amateur zijn, maar als
professional gelden.Dat heeft tot
gevolg dat zij onder de interna-
tionale transfer-regelingen val-
len en dat verandering van club
slechtskan plaats vinden met in-
stemming van de oude vereni-
ging.

Tegen vandalisme
" De Belgische voetbalbond zal
in de komende weken meer dan
200.000 folders doen uitdelen bij
de voetbalstadions waar wed-
strijden uit de eerste- en tweede
klasse worden gespeeld. In de
vlugschriften zal worden aange-
drongen op de noodzaak van een
sportieve sfeer in en om de sta-
dions. De bond probeert aan te
sluiten bij de veiligheidsmaatre-
gelen die voor de stadions zijn
getroffen. Volgens minister Tob-
back van binnenlandse zaken is
er de afgelopen jaren hard ge-
werkt aan de veiligheid binnen
de stadions. Tobback betoogde
dat het vandalisme bij voetbal in
België minder problemen ople-
vert dan in de buurlanden.

Lansink tweede
De aanwezigheid van Rinus Mi-
chels bij een viertal wedstrijden
van de stadionclub heeft voedsel
gegeven aan het gerucht, dat
Feyenoord hem heeft gevraagd
een technisch rapport samen te
stellen. Michels ontkende
woensdagavond in de Kuip, dat
hem een dergelijk verzoek heeft
bereikt.

De Jong namens Feyenoord in
het comité van ontvangst zat, dat
zich met de verwelkoming van
de hoge gasten moest bezighou-
den.

Den Boer
BREMEN - Jos Lansink is het in-
ternationale invitatie-springtoer-
nooi in de sporttempel van Bremen
uitstekend begonnen. De Twentse
ruiter eindigde in de openingsru-
briek met Libero H als tweede. Hij
hoefde in de barrage alleen de West-
duitser Dirk Schröder voor te laten
gaan en mocht derhalve gelijk een
stevige greep doen in de meer dan
gevulde prijzenpot. Het prestigieu-
ze indoorevenement is een probeer-
sel van het commerciële duo Paul
Schockemohle en tennis-managej;
lon Tiriac. Ze vonden sponsors be-
reid meer dan twee miljoen gulden
aan prijzengeld beschikbaar te stel-
len.

Feyenoord

" Feyenoord gaat haast maken
met het aantrekken van een
nieuwe algemeen directeur, of-
wel een opvolger van Hans
Kraay. „In de loop van de vol-
gende week verwacht ik al de
eerste sollicitant", aldus Ger vanWelsenes, de " voorzitter van de
beheerstichting, die tevens deel
uitmaakt van de nieuw gevorm-
de bestuursgroep. Het college
van vijf man, dat gisteravond
voor het eerst bijeenkomt om
een 'plan van actie' op te stellen
en dat van de overige bestuurs-
colleges mandaat heeft gekregen
om snel beslissingen te nemen,
denkt niet in deeerste plaats aan
een gevestigde voetbalpersoon-
lijkheid, maar aan een all-round-
manager, die ook de dagelijkse
leiding van het stadion op zich
kan nemen.

DDR-vluchtelingen

" De voetbalbond van de DDR
weigert de in de afgelopen maan-
den naar het westen uitgeweken
voetballers vrij te .geven. De
voetbalbond van de Bondsrepu-
bliek is schriftelijk van dit stand-
punt op de hoogste gesteld.
Woordvoerder Niersbach van de
DFB bevestigde dat zijn organi-
satie de vrijgave had gevraagd
voor spelers als Thomas Weiss,

sport kort

Steunfonds

" Het steunfonds voor de nabe-
staanden van de slachtoffers van
de voetbalramp in Hillsborough,
die aan 95 supporters het leven
kostte, heeft al meer dan 10 mil-
joen pond (ongeveer 35 miljoen
gulden) binnen. De Stichting
heeft al een paar miljoen gulden
uitgegeven voor de begrafenis-
sen van de slachtoffers en voor
hulp aan de ruim 600 gewonden.

" Girondins Bordeaux-speler
Jesper Olsen heeft bij een par-
tijtje golfzijn Nederlandse ploeg-
genoot Piet den Boer een extra
handicap bezorgd. De swing van
de Deen voor een hole-in-one
eindigde op het oog van Den
Boer. De Nederlander moest zich
door deze onbedoelde aanslag
onder behandeling stellen in het
ziekenhuis. De wond bij zijn lin-
keroog werd met drie hechtin-
gen gedicht. De lange spits kan
vanavond, ondanks zijn ge-
schonden aangezicht, wel mee-
doen in de thuiswedstrijd tegen
Monaco.

KNVB heeft drie spelers uit het
betaalde voetbal een lange 'va-
kantie' verleend. Veendam-spe-
ler Wiebing werd wegens ernstig
wangedrag in de bekerwedstrijd
tegen WHC op 2 september voor
vijf duels geschorst. De speler
kreeg in die wedstrijd geel, nadat
hij met een gestrekt been een te-
genstander had geraakt. Go
Ahead Eagles moet spits Roger
Raeven vier wedstrijden missen.
Raeven had in de wedstrijd van
het tweede elftal tegen het twee-
devan De Graafschap een tegen-
stander met een elleboogstoot
gevloerd. John van der Zwan
van DS '79 mag ook vier duels
toekijken. Hij trapte op 9 sep-
tember een speler van Excelsior.

Conflict
* President-commissaris Jorien
Van den Herik ontkent dat hijtvvee van zijn mede-commissa-
rissen bij Feyenoord Jaap de
Jong en Henk de Leeuw heeft
Proberen te wippen vanwege
"Un kritiek op zijn rol in de affai-
J^-Kraay. „Het omgekeerde ishet geval", aldus Van den Herik.
"Ze hebben mij proberen te wip-pen. De kritiek die zij in de pers
"ebben geuit en die zij nooit heb-hen ingetrokken beschouw ik als
j*nmotie van wantrouwen."
Hoewel Van den Herik zich in de
raad van commissarissen alleen

SCHAESBERG - De stichting Ne-
derlandseDraf- en Rensport zal pas
maandag beslissen of de koersen in
ons land tijdelijk zullen worden stil-
gelegd. Voor die tijd wil hét NDR
eerst nog overleg plegen met enkele
organisaties die belangen hebben in
het koerswezen. Dit verklaarde de
heer Govers, secretaris van het
NDR. Zo zal er ondermeer overleg
gevoerd worden met Ladbroke, de
gokgigant die in ons land het wed-
den op paarden organiseert. Lad-
broke zou bij een eventuele koers-
stop, afhankelijk van de duur hier-
van, een verlies lijden dat al gauw in
tonnen gaat lopen.

LD-tips:
Saturnus-prijs: 1.Crack Uithuizen; 2. Calu-
no J.; 3. Domjnique. Outsider: Desmonu C.
Venlo-prijs: 1. Upshala; 2. Move Closer; 3.
Intensitie. Outsider: Creeker.
Jupiter-prijs: Ewing Lobell; 2. Darling R.;
3. Chaunty Top. Outsider: Day de Bloom-
erd.
Blerick-prijs: 1. Sibora; 2. The Pup; 3. Va-
gely Raaphorst. Outsider: Shamanta.
Juno-prijs: 1. Calexi N.; 2. Bermuda S.; 3.
Dean Boszorg. Outsider: Cindy M.
Neptunes-prijs: 1. Cita deBloomerd; 2. Boy
Sneeb Taxis; 3. Cid Olympic. Outsider:
Anjo Renka.
Schin op Geul-prijs: 1. Montekin's Lady; 2.
Watermill Hill; 3. Barabon. Outsider: Bono.
Minerva-prijs: 1. Calypso; 2. Bartje Dakota;
3. Benelux. Outsider: Cas Buitenzorg.
Mercurius-prijs: 1. Zingaro Last; 2. Zinga-
na du Bois; 3. Bravo Nora. Outsiders: Tom-
my Boy P. en Valco van Hulsel.
Mars-prijs: 1. Alexandra Wind; 2. Blanche
Fleur; 3. Ameland. Outsider: Arina V.

Van onze medewerker

Uitstel voor
paardekoersen

Ditmar Jakobs: ’Over
twee weken rentree’
Blessure van libero Hamburger SV valt mee
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Conchita Martinez
I versloeg dit jaar

zelfs Sabatini

Verrassende nederlaag Tom Nijssen Roda klaar voor jubileum Vijf spelers
Smoke Eaters

in selectie
BREDA -Tjdens de presentatie van
de acht eerste-divisieteams is de
Rotterdamspeler Ben Tijnagel uit-
geroepen tot 'Ijshockeyer van het
Jaar. Uit handen van Frans Hen-
richs kreeg hij de glazen bokaal uit-
gereikt. In de nationale selectie zijn
vijfspelers van Smoke Eaters opge-
nomen: Risto Mollen, Mike Lou-
wers, Tommy Hartogs, Leo van de
Thilart en Hans Baggen. Guido Wa-
lenciak uit Nieuwstadt, doelman bij
Nijmegen, behoort eveneens tot de
selectie.

Tijdens de voorstelling van het na-
tionale teamvertelde Larrie van
Wieren dat Nederland handhaving
in de B-poule nastreeft. „Wij zijn nu
uit de kleuterklas (C-poule) en wil-
len straks in Frankrijk de basis leg-
gen om bij de beste acht landen van
de wereld te behoren. Voorts willen
wij in 1992 in Albertville deelnemen
aan de Olympische Spelen", aldus
bondscoach Van Wieren.

Fortuna 2
betere ploeg

" PERTH - De Nederlandse dames-
bridgeploeg heeft de finale van de
strijd om het wereldkampioenschap
geweldig ingezet. In de eerste zitting
werd een voorsprong van 65 pu
op het viertal van wereldkampioen
Verenigde Staten genomen; 123-58. In
de eindstrijd van de mannen heeft dt-
Verenigde Staten na de eerste se
een minimale voorsprong op Bra.
73-70.

" LANDGRAAF - Zondag worstelt
Simson Schaesberg in sporthal Bane-
berg tegen het Tsjechische Hodpnin.
De Tsjechoslowaken besluiten
Landgraaf het trip door West-Europa
De wedstrijd begint om 11.30 uur. I
■

" GELEEN - Komend weekeinde
oefent Smoke Eaters twee maal. Za
terdagavond spelen de Eaters in
Utrecht tegen de gelijknamige debu-
tant in de eerste divisie; zondagavond
om 18.00uur komt het ijshockeyteam
uit Geleen thuis tegen de Utrechtse
ploeg in actie. Smoke Eaters kan com-
pleet aantreden. De drie buitenlan-
ders, John Caplan Dave Witherell -en
Pete Buckeridge, arriveerden begin
deze week.

" HENGELO - Zondag wordt rond
Hengelo en Delden de Twente Rally-
sprint verreden, de voorlaatste wed-
strijd in het Rallysprintkampioen-
schap. Om 11.00 wordt gestart bij mo-
tel Wapen van Delden, de finishvlag
valt tegen 18.00 uur. De rallysprint
heeft een zeer sterk deelnemersveld
met onder meer Erwin Doctor (Ford
Sierra Cosworth), Jan van der Marel
(Mercedes) en Johan van Heek (BMW
M3).Willem van deBerg maakt met de
Porsche 911 de meeste kans op de
titel. Henk Vossen en André Schoon-
enwolf fungeren met de Lancia Delta
HF Integrale als 0-wagen. Andere
Limburgse deelnemers zijn Dautzen-
berg (Ford Escort RS 2000), Jennis-
kens (Peugeot 205), Poulissen (Re-
nault 5 Alpine) en Arndts (Opel Kadett
GTE).

" HOENSBROEK - De eerste thuis-
wedstrijd van dit seizoen in de eredivi-
sie badminton speelt Victoria uit
Hoensbroek tegen het Amstelveense
Zijderveld. De ontmoeting vindt zon-
dagmiddag om 13.00 uur plaats in
sporthal De Deyl.

" NIEUWSTADT - Voor de volgend
jaar in Assen te houden wereldspelen
voor lichamelijk gehandicapten stelt
de KNVB/NIS voetballers, die hier-
voor in aanmerking komen zich aan te
melden voor de nationale selectie. Za-
terdag vindt in Zeist de eerste test-
wedstrijd plaats. Aanmelden bij T.
Wolfs, Parallelweg 6, Eijsden, 04409-
-1657.

" LANDGRAAF - Door de goede
prestaties is Boksclub Landgraaf mo-
menteel een veel gevraagde tegen-
stander in het buitenland. Op 1 okto-
ber zal de club boksen in Ingolstadt
(Beieren) tegen een regionaal team.
Op 21 oktober komt de selectie uit
Landgraaf in het Belgisch Limburgse
Overpelt in actie.

" GELEEN - Het resultaat van de lo-
ting om de eerste ronde van de Neder-
landse handbalbeker, met deelname
van tweede en derde divisieploegen,
had voor de Limburgse deelnemers
het volgende resultaat: dames: Swift
Arnhem 2-SVM en Posterholt-Kwan-
turn Blauw Wit. Deze wedstrijden
worden gespeeld in deweek van 9 ok-
tober. Bij de heren, zij spelen in de
week van 2 oktober, was het resultaat:
Blerick-UDI, Herschi/V en L 2-Kwan-
tum Blauw Wit 2 en SVM-DVC.

" BAGNÈRE - Torn Nijssen uit Sit-
tard heeft in het Franse satellite
toernooi in het Zuidfranse Bagnère
een verrassende nederlaag geleden.
Nijssen, die als grote favoriet voor
de eindzege stond geboekt, verloor
al in de tweede ronde van het heren-
enkelspel van de Tsjech David Rikl.

Satellite

Overige uitslagen: Jana Novotna-Claire
Wood 6-2; 7-5. Halle Ciovi-Mercedes Paz 6-3;
6-3.

De Bulgaarse Catharina Maleeva
had veel moeite met de Amerikaan-
se Donna Faber, maar zij won toch
nog met 6-3; 7-9; 6-4 zodat zij ook
nog een goede kans heeft op het be-
halen van de poule-overwinning.

to^nez is vanaf 1988 actief in het
damestennis. Binnen|^°rtst mogelijke tijd wist zij een

>Lj s binnen de top 50 van de we-
k te bereiken. Op dit moment
i» ' zij als achtste gerangschikt. In
j, fi land is zij niet denummer een.
sn?xta Sanchez-Vicario staat,
W Z'J haar overwinning bij de

fi Franse kampioenschappen,
ta,? 11 haar. Martinez is met een heel
D- * jaar bezig. In april wist zij het

fiooi van Tampa (Florida) op
fiaam te schrijven door in de fi-

i^ van Gabriela Sabatini te win-

' Eerder had zij ook al in Wel-don (Nieuw Zeeland) een toer-
ijf 1 gewonnen. Zij heeft tot nu toe

grand prix-toernooien als win-s afgesloten.

onze tennismedewerker
I^K - Bij de European Ladies
I^Uenge in Genk kan Conchita

als een van de belangrijk-
,ikandidaten voor de eindzege be-
K°Uwd worden. De 17-jarige«anse steekt op het ogenblik in
i f goede vorm. Vorige week won
(.!n het Amerikaanse Phpenix deJVan de staat Arizona. In de Lim-
-sJ?hal staat zij na twee van de drie
I.ii wedstrijden aan de top van de
Wist.

woensdagavond laat uit het toer-
nooi moeten terugtrekken omdat
een peesontsteking in haar knie
toch te veel ging opspelen. Men
slaagde er in een vervangster op tijd
op te trommelen. Patricia Minter uit
Uruguay bleek in Zürich te verblij-
ven en kon tijdig in de Limburghal
aanwezig zijn. Zij gaf Martinez in de
eerste set de nodige problemen,
maar daarna liep de Spaanse over
haar heen en won met 6-4; 6-0.

SITTARD - In een aantrekkelijke
wedstrijd was Fortuna Sittard 2 de
betere ploeg en won verdiend met
5-0 van Den Bosch 2. Fortuna had
een sterke start, maar doelpunten
bleven voorlopig uit. In de 37e mi-
nuut bracht Taihuttu de Fortunezen
op 1-0. Binhen drie minuten stelde
de thuisclub daarna de zege veilig.
In de 45e, 46e en 47e minuut tilden
Dörenberg, Kicken en Taihuttu de
score naar 4-0, terwijl Smit even la-
ter de eindstand op 5-0 liet aanteke-
nen.

exacte programma publiceren. Een afvaar-
diging van de feestcommissie, bestaande
uit Jo Ploum (links) en Frits Sprokel
(rechts) presenteerde gisteren het draai-
boek. Roda JC-voorzitter Serve Kuijer
(midden) gaf tekst en uitleg over de op han-
den zijyide festiviteiten.

Foto: DRIES LINSSEN

# Roda JC heeft gisteren het programma
rond het 75-jarig bestaan bekendgemaakt,
dat van donderdag 5 tot en met zondag 8
oktober .wordt gehouden. Het sportieve
hoogtepunt vormt de jubileumwedstrijd
Roda JC-PSV op zaterdag 7 oktober om
18.00 uur. In de dagen voorafgaand aan dé

festiviteiten zal het Limburgs Dagblad het
V tede r°nde ln

t
Ge

t
nk sto"d

'CS^s^Maldelenah het j^eeva-zussen Magdeiena
et programma. Deze had zich

111 II il I I 111 l 111 111l lil 111l
Bij 5-4 kreeg hij twee set-

punten op de service van deTsjech,
die ** m? oa' een netbal
maakte In de tiebreak kwam Nijs-
sen ook nog VOQr mgt maar Q

J
ok

■deze voorsprong kon■houden.
■Nijssen en verloor■uiteindelijk metSoepele start

biljarters
twee zetten", vermoedde gastgroot-
meester Genna Sosonko. Zijn tien-
de zet: Lbs+ was relatief nieuw.
Zijn zeventiende: Tfl-dl ijzersterk
en zijn negentiende Pd4-f5 in feite
de genadeslag. „Ik stond eigenlijk
een koning voor", aldus Kasparov,
daarmee doelend op zwarts onbe-
schermde koningspositie in het
midden van het bord.

Nijssen: „Als je een set verliest te-
gen een speler van dit niveau vraag
je je af waarom jeaan zon satellite-
toernooi meedoet. Je raakt dan ook
nog je concentratie kwijt, terwijl de
tegenstander een kick krijgt. Hij
gaat steeds beter spelen. Daarom
heb ik verloren".

Gary Kasparov
oogverblindend

Sovjet-grootmeester leider in Tilburg

Nijssen speelt komt in Bagnère nog
uit in het dubbelspel met zijn club-
genootAxel Horning van het West-
duitse Rotweiss Wickrath. De Lim-
burger is als eerste geplaatst.

TILBURG - Gary Kasparov
komt bij het internationale
schaaktoernooi in Tilburg
ijzersterk te voorschijn. De
Sovjet-grootmeester heeft in-
middels alleen de leiding ge-
nomen. Gisteren won hij op
oogverblindende wijze van
Hjartarson, terwijl zijn meer
dan tweemaal zo oude concur-
rent Viktor Kortsjnoi zo ver-
standig was een rustdag in te
lassen met een vlotte remise
tegen Sax.

>krx»QOBING0BlNG - De Nederlandse bil-
'fle .8 is de Europese titelstrijd
iiw.VlJfkamp gestart met een over-
at .ing van 4-1 op Denemarken.
'Ofju ernooi, dat tot zondag duurt,
l t̂ gehouden in de DeenseNvköbing- Nederland heeft
&se rk team naar de eerste Euro-
liL, Pentathlon sinds vijf jaar ge-
W]\ i Koorevaar (libre), Bongers
V'.Jfan der Stappen (71/2), Jas-
'iw^andstoten) en Weijenburg
\ ar>den) horen tot de favorietenac eindzege.

'°W natlonaal titelhouder band-
W 1kaspers verloor gisteren zijn
\r* J waskansloos tegen de het

alige BWA-lid Karsten Lie-
-4j fid. De overige vier wonnen■ V^akkelijk. Bij winst op Span-
k\ Jj^aag, is Nederland zeker vant^'aats in de halve finales. Oos-

is zaterdag de laatste tegen-
*sta er m groep B. De andere poule
lijt at uit de Bondsrepubliek
fL^and, België, Frankrijk en1 Kenland.

Partijverloop
Partijverloop Wit: Kasparov (Sov); zwart:
Hjartarson (Ijs) 1. d2-d4, PgB-tf6, 2. Pgl-f3,
d7-d5, 3. c2-c4, e7-e6, 4. Pbl-c3, dsxc4, 5. e2-
e4,LfB-b4, 6. Lcl-g5, c7-c5,7. Lflxc4, csxd4,
8. Pf3xd4, Lb4xc3 + , 9. b2xc3, DdB-a5, 10.
Le4-bs+, LcB-d7, 11. Lgsxf6, g7xf6, 12. Ddl-
b3, a7-a6, 13. Lbs-e2, PbB-c6, 14. 0-0,Das-c7,
15. Tal-bl, Pc6-a5, 16. Db3-a3, TaB-cB, 17.
Tfl-dl, Dc7xc3, 18. Da3-d6, Dc3-c7, 19. Pd4-
f5, e6xfs, 20. Dd6xft>, 0-0, 21. Tdl-d3, f5-f4,
22. Td3-d5, h7-h6, 23. Df6xh6, _7-f5, 24. Tbl-
b6, Ld7-c6, 25. Tdsxas, Dc7-h7, 26. Dh6xf4,
1-0.

Uitslagen zesde ronde: Kasparov (Sov) -Hjartarson (IJs) 1-0, Sax (Hon) - Kortsjnoi
(Zwi) 1/2-1/2, Piket (Ned) - Agdestein (Noo)
1/2-1/2, Ljubojevic (Joe) - Ivantsjoek (Sov)
1-0.
Stand: 1.Kasparov 5 pnt, 2. Kortsjnoi 4 1/2,
3. Hjartarson en Ivantsjoek beiden 3, 5. Ag-
destein, Ljubojevic en Sax allen 2 1/2, 8. Pi-
ket 1.

Klachten over de"
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hootdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur

Met een score van vijfuit zes is voor
Kasparov een eindresultaat van
plus zeven zeer wel mogelijk. Goed
voor de toernooi-zege en ook goed
voor de hoogste elo-rating aller tij-
den (hoger dan Fischer ooit bereik-
te). Maar, de onbevangenheid van
de jeugd heeft de wereldkampioen
er niet mee terug.

Kasparov is in Brabant op zoek naar
de verloren jarenvan zijn jeugd. De
wereldkampioen is weliswaar in
zijn 26e levensjaar op tweemaal zijn

persoonlijk geluksgetal van dertien
aangeland, maar zo nu en dan be-
kruipt hem het gevoel, dat de he-
melbestormer van weleer het heeft
moeten afleggen tegen de naderen-
de middelbare leeftijd.

Elk aankomend rimpeltje wordt
met zorg bekeken. Een ingegroeide
teennagel veroorzaakte zowat pa-
niek. Bij het Interpolistoernooi
moest de huisvesting worden aan-
gepast om de wereldkampioen het
trappenlopen te besparen. Het on-
gemak is inmiddels verholpen.
Maar de bezorgdheid is niet gewe-
ken. „Toen ik nog jong was", pleegt
er nu en dan uit zijn mond te ko-

men.

Voor de- zaal was het adembene-
mend te zien, hoe hij tegen Hjartar-
son in de Weense variant van het
aangenomen damegambiet via een
paardoffer de winst naar zich toe
trok. Niemand van de aanwezige
grootmeesters kon precies alle zijlij-
nen van de ingewikkelde variant in
beeld brengen. Het leek of er sprake
was van een weergaloos staaltje van
improvisatie en intuitie.

In het analyse-kamertje bleek het
tegendeel. Kasparov had thuis alles
al op het bord gehad. „Met uitzon-
dering misschien van de laatste

Drie spelers werden naar aanlei-
ding van hun derde gele kaart
voor één duel geschorst: Johan
Molenaar (RBC), Magielse (RBC)
en Driessen (VVV).

Van onze sportredactie
HAMBURG - De blessure die HSV-libero Ditmar Jakobs
Woensdagavond in het duel tegen Werder Bremen opliep,
blijkt mee te vallen. De 36-jarige speler, die bij een poging
een doelpunt te voorkomen een stalen pin, dienend voor de
bevestiging van het net, in zijn rug kreeg, verwacht over
twee weken weer zijn rentree te maken.

Jakobs moest twintig minuten wachten voor een suppoost er in
slaagde de stalen pin door te zagen. De verwonding, die er aanvanke-
lijk zeer ernstig uitzag, bleek bij nader onderzoek mee te vallen. De
Pin veroorzaakte een diepe vleeswond in de nierstreek. De wond
Werd woensdagavond in het ziekenhuis dichtgenaaid.

" De verwonding van Ditmar Jakobs blijkt mee te vallen

Frans Thijssen
" In Arnhem heeft Frans Thijs-sen zijn contract bij Vitesse met
Vijf jaar verlengd. De 37-jarige
Voetballer mag zelf uitmakenhoelang hij nog met het actieve
Voetballen door wil gaan. AlsThijssen daarmee stopt zal hij
doorgaan als (jeugd)trainer bij de
Arnhemmers. Begin vorig sei-nen stapte Thijssen over van FC
Groningen naar Vitesse.

nog gesteund weet door Huub
van den Boogaard van shirtspon-
sor HCS is hij niet van plan om
zich terug te trekken. Waarne-
mers bij de benefietwedstrijd in
deKuip viel het woensdagavond
op, dat niet Van den Herik, maar " De tuchtcommissie van de

sportf limburgs dagblad

voetbal 1



Coach Jos Wolfs: ’We zijn sterker geworden’Kimbria mikt op promotie Ton Sijbrands heeft aan een korte
match van zes partijen genoeg gehad
om te demonstreren dat hij degene is
'die de meeste aanspraak erop maakt
als uitdager van wereldkampioen
Tsjizjow op te treden. In de kandida-
tenmatch die dinsdageindigdetoonde
Sijbrands zich duidelijk de meerdere
van zijn Russische tegenstrever Ana-
toli Gantwarg. Al in <de eerste partij
zette Sijbrands zijn opponent onder
grote druk en kon Gantwarg maar met
moeite overeind blijven. De tweede
partij liet hetzelfde zien al had Gant-
warg het toen nogmoeilijker. En in de
derde stond Gantwarg opnieuw met
de rug tegen de muur, hij miste dere-
mise en bezweek. In de andere drie
partijen kon de Russische oüd-we-
reldkampioen toen geen vuist meer
heffen, laat staan terugslaan. Sij-
brands won verdiend: 7:5.

De beslissendefase uit de derde partij:
Sijbrands-Gantwarg, hier volgde 39.
45-40, Vermoedelijk heeft Gantwarg
het gevaar achter deze voor de hand-
liggende zet niet aan zien komen. Hij
dacht plotseling lang na, waarschijn-
lijk om zich op een zware verdediging
in te stellen. De zet die hij gepland
had, 39. .. 30-35, mag namelijk hele-

3AARLO - Rutjens uit Nuth keert
erug in het stockcar-circuit. Dat ge-
beurt aanstaande zondag in de WK-
Inale, die plaatsvindt in Baarlo.
Twee jaar geleden nam Rutjens'op
ïetzelfde circuit afscheid van de
.tockcar. Hij had toen vijfwereldti-
tels op zak.

Heroptreden
Rutjens in
WK-finale

Van onze medewerker

Door de terugkeer van center Roger
le la Haye en forward Jos Bams,
_eiden vorig seizoen bij eredivisio-
nist Miniware BSW tot het uiterste
puntje van de reservebank verban-
nen, is Kimbria een brok ervaring
rijker geworden. Beide spelers, ge-
tergd door de minimale speeltijd in

Weert, staan te popelen om deKim-
bria-aanhang een fantastisch sei-
zoen aan te bieden. Vooral de lengte
van De la Haye kon weleens belang-
rijke factor gaan spelen in de race
naar een toppositie en een eventu-
eel daaraan gekoppelde promotie.
Coach Jos Wolfs: „We zijn inder-
daad een stuk sterker geworden,
maar het is altijd afwachten gebla-
zen hoe derest in de eerste divisieB
zich heeft versterkt. Daarnaast zijn
er een aantal nieuwkomers zoals
OSG Utrecht en Windmills Zaan-
dam waarvan we de kracht nog niet
kennen. In ieder geval, onze voorbe-
reiding is perfect geweest. Vanaf 1
augustuszijn we al in training en wij
hebben een aantal oefenwedstrij-
den in België gespeeld met goede
resultaten."
Naast het in het oude nest terugge-
keerde duo Bams-De la Haye. con-
tracteerde de Maastrichtse club de
uit Twente afkomstige guard Lucia-
no Diacone die good old Piet Wolfs
wat meer adempauze kan bezorgen.
Wolfs: „In ons eigen toernooi ver-
sloegen wij promotiedivisionist Lo-
komotief uit Rijswijk met tien pun-
ten verschil en gezien de andere re-
sultaten, maar vooral het vertoonde
spel, zie ik zeker mogelijkheden om
te promoveren. Ook zonder Ameri-
kaanse inbreng, want het aantrek-
ken van een Amerikaanse verster-
king is voor Kimbria nog steeds te
duur."
Hoe dan ook, zondag begint Kim-
bria vol verwachtingen aan de
strijd. Tegenstander WSC uit Waal-
wijk (eveneens nieuw in de eerste
divisie) zal van de Maastrichtse da-
dendrang de dupe moeten worden.
De competitie-ouverture vindt ove-
rigens niet 'plaats in de Geusselt,
maar in sporthal Randwyck, aan-
vang 15.45 uur.

maal niet.Er volgt dan40. 27-22! 35J
41. 39x50, dreigt zowel 22-18 als34-
dus: 41. .. 12-17 42. 34-30! 25x23j
28x10 17x39 44. 10-5 en de dreid
5-28 is direkt beslissend. 39. .. 11-171
dwongen. 40. 28-23! 30-35 want op(
18)? 29-24! 41. 32-28 35x44 42. 39x50
21. Op 42. .. 14-19 43. 23x14 20x9 vd
sterk 44. 29-24! met op (9-14) 28-23.
op (12-18) 34-29! Een alternatief v<
42. .. 17-21 was wel 42. .. 13-18. 43.1
22! 12-17 44. 22x1116x745.28-22! 1*
46. 23x14 20x9 47. 29-24(?)
Zoals achteraf bleek met de bedoel)
47. .. 7-12 48. 24-19! 13x24 49. 22-l7:
30 50. 17x8 30x28 en nu het bijzon'
fraaie 51. 37-31!! 26x37 52. 8-3!!! n
winst voor wit! Maar Gantwarg bti
over een verdediging te beschikW
Daarom was 47. 29-23 objectief def
te geweest. Acceptabel tegenspel V
zwart is dan niet meer te zien.
47. .. 9-14(!) 48. 34-29 21-27(!) 49. 22'
14-19 50. 33-28 19x30 51. 28-22. 'heeft nog steeds groot voordeel m'
of het van doorslaggevende beteké
is moet betwijfeld worden. 51. .. 1&
52. 29-23 7-12 53. 23-18. Na bijna «
half uur nadenken besluit SijbraO
direct door te breken.
53. .. 12x23 54.22-17. Zwart kan zich
op verscheidene manieren opsteU
een mogelijkheid is met 23 naar 45
lopen maar watGantwarg doet is (fl
niet fout. 54. .. 30-34 55. 17-11 34-39
11-7. Het suprème moment, met 5t
25-30! is het nu vrijwel direkt rerffl
omdat zowel na 7-1 als 7-2 de plaW
39-43! volgt. In plaats daarvan <J
Gantwarg dezet dievrijwel direkti
liest: 56. .. 23-29? 57. 7-2! 39-43 ml
wel want op (13-18) 2-11 + . 58. 2x4»|
34 59. 48x30 25x34 60. 31-27 34-39
27-22 20-24 62. 22-18 24-29 63. 18-1?
33 64. 38x29 39-43 65.13-9 43-49 66.
23(!) en zwart gaf het op.
Vroeg, maar niet onterecht. Na wit
36 kan zwart wel verhinderen
schijf 23 snel naar dam loopt maa
dat geval rukt schijf 50 ontstuitl
langs de zijlijn op.

HEERLEN - Zaterdag gaat de wor-
.telcompetitie van start. Simson
Schaesberg is vertegenwoordigd in
de landelijke hoofdklasse en in de
landelijke reserveklasse. Het aan-
"-angst-jdstip is vervroegd: van
:_O.OO uur naar 19.00 uur. Bovendien
worstelen de hoofdmacht en het re-
serveteam op dezelfde avond. Beide
'eams worstelen zowel in de vrije-
ds in de Grieks Romeinse stijl, zo-
lat het publiek in totaal vier wed-
strijden voorgeschoteld krijgt,
iet nadeel van de nieuwe opzet is
ie duur van de wedstrijden: circa
/ier uur in totaal. Simson-voorzitter
/oncken: „Ik denk dat dit het eerste
;n tevens laatste seizoen is dat er op
"lic manier wordt geworsteld".
De jeugd van Simson komt niet
neer in actie in competitieverband,
.naar in toernooivorm. De jeugd-
wedstrijd beginnen 's zondags om
11.00 uur.
Het eerste en tweede team van Sim-
son Schaesberg komen zaterdag-
avond in Utrecht in actie tegen
Dlympia. Een moeilijke wedstrijd
/oor de Limburgse formatie. De ju-
nioren treden zondag aan in Zwijn-
irecht. Ze moeten het opnemen te-
gen Spartacus, Hercules en SDZ.

Nieuwe opzet van
worstelcompetitie

Titelverdediger Peter Falding oogt
op prolongatie. Andy Tyldelsley wil
uiteraard een doublé. Veertien da-
gen geleden legde hij al beslag op de
wk-titel korte baan. Uitgesproken
kanshebbers zijn verder nog John
Lund, Nigel Whorton, Gaz Bott,
Andy Webb, Chris Ewell, Gary Cas-
tell. Een kandidatenlijst met Britse
broodrijders die er niet om liegt.
Verder wordt er een interessant om-
lijstingsprogramma afgewerkt.
Start eerste heat om 13.00 uur.

Zodoende bezetten twee Neder-
landse toprijders - Piet Keizer en
.Vlartin Verhoef - de beste uitgang-
sposities. Zij waren de nummers
2en en twee enkele weken geleden
in het EK dat in het Gelderse Gendt
verreden werd. Limburgse troef in
deze startopstelling is Koos Peters
uit Brunssum, die eveneens voor-
aan in het veld te vinden is. Hij
krijgt, net als zijn landgenoten,
vooral af te rekenen met Engelsen.
Zij zijn met veertien man present.

Zondagmiddag komen meer dan
iertig combinaties aan de start.
Rutjens vertrekt vanuit laatste posi-
tie. De andere deelnemers hebben
jen startpositie toegewezen gekre-
fen aan de hand van de behaalde
>JK-punten.

IAASTRICHT - De vierde interna-
ionale stadsloop van Maastricht,
ert halve marathon, zal zondag
vorden gehouden. Ook dit jaar
jlijkt deze loop weer meer aan bete-
cenis te hebben gewonnen, gezien
iet groot aantal inschrijvingen.

Stadsloop Maastricht
wint aan interesse

Zondag voor vierde keer op programma

Door de organisatoren wordt mo-
menteel al gerekend op deelname
van meer dan duizend atleten.
Bekende Limburgse namen bij de
thans geregistreerde lopers zijn Ro-
ger en Mare Jaspers, Vermeulen,
Jos Stassen, De Maat, Harrie Dries-
senen de winnaar van verleden jaar,

de Kerkradenaar Marcel de Veen.
Het parcours heeft een lichte wijzi-
ging ondergaan. De lopers van de
halve marathon vertrekken om elf
uur vanaf de Maastrichtse markt.
Na een tocht door Itteren en Borg-
haren zullen de deelnemers na ruim
een uur weer bij het beginpunt te-
rugkeren. Om tien uur heeft er nog
een 4 km recreatieloop plaats waar-,
van vertrek en aankomst eveneens
op de Markt plaatsvinden.
Inschrijven voor deze beide wed-
strijden kan nog tot zaterdag bij
Dijkstra Sport in de Maastrichtse
Spilstraat. Ook zondagmorgen is er
nog een korte gelegenheid om zich
aan te melden voor deelname.

Op het moment dat u dit leest, aange-
nomen dat u een ochtendblad in de
ochtend leest, zitten de Nederlandse
dames volop in de finale voor het we-
reldkampioenschap bridge. Ook als
we ervan uitgaan dat zé in deze finale
hun tegenstander, de U.S.A., niet op
de knieën krijgen, dan nog kan hun
glorie eigenlijk niet meer stuk. Het is
immers voor het eerst dat een Neder-
lands team doordringt tot de wereld-
kampioenschappen, laat staan daar
met zilver vandaan komt. Het Neder-
landse damesteam Arnolds-Vriend,
Bakker-Gielkens en v.d. Pas-Schip-
pers, sluit daarme een voor Neder-
landse begrippen ongekend seizoen
1989 af: goud bij deEEG, zilver bij de
Europese kampioenschappen en zil-
ver op de wereldkampioenschappen.

In de gesloten kamer, met Gielk*
Bakker NZ, ging het bieden:
Noord Oost Zuid West i
Pas 3R 4H 5R
5H pas 6H en afl

passé»
Hier ziet u dan het 6H spel met 2 »
buiten, waar u in feite geen 6H ',

bieden. Zuid zag echter slechts'hand, wist dat ze achter stond en*
strijd ingestuurd met de boodscl 1

no guts no glory. Dus bood ze 6tf'
Duitse dames beginnen met 2 aze"
te rapen en daarmee is er geen ë'
Dat het contract niet helemaal ofl
nig is blikt aan de andere tafel. k.
bieden NZ, na vrijwel hetzelfde b'
verloop, ook 6H en mogen dat, ge",
bleerd door West, maken. West s,
met klaveraas, bij Oost komt de *,
en bij Zuid de heer (?!). Oost bedo*
met de acht: kom geen klaver na w
West meende er een schoppen-si^
in te zien. Dus kwam ze schoppe^
waarna de Duitse Zuid geen prob^
meer had. Is het niet om wed^moedeloos te worden? Nee, wij Z
ben immers gewonnen, niet de K
sers. We kunnen het niet genoeg
halen.

Ondanks interessante spellen uit deze
halve finale voelen we ons verplicht u
hier het „6H-spel met de 2 azen bui-
ten" te geven, omdat dit spel ook in
deze krant is genoemd en aardig wat
vragen heeft opgeroepen.

Inmiddels hebben ze de „de schande
van Turku", waar ze in de laatste wed-
strijd het goud aan West-Duitsland
moesten laten, in Perth uitgewist door
hier West-Duitsland in de halve finale
terug te wijzen, zij het dat de zege
maar zeer moeizaam tot stand kwam.
Dat Nederland in de laatste 16 spellen
een achterstand van 18 punten in een
voorsprong van 21 punten wist om te
zetten was mede te danken aan de to-
tale ineenstorting van het Duitse ster-
renpaar von Arnim-Zenkel. Dit be-
wijst dat ook Duitsers murw gespeeld
kunnenraken en dat zou best wel eens
een groot compliment voor de taai-
heid van onze speelsters kunnen zijn,
die in de afgelopen periode aardigzijn
gelouterd.

" Na de Telematicoloop in Heerlen (foto) staat Maastricht zondag in het
teken van de atletiek. Met start en finish op de Markt vindt de jaarlijkse
StadslOOp plaatS. Foto: linssen.Vijlen-Vilt

Vierde klasse C
KVC Orarue-Waubachst
Boys
SVK-RKSVB
Simpelveld-RKHBS
Rimburg-Laura
Centrum Boys-Weltania
FC Gracht-Abdissen-
bosch

Vierde klasse D
VKC'B9-Corio valium
FC Hoensbroek-IVS
RKSNE-Helios'23
KEV-Langeberg
Sanderbout-Mariarade
RKDFC-DVO

Vierde klasse E
Walburgia-Roosteren
Linne-FC Ria
Urmondia-St. Joost
GVCG-Maasbracht
Holtum-Stevensweert
Vlódrop-Buchten

Vierde klasse F
SC Leeuwen-Nunhem
RKSVO-Thorn
RKESV-SVH'39
SVVH-DESM
Heel-Victoria
Leveroy-RKVB

Vierde klasse G
VOS-Roggel
Venlo-RKSVN
Egchel-FC Steyl
Swalmen-BEVO
Baarlo-VCH
KVC-HBSV

Scharn-RKWM
LHB/MC-Polaris
SVE-WVV'2B
Berg'6B-RKHSV

Derde klasse B
Kolonia-Vaesrade
Heilust-Heksenbérg
Groene Ster-RKBSV
Minor-SVM
Treebeek-Wit Groen
Schuttersveld-Bekker-
veld

Derde klasse C
Armada-Lindenheuvel
FC Oda-Brevendia
EVV-Eindse Boys
Susteren-Crescentia
PSV'3S-Swi_V36
Merefeldia-Megacles

Derde klasse D
RKMSV-Wittenhorst
Excelsior'lB-Ysselsteyn
WVO3-RKDEV
Sparta'lB-Reuver
Stormvogels'2B-GFC'33
FCV-SC Irene

Vierde klasse A
MVVO2-GSV2B
Standaard-Keer
Caberg-Banholtia
St.Pieter-Schimmert
Hulsberg-SVME
Mheerder Boys-RKBFC

Vierde klasse B
Rapid-RKMVC
lason-Klimmania
Sportclub'2s-Gulpen
Nijswiller-Walram
RKASV-Itteren

Vanaf 10.00 uur strijden tien ploe-
gen om de wisseltrofee, die tijdens
de vorige uitgave werd gewonnen
door Letro/Oikos. Naast de Roer-
mondse equipe komen NMS/Rapid
VC 1 en 2, Hovoc, Valuas/VCT, Fa-
copa/VC Weert, Peelpush, Nas-
hua/VCG en de Duitse teams van
Post Köln en VC Schwerte in actie.

De finale is rond 16.30 uur gepro-
grammeerd.

" In Maastricht werd ook het spon-
sorcontract getekend tussen de
NMS Spaarbank en de volleybal-
club Rapid VC. De overeenkomst
kwam tot stand via de stichting

van volleybalvereniging

naar drie tot vijf jaar.

" Aanstaande zondag neemt het da-
mesteam van Pancratiusbank/VCH
in St. Anthonis deel aan een drie-
kamp met Activia en Flamingo's.
De herenselecties van Datak/VCL
en Pancratiusbank/VCH spelen in
Hom een driekamp met organisator
VC Hom.

Rapid VC', die zich inspant om
fondsen te werven die de Maas-
trichtse club in staat moeten stellen
om de ambitieuze plannen met be-
trekking tot de topteams en het
jeugdplanuit te voeren. De samen-
werking tussen NMS en Rapid VC
heeft voorlopig een looptijd van een
seizoen, met optie tot verlenging

Limburg Cup
volleybal

in Maastricht

MAASTRICHT - Voor de tiende
maal wordt aanstaande zaterdag als
ouverture van het nieuwe volleybal-
seizoen door NMS/Rapid VC het
toernooi om de Limburg Cup voor
damesteams georganiseerd. Speel-
decor is de sporthal Geusselt van
Maastricht.

Honkbaltoernooi in Sittard met sterke bezetting, SITTARD - Aanstaande zondag
organiseert Sittard Condors op
de velden van het Sportcentrum
in Sittard het eerste honkbaltoer-'
nooiom deHenk Prinstrofee. Dewisselprijs is genoemd naar de
oprichter en voormalige voorzit-
ter van de Condors.
Het toernooi kent een internatio-
nale bezetting. Naast de Neder-
landse deelnemers Pirates Am-
sterdam, Venlo Sport, Cheetahs

Beek en organisator Sittard Con-
dors nemen Hasselt Crews uit
België en Cologne Dodgers uit
West-Duitsland deel. De wed-

strijden beginnen om 10.00 uur.
De finale is gepland. rond half
vijf. ,
Zondag speelt het honkbalteam
van Sphinx/HSCM de laatste
wedstrijd uit de play-offs tegen
Orioles uit Veghel(sportpark
West Maastricht, aanvang 14.30
uur). De equipevan coach Stanly
Elvira zal moeten winnen tenein-
de een kansje op behoud van het
hoofdklasserschap te bewaren.

Hoofdklasse C
Venray-Geldrop
Halsteren-Desk
Limburgia-EHC
TOP-Baronie
Meerssen-Sittard
Wilhelmina'oB-TSC
Longa-Vlissingen

Eerste klasse E
Roermond-Wilhelmina
Alliance-WSC
Hapert-ESV
BW-Rood Wit
De Valk-ODC
Gemert-Schijndel

Eerste klasse F
SVN-Vinkenslag
.Leonidas-Heer
SCG-AlrAania
Waubach-Volharding
Born-RKONS
Caesar-Parmingen

Tweede klasse A
Eijsden-Chevremont
Hopel-RKWL ..Obbicht-Heerlen Sport
Miranda-Geleen
MKC-RKVCL
Heerlen-Voerendaal

Tweede klasse b
MVC'I9-De Ster
Blerick-Belfeldia
Veritas-IVO
Haslou-Moesel
Helden-Venlosche Boys-
Tiglieja-Vitesse'oB

Derde klasse A
Willem I-RVU
Kluis-Bunde

"Kimbria klaar voor de start. Staande v.l.n.r. Jos Bams, André Bos, Marcel Janssen, Ger Hagens, mana-
gerJan Beckers, Roger Delahaye, Jan Vrencken en PR-officer Ferry Franssen. Gehurkt: Piet Wolfs, Luciano
Diacone,PierreLinssen, Jo Vrencken en trainer/coach JosWolfs. Foto: WIDDERSHOVEN.

(ADVERTENTIE) .
Voorbeelden van een PersoonlijkeLening

U leent rente 12 mnd. 36 mnd. 48 mnd. j
f'3.000- 12,3 f266- f 99,- f 78,-
-f6.000- 11,4 f530- f196- f155,-
-fB.OOO- 9,9 f7Ol,- f256- f201,-
-flO.OOO- 9,9 f877- f320- f251,-
-flB.OOO- 9,9 f1578- f576- f452- j
Oo rente ptT jaarop basis van^.imengestelde interest.

Kantoren Spaarbank Limburg: Hoofdkantoor: Maastricht, Markt 14-18,
telefoon 043-296666.Districtskantoor: Spoorstraat 38, Venlo,
telefoon 077-541212. Vestigingen inLimburg: Maastricht, Amby, Beek,
Berg enTerblijt, Blerick, Borgharen, Bunde, Cadier enKeer, I-ijsden,
Gronsveld, Heer, Meerssen,Roermond, Sittard, Tegelen, Vaals, Valkenburg,
Velden, Venlo, Venray.

Kantoren l'ancratiusbank: Hoofdkantoor: Geerstraat 22, Heerlen,
Telefoon 045-716441.
Overige kantoren te Heerlen (6), Hoensbroek, Geleen (2), Brunssum,
Schaesberg en Kerkrade (2).

Van onze basketbalmedewerker

MAASTRICHT -Bij de competitie-ouverturen basketbal in de
i serste divisie B zijn zondag 'alle' ogen gericht op hetvernieuw-
ie Kimbriateam uit Maastricht. De roodwitte brigade van trai-, ler-coach Jos Wolfs, vorig seizoen nog vechtend tegen degra-
latie, heeft zich in de voorbije tranferperiode zodanig kunnen
/ersterken dat het meedingen naar een plaats in de top-drie
ien must is geworden.

met wiel gielkens

Vrijdag 22 september 1989 "24
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