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Doden bij
explosie

j.^AG - Verscheidene mensen. om het leven gekomen bij een
t°^tploffing op een militair ter-
j?'n het zuidoosten van Tsjecho-
U^akije dat in gebruik is van het

Dit heeft het persbu-
p CTK gisteren gemeld.

jOritploffing deed zich in Kolnar-ren stad dicht bij de grens metJaartje Een aantal slachtoffers
Mn een kleuterschool op het ter-
t " In Tsjechoslowakije zijn onge-
|jr '0.000 militairen uit de Sovjet-
te gelegerd. Een flink deel van
r heeft hun gezinnen bij zich.

het weer

t,°l NAZOMERWEER
k.*eer wordt vandaag be-
Vi *oor een hogedrukge-
Hlg- Dit houdt in dat er wei-
L en niet veel bewol-
kt * 's- In de middag kunnentl^kele stapelwolken ont-
fl^ 11, maar de zonnige perio-
J^, overheersen het weer-
al " ïö de ochtend zijn er op
S ,, Plaatsen mistbanken, die
l« Ss

e loop van de ochtend op-
-I\Q De middagtempera-Hi f'oopt op tot 21 graden.
l'i-|,jo,*iende dagen verandert
i o'et veel aan dit weerbeeld.

lf(,J[ actuele informatie be-
<dh.ei>de het weer in Limburg
y. l u bellen 06-91122346.

Rfï-AAG:06.32 onder: 18.29
k^op: 02.31 onder: 17.21

Baby in auto;
'pa' naar porno

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De politie van Maastricht
heeft zondagavond de 35-jarige Eupenaar
R. D. de uitbrandervan zijn leven gegeven.
Zijn wagen die die avond geparkeerd stond
aan de Kesselskade in Maastricht trok de
aandacht van voorbijgangers omdat in het
kinderzitje op de achterbank een baby zat.
Door te spartelen was het mutsje van het
kind was over het gezichtje geschoven. Dat
konden omstanders niet langer aanzien en
waarschuwden de politie.
Om te voorkomen dat de baby zou stikken,

werd door depolitie eenraampje van de auto
verbrijzeld. Een naburige restauranthouder
ontfermde zich over het kind.
De bestuurder arriveerde, zichtbaar nerveus,
enkele momenten later. Door de politie mee-
genomen naar het bureau, biechtte hij daar-

met de zeven maanden oude Damien op
schoot - op dat de moeder van hetkind in de
avonduren werkte, terwijl 'pa' op het kind
moest passen.
Van de gelegenheid gebruik makend, toog
hij zondagavond naar de Maastrichtse bin-
nenstad om daar in een sex-boetiek te genie-
ten van een pornofilm.
De Maastrichtse gemeente-politie heeft de
man 'zeer vermanend' toegesproken, aldus
de woordvoerder. Omstaanders hebben ge-
zien dat de auto er zeker anderhalf uur moet
hebben gestaan.

START
De Amerikaanse president prees de
Sovjet-regering voor „het uit deweg
nemen van een aantal horden pp
weg naar conventionele en strategi-
sche wapenvermindering".lnmid-
dels hebben Amerikaanse rege-
ringsfunctionarissen gezegd, dat de
VS zal proberen om bij de top van
volgend jaar tussen Bush en Gor-
batsjov een START-akkoord over
de vernietigingvan 30 tot 50 procent
van alle strategische (intercontinen-
tale) raketten klaar te hebben.

Daartoe zullen de ministers van bui-
tenlandse zaken van beide landen,
Sjevardnadze en Baker, elkaar vóór
de top nog ten minste tweekeer ont-
moeten, aldus deze functionarissen.
Een eerste ontmoeting is rond de
jaarwisselingin Moskou gepland.

Ook Franz
Fischer snel
na vrijlating
overleden

DEN HAAG - In zijn woonplaats
Bigge is gistermiddag de oorlogs-
misdadiger Franz Fischer begraven.
Hij is vorige week overleden. Fi-
scher was de laatste van de Duitse
oorlogsmidadigers die in Nederland
gevangen hebben gezeten.Begin dit
jaarwerd Fischer, samen met Ferdi-
nand aus der Fünten, het land uitge-
zet. Aus der Fünten overleed een
paar maanden geleden.

Fischer werd kort na de oorlog ter
dood veroordeeld. Hij wordt onder
meer verantwoordelijk gehouden
voor de deportatie van meer dan
tienduizend Nederlandse joden
naar de vernietigingskampen van
de nazi's. Begin jaren vijftig werd
zijn vonnis omgezet in levenslang.
Dat gebeurde ook met de doodstraf-
fen die waren uitgesproken over
Aus der Fünten, Willy Lages en
Franz Kotalla. Als de 'Vier van Bre-
da' (later 'Drie' en ten slotte 'Twee')
zaten zij opgesloten in de gevange-
nis in Breda.

Voorstellen om de oorlogsmisdadi-
gers gezamenlijk het land uit te zet-
ten leidden diverse malen tot hefti-
ge debatten in het parlement.

" Zie ook pagina 5

Doden bij
brand op
veerboot

KOPENHAGEN - Aan boord
van de Deense veerboot 'Tor
Scahdinavia' is gistermorgen óp
100 kilometer voor dé Deense
Noordzeekust brand uitgebro-
ken. Twee Zweden kwamen om
het leven. Vijftigmensen raakten
gewond. De brand richtte grote
schade aan pp het voordek.
Het passagiersschip met 550 op-
varenden aan boord was op weg
van het Zweedse Götëborg naar
het Engelse Harwich. Om 5 uur
brak er plotselingbrand uiten de
bemanning. Al snel daarop wa-
ren twee helicopters van de
Deense marine ter plaatse, die
hulp boden bij het blussen van
de brand. Evacuatie van de pas-
sagiers was niet nodig. De Deen-
se politie stelt een onderzoek in
naar de oorzaakvan debrand. De
Zweedse tv citeerde niet bij
haam genoemde functionarissen
die zeiden dat de brand vermoe-
delijk was 'aangestoken.

"De veerboot voer na de
brand onder begeleiding
van sleepboten naar een
Deense haven.

Verenigde Staten doen Moskou vergaande voorstellen

Bush wil af van gifgas
Van onze correspondent

WASHINGTON - Amerika is
bereid tachtig procent van zijn
chemische wapens te vernieti-
gen als de Sovjetunie dat ook
doet en verificatie toestaat.
Dat heeft de Amerikaanse pre-
sident Bush gisteren gezegd
tegen de Algemene Vergade-
ring van de Verenigde Naties.
Bush zei dat de wereld „lang
genoeg heeft geleefd in de
schaduw van chemische oor-
logvoering", en dat het daar-
om nu tijd wordt dat daaraan
een einde komt. Daartoe, al-
dus Bush, zijn wij bereid het
voortouw te nemen.

De president zei dat als eerste fase
naar een totaal en wereldwijd ver-
bod op chemischewapens, deVS en
de Sovjetunie viervijfde deel van
hun voorraad zouden moeten ver-
nietigen. DeRussische minister Sje-
vardnadze (Buitenlandse Zaken) zei
daarover in reactie dat de Sovjet-
unie 'positief tegenover het plan
staat, maar dat verdere studie nodig
is.

De reductie met 80 procent zou los
moeten staan van de onderhande-
lingen diemomenteel tussen 40 lan-
den in Genève worden gevoerd over
de wereldwijdeafschaffing van che-
mische wapens, aldus Bush. Als die
onderhandelingen in Genève een-
maal resultaat hebben opgeleverd,
is Amerika bereid binnen tien jaaral
zijn chemische wapens te vernieti-
gen.

Onderhandelaars
eens over stevig

fundament kabinet
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Informateur
Lubbers heeft zich gisteren
met de onderhandelaars De
Vries en Brinkman (CDA) en
Kok en Wöltgens (PvdA) op-
nieuw gebogen over deagenda
van de formatiegesprekken.
De besprekingen beperkten
zich niet tot procedurele za-
ken, maar er werd ook inhou-
delijk gediscussieerd. Zowel
Kok als de Vries zeiden een so-

lide financiële basis voor een
komend kabinet te wensen.

Waarnemend CDA-fractievoorzitter
De Vries toonde zich na afloop wei-
nig spraakzaam. „Trappelen moetje
nooit te gauw doen", verklaarde De
Vries over de wileen coalitie met de
socialisten te vormen. Met de onder-
handelingen „gaat het uitstekend,

alle goede dingen gaan lang-

*zaam". Eerst moet „een solide ba-
sis" worden gelegd voor een nieuw
kabinet, aldus de CDA-voorman.

Discipline
PvdA-fractievoorzitter Kok had het
gisteravond over „eerste verken-
nende besprekingen die ook een in-
houdelijk karakter dragen". De ech-
te onderhandelingen zijn volgens

Kok nog niet begonnen. Kok zei
„een zwaar punt te hebben gemaakt
van de financiële discipline voor de
komende tijd".

Mogelijke problemen voor de toe-
komst moeten in kaart worden ge-
bracht, meende Kok. Het structure-
le karakter van het financieringste-
kort noemde hij als een belangrijk
punt. Minister Ruding mag trots
zijn op een financieringstekort dat
in 1990 tot vijf procent kan dalen,
maar Kok betwijfelde of dat 'bij on-
gewijzigd beleid' haalbaar is.

Nuttig
De PvdA-leider dineerde overigens
gisteravond apart met Lubbers. In
het gesprek dat zij voerden zette
Lubbers de pet van informateur af
en beide heren spraken enige tijd
als politieke leidersmet elkaar. Kok
had dat gesprek als 'wel nuttig' er-
varen.

Vijf keer
euthanasie

niet vervolgd
MAASTRICHT - Het parket in
het arrondissement Maastricht
heeft in 1988 tot vijfmaal toe pro-
cessen-verbaal onder ogen ge-
kregen van gevallen van eutha-
nasie.

In alle gevallen kwam het parket
tot het advies om de betreffende
geneeskundige niet te vervolgen.
Dat meldt het parket van de ar-
rondissementsrechtbank Maas-
tricht in haar jaarverslag over
1988.
In haar advies aan de vergade-
ring van procureurs-generaal
meldde het parket dat er gehan-
deld was 'overeenkomstig de in
de gedane rechtspraak ontwik-
kelde criteria. De vergadering
van procureurs-generaal heeft al
die vijfadviezen opgevolgd.

Nijpels wil
maximumsnelheid

naar honderd
DEN HAAG - De maximumsnel-
heid op de autosnelwegen moet
worden verlaagd naar 100 of 90 kilo-
meter per uur om de schadelijkeuit-
stoot van CO2 (kooldioxide) tegen
te gaan. Deze aanbeveling heeft de-
missionair minister Nijpels van Mi-
lieu gedaan in een brief aan infor-
mateur Lubbers.

Naast de verlaging van de maxi-
mumsnelheid bepleit Nijpels in zijn
brief, die hij vorige week al ver-
stuurde, een verdergaande vermin-
dering van het autogebruik. „Dat
zijn de enig werkbare oplossingen
om de uitstoot van CO2 tegen te
gaan", aldus de minister. De contro-
le op de nieuwe maximumsnelheid
zou volgens Nijpels moeten worden
betaald uit de extra boete-opbreng-
sten.

Arrestaties
in Leipzig

WEST-BERLIJN- In deOostduitse
stad Leipzig zijn gisteravond enkele
tientallen mensen gearresteerd, die
deelnamen aan een van de grootste
spontane protestdemonstraties
sinds jaren in de DDR. Dit heeft de
Westberlijnse privézender 'Radio-
100' gemeld.

De radio meldde dat volgens welin-
gelichtekringen rond 8.000 mensen
meeliepen in de vreedzame optocht
diebegon na het traditionele avond-
gebed in de Nikolaikerk.De demon-
stranten eisten onder meer de toela-,
ting van de oppositiebeweging
'Neues Forum.

Volgens het bericht riepen de deel-
nemers aan de mars tevens op tot
geweldloosheid en tot naleving van
mensenrechten als het recht op
vrije meningsuiting en van vergade-
ring. Daarnaast vroegen zij de vrijla-
ting van een aantal mensen die bij
eerdere vredesdemonstraties waren
opgepakt.
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Goede prestaties
van tamboers

SCHIMMERT - Goede prestaties
werden afgelopen zondag geleverd
door de drumbands, die deelnamen
aan het Bondsconcours van de Lim-
burgse Tamboerbond in Schim-
mert. Zelfs achtkorpsen wisten pro-
motie te behalen: de drumbands St.
Pieter Maastricht (313,5 punten), St.
Caecilia Geulle (316 punten), Con-
cordia Margraten (320 punten), St.
Caecilia Schinveld (316 punten) en
St. Blasius Cadier en Keer (307,5
punten) in de derde divise en tam-
boer-, show- en majorettenkorps
Lucia (307,5 punten) en de drum-
bands Diligentia Eckelrade (315
punten) en Aurora Grevenbicht (317
punten) in de tweede divisie.De be-
ker in de eredivisie werd behaald
door drumband St. Cecilia 1866 Ge-
leen (307,5 punten), die drumband
St. Johannes-St. Clemens Merkel-
beek een halfpunt voor bleef.

Merkwaardig
openingsconcert
Taal en Muziek

MAASTRICHT -Met een even merkwaardig
als interessant concert is zondagmiddag op
het Intro-muziekpodium in Maastricht de
manifestatie Taal en Muziek van start ge-
gaan. Alle aandacht werd in de aula van de
Muziekschool opgeëist door de Amerikaanse
pianist/componist Frederic Rzewski (51), van
wie door hemzelf en door het Ensemble Sy-
nonymes Luik/Brussel drie werken werden
uitgevoerd: North American Ballads voor
piano-solo; Chains en Spots, de beide laatste
werken een combinatie van korte stukken
voor vrouwenstem en een niet voorgeschre-
ven aantal begeleiders.

Frederic Rzewski gaat in zijn composities op
zoek naar de politieke expressiemiddelen
van de muziek. Daarnaast probeert hij een in-
tegratie tussen diverse kunstvormen tot
stand te brengen om zodoende het separatis-
me binnen de kunst te doorbreken. Beide fa-
cetten kwamen het meest expliciet naar vo-
ren in de 'liedcycli' die na de pauze werden
uitgevoerd: Chains is een combinatie van
drie-minuten stukken, Spots van onderdelen
van nauwelijks een minuut lengte, die in wil-
lekeurige volgorde kunnen worden uitge-
voerd en met elkaar kunnen worden verwe-
ven. Beide werken roepen heel ongewone re-
acties bij de luisteraar op, omdat ze zich be-
dienen van ongebruikelijkklankmateriaal en
het visuele aspect - ze moeten worden gezien
als opvideo opgenomenTV-opera's - een be-
langrijkerol speelt. Van een concert in eigen-
lijke zin is dan ook geen sprake, het is meer

een performance, een toneelact met muziek,
die niet alleen door conventionele instru-
menten als klarinet, fluit, trombone, tuba, sa-
xofoon, piano en synthesizer wordt voortge-
bracht, maar ook door stenen, sleutels, bor-
stels, een fietspomp, hamers, bestek, een
matteklopper, een stuiterende bal en zelfs
bokshandschoenen, waarmee de piano een
goede beurt wordt gegeven. Ook speelgoed-
geweertjes en een hard knallend alarmpi-
stool brengt Rzweski op het toneel dm zijn
boodschap extra gewicht mee te geven. Een
boodschap, die in de politiek en maatschap-
pijkritisch getinte teksten - over anarchie,
werk, een toevallig actueel onderwerp uit de
krant, arm en rijk - wordt meegedeeld en
door deze 'buiten-muzikale' hulpmiddelen
beeldend wordt ondersteund. Dat men bij
het beschouwen en aanhoren daarvan zo af
en toe*in de lach schiet, is onvermijdelijk, al
weet Rzewski te doseren en ook door louter
muzikale inventiviteit de aandacht te trek-
ken. Toegegeven, de componist graaft niet
echt diep en muzikale clichés (minimal-mu-

sic) zijn niet van de lucht, maar door de soms
heel aparte klankkleuren en het persoonlijk
getint dodekafonisch idioom blijf jemet inte-
resse naar deze muzikale.kolder luisteren. En
dat je je met zaken als een matteklopper en
een bokshandschoen behoorlijk expressief
kunt uiten, staat natuurlijk buiten kijf.

Anders het vóór de pauze gespeelde, 35 mi-
nuten lange, North American Ballads, dat te
weinig muzikaal materiaal in huis had om zo
lang te blijven boeien. Met een knipoog naar
(weer) de minimalisten, maar zeker ook naar
Gershwin gaatRzewski spelen met het mate-
riaal dat vier Amrikaanse ballads hem leve-
ren. Zo ontstaat een kleurrijke compositie
(uitstekend geschikt om geïnstrumenteerdte
worden overigens), met heel complexe weef-
sels, waarin de tonale banden van het oorps-
ronkelijk wateriaal worden losgelaten en
stampende ritmes overgaan in vrijritmische
delen met een hel expressieve lading. De po-
litieke boodschap - de gebruikte melodieën
staan in verband met de Amerikaanse arbei-
dersbeweging - lijkt marginaal, al zal de
dreunende, monotoneritmiek van de 'Winns-
boro Cotton Mill Blues' zeker in verband
kunnen worden gebracht met de machine-
rieën in de textielfabrieken van North Caroli-
na. Overigens bleek Frederic Rzewski een
gedreven uitvoerder van zijn eigen muziek,
wat zeker ook gezegd kan wordenvan de jon-
ge musici die hem omringden.

jos frusch

recept
Feestelijk voorgerecht

Benodigdheden: 1 blikje slakken
van 24 stuks, 24 niet te kleine cham-
pignons, 1 dl bouillon (tablet), 75 g
zachte roomboter, citroensap, 1
teentje knoflook, 1 el fijngehakte
peterselie en paneermeel.

Laat de slakken uit blik goed uitlek-
ken. Borstel de champignons goed
schoon. Breek er de steeltjes uit (ge-
bruik deze voor iets anders, bijvoor-
beeldvoor het maken van een soep).
Kook de hoedjes een paar minuten
in de bouillon. Haal ze voorzichtig
met een schuimspaan uit de bouil-
lon en laat ze goed uitlekken. Roer
de zachte boter romig met toevoe-
ging van enkele druppels citroen-

sap. Pers het teentje knoflook uit en
roer dit met de peterselie door de
boter. Leg in ieder champignon-
hoedje een slak met daarop een
klontje van de boter. Bestrooi ieder
gerechtje met wat paneermeel. Zet
de gevulde champignons even in.een hete oven en verdeel ze danover
vier bordjes. Gameer de champig-
nons eventueel met een blaadje pe-
terselie.

Antwerps Sportpaleis drie dagen lang muziektempel

Grootste successen op vijfde
editie Nights of the Proms

- In het stokoude, maar oergezellige Antwerpse sport-
ipaleis wordt op 12,13 en 14 oktober de lustrumeditievan deEuropese
; versievan The Night of the Proms gehouden. Wat vijfjaar geleden be-
;gon als een studentenmop is uitgegroeid tot een waar spektakel, dat
.door meer dan 150.000 mensen werd bezocht. Wie ooit deze popu-
lair/klassieke muziekmanifestatie heeft bijgewoond, zal weten waar-
*om: de bonte mengeling van jongen oud, van Vlaamse en Waalse stu-
dentenverenigingen op het deinend middenterrein, van wapperende
jvlaggenen maffe 'dirigenten' en natuurlijk ook van klassieke muziek
" en pop maken van dit evenement een echt spektakel.

Vaste factor in de voorgaande afle-
veringen van Night of the Proms en
pok nu weer het 'muzikale bindmid-
del' is het Filharmonisch Orkest van
.Vlaanderen, dat dit jaar onder lei-
jdingstaat van de jonge Nederlandse
dirigent Roland Kieft. De lustrum-
"editie van The Proms heeft de on-
dertitel 'Best of Five' meegekregen,
wat betekent dat de grootste succes-
sen van de afgelopen jaren opnieuw
in Antwerpen te bewonderen zijn:
de popmusicus John Miles, bekend
van zijn 'Music was myfirst love', de
Belgische trompettist Theo Mer-
tens, één van de beste klassieke
trompettisten ter wereld, en Art
Garfunkel, de 'Top of the Bill'.
Daarnaast is de dirigent en film-
componist Maurice Jarre van de
partij, die eigen succesnummers als

- J_ara'sTheme uit Doctor Zhivago en
het thema uit Shoguh zal dirigeren.
Zij allen zullen schitteren in een
Speciaal door beeldhouwer-kunste-
jiaarLuc van Haegenborgh ontwor-
pen decor.
Het programma bevat een keur van
-bekende klassieke en populaire
.werken, die door Carl Huybreghts
gullen worden gepresenteerd. Zo
«speelt het Filharmonisch Orkest

als de Radetzky Mars van

Strauss, Orpheus in de Onderwe-
reld van Offenbach, de ouverture
Willem Teil van Rossini, de Peer
Gynt Suite van Grieg, de Bloemen-
wals van Tsjaikowsky en nog veel
meer bekende werken uit het klas-
siek repertoire. Met het Antwerps
gemengd koor Chorale Caecilia
worden twee koren uit Verdi-ope-
ra's uitgevoerd, als ook - natuurlijk
- Elgars Land of Hope and Glory.
Theo Mertens zal zijn niet geringe
kwaliteiten laten horen in o.a. een
Ennio Morricone-compilatie, de
Carnaval de Venice en het befaam-
de Concerto pour une voix van
Saint Preux. Johiï' Miles brengt
uiteraard zijn 'Music' ten gehore en
Art Garfunkel toppers als Sounds of
Silence, Bright Eyes en Bridge over
Troubled Water.
Kaarten voor dit spektakel kunnen
worden besteld bij Tele Ticket Ser-
vice (0932/3235.45.44). Tickets kos-
ten tussen de 300 en 700 francs. " John Miles en ... "... Art Garfunkel, trekpleisters op de vijfde

editie van The Nights of the Proms.

kunst

Expressief concert
op Kunstdagen Wittem

MECHELEN - In het kader van
de Kunstdagen Wittem concer-
teerde zondagavond in de Raad-
zaal van de Heerenhofte Meohe-
len het Strijktrio Ter Haar - van
Els, bestaande uit Josje ter Haar
(viool), Suzanne van Els (alt-
viool) en Jobter Haar (cello). Het
in 1985 gevormde en dit jaar bij
het Charles Hennen Concours te
Heerlen bekroonde ensemble
toonde in werken van Mozart,
Schubert, Kodaly en Francaix
een expressieve speeltrant te
prefereren boven een stilistisch
verantwoorde aanpak.

Voor wat dit laatste betreft had
ik bedenkingen bij de uitvoering
van het Strijktrio (divertimento)
in Es, KV 563, van Wolfgang
Amadeus Mozart. Volgens de
huidige authentieke visie op
Mozarts muziek zou dit werk tin-

telend gespeeld moeten worden,
vooral niet tevlug, en de dynami-
sche begrenzing tussen fortissi-
mo en pianissimo mag in de
praktijk niet veel groter zijn dan
wat wij tegenwoordig onder for-
te en piano verstaan. De drie nog
jongemusici staken bedoeld di-
vertimento echter in een ouder-
wets romantisch-expressief jas-
je,en bij de iets tevlug gespeelde
hoekdelen verloor de violiste
soms even de greep op het noten-

beeld. De cellist was overigens
niet steeds bij de Mozart-les; bij
het minste geluid in de zaal zond
hij een bestraffende blik richting
zonda(a)r(es). Het ruim drie
kwartier durende opus deed
fragmentarisch aan; de muzikale
spanning was soms helemaal
weg.
De vertolking van het eendelige
strijktrio (Triosatz in Bes, D 471)
van Franz Schubert was daaren-
tegen bijzonder fraai. Het in 1816

gecomponeerde allegro werd in
een grote muzikale boog ge-
speeld, waarbij de muzikale ba-
lans van het ensemblevolledig in
evenwicht was. Het verschil in
interpretatie van dit werk met
het nog geen dertig jaar oudere
Mozart-strijktrio was wel opval-
lend.
Een gepolijst, en dus niet be-
paald fólkloristisch-Hongaars
klinkend Intermezzo van Zoltan
Kodaly leidde het onbetwiste

hoogtepunt van dit concert in.
De expressieve dadendrang van
het trio ter Haar - van Els kwam
in het Strijktrio van Jean Fran-
caixvolledig tot zijn recht. In een
werve(le)nde vertolking werd
het virtuoos-speelse karakter
van deze compositie uit 1933,
even onderbroken door een ly-
risch con sourdino-andante, met
jeugdig elan verklankt, waarbij
de onmiskenbare Franse esprit
in het scherzo en het rondo alle
eer werd bewezen.
Alleen nog dit: 'Strijktrio ter
Haar - van Els' is toch eigenlijk
geen naam voor een (jong) en-
semble. Na dit optreden, en voor-
al gezien de Francaix-interpreta-
tie, lijkt mij een meer muzikale
naam als 'Trio espressivo' veel
sprekender...

peter p. graven
Amsterdamse
theatergroep

met bekroond
stuk in CCV

panda en de vakantievoerder

MAASTRICHT - In het
theater is vanalles mogelijk.
Dat blijkt uit de jeugdvoor-
stelling 'Zwanen zien er al-
tijd zo nieuw uit', waarvoor
theatergroep 'Wederzijds'
uit Amsterdam de Hans
Snoek-prijs voor jeugdthea-
ter kreeg.

De voorstelling is opgebouwd
uit toneel, poëzie, muziek en
beeldende kunst. Acteur Pe-
ter Drost, afgestudeerd aan de
Maastrichtse toneelacademie,
speelt aan de hand van twin-
tig gedichten het levensver-
haal van een mens. De beel-
dend kunstenaars Heleen van
der Wusten uit Maastricht en
Cees Landsaat uit Amster-
damreageren op zijn spel met
het beschilderen van een 20
vierkante meter groot stuk
papier. Daaruit ontstaat een
'dialoog'

De gedichten zijn van Willem
Wilmink, Jac van Hattum,
Annie Schmidt, Cees Bud-
dingh', Judith Herzberg en
Pierre Kemp. De voorstelling
is reeds op verschillende ba-
sisscholen in Noord Holland-
en op festivals in München en
Wenen gebracht. Zondag 8
oktober is het stuk-te zien in
het CCV-gebouw aan de Her-
benusstraat in Maastricht.

Nieuwe
gedichten in

Zwarte Reek
LANDGRAAF - Het succes va»
in november 1988 in eigen bej
uitgegeven bibliografie van 'Kusters (De onderste steen)'
voor Neerlandicus Jo Peters
Landgraaf aanleiding om vier'
per jaareen nog niet eerder gepu
ceerde gedichtencyclus van N*1
landse en Belgische dichters &
geven. De bundels zullen door'
schillende grafische ontwert
worden vormgegeven en vor>
samen de Zwarte Reeks. le<)
bundel bevat acht gedichten en'
tien pagina's en verschijnt if1!oplage van 225 exemplaren, di*'
genummerd en door de auteurs
signeerd.

De eerste uitgave in deze reeks 1
schijnt op 30 september, is g^J
Koninklijke Sfinx en is van den
van WielKusters. Ze bevat nonS<
verzen, die een nieuwe en onb^de kant van het dichterschap'
Kusters belichten. Naast de 2251
emplaren in deze serie, zullen en
de eerste uitgave nog 775 vers'j
nen, die in samenwerking metj
Bonnefantenmuseum worden Jgegeven. Deze exemplaren zijn^j
ter niet genummerd en niet g£l
neerd. In november van dit jaar
schijnt Kleine hoogten van "Budé, in 1990 gevolgd door w
van Manuel Kneepkens, Leo 'man, Stefan Hertmans en "I
Schiebeek.

De gedichtencycli kosten /^per stuk (exclusief verzendkos^Het geld kan worden overgetfl^
op gironummer 1004581 van i°.
ters, Herik 6, 6374 RJ Lando
o.v.v. titel en het gewenste aaIJVerzendkosten: ’3,50 één e*
plaar, ’4,50 twee exemplaren

’ 5,50 drie of meer exemplaren-'

Oplossing van gisteren
HEKKE M 1 _ ï
(>"« - 0 i, H- U l<
T A 1' - l' - M E 1
ATOL- M A U K
FOEI.- A ü K B

STE H E
FOVE- N T E _
'IBAk- E R 1 X
P A S - K. - A N 1'
E K - 1 0 E - IJ |3
'i' A K W E M E t: l>

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. kopie v.e. bouwkundige te-
kening; 4. kring van anders gekleurde hals-
veren bij vogels; 8. aanspraaknaam v.e.
papegaai; 9. drank; 11. moeilijkheid (fig.);
13. idem (afk.); 14. ten bedrage van; 15.
reinigingsmiddel; 17. ringvormig koraalei-
land; 19. kleine groep van uitgelezenen; 21.
beweeggrond; 22. vloeibare hars.

Verticaal: aan het werk zijnde; 2. w^3. houten schoen; 4. klompje v.e- -stof; 5. zeevis; 6. woonschip; 7. beru
(van personen); 10. stad in BrazÜ'e dkort); 12. verbeterd Esperanto; 15- °\,
gend; 16. biersoort; 17. onheil aa"j
gende godin; 18. lawaai; 20. denkf66
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Gorbatsjov dreigt ruziënde republieken

Sovjetunie moet
fors bezuinigen

rSKOU -Met een 'programma van buitengewone maatrege-
ls ter financiële sanering van de economie' moet het begro-
r'Sstekort van de Sovjetunie worden verkleind. Volgens het
jUssische persbureau TASS heeft de minister van Financiën
l*1 de Sovjetunie, Valentin Pavlov, dit gisteren gezegd op de
Fste dag van de najaarszitting van de Opperste Sovjet.

J?r het komende jaar voorziet de
loting in een vermindering van

' bekort met ongeveer de helft.

' tekort moet worden verkleind
|. 2estig miljard roebel, ongeveer

biljard gulden.
j| staatsinvesteringen worden in

L Rectoren van de economie dras-
P* verminderd, behalve in de
Inbouw, bij de ccnsumentenpro-
fef . en 'n de lichte industrie. De
L 6nsie-uitgaven moeten met 8,3'°cent omlaag.

Enclave
|L Sldent Gorbatsjov zei eerder in
L °Peningsredevan de tweede zit-
<j u agvan e OpPerste Sovjet dat
1^ jachtige maatregelen wil ne-
\^ in de etnische kwestie rond
LSOrno-Karabach, als de republie-
jiu Armenië en Azerbajdzjan nu„[ snel de strijdbijl begraven. Gor--s>°v maakte duidelijk dat hij de
ptie op korte termijn opgelost
, ?ien. Hij gaf niet aan welke
Jril^gelen hij wil nemen. In het
L'lict tussen de twee republieken
\f. de betwiste Armeense enclave

vielen het afgelo-

pen anderhalfjaar al meer dan 200
doden. Sindsdien wordt de enclave
rechtstreeks vanuit Moskou be-
stuurd.

Het gebied ontvangt al gedurende
enkele weken geen goederen meer
door een blokkade vanuit Azer-
bajdzjan. TASS meldde gisteren dat
helikopters van het leger zaterdag
opnieuw voedsel en medicijnen

naar de praktisch van de buitenwe-
reld afgesloten enclave. Volgens
TASS bewaken eenheden van de
speciale troepen van het Sovjetmi-
.nisterie van Binnenlandse Zaken
inmiddels de water- en olievoorra-
den in Nagorny-Karabach.

Arbeiders in bijna 100 bedrijven in
de Sovjet-republiek Moldavië heb-
ben gisteren overigens na een sta-
king van een maand het werk her-
vat. De staking was gerichttegen de
eind vorige maand door het Molda-
vische parlement goedgekeurde
taalwet, waarin het Moldavisch
werd uitgeroepen tot de officiële
taal van de republiek. De stakende
arbeiders willen dat naast het Mol-
davisch ook hét Russisch als officië-
le taal wordt erkend.

Honecker
Weer actief

tjcS,T-BERLIJN - De DDR-leider,
►," Honecker, is gisteren na een

afwezigheid wegens ziekte
k in de openbaarheid versche-
el aldus het Oostduitse persbu-

Honecker ontving de ge-
ij^orieven van de nieuwe ambas-

Urs van Turkije en Zimbabwe.

ta'-jarige communistische partij-
av?" en president van de DDR on-
<Jl*_ op 18 augustus een operatie
igjj.'in galblaas. Zijn lange afwe-
et l!^ ë-f voedsel aan het gerucht
kv^j ernstig ziek was en binnen-
ga eén van zijn functies zou neer-

Vrijlating van
Sisuluverwacht

fyJ^NNESBURG - ANC-leider
Sic" SUUI za*zeer waarschijnlijk
fW* 1 enkele weken worden vrij-
fL?n- Sisulu, die met Nelson
_(W a geldt als de belangrijkste
Niti van e verboden zwarte op-
Mige°eweging ANC, werd in 1964Nir,„Verislang veroordeeld. De vrij-
[o)g| van de 77-jarige Sisulu zal
rUw betrouwbare bronnen bin-

'^ "'cc weken plaats kunnen vin-

■ Mll SUlu vr**i te laten> zou Preto-
*''Jk k aantonen dat zij daadwer-_ et klimaat wil scheppen om
3te e zwarte oppositie rond de ta-:Jsm Saan zitten. De vrijlating van
)$()„ ook beschouwd worden
'Ufig Seneralerepetitie voor devrij-'^| van de legendarische leider
Ms zwarte bevrijdingsbeweging,. ori Mandela.

Voorlóuurden hijfinanciering gezondheidszorg

Topambtenaren zeer
kritisch over 'Dekker'

Vatln onze parlementsredactie

<lg **AAG - Een nieuwe financie-rs rian de gezondheidszorg vol-
*f*rit v°orstellen-Dekker is alleen

i Vrj^'oorc' als aan zeven voor-
I overn Wordt voldaan. Pas dan zal
ir'eri emmmS over °-e voor-
i ste ?ntstaan °P punten die nu
i tuo Sr°tere meningsverschil-

n alle betrokkenen in de

'V heidszorg leiden. Topambte-
"^i^uerenigd in de Centraal eco-! 'Ce commissie (CEC) hebben■ kabinet laten weten.

hvpp^mDtenaren menen dat er
l t̂ «ei te veel onduidelijkheid be-

iSn*' de situatie die na door-
gaf,. van alle plannen-Dekker

rt het Plan-Dekker inder-
S dan moet volgensI "l-o de volgende voorwaarden'l| veri voldaan.

Er moet een zelfstandige nominale
premie komen voor basis- en aan-
vullende verzekering, verzekeraars
moeten zelf de hoogte van de nomi-
nale premie kunnen vaststellen, er
moet een systeem komen van norm-
uitkeringen voor verzekeraars, er
moet een reservefonds aangelegd
worden van waaruit ziekenfondsen
risico's kunnen afdekken, aanspra-
ken van de consument moeten in
een wet zoveel mogelijk globaal
worden omschreven zodat verke-

raars individuele polissen- af kun-
nen sluiten, de AWBZ moet gepri-
vatiseerd worden en een adequaat
mededingingsbeleid moet kartel-
vorming voorkomen.

Wezenlijk
Volgens de ambtenaren moet een te
vormen kabinet bezien in hoeverre
aan de zeven voorwaarden kan wor-
den voldaan. Van wezenlijk belang

daarbij is het bereiken van overeen-
stemming tussen alle betrokkenen.
Met een concreet einddoel voor
ogen kan pas bezien worden hoe ge-
handeld moet worden rond te vor-
men financiële reserves en de koop-
kracht-effecten van Dekker. Mocht
niet aan de voorwaarden te voldoen
zijn, dan dient uitgekeken te wor-
den naar een alternatief voor Dek-
ker, aldus de topambtenaren.

De commissie-Dekker stelde in
1988voor om te komen tot de invoe-
ring van een basisverzekering in de
gezondheidszorg. Door de invoe-
ring van eigen risico en vaste jaar-
premies in guldens (nominale pre-
mie) zou de consument meer keu-
zen moeten krijgen. Verzekeraars
zouden tegelijk aangezet moeten
worden doelmatiger te werken en
met prijs en kwaliteit elkaar te be-
concurreren.

binnen/buitenland

AOW-bijdrage werknemers moei omhoog

Geen premie AAW
voor de bejaarden

Van onze parlementsredactie

UEN HAAG - Bejaarden gaan
"tet ingang van 1 januari geen
Premie betalen voor de algemene

(AAW), zoals de bedoeling was in
"et plan-Oort. Om het financiële
pt dat daardoor in de sociale ze-
erheid ontstaat te dekken, zal
jjeAOW-premie diewerknemers
Stalen met circa een procent
jjttihoog moeten. Het kabinet
j|eeft hier gisteren in principe toe
besloten. Nog deze week zal de
Kamer middels een briefworden
geïnformeerd.

'1 de plannen-Oort voor belas-

tingvereenvoudiging en -verla-
ging zat de AAW-premie voor be-
jaarden opgesloten. Nu betalen
65-plussers geen AAW-premie.
Voor het financiële nadeel zou-
den zij gecompenseerd worden
door een verhogingvan de bruto-

AOW. Netto zou men niets mer-
ken van het betalen van AAW-
premie.

Onderzoek op Sociale Zaken
wees echter uit dat bejaarden
met het betalen van AAW-pre-

mie ook recht op voorzieningen
volgens de AAW zouden krijgen
(zoals rolstoelen, krukken).

Daardoor zou een groot finan-
cieel gat kunnen ontstaan in de
AAW. Door bejaarden nu geen
AAW-premie te laten betalen,
ontstaan er echter problemen in
de plannen-Oort door de ver-
hoogde bruto-AOW. Om nu niet
opnieuw aan de hooge van de
AOW te hoeven sleutelen, heeft
het kabinet ervoor gekozen het
'gat' dat ontstaat door het weg-
vallen van de AAW-premiebeta-
ling door twee miljoen bejaarden
op te vullen door een hogere
AOW-premie voor vijf miljoen
werknemers.

Geen bewijs
voor moord
op Barschel

GENÈVE - Er zijn geen aanwijzin-
gen dat de Westduitse politicus
Uwe Barschel is vermoord. Twee
jaar nadat het lijk van Barschel
werd aangetroffen in een hotel in
Genève, sloot een Zwitsere onder-
zoeksrechter zijn dossier met de
vaststelling dat de man is overleden
aan een te grote hoeveelheid medi-
cijnen.

Barschel, oud-premier van de West-
duitse deelstaat Schleswig-Holstein
en een opkomende ster binnen de
CDU, was verwikkeld in een poli-
tiek schandaal en werd er van be-
schuldigd dat hij een lastercampag-
ne op touw had gezet,tegen een so-
ciaal-democratische rivaal. Hij werd
in oktober 1987 dood aangetroffen
in het bad van een hotelkamer in
Genève.

Al na de lijkschouwing stelde de
Zwitserse politie destijds vast dat
Barschel was overleden aan een
overdosis slaapmiddelen en andere
medicijnen. De familie van Bar-
schel was ervan overtuigd dat hij
om politieke redenen uit de weg
was geruimd. De Zwitserse justitie
heeft echter geen aanwijzingen dat
derden betrokken waren bij Bar-
schels dood.

Speurtocht naar
graf Rembrandt

in volle gang

AMSTERDAM - In
de Westerkerk in
Amsterdam zijn gis-
teren de eerste twee
skeletten bloot ge-
legd die zich bevin-
den onder grafsteen
nummer 143. Des-
kundigen van de
Rijksuniversiteit
(RU) Leiden zullen
door laboratorium-
onderzoek proberen
vast te stellen of hier
ook de de resten van
de 17de eeuwse
schilder Rembrandt
bij zijn. Uit bronnen
was tot nu toe alleen
bekend dat zijn zoon
Titus onder nummer
143 werd begraven, i

Rembrandt zelf had
geen geld genoeg om
een eigen graf te ko-
pen. Het is mogelijk
dat hij bij zijn zoon is

gelegd, zo vertelt An-
net Schmidt, een van
de vier studenten
van de RU Leiden
die zich bezighou-
den met de opgra-
ving. De studenten
konden gistermid-
dag niet zien of de
opgegraven skelet-
ten aan een man of
een vrouw toebe-
hoorden. „Dat moet
nader onderzoek van
de schedels en het
bekken uitwijzen",
aldus Schmidt.

Volgens I. van Eeg-

hen, oud-adjunct-ar-
chivaris van de ge-
meente Amsterdam,
is de kans heel klein*
dat zal worden bewe-
zen dat de stoffelijke
resten van de in 1669
overleden schilder
zijn gevonden.

Het
graf van Titus, die
een half jaar eerder
overleed dan zijn va-
der, viel in 1806 weer
aan de kerk toe om-
dat al enige tiental-
len jaren de grafbij-
drage niet meer
werd betaald.

" Een archeologe stoft het vermoedelijke skelet van Titus
van Rijn af.

Weer onrust in Arnhem
ARNHEM - Bewoners van de Arn-
hemse wijk Klarendal hebben gis-
teravond opnieuw strijd geleverd
tegen de drugoverlast in hun buurt.
In de wijk waren wederom honder-
denbuurtbewoners op de been. Een
flinke politiemacht zorgde ervoor
dat een dreigende escalatie uitbleef.
Wel sneuvelden enkele ruiten van
een drugpand. De politie wist te
voorkomen dat wijkbewoners ver-
nielingen aanrichtten aan de wo-
ning van een drugdealer.
Surveillerende agenten werden gis-
teravond bijgestaan door leden van
de Groep Bijzondere Opdrachten
(GBO). In totaal werden vijftien
drugpanden door depolitie in de ga-
ten gehouden. Op het moment dat
een enkeling ruiten van een drug-

pand wilde ingooien, greep de poli-
tie in. Er werd een korte charge uit-
gevoerd, waarna een betrekkelijke
rust weerkeerde. Volgens de Arn-
hemse politie gingen de meeste be-
woners rond elf uur weer naar huis.

De bewoners hadden gisterochtend
aangekondigd opnieuw actie te voe-
ren tegen de drugdealers in hun
wijk. Zondagavond mondde de
massale actie uit in een volksoproer,
waarbij deArnhemse politie alle be-
schikbare krachten moest inzetten.
Bij die ongeregeldhedenraakte een
dealer gewond.

Zie ook pagina 5

" In de Arnhemse wijk Klarendal was het gisteren weer onrus-
tig. Er werden opnieuw ruiten van drugpanden ingegooid,
maar de politie wist erger te voorkomen. Bewoners hingen ook
spandoeken op tegen de drugoverlast in hun wijk. "

Parlement
Libanon
bijeen in

buitenland
BEIROET - Het parlement van Li-
banon komt zaterdag 30 september
in Saoedi-Arabië bijeen om te spre-
ken over de politieke hervormingen
die een einde moeten maken aan de
burgeroorlog dienu al 14 jaar duurt.
Dit heeft Lakhdar Ibrahimi, de spe-
ciale gezant van de Arabische Liga,
gisteren bekendgemaakt. De parle-
mentaire bijeenkomst is de volgen-
de stap in het vredesplan van de
Arabische Liga, dat vorige week
door alle strijdende partijen is geac-
cepteerd. De eerste fase ging vrijdag

in met de afkondiging van een
staakt-het-vuren.

Het parlement zal zich zaterdag toe-
leggen op een verdrag voor nationa-
le verzoening. In het ontwerp-ver-
drag wordt voorgesteld de moslims,
die de meerderheidvan de Libanese
bevolking uitmaken, op zijn minst
een gelijkwaardige stem te geven in
het politieke systeem, dat tot nu.toe
de christelijke minderheid bevoor-
deelt. Verder zal volgens het ont-
werp-verdrag de uitvoerende macht
moeten verschuiven van de presi-
dent naar het kabinet.

De 'vredesgezant' van de Arabische
Liga, Ibrahimi, werd gisterochtend
trouwens wreed gewekt door grana-
ten die zijn hotel in een christelijk
dorp ten oosten van Beiroet troffen.
Volgens veiligheidskringen was dit
de eerste ernstige inbreuk op het
staakt-het-vuren. Er zouden geen
gewonden zijn gevallen.

Hoogleraren
willen geen

bezoek Glemp
NIJMEGEN - De Katholieke Uni-
versiteit Nijmegen moet kardinaal
Glemp tot ongewenst persoon ver-
klaren. Ook moet deKUN publieke-
lijk afstand nemen van de 'uiterst
antisemitische' uitlatingen van de
Poolse kardinaal. Dit schrijven
twintig hoogleraren van de Nij-
meegse universiteit in een open
brief aan het college van bestuur,
dat zich vandaag beraadt dp de uit-
nodiging aan Glemp. De kardinaal
heeft nog niet gereageerd op een of-
ficiële uitnodiging. De hoogleraren
verzetten zich met klem tegen het
mogelijke bezoek van Glemp aan de
KUN in februari 1990.

Het is niet in de eerste plaats
Glemps houding tegenover ver-
plaatsing van het klooster in Ausch-
witz, maar het zijn vooral de publie-
ke uitspraken van Glemp over jo-
den en het joodsevolk, die de hoog-
leraren ertoe hebben bewogen stel-
ling te nemen.

Dreigende crisis
in FNV-bond

UTRECHT - In de Vervoersbond
FNV dreigt een ernstige bestuurs-
crisis rond de persoon van de alge-
meen-secretaris Martin van Ros-
sem. Van Rossem, verantwoordelijk
voor het personeelsbeleid van de
bond, wordt al langer een zeer auto-
ritaire stijl van leiding geven verwe-
ten.

De discussie over zijn optreden is
op gang gebracht door de nieuwe
voorzitter van de bond, Ruud Vree-
man. Volgens insiders is er geen
sprakevan meningsverschillen over
de bondslijn, maar beperkt het con-
flict zich alleen tot het personeels-
beleid.
Desondanks is de crisis zó ernstig,
dat het aftreden van het voltallige
bondsbestuur niet wordt uitgeslo-
ten als Van Rossem niet opstapt. Als
het bestuur aftreedt, zal het grootste
deel overigens per nieuwe verkie-
zingen waarschijnlijk herkozen
worden.

Naar verwachting zal de bondsraad
(het hoogste orgaan van de bondsle-
den) zich binnenkort over de ontsta-
ne situatie beraden.

punt uit
Strafkamp

China heeft negen Boeddhisti-
sche nonnen veroordeeld tot
enkele jaren verblijf in 'herop-
voedingskampen' wegens hel
schreeuwen van leuzen voor de
onafhankelijkheid van Tibet
tijdens een festival in Lhasa
eerder deze maand.

Aangeklaagd
Een blanke man van 26 jaar is
gisteren in staat van beschuldi-
ging gesteld wegens de moord
op Frank Budd, de vader van
de vroegere wereldkampioen
crosscountry Zola Budd. Frank
Budd werd vorige week bloe-
dend in bed aangetroffen op
zijn boerderij in Oranjevrij-
staat. Hij was klaarblijkelijk ge-
dood met zijn eigen geweer, dat
was verdwenen, net als zijn
auto en een geldbedrag. De ver-
moedelijke dader werd vrijdag-
avond, met het vuurwapen,
auto en geld in zijn bezit, aange-
houden.

Gearresteerd
De Spaanse politie heeft giste-
ren een vooraanstaande Baski-
sche vakbondsman en politicus
gearresteerd op de verdenking
dat hij behoort tot de afschei-
dingsbeweging ETA. De politie
nam José Luis Cereceda, die
volgende maand kandidaat
staat bij de parlementsverkie-
zingen, samen met zijn vrouw
mee voor ondervraging.

Busramp
Een volgeladen bus is gisteren
in het zuidwesten van Bangla-
desh van een brug in de rivier
de Ichamati gestort. Daarbij
zijn volgens de autoriteiten ze-
ker 60 inzittenden om het leven
gekomen.

Hugo
De orkaan Hugo die donderdag
en vrijdag de Amerikaanse sta-
ten North en South Carolina
teisterde heeft het openbare le-
ven totaal ontregeld. In grote
delenvan de twee staten is elec-
triciteit en water uitgevallen en
stagneert de voedselvoorzie-
ning. Om plunderingen tegen
te gaan en om de orde te bewa-
ren bij de gemeentelijke water-
uitdeelpunten patrouilleert de
Nationale Garde in de stad
Charleston. Zondagavond wa-
ren al 27 mensen gearresteerd
wegens plunderingen.

Verkrachter
De Haagse politie heeft de 44-
-jarige baas van een klein bedrijf
in Den Haag aangehouden. Hij
wordt er van verdacht de afge-
lopen maand een 21-jarige ad-
ministratieve kracht verschil-
lende malen seksueel te heb-
ben misbruikt. Hij zou haar
geestelijk onder druk gezet
hebben door met ontslag te
dreigen. De vrouw vertelde de
politie dat ze in totaal vier keer
door haar werkgever verkracht
en seksueel mishandeld is.

Drugs
De enige manier om de strijd
tegen verdovende middelen te
winnen is het druggebruik uit
de sfeer van de criminaliteit te
halen. Dit heeft gisteren het
land met de grootste cocaïne-
produktie ter wereld, Peru, ver-
klaard tijdens de algemene ver-
gadering van de VN. Minister
van Buitenlandse Zaken Larco-
Cox zei dat het vernietigen van
bij voorbeeld de oogst van
coca-bladeren alleen maar tien-
duizenden mensen brodeloos
maakt en tot verplaatsing van
de illegale aanplant leidt.

Menem
Argentinië gaat er van uit dat
het nog dit jaar, ofanders in de
eerste maanden van 1990, komt
tot een herstel van de diploma-
tieke betrekkingen met Groot-
Brittannië. Tegelijk handhaaft
het land zijn aanspraken op de
Falkland-eilanden. Dit heeft
president Carlos Menem giste-
ren in New Vork verklaard.

Toets
Eventueel aanwezig eigen ver-
mogen mag geen rol meer spe-
len bij de vaststelling van de
eigen bijdrage voor bewoners
van bejaardenoorden. Deze
vermogenstoets geldt immers
ook niet in verpleeghuizen. De
Ziekenfondsraad zal dit advise-
ren aan staatssecretaris Dees
(Volksgezondheid).

Levenslang
Een rechtbank in de Oostduitse
stad Rostock heeft gisteren de
oorlogsmisdadiger Jakob Holz
veroordeeld tot een levenslan-
ge gevangenisstraf. Het persbu-
reau meldde dat de 79-jarige
Holz heeft bekend dat hij van
1942 tot 1944 deelnam aan de
moord op 28 joden die dwang-
arbeid verrichtten in de wapen-
fabriek 'Steyr-Daimler-Puch-
AG' in de Poolse plaats Radom.
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-3piccolo'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 wordenopgegeven 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 10.00uur vóór de dag van plaatsing en voor de
krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uur.

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

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

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 2614100
personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 156599 I

| Vermist/Gevonden
VERMIST 25-09 jl. voor
09.00 uur. Economiestr.-
richt. de Koumen-Hoens-
broek. Portemonnee m.
bank- en giropasje. Teg. be-
loning terug te bez. 045-
-425499. of 725398

Personeel aanbod
GVL RESTAURATIE, 045-
-226000. Spec. gevelreini-
ging, renov., kelderafdich-
ting, voegw., vochtwering 10
jr. schrift, garantie. Stralen
van meubels, autoplaat-
werk, velgen, chassis etc.

Personeel gevraagd
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.
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.
Supermarkt van Oppen Kerkrade zoekt

voor de afd. Groente en Fruit een energieke
Medewerker/Medewerkster

In een leiding-gevende functie. Tel, soll. 045-422281.
Voor Geleen, 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.
-j Tel. 04490-46868.

Voor onze klanten zoeken wij in Limburg
een jonge energieke man/vrouw als

hulp/leerling
in een bekende bakkerij en een

topverkoper
voor een gerenomeerdNederlands TOPPRODUKT.

Bel direkt voor verdere informatie:
"Het ABC Team" Adam 020-142777.

Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
yr. voor Duitsland Ervaren
timmerlieden, metselaars en
ijzervlechters (handlangers
onnodig te soll.), ook co-
lonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of 229548.
Ervaren part-time snackbar-
MEDEWERKER (MA/) gevr.
Tel. 045-457845.-
Jongste bediende gevr. voor
techn. groothandel in Kerk-
rade.'Uitv. schr. soll. onder
nr. B-2126 L.D., Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Vlotte, goeduitziende AS-
SISTENTE gevraagd voor
besloten Club. Tel. 04456-
-226.
Gevr. v. friture in Geleen,
ionge VROUW. Werktijden
'di. t/m zond. 17-20 uur. Tel.
04490-53595, na 12.00 uur.

Wij vragen ter versterking
van ons team een verkoop-
ster voor 38 uur p.w. Lft. 17-
-21 jr. Ervaring gewenst. Bel
voor nadere info. of voor een
afspraak, 045-351208. Na
20.00 uur: 045-211234.
KEURSLAGER Bert
Vanthoor, Laurastr. 9,
Eygelshoven.
Gevraagd VROUWELIJKE
friturehulp met ervaring voor
enkele avonden per week.
Inl. 045-412759.
Gevr. All-round T.V.-
TECHNIKER (goed verdien-
sten) voor V 2 dagen of
enkele avonden p.week.
Br.o.nr. B-2159, L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Gevr. BUFFETHULP. Tel.
045-215482 tussen 17 en
20 uur
Privéhuis Michelle zoekt met
spoed MEISJE, met garan-
tie loon. 045-228481.

Onroerend goed te huur gevraagd

Te huur gevraagd van particulier

vrijstaand huis of bungalow
omgeving HEERLEN.

Tel. 073-143761.

KAMERS te huur; met voll.
pension te Hoensbroek. Tel.
045-214804.
Te h. appartement te
KERKRADE tel 045-454708

KAMERS te huur, te bevr.
045-254099.
Te huur APPARTEMENT v.
alleenst. of paar te Kerkra-
de-Vink. Tel. 045-725667.

Te huur gemeub. & gestoff. Te h. per 16-10 as. Boyen-
appartement. (Nieuwstr. 62, woning in GELEEN. Over-
K'rade.) Voor 1 a 2 pers. namekosten in onderl. overl.
Huursubs. mog. 045- Tel. van 19.00-20.00 uur.
456795/045-452895. 04490-55962.

Onroerend goed te koop aangeboden

Krijgt uw woning wel voldoende
aandacht? U bent er zeker

van als u belt met

raMakelaardij 0.g., Taxaties, L HJ
Hypotheek — Adviescentrum

"#■__"-_■ _■■*■__""_ Ruys de Beerenbroucklaan 28 MV/1./ICICIU riCl 6411GBHeerlen NVM
i^^ -—M Tel.: (045)715566 MAKELAAR

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 6,9%.
Spaarhyp. va. 7,7%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
Te koop perceel BOUW-
GROND (met bouwvergun-
ning) plm. 700 m2, gel. aan
de Clos de la Sucrerie 9, in
Visé België, zeer billijke prijs
Tel. 04102-3810.
GEVRAAGD. Woonhuis met
tuin in prijs van ca.
’100.000,-. Telefoon 040-
-448656.

HEERLEN, v. Limburg Sti-
rumstr. 41, mooie tussenw.
met 4 slpkmrs., achterom
bereikbaar. Het hele pand is
voorzien van dubbel glas.
Vr.pr. ’102.000,- k.k. Wij-
man & Partners Vastgoed.
Tel.: 045-728671.
HEERLEN, Kievitstr. 8, tus-
senwoning met o.a. woon-
kmr., eiken keuken, badkmr.
met ligbad en 4 slpkmrs. Het
pand is voorzien van dubbel
glas. Vr.pr. ’99.000,- k.k.
Wijman & Partners Vast-
goed. Tel. 045-728671.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Kamers aangeboden/gevraagd
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.

Voor keurig pers. per 1 okt.
te h. nette gemeub. kamer
aan rand HEERLEN-centr.
045-217592
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Te koop rollen DAKLEER
met kunststofvezel en lei-
slag. Tevens aanhangwa-
gen. Tel. 04490-27465.

Te k. kleine COMPRESSOR
Dari doublé turbo, half jr.
oud, nw.pr. ’9OO,- nu
’450,-. Tel. 045-323178.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.

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).

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

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

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

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

Kantoormeubelen
Emly handelsonderneming heeft in haar pakket van

kantoormeubelen alleen bekende merken van een zeer
hoge kwaliteit zoals;

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

systeembureaus
Voortman

Stalen bureaus, complete karitoormeubels alsmede: stalen
kasten, kluizen en safes.

Ahrend
houten en stalen kantoormeubelen.

Artifort
luxe bureaus en stoelen.

Van Blerk
bureaus en kasten.

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

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

Nieuw in Heerlen
Gisteren werd met overweldigend succes geopend:

OLGA DESIGN
Exclusieve Damesmode

U bent natuurlijk van harte welkom.
Dautzenbergstr. 38 Heerlen.

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, i

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

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

thuis
Gemakkelijk:

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

over uw geld beschikken.
Discreet:

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

lening kan eenvoudig telefonisch besproken worden.
Openingstijden:

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

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

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

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

Landbouw en Veeteelt
Voor het hakselen of maai-
dorsen van Uw mais, tegen
aantrekkelijke prijs. Tevens
8 ha. snijmais te koop. F.
JEURISSEN Susteren. Tel.
04499-2851.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.

MESTSILO'S. B.E.M. BV !
Rolt 14, 6294 NM Vijlen. ]
Biedt aan. Berijdbare mass. -gesloten mestsilo's. Inl. vrijbi 'Tel. 04455-1871. Fax. 2245.'Dag, van 8 t/m 21 uur. !
(

Te koop gevraagd 2 a 3 ha iMAIS. Tel. 04451-1304.

Auto's

To^jwnSSm&]_^mK
Maastricht

Saab 9000 turbo blauw 1986
Saab 90001 zilver 1986
Saab 9000 CDI zilver demo 1989
Saab9ooturbo 16Szilver 1986
Saab 900 GLS Sedan '818286
LadaSamara 1300 1987
Lancia ThemaI E 1987
Renault 25 V 6 wit airco 1984
Lancia Prisma 1600LPG groenmetall 1985
Fiat Panda 34 wit 1984

Heerlen
Saab 9000 Turbo CD donk.blauwdemo 1989
Saab 9000 Turbo antr.metall 1986
Saab 90 blauw LPG 1987
Saab9orood 1986
Saab 900 GL 1984
Saab 900 GLS 1981
Saab 900 GL 1983
Saab 99 bruin 1981
Lancia Thema V6autom 1986
Lancia V 10 turbo 1987
Fiat Uno 70 S wit 1987
Volvo 740 GLE autom. groenmetall 1985
VWGolf 1600CL 1986

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

Geulhal Valkenburg

250 gebruikte auto's
Vrijdag 29 sept. v. 14.00-21.00 uur.

Zaterdag 30 sept. v. 10.00-18.00 uur
Zondag 1 okt. v. 10.00-18.00 uur.

10% korting
op al onze gebruikte auto's

Een greep uit onze voorraad:
Fiat Panda45 rood 1982
Fiat Panda 750 CLrood 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 1987Fiat Ritmo 5 versn. silversp. uitv 1986
Fiat Ritmo quatro sp. uitv., 5 versn 1987
Fiat Ritmo 75 lE, 5 drs., katalysator blauwm 1988
Citroen AXrood 1988
Lancia VlO turbo groenmet 1987Seat Ibiza 1.2GL, wit, grijskent dcc. 1987
VolkswagenPolo grijsmet 1986
VolkswagenGolf, 5 drs., wit 1985
VolkswagenGolf 1.3 blauw, 15.000km 1987
Volvo240 GL en LPG, zilver 1983

Aktie t/m 30/9
Fiat Creusen Heerlen

Spoorsingel 50, tel. 045-724140

nfffGebruikteWagens
UuPlusSysteem*

OBDVAB GARANTIE
Te koop gevraagd

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

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

dag

Autronic
04492-3888

off. PTT-hoofddealer.
Wij geven het meeste voor
Uw AUTO. U belt, wij komen
045-422610 ook 's avonds.
Autobedrijf Rob van EMME-
RIK, Voltastraat 2, Land-
graaf, 045-317593, biedt te
koop aan: Mercedes 200D,
'86; Omega 2.3 DLS '87;
Kadett 18S Sedan GLS '87;
Kadett 1.3, '82, '87, '87; As-
cona Diesel HB, '82; Ascona
HB 16S, '82; BMW 316, '84;
Corsa TR Swing, '88; Kadett
1.25,86;Kadett Diesel, aut.
VW Jetta, '80; R4, GTL, '80,
Escort 1.3L, '84; Fiësta 1100
Festival, '85; Rekord 2.05,
aut. '83; RlB, TS station, '82
Diverse goedkope inruilers.
Reparatie alle merken, APK.
Ford SIERRA 2.0 L, bwj.
'85, 5-bak, cv., stereo, pr.
’11:650,-. Tel.: 04490-
-20923.
Te k. FORD Escort 1.3, '81,
APK 9-'9O, ’4.450,-, mr.
evt. Tel. 045-316940.
VW SCIROCCO GT, APK
8-'9O, i.z.g.st. ’ 2.450,-.
Heemskerkstr. 66, Hrl.-
Meezenbroek.
MAZDA 626 20LX met LPG,
blauwmetallic, 1985,
’11.900,-. Autoparck Kerk-
rade, Locht 44 Kerkrade.
Te k. MAZDA RX 7 bwj. '79.
Baanstr. 140Landgraaf. Tel.
045-325955.
Mooie MITSUBISHI Colt GL,
eind '80, APK 9-'9O,
’2.950,-. 045-225913.
Kadert HB 13 LS '87, '86;
Kadett Sedan 13 LS '86; Ka-
dett HB 16 LS 5-drs., '85;
Kadett 12 S '84, '81; Corsa
TR 12S '85; Corsa 12S '84,
'83; Kadett Coupé 12 S '78;
Kadett '78. AUTOMOBIEL-
BEDRIJF J. Denneman,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
Te koop Opel KADETT 13
SGL HB, bwj. '86, LPG,
weg. plaatsing buitenl. Vr.pr.
’13.500,-. Tel. 09-49-
-2434-4437.
Opel KADETT City 1200,
zeer zuinig, vpr. ’1.975,-,
APK april '90. 045-323830.
Te k. Opel KADETT 12N,
bwj. '78, techn. 100%, APK
5-'9O, ’750,-. Tel. 045-
-425017 na 18.00 uur.
Opel KADETT HB 13 S 2-
drs., eind '80, APK gek., als
nieuw. Tel. 04490-36860.
Opel KADETT 1.2 LS, 3-drs.
met LPG, '85, pr. ’ 11.750,-.
Tel. 045-444584.

Opel KADETT C Carv., '78,
APK, geldig tot 30 sept.'9o.
Potgieterlaan 18, Geleen.
Te k. Toyota Cecilia ST, bwj.
'83. Tel. 045-460573.
CITROEN 2 cv-6 special,
'86. i.z.g.st, ’6.950,-. Tel.
04490-12138.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’ 300,-/’ 20.Q00,-
-voor uw auto. 045-411572.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
AUTOBEDRIJF E. Custers,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek. 04492-5261.
Biedt te k. aan: Ford Escort
1.6 GL t'B3, ’ 8.900,-; Pon-
tiac Sunbird t'Bl, ’5.900,-;
Volvo 244 GLE nw m. '81
’5.900,-; Opel Ascona 1.6
S, 4 drs., t'B4 ’9.000,-;
BMW 320 it'B4, ’ 16.000,-;
Opel Kadett 13 S, t.'Bl, 5
drs., LPG ’5.500,-. Ford
Escort RS 2000 '81, geh.
uitgeb. ’ 5.900,-. BMW 320
autom., sportv., uitgeb. t.'7B,

’ 2.900,-. Bueck Skylark 2.5
L, 4 cil. t.'B2, in nw. st.
’4.900,-. Mitsubishi Colt t.
'81, ’3.200,-. Opel kadett
station diesel t.'B4, ’7.500,-
Opel Kadett station 13 S, 5
drs., ’4.900,-. Mini t.'B4,
’4.500,-; Ford Fiësta 1100
L t.'Bo, ’2.900,-; Weekaan-
bieding: Simca Horizon
1500 GL t. '84, in nw.st.

’ 3900,-; Mitsubishi Saporro
t,.80, ’2.900,-; .Renault 5
autom., t.'B2, ’ 3.500,-;
Ford Taunus 1.6 L, LPG, t.
'81, ’2.200,-; Ford Grana-
da 2.3 GL t.'Bo, ’2.900,-.
Datsun Sunny t.'Bo
’2.600,-. Golf t.79,
’1.200,-. Datsun Cherry
100 F2, t.'7B, ’900,-. Ca-

briolet Daihatsu Charade
bwj .'B5, ’7.000,-; Lada
Jeep bwj '79 uitg. f 3.500,-;
Ford Taunus 1.6 L t.'Bl

’ 2.400,-. Toyota Corolla
bwj.'79 ’1.700,-. 2x Opel
Ascona 16 N 19 S autom.,
'77, '78 v. a. ’ 1.000,-; Audi
80 CL t '81 ’ 3.900,-; BMW
520 t '80, ’3.200,-; Simca
bestel '82, ’2.900,-; Lada
2105 '84, ’3.500,-; Opel
Record 2.0 S, LPG t '82,
’4.500,-; Mitsubishi Galant
LPG, t'B2 ’3.900,-; Opel :Ascona '79, ’ 2.700,-; 2x
Ford Taunus '79, '80 v.a. '’1.700,-; Mazda 626 t'Bo,

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

’ 1.400,-; Toyota Celica '75,
’1.900,-; Diverse goedko-
pe inruilers, alle auto's met <nieuwe APK. Geopend van
ma t/m vrij van 10 tot 19 uur,
zat. tot 17 uur. Inr. fin. gar.
mog. ,
Te k. HONDA Accord <Hatchback, bwj. 10-'Bl, km.
st. 45.000, APK, pr.

’ 3.500,-. Tel. 04490-22689 <

Ford SIERRA 2.0 Laser,
sportuitvoering, kl. wit, zeer
mooi, 1985. Autoparck
Kerkrade. Tel. 045-426424.
Locht 44, Kerkrade.
Te koop Ford FIËSTA '85,
kl. rood, km.st. 37.000, vr.pr.

’ 9.500,-. Tel. 045-443961.
FORD Fiësta type '80, i.z.g.
st., APK '90, vr.pr. ’ 1.850,-.
Tel. 045-726673.
Opel ASCONA 1600, 4-drs.,
APK, i.z.g.st., typ. '78,

’ 1.450,-. Tel. 045-720951.
Te k. mooie 4-drs. Opel
ASCONA, bwj. 6-'Bl, met
LPG en APK, vr.pr./ 2.450,-
Tel. 045-422610.
Opel KADETT bwj. '80, i.g.
st., met trekh., vrpr.
’2.400,-. Tel. 04750-33155
Te k. Opel MANTA 2.0 gte,
'79, APK 10-'9O, perfect in
orde, ’ 3.450,-. 045-316940
Te k. OPEL Ascona bwj. '83,
kl. antrachietmet., vr.pr.

’ 7.950,-. Tel. 045-419411.
Te koop gevraagd PEU-
GEOT 504 en 505 v.a. '76
tot '83, schade geen be-
zwaar. Tel. 04755-2114.
PEUGEOT 305 SR break,
bwj. '81, LPG install.,
’2.750,-, APK 10-8-'9O.
Tel. 045-323178.
Te k. van 1e eig. witte RE-
NAULT 11 GTL, bwj. '88, lu-
xe "Spring" uitv., km.st.
19.500, als nw. Te bevr.
Rumpenerstr 116 Brunssum
RENAULT STR signaalrood,
1988, ’4.750,-. Autoparck
Kerkrade, Locht 44.
SAAB 900 GLS, 5-drs, bwj.
'84, extra uitvoering. Tel.
045-443401.
SKODA 105 LS, nov. '86, pr.
’4.250,-. Tel. 045-458126.
GOLF GTi, '82, zwart, sport-
velg., etc, vr.pr. ’ 8.750,-.
045-728687
VW type GOLF 4-drs., '82,
als nieuw. Hamerstr. 39
Heerlen.
GOLF diesel bwj. 7-78, vr.
pr. ’1.500,-. Tel. 04406-
-41813.

RENAULT R 6 bestel '81
met gasinstall. In perf. staat.
Slechts ’ 1.600,-. Vossen
Eikenderweg 77, Heerlen.
Tel. 045-717555.

VOLVO 360 GL, '86, 4-drs.,
2 Itr., m. of z. gasinst., zeldz.
mooi. ’ 14.250,-. Tel.
04490-12138.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. Tel. 043-
-634978 of 06.52980787.
In- & export Ankiewicz vrgt.
m. spoed alle merken auto's
ook Oostblok, defect of
schade geen bezw. Cont.
geld (ook 's-avonds). 045-
-727742/723076 gratis afgeh.
Direkt CONTANT geld voor
auto's v. bwj. '80 tot '87, ook
Mercedes 190 en 200 serie.
Tel. 045-414372.
Te koop gevr. Toyota Hi-
ACE busjes en/of Urvan Nis-
san busjes. Tel. 045-
-425858/325955.
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. Mil, Sportstr. 10
Kerkrade. 045-421787.
Te k. gevr. INKOOP alle
merken auto's. Schade
geen bezwaar. 045-416239.
Wegens overcompl. van
part., CITROEN AX, nieuw
(2600 km), kl. rood. Vr.pr.

’ 13.500.- Info. 045-712158
Te k. Honda PRELUDE 1.8
EX, autom. 12 Valve, '85,
58.000 km., o.a. stuurbekr.,
045-727168 na 16.00 uur.
Te k. KADETT GTE 1.8, i.z.
g.st. m. APK, bwj. '83, vr.pr.

’ 10.500,-. Staatsmijnstr.
10, Terwinselen. Na 17 uur.
VOLVO 740 GL diesel zil-
vergroenmet., 1985, zeer
mooi. Autoparck Kerkrade,
Locht 44 Kerkrade.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.
SLOOP- en schade-auto's.
Oud ijzer en metalen. 045-
-272216/272516'SAvonds.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S van ’lOO,- tot
’5.000,-. 04490-43481.

Bedrijfswagens
TOYOTA L-A, dies. gr. kent. Piccolo's in het Limburgs
'85, dubb. cab. Vr.pr Dagblad zijn groot in RE-

’ 8.500,- ex. 04405-2897. SULTAAT! Bel: 045-719966.. Auto onderdelen en accessoires

Hagen Top-start 1990
" Milieu - accu "

* Absoluut onderhoudsvrij
* Zeer hoge startcapaciteit

* Moderne vormgeving oranje / grijs
* Europese kwaliteit

* 2 jaargarantie

(CiEP B.V.

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.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Aanhangwagens
Te k. fabrieks dubbel assige
AANHANGWAGEN, laad-
verm. 2 ton, i.st.v.nw, bwj..
'86, met registr.bew.,
’2.500,-. Tel. 045-323178.

«

Motoren
Te k. HONDA CB 650 Z bwj
'80 pr. ’3000,-. 045-
-412202, na 13.00 uur.

Caravans
Te k. 5-pers TOURCARA-
VAN Corsar 400 Itr, gewicht
735, kachel, ijskast, ring-
verw., dubb. glas, tent, 2 ta-
fels, bwj. '82, ’ 6.250,-. Tel.
045-323178.
FIAT van Hooi bus 8.25 m.
inger. gestoff., APK-gek., pr.
n.o.t.k. Superkampeerauto.
Zr. Paladiaplnts. 28,
Meerssen.

(Brom)fietsen
VESPA Ciao v.a. ’ 34,- per
maand. Meer informatie
Tweewielers Math Salden,
Limbricht.
Grote sortering en nergens
goedkoper; Fietsen, onder-
delen en banden. Ook voor
reparaties. Simon Olthofs
Tweewielerspeciaalzaak
TYPHOON, Marisstr. 14
Geleen-Zuid. 04490-49237.
Donderdag koopavond.
Div. gebr. A/ESPA'S CIAO,
ook gebr. onderdelen, inruil
mogel. H. Kruisstr. 65, Gre-
venbicht. Tel. 04498-57844.
Te k. Puch MAXI, bwj. '85, i.
z.g.st. Dorpstr. 24, Bruns-
sum.
OPA-OMAFIETS, dames-
herenfiets, renfiets en frame
Tel. 045-257371.

(Huis)dieren
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Éygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Witte MIDDELSLAGPOE-
DELTJES m. stamb., af-
stamm. v. kampioen. Tel.
043-624234.
Te k. 5 Eng. Cocker SPA-
NIELS (puppies). KL Blue
roan, m. bijbeh. pap. 04492-
-1362 (Eng, sprekend)

In/om de tuin
HOUTHANDEL Landgraaf
voor al uw tuinschermen,
planken, palen, balken, ke-
pers, panlatten, stookhout
enz. Buizerdweg 8, Indus-
trieterrein Abdissenbosch
Landgraaf 045-318518.
Tegels en klinkers voor oprit
en terras of tuinpad, in vele
maten en uitvoeringen.
CREUGERS beton, Econo-
miestr. 46, Hoensbroek (bij
Herschi). Tel. 045-213877.
1 ste soort GRASZODEN
’3,50 p.m2afgehaald, bo-
ven de 50 mtr. gratis thuis-
bez., ook gehele tuinaanl.
goedkoop, ook voor straat-
werk. Tel. 045-323178
Houth. IMPREG, In de Cra-
mer 104, Hrl., 045-751687
voor uw druk geïmpregneer-
de en op maat gezaagde
planken, palen, schermen,
nwe. en gebr. biels, rolbor-
ders enz. Bezorgen mogelijk

Te k. jonge MECHELSE
Herdertjes, 6 weken,
moeder/vader, certificaatlof.
Burg. Custersln 13,
Nieuwenhagen.
Te koop jonge BOUVIER-
HONDJES zonder stam-
boom, na 18 u. 045-229557.
Te k. DWERGPAPAGAAI
met kooi. Tel. na 18 uur
045-310012
Te k. pracht. Mini PONY
hengstje. Tel. 04492-3112.

Huw./Kennism.
Nieuw: ALLEENSTAAN-
DENCLUB Eldorado, iedere
woensdagavond dansavond
va. 20.00 uur met D.J. Ge-
lieve bewijs van alleen-
staand mee te nemen, zon-
der legitimatie geen toe-
gang. Uw clubpas ligt klaar.
Bongerd 5, Spaubeek. Tel.
04493-4193.
Zoekt U een ser. relatie. Bel
dan 045-211948. Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"
ALLEENSTAANDEN, harte-
lijk welkom vanavond in
Dancing Gorissen, Kerstraat
49, Brunssum. Orkest Los
Valentino's Tel. 045-252304
Wed. 68 jr., 1.70, RK, zkt.
nette HEER v. dez. Ift. Ifst.
Br.o.nr. B-2135, Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
"PARTNERS-TRUST",
huw.-relatieburo. Info: 045-
-210627.

j Proficiat
met jullie25-jarig huwelijk.

Christina, Oma en Paul.

Goedemorgen Paul!. ü

_l 1i_HHnn-i_-__H__________al
Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag!

Nicole, Benji en derest. __^>
Proficiat met

Sarah Reageren op
advertenties onder

.1 BRIEFNUMMER-
Stuur uw brief (voldoe*

i gefrankeerd) naar h*
m Limburgs Dagblad,

"** Postbus 3100, 6401 V
-* Heerlen en vergeet &,

% links onder op de
enveloppe het numme'

\ de advertentie te
vermelden.

Willem, Ilona, Kevin, Benji

Bel de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892,

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

' Tel. 045-463892 J. Allround Dakdekkersbedrijf

H. Arndts
Dakservice
Tel. 045-219615.

;Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.

OPRITTEN en terrass^lklinkers of sierbestratinftl
pr.opg. Tuinaanleg
423699. - _A
Voor al uw NIEUWr3<Jen verbouwingen: Bo",
drijf Baburek. Tel.
216969. _^DAKDEKKERSBEDRI{j
Nok, voor al uw da*
werkzaamheden, me'
langste schriftelijke ga'i
Bel voor vrijblijvende o"'Tel. 045-224459/7530^
Diepvries- en KOELI^REPARATIE zonder vjjj
kosten. Bel Geleen "^45230. Service binnen>

Wonen Totaal j 1

Bankstelkussens fUit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en etfe j
ren, compl. set 10 stuks mcl. vulling v.a. ’ 395,-. Run"*
ren kussens in div. kleuren v.a. ’ 998,-. Rundledere" j

kussens, rug en zit uit een stuk, dus geen geschuif JjJ

’ 395,- p. stuk. Fuhren Discount; Ganzeweide 84, f \
len-noord (Heerlerheide). Tel. 045-222622.^S

3 Franse SHOWKEUKENS
met 60% korting

1 x Pin blanc 290x280
1 x Olm/wit 200x240x280

1 x Beuken 170x160
v.a. ’ 2.500,- ex. app.
vossen keukens

■ Eikenderweg 77 Heerlen.

3 SHOWKEUKENS model
'88, wit met 50% korting:
1x280x270 hoge kasten
1x255 cm - 1x315x140

vossen keukens
Glaspaleis Kerkplein

Heerlen. Tel. 045-717555.
KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.

VLOERBEDEKKING, Jdijnen, karpetten, toPj"j
teit, vele aanbied'"
enorme voorraad, gral'|
legd. Won.mr. GJ-JKloosterstr. 22 SimfjgÜ^
Zwaar eiken BANKST^ *■’975; zwaar eiken drys
vpr. ’ 875,-; zwaar j
eethoek vpr. i\smassief eiken TV/vide»
vpr. ’ 875,-. 045-323g^
Te k. zwaar eiken %
STEL plus eethoek.Jhaard. Tel. 04490-10-i%
IJSKAST ’ 95,-; gas(,
’95,-; diepvr. ’190,-.*
pi.' ’ 75,-. 045-725595^EIKEN eeth. /325,_J
slaapk. ’ 425,-, eik. d%

’ 550,-, eik. bankst. K
Kouvenderstr. 208, Hy

Zonnebanken/Zonnehemels >
Zonnehemels j

Grootste sortering div. uitvoeringen reeds vanaf /A
Nu 4x gebogen hemel met 10 snelbruinlampen, ver"
compleet met statief nu ’ 1.198,-. Erkend Riho-dea|e

Ook reeds vanaf ’ 10,-p.wk. ,31Van Erp, Limbrichterstraat 18, Sittard, 04490-1 3»
Hoofdstraat 12 Kerkrade, 045-456999_^

TV/Video
Goede KLEUREN tv's. Zeer
grote soit va. ’ 125,- met
gar. Reeds 25 jr. het juiste
adres. TV-Occ. centrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.

Kachels/Verwar^
■■■ '■■-■ ■ - —--vKachels, nieuw en w
seerd, grote keus.^KACHELSMID, de fe»
de goedkoopste. WaieU
Klimmen. Tel. 04459-1

Muziek . >

Grote verbouwingsopruiming
prijsbrekende YAMAHA aanbiedingen.

o.a. Yamaha-keyboards v.a. ’ 95,-; Yamaha 9*? c(ii
sterkers halve prijs, orgels (geschikt voor muziek5 »$
v.a. ’295,-, drumstellen met 10 tot 50% korting. »m

v.a. ’ 89,-, gitaareffecten-lbanez ’ 95,-, shure nmcr }

’ 89,-. Ook v.a. ’ 30,-p.m. direct eigenaar van
keyboards, drumstellen, orgels, gitaren, piano

accordeons, orkestapparatuur enz.
Vraag naar onze specialeklantenkaart-

Alles van flight-case. Nergens goedkoper.
Muziekhuis Lyana

Mauritsweg 48, Stem. Tel. 04490-33227. ,y
maandag t/m zaterdag open, donderdag koop 3 a

Het prijsbrekende muziekpara^
Muziekboetiek M. Engelbert
presenteert YAMAHA Key-
board PSR36, van ’ 1.485,-
-voor ’995,-. Brusselse-
straat 134. Tel. 043-213708.
Fin, v.a. ’ 30,-.

Kunst en^g^
Te k. gevraagd W i
meubels, kleingoe 0

Tel. 09-3212261156^
Braderieën/Markten ___^

Suffelmarkt Kerkrade
in de Rodahal. e<,Zaterdag 30 september en zondag 1 oktoD y

Huur een kraampje ’ 45,- p.d. Uitsl. deelname ,
particulieren. Tel. 01640-35916/5752]^-^

Voor Piccolo's zie verder pagina 6
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Hoofddoel
tf,| hoofddoelvan de perestrojka is
L sens de Sovjet-econoom een op-
IjSltlg te vindenvoor de toenemen-
L!*iale problemen, de welvaart
|J het Sovjet-volk te verhogen en
l nieuwe kwaliteit te geven aan

levensstijl. „In an-I* landen is de levensstandaardJ'riachtig gestegen, wat dikwijls
is van het feit dat deze

thk boven hun stand leven: zeben een hoger welvaartspeil dan
( JToduktiepotentieel toestaat. In
sovjetunie is dat anders: wij zit-

t fnet de unieke situatie dat de le-
LSstandaard van de bevolking
jjj^rblijft bij het machtige ecopo-

r.|. che en technisch-wetenschap-
H.Jke potentieel van ons land. De
e,'ensporige groei van de produk-
-6 °sten, de investeringsnormen,
| e usachtige verliezen en het gro-
te,, arital onbenutte mogelijkheden
L/ften karakteristieke eigenschap-en, onze nationale economie",
E" Aganbegjan.
*K^e invoering van de perestroj-s de economie dus niet gezonder

geworden. Niettemin staat vast dat
het succes van diezelfde perestrojka
en van partijleider Gorbatsjov voor-
namelijk afgemeten zullen worden
aan de mate waarin de winkels ge-
vuld zijn met goederen. Dat komt,
vertelt Aganbegjan, omdat de crisis
op de consumentenmarkt iets is dat
alle burgers elke dag raakt. Volgens
hem zijn door hervormingen bij-
voorbeeld wel de gezondheidszorg,
het onderwijs en de sociale woning-
bouw fors verbeterd, maar „als je
niet ziek bent, geen kinderen hebt
en al wel een huis, kijk je daar na-
tuurlijk niét zo erg naar".

Fout
Abel Aganbegjan meent dat er radi-
calere en complexere maatregelen
moeten komen om een echte pere-
strojka van het economische sys-
teem tot stand te brengen. De be-
langrijkste - namelijk een prijsher-
vorming en een groothandelssys-
teem - moeten zelfs nog genomen
worden. Verder heeft de Sovjetunie
volgens hem de fout begaan de bu-
reaucratie in de vorm van staatsbe-
stellingen een instrument te bezor-
gen waarmee zij haar wil kan opleg-
gen aan bedrijven die op de nieuwe
bedrijfsvoering (kenmerk: kosten-
dekkend produceren) zijn overge-
stapt. Het gevolg is dat het nieuwe
systeem niet tot de arbeiders en het
lagere kader - de eigenlijke produ-
centen - doordringt. Zij merken
nauwelijks iets van verandering bij
de beloning of de motivatie. De
meer wezenlijke maatregelen om
tot een perestrojka van het econo-
misch beleid te komen, zijn, zegt
Aganbegjan, vooralsnog halfslach-
tig gebleven. „Dus is het resultaat
natuurlijk ook halfslachtig".

De in 1932 geboren Sovjet-econoom
is, anders dan zijn uitgever wil doen
voorkomen, geen rechterhand en
top-adviseur van staats- en partijlei-
der Michael Gorbatsjov. „Mijn rol
wordt overdreven. Ik ben ook niet
de geestelijke vader van de pere-
strojka", zegt hij in Den Haag. Toch
kan hij met gezag spreken, want zijnvisitekaart meldt dat hij leider is
van de economische afdeling van de
academie van wetenschappen in de
Sovjetunie. Dat komt erop neer dat
alle economische onderzoeksinsti-
tuten (zowel van universiteiten als
van staatsbedrijven) onder zijn ver-

antwoordelijkheid vallen. Aganbeg-
jan maakt deel uit van een veertig
man tellende adviesraad voor de
Sovjet-regering en onlangs is hij te-
vens benoemd tot president van de
academie voor volkshuishoudkun-
de. Dat is een instelling waar het
economisch kader van het land
wordt opgeleid en bijgeschoold.
Aganbegjan is naar eigen zeggen al-
tijd kritisch geweest over het econo-
misch beleid van de vroegere staats-
en partijchefLeonid Brezjnjev. Zijn
naam was als zodanig bekend en
daarom is hij vooral in de eerste fase
van de uitvoering van de perestroj-
ka vaak door Gorbatsjov geconsul-
teerd.
De Sovjetunie bevindt zich, zegt
Aganbegjan, in de beginfase van de
overgang naar een markteconomie.
„De eerste opgave is tot een markt
te komen met een ander systeem
van prijsvorming. Prijzen moeten
vraag- en aanbodverhoudingen

weergeven. Dat betekent dat we tij-
dens dat proces van prijshervor-
ming onze prijzen op het gangbare
niveau van wereldprijzen moeten
brengen. Daarvoor is een drastische
beperking van het aantal prijzen no-
dig dat door de staat wordt vastge-
steld. Een hervorming van het geld-
en bankwezen is eveneens noodza-
kelijk, want dat is nu gebaseerd op
een niet vrij inwisselbare roebel en
hopeloos verouderd".

" Abel Aganbegjan:. „Onze maatschappij wordt niet verdeeldin werkgevers en werknemers."

Ortegakandidaat
presidentschap

tJyAGUA _ rje Nicaraguaanse[»«dent Daniel Ortega is door het
<ï\es van de Sandinistische par-
L^LN aangewezen als kandidaat
k, e presidentsverkiezingen van
'ij Jaar feDruarl-
■k Presidentsverkiezingen van
i£ uari 1990 moet Ortega het opne-
|q'tegen Violeta Barrios de Cha-
L °. de kandidate van de opposi-
/■°alitie UNO.

Collectief
Is zon nieuwe economische orde
die, in Aganbegjans eigen woorden
'erg dicht bij het kapitalisme zal
staan', nog wel in overeenstemming
met de socialistische uitgangspun-
ten van de Sovjetunie? „Ach", zegt
hij, „de markt is toch geen kapitalis-
tisch eigendom. Het woord markt
bestond al voordat het kapitalisme
was uitgevonden. Ook in ons nieu-
we systeem zal het collectieve bezit
overheersen. En wij zullen niet toe-
staan dat geld met geld gemaakt
kan worden. Arbeid maakt geld.
Dat uitgangspunt leidt ertoe dat
onze maatschappij niet wordt ver-
deeld in werkgevers en werkne-
mers, met als gevolg dat de kloof
tussen de verschillende inkomens-
groepen lang niet zo groot is als bij-
voorbeeld in de Verenigde Staten.
Dat zal overblijven van het socialis-
me".

binnen/buitenland

Sovjetrussische econoom Abel Aganbegfan:

'Levenspeil is door
perestrojka gedaald'

Van onze verslaggever

V
*-N HAAG - „Het leven in de Sovjetunie is moeilijk. De rijen
°or de winkels zijn de laatste jaren aanzienlijk langer gewor-
.et\- Om iets te kunnen kopen, moet je de winkels aflopen; in
v
e éne is misschien wel wat te krijgen, in de andere niet. Maarar> tevoren is dat niet bekend. Er is wel geld in de Sovjetunie,
J^aarer zijn niet genoeg consumptiegoederen. Met onder ande-e als gevolg dat zwarthandelaren die goederen voor dubbelepzen aanbieden. Kortom, het levenspeil daalt ondanks het
't dat de mensen meer zijn gaan verdienen".

L^' Aganbegjan, die gisteren in
y n Haag de Nederlandse vertaling
Jj zijn boek 'De toekomst van pe-l|; trojka; revolutie in de Sovjet-
Jjlomie' presenteert, straalt op
Lj aë in de Anna Pavlova-zaal van
J'el Des Indes nauwelijks optimis-
l uit. Natuurlijk, economischeJvorming van de Sovjetunie is
LM^gewikkelde zaak die vele kan-
I, kent. „Het beeld is tegenstrijdig,
k^Jn positieve resultaten van de
Lestr°jka maar er zijn ook nega-
i e en vooralsnog overheerst het,satieve", aldus Aganbegjan.

Laag van hoornvlies door gebrek aan zuurstofaangetast

Oudere contactlens
kan schadelijk zijn

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Mensen die in de
jaren zestig en zeventig een in-
middels verouderd type contact-
lens hebben gedragen, lopen
sneller kans slechtziend te wor-
den. Zij komen nu op een leeftijd
waarop ze soms een operatie te-
gen ouderdomsstaar moeten on-
dergaan. Dan blijkt dat het
hoornvlies door de lenzen der-
mate is beschadigd, dat zon ope-
ratie niet meer mogelijk is.

Dit vermoeden uitte prof. dr A.
Kijlstra gistermiddag in zijn
inaugurele rede bij zijn aanstel-
ling tot hoogleraar Experimente-
le Oogheelkunde aan de Univer-
siteit van Amsterdam. Hij wil zo
snel mogelijk onderzoek verrich-
ten naar de omvang van het pro-
bleem en de mogelijke oplos-
sing.

Het gaat om mensen die ooit
niet-zuurstofdoorlatende con-
tactlenzen hebben gedragen. Ge-

bleken is dat een laag van hun
hoornvlies door gebrek aan zuur-
stof is beschadigd. Op zich kan
het hoornvlies veel hebben, maar
er kunnen problemen ontstaan
als deze oogpatiënten op latere
leeftijd een operatie moeten on-
dergaan, zoals bij ouderdoms-
staar. Het hoornvlies wordt dan
troebel waardoor de patiënt „al-
les ziet alsof hij door matglas
kijkt", aldus Kijlstra.
„Ik wil mensen niet bang maken,
maar er moet zo snel mogelijk
een bevolkingsonderzoek wor-
den begonnen. Vervolgens moet
gekeken worden welke ingrepen
er nog wel - met extra voorzich-
tigheid - uitgevoerd kunnen
worden". De hoogleraar noemt

ook een kunstlens als alternatief.

Hoeveel mensen met dit pro-
bleem geconfronteerd zullen
worden, is nog onduidelijk. Mo-
menteel zijn er nog maar weinig
mensen die lenzen dragen die
geen zuurstof doorlaten. Kijlstra
wees erop dat het probleem niet
geldt voor dragers van zuurstof-
doorlatende contactlenzen. Dat
blijkt uit een onderzoek van de
contactlensafdeling van het Aca-
demisch Medisch Centrum,
waarbij patiënten twee jaar lang
dag en nacht een nieuw type
hoog zuurstofdoorlatende lens
droegen. De hoornvlieslaag van
de ogen van deze mensen was na
die twee jaarniet beschadigd.

'Het is een blijde dag, ze kunnen geen kwaad meer'

Dood Fischer lucht
voormalig verzet op

Van onze verslaggever
WASSENAAR - Met de dood van oorlogsmisdadiger
Franz Fischer (87) is een einde gekomen aan een tijd-
perk, zegt de 80-jarige H.J. Teengs Gerritsen van het
Samenwerkend Verzet. Alle vier Duitse oorlogsmis-
dadigers die in Nederlandse gevangenschap zaten,
zijn nu dood. „Het is een blijde dag", zegt Teengs Ger-
ritsen, „ze kunnen geen kwaad meer."

Voor Teengs Gerritsen kwam het overlijden van Fi-
scher niet als een verrassing. „Ik werd gistermorgen
wakker en dacht: Fischer is dood. Ik wist van niets. Ik
had geenreden om dat te denkenen ik zat er niet over
te piekeren. Maar het was gelukkig wel waar."
Teengs Gerritsen vindt dat hij gelijk heeft gekregen
met zijn pleidooi vorig jaarvoor vrijlating van de oor-
logsmisdadigers Fischer en Aus der Fünten uit de ge-
vangenis van Breda. „Ik heb er toen op gerekenend
dat ze na hun vrijlating niet lang meer zouden leven."

Verzorging
Hij baseerde zijn verwachting op de uitzonderlijke
medische zorg die de twee bejaarde Duitsers van de
Nederlandse justitieontvingen. „Niemand in ons land
kreeg zon exceptionele verzorging. De ellendelingen
werden als kasplantjes verzorgd. Voor elk kuchje
kwam er een dokter met een pilletje. Dat zouden ze
buiten de gevangenis nooit meer zo hebben, terwijl ze
juistvatbaarder zouden zijn voor ziektes. Nou jeziet,
binnen korte tijd zijn ze alle twee dood."
Veel oud-verzetsmensen begrepen de plotselinge om-
mezwaai van Teengs Gerritsen niet. Tenslotte was hij
fel tegenstander geweest van vrijlating van de eerst
drie en later nog twee in leven zijnde oorlogsmisdadi-
gers in Breda. „Die opstelling is mij verweten. Ik heb
er lang over getwijfeld. Ook de laatste maanden nog.
Maar ik had het gevoel dat vrijlating voor de verzets-
mensen beter was en dat ik daarom moest doorzet-
ten."

Te oud
Teengs Gerritsen zegt dat hij tijdens de hoorzittingen
over het pensioen van de weduwe van NSB-leider
Rost van Tonningen tot de conclusie kwam dat het
voormalig verzet dit soort bijeenkomsten niet meer
mocht doormaken. „De mensen worden er te oud
voor. Ik besefte dat die twee moordenaars daarom ook
uit Nederland moesten. Dan hoefde er nooit meer over
gepraat te worden. Dat was mijn oplossing. Ik ben er
van overtuigd dat ze nog in leven waren geweestals ze
nog in Breda hadden gezeten."
De leider van het voormalig verzet onderstreept dat
alle ellende voor de oorlogsslachtoffers of hun nabe-

staanden is ontstaan door in de jaren vijftig het dood-
vonnis van devier Duitsers niet uit te voeren. „Als een
Nederlandse rechtbank mensen ter dood veroordeeld,
mag je er vanuit gaan dat dat ook echt verdiend is.
Maar ze kregen gratie. Er is toen niet nagedacht over
de consequenties daarvan. Dat is fout geweest. Het
was beter geweest om ze meteen in de duinen dood te
schieten."

TEENGS GERRITSEN:
...opgelucht...

Eindelijk
Teengs Gerritsen zucht. „We zijn dan nu eindelijk van
ze af' , vervolgt hij, „we hoeven niet meer over ze te
praten. Dat chapiter is voorbij. Dat is een hele opluch-
ting. We hoeven er niet meer bij stil te staan dat die
schoften er nog zijn. Ze ademen niet meer. In die zin
kunnen we rustiger leven."

Woedende inwoners Arnhemse wijk vernielen drugpanden

'De beuk moest er in'
Van onze verslaggever

ARNHEM - „Goed, je mag het
recht niet in eigen hand ne-
men. Maar het wordt nu hoog
tijd dat we van deze ellende
worden verlost. Hier valt op
normale wijze niet meer te le-
ven. De beuk moest er een
keer in. En als het nodig is, ko-
men we.morgenweer terug, en
overmorgen en de rest van de
week. We gaannet zolang door
tot we dat tuig uit de wijk heb-
ben verdreven en zelfweer een
normaal leven kunnen gaan
leiden."

Dat er tijdens het weekeinde in de
wijk Klarendal in Arnhem iets
stond te gebeuren werd zaterdag al
duidelijk. De politie arresteerde
toen een 32-jarige Arnhemmer en
twee Westduitsers. Het drietal bleek
in bezit te zijn van een kleine hoe-veelheid drugs. Bij enkele bewo-
ners sloegen toen de stoppen door.

Zij organiseerden spontaan een
'protest-actie. Een hoeveelheid
struiken werd uit een plantsoentje
gerukt en als barricade opgeworpen
op het wegdek. De keuze van de be-
woners viel op deze struiken omdat
zich daarin steeds vaker junkies

'verstoppen' om zichzelf drugs toe
te dienen.

Steen
Zondagavond sloeg (ïe vlam vervol-
gens echt in de pan. Nu beperkte de
actie zich niet tot enkele bewoners,
maar trok de buurt massaal op. Eén
van hen, met een van spanning be-
zweet gezicht, laat er geen enkele
twijfel over bestaan. Klarendal is de
jarenlange overlast van heroïne
spuitende junks meer dan zat en
neemt nu het recht in eigen hand.
„Je mag het rustig weten, ik heb
daarnet een flinke steen door die
ruit gemieterd. En ik kan jeverzeke-
ren, dat heeft mij behoorlijk opge-
lucht."
De steen van de buurtbewoner ging
door de ruit van een bekend drug-
spand aan Onder de Linden. Dat ge-
beurde rond kwart over acht. Enke-
le uren daarvoor was het bij hetzelf-
de pand ook al prijs. Een kleine vijf-
tig buurtbewoners probeerden toen
een dealer naar buiten te lokken om
hem 'luid en duidelijk' aan het ver-
stand te brengen dat op zijn aanwe-
zigheid in Klarendal geen prijs meer
wordt gesteld. De Arnhemse politie
slaagde erin de zaak te sussen en
trok zich vervolgens terug.

De eerste ruiten sneuvelden vervol-
gens om kwart over acht. De groep

woedende buurtbewoners was op
dat moment al uitgegroeid tot 150
man. Geen ruit bleef heel. De me-
nigte koelde vervolgens zijn woede
ook op de inventaris van het pand.
De in het pand aanwezige dealer
kreeg ook een flinke partij klappen.
Hij werd door de politie ontzet en
werd vervolgens aan zijn verwon-
dingen in een plaatselijk ziekenhuis
behandeld.

Gewond
„Dat die vent gewondraakte, is zijn
verdiende loon," vindt een buurtbe-
woonster dierond middernacht nog
met wat met enkele mede wijkbe-
woners staat na te praten. „Hij kan
behandeld worden, maar wij leven
hier al jarenlang in een regelrechte
hel. Wij zijn nooit geholpen."
Nadat het eerste drugspand, inmid-
dels door medewerkersvan de Cen-
trale Woningstichting dichtgetim-
merd, voorlopig onbewoonbaar is
geraakt, trekt de menigte op naar
het volgende pand. Ook daar koelt
de buiten zinnen geraakte menigte
haar woede op de ruiten. Ook de in-
tensief surveillerende politie moet
het ontgelden. De stenen gaan niet
alleen in de richting van het
drugspand, ook de politievoertui-
gen zijn doelwit.
„Eigenlijk zijn we best te spreken
over de politie. Vooral de wijkagent

doet hier prima zijn best. Maar hij
kan ook geen ijzer met handen bre-
ken. Voor de politie is het eigenlijk
jammer wat er nu allemaal aan de
gang is. Maar het kan niet anders,
het moet nu maar een keer goed ge-
beuren."
De Arnhemse politie heeft inmid-
dels alle beschikbare mankracht in-
gezet en rijdt met 'veel vertoon van
macht' door Klarendal. Niemand
wordt echter gearresteerd.
Een huilende wijkbewoonster ziet
het rond half één in de vroege mor-
gen, allemaal gelaten aan. „Dat dit
nu moet gebeuren. Man, ik heb ér
geen woorden voor, waar gaan we
naar toe. Ik durf mijn kinderen de
straat al niet meer op te sturen."
Haar grootste grief: „Je kunt bijna
geen stap verzetten of je trapt op
een gebruikte spuit." Enkele bewo-
ners die het gesprek volgen, bea-
men dat. Eén legt een troostende
arm om zijn nog steeds huilende
buurvrouw. „Je zou hier eens een
tijdje moet komen wonen. Dan zou
je het met ons eens zijn. Zelfs in
mijn eigen schuurtje ben ik niet vei-
lig. En dan zijn we nu hopelijk bin-
nenkort van die straathoeren ver-
lost, maar dit is eigenlijk net zo erg.
Als er morgenavond weer geramd
moet worden, ben ik van de partij.
Dat mag je rustig opschrijven. Als
ze uit zichzelf niet vertrekken, zul-
len we ze een handje helpen."

(ADVERTENTIE)

Persoonlijke lening?
Snel en goedkoopbij

deRabobank
Als u geld wilt lenen voor een auto, meubels of een
verbouwing, weet u bij deRabobank snel hoeveel
u kunt lenen en wat dat per maand kost. En de
Rabobank is bovendien een stuk voordeliger dan
veel andere financiers. Dit levert al gauween
voordeel op van vele honderden guldens per jaar.
Vergelijk deRabobank-tarieven voorPersoonlijke
Lening met de wettelijke maximum-tarieven. In de
tabel hieronder ziet u in één oogopslag hoeveel
voordeliger u uitbent bij deRabobank.

Persoonlijke Leningen van ’ 1.000,- t/m ’50.000,-
Rabobank wettelijk maximum

netto in loop- maand- effektieve maand- effektieve uw ,
handen . tijd termijn rente/jr*. termijn rente/jr*. voordeel
8.000,- 48mnd 211,90 13,0% ' 225,48 16 9% óüT"

10.000,- 60 mnd 220,44 12,2% 238,97 16*3% Ull'-
-25.000- 160 mnd | 551,10 | 12,2% 574,16 14*3% 1.383,-
-* tariefwijzigingen voorbehouden

Wilt u een lening? Maak dan nu een afspraak.

Rabobank Q
Meerbank voor jegeld /
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Kontakten/Klubs
i : *

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

06-320.330.02
Babbellijn

's Nachts alleen voor volwassenen 50 et. p.m.
j 06-320.330.03

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

Hot legs and pants...
EROSLIJN 06-320.32122

50 c/m

Escort Marlie
Telefoon 045-451033

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

Tel. 045-311895.
Riversideclub

E9-afslag Echt-Ohé en Laak, Dijk 2 Ohé en Laak, 100
meter voorbij camping deMaasterp. Tel. 04755-1854.
Creditcards accepted. Tevens meisjes gevraagd.

Privéhuis Diana
045-213142 met mogelijkheden voor trio, massage en met
mooie meisjes. Van maand, t/m zat. van 11.00 u t/m 02.00

uur. Trichterweg 126, Brunssum.

Escortservice Diana
045-215113 of 045-226565 met 6 leuke meisjes

Donna-Maria 045-227734
045-229718 met haar 7 vriendinnen "

—^

Privéhuis Michelle
wij staan op scherp!!!

Uook?
045-228481 /045-229680

Tieners
JONG GELEERD

50ctVmin. 06-

-320.321.10
GRATIS PORNO PAKKET

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

-320.323.06
Geniet van die jongemeiden
Speciaal inbel no. voor hete

DAMES tegen laag tarief
010-4951473

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 HOTLINE IDe heetste lijn tussen
Moskou en Washington

06-320.320.22 l
Hardlesbi

Rijpe Sex
Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*323*24
"06-320.321.03"

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m
Mindy's

Masturbatielijn
06-320.320.66 ( 50 et. p.m.).

Satisfaction
06-320.323.43 (50 c.p.m)

Mike
belt jou terug

06-320.331.63 (50 c.p.m.)

Teenage
sex

06-320.331.73 (50 c.p.m.)

06-PORNO I ■ !l!;H!rd!l;';bT» _HaH:|(.Mj7j_i
m^m^_^_ml M im . ii^^^^^m 06 - 320.330.80 06 - 320.328.30l_| _B_Jt!___PHl _^_ Walmaaaa ia unr AJlaan maa.aa_i'

06-320.320.01 M_3_____i ________■
_____É______sï__B ___~__ _!________

06-320.320.02 '" I 1" 1 «______»
t»*~*"«~***m»*~~« 06 - 320.323J7 06 ■ 320.323J8

«SFfüf _____!_■_ _________
..^,;..i.ZytZ' £2ÏZÏ 06 - 320.323J9 06-320.323.20

_mrTmrmX_W_ ■^■mrmai Hoc hard haaC Sa. ajdana aa nachtdiatitt_■_____■ ■'"'I ui'TV ■'Hiru.rviiri»06-320.321.17 06-320.32161 _t_J_ll_li__ ■_______■l£«SCitai «"".«.ai 06-320.321.08 06-320.330.22

mm-TPSm 06 - 320.32112 06-320.330.33

06 "320.323.65 06- 320.325.51 uo rurcwu wicwu
Voo. ■". dow oufliwtnt Tooi*!! op fn HU-ctt. _W_m_M_Wi I'if.U J.T.fclllL J.fltlJ N_■_■_EE____i E_m_3__3 W%FWS'^06-320.32U8 06-320.322.00 __- _^JX,£aïï.ot, .

■9arucfrta«-aucca»aa! Pu.a poana' »__«,.MM b*j da Aatomafe. aan)a «a» «fan:l /'!; J H >■ ÜPITnTIM~\ "a*»ia»la.««r(ll«a—a.(a,laatkdi.11 HTI mi S__J__U_^_i <)>■.—_. lal UI |« tan. W.aaaj_
06 ■ 320.321.01 06 - 320.325.70 ... „„„,.,_,.,-,.—,.■,Pa aafrwraiM talaloonta»! Oa hafdia aanpalil UO-GROEPSGESPREK

■üv,',-:,1!1» mXWnZMM _m_m_UT7^^r-m_m_m06 - 320.321.77 06 - 320.321.14 _^_M«_l___fc__^_^_B
Ciaaahgopwaöan,!! WawknaMoaa ,mtai! 06 -320.329.50

■««'HI» «K'];,..'ll« °-<M"ZZ:zïz:z?»-' h~

"t^S-g-6 ïiS-ÏÏS? i_!__EJ__* _■_____■
««Wl« »ia'.iJHiiU:iw 2_^S_iS_ïï_,__-.,Siïï_SS£2?

06 ■ 320.322.02 06 - 320.321.02 l_^^^^^»iST>"|^^^^^^—d««mm ■___!__■ ■"■^TlrSo^^/06-320.330.63 06-320.321.05 »M p. muiM .ivwMp<,k9.i v'
Cormet.vlnrt_.tiwline' Zo .md jtr Miïri»ndlio]( M «tt'irn« «mand fmmmt^ .L

i_r.i:MNM.]:_» aamiiii» - fc__s,i'sïïïï„ p^5,

06-320.321.04 06-320.325.53 S °» "**■ ""»"*>» /\<9_fe
Bandatoaa reapaMi! HM> vakanO.avoaOj.an! 30 et p n. "Oa^U

Nimf Debbie
alle gaatjes gevuld

50 et/min. 06

320.320.14
Topsex

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

-320*325*25
Rijpe vrouwen

Tante Ria 40 jr 50 cpm 06-
-320*323*45
320*323*45
Geslagen d00r....

Lady Bizar
50 ct.pm. 06*

320*324*68
Contactbureau
L'Amour, dames, trio, p-r.,
heren, kamerh., enz. Heer-

len. 045-225237

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

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

Tev. meisjes gevr.

Je lijkt
zo onschuldig
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 c/m

VEERTIEN
Natte dromen

06-320.324.36 50 C.p.m.

H EBO V
06-320.329.92 / 50 c.p.m.

Escortservice all-in
045-326191

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

de afspraakbox
voor sex en ... sex 50 c.p/m.

B.A.G.D.

Geslachtsziek-
tenbestrijding

24 uurs infolijn
Tel. 045-740136

De makkelijkste manier om
een lekker meisje te versie-

ren is via de
daarkomtmeer-

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

de telefoon terwijl 10
mensen meeluisteren!!

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

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

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

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

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

zien? maar in ieder
geval voelen!

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

Club
Merci

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

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

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

EenWarmAccait
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Escort-Service
van 21.00 tot 05.00 uur.

Tel. 04490-19534.

Privé en escort
045-220866

*** Love ***
Gehele middag of avond
onbeperkt relaxen met 8

sexy meisjes, ’ 200,- all-in.
Geop: ma. t/m za. 12-02uur.
Balthasar Floriszstr. 37 hs,
Amsterdam. 020-762176.

Hoe gedwee zijn grote
kerels als Sita

genadeloos
streng de baas speelt. Ze

temt ze., en snel.
06-320.330.17 (50 et. p.m.)
Rosie-Lesbilijn. S.M. Hessa
kent geen genade. Groot,
sterk en mooi met stalen

vuisten in fluwelen
handschoenen

temt ze... ook jou??
06-320.330.52 (50 et. p.m.)
Koffie, 3 sherries en dan...

Ontkleden maar voor
lifesex.

Zenuwtjes en... vreemde
nieuwe sensaties...

06-320.326.71 (50 et. p.m.)
Als het zo
Bizar

wordt weet Henny niet meer
wat ze doet. Alles verandert
onder die behandeling. Ja,

toe... nog meer...
06-320.326.70 (50 ct./p.m.)

Homo
Torn voor 't eerst opreis. Al-
tijd is er iemand om zijn rug

te drogen. De ober, de
picolo... de portier...

06-320.323.86 - 50 ct.p.m.
Tina 18. Haar leventje van

sport en uitgaan op 't
keerpunt als ze die man

ontmoet. De
allereerste

keer 06-320.326.72(50cpm)

Naturistenbox
Voor blote zonaanbidders.

Voor mensen die zich
durven te laten zien en... te

laten gaan.
06-320.327. 88 (50 Ct./p.m.)
Selma heeft een heet recept
om haar vriendin te troosten.

3 Maal 's nachts een
behandeling.

Bodymassage
06-320.330.19 (50 ct./p.m.)

Een bloesje en hoge hakjes,
dat is echt alles. Zo moet ze
bedienen. Wat gebeurt er

om haar vurig te laten
gehoorzamen

06-320.330.61 (50 ct./p.m.)

Na schooltijd
blijft Wendy uurtjes achter in
diewinkel, waar ze vreemde

leuke dingen leert.
06-320.326.71 (50 ct./p.m.)

Nieuw
Euro Escort vraagt meisjes.

Tel. 043-618908.

Sylvia
terug van vakantie. Club

Cinderella, Oude Rijksweg
Nrd. 56, Susteren, 200 m

van overweg.

Vera
privé tel. 04754-85818.

Gay!!
Het is wel even slikken

06-320.327.01 (50cpm.)

Buurvrouw
Katja staat op springen.

06-320.329.01.
Kanjers van meiden op 't

Sexrelatie-nr.
06-320.329.01.

Gezellig flirten en versieren
doe je op de
Flirtbox

06-320.330.01. (50 cpm.)
Sex-Afspreekband

Zoek ze uit (50 c.p.m.)
06-320.330.21
Spannend!!!

flirten, versieren, afspreken
06-320.330.77 (50 cpm)
Vannacht alleen voor on-

deugende bellers (50 cpm)
06-320.330.01

Schoolmeisjes, hete chicks
en rijpe tantes. Ze willen
snel sex-met-jou. Bel de

Tippelbox:
06-320.326.66 (50 cpm).

Lekkere meid zkt. sexvhend
Sex-Contactlijn

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

cpm) Live-afspreek-lijn

06-320.320.55
Ondeugende meisjes willen
sex 06-320.326.33 (50cpm)
Hetevrouwenlijn

Nieuw!
Joy Escort

Heren opgelet. Alleen met
ons de grootste pret, ma. t/m

zat. va. 16.00-04.00 uur.
Tev. leuk en vlot meisje ge-

vraagd. 045-411766.

Contactburo
Lucie, voor bemiddeling v.

adressen. Bel Geleen:
04490-50921.

"Stephany"
Welkom heren. Nieuw in

Noorbeek, de Planck. Een
huis vol super Sexy gastd.
verwelk, u. Heeft u intense

verlangens, wij openen
nieuwe gangen. Open sex
striptease. Body tot body,

vrijen strelen. "Room
service" in ons gezellig huis.
100% hyg. goed betrouwb.

Dit alles voor een toffe prijs.
Durft u 't aan, kom dan langs
Schildberg 26, 1 km. v.
grensovergang de Planck.
Open v. m.dag t/m vr.dag
van 12 tot 24 uur.

't Wordt heet, als 2 jongens
na de wedstrijd hun worstel-
partij thuis afmaken onder

de .... douche
Homo

06-320.321.33 (50 ct.p.m.)
Helen is koel en afwijzend,
maar soms dwaaltze in een

Regenjas
laat 't park in, om een

vreemde te ....ontmoeten.
06-320.326.92 (50 cpm.)
Nee, nog heter kan niet
denk je als je ze op de

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

Vooral die meisjes. Je
twijfelt wie 't heetst zijn. De

Orgiebox op 06-
-320.324.40? of De Sexbox
06-320.322.22. 50 cent p.m.
Dame zoekt gave jonge knul

Meisje wil contact met
ervaren heer. Ze vinden het

op de
Generatiebox.

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

bisex-box
vinden eerlijke mensen el-
kaar die weten dat er meer
te koop is dan mannetje-

vrouwtje.
06-320.328.38 (50 et. p.m.).

Peggy Privé
Verwennen en verwend

worden, dat kan bij ons. Ma
t/mvr. 11 tot 19 u. 04490-

-74393.

Het Leven
begint bij 40, ook W

sexleven. Op de 40 plus
fijn en ongedwongenfl

leeftijdgenoten.
06-320.327.28. (50 Cgg]
Als die jongeknul merkt

mannen met hem kun'
doen, gaat de wereld fl

voor al zn hete
Verlangens

06-320.326.91 (50j|
Rosie-zweepl
Anita verzet zich tege".
donkere figuur in zwart'

maar als ze merkt dal
een vrouw is... HEEPL'

06-320.330.51 (50(g!
Alleen zo windt het W

Met een
Onbekende

ergens in de nacht. Ee",
tiek of in 'n wagen. 06"

323.84 (50 cprn^
Net als Nancy haar ni

bikini past belt de leraar;
Zo gaat ze voor hem'

trap
op voor ....bijl'

06-320.323.85 (50J?
rosie-relatiell
Dagel. andere contac"

06-320.324.50 (50 ct_
Zie de foto's v.d. dart*
Rosie Sept. Deelnam*
tis. 010-429.11.33. Jdiscreet door Codesyj!?

Voor Piccolo's .
zie verder pagina 1'

VERSIERING
Stap over naar Sterpolis
Autorijden is al duurgenoeg. Zeker nu de Met het Sterpolis Bonus Plus Plan bouwt u
premies voor autoverzekeringen gestegen extra reservetreden op waarmee u bij even-
zijn. Het kan u per jaareen leuk bedrag tuele schade toch uw maximale korting kunt
schelen als u kritisch uw verzekering kiest. behouden.

Sterpolis-rijders zijn voordelige rijders. Een Vergelijk de premies nauwkeurig, dan kunt u
Sterpolis autoverzekering is een complete zelf zien of u nu niet teveel betaalt. En als u
verzekering met een WA-dekking tot maxi- overstapt naar Sterpolis dan neemt u de
maal Fl. 5.000.000,- inclusief groene kaart, korting (gebaseerd op het aantal schadevrij
ongevallen inzittenden verzekering en inter- gereden jaren) die u bij een andere maat-
nationale schadeservice. Caravan en schappij heeft opgebouwd gewoon mee.
aanhangwagen zijn WA meeverzekerd.

Vul de bon in en stuur hem (zonder postzegel)
Bovendien kunt u bij Sterpolis hoog klimmen naar Sterpolis, Antwoordnummer 283,
op de bonusmalus ladder. Als u minder dan 68°0 WC Arnhem. Of bel onze informatie-
-20.000 kilometer per jaarrijdt kan uw korting afdeling 085 - 572727.
oplopen tot maar liefst 80%. U betaalt dan * w'i berekenen dan vrijblijvend uw premie.
nog maar 20% van de premie.
Die jaarpremievindt u hieronder. Verstandigerijders zijn Sterpolis-rijders.

Sterpolis is een regionaal werkende onderlinge verzeke- Ja,bereken voor mij de premie die ik bij Sterpolis zou betalen ,
ringsmaatschappij zonder winstoogmerk. voor mijn autoverzekering en stuur mij gratis informatie. W
Katalogus- W.A. | W.A. All-Risks NAA^ : — ~ /A)
waarde beperktkasko (WA + kasko) _ "-

M ....... LEEFTIJD \}W
*■ 1 1 /——»;■ AV STR.AAT12.000 134,60 194,00 305,80 f A\__ I -—^^ >14.000 145,00 214,30 344,60 __|
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'~
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sterpolis volle zekerheid
Sterpolis Schadeverzekeringen Hoofdkantoor, Roermondsplein 20 Arnhem. 085 - 572727

Regiokantoor Heerlen: Raadhuisplein 14a, 045 - 740696

Limburgs uagotaa



economie

Verklaring industrielanden helpt

Dollar fors omlaag
door interventie

- De koers van de Amerikaanse dollar is gister-en op de Europese valutamarkten sterk gedaald als ge-
|B Van een verklaring in het afgelopen weekeinde van de ze-

industrielanden (G-7) in Washington en door
? gezamenlijk offensief van de centrale banken. De dollar
f^rde rond 10.30 uur 2,1485 gulden, bijna vijf cent lager dan
iSlotkoers van 2,1975 gulden op vrijdag.

allemaal in Tokio, waar
,etttrale banken van Japan, Ca-
?en ac Verenigde Staten dollars
jochten. In Tokio sloot de dollar

yen tegen 145,95 yen vrij-
''n New Vork. Het is pas de
lJe keer dat de Fed, het stelsel
Amerikaanse centrale banken,

zich op de Japanse markt waagt. De
eerste keer was in 1985.

Centrale banken
Bij opening van de Europese finan-
ciële markten betraden daar ook de
centrale banken de markt. De Bun-
desbank en de Franse, de Britse, de
Belgische en de Zwitserse centrale
banken bevestigden dollars te heb-
ben verkocht. In Japanse regerings-
kringen is gezegd dat Japan, de Ver-
enigde Staten en de Bondsrepu-
bliek een „geheime overeenkomst"
hadden om gisteren gezamenlijk
dollars te verkopen.

De interventie volgt op de vergade-
ring van de zeven belangrijkste in-
dustrielanden (G-7) in Washington
het afgelopen weekeinde, waar de
monetaire autoriteiten gemeen-
schappelijk verklaarden dat de dol-
lar de afgelopen tijd te hoog is ge-
weest en dat dit het herstel van het
evenwicht in de internationale han-
del in de weg staat. Dat bracht gis-
termorgen op devalutamarkten een
vlucht uit de dollar teweeg.
Het pond sterling is .gistermorgen
iets in koers gedaald. De munteen-
heid stond in Amsterdam om-
streeks 10.30 uur op 3,4565 gulden
tegen 3,4605 gulden aan het slot van
de handel op vrijdag. Het goud is in
prijs gestegen. Het edele metaal
opende maandag in Zürich op
367,50 dollar per ounce (31,1 gram)
tegen een slotprijs van 365,80 dollar
vrijdag. Op de effectenbeurs in To-
kio steeg de Nikkei-index van 225
aandelen met 188,92 punten tot
34.960,71.

Askosleept
Ahold voor
de rechter

-
k Deutsche Kaufhaus schakelt
jj °hter in bij haar pogingen het
j^landse detailhandelsconcern
ia te bewegen alsnog aan de on-
3ftdelingstafel plaats te nemen.

v °ktober dient voor de Haar-.e rechtbank een kort geding>Asko eist datAhold de op 23
[ sUis afgebroken samenwer-..besprekingen zal voortzettenJonden.ls voorts boos over de voorge-

verhoging van. het maat-
[apPelijk kapitaal van Ahold, die
( aanse bedrijf op 12 oktoberaan
[ andeelhouders wil voorleggen.. Voerde in de eerste helft vanj,Jaar besprekingen met Ahold
j.^menwerking op het gebied
! 'ftkoop en marketing en het
6far- van deelnemingen over en

i^ brak onlangs de besprekin-
JjM het Duitse concern abrupt
\r 1 zij kreeg te horen dat Asko
tóe*ang van 12 procent in het
[^-aandelenkapitaal , had ge-
'vanSHV.

Personalia
fLo _ Drs M. Vola (46), direc-

Research & Development
M.' bij Océ-Nederland in Venlo,
k °P 1 april voorzitter van de
„"directie. Hij volgt ir J. Eens-
t M6l) op die dan met pensioen
L Adjunct-directeur J- Vercou-

u) wordt directeur.

beursoverzicht
Kalm
STERDAM - "De Amster-
i^ e effectenbeurs gedroeg
insisteren uiterst kalm. Veel
![ ieri werden iets lager inge-
Ma vrÜdag en zo bleef het,
'Vj^ks een tijdelijke lichte op-
eUfs Vl-oeg in de middag. De
&H j trok zich ook weinig aanac fors dalende dollar.

'M. Ne nandel leidde vaak tot
j>t"en laatkoersen. Dit was on-
'Oeer net geval bij Grontmij,
Ir, £a Vuurvast,Wolff en Wewe-
lo^e totale omzet kwam uit op

i^Üoen, waarvan de aan-
6ijj ' 605 miljoen voor hun re-

namen. Op de staatsfond-
ï'kt kwamen stijgingen totaübbeltjes voor.

% ije internationals moest
'e r' V*lie het meest prijsgeven.

Le in de °pEC °ver de pr°-

f'Jsrfh°eveelheden kan eenrul{ °P de olieprijzen bete-
er, ?" Het belangrijkste fonds
*§ moest f 1,80 te-Waar f 147,70. Unilever zakte
?«r f ,aar f 157,90 en Akzo f 1,10V,143.20.
Ti 6r

, efde later op de dag flink
115, eindigde f2,30 beter op
*w Eenzelfde beeld gafBols
?8 2n die f 1,2° hoSer sloot °P
'HÓ,, Hunter Douglas raakte
Siri- kwiJt °P f 117> terwijl
\e^'Wehry na een lichte
Sh; ,toen een gulden winst'C^ op f 123.

der Grinten- die vrijdag
Kt*: g. werd getrokken door
Sen Scne berichten in mettitj rn

e Weekbladen, was in re-
?h. trv?a,ar k°n net verlies beper-Idl t 1-50 op f336.
tav kleinere fondsen vielen;rUg ast en Union op. Breevast,
Vjj een accoord met credi-
*Vra ' was vrijdag tevergeefs
"Mp.s, op f 35- Nu werd er ge-
\ rf PP f38,50. Fietsenfabri-

-11011 uJkt eveneens een
* tilh Periode definitief ach-
f'gfo te hebben gelaten enW-°mhoog naar f23.
| $ moest f 8 terug naar f 285
|3.5n;ledlcopharma f3 naarHB» 'rans Maas moest f 1,20re nopfB9.

LRC Leerdam schrapt
70 arbeidsplaatsen

LEERDAM - De Lon-
don International
Group, moedermaat-
schappij van LRC (Lon-
don Rubber Company)
Nederland, is van plan
te stoppen met het' ver-
pakken van Durex con-
dooms in Leerdam.

Hierdoor verdwijnen 70
arbeidsplaatsen. Dat is
zaterdag bekendge-

maakt door het bedrijf.
Het stopzetten van de
verpakkingsactiviteiten
is het gevolg van een
concentratie van de
produktie van con-

doorns in vier vestigin-
gen in Engeland, Italië,
Spanje en de Verenigde
Staten. De toeleveran-
cier van Leerdam, een
condoom-fabriek in de

Bondsrepubliek Duits-
land, gaat dicht. De
plannen voorzien in een
„omschakelperiode"
van negen maanden. De
reorganisatie heeft geen
gevolgen voor de ver-
koopafdeling, het test-
laboratorium en het ma-
gazijn in Leerdam, waar
ongeveer 25 mensen
werken.

" De London
Rubber
Company
staakt in
Leerdam met
het verpakken
van Durex-
condooms.
Hierdoor
verdwijnen 70
arbeids-
plaatsen.

Werkgevers willen
negen miljard

lastenverlaging

DEN HAAG - De gezamenlijke
werkgevers willen dat een nieuw
kabinet de lasten van burgers en be-
drijven de komende vier jaar met
negen miljard gulden verlaagt. De
loon- en inkomstenbelasting moet
verder omlaag, evenals de btw. De
hoge collectieve lasten in ons land
zijn niet alleen een concurrentiena-
deel in het ongedeelde Europa, ze
belemmeren tevens verdergaande
loonkostenmatigingen beperken de
ruimte voor burgers en bedrijven
om bij te dragen aan de kosten van
het milieubeleid.

Deze boodschap heeft de Raad van
de Centrale Ondernemingsorgani-
saties (RCÓ), het samenwerkings-
verband van de werkgevers, giste-
ren op het bureau van informateur
Lubbers gelegd. In het middelpunt
van de nota staat een versterking
van het bedrijfsleven, om de con-
currentieslag in het ongedeelde
Europa aan te kunnen gaan.

Onze ligging aan zee als gunstig ves-

tigingsplaatsvoordeel verliest aan
kracht, terwijl „mobiele" factoren
als een goed ondernemingsklimaat,
goed opgeleid personeel, een gun-
stige druk van belastingen en pre-
mies en gunstige arbeidskosten
steeds zwaarder gaan tellen. De
werkgevers benadrukken vooral
het belang van de laatste twee, die
hier in Europees perspectief te hoog
liggen.
Lagere arbeidskosten, door lagere
belastingen, vergemakkelijken te-
vens een terughoudende aanpas-
sing van de ambtenarensalarissen

en uitkeringen. Beide wordt koop-
krachtbehoud gegarandeerd door
de werkgevers. Geld dat vrijkomt
door verdere verkleining van de
overheid, die daardoor doelmatiger
gaat werken, kan worden gebruikt
om ambtenareninkomens waar no-
dig aan de marktinkomens aan te
passen.

De werkgevers hebben becijferd
dat voor uitvoering van het thans al
vastliggende beleid 24,1 miljard gul-
den nodig is (waaronder uitvoering
van het milieuplan). Naast de negen

miljard voor lastenverlichting is
voor de noodzakelijke verdere te-
rugdringing van het overheidste-
kort met nog eens 2 procent van het
nationale inkomen 10,6 miljard no-
dig. De „beleidsmatige aanpassing"
van inkomens in de collectieve sec-
tor vergt 6,5 miljard gulden (de helft
minder dan devolledige aanpassing
die de politieke partijen willen; wat
de RCO budgettair en economisch
onverantwoord vindt) en verbete-
ring van wegen-, spoor- en telecom-
verbindingen alsmede onderzoek
en ontwikkeling 1,5 miljard gulden.

Nieuw is dat de werkgevers een re-
serve-ruimte willen inbouwen. Over
debesteding van die buffer van drie
miljard gulden kan afhankelijk van
de vooruitzichten worden beslist.'
Bij tegenvallende groei zal de reser-
ve verdwijnen, doet zich dat niet
voor dan moet het geld in verdere
verlaging van het overheidstekort (2
procent is een minimumdoelstel-
ling, aldus de RCO) of verdere be-
lastingverlaging worden gestoken.

DSM-proeffabriek
milieuveiliger

kunststofharsen
HOEK VAN HOLLAND- DSM Re-
sins in Hoek van Holland heeft een
proeffabriek voor kunststofharsen
in gebruik genomen om nieuwe
produkten commercieel te testen.
De fabriek heeft zich vooral tendoel
gesteld produkten te leveren voor

een schoner milieu en daarin een
toonaangevenderol te verwerven.

De fabriek is volgens directeur ir. S.
Dingemans van DSM Resins van
groot belang voor het ontwikkelen
van milieuvriendelijke produkten
voor de verf- drukinkt- en kunst-
stoffenindustrie. Het bedrijf heeft
daarmee al een start gemaakt. Het
levert de grondstof voor poederverf-
systemen. Het poeder is met water
oplosbaar. Oplosmiddelen met ge-
vaarlijke koolwaterstoffen ontbre-
ken daarbij. „Daarin heeft DSM in
de tachtiger jareneen leidende posi-
tie opgebouwd. De forse groei mani-
festeert zich wereldwijd en we heb-
ben onze positie verder kunnen ver-
sterken door de introductie van een
aantal nieuwe poederverfharsen",
zo zei hij bij de officiële ingebruik-
name van de fabriek. „De ontwikke-
ling van de waterverdunbare verf-
systemen zal in de komende jaren
eveneens een bijdrage moeten leve-
ren aan de verbetering van het mi-
lieu".
De heer L. van der Heiden voegde
daaraan toe dat één van de proefin-
stallaties in de nieuwe fabriek is
ontworpen voor de produktie van
hoogwaardige kunststof materialen
voor de lucht- en ruimtevaart en de
elektronica-industrie, waarbij het
gebruik van milieubelastende che-
micaliën wordt vermeden.
In de proeffabriek kunnen op kleine
schaal vierhonderd produkten per
jaar worden uitgestest, waardoor
snel op nieuwe marktsituaties kan
worden ingespeeld. Hij biedt bo-
vendien de mogelijkheid om de
werknemers op te leiden in het ge-
bruik van nieuwe installaties en
staat model voor alle andere kunst-
harsfabrieken van DSM in bijna alle
landen in West Europa, de Ver-
enigde Staten en Taiwan.
DSM wilde de proeffabriek aanvan-
kelijk in Zwolle bouwen, dichtbij
het researchlaboratorium en de cen-
trale directie van de divisie. Maar
Zwolle wilde de fabriek volgens
Dingemans wegens haar vestigings-
beleid niet toestaan.

Toenemend
vertrouwen
in economie

DEN HAAG - Het vertrouwen van
de Nederlandse consument in de
economie handhaaft zich op een
hoog niveau. Uit het consumenten-
conjunctuuronderzoek van het CBS
blijkt dat in augustus een vertrou-
wensindex van 15 werd gemeten,
het zelfde peil als in julien vier pun-
ten meer dan in mei.
Dat vertrouwen komt onder meer
tot uitdrukking in de toeneming
van de verkoop van duurzame goe-
deren met 5 procent in het eerste
halfjaar. Vooral de verkoop van
tweewielers, personenauto's <en
foto- en optische artikelen nam fors
toe.
De ondernemers in de industrie wa-
ren in juli ook optimistisch ge-
stemd. Voor dë eerste maal sedert
het CBS begon met devraag hoe het
met de orderpositie staat zegt meer
dan de helft van de ondernemers
dat die groot is.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 115,10 114,30
Ahold 137,00 137,50
Akzo 144,30 143,20
A.B.N. 44,00 43,70
Alrenta 166,60 166,70
Amev 56,70 56,60
Amro-Bank 85,00 84,90
Bols 177,00 178,20
Borsumij W. 122,00 123,00
Bührm.Tet. 72,30 71,90
C.S.M.eert. 78,90 78,30
DAF 54,20 53,70
DordfPetr. 136,00 135,00
DSM 127,00 127,50
Elsevier 80,00 80,00
Fokker eert. 49,60 49,30
Gist-Broc. c. 36,00 35,50
Heineken 139,70 140,50
Hoogovens 100,40 101,00
Hunter Dougl. 118,00 117,00
Int.Müller 97,50 97,30
KBB eert. 87,90 87,90
KLM 54,10 53,60
Kon.Ned.Pap. 55,80 55,20
Kon. Olie 149,50 147,70
Nat. Nederl. 73,20 72,80
N.M.B. 275,50 275,00
Nedlloyd 93,00 93,90
Nijv. Cate 97,30 96,80
Océ-v.d.Gr. 337,50 336,00
Pakhoed Hold. . 145,00 144,50
Philips 48,40 48,30
Robeco 112,10 111,70
Rodamco 81,30 81,10
Rolinco 113,10 112,70
Rorento 61,60 61,20'
Stork VMF 44,00 44,50
Unilever 159,30 157,90
Ver.BezitVNU 112,00 115,30
VOC 35,70 35,50
Wessanen 85,50 84,60
Wolters-Kluwer 48,70 48,80

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 60,10 59,90
ACF-Holding 46,00 46,20
Ahrend Gr. c 293,00 285,00
Alg.Bank.Ned 45,00 44,70
AsdOpt.Tr. 21,20 21,20
Asd Rubber 6,70 6,60
Ant. Verff. 330,00
Atag Hold c 101,20 104,00
Aul.lnd.R'dam 122,00b 123,00
BAM-Holding 576,00 572,00
Batenburg 91,70 91,50
Beers 168,00 167,50
Begemann 124,00 121,00
Belindo 374,00 374,00
Berkei's P. 6,60 6,60
Blyd.-Will. 32,40 32,30
Boer De, Kon. 417,50 418,00
deBoerWinkelbedr. 71,00 e 70,50
Boskalis W. 14,80 14,85
Boskalis pr 13,20 13,20
Braat Beheer 48,20 50,20
Breevast 35,00 b 38,50

Breevast eert. 36,00 e 39,00
Burgman-H. 3060,00 3500,00 b
Calvé-Delftc 1035,00 1033,00aCalvépref.c 5860,00 5875,00 bCenter Parcs 64,50 64,50
Centr.Suiker " 78,00 77,90
ChamotteUnie 10,10 10,20
Cindu-Key 117,50 117,50
Claimindo 356,00 356,00
ContentBeheer 23,70 23,80
Cred.LßN 79,30 77,00
Crown v.G.c 99,00 100,50
Desseaux 261,00 263,50
Dorp-Groep 47,40 46,50
Econosto 367,50 371,00
EMBA 139,30 139,30
Enraf-N.c. 55,80 55,90
Eriks hold. 453,00 453,00
Flexovit Int. 94,50 94,70
Frans Maas c. 90,20 89,00
Furness 133,50 132,50
Gamma Holding 90,00 90,00
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 33,00 f 32,80
Geveke 46,00 46,00
Giessen-de N. 304,00 303,00
Goudsmit Ed. 415,00 416,00
Grasso'sKon. 114,80 114,80
Grolsch 152,50 152,00
GTI-Holding 194,50 194,00
Hagemeyer 125,00 127,00
HAL Trust B 16,00 15,90
HALTrust Unit 16,00 15,90
H.B.G. 239,20 239,00
HCS Techn 19,60 19,30
Hein Hold 123,20 125,40
Hoeks Mach. 203,50 203,50
Holec 40,00 39,00
Heineken Hld 123,20 125,40
Holl.Sea S. 1,31 1,28
Holl. Kloos 592,00 592,00
Hoop Eff.bk. 10,30 10,10
Hunter D.pr. 5,95 5,95
ICA Holding 20,80 20,80
IHC Caland 38,50 39,40
Industr. My 245,00 d 245,00
Ing.Bur.Kondor 648,00 665,00
Kas-Ass. 54,50 52,50
Kempen Holding 17,30 17,30
Kiene's Suik. 1518,00 1502,00
KBB 88,00 88,00
Kon.Sphinx 131,40 131,20
Koppelpoort H. 335,00 334,00 a
Krasnapolsky 224,00 224,00
Landré & Gl. 58,60 58,60
Macintosh 50,70 49,50
Maxwell Petr. 705,00 700,00
Medicopharma 86,50 83,50
Melia Int. 6,60 6,90
MHVAmsterdam ) 20,10 20,10
Moeara Enim 1263,00 1250,00
M.Enim 08-cert 16300,00 16300,00
Moolen en Co 33,70 33,70
Mulder Bosk. . 78,00 80,00
Multihouse 10,70 10,90
Mynbouwk.W. 435,00 435,50'
Naeff 250,00
NAGRON 49,50 49,50
NIB 617,00 617,00

NBM-Amstelland 20,50 20,50
NEDAP 381,00 380,00
NKF Hold.cert. 365,00 364,00
Ned.Part.Mij 40,50 40,50
Ned.Spnngst. 10800,00
Norit 989,00 984,00
Nutricia gb 76,00 75,30
Nutricia vb 82,50 82,00
Oldelft Groepc 183,00 184,00
Omnium Europe ' 15,50 15,70
Orcoßankc. 71,60 70,70
OTRA 147,80 147,80
Palthe 92,00 92,50
PirelliTyre 49,80 49,40
Polynorm 113,90 114,50
Porcel. Fles 180,00 182,00b
Ravast 49,50 49,50
Reesink 79,80 79,40
Riva 61,00 63,00
Riva (eert.) 61,20 63,00
Samas Groep 71,50 71,30
Sanders Beh. 112,00 112,00
Sarakreek 32,30 31,50
Schuitema 1575,00 1575,00
Schuttersv. 178,00 175,00f
Smit Intern. 51,20 50,50
Stßankiers c. 24,20 23,60
Stad Rotterdam 174,00
Stad Rotterdam c 43,50 43,30
TelegraafDe 458,00 454,00
TextTwenthe 350,00 351,00
Tulip Comp. 54,60 54,80
Tw.Kabel Hold 151,00 151,20
Übbink 103,00 102,50
Union Fiets. 21,00 23,00
Ver.Glasfabr. 351,50 349,00
Verto 65,40 65,00
Volker Stev. 64,00 63,00
Volmac Softw. 57,80 57,80
Vredestein 16,80 16,90
VRG-Groep 70,50 70,50
WegenerTyl 193,00 190,00
West Invest 28,20 28,20
Wolters Kluwer 196,00 194,00
Wyers 47,00 48,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 38,50 38,70
ABN Aand.f 79,50 79,50
ABN Beleg.f 61,50 61,00
ALBEFO 53,90 53.90
AldoüarßFs 21,40 21,40
Alg.Fondsenb. 249,00 250,00
Alhance Fd 13,50 13,50
Amba 50,00 51,00
America Fund 340,50 335,00
Amro A.in F. 93,20 93,30
Amro Neth.F. 82,30 82,30
Amro Eur.F. 78,00 77,90
AmroObl.Gr. 154,70 154,80
Amvabel 96,30 95,90
AsianTigersFd 65,30 64,80
AsianSelFund 50,00 50,00
Bemco Austr. 65,70 65,00
Berendaal 125,80 125,00
Bever Belegg. 26,50 26,00
BOGAMIJ 111,90 112,20
Buizerdlaan 42,80 43,50

Della Lloyd 44,80 44,10
DP Am. Gr.F. 25,70 25,00
Dp Energy.Res. 41,00 41,00
Eng-H011.8.T.1 9,80 9,80
EMF rentefonds 66,00 66,00
Eurinvest(l) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 8,40 8,40
EOE DuStlnF. 333,00 332,00
EurGrFund 65,00 64,90
Hend.Eur.Gr.F. 229,50 231,50
Henderson Spint 76,60 76,10
Holland Fund 81,70 81,60
HolLObl.Fonds 123,90 123,90
HolLPacF. 119,00 118,00
Interbonds 564,00 564,00
Intereff.soo 45,20 45,50
Intereff.Warr. 345,00 345,00
JapanFund 38,00 38,00
MXInt.Vent. 59,50 59,50
Nat.Res.Fund 1600,00 1580,00
NMBDutch Fund 40,60 40,80
NMBOblig.F. 35,30 35,20
NMBRente F. 104,20 104,20
NMB Vast Goed 38,40 38,40
Obam, Belegg. 235,90 235,50
OAMFRentef. 14,20 14,20
Orcur.Ned.p. 49,80 49,80
Pac.Prop.Secf. 51,80 51,50
Pierson Rente 100,90 100,90
Prosp.lnt.High. 8,50 8,50
Rabo Obl.inv.f. 76,20 76,20
Rabo ObLdiv.f. ' 51,20 51,20
Rentalent Bel. 137,50 137,60
Rentotaal NV 31,60 31,60
Rolinco cum.p 101,00 101,00
Sci/Tech 18,60 18,20
Technology F. 20,90 20,90
Tokyo Pac. H. 252,50 259,50
Trans Eur.F. 84,50 84,50
Transpac.F. 561,00 561,00
Uni-Invest 123,50 128,50
Unico Inv.F. 87,20 87,50
Unifonds 33,30 33,60
VWN 58,50 58,40
Vast Ned 122,90 122,90
Venture F.N. . 45,30 45,30
VIB NV 88,80 88,00
WBO Int. 79,40 79,70
WereldhaveNV 211,50 211,00

Buitenlandse obligaties
B%EEGB4(I) 102,50 102,40
3/2 EngWarL 35,40 35,10
5%E1865 99,00 99,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 38,00 38,50
Amer. Brands' 74,00 73,75.
Amer. Expres 36,70 36,70
Am.Tel.& Tel. 42,80 42,75
Amentech 63,00 63,50d
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine. 34,00 33,70
Atl.Richf. 107,00 106,40
BAT Industr. 8,20 8,10
Bell Atlantic 97,60 99,00

BellCanEnterpr 40,70 40,50
Bell Res.Adlr 1,10 1,10
Bell South 53,30 54,20
BET Public 3,00
Bethl. Steel 21,70 21,60
Boeing Comp; 58,40 58,40
Chevron Corp. 58,75
Chrysler 24,80 25,50
Citicorp. 31,70 32,60
Colgate-Palm. 58,20 58,00
Comrn. Edison 38,40 38,40d
Comp.Gen.El. 485,00 490,00
Control Data 18,20 18,10
Dai-IchiYen 3470,00 3470,00
Dow Chemical 101,00 101,30d
Du Pont 116,00 118,00
Eastman Kodak 47,70 47,80
Elders IXL 3,00
Euroact.Zw.fr. 180,00 180,00
Exxon Corp. 45,25 45,70
First Paclnt 0.60
Fluor Corp. 33,50 32,60
Ford Motor " 50,60 51,80
Gen. Electric 55,25 55,90
Gen. Motors 47,50 47,50
Gillette 45,00 45,30
Goodyear 54,50 53,80
Grace & Co. 37,40 34,50
Honeywell 83,50 83,00
lnt.Bus.Mach. 116,25 116,20
Intern.Flavor 64,30 65,80
Intern. Paper 55,00 a 54,80
ITT Corp. 59,70 59,80
K.Benson® 4950,00 4950,00
Litton Ind. 92,20 91,80
Lockheed/'^-- 48,30 48,00
Minnesota Mining 74,00 74,70
Mobil Oil 56,00 57,00
News Corp Auss 15,70 15,10
Nynex 80,70 81,00
Oee.Petr.Corp 29,80 29,75
Pac. Telesis 45,50 45,80
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 56,25 56,50
Philip Morris C. 158,00 157,40
Phil). Petr. 27,50 27,50
Polaroid 44,80 44,90
Privatb Dkr 299,80 299,70
Quaker Oats 63,50
StGobinFfr 695,00 "700,00
Saralee 57,10
Schlumberger >- 43,60 43,50
Sears Roebuck 43,25 43,20
Sony (yen) 38,50 39,40
Southw. Bell 55,50 55,20
Suzuki(yen) 915,00
Tandy Corp. 46,80 47,25d
Texaco 51,25 51,50
Texas Instr. 39,20 38,75
The Coastal C. 42,10 42,10
T.I.P Eur. 1,80 1,83
ToshibaCorp. 1230,00 1240,00
Union Carbide 28,30 28,30
Union Pacific 77,50 76,50
Unisys ' 20,10 20,00
USX Corp 33,60 33,60
US West 70,60 71,30
Warner Lamb. 104,30 105,80
Westinghouse 66,70 66,30

Woölworth 64,60 64,80
Xerox Corp. 65,50 66,30

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 56,00 55,00
Am. Home Prod. 220,50
ATTNedam 91,50 92,20
ASARCO Ine. 68,50
Atl. Richf. 231,70 225,50
Boeing Corp. 126,50 124,00
Can. Pacific 46,00 46,00
Chevron Corp. 120,00 123,00
Chrysler 57,00 55,00
Citicorp. 67,50 67,70
Colgate-Palm. 126,00 125,00
Control Data 34,50 35,00
Dow Chemical 221,00 215,00
Eastman Kodak 102,50 101,00
Exxon Corp. 99,00 97,00
Fluor Corp. 71,00
Gen. Electric 120,50 116,20
Gen. Motors 103,00 100,00
Gillette 97,00 97,00
Goodyear 121,00 117,00
Inco 69,50 68,50
1.8.M. 248,10 241,00
Int. Flavors 147,50
ITTCorp. 129,50 128,50
Kroger 38,00 38,00
Lockheed 104,00 102,00
Merck & Co. 156,00 153,20
Minn. Min. 161,00 160,00
PepsiCo. 122,00 118,00
Philip Morris C. 345,00 335,00-
Phill. Petr. 58,00 55,20
Polaroid 90,50 89,00
Procter & G. 266,50
Quaker Oats 134,00
Schlumberger 94,00 89,00
Sears Roebuck 92,50 92,00
Shell Canada 70,50 70,50
Tandy Corp. 101,50 99,00
Texas Instr. 84,00 80,00
Union Pacific 167,00 163,00
Unisys Corp 42,00 42,00
USX Corp 72,00 71,00
Varity Corp 3,95
Westinghouse 145,50 142,00
Woölworth 140,50 139,50
Xerox Corp. 139,00 141,50

Certificaten buitenland
Deutsche b! 687,00 700,00
Dresdner B. 350,00 360,00
Hitachi (500) 1600,00
Hoechst 297,00 299,50
Mits.El.(soo) 1250,00
Nestlé 8750,00 8750,00
Siemens 610,00 615,00

Euro-obligaties & conv.
10/4Aegon 85 102,50 102,50

Aegon warr 12,30 12,30
10/2ABN 87 96,50 96,50
13Amev 85 99,00 99,00
13Amev 85 96,00 96,00

10AmevBs 102,20 102,20
HAmevB6 96,25 96,25
14'/4AmroB7 98,15 98,40
13 Amro-BankB2 100,25 100,25
10/2Amro 86 96,75 96,75
10Amro 87 96,00 96,00
53/4 Amro 86 95,75 95,75
Amro Bank wr 40,00 38,70
Amro zw 86 70,65 71,25
9 BMH ecu 85-92 100,50 100,50
7 BMH 87 97,00 97,00
10'/»EEG-ecu 84 100,25 100,25
93/4EIB-ecu85 101,50 101,50
12/2 HlAirlF 92,90 92,90
12NIB(B) 85-90 101,00 101,00
11'/4NGUB3 101,75 101,75
10 NGU 83 100,50 100,50
2/4 NMB 86 82,80 82,90
NMB warrants 97,80 96,00
S% Phil. 86 99,50 99,50
6% Phil.B3 98,00 98,00
11 Rabo 83 102,75 102,75
9Rabo 85 102,00 102,25
7Rabo 84 102,50 102,50

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 29,00 28,50
Bredero eert. 26,50 26,50
11 Bredero 27,50 25,00
LTVCorp. 1,90 1,90
5 Nederh. 68-78 25,50 25,50
RSV. eert 1,37 1,37
7'/bRSV69 85,00

Parallelmarkt
Alanheri 30,10 29,90
Berghuizer 49,70 49,80
Besouw Van c. 58,50 57,30
CBlBarinOce 1995,00 1980,00
Comm.Obl.F.l 101,40 101,40
Comm.Obl.F.2 101,50 101,50
Comm.Obl.F.3 101,60 101,60
De Drie Electr. 38,70 38,50
Dico Intern. 125,00 124,80
DOCdata 25,90 25,90
Ehco-KLMKl. 40,10 39,50
E&L Belegg. 1 79,20 79,00
E&L Belegg.2 78,00 77,90
E&L Belegg.3 77,60 77,50
Geld.Pap.c. 72,80 72,80
Gouda Vuurvc 111,00 113,00e
Groenendijk 37,80 37,80
Grontmij c. 208,00 212,00
Hes Beheer 233,00 220,00 a
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 4,20 4,50
Infotheek Gr 33,60 33,50
Interview Eur. 8,70 8,70
Inv. Mij Ned. 62,70 62,30
Kuehne+HeiU 43,70 44,50
LCI Comp.Gr. 80,00 80,00
Melle 324,00b 325,00
Nedschroef 131,20 132,00 "
Neways Elec. 13,00 12,90
NOG Bel.fonds 31,60
Pie Med. 12,50 12,50

Poolgarant 10,55 10,60

' SimacTech. 22,20 22,00
Text Lite 5,90 5,90
VerkadeKon. 296,00 291,00
VHS Onr. Goed 19,30 19,50
Weweler 155,00 158,00 a

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Akzo c jan 150,00 354 4,80 4,30
akzo p okt 150,00 325 6,00 7,40
akzo p jan 150,00 309 8,00 8,70
amro p okt 90,00 273 5,00 5,10
d/fl c okt 215,00 370 5,90 2,90
d/fl c dcc 210,00 239 11,00 8,00
d/fl c dcc 215,00 428 7,30 b 5,00
d/fl c dcc 220,00 217 4,60 3,00
d/n c mrt 215,00 277 9,80 a 6,10 "d/H p okt 220,00 293 3,40 6,20
dsm c okt 125,00 214 4,60 a 4,90
dsm c okt 135,00 214 1,00 1,30
coc c okt 315,00 486 8,80 B,oob 'coc c okt 320,00 340 5,60 4,90
coc c okt 325,00 483 3,40 3,00
coc c okt 330,00 258 1,80 1,50
coc p okt 315,00 435 2,70 2,70
coc p okt 325,00 327 7,30 7,90
coc p jan 300,00 320 3,50 3,70
hoog c okt 95,00 369 7,30 7,50
hoog c okt 105,00 561 2,20 2,30 a■hoog c okt 110,00 482 1,10 1,20
hoog c okt 115,00 278 0,60 a 0,60
hoog c jan 100,00 248 9,40 9,50 b
hoog c jan 105,00 364 6,90 7,20 "hoog c jan 110,00 285 4,60 5,00 'kim c okt 55,00 419 1,00 0,80 ,
kim c jan 55,00 302 3,30 3,20
kim p apr 50,00 263 2,00 2,10
knp c okt 65,00 220 0,20 a 0,20 .
knp p okt 55,00 244 1,00 1,20
nedl c okt 84,00 300 10,50a 10,00
nedl c okt 92,00 330 4.50 a 4,20
nedl c jan 100.00 222 4,70 4,30
nip p nov 100,00 1000 1,55 1,50
nlx c mei 100,00 500 0,90 0,95
natn p jan 70,00 215 1,50 1,50
phil c okt 40,00 462 8,40 8,30
phil c okt 45,00 432 3,80 3,70
phil c okt 50,00 347 1,00 1,00
phil c jan 40,00 209 9,00 9,00
phil c jan 50,00 747 2,40 2,40
phil c apr 50,00 253 3,70 3,70
phil c 091 55,00 724 5,40 5,40
phil c 093 30,00 647 22,80 22,40
olie c okt 150,00 898 2,90 2,10
olie c jan 150,00 219 6,90 6,30
olie p jan 150,00 694 4,60 5,60
unil p jan 160,00 317 5,40 5,80

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

beurs en valuta

Goud en zilver
a_VISTERDi_M - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 25-9-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:

GOUD: onbewerkt ’ 25.150/26.650,
vorige ’ 25.470-/25.970, bewerkt ver-
koop ’ 27.250, vorige ’ 27.570 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 330-/ 400, vori-
ge ’ 330-/400; bewerkt verkoop ’ 440
laten, vorige ’ 440 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,09 2,21
Brits pond 3,32 3,57
Can. dollar 1,76 1,88
Duitse mark(lOO) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,63 1,75
Jap. yen (10.000) 147,25 152,25
Ital. lire. (10.000) 14,95 16,35
Belg. frank (100) 5,22 5,52
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 32,10 34,60
Zwits. Fr (100) 127,75 132,25
Zweedse kr. (100) 31,85 34,35
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 2,14825-15075
Brits pond 3,4520-4570
Duitse mark 112,775-825
Franse franc 33,285-335
Belg. franc 5,3795-3845
Zwits. franc 130,015-065
Japanse yen 150,450-550
Ital. lire 15,590-640
Zweedse kroon 33,110-33,160
Deense kroon 28,990-29,040
Noorse kroon 30,785-30,835
Canad. dollar 1,82675-82925
Oost. schill 16,0150-0250
lers pond 3,0010-0110
Spaanse pes 1,7930-8030
Gr. drachme 1,2450-3450
Austr.dollar 1,6885-6985
Hongk.dollar 27,50-27,75
Nieuwz.dollar 1,2785-2885
AntiU.gulden 1,1900-2200
Surin. gulden 1,1900-2300
Saudische rial 57,30-57,55
Ecu gulden 2,3345-3395

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 209,50 208,10
id excl.kon.olie 204,90 204,10
internationals 210,40 208,40
lokale ondernem. 210,60 210,10
id financieel 154,20 153,40
id niet-financ. 266,70 266,40

CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 272,50 270,70
id excl.kon.olie 253,70 252,80
internationals 283,10 280,40
lokale ondernem. 260,40 259,80
id financieel 200,80 199,80
id niet-financ. 318,50 318,20
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 198,30 198,00
internation 203,20 202,20
lokaal 197,40 197,20
fin.instell 163,50 162,90
alg. banken 157,40 156,90
verzekering 168,70 167,90
niet-financ 208,40 208,40
industrie 200,50 200,40
transp/opsl 234,90 234,60

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

Akzo 142,80-143,20(143,20)
Kon.Olie 147,00-147,70 (147,70)
Philips 48,00-48,20 (48,30)
Unilever 157,00-157,80(157,90)
KLM 53,50-53,60(53.60)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2674.39 1434.57 216.49 1067.99Hoogst 2685.41 1444.35 217.37 1073.29
Laagst 2647.61 1423.19 214.91 1058.39Slot 2659.19 1428.17 215.67 106260Winst/
verlies - 22.42 - 20.09 - 1.13 - 10.40
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Duitsland 1
09.45 ZDF-info Gesundheit.
10.00 Tagesschau und Tagesthe-

men. Actualiteiten.
10.03 Einzug ms Paradies. Afl. 5. Der

fünfte Tag.
11.30 Leo's. (herh.).
12.00 Urnschau.
12.15 Der kurze Frühling von Pe-
king, (herh.).

12.55 Persoverzicht.
13.00-13.15 Tagesschau.
14.40 ""Teletekst-overzicht.
15.00 Tagesschau.
15.05 Die Campbells. Serie. Afl. 30:

Das Gold des Herrn Bingham. Dr.
Campbell heeft een zekere heer
Bingham in het bos gevonden. Hij
neemt de totaal uitgeputte man mee
naar de boerderij om hem te verple-
gen.

15.30 Durch Dich wird diese Welt
erst schön. 8-delige serie over de
geschiedenis van de Duitse schlager.
Deel 6. Presentatie: Paul Kühn.

16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Spass am Dienstag. Kinder-

programma met Alisa en Frank Zan-
der.

17.15 Tagesschau.
17.25 Nurkeine Hemmungen. Letter-

greepraadsels met Michael Schanze.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Simon & Simon. Serie. Afl.:

Wie der Vater, so der Sohn.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 ""Die Goldene 1 - ARD-Fern-

sehlotterie, amusementsprogramma
gepresenteerd door Max Schautzer
met vandaag de hoofdtrekking van de
loterij.

21.00 Report. Actueel magazine.

21.45 Dallas. Amerikaanse serie met
Barbara Bel Geddes, Patrick Duffy,
Linda Gray e.a. AfLWiener Traume.
De Duitse manager Frederic Ober
gaat zaken doen met de Ewings.

22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturwelt. Boekenjournaal ge-

presenteerd door Dieter Zilligen.
00.00 Tagesschau.
00.05-00.10 Nachtgedankeh. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

Kabel- en CAI-abonnees
voor kanalen zie scnema exploitant

■ = zwart wit programma

" " = stereo geluidsweergave
oo = tweetalig bij stereo-app.
TT = teletekst ondertiteling

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

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

België/TV 1
14.00-15.00 Schooltelevisie. -Tech-

nologie: Afvalstoffen.
17.30 Sinja Mosa. Braziliaanse serie

met Lucelia Santos. Afl. 17.
17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Afl. 29.
18.05 Plons. Afl.: Plons en de teke-

naar.
18.10 Draaimolen. 4-delige kinderse-

rie.
* 18.20 Sprookjesverteller. 9-delige

Britse reeks fantastische verhalen
van Jim Henson. Afl. 2: Reus zonder
hart.

; 18.45 Korte film.
19.00 De 'romantiek. 2-delige docu-

mentaire. Deel 2.
19.25 Lotto-winnaars. Mededelingen

en programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Boemerang. Quiz.
20.10 Buren. Australische tv-serie.

Afl. 200. Shane wordt belaagd door
een om aandacht smekende vrouw.

20.35 The best of Margriet.- Hoogte-
punten uit de afgelopen reeks talk-
shows.

21.35 Shingen. 12-delige Japanse se-
rie van Yukihiko Shigemitsu over een
der grootste Samoerai uit de geschie-
denis. Afl. 3. Shingen raakt gechar-
meerd van prinses Kai, die sprekend
op zijn eerste liefde Okoko lijkt. Als
Kai spoorloos verdwijnt denkt men
dat zij op bovennatuurlijke wijze is
verdwenen.

22.25 Kunst-Zaken.

22.30 Nieuws.
22.45 Audio-videojournaal.
22.50 Labyrint. Belgian Road - Vla-

mingen in Zuid-Australië.
23.40-23.45 Coda. Sur Ie pont d'Avig-

non.

" John Hurt als de verteller
in de Engelse serie 'De
Sprookjesverteller. (Bel-
gië/TV 1 - 18.20 uur.)

België/TV 2
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 14.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 839. Onbewust heeft
Alison Craig voor ontdekking behoed.
Susan is verheugd Wayne terug te
zien.

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

19.28 Programmaoverzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Voetballen. (Onder voorbe-

houd.) Rechtstreekse reportage van
de wijdstrijd FC Antwerp - Sofia. In-
dien geen voetballen: Franse speel-
film 'De Supersul' van Yves Amou-
reux, met Gerard Jugnot e.a.

21.45 Uitzending door derden. Pro-
gramma van de Vlaams-nationale
Omroepstichting.

22.30 Sociale Zekerheid. Van de
Wieg tot het Graf. Afl. 1: Ver van ons
af?

22.55-23.00 Audio-videojournaal.

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

TROS
16.00 Dieren in het wild. Serie na-

tuurfilms. Afl. 36: Die beeldschone
vlinders.

16.28 TROS dinsdagmatinee. De le-

gende van Errol Flynn. Amerikaanse
tv-film van Don Taylor over het leven
van de beroemde acteur Errol Flynn,
met Duncan Regehr, Barbara Hers-
hey, Darren McGavin e.a.

18.50 Bassie en Adriaan. Kinderse-
rie. Afl. 20: Wie een kuil graaft voor
een ander. ledereen moet lachen, be-
halve Bassie.

18.55 De mini-playbackshow. Pro-
gramma met imitaties gepresenteerd
door Henny Huisman.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Wie is Bourne? 2-delige Ameri-

kaanse mini-serie, met Richard
Chamberlaine, Jaclyn smith, Den-
Holm Elliott e.a. Deel 1. Vissers vin-
den een zwaar gewonde man, die zijn
geheugen heeft verloren. Hij wordt
als ene Jason Bourne herkend, maar
wie is Bourne eigenlijk?

22.05 TROS Aktua. Actualiteitenma-
gazine.

22.35 Euro Country Music Masters
1989. Country- en westerngroepen
uit 14 landen strijden om de Golden
Star TV Award. Presentatie: Ruud
Hermans.

23.46-23.51 Journaal

Duitsland 2
09.45 Gezamenlijk ochtendpro-

gramma ARD/ZDF.
13.15 Mehrere Kilometer Stau vor

Nesselwang. Documentaire over mi-
lieuvervuiling, (herh.).

15.25 ""Teletekst-overzicht.
15.45 Programma-overzicht.
15.55 Heute.'
15.58 Wickie und die starken Mar-

mer. Tekenfilmserie voor de jeugd
naar het boek van Lewis Carroll. Afl.:
Der Wettlauf. Wickie wil met de Vikin-
gers gaan varen. Eerst moet hij ech-
ter een proef afleggen, (herh.).

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

naar het boek van Stefan Wolf, met
Fabian Harloff, Christian Pfaff, Kai
Maahs e.a. Afl. 4: Der Schlangen-
mensch. Tim ziet hoe een man wordt
overvallen: Hij blijkt de vader van een
schoolkameraadje te zijn.

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

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

17.45 Ein Heim für Tiere. Duitse se-
rie. Afl.: Alles wegen Dackel Anton,
met Hans Heinz Moser, Angela
Pschigode, Michael Lesch e.a. Aan-
sl.: Mode höchst-persönlich. Van-
daag de gaderobe van Maryam
Sachs, schoondochter van Gunter
Sachs.

18.20 Ein Heim für Tiere. Vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. Polen in Not,

reportage over de voedselhulp van de
EG aan Polen.

20.15 Allein gegen die Mafia. 6-deli-
ge Italiaanse serie. Afl. 6, met Michele
Placido, Patricia Millardet, Remo Gi-
rone e.a. Ester ontdekt een schets op
een landkaart. Corrado legt een ver-
band met het transport van radio-ac-
tief afval en komt in actie.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Aus unseren Ateliers. Actuele
.film- en televisietips. Met interview
BenKingsley en filmportret van de re-
gisseur Rainer Erler. Presentatie: Be-
bette Einstmann.

22.40 Das kleine Fernsehspiel. Lüz-
zas Walkman. Tv-film van Christian
Schocher, met Thomas Pfister e.a.
De mijnwerkerszoon Lüzzas verlaat
zijn dorp en trekt naar de grote stad.
Hier neemt hij niet deel aan het luxe
leven van de après-ski en disco, maar
raakt verzeild tussen werklozen,
drugsgebruikers en halve criminelen.

00.25-00.30 Heute.

" Hans Heinz Moser en Inge Meysel in 'Ein Heimfür Tiere'.
(Duitsland 2-17.45 uur.)

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 ml
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3en 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

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOT
10.00 Boekenbuis. Afl. 2.
10.30 Dichters op school. Afl. 2.
11.00 China. Afl. 2.
11.30-12.00 Lief en leed. Afl. 2.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
ROF
14.00-14.20 Skoalle-tv. Skiednis:

Grutte Pier en de Swarte Heap.
TELEAC
15.00 (TT)Zelf mode maken. Les 3.
15.30-15.39 Voorlichtingsprogram-

ma. De cursus Como vai? Portugees
voor beginners.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

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

gramma.
19.10 Meneer Majeika. 6-delige En-

gelse jeugdserie.Afl. 6: Vertel me hoe
ik thuis kan komen.

19.35 Qwerty. Actuele rubriek over
mensen en computers.

20.00 Journaal.

20.29 Drie horizontaal. Het andere
net veranderd, vooruitblik op de Ne-
derland 3 programma's van het ko-
mende seizoen.

21.07 Jazz uit het BIM-huis. Een op-
treden van New Association.

21.32 Nicaragua, 10 jaarlater. Docu-
mentaire.

22.30 Journaal.
22.40 De Haag vandaag.
22.55 Financieel management. Afl.

4.
23.25-23.30 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

"Richard Chamberlain en Jaclyn Smith in de spannende
thriller 'Wie is Bourne'. (Nederland 2 - 20.29 uur.)

België RTBF
14.00-15.00 Schooltelevisie. 17.45 Va-
caturebank. 18.00 Nouba Nouba. Kin-
derprogramma met Bouli en Mamie
Cass'cou, tekenfilms. 18.30 Jamais
deux sans toi. Magazine met een be-
kende persoonlijkheid als gast. 18.53
Programma-overzicht. 19.00 Journaal.
19.03 Ce soir. Waalse actualiteiten.
19.20 Uitslagen Lotto en joker. 19.30
Journaal en weerbericht. 20.05 Actuali-
tés è la une. (herh.). 20.10 Barbara
Hutton. 6-delige Amerikaanse serie.
Afl. 1. De excentrieke en puissant rijke
F.W. Woölworth opent het zoveelste fi-
liaal van zijn grote winkelketen. 21.05
Planète des hommes. Vivre avec les
dieux. Reportage over het dagelijks le-
ven van een priester in Togo. 22.00
Weerbericht en Laatste nieuws. 22.35

Bourse, beursberichten. 22.40-00.30
Ciné-Club de Minuit. Cinéma japonais:
Zegen, le seigneur des bordels. Japan-
se speelfilm uit 1987 van Shöhei Ima-Imura. 1901. De Japanner Iheiji Murao-i
ka zet illegaal voet aan wal in Hong-
kong. Hij laat zich als spion naar
Mandsjoerije zenden. Daar komt hij ini
aanraking met Japanse prostituees, in j
wier lot hij verbetering tracht te bren-i
gen.

TV5
16.05 Brèves. 16.10 Nouveau monde.:
17.10 La chance aux chansons. 17.30:
La vérité est au fond de la Marmite.
18.00 Des chiffres et des lettres. 18.30
Récréation. 19.00 Histoires naturelles.
19.30 Brèves et météo Européenne.
19.40 Papier glacé. 20.00 Temps pré-
sent. 21.00 Sports. 22.00 Journal Télé-
visé et Météo Européenne. 22.30 La
Marche Du Siècle. 00.30-01.00 Le Di-
van.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag: Bewe-

gung macht Spass. Afl. 6.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

43 (herh.).
10.50-11.50 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
17.30 Familienszenen. Informatieve

serie. Afl. 6: Solange du deine Füs-
se....reportage over het moment wan-
neer kinderen uit huis gaan.

18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 2.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

20.00 Weltweit.

20.45 Maz ab. Spelprogramma gepre-
senteerd door Harald Schmidt.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Plus 3. Economisch magazine.
22.15 Annuar. Documentaire, over de

Libanees Annuar die sinds 3 jaar in
de BRD woont.

22.45 Initiatieven. Ein Heimatbesuch,
Juden in Usingen, reportage.

23.00 In Zukunft. Öko-Diktatur? Re-
portage.

00.00 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

België Tele 21
19.30 Journaal met simultaanvertaling:
in gebarentaal en weerbericht. 20.05:
Ciné-Club de l'Europe. Raoni, Frans-:
/Belgische documentaire uit 1977 van:
Jean-Pierre Duülleux. 21.30 Clip Sting.E
21.50-22.40 Des planehes aux plan-E
ches. Edgard P. Jacobs, portret vans
deze Belgische striptekenaar. E

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.04 Echo-Maga-
zine. 7.15 Het levende woord. 7.30
Nws. 733 Echo-Magazine. 8.45
Kruispunt. 9106 Even bijkomen.
10.06 M/V-Magazine. 11.06 Echo-
Magazine. 12.06 KRO's Schone
Kunsten. 12.55 Meded. t.b.v. Land-en Tuinb. Echo-magazine. 14.06
Veronica Nieuwsradio. 19.04 Vero-
nica nieuwsradio extra. 20.02 BO-
RAT, gespeld 8.0.R.A. accent aigu
T. 21.03 De radiovereniging. 22.03
De Vlaamse connectie. 23.05 Met
het oog op morgen. 0.02 De nacht
klinkt anders. 2.02 Muziek in de
nacht. 5.02-7.00 VARA's Ochtend-
humeur.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 AVRO's
radiojournaal. 9.04 De muzikale
fruitmand. 10.04 Vrouw zijn. 11.30
Ik zou wel eens willen'weten. 12.04
Lunchtime-magazine. 13.04 Tijd-
sein. 13.30 Als mensen verande-
ren. 13.54 EO-Metterdaad hulpver-
lening. 14.04 De plantage met om
14.10 Meningen; 14.43De jazz van
Pete Felleman; 15.04 Het spoor te-
rug; 16.04 Ischa; 16.53Vrije Gelui-
den. 17.04Timboektoe. 18.04Boe-
ken. 19.04 Passages, passanten.
20.00-07.00 Zie Radio 1.

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven én

slechthorenden.
NCRV
15.32 Entree. Herhaling van de laatste

aflevering.
16.23 ""G'oud en nieuw. Muziekpro-

gramma, tevens de finale van deze
talentenjacht, vanuit Ponypark Slag-
haren.

17.30 Journaal.
17.45 Een dag uit het leven van...

6-delige Britse jeugdserie. Afl. 6: De
valk. Falco de valk moet niet alleen
voor zichzelf zorgen, maar ook zijn
vier hongerige jongen van voedsel
voorzien.

18.10 De Ducktales. Tekenfilmserie
van Walt Disney. Afl.: M'ngeld is weg!
(herh.). de Zware Jongens maken ge-
bruik van een uitvinding van Willie
Wortel om oom Dagobert zijn geld af-
handig te maken.

18.33 Max de kikker. Duitse natuur-
serie. Max heeft een spannend be-
staan, want elke dag ligt er wel een
vijand op de loer.

18.39 Een kat is een kat. Korte Engel-
se film over de geschiedenis van de
kat en de rol van de kat in een men-
senleven.

19.00 Journaal.
19.18 Jubileum Filmfestival. Serie

van 7 speelfilms. Vanavond: Without
a tracé, Amerikaanse tv-film van
Stanley R. Jaffe, met Kate Nelligan,
Judd Hirsch, David Dukes e.a. De
6-jarige Alex Selky verdwijnt spoor-
loos en zijn moeder stelt alles in het
werk om hem op te sporen.

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

21.41 Hier en nu. Actualiteitenrubriek.
22.30 Journaal.
22.40 Adempauze. Middelburgs Ka-

merkoor 0.1.v. Peter Arts zingt lied van
G.G. Corsycki. (Herh.).

22.46 Liever sportiever. Laatste afle-
vering met surfen, paardesport en
schaatsen.

23.11 ""Nocturne. Lichte klassieke
muziek met werken van Bizet, Wag-
ner en Brahms. Presentatie: Régine
Clauwaert.

23.36-23.38 Huizen van Oranje: Kas-
teel Wisch, Terborg.

" Gloria Estpfan in de derde
aflevering van de 'Mini Play-
backshow'. (Nederland 2 -18.55 uur.)

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 17.
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 2.
09.00-10.41 Schooltelevisie.
16.25 Schenk uns ein Lied. Die

Volksmuzik Irlands, afl. uit de serie
Populare Musik.

16.55 Kaffee aus Brasiliens. Afl. uit
de informatieve serie Erdkunde/Na-
hurungsmittel.

17.10 Weisse Kohle - Energie der
Zukunft? Afl. uit de informatieve se-
rie. Erdkunde/Energie und Röhstoffe.

17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 2. (herh.).

18.00 Sesamstrasse. Kleuterserie.
18.29 Menschen und Tiere. Natuur-

serie. Afl.: De grote zaagbek (vogel).
18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Der

Wassertropfen. (herh.).
18.55 Das Sandmandchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.

Aansl.: Europabrücke.
19.30 Vis a vis. Gevarieerd magazine

met Angelika Lipp-Krüll en Jean-
Claude Zieger.

20.15 Der deutscheste Maler? Por-
tret van de Duitse schilder Hans Tho-;
ma n.a.v. zijn 150-ste geboortedag, i

21.00 Südwest aktuell. Neues umi
Neun.

21.15 Amerikanische Geschichten.
Giganten. Amerikaanse speelfilm uit i
1956 van George Stevens, met Eliza-i
beth Taylor, Rock Hudson, James j
Dean e.a. Jett Rink, knecht op de;
ranch van de rijke Jordan Benedict, j
erft een klein stukje land. Laatdun- \
kend wordt zijn eigendom door de|
grootgrondbezitters bekeken, tot hij ■olie aanboort.

00.25 Bild(n)er der Chemie. Afl. 12:!
Genius mit Geschaftssinn: Walter i
Nernst. (herh.). i

00.55-01.00 Laatste nieuws.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.00-24.00
VARA's Verrukkelijke Dinsdag.
6.02 De Leeuw wordt wakker. 9.04
Rigter. 11.04 Angelique. 12.04 VA-
RA's Jackpot. 14.04 Twee meter
de lucht in. 16.04 De verrukkelijke
vijftien. 18.04 Driespdor. 19.04

Dubbellisjes. 20.04 Popkrant.
21.04 VARA's Vuurwerk. 22.04 VA-
RA's Poppodium. 23.03-24.00
Tracks.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met Marco Bakker. (8.00 Nws.).
9.00 Continu klassiek. 11.00 TROS
Concertzaal: Concertgebouwor-
kest. 12.30 Nieuwe klassieke pla-
ten. 13.00Nws. 13.02 De klassieke
top tien. 13.30Belcantorium. 16.00
Het Kunstbedrijf. 17.00 In kleine
bezetting. 18.00 Nws. 18.02 Lied
van de week. 18.15 Leger des
Heilskwartier. 18.30 Muziek in vrije
tijd. 19.30 Kamermuziek uit de Ba-
rok voor klavecimbel en viool
20.00Nws. 20.02 De Franse Revo-
lutie in muziek en literatuur. 21.30
Literama. 22.30 Orgelconcert
23.10-24.00 Muziek van eigen tijd.
A. Symf. Ork. SWF met hobo. 11.
Suite voor harp en mandoline.

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 Drempels. 10.00
De wereld zingt Gods lof. 10.50
Tekst en uitleg. 11.00 Studio 55.
12.00 Nws. 12.05 De verdieping.
13.00 Nws. -13.10 Nederland en
zijn buren. 13.30 Rondom het
Woord. 14.00 NCHV-Leerspiegei,
metom 14.00Leerhuis; 14.10Dag-

vaardig. 14.30 You're welcome.
15.00 Schone wereld. 16.00 Op de
rand van het recht. 16.30NOS Om-
budsman. 17.35Postbus 51 Radio-
magazine. 17.55 Meded. en Schip-
persberichten. 18.00 Nws. 18.10
Vers op vijf. 18.20 Uitzending van
de PSP. 18.30 Vertel met wat.
18.40 Taal en teken. 19.00 Progr.
voor buitenl. werknemers. 20.30
Por favor. 21.00-21.30 Rechtsw-
ijzen

RTL Plus
j06.00 Hallo Europa. Gutenmorgen
i Deutschland. Ontbijtshow.
j09.10 Die Springfield Story. Ameri-
i kaanse serie. (herh.).: 10.00 Der Preis ist heiss. Spelshow.
i 10.30 Reich und Schön. Serie.i (herh.).| 11.00 Baretta. Politieserie, (herh.).: 11.45 Der Chef. Serie. (herh.).
| 12.30 Klassik am Mittag. M.m.v. het
i RTL-orkest.
i 13.00 Heute bei uns. Aansl.: Heath-
i cliff, der Kater, Amerikaanse teken-
I filmserie.
j13.25 California Clan. Amerikaanse
i serie.
i 14.15 Equalizer. Science-fictionserie.
| 15.00 Die Frau riinter dem Laden-

tisch. Nieuwe twaalfdelige serie. Fe-
bruari. Die Geschichte der Gemüse.

i 15.45 Netto. Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL-aktuell.

i 16.00 Die Springfield Story. Serie.
i 16.50 Reich und Schön. Serie.
i 17.15 Der Preis ist heiss. Spelshow
i met Harry Wijnvoord.
17.45 RTL Spiel. Aansl. tekenfilm.
17.55 RTL-aktuell.
18.00 Baretta. Amerikaanse politiese-

rie. Afl.: Wieder nicht für immer.
18.45 RTL-aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Schnelle Teufel.
20.15 Eine tödliche Bedrohung.

Amerikaanse horrorfilm uit 1981 van
Wes Graven, met Linda Blair, Lee
Purcell e.a. Rachel beleeft vreemde
avonturen met haar nicht Julia, een
wees die bij de ouders van Rachel in-.
woont. Ze is van mening dat Juliaeen
heks is.

21.50 Explosiv. Vor Ort, magazine
met Olaf Kracht.

22.30 RTL Aktuell.
22.40 Eine Chance für dieLiebe.
23.15 Kugeln sind sein Autogramm.

Amerikaanse thriller uit 1967, met
Telly Savalas, David McCallum, Stel-
la Stevens e.a.

00.45 Betthupferl.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 Lassie. Amerikaanse avon-
turenserie. Afl. Herkules 111. 09.35 Pixi
im Wolkenkuckucksheim. Amerikaanse
tekenfilmserie. Afl. Die Geschichte
einer Mutter. 10.00 SAT.I Bliek 10.05
General Hospital. Amerikaanse serie.
Afl. Angst vor Enttaüschungen. 10.50
Teletip Haushalt. 11.00 SAT.I BLICK.
11.05 Unternehmen * Panthersprung.
Amerikaanse speelfilm uit 1953 van Al-
lan Dwan, met Arthur Franz, Forrest
Tucker, Joan Leslie e.a. Aansl. teken-
film. 13.00Tele-Börse. 14.00 Ihr Horos-
kop. Aansl.: Programma-overzicht.
14.05 Kimba, der weide Löwe. Teken-
filmserie. Afl.: Das Geheimnis des ver-
lassenen Dorfes. 14.30 Lassie. Ameri-
kaanse avonturenserie. Afl.: Der Dop-
pelganger. 14.55 Der Goldene Schuß.
15.05 General Hospital. Afl.: Der Tan-
zwettbewerb. Amerikaanse sene van
Alan Pultz. 15.50 Teletip Natur. 16.00
Josh. Amerikaanse westernserie. Afl.:
Abnabelung. 16.25 Der Goldene
SchuG. 16.35 Bonanza. Amerikaanse
westernserie van Herb Strock, met Lom-
e Greene, Pernell Roberts, Dan Bloc-
ker, Michael Landon e.a. Afl.: Sechs-
mal Meredith Smith. Aansl. tekenfilm.
17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Programma-
overzicht. 17.50 Bumpers Revier. Ame-
rikaanse misdaadserie van Leo Penn.
Afl.: Schweres Geschütz. 18.45 SAT 1
Bliek 19.00 Glücksrad. 19.30 Cannon.
Amerikaanse misdaadserie van Wil-
liam Wiard. Afl.: Der falsche Gottes-
mann. 20.25 SAT 1 Wetter. 20.30 Spe-
cial Squad. Australische misdaadserie
van Brian Ternchard-Smith. Afl.: Die
Terroristen. 21.25 SAT 1 Bliek. 21.30

Der leuchtende Tod. Australisch
science-fictionfilm uit 1969 van Ed*
Davis. 23.10 SAT.I Bliek. 23.20 &
Rechnung eiskalt serviert. Duits/Fraj
se misdaadfilm, uit 1966 van HeimuJAshley, met Heinz Weiss, George Nj
der, Yvonne Monlaur, Horst Tapp*1
e.a. 00.45-00.55 Programma-o^
zicht.

SSVC
12.10 Playbus.
12.30 Videomaths.
12.45 Middle English.
13.00 News and weather.
13.25 The Traveil Show Traveile''
13.35 Neighbours. Australische se"
13.55 Boating Butler.
14.25 Discovering animals.
14.50 Sounds like music.
15.15 Home and away. Serie.
15.35 Comedy Classics. Pis*

Damp.
16.00 Children's SSVC. Met }

Snorks.
16.30 Go Getters. TheAnchor 0»

lenge.
16.55 Blue Peter.
17.25 Head of the ciass.
17.50 Games people played.
18.00 News and weather report.
18.30 Emmerdale farm.
18.55 The bodymatter roadsh»
19.25 Three up, two down.
19.55 Brookside. Serie.
20.45 SOB Sisters. Comedyserie
21.10 South of the Border. Nieu"

serie.
22.00 News and weather.
22.30 Miami Vice.
23.15-23.45 Film 89.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v.d. Dag en Muziek.
8.05, 9.02, 10.02 en 11.02 Kort
nieuws. 12.05 Middagmagazine:
Limburg Actueel, Ruilbeurs, Agen-
da en Muziek. 13.05, 14.02, 1.5.02
en 16.02Kort nieuws. 17.02Regio-
naal weerbericht. 17.05 Limburg
Actueel, Agenda en Muziek. 17.25
Bijblijven: volwasseneducatie, in-
formatie voor buitenlanders in Lim-
burg. 17.55 Kort nieuws. 18.05-
-18.07 Aankondigingen.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Sjapoo. (6.30,
7.00 Nieuws. 7.30 Nieuws en
VDAB-berichten.) 8.00 Nieuws.
8.10 SOES. 10.00 Nieuws. 10.03
Broccoli. 11.55 Mediatips. 12.00
Limburg Vandaag. 13.00 Nieuws.
13.10 Muziekboetiek. 14.00 De ge-
wapende man. 17.00Limburg Van-
daag. 18.00 Nieuws. 18.10 Rock-
ola. 20.00 Lukraak. 22.00 Nieuws.

«4
22.05 Je weet het maa> s
23.30-6.00 Nachtradio. (0"
en 5.30 Nieuws.)

Sky Channel
07.00 The DJ Kat Show.
09.30 Super Password.SpelshoW
10.00 The Sullivans. Australe

dramaserie over een familie aa"
vooravond van de Tweede Were
oorlog.

10.30 Sky By Day.
11.30 A Problem Shared.
12.00 Another World.
12.55 General Hospital.
13.50 As The World Turns.
14.45 Loving.
15.15 Young doctors.
16.00 Countdown. Popprogramn 13
17.00 Motorsport. ,
18.00 What a week. WeekoverziC 1

19.00 Volleybal. EK heren
Zweden.

20.00 Golf. St. Meiion Challenge
21.00 Autosport.
22.00 Voetbal. Europa cup.
23.00 Ryder Cup Golf.
00.00-01.00 Volleybal. EK Heren *"uit Zweden.
06.00 Sky News Sunrise.
06.30 European Business Chan"

Super Channel
07.00 Daybreak.
08.00 The Mix.
15.30 Nino Firetto.
16.30 On the Air.
18.30 The Rock of Europe.
19.30 The Lloyd Bridges Short-
-20.00 European Snooker.
21.50 World News and Weather'
22.00 Basketball. Detroit/Los W

l©s.
23.00 The Mix. a
00.00 World News and Goow

Weather. Gevolgd door The Mi*'.'
02.00-06.00 Italiaanse program"1

van Rete Mia.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 Kristiane Backer.
12.00 Remote Control.
12.30 VJ Kristiane Backer.
15.00 Yo! Mix.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola Report.
17.15 John Cougar MellencamP'
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV.
19.00 MTV At The Movies.
19.30 Remote Control. f(
20.00 MTV's Braun European

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

Belg. Rundfunk
6.35Radiofrühstuck. T S .J
kasten. 7.45 Veranstalturo t
der. 8.30 Besinnliche Wo%
Musikexpress. 10.00 Gü $t
legt. 12.00 VeranstalW"^der. Musik bei Tisch. V-__s
staltungskalender. 13.00r''j
14.05 Schulzeit. 14.20 «'" i
heute: Orchesterklange a"s|ti5|ti
Welt. 15.00 Nachtmitta9y
16.05 Spotlight. 17.05 OWJ
18.10 BRF-Aktuell. Is'
Musikjournal.

Luxemburg RTL
5.30 Guten Morgen! 9°° 5fPwie kein anderer. 11.00 '~'°tfelf. 12.00RTL Themen. I*'^sino parade. 14.00 Viva. I*' fl
tenjagd. 17.00RTL-Themen ■,j

Musikduell. 17.50 SportshOP; jj
Neunzehn - VierundzwanZÖ'^penlicht. 00.00-01.00 Traurn

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 &
melodie. 9.05 MusikpaviN» (f
Gut aufgelegt. 14.05 w
15.00 Café-Konzert. 16.00 a

melodie. 17.00 Musik' „d
20.05 Zwischen BroaoVay./
damm. 21.00 Musik zum
22.30-4.05 NachtexpresS' <
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Noodsprongen
Volgens de voorzitter van de Ne-
derlandse vereniging van kabel-

exploitanten (Vecai), H. Een-
hoorn, is Amsterdam de eerste
kabelexploitant dieeen dergelijk
initiatief overweegt. „Het is een
goede tegenzet maar het was na-
tuurlijk beter geweest indien de
overheid dit soort noodsprongen
had voorkomen". Eenhoorn
vreest wel dat kabelexploitanten

op den duur schade gaan lijden
als kijkers via schotelantennes
„op goedkope wijze onderdelen
van ons pakket buiten dé kabel
om op de beeldbuis kunnen krij-
gen".

Eenhoorn vindt overigens dat
Brinkman dit weekeinde on-
geoorloofde druk op het Com-
missariaat voor de Media heeft
gelegd door boetes in het voor-
uitzicht te stellen indien de pro-
gramma's van TVIO en Veroni-
que op de kabel worden doorge-
geven. „Het Commissariaat kan
door alle toestanden zijn werk
niet normaal doen. De druk van-
uit de politiek is des te schrijnen-
der omdat diepolitieker zelfzon
rotzooi van heeft gemaakt. Daar-
doorzitten we nu zo in de proble-
men"

Kabel-
kranten

groot succes
Van onze rtv-redactieJJEERLEN- De kabelkranten in

j^derland zijn een groot succes.
jagelijks wordt de kabelkrantoor vijfhonderdduizend tot eenf^ljoen mensen geraadpleegd
J*j,oP aeze manier op de hoogte

Ulen blijven van het lokale
eUws en de advertentiesvan dewaatselijke middenstand.

kabelkrant heeft zich ont-'kkeld tot een goed medium,
Wel voor de kijker als voor de

y*verteerder", zei woordvoerder
smf ieren van net bedrijf Ha-
e;/to> dat zich bezighoudt met de
v Pl°itatie van kabelkranten,
y°°r de NCRV-radio.°lgens Van Wieren moet het
rj Cces van de kabelkrant wor-
(jp 1 gezocht in het feit dat me-
i illl* „makkelijk te consumeren
VB '_;>Groot geld is er niet mee te

aldus Van Wieren,
ij:,aar het levert wel een behoor-
-JK rendement".

(^ eventuele komst van com-
Va^ci.ële lokale tv zal volgens
liet 'eren weinig afdoen aan
£ succes van de kabelkrant,

tw Produktiekosten om te kun-
rne adverteren via lokale com-

q fciële televisiezijn beduidend
o ge,r dan bij de kabelkrant hetseyal iS".

Afgunst
Verhalen over scheve gezichten
van collega's omdat hij door dat
radiowerk een bekende Neder-
lander werd, verwijst Van Rees
naar het rijk der fabelen. „Som-
migen hebben wel eens gezegd:
jij lieverdan ik. Maar van afgunst
heb ik weinig gemerkt. Je bent
niet alleen maar bezig met de ra-
diopraatjes. Je verzamelt infor-

matie over deactuele verkeerssi-
tuatie, over wegwerkzaamheden,
ook in het buitenland, je houdt
contact met de collega's op de
weg."

Ruim tien jaar geleden waren fi-
lemeldingen op de radio nog een
zeldzaamheid. Pas in 1978 was
Rob van Rees voor het eerst
rechtstreeks met verkeersinfor-
matie te horen in het radiopro-
gramma 'Auto in, AVRO aan.
„Elke dinsdagzat ik om zes uur 's
ochtends bij Tosca Hoogduin in
Hilversum," zegt Van Rees met
een gezicht van 'hoe is het moge-
lijk!'

De verkeersinformatie groeide
uit tot een vast, vanuit Drieber-
gen verzorgd radio-onderdeel op
drie Hilversumse zenders. Rob
van Rees kreeg bijstand van Lu-
cia Meering, Jan Dellebeke, Jel-
les Bode en Theo Gerritsen. De
laatste bouwde zelfs eigenhandig
een omroepcel in het politie-
pand, vanwaaruit continu con-
tact met Hilversum wordt onder-
houden. Inmiddels is het aantal
'stemmen van de files' uitge-
groeid tot vijftien.

Moravenka naar Nieuwenhagen
Van onze showpagina-redactie

één , WENHAGEN - Het is maar een kwestie van
kT Moravanka of Moravenka. De eerste be-

iQolaaskapel uit Tsjechoslowakije bestaat se-
tvvaalfi a niet meer' de tweede heeft maar liefst
'rien H?en Ult het vroe~ere Moravanka overgeno-
°PniP,, geluid van Moravenka zal velen daaromWr h

prettlS en bekend in de oren klinken,

on esrste maal naar Limburg komt Moraven-
s z°ndag 8 oktober. De nieuwe zeventien leden

tellende formatie treedt dan 's avonds vanaf 20.00
uur in de fanfarezaal van Nieuwenhagen aan de
Hoogstraat 191.
Als vertolker van de originele Tsjechische volks-
muziek heeft Moravenka tijdens haar vier-jarig be-
staan bijna 700 concerten gegeven. Voor de show-
avond in Nieuwenhagen zijn kaarten (’ 12,50) ver-
krijgbaar in Landgraaf (J. Stijnen, Margrietstraat,
75, _? 045-314202), Simpelveld (H. Huits, Zaunbre-
cherstraat 13, <m 045-443554) en Nieuwenhagen
(Fanfarezaal, Hoogstraat 191, _?45-315515/321213).

». l°ravenka met twaalf leden die tot 1985 deel uitmaakten van de bekende TsjechischelOTo.vanka-kapel.

'Natuurlijk vind ik mijn televisie-debuut eng'

Rob van Rees niet langer
'de stem van de files'

Van onze rtv-redactie
LUXEMBURG - „Füe, file, file van Den Helder tot Maas-
zicht. Tjonge wat een narigheid!" Met die (gezongen) tekst

erscheen Rob van Rees ooit samen met zijn collega's van
~e Verkeersdienst Driebergen op het scherm in Ad Lange-
°ents tv-programma Gedane Zaken. Het was de eerste keer

de 'stemmen van de files' een gezicht kregen. Vanaf 2
°ktober komt diezelfde Rob van Rees, grondlegger van de
Verkeersinformatie op de radio, wekelijks op tv als presen-
tator van RTL Veronique's autorubriek 'Autovisie.

Aandachtig en een beetje verle-
gen zit Rob van Rees in het ge-
bouw van Veronique te kijken
naar het spotje dat de nieuwe
commerciële omroep nu al bij
wijze van proef uitzendt voor
'Autovisie. De politieman-in-
burger stapt daarin breed grijn-
zend uit een glanzende Porsche
en somt op wat de kijker zoal in
'het actuele automagazine' te
wachten staat.

Het programma wordt compleet
aangeleverd door de uitgever
van het tweemaandelijkse tijd-
schrift Autovisie en zal in grote
lijnen dezelfde onderwerpen be-
handelen. Vaste onderdelen zijn
nieuwtjes over modellen, acces-
soires en automanifestaties, be-
richten over de races, een test
van een nieuwe wagen en een-
maal per veertien dagen een 'lan-
geduur-test', waarin een auto
over 150.000 kilometer wordt ge-
volgd: hoe is het benzinever-
bruik, wat zijn de reparaties, hoe
is de algemene conditie. Verder
komt in elke aflevering een be-
kende Nederlander aan het
woord over zijn eigen auto,
wordt een 'droomauto' getoond
en is een plaatsje ingeruimdvoor
het 'spionage-item' met soms in
het geheim gemaakte opnamen
van auto's die nog niet op de
markt zijn gebracht.

„Natuurlijk vind ik het eng," zegt
Rob van Rees over zijn debuut
als televisiepresentator. „Ik ga
een verkorte cursus presenteren
doen, ik word goed gecoacht en
verder vertrouw ik er maar op
dat het goed gaat. Ik ben tenslot-
te ook door m'n radiowerk heen-
gekomen."

" Rob van Rees: vanaf oktober met 'Autovisie' bij het nieu-
we commerciële tv-station RTL Veronique.

Politiekapel
Nog tot 1 oktober is Rob van
Rees verbonden aan de Algeme-
ne Verkeersdienst van de Rijks-
politie in Driebergen. Daarna
gaat hij werken bij de Rijkspoli-
tiekapel. „Wat management en
het presenteren van optredens
van de kapel," omschrijft hij zijn
nieuwe baan. Tussen de regels
door wordt duidelijk dat hij die
overstap niet helemaal op eigen
initiatief heeft gemaakt. „Mijn
bazen hebben gezegd dat ik voor
RTL Veronique mijn gang kon
gaan, als ik bij de politie maar
iets anders ging doen. Ik kan me
dat wel voorstellen. Het schept
meer duidelijkheid als ik geen
verkeersmeldingen meer ver-
zorg. Voor de kijker ben ik bin-
nenkort geen politieman meer,
maar gewoon Rob van Rees, de
presentator van Autovisie."

show

Wanneer Veronique en TVIO niet op de kabel mogen

Amsterdam heeft plannen
voor schotelantennes

AMSTERDAM - Amsterdam
overweegt haar kabelabonnees
°P grote schaal schotelantennesvoor een gering bedrag aan tebieden als de commerciële zen-ders RTL Veronique en TVIO
Van de kabel worden geweerd.ue hoofdstad onderzoekt mo-menteel de mogelijkheid om zon
schotel goedkoop via een lease-
contract dekijkers aan te bieden.

**et gaat daarbij om contracten
baarbij de mogelijkheid moet
ZlJn ingebouwd om de schotels
.°P simpele wijze weer weg te ha-
Jen als Veronique en TVIO op
den duur wel legaal op de kabel
"togen, aldus verantwoordelijk
Wethouder W. Etty gisteren. „We
2lJn nu aan het onderzoeken of
6en dergelijke optie haalbaar is".
*"% wil op deze wijze voorko-

men dat Amsterdammers hun
contract met Kabel Televisie
Amsterdam opzeggen en eigen-
handig een schotel op het dak
monteren. „Ons kabelnet heeft
nu een dekkingspercentage van
zon 96 procent waarbij de tarie-
ven ondermeer zo laag zijn om-
dat veel mensen mee betalen. Als

veel abonnees ontvangst via een
schotelantenne zouden preferen
boven een kabelaansluiting stij-
gen de tarieven natuurlijk ook".

'Weekend9

met muziek
uit de

jaren zestig

JABEEK- 'Weekend' is de naam van een nieuw dans- en showor-
kest in Limburg. Vier veertigers, die in het verleden hun sporen
in de muziekwereld al verdienden, luisteren naar die naam.

Ed (drums/zang), Ton (sologitaar/zang), Wim (gitaar/zang) en
Rene (bas/zang) zullen binnenkort trouwens versterking krijgen
van Geerling, een ervaren toetsenist.

Op het moment is er steeds meer vraag naar muziek uit de jaren
zestig. De groep besloot daarom de versterkers van de zolder te
halen om het publiek opnieuw van de sfeer en de muziek uit die
tijd te laten genieten. Voor meer info: @ 045-415512 of® 04492-
-4766.

" Een nieuw dans- en showorkest in Limburg: Weekend.

Diamond Awards
in Antwerpen met

CliffRichard
Van onze showpagina-redactie
ANTWERPEN - De vierde edi-
tie van het Diamond Awards
Festival vindt plaats van 14 tot
en met 18 november, zoals ge-
bruikelijk in het Antwerpse
sportpaleis. Als trekpleisters
voor deze televisieconcerten
zijn reeds gestrikt Cliff Ri-
chard, Billy Ocean, Milli Vanil-
li en Belinda Carlisle. Het ope-
ningsgala op dinsdag 14 no-
vember zal rechtstreeks door
de BRT worden uitgezonden.
Voor de presentatie tekenen
Linda de Mol en Bert Geenen.

Op woensdagen donderdag is -
voor het eerst - ruimte gereser-
veerd voor een aantal 'showca-
ses' ofwel introductie-optre-
dens. Het festival wordt omlijst

door diverse symposia en de
uitreiking van een aantal vak-
prijzen zoals de Diamond Vi-
deoclipAward.

" CliffRichard: dinsdag 14
november op het openings-
gala dat door de BRT recht-
streeks wordt uitgezonden.

VPRO deze winter met meer
informatieve programma's

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - De VPRO-tele-
visie brengt in het eerste kwar-
taal van het nieuwe seizoen tach-
tig procent eigen produkties op
het scherm. Daarbij kent de om-
roep grote prioriteit toe aan de
sector informatieve program-
ma's. Tot het grote aantal docu-
mentaires dat de VPRO aankon-
digt horen onder andere 'Alles
moet anders', over de wederop-
bouwperiode na de oorlog en 'De
schending', over 10 mei 1940. In
'Willem Frederik Hermans'
wordt een portret geschetst van
het leven en werk van de schrij-
ver van wie onlangs de nieuwe
roman 'Au pair' verscheen. De
VPRO belooft, dankzij deze do-
cumentaire van Ad Fransen, 'een
nieuw inzicht in de drijfveren
van Hermans' schrijverschap.

In de documentaire 'Fame' volgt
Saskia Vredeveld twee jonge
mensen die koste wat het kost
beroemd willen worden. Voorts
kondigt de VPRO een aantal
nieuwe afleveringen aan van de
door Cherry Duyns gemaakte se-
rie 'Lotgevallen. Wim Kayzer
heeft een nieuwe documentaire
in voorbereiding die - meer is op
dit moment niet duidelijk - over
Oost-Europa zal gaan. Emile Fal-
laux maakte een documentaire
over Jacob Israël de Haan.

Verder brengt.de VPRO het bin-
nenlandmagazine 'Een winter
aan zee' en worden de buiten-
landrubriek 'Diogenes', het
kunstmagazine 'Atlantis' en het
praatprogramma van Adriaan
van Dis geprolongeerd.
In de sector 'Drama/Cultuur' be-
looft de VPRO vier eigentijdse

dramarprodukt.es in opdracht
van de omroep geschreven door
Alma Popeys, Hein Schütz en
René Daalder. Daarnaast zijn er
ondermeer het televisieproject
'TV Dante' (gebaseerd op De Hel
van Dante .Alighieri, geschreven
door Peter Greenaway, een co-
produktie van de VPRO en
Channel 4), en de serie 'Pennies
from heaven', geschreven door
de auteur van 'The Singing De-
tective', Dennis Potter. De eerste
aflevering van deze 8-delige serie
is te zien op zondag 1 oktober.

In de categorie 'Amusement'

kondigt de VPRO de registratie
aan van drietheaterprogramma's
van Freek de Jonge: 'De preten-
tie', 'De bedevaart', en 'De goe-
roe en de dissident. Verder ke-
ren Theo en Thea weer terug en
gaanKees van Kooten enWim de
Bic verder met hun 'Keek op de
week. Wim T. Schippers schreef
de nieuwe zevendelige comedy-
serie 'We zijn weer thuis.'
Tot de door de VPRO aange-
kochte programma's behoren
voorts, naast het al genoemde
'Pennies form heaven', de docu-
mentaires 'Entertaining the
troops' (over artiesten die tijdens

WO II voor de troepen optraden)
en 'The golden gong' (over vijftig
jaarfilmgeschiedenis), de Engle-
se comedy-serie 'Blackadder'
(waarin de geschiedenis van En-
geland wordt verteld) en deDuit-
se drama-serie 'Vater und Söhne'
(over een familie industriëlen,
gebaseerd op het verhaal van IG
Farben).
Tot het filmpakket van de VPRO
horen 'Theo en Thea en de ont-
maskering van het tenenkaas im-
perium', 'Hersenschimmen' (van
Hedy Honigmann) en 'Sammy
and Rosie get laid' (van Stephen
Frears).

"Kees van Kooten en Wim deBic gaan ook in het komende winterseizoen weer verder met
hun 'Keek op de week.
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Wekunnen jeniet elke opleiding
bieden,maarwekomen een heel eind. |
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Als je met alle geweld in een baan om de aarde wilt draaien, kunnen we Dat deze opzet goedwerkt, blijkt uit decijfers: 85% van decursisten heeft

weinig voor jedoen. Maar als jehier een vaste baan zoektkun je met één van onze binnen drie maanden een vaste baan gevonden. Als je meer wilt weten over de

opleidingen een heel eind komen. " opleidingen van het Centrum Vakopleiding, haal dan de brochures bij post-

Bij het Centrum Vakopleiding worden op diverse vakgebieden opleidin- kantoor ofbibliotheek,

gen, cursussen en trainingen verzorgd. In meer dan 40 opleidingscentra Je kunt ook contact opnemen met het dichtsbijzijnde Centrum Vak-

leiden we elk jaarruim 20.000 cursisten op in een technisch, ao^iünistratiefof dienst- opleiding. Of je stapt bij het Arbeidsbureau naar binnen. Dan bekijken we samen

verlenend beroep. De cursussen en opleidingen worden in nauw overleg met de met jouwelke opleiding het beste bij jepast.

werkgevers opgezet. Hierdoor verschillen de programma's van plaats tot plaats.

Maar in alle gevallen bestaat de opleiding voor het grootste gedeelte uit
/~Vï 7t^f_\ -, _

praktijklessen. Op die manier word je goed voorbereid op het échte werk. CENTKlAlVl VAKUI LtLULNLj

ARBEIDSBUREAU EN CENTRUM VAKOPLEIDING. SAMEN GOEDVOORWERK.



Operatie kan binnen drie
uur 30 zwaargewonden aan

Van onze verslaggever
KERKRADE - In het St.-Jozef-
ziekenhuis in Kerkrade kunnen
bij rampsituaties binnen drie uur
dertig zwaargewonden worden
geopereerd. Dit blijkt uit het ex-
terne rampenplan, dat gistermid-
dag werd gepresenteerd door de
Commissie Rampenplan.

geerde 'St.-Jozef als opvangzie-
kenhuis voor 34 patiënten, die
van Maastricht naar Kerkrade
werden gebracht.

vóór het ziekenhuis in Kerkrade
geen auto's worden geparkeerd
en fungeert de hal als opvang-
centrum. Daar vindt ook de be-
oordeling plaats welke gewon-
den het eerst operatief moeten
worden geholpen.

„Wij hopen natuurlijk met zn al-
len dat rampen nooit gebeuren.
Maar ook een regionaal zieken-
huis moet nu eenmaal voorbe-
reid zijn als er inderdaadrampsi-
tuaties ontstaan", zei drs K. Sis-
termanns, directeur-econoom
van het St.-Jozefziekenhuis tij-
dens depresentatie van het ram-
penplan.

team wordt bemand door onder
andere de directeur . econoom,
een directie-secretaris, een psy-
chiater, een psycholoog, een
geestelijke, een dominee en vier
telefonistes.

In de opzet van het rampenplan
zijn de ervaringen van vele jaren
alsmede kanttekeningen van ex-
terne hulpverleners opgenomen.
Veel gegevens zijnverzameld via
een enquête, diewerd gehouden
bij de oefening BRA-3 precies
vier jaar geleden. Bij BRA-3 fun- Bij een eventuele ramp moger

treden zowel het Coördinatie- als
Informatie Centrum in werking.
Het coördinatieteam bestaat uit
de directeur-geneesheer, de
hoofden klinische-, technische-,
civiele- en poliklinische dien-
sten, een veiligheidsdeskundige
en twee secretaresses. Het info-

Het rampenplan is verdeeld in
drie fasenan. Bij fase 3 ofwel bij
minstens tien ernstige gewonden

Van onze verslaggever

Onrust over babysterfte
Wijkvereniging Zeswegen wenst onderzoek naar oorzaak

Stilte
l Waarom wordt er zo geheim-
L'll9 gedaan over het miljoe-

ViUa Rustica? Deze
reiende vraag legde gister-
t?nd het raadslid Raderma-
U aan het college van
vandaal, omdat de twee in
[jerfcgroep Villa Rustica zit-

e raadsleden (Voogt enFtensj zich in stilzwijgen hul-
L ,Zijn wij soms te onbe-
P^Wbaar om hierover geïnfor-Lrd te worden," verzuchtte
I raadslid. Burgemeester|c?vsus legde uit dat het mondje-
JU consigne binnen de werk-
(*P aües te maken heeft metlopende onderhandelingen„ Potentiële financiers voor
l^abouwen van de in Voe-
ijjtoal gevonden, maar nogL, blootgelegde Romeinse he-

,Ji.ls publiek
«t wie de financiers zijn

de sfeer van onderlinggouwen verbroken. En dat
bevorderlijk voor de

lf (9ang," verduidelijkte
J^-s, die zich bovendien niet
J?*te vast te pinnen op een
Him n waar°innen de onder-
j. delingen over de financië-le'vo-n Villa Rustica kunnen
rlen afgerond.

Autokraker
HEERLEN- De politie van Heerlen
heeft een 22-jarige man uit Voeren-daal aangehouden, nadat deze op
heterdaad werd betrapt bij het
openbreken van een auto. Bij ver-
hoor bekende hij in de afgelopen
weken in minstens tien auto's te
hebben ingebroken.

delijk luistert naar de betrokkenen
zélf, naar de bewoners van Zeswe-
gen. Wanneer men zelf betrokken is
geweest bij het mijnverleden of
wanneer men in dienst is van een
overheid, die er alle baat bij heeft
dat er geen vervuilingen worden
aangetroffen, behoort men niet aan-
gewezen te zijn om de situatie te be-
oordelen en de risico's voor de bur-
gers te evalueren,", zo foeterde de
wijkvereniging middels een circu-
laire in derichting van de gemeente,
die naar de mening van de bewo-
ners de problematiek nog teveel ba-
gatelliseert. ■

In begeleiding gehandicapte kinderen

Hulp 'Franciscusoord'
aan reguliere scholen

Ook ontdekte 'Het Funda-
ment' dat in de met PAK's ver-
vuilde wijk Zeswegen enkele
zuigelingen op onverklaarbare
wijze stierven. Bovendien is
men uitermate verbaasd dat
niet alle sterfgevallen uit de
wijk bij de gemeente Heerlen
werden geregisteerd.

HEERLEN - Wijkvereniging
'Het Fundament' uit Zeswe-
gen, gesteund door onafhan-
kelijke deskundigen, maakt
zich ernstig zorgen over de ge-
zondheid van zuigelingen in
de op mijnsteen gebouwde
woonwijk. 'Het Fundament'
verzamelde zelf gegevens over
babysterfte en kwam tot de
conclusie dat in Heerlen-
Noord de sterftecijfers van ba-
by's en kleuters verhoogd zijn
gedurende de afgelopen vijf
jaar.

male samenleving wordt verbroken.
Het speciaal onderwijs zou de ge-
handicapte leerlingen moeten hel-
pen bij de integratie in de maat-
schappij, maar heeft volgens Visser
paradoxaal genoeg juist als resul-
taat dat dekinderen een stigmakrij-
gen waardoor zij apart in een hoek
worden gezet. De inspecteur spe-
ciaal onderwijs pleitte daarom voor
een groeiende samenwerking tus-
sen het speciaal onderwijsen het re-
guliere basis- en voortgezet onder-
wijs.

Gisteren, tijdens een informele sa-
menkomst van de wijkvereniging
met dertien Heerlense raadsleden, in
het verenigingsgebouw van Zeswe-
gen, werd dan ook met nadruk ge-
vraagd om hulp bij de registratie
van de zuigelingensterfte en dood-
geboren kinderen. Bovendien werd
gepleit voor een beter onderzoek
naar mogelijk vervuilde lucht. Ver-
der wenst de wijk een uitgebreid
onderzoek naar eventuele groeiach-
terstand bij baby's en kleuters.

Uitbreiding

HOUTHEM/HEERLEN - Het Fran-
ciscusoord in Houthem gaat zijn
specifieke deskundigheid met be-
trekking tot het lichamelijk gehan-
dicaptekind aanbieden aan scholen
in de regio. Gedacht wordt aan be-
geleiding naar de teams en indivi-
duele leerlingen binnen het regulier
onderwijs, alsook aan hulpverle-
ning op ergotherapeutisch gebied.
Ook de psycholoog, arts en andere
deskundigen van het Franciscus-
oord zullen in principe ter beschik-
king staan van de scholen in de re-
gio.

Dit voornemen maakte directeur J.
Castelein van het Franciscusoord
gisteren bekend bij de opening van
het nieuwe gedeelte van de Mytyl-
school. Hij liet weten dat contacten
over het project met het Regionaal
Pedagogisch Centrum te Maastricht
en de inspecties voor het basis- en
speciaal onderwijs al hebben geleid
tot positieve reacties. „Vooralsnog
financieren /wij dit experiment zelf,
in de verwachting dat bij gebleken
succes het ministerievan Onderwijs
en Wetenschappen het van ons
overneemt," aldus Castelein.

'Het Fundament' maakt zich al lan-
ger dan een jaar zorgen over de zui-
gelingensterfte in de wijk, maar
heeft met het naar buiten brengen
van gegevens geaarzeld vanwege de
gevoeligheidvan het onderwerp. De
cijfers die inmiddels boven water
zijn gekomen, mogen volgens de
wijkvereniging echter niet langer
verborgen blijven. Vandaar ook dat
de Heerlense raad gisteren werd uit-
genodigd! De wijkvereniging achtte
het noodzakelijk de Heerlense
raadsleden nu over de verontrusten-
de ontwikkelingen te informeren.

HEERLEN - De
initiatiefnemers
voor de renovatie
van het wegkruis
aan de Unolaan
op de Ganzewei-
de in Heerlen is
Johan Schillihgs.
Samen met
buurtbewoners,
onder wie Sjef
Rorye en een
groot aantal spon-
sors bracht hij de
nodige gelden bij
elkaar voor een
grondige opknap-
beurt. Zondag zal
pastoor Clerx van
de parochiekerk
St. Cornelius het
houten wegkruis
om 12 uur op-
nieuw inzegenen.

Het wegkruis
werd in 1938 van
de Kampstraat in
verband met een
wegomlegging
naar de Unostraat
verplaatst. Sinds
langere tijd ver-
keert het in een
slechte staat.
Daarom stak een
aantal wijkbewo-
ners in het voor-
jaar de koppen bij
elkaar en vonden
dertig gegadig-
den die elk een
vastgesteld be-
drag betaalden.
Zondag zullen
ook deKoninklij-
ke fanfare St. Jo-
seph en de schut-
terij St. Sebastia-
nus bij de inzege-
ning aanwezig
zijn.

" Johan Schil-
lings (l) en Sjef
Rorye bij het
kruis dat zon-
dag opnieuw
wordt ingeze-
gend.

Foto: MARCEL
VAN HOORN

Formeel
LvdA-raadslid mevrouw Si-
Cs wilde gisteravond precies
'i/w °-^raadslid Voogt nog al-
L <k Voerendaalse VVD-vlag
L.9 houdt. Want in deze krant
K, 2y gelezen dat Voogt de
Laj>ürgse liberale partij de
ij? toegekeerd. Ook de libe-
)iï Wethouder Hermans moest

met de billen bloot. Van
C Wenste zij ook een kleurbe-

Voogt mocht als eerste.
lJ^eel zit ik hier nog altijd
\g*ns de VVD." Punt uit. Nu
%lans no9> drong mevrouw
L°^s aan. En die verzuchtte
lw *n de politiek blijkbaar
iie[j te Qck was. Voor de restLa hij de adem in. Duidelijk
\ri ,ar n*et voor het PvdA-
\~flid. Toen sprong burge-
kster Strous zijn wethouder
LU'P- „Het is zo duidelijk als
1^: Hermans heeft namelijk
1$ ." te kennen gegeven dat hij
''cw vaarwel zegt. Inder-
Ll}' Hermans wenst alleen
\hri n®er terua te keren in deL .■ omdat 'er ook andere,
Llere dingen zijn in het leven
Politiek.

" Leerlingen en genodigden wachten op de officiële opening van denieuwbouw.
Foto: WIDDERSHOVEN

Afval
Hoewel Voerendaal goed bij kas is,
waarschuwt het college nu reeds
voor naderende kosten, die mis-
schien op denduur toch kunnen lei-den tot belastingverhoging. En dan
denkthet collegevooral aan de hoge
investeringen in het opknappen van
riolering, de aanpak van de water-
beheersing en deverwerking van af-
val. Vooral dit laatsteaspect zal bin-
nen afzienbare tijd leiden, zo voor-
spelt het college, tot niet onaanzien-
lijke verhogingvan de afvalstoffen-
en rioolrechten.
De onlangs ingestelde ambtelijke
werkgroep buigt zich momenteel
over demogelijkheid of afvalstoffen
gescheiden kunnen worden ingeza-
meld. Deraad kan hierover volgend
jaar een voorstel verwachten.

De uiteenzetting over de zuigelin-
gensterfte gebeurde gisteravond
achter gesloten deuren. Niet be-
kend is dan ook in hoeverre de
raadsleden reageerden op de cijfers.
Eerder die avond sprak men echter
in alle openheid over de milieupro-
blemen, waarmee Zeswegen nu al
dik twee jaar kampt.

De gedachte om deze hulp te gaan
verstrekken komt voort uit de te-
genstrijdigheid tussen wat de My-
tylschool doet en wat het overheids-
beleid momenteel nastreeft. Op de
school in Houthem is het aantal
leerlingen de laatste jaren alsmaar
toegenomen, terwijl de overheid er
juist naar streeft om leerlingen met
een handicap zoveel mogelijk op
een reguliere school op te vangen.

Toename

Maar als hej. aan directeur Niek
Vreuls van de Mytylschool ligt
wordt zijn school in de toekomst
nog verder uitgebreid. De uitbrei-
ding die nu gerealiseerd is voldoet
volgens hem al niet meer. In 1985
werden er plannen voor uitbreiding
van de toen 22-klassige school ge-
maakt omdattoen het aantal leerlin-
gen al van 150 tot 180 was toegeno-
men. Pas in de zomer van vorig jaar
gaf het ministerie de goedkeuring
en in januari werd met de bouw be-
gonnen.

De uitbreiding omvat twee theorie-
lokalen, een handenarbeidlokaal,
gemeenschapsruimte, rustruimte
voor de kleinste kinderen en een
aantal nevenruimtes. Tevens werd
de bestaande gymnastiekzaal van
100 naar 340 vierkante meter vloer-
oppervlakte vergroot en de oude
oefenkeuken vervangen door een
nieuwe. Volgens Vreuls zijn er nu al
weer twee tot drie lokalen extra no-
dig omdat het aantal leerlingen is
toegenomen tot 200. De verwach-
ting is dat dit aantal tot het jaar 2000
zo zal blijven.

De nieuwbouw werd in gebruik ge-
steld door Valkenburgs burgemees-
ter Paul Gilissen met het openknip-
pen van een scherm in de gymnas-
tiekzaal.

Voerendaal boert goed
Geen belastingverhoging nodig

Inspecteur O. Visser noemde de
groei van het speciaal onderwijs
zelfs een betreurenswaardige zaak.
Hij huldigt de opvatting dat het on-
juist is om kinderen met problemen
apart onderwijs te geven omdat de
relatie en communicatie met de nor-

„Het is de hoogste tijd dat men ein-

Fabel
Daarbij stond opnieuw de rol van de
overheid ter discussie, die volgens
de wijkvereniging nog teveel ge-
zondheidsklachten uit Zeswegen
naar het rijk der psycho-somatische
fabelen verwijst.

Hek
?f vers-rode raadslid Weij-iJ n Voerendaal solliciteert
\ een °P ac vingers vanVreester Strous. Gister-Upü scheelde het niet veel of
H er was over deknie ge-
Wpi *kkend op een krantek-
Kt . moest hem van het hart

raad de laatste tijd
\j* meer uit de krant moest% k^an eigenlijk nodig was.
%t e} college de raad maar
%r behoren informeerde... Je
\rf bijna Strous' tanden
?fe[?en: Na tot tien te hebben
'j e^ zei hij alleen dat Weijers
ft j/1 v°lgende keer een derge-
\l_TU)}Jt moest waarmaken.hij nog veel moest leren,hem deze zonde vergeven.

Van onze verslaggever
VOERENDAAL -Kapitale meeval-
lers zorgen ervoor dat de gemeente
Voerendaal goed boert. Belasting-
verhogingen kunnen dan ook ach-
terwege blijven, zo belooft het colle-
ge jn zijn gisteravond aangeboden
begroting 1990. Daardoor blijft Voe-
rendaal met een belastingdruk van

’ 187,15 per inwoner (goed vooreen

totale opbrengstvan bijna ’ 2,5 mil-
joen) een van de goedkoopste ge-
meenten in Limburg.
De belangrijkste meevallers komen
uit een te verwachten voordelig sal-
do over 1989 van bijna twee ton plus
een winst van ’ 150.000 van het
Bouwfonds Limburgse Gemeenten.
Doordat er meer woningen dan ver-
wacht gereed zijn gekomen, heeft

de gemeente ook meer onroerend
goedbelasting ontvangen: ’ 71.000.

Gemeentehuis
Dat het goed gaat met Voerendaal
blijkt ook uit liet investeringsplan
van maar liefst zes miljoen gulden.
Belangrijkste investeringen zijn de
noodzakelijke uitbreiding van het
gemeentehuis (1,1 miljoen gulden),
'verbetering van de Steinweg (half
miljoen) en riolerings- en waterbe-
heersingsplan (2,2 miljoen gulden).
Verder is er bijna negen ton opzij
geschoven voor het oppoetsen van
het gehucht Winthagen en het op-
knappen van de omgeving van de
bibliotheek.

(ADVERTENTIE) .
Nu verkrijgbaar: I ~

/ ’ imago / ÉÊ^/M
Serie over het omstreden ■f^^^^^.
imago van de Oostelijke H I [_/
Mijnstreek, verschenen in =^y__r ' =='het Limburgs Dagblad^ t»

I Prijs I
Gebundeld in een brochure nu te koop
bij alle kantoren van het X V\
Limburgs Dagblad. J 5

Hek (2)
Ih.. V /

't jpj^baar was Weijers van
tyieT’*?' voor de boeg zodanig
\je de indruk dat hij aan het'
'%Qf

üan deraadsvergadering
te vragen wat het college

lJk denkt van het min-
ïget Manshoge hekwerk dat
\J°kken op de speelplaats

Pl«i s nderen van de openbare
t\ ?hool te scheiden van die
fok ?e katholieke. Na afloop
P% e Vergadering liet VVD-
V &^^er Hermans weten datPtipt °Pwinding rond en deW* op dit hekwerk 'walge-
ÏK ]n dt- Er zou om gevraagd
S'tererxü^le van andere les-
\ .*s enzovoort. WaaromNclnt ens die koude drukte...
Wit er niet aoed over naae-
Sfj l^> waarde wethouder.
\t 'f 1het onnodig kwetsend is% °eide partijen. Omdat hetl%r:tloolstrijd markeert die%°°-ar alleen in Zuid-Lim--9 Woedt.
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D66 Brunssum
bezorgd over
tekorten 1990

BRUNSSUM - Toon Pierik, D66-
-raadslid in Brunssum, maakt zich
zorgen over het in de jaren negentig
te voeren beleid door de gemeente
Brunssum. Dat blijkt uit zijn was-
lijst aan vragen aan het college van
B en W over dé begroting '90.

De democraat wil onder weten hoe
de gemeente de te verwachten te-
korten in de jaren negentig gaat
aanzuiveren en of de burger dien-
tengevolge niet meer belasting
moet gaan betalen. Ook wil Pierik
opheldering over de lokale omroep,
waarvoor reeds plannen bestaan.
Datzelfde geldt voor het onderhoud
aan wegen, straten en pleinen in
Brunssum, waarvoor de gemeente
volgens Pierik te weinig geld heeft
weggelegd.

Ook over de, perikelen rond het
Schutterspark en de welzijnsbud-
getten wenst Pierik meer duidelijk-
heid. Daarnaast wil het raadslid ook
weten welkenevenfuncties door het
college erop na gehouden worden.
Al met al plaatst het raadslid kantte-keningen bij achttien beleidspun-
ten.

Dinsdag 26 september 1989 < 11

Wegkruis opgeknapt
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Op vrijdag 29 september 1989 hopen onze ouders en

grootouders
Math Derks en Marie Kunkels

hun

gouden huwelijksfeest
te vieren.

Om 18.00 uur is er in de parochiekerk van St Remigius
een h. mis tot dank.

Er is gelegenheid om het gouden paar te feliciteren
tussen 19.30 en 21.00 uur in zaal 't Weverke,

Hoofdstraat 77 te Schimmert.
Hun dankbare kinderen en kleinkinderen

Dr. Hermansstraat 1,
Schimmert

Sterven in vrede dat is:
met een gerust hart je ogen sluiten.

Heel rustig en vertrouwen uitstralend in de Heer,
aan wie hij zijn leven wijdde, is overleden, gesterkt
door het sacrament van de zieken, onze broer en
medebroeder

Pater Leo Martens
o.f.m. conv.
Sjeng Martens
geboren 19 november 1925

plechtige professie op 3 oktober 1955
priester gewijd op 1 augustus 1964

overleden in Meers, 23 september 1989
Wij nemen afscheid van hem op zaterdag 30 sep-
tember om 11.00 uur in de parochiekerk van zijn
geboorteplaats Meers, waarna wij hem te rusten
leggen op het kerkhof van deze parochie.
In deze kerk zal op de vooravond van de begrafenis
om 18.30 uur een avonddienst worden gehouden,
waarin wij hem bijzonder willen gedenken.
Wij nodigen u uit met ons afscheid van hem te ne-
men en hem in uw gebedente willen gedenken.
Voor beide diensten is er gelegenheid tot schrifte-
lijk condoleren achter in de kerk.

Meers: Wiel en Leonie
Arcen: Lei en zuster Jozefa
Meers: Trina en Lei, kinderen en kleinkinderen
Meers: Sefen Margriet en kinderen
Stem: Ger en Lina en kinderen
Halle: Paters Minderbroeders Conventuelen

Meers, 23 september 1989
Corr.adres: Fam. Fiddelaars-Martens,
Meersereindstraat 29, 6171 PS Meers
Klooster Paters Conventuelen
Volpestraat 26, 1500 Halle (Br.) België
Sjeng ligt opgebaard in het Uitvaartcentrum Dae-
men & Zn., Heirstraat 41 te Elsloo, waar gelegen-
heid is om afscheid te nemen heden, dinsdag en
woensdag van 17.00 tot 17.30 uur.
In de paterskerk in Halle, waar pater Leo 25 jaar
lang mee de diensten verzorgde en voor ging in de
liturgie zal een plechtige herdenkingsdienst wor-
den gehouden op zondag 15 oktober 1989 om 11.30
uur.

~T 1
Heden overleed tot onze diepe droefheid, na 'een
kortstondige ziekte, toch nog onverwacht, voorzien
van het h. sacrament der zieken, op de leeftijd van
79 jaar, mijn dierbare echtgenoot, onze goede en
zorgzame vader, schoonvader, onze lieve opa,
broer, behuwdbroer, oom en neef

Hub Offermans
echtgenoot van

Keetje Knarren
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Haanrade: J. Offermans-Knarren
Haanrade: zijn zoon Arnold en Miriam

Katja
Chevremont: zijn zoon Joep en Roos

Ralf
Familie Offermans
Familie Knarren

6464 CR Haanrade, 25 september 1989
Haanraderweg 236
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis op der.k. begraafplaats te Haanrade, zal
plaatsvinden op donderdag 28 september om 14.00
uur in de parochiekerk H. Hart van Jezuste Haan-
rade.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Bijeenkomst aan dekerk.
Woensdag as., tijdens de avondmis van 19.00 uur,
zal de overledene bijzonder worden herdacht in
voornoemde kerk.
Vader ligt opgebaard in het streekmortuarium, ge-legen op het terrein van de Lückerheidekliniek, St.
Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvremont.
Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot 19.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

+ Charles Storms, 88 jaar, echtgenoot van Anna
I Munnecom. Corr.adres: Hilsondisstraat 5, 6017

CT Thorn. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehoudenwoensdag 27 september om 10.30 uur in
de parochiekerk van de H. Michael te Thorn.

t Zeereenvaarde heer Peter J.C. Geusens, 77 jaar.
Emmalaan 6, 6074 AR Melick. De plechtige uit-vaartdienst zal worden gehoudenop donderdag 28

september om 11.00 uur in de parochiekerk van deH. Andreas te Melick.

tThij Wolters, 61 jaar, echtgenoot van Annie
Dings. Kalverstraat 1, 6051 HT Maasbracht. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
woensdag 27 september om 14.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Gertrudis te Maasbracht.

t Willem Coumans, 87 jaar, weduwnaarvan Anna
Segers. Corr.adres: Heelderweg 26, 6097 EX

Panheel. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehoudenop woensdag 27 september om 10.30uur
in de parochiekerk van St.-Stephanus te Heel.

t Joseph Janssens, 78 jaar, weduwnaar van Agnes
Vineken. Corr.adres: Steenweg 11, 6041 EV

Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehoudenheden, 26 september, om 11.30 uur in deH. Geestkerk te Roermond.
4- Maria van Wegberg, 78 jaar, weduwe van Bert

1 Impelmans. Corr.adres: W. Impelmans, Brem-
straat 7, 6101 KV Echt. De plechtige uitvaartdienst
zal worden gehouden donderdag 28 september om
10.30 uur in deparochiekerk van de H. Landricus te
Echt.

t Pierre Schreurs, 40 jaar. Corr.adres: v.d. Boetze-
laarstraat 44, 6081 BT Haelen. De plechtige uit-

vaartdienst zal worden gehoudenwoensdag 27 sep-
tember om 10.00 uur in de kapel van huize St.-Jo-
seph te Heel.

t
Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,
dat alles voor hem betekende, geven wij met droef-
heid kennis, dat toch nog onverwacht van ons is
heengegaan, mijn lieve man, zorgzame vader,
schoonvader, onze broer, zwager, oom en neef

Frits Frieg
echtgenoot van

Mia Lindelauf
Hij overleed op 57-jarige leeftijd, voorzien van het
h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Nieuwenhagen: Mia Frieg-Lindelauf
Nieuwenhagen: Brigitte Rademakers-Frieg

Bert Rademakers
Familie Frieg
Familie Lindelauf

6373 BE Landgraaf, 23 september 1989
Oude Landgraaf 35
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 28 septembera.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van Maria Hulp der Christenen te
Nieuwenhagen, waarna debegrafenis zal plaatsvin-
denop der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Frits wordt bijzonder herdacht in de avondmis van
woensdag 27 septemberom 19.00 uur in voornoem-
deparochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van Lindeman uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.00 uur tot 18.15
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het
overlijden van de heer

F.W. Frieg
Gedurende zijn 32 dienstjaren bij de gemeente
Heerlen hebben wij hem leren kennen als een goed
collega en plichtsgetrouwe medewerker.
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel sterk-
te toe.

Burgemeester en wethouders van
Heerlen,
De burgemeester, P.H. van Zeil
De secretaris, drs. J.G.L. Heiligers

Heerlen, 26 september 1989

In diepe verslagenheid en met oprechte. deelne-
ming met zijn echtgenote, kinderen en familie, na-
men wij kennis van het plotseling overlijden van
onze medewerker

Frits Frieg
Met respect denkenwij terug aan onze zeer gewaar-
deerde medewerker.

Directie en personeel van de
dienst Openbare Werken
gemeente Heerlen

Heerlen, 26 september 1989

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgeno-
men van het overlijden van onze vriend en lid

Frits Frieg
Zijn vriendschap en inzet zullen altijd in onze ge-
dachten blijven.

Bestuur en leden personeelsvereniging
Openbare werken gemeente Heerlen

- _
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hij. ons gedurende zijn leven heeft
omringd, delen wij u mede dat heden plotseling
van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze goede
en zorgzame vader, schoonvader en opa

Hub Geraedts
echtgenoot van

Annie van den Brand
op de leeftijd van 66 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Annie Geraedts-van denBrand
Hoensbroek: Marga en Ben

van de Laarschot-Geraedts
Hoensbroek: John enRoos

Geraedts-Valentijn
Bert

Geleen: Marie-Louise en Don
van de Laarschot-Geraedts
Mark, Paul

25 september 1989
Montfortstraat 32, 6433 JJ Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 28 september om 10.00 uur in de Chris-
tus-Koningkerk te Hoensbroek-Zuid, gevolgd door
de crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Dinsdag a.s. om 19.00uur avondwake in voornoem-
de kerk.
U kunt afscheidnemen in een derrouwkamers van
de Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek.
Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00-15.00 en
van 19.00-20.00uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Na langvechten ging het voor ons allemaal nog te
vlug. Voor jou was het een zegen. We zullen jezo
missen als echtgenoot, vader, zoon, schoonzoon,
broer, zwager, oom, neef en vriend

Caspar Scheepers
echtgenoot van

Marian Coolen
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, over-
leed hij in de leeftijd van 52 jaar.

Eyserheide: Marian Scheepers-Coolen
Maastricht: Hub Scheepers

Bea Hambeukers
Eyserheide: Aggie Scheepers

Pascal Schreuders
■Eyserheide: H. Scheepers

M.A. Scheepers-Blezer
Simpelveld: W.E. Coolen

Familie Scheepers
Familie Coolen

6287 NC Eys, 24 september 1989
Eyserheide 8
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op vrijdag 29 september om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Agatha te Ëys, waarna de be-
grafenis zal plaatsvinden op de r.k. begraafplaats
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Het rozenkransgebed, gevolgd door de avondmis,
wordt gehouden op donderdag 28 september om
18.45uur in voornoemde kerk.'
Wilt u, indien wij vergetenzijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Wij geven u kennis, dat op 65-jarige leeftijd van ons
is heengegaan, voorzien van het h. oliesel, mijn lie-
ve man en mijn vader

Bob Smeets
echtgenoot van

Gertie Franssen
Bocholtz: Gertie Smeets-Franssen

Rotterdam: Ruud Smeets
Bernadet van Baars

6351 EH Bocholtz, 24 september 1989
Schoolstraat 51
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 28 september om 13.00 uur in de paro-
chiekerk H. Jacobus de Meerdere te Bocholtz,
waarna om 14.30 uur de crematieplechtigheid is in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondmis heden, dinsdag om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons betekend heeft, geven wij u kennis, dat na een
langdurig ziekzijn van ons is heengegaan, voorzien
van de h. sacramenten, op de leeftijd van 62 jaar,
mijn dierbare man, mijn goede en zorgzame vader
en mijn schoonvader

Giel Meertens
echtgenootvan

Net Notten
Schimmert: Net Meertens-Notten

Hulsberg: Marita en Wil Herveille-Meertens
6333 CE Schimmert, 24 september 1989
Langstraat 40
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op donderdag28 september
om 10.30 uur in de parochiekerk H. Remigius te
Schimmert.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
dekerk.
Avondmis, woensdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Giel is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Vouershof 1 te Geleen, alwaar dagelijks bezoekge-
legenheid is van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Met droefheid geven wij kennis, dat na een liefde-
volle verzorging in de Hamboskliniekte Kerkrade,
van ons is heengegaan, onze goedeen zorgzame va-
der, schoonvader en opa

Jan Joseph Jansen
weduwnaar van

Ida Barbara Leers
Voorzien van de h. sacramenten overleed hij in de
leeftijd van 85 jaar.

Heerlen: Mathias en Tilla Jansen-Dohmen
Désirée en Jos
Maurice en Cécile

Heerlen: Janen Mieke Jansen-Curvers
Leusden: Jo en Ankie Jansen-Hellwig

Natascha
Kerkrade, Hamboskliniek, 24 september 1989
Corr.adres: 6419 EJ Heerlen, Mergelsweg 174
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 28 september om 10.30 uur in de St.
Martinuskerk te Weiten.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.k.
kerkhof te Weiten.
Samenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Rozenhoedje, woensdag om 18.45 uur, waarna aan-
sluitend de avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Wilt u, indienwij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Voor uw blijken van medeleven betoond na
het overlijden en bij de uitvaartplechtigheid
van mijn lieve vrouw, moeder, schoonmoe-
der en oma

Mia Kuipers-Schalk
betuigen wij bij deze onze dank.

D. Kuipers
Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 1 oktober a.s. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Moeder Anna te Heerlen-
Bekkerveld.

t
Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft b*
kend geven wij met droefheid kennis, dat het"
onverwacht van ons is heengegaan, onze dierW
broer, zwager, oom en neef

Herman Erkens
Voorzien van de h. sacramenten overleed hij i"
leeftijd van 61 jaar.

Familie Erkens
Brunssum, 24 september 1989
Pr. Hendriklaan 1
Corr.adres: Meelovenstraat 29, 6442 BP Brunssi»
De plechtige eucharistieviering zal gehouden **'den op donderdag28 septemberom 14.00 uur ifl
parochiekerk St. Jozef te Egge-Brunssum, wa^
om 15.30uur de crematieplechtigheid zal plaats*1
den in het crematorium te Heerlen, Imstenra*
weg 10.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is'
schriftelijk condoleren.
Voor vervoer per bus naar het crematorium en
rug is gezorgd.
Avondwake, woensdag om 19.00 uur in voorno*
de kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in derou*'
pel van het. St. Gregoriusziekenhuis in Brunssj*
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van ""'tot 18.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u eenkennisge^
te zenden, deze aankondigingals zodanig besd 1"
wen. --

y

Met gevoelens van diep respect voor W
hebben wij kennis genomen van het ove'"
den van mevrouw

Greet Hallema
Vanaf de oprichting in 1971 heeft zij ste^met veel enthousiasme haar grote gaven
hoofd en hart ingezet voor "haar" leerling
en collega's van "haar" Guus KlinkersscW,
Zij was een sterke vrouw waar wij met
waardering aan zullen terugdenken.

Haar familie wensen wij veel kracht in de'
moeilijke periode in hun leven.

Leerlingen, ouders en collega's
Guus Klinkersschool
Bestuur Stichting Bijzonder
Buitengewoon Onderwijs Gelee 11

I

"Richard Hagedoorn en Séverine Wallin krijgen de prijs uit
handen van deAkense wethouder drKupfer.

Foto: MARCEL VAN HOORN

Maastrichtenaar onderscheiden

Kleine Karlsprijs
voor talenknobbel

Van onze verslaggeefster

AKEN - De Maastrichtenaar Ri-
chard Hagedoorn heeft gisteren sa-
men met de Luikse Séverine Wallin
de kleine Karlsprijs van de stad
Aken ontvangen. Deze prijs wordt
al 18 jaarlang door de steden Maas-
tricht en Aken uitgereikt aan scho-
lieren die zeer goed hebben gepres-
teerd in een vreemde taal. Vanaf dit
jaar wordt ook weer door de stad
Luik meegedaan aan de prijsuitrei-
king.
Bij Richard Hagedoorn prijkte een
tien voor Duits op het atheneum-di-

Jaarvergadering
Vrouwenbeweging
ROERMOND - De Limburgse
Vrouwen Beweging van de LLTB
houdt op 5 oktober haar algemene
jaarvergadering in het cultureel
centrum 'De Oranjerie' in Roer-
mond. De vergadering begint om
10.00 uur.

Na de behandeling van het jaarver-
slag en een inleiding van mevrouw
Maria Chorus-Menken zullen een
gezamenlijke eucharistieviering en
enkele lezingen over ruimtelijke or-
dening worden gehouden. De dag
wordt om 15.00 uur afgesloten met
een optreden van de Bretelboys.

Ontmoetingsdag
COC Maastricht

MAASTRICHT - Het COC ,in
Maastricht houdt op zaterdag '30
september een ontmoetingsdag
voor ouders van homosexuele
kinderen.

Om 11.00 uur worden ouders ver-
wacht die voor het eerst zon ont-
moetingsdag bijwonen. Om 13.30
uur zijn de ouders welkom die re-
gelmatig het COC-gebouw bezoe-
ken. Belangstellenden kunnen
zich vóór 28 september opgeven
bij: 043-621999, COC Heerlen 045-
-717387 of mevrouw Beks 04956-
-2167.

ploma, dat hij heeft behaald aan de
Stedelijke Scholengemeenschap in
Maastricht. Zijn kennismaking met
de Duitse taal vond al vroeg plaats.
Als kind van zeven is hij met zijn
ouders naar Duitsland verhuisd,
waar de familie acht jaar heeft ge-
woond.

Inmiddels heeft de 18-jarige jonge-
man Limburg ingeruild voor het
Brabantse Breda waar hij een baan
als assistent-accountant heeft ge-
vonden. Verrast was hij wel over de
prijs. Vanwege zijn tien had hij bij
de diploma-uitreiking op een zilve-
ren tientje gerekend, maar het werd
nu een oorkonde, een boek over de
Karlsprijs en een goed gevulde en-
velop.

Vorige week vrijdag zijn de kleine
Karlsprijzen van de stad Maastricht
uitgereikt aan de 19-jarige Katja
Hannusch uit Aken en Roanne Ma-
gits uit Luik. De prijsuitreiking van
de stad Luik is op 13 oktober.

Van onze verslaggeefster

AKEN — Meer dan vijfhonderd
Westduitse wetenschappers en
computerdeskundigen uit het be-
drijfsleven zijn vandaag en gisteren
bijeen in Aken waar het eerste
'Transputer Anwender Treffen'
plaatsvindt. Transputer is een ander
woord voor paralelle gegevensver-
werking oftewel het verwerken van
gegevens met meer dan een proces-
sor. Dat is een relatief nieuw con-
cept in de computerindustrie, dat
steeds meer toepassingen krijgt.

De bijeenkomst is georganiseerd
door dr R. Grebe van het Instituut
voor Fysiologie van de Technische
Hogeschool in Aken met behulp
van het bedrijf Parsytec uit Aken.

De tweedaagse bijeenkomst wordt
gehouden in het Klinikum. De orga-
nisatie is verrast door de grote op-
komst. Er werden slechts honderd-
vijftig deelnemers verwacht.

Grebe heeft het initiatief tot de bij-
eenkomst genomen omdat het insti-
tuut bij experimentele onderzoeken

Maatschappelijk
werk gaat zich mee

op buitenland richtel
Van onze verslaggever

SITTARD - De afdeling Maatschap-
pelijk Werk van deKatholieke Leer-
gangen in Sittard gaat zich meer op
het buitenland en dan met name
Duitsland richten. Met dezebredere
oriëntatie wordt enerzijds getracht
de studenten een grotere kans op
werk te verschaffen en anderzijds
de kwaliteit van deopleiding te ver-
beteren. Als uitvloeisel van het
nieuwe beleid kwam verleden week
een groep in Duitsland studerende
en werkende buitenlanders naar
Sittard om de manier te bestuderen
waarop hier met vluchtelingen
wordt omgegaan.

Het maatschappelijk werk en trou-
wens de hele sociaal-pedagogische
sector richten zich tot nu toe alleen
op Nederland. „Solliciteren vanuit
Limburg op een baan in de Rand-
stad is bijvoorbeeld in onze sector
heel normaal," zegt stafmedewerker
met J. Verjans van de Sittardse op-
leiding, „maar als er een vacature
twintig kilometer over de grens is,
zal niemand erop schrijven."

Nu heeft dat ookweinigzin, want de
Nederlandse diploma's in het maat-
schappelijk werk worden niet bij
onze Oosterburen erkend. Na 1992
zal dat zijn veranderd en daarop
wordt in Sittard nu al ingespeeld.
Overigens gebeurt dat allemaal on-
der het motto 'liefdewerk oud pa-
pier', want subsidiepotjes voor dit
doel heeft men nog niet kunnen
openen.

Sociale kaart
In het kader van het project wordt
dit jaaronder meer getracht een so-
ciale kaart van Noordrijn-Westfalen
op te stellen. Hierop zullen alle in-
stellingen, hun doel, het aanname-
beleid en dergelijke een plaats vin-
den.

Er komen verder specialecursussen
over de Duitse aanpak van de pro-
blemen in het maatschappelijk

werk. Op de wat langere termiJ^het in de bedoeling nauw samê,
werken met Duitse opleidings'
tuten en daar ook stageplaats
zoeken.

Uit de contacten die er nu al fl1
opleiding in Keulen bestaan. .
stond het bezoekvan verleden *van een groep Joegoslaven, '^nenKoreanen en Filippino's,
gevloeid. Zij werken na een P*
me opleiding met minderhed^JDuitsland, onder wie veel vW
lingen.

Verschillen
Er zijn nogal wat verschillen $
vang en aanpak van vlucht«J|
en trouwens minderheden in "*gemeen tussen Nederland en V
land. In Duitsland is de hulpv
ning veel meer dan hier in b^
van religieuze instellingen. }X
Nederlandse, gedecentrali^
systeem hebben de hulpven
zelf veel meer vrijheid en ve

fiwoordelijkheid. De Duitse ër°^door lezingen, inleidingen en 'leidingen op de hoogte êe®
van de Nederlandse aanpak.

Studiedag imken
SITTARD - De Bond van 1$
van de LLTB houdt dinsdag llt
tober in de Sittardse scho\i* feen studiedag met als %'groenvoorziening, bijenteelt e
sektenbestuiving.

Voor de bijeenkomst zijn ver (
lende gastsprekers uitgenocüg0'
der wie professor Gadella vlj
Rijksuniversiteit Utrecht, Pro J
Zpnderwijk van deAdviesgr°e^
getatiebeheer in Wageningey
specialist insektenbestuiving^j,;
enhouderij, Hensels, van het C
lentschap in Limburg. De "iL\
komst begint om 10.00 uur en "tot 15.45 uur.

'Transputer'
gebruikers in
Aken bijeen

en vergelijkingen van bloedproeven
twee jaar geleden met een compu-
tersysteem met paralelle processo-
ren is gaan werken. Door de enorm
grote hoeveelheid gegevens zou het
rekenwerk met een normale com-
puter te lang duren.

De transputer-techniek staat echter
nog enigszins in de kinderschoe-
nen. Bepaalde zaken zijn nog ontoe-
gankelijk, onduidelijk of niet moge-
lijk. „Vandaar het idee om op grote-
re schaal gebruikers bijeen te bren-
gen, die door het uitwisselen van er-
varingen elkaarverder helpen," legt
Grebe uit.

De gedachte achter de transputer-
techniek lijkt simpel. „Als het uit-

II
voeren van een opdracht ie v
duurt met één processor, da< ■$
deel je het werk over verse»
processoren. Maar dat is nog » f
eenvoudig, legt F. Kübler va»^
sytec Aken uit. Deze firma }s \
een na grootste leverancie |,
computersystemen met Pa^lprocessoren en heeft twee
geleden nog een van die zeel^computers geleverd aan Shell
derland.

d
De verdere ontwikkeling van,fe|!
puters met parallele process (
belangrijk omdat deze tien " y.
goedkoop zijn als compu^jjj)!
men met vergelijkbare moge 3)
den. De 'snelle rekenaars'
belangwekkende kostenda^mogelijk mits het verlangde
werk parallel te verwerken >s' rf
de Akense professor W. Ober

«cAOberschelp is er vast van ov j

dat de ontwikkeling van V
werkende computërsystetn t^laatste jaren zoveel voor aK
heeft geboekt dat een door&r jf
de computertechniek voor
staat.
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Zege Smeets en
Heidens vanuit

Clermont Ferrand
Van onze medewerker

FONS VAN OPHUIZEN

Van onze verslaggever

Zender Roermond
vijfmaal sterker

Omroep Limburg start met editie Noord

" Burgemeester Van Zeil neemt een ideeënbus in ontvangst als begin van het groots opge-
zette energiebesparingsproject. Foto: FRANS RADE

Valkenburg pleit
voor herhaling

Burgemeester wil traditie maken van schutterstreffen
Energiebesparing in Heerlen en Maastricht

Gemeenten verwachten
miljoenen te besparen

HEERLEN - Het duivenseizoen is
het afgelopen weekend besloten
met de vluchten vanuit de Franse
losplaatsen Clermont Ferrand, St-
Dizier en Chimay. De interprovin-
ciale wedstrijd Clermont Ferrand
over 600kilometer werd bij de jonge
duiven gewonnen door de bekende
melker Jan Smeets uit Geulle. Cal-
lie Heidens uit Nieuwenhagen zette
de kroon op een briljant seizoen met
de interprovinciale zege bij de oude
duiven. In Belgisch-Limburg klokte
Schoofs in Hasselt de eerste duifoir.
17.05 uur. Willy en Roswitha Frohn
uit Alsdorf waren om 17.32 uur de
snelste Duitsers van Clermond Fer-
rand.
Zeegers en zoon uit Ulestraten gre-
pen de laatste bloemen op de pro-
vinciale wedvlucht St.-Dizier over
250 kilometer. De uitslagen van gis-
teren:

Clermont Ferrand: Jonge duiven:
1. J. Smeets (Geulle) 17.00 uur, 11.51
meter; 2. Bleijlevens-Gorissen (Sim-
pelveld) 17.09; 3. L. Willems (Maas-
bracht) 17.36; 4/19. J. Cobben (Nuth)
17.15 en 17.27; 5/13. A. Cluten (Heer)
17.06 en 17.11; 6. M. Krutzen (Klim-
men) 17.10; 7. H. Heijnen en zoon
(Gronsveld) 17.05; 8. A. Vorselen
(Thorn) 17.41; 9/10/11/15. Gebroe-
ders Simons (Ransdaal) 17.17 (vier
keer); 14. M.Huls (Maastricht) 17.15.
16. J. Martens (Meers) 17.23; 17.
Vrösch-Meijers (Heerlen) 17.27; 18.
C. Visschers (Beek) 17.26; 20. R.
Wackers (Susteren) 17.40.

Oude duiven: 1. C. Heidens (Nieu
wenhagen) 17.15; 2/3. Lardinoye-
Vogten(Amby) 17.12 en 17.15; 4/9. J.
Gorissen (Simpelveld) 17.18 en
17.20; 5/10. A. Souren (Simpelveld)
17.18 en 17.20; 6/7. Gebroeders Bas-
tiaans (Mheer) 17.10; 8. L. Schrijne-
makers (Maastricht) 17.15.

St.-Dizier 1/5. Zeegers en zoon (Ule-
straten) 11.40 en 11.52 (261 km),
snelheid 21.20.75; 2/4. A. Rings
(Bunde) 11.40 en 11.41; 3. L. Douven
(Merkelbeekd) 11.48; 6/7. Mevr.
Eimahl (Geleen) 111.48 en 11.48; 8.
H. Rothkrans (Waubach) 11.47; 9.
Rouschen en zoon-(Kerkrade) 11.45;
10/14/17. Steege en zoon (Geleen)
11.50 en 11.51; 11. J. Thewissen
(Übachsberg) 11.41; 15. W. Heuts
(Kerkrade) 11.42; 16/18. A. Kluten
(Heer) 11.36 en 11.37; 19. Hendriks-
Meijberg (Heerlen) 11.47; 20. H. Hof-
man (Waubach) 11.49.

len op deze manier op de ge-
meentelijke energierekening te
besparen. In Maastricht denkt de
gemeente jaarlijks een bedrag
van vijftien miljoen gulden uit te
sparen.

De openbare basisschool Hoens-
broeck krijgt de komende drie
jaar extra aandacht in de projec-
ten. De school is 'geadopteerd'
door de Sven/Novem en deze or-
ganisaties begeleidden de school
bij het opzetten van een verant-
woord energiebeheer.

Van onze verslaggever

HEERLEN/MAASTRICHT
Met twee schoolkinderen die uit
een levensgrote ideeënbus stap-
ten, is gisterenhet startsein gege-
ven voor een groots energiebe-
sparingsproject in Heerlen en
Maastricht. Binnen een jaar of
wat moet het project leiden tot
een besparing van elftot veertien
miljoen gulden.

Een en ander vindt plaats onder
de hoede van de Novem (Neder-
landse Maatschappij voor Ener-
gie en Milieu) en de Sven (Stich-
ting Voorlichting Energiebespa-
ring Nederland). Morgen zijn de
eerste resultaten al te verwach-
ten. Met moderne apparatuur
wordt namelijk het raadhuis in
Heerlen 'energetisch' " doorge-
licht. Dat houdt in dat gekeken
wordt of er zo efficiënt mogelijk

Vele gebouwen van zowel de ge-
meente Heerlen als Maastricht
zullen de komende drie jaar op
deze manier worden doorgelicht.
Eerst komen enkele scholen.
Daarna volgen bejaardenoorden
en als laatste de woningen.
Tien procent, oftewel elftot veer-
tien miljoen gulden, hoopt Heer-

met licht en verwarming wordt
omgesprongen. De resultaten
worden onmiddellijk bekendge-
maakt, waarna eventuele verbe-
teringen kunnen worden aange-
bracht.

- Burgemeester Paul Gilissen van Valken-
JS aan de Geul heeft het bestuur van de Europese Gemeen-.ilap van Schuttersgilden voorzichtig gepolst over een herha-
,B van het Europees Schutterstreffen in Valkenburg. Hij
[Stileerde die gedachte na afloop van het feest afgelopen zon-,8- „Ze keken verbaasd, maar tegelijk ook verheugd," aldus
r§erneester Gilissen over de reactie.

Het feest heeft volgens de organisa-
tie aan alle verwachtingen voldaan.
Ook het aantal bezoekers, door de
politie geschat op 25.000 tot 30.000,
is niet tegengevallen. „Het hadden
er twee keer zoveel kunnen zijn,
maar devraag is ofwe dat aantalaan
hadden gekund," aldus Gilissen.
Belangrijker vindt hij dat er tijdens
het feest een prettige sfeer heerstte
en dat er geen enkel noemenswaar-
dig incident is geweest.Dat had vol-
gens hem met het soort publiek te
maken maar zeker ook met de ma-
nier van ontvangen. „Valkenburg
heeft zich ontzettend gastvrij ge-
toond. Het was fijn om dat van heel
veel mensen te horen, van hoog tot
laag."

Evenveel mannen als vrouwen in Maastricht gepakt

Oudere winkeldieven stelen
vooral goedkopere spullen

Bankoverval
in St Truiden

Ij 'e|t dat Valkenburg een herba-
lt toont dat de organisatie te-j^en is over het verloop van het

*> alsook over het resultaat.

dij
j. Wil ze ifs nog een stap verder,n- Valkenburg is niet alleen bc-
*3 °m de organisatie nogmaals op

te nemen, maar speeltzelfs met
tj bedachte om er een traditie van
tijken. Het Europees Schutter-
%l zou dan een regelmatig te-
i-SKerend evenement in Valken-
if.s moeten worden. „De vraag is
ffi.dat om de twee jaar moet doen.L *t is een spreiding over vier
F beter," aldus Gilissen. Met de
.fs ring die nu is opgedaan zou de
Hpiisatie nog beter kunnen en in
Sfif6Va' minder voorbereidingstijdgen, zo meent hij.

Een juist financieel beeld heeft de
organisatie nog niet. Burgemeester
Gilissen verwacht dat eind deze
week alle plussen en minnen op een
rijtje zijn gezet. Als er een overschot
is komt dat ten goede aan het schut-
terswezen. „Of als beginkapitaal
voor de volgende keer."

„Schattenderwijs denken wij er
keurig netjes uit te springen," zegt
Gilissen, als voorzitter van de stich-
ting Europees Schutterstreffen
1989. Hij wijst erop dat de organisa-
tie zodanig was opgezet dat er geen
tekort kon ontstaan. „Wij hebben
gezorgd dat de kosten gedekt waren
door sponsoring met geld en met
bijdragen in natura. Grote tegenval-
lers zijn er niet geweest. Wat tijdens
het feest werd omgezet draagt al-
leen maar bij tot winst."

SINT TRUIDEN -Het bankkantoor
van de CERA bank in Brustem bij
Sint Truiden is gistermiddag over-
vallen. De overvaller eiste onder be-
dreiging van een wapen de inhoud
van de kassa.
De niet-gemaskerde man heeft naar
verluidt tussen de 100.000 en
200.000 frank ( tussen de 5000 en
10.000 gulden) buitgemaakt.

Valkenburgs burgemeester prijst
achterafook de gedachte om de eve-
nementen over verschillende loca-
ties te spreiden. Daarmee werd be-
reikt dat de mensen, schutters en
kijkers, heen en weer liepen door
het centrum van Valkenburg. „Op
die manier hebben de ondernemers
optimaal van het feest kunnen pro-
fiteren. In Lippstadt was alles ge-
concentreerd op een plaats met het
gevolg dat het stadje zelf haast uit-
gestorven was."

Tenslotte werden 56 klachten tegen
het optreden van de politie bij het
parket van de rechtbank ingediend.
Twee van die klachten werden ge-
grond verklaard en één van die
klachten was dit jaar nog in behan-
deling. De andere klachten werden
ongegrond verklaard.

Uit het jaarverslag blijkt voorts dat
het arrondissementsparket, vanwe-
ge de' 'abominabele' huisvesting
met smacht uit kijkt naar een nieuw
gebouw.Het ministerieheeft inmid-
dels goedkeuring verleend voor
nieuwbouw. En men gaat er in
Maastricht van uit dat die begin
1991 betrokken kan worden.

luisvesting

MAASTRICHT - Winkeldieven en
-dievegges hadden het in 1988 in
Maastricht vooral gemunt op waren
met een waarde van minder dan 25
gulden. Dat blijkt uit het jaarverslag
van het arrondissementsparket
Maastricht over dat jaar. In het ka-
der van het experiment winkeldief-
stal Maastricht zijn dat jaar 221 pro-
cessen-verbaal van winkeldiefstal
opgemaakt. Maar liefst 163 daders
waren ouder dan achttien jaar. Uit
het rapport blijkt verder dat man-
nen evenlange lange vingers heb-
ben als vrouwen.

Van onze verslaggever

Ruim de helft van het totale aantal
winkeldiefstallen werd gepleegd in
de warenhuizen in het centrum van
de stad; de rest in supermarkten.
Hoe duurder de goederen, hoe min-

Vanwege cellentekort werden in
1988 nog maar 17 verdachten 'heen-
gezonden': vrijgelaten dus. Eenjaar
eerder bedroeg dat aantal nog 118.
In het verslagjaar werden vier ver-
dachten naar huis gestuurd omdat
de termijn van 21 dagen (aanhou-
ding, inverzekeringstelling en be-
waring) verstreken was en er geen
plaats beschikbaar was in een huis
van bewaring om daar de gevangen-
houding uit te zitten.

der vaak ze door de dieven en die-
vegges werden meegenomen. In 36
gevallen kregen de dieven een be-
risping van deofficier van justitie of
werd de zaak geseponeerd. 122 da-
ders gingen akkoord met een trans-
actie en 63 collega-dieven moesten
zich uiteindelijk toch voor de poli-
tierechter verantwoorden.

Van onze verslaggever

ig fe^ belangstelling voor deEuropese schutters in Valkenburg. Als het aan burgemeester Gilis-tigt wordt het Europese schutterstreffen een Valkenburgse traditie. Foto:WIDDERSHOVEN

Minister van WVC drukt begrip uit in geldelijke bijdrage

Provincie en LSO beraden
Sich over operaproducties

Daarop gingen GS van Limburg in
beraad met hun ambtgenoten in
Noord-Brabant, hetgeen leidde tot
een gezamenlijk voorstel aan de be-
windsman. Dat bevatte onder meer
de suggestie in een overgangsfase
tot en met 1992 de aan elk van beide
provincies toe te kennen rijksbij-
drage van 750.000 gulden aan Lim-
burgse kant te bestemmen voor mu-
ziekdramatische producties.

voorgestelde bestemming van toe-
gezegde rijksgelden. Ten aanzien
van despecifiek Limburgse wensen
tekent hij daarbij aan ook nu geen
ruimte te zien voor een derde auto-
nome operavoorziening in Neder-
land.
Gelden voor producties van het
LSO dienen naar zijn mening te
worden aangewend voor co-produc-
ties met andere(Nederlandse of bui-
tenlandse) operahuizen danwei aan
per productie samen te stellen
teams.
De door het provinciebestuur aan-
gevoerde achterstand zegt de minis-
ter te beschouwen als „een niet te
veronachtzamen gegeven". Daaraan
voegt hij echter toe: „Waar het hier
gaat om de bewerktuiging van het
kunstbeleid is een dergelijke argu-
mentatie minder relevant".

, onze verslaggever

it*WTRICHT - Gedeputeerde
orUe r\ n met het Limburgs Sym-

&rcW Orkest overleggen over de
'ie e invulling van operaplannen

r°eten aansluiten op de mv-
Vir, atiscne producties die het

enClaal orkest al enkele jaren in
-'iserf6rking met het Maastrichts

torium en de Contactraad
Srt ogSe Schouwburgen uit-
i I\on ntraal in net overleg staat

s Pc "Jkheid het aantal produc-Ve r Seizoen op te voeren van
i naardrie.Nr d[% p

e nieuwe plannen is per sei-E^i^n bedrag van f 1.820.000 be-
lW ar- Daarin draagt de rijks-wet jo'd m de periode 1990 tot en
r<W 9^ jaarlijks bij met f 750.000,
TOei eenzelfde bedrag uit PNL-
kK:j e en.gevoteerd en geeft de pro-
r°oOn "JdeüJk, een subsidie vanuu gulden.

Overgangsfase
L°fe sfP ls, één van de slechts drieKnn ele instituten die in Ne-
Sic« muziekdramatische pro-s verzorgen. De andere zijn de

Nederlandse Opera en Opera Fo-
rum. Het provinciaal bestuur deelt
de opvatting dat het aanbod van
opera in het zuiden van het land in
geen enkele verhouding staat tot de
grote en nog steeds groeiende be-
langstelling. Eerder onderkende
ook minister Brinkman dit gebrek
en stelde hij in het ontwerp van een
'Plan voor het Kunstbeleid 1988-
-1992' een bedrag van 2,8 miljoen be-
schikbaar om in Venlo een depen-
dancevan Opera Forum te vestigen.
De Tweede Kamer echter hield dit
uiteindelijk tegen.

Activiteiten
'Regina Carmeli'

Met een editie noord van 'Limburg
Actueel', dagelijks van 17.07 tot
17.25 uur, wil omroep Limburg het
nieuws voor de luisteraars in Mid-
den- en Noord-Limburg frequenter
en sneller in de huiskamer brengen.

DSM staakt
sponsoring

VENLO - DSM staakt het
sponsoren van het DSM-con-
cert dat door omroep Lim-
burg wekelijks op zondag-
middag werd uitgezonden.
Volgens directeur-hoofdre-
dacteur Jan Tieland, die dit
betreurt, ziet DSM geen heil
meer in een dergelijke vorm
sponsoring.

VENLO - De editie Noord, waar-
mee Omroep Limburg op maandag
2 oktober in Venlo van start gaat, zal
óók in Zuid-Limburg goed te ont-
vangen zijn. Het vermogen van de
zender Roermond (100.3 mHz)
wordt namelijk opgevoerd van 20
KW naar 100 KW. Zo zullen in het
zuiden van de provincie nu twee af-
zonderlijke programma's van Om-
roep Limburg ontvangen te zijn. De
editie met Zuidlimburgs nieuws via
de zender Hulsberg (FM 95.3) en de
nieuwe noordelijke editie. Omroep
Limburg ziet in verband met het op-
gevoerde zendvermogen in Roer-
mond voorlopig af van de inge-
bruikname van een nieuwe FM-zen-
der in Venray.

SITTARD- Het bezinningscentrum
'Regina Carmeli' in Sittard heeft
voor de maanden oktober en no-
vember een aantal nieuwe activitei-
ten gepland. Op 2 oktober wordt er
door Ed van de Ende een thema-
avond gehouden over kerkelijke
kunst. Aanvang 19.30.

Op zaterdag 14 oktober begint om
10.00 een bezinningsdag onder lei-
ding van Pater drs Innocentius
Scheepers. Thema van de dag is
'Het gebed bij Teresia van Alvila'.
Kosten van de dag die om 17.00 uur
eindigt is 12,50 gulden, lunchpakket
meebrengen.

Vanaf zondag 22 oktober zal Pater
Piet Hoornaert een zesdaagse retrai-
te in stilte leiden met als thema
'Voor altijd samen met de Heer. De
kosten bedragen 310 gulden.
Van 10 tot en met 12 november leidt
Pater Piet Coucke een bezinnings-
weekend met als thema: 'God leeft
en ik sta in zijn aangezicht'-Elia,
verhalen van een levende. Kosten
90 gulden.

Aanmelding en informatie: Zr M.
Lamberta, Bezinningshuis Regina
Carmeli, S 04490- 25380.1 oktober,

Voorlopig zal Omroep Limburg op
de tijden dat men niet in ether is het
programma van Radio 1 blijven
overnemen. Ook al is het contract
tussen de regionale omroepen en
Radio 1 niet verlengd.

De komst van een dergelijk aange-
sloten programma is echter sterk af-
hankelijk van devraag ofhet media-
commissariaat regionale Ster-recla-
me toestaat. Prettiger zou men het
echter vinden wanneer de kosten,
verbonden aan de uitbreiding van
de zendtijd, worden gefinancierd
uit een rijksbijdrage.

Aan de vooravond van de start van
de editie 'noord en midden' liet di-
recteur-hoofdredacteur Jan Tieland
van Omroep Limburg gisteren we-
ten dat men op langere termijn
streeft naar een regionaal radiopro-
gramma van twaalf uur per dag.

De officiële opening van de nieuwe
studio, de dépendance van Omroep
Limburg in het cultureel centrum
'De Maaspoort' in Venlo, vindt ove-
rigens pas in maart 1990 plaats. Dit
omdat de NOB niet in staat bleek
om de studio'tijdig van de nodige
technische apperatuur te voorzien.

(ADVERTENTIE)
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LEZERSKORTING
Georgi's Kleinkunstshow

WSÊiMÊl—WkW—ï—mmmmm^kÈÊÊÊkm^K 'n Duitsland wordt
, .. .hij in gestaag groter... gjJÏL wordende kringen

,3f , gevierd. Tijd dus om
<4| PÜ é_ t^ x* Georgi in Nederland
M ' S! H sfe"jlk te lanceren.

* SwËï 'r*_B*. Voor zijn
«Ei ~„»^ * Kleinkunstshow

omringt hij zich
allereerst met twee
collega-bandleden en
presenteert muzikaal
cabaret: komische,

Sm -ga* vrolijke, maar ook
P> W maatschappijkritisch

-^^g J! getinte liedjes, in het

Vervolgens ruimt hij het veld voor de beroemde mimeclown
Globo en de jongleur Uli Schneider.
Mimeclown Globo staat voor een rijk geschakeerde
mengelmoes aan komische sketches. Als krachtpatsende
strandtarzan, trouwlustige dame op leeftijd, louche tovenaar of
boeienkoning...
Globo zorgt voor voltreffers ...
Wijngrachttheater Kerkrade
Vrijdag 29 september, 2.0.00 uur
Toegangsprijs: ’ 20,- 2«,6_

DEZE BON Limburgs Dagblad LEZERSKORTING

geeft recht op een korting van ’ 3,- p.p. op
de toegangsprijs van ’ 20,00.
De korting geldt alleen in de voorverkoop en
de bon geldt voor maximaal twee personen.
—^^

Kijkshulp
Minister Brinkman heeft inmiddels
laten weten akkoord te kunnen
gaan met de door beide provincies

Dezer dagen hebben GS aan Pro-
vinciale Staten een uitvoerige
schets van de tot nog toe onderno-
men stappen toegestuurd met de
toezegging een concreet voorstel te
zullen aanbieden zodra het overleg
met het Limburgs Symphonie Or-
kest is afgerond.

Schets

Van onze verslaggever Politie raakte
spoor Delaire

niet bijster

rijkswachter, worden in België
naar het rijk der fabelen verwe-
zen. De bewering van een ano-
nieme Franse fotograaf als zou
hij beschikken over foto's waar-
op te zien is dat Delaire zou wor-
den geüquideerd door rijks-
wachters, hoort volgens Belgi-
sche autoriteiten in datzelfde
rijtje thuis. De 'foto' was tot gis-
teravond nog nergens gepubli-
ceerd. „De autoriteiten hebben
er geen enkel belang bij om niet
de waarheid te spreken in deze
zaak", iMidt de algemene meningin de Belgische pers.
Tegelijk met de aanhouding van
de twee verdachten in het flatge-
bouw in Luik (de eigenaar van
het appartement en 'de andere'
verdachte) zijn ook de eigenaren
van nog twee andere mogelijke
schuiladressen bezocht.

de Luikse wijk Droixhe aange-
houden. Dat is ook dereden ge-
weest dat Delaire en zijn compa-
nen even voor negen uur voor
een gesloten flatdeur stonden.
Wat er daarna is gebeurd, is be-
kend. Delaire, in het nauw gedre-
ven in het trappenhuis op de
achtste verdieping, schoot zich-
zelf een kogel door de keel.

Geruchten als zou Delaire tóch
zijn doodgeschoten door een

strategievan de politie om de cri-minelen de indruk te geven dat
'e veilig waren.
Ue rijkswacht was op de hoogte
Jjan maar liefst drie onderduika-
dressen van Delaire. In de loop
Van vrijdag zijn de eigenaar vanlet appartement en 'een andere
verdachte' uit het flatgebouw in

- De politie is het spoorvan de vluchtauto waarin Philip-pe Delaire zat, vrijdagavond he-lemaal niet bijster geraakt. Geen
jttoment.Door officiële autoritei-
ten werd tussen half negen en
J^gen uur verklaard dat helicop-

de auto gesignaleerd hadden
£r hoogte van Eindhoven. Ra-
aiozenders stuurden dat bericht
jüeteen de ether in. Die medede-
lingen maakten deel uit van de

■—-.^a_—BM_—_—_—_—_"
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Revlon maakt van uw handen
een visitekaartje!

Mooie verzorgder^-——-i U ontvangt tevens, bij

manicure-adviezen
: '4^jyd* i 4week een bezoek aan

geven. Bovendien I & 'm& onze speciale Revlon-

daar winkel je voor je plezier !

Lepra zalons zeker
een zorgzijn!

Giro50500 I
Bank 70.70.70.929

Nederlandse Stichting
voor Leprabestrijding

Wibautstraat 135,
1097 DN Amsterdam,

tel. 020-938973.

Van maandag

LimburgsDagblad m t/m vrijdag van

_f_-_-__-M _V%I __Mk _#% ___P^ I ___P^'__f% 8.30-17.00 uur, kunt u

ip_3l DICCOIO S uwpiccoLovoorhet

S9"^■^_T W Limburgs Dagblad

.■.^■VTT_r"T^!_R?!_TTKWTÏ_^_^_M tektonisch opgeven.
Bel 045-719966-

Tapijt - mooi, degelijk, betaalbaar.
Bij Schunck hebben ze precies wat u zoekt!

Zeker weten!
Bouclé tapijt van 100% SW^?^^^^®il 100% synthetisch garen,
polypropyleen garens. $£&&|Sm^^Ssil^f#^^:5? P^V^O&^PE^ Geschikt voor woon-
Voorzienvan snijvaste :^^fe«;S&f#^ <^S^4-~#^^ kamers en zwaar gebruik,

legklare fbamrug. i«SI»- &"$ lö* lj»fSF *?-3*sk <J£«^K Voorzien van juteof5 kleuren, I^f^f^#¥é|^^^^é f^_3"4^b^T

Intertest-Rio"Tapijt f -f.^pr.A-v'.^;^^^^ WM-IMiii^^ Intertest "Messina" TapijtIl I Velours tapijt van 100%synthetisch garen en „^^^V^V^^t »; "Hl I polyamide garens,wol. Geschikt voor V^H^'^^':iW^^*ïi 8 51IÉI f| VooVzien vin eenwoonkamers. Voorzien ::rA^C^V_^^^^3_^^?^ » .**"< stabilonrug. Zwarevan legklare foamrug. Hp^^K»:"T-^ 5 * *> «: / v- >V F " ! < *■ " woonkamer kwaliteit.5 kleuren. 5 jaar garantie, _tX^r^V^^Y^<^^SF - ':-> -\\ ,* *«*v« > *". 7- " /* >s. 4 kleuren. 5 jaargarantie.400 cm breed. kv^f-V]"'’ V.'^^ ?--':^^f:^:^ 400 cm breed.

daar w i nkel je voor je plezier !

Opruiming
Wij maken plaats voor de nieuwe collectie!

Overgordijnen ■ Velours
kamerhoog m_r_ „de laatste" _>_ m _r_mmvan 89,95 /■ U 120 breed _f_\ U*lnu ■füj^ l| van 49-nu fc*Tj^W

Weefstoffen I Satijnen stoffen
120 breed _■ vb _%_b 120 breed

_
_%■■■van 39,95 |*% Qk van 39,95 I*l (I*l

IVjtfV ■ nu IlljVll

./Algemene vergadering van de
/ Rabobank te Nieuwenhagen.

Hierdoor roept de
Coöperatieve Rabobank 8.A.,
gevestigd te Nieuwenhagen,
haar leden op tot het bijwonen
van de algemene
ledenvergadering die gehouden
wordt op dinsdag lü oktober
1989 om 20.00 uur in de
Fanfarezaal, Hoogstraat 191 te
Landgraaf. De Rabobank is

een coöperatieve
Verkorte agenda: bank. Dus een

" Opening > bankmet leden.

" Notulen vorige Leden die door
vergadering middel van leden-

" Jaarrekening 1988 vergaderingen en

" Verkiezing leden Bestuur . het door hen
en Raad van Toezicht gekozen bestuur,

" Mededelingen en invloedkunnen
rondvraag. uitoefenen op het

beleid van hun
De volledige agenda, de plaatselijkebank.
notulen van de vorige Dat is een
vergadering alsmede de garantie voor u,
jaarrekening 1988 liggen vanaf datbij elkadvies
heden op het hoofdkantoor dat deRabobank
van de bank voor de leden ter geeft hetbelang
inzage. van de leden en

cliënten zwaar
Het Bestuur. weegt.

Rabobank Q
( rt\( hy m
r_-2]M!r___2i J

1—;
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Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 21-
-9-1989 zijn de volgende faillissementen:

I. UITGESPROKEN:
la. Beheermaatschappij Korpershoek BV, Briel-

selaan 125, 3081 ABRotterdam (statutair geves-
tigd te Brunssum), (flnr. 13695)

b. Korpershoek Heat Transfer Equipment BV.
Boschstraat 22, 6442 PB Brunssum (flnr. 13696)

c. Luchtkoelerfabriek Korpershoek Brunssum
BV, Boschstraat 22, 6442 PB Brunssum (flnr
13697).
Rechter-commissaris: Mr. R.J. van Boven. Cura'
tor: Mr. J.A. Nagtegaal, Gebouw Bouwcentrum.
Weena 750, 3014 DA Rotterdam, tel. 010
4170911.
De aan voormelde vennootschappen voorlopiü
verleende surseance van betaling d.d. 6-4-1989
zijn bij voornoemd vonnis ingetrokken.

2. A.G.J.M. Crapts, Rechtstraat 84, 6221 B-
Maastricht, h.o.d.n. Mestreechse Knuffeleerkes-
Rechter-commissaris: Mr. R.J. van Boven. Cura-
tor: Mr. I.M. van Dijk, Rechtstraat 30, 6221 &l:
Maastricht, tel. 043-253960 (flnr. 13698).

3. A.H. PILOUW, Margrietstraat 11, 6451 HJ
Schinveld, h.o.d.n. Bouwbedrijf Alfran.
Rechter-commissaris: Mr. R.J. van Boven. Cv*
tor: Mr. M. van Beek-Zanders, Merkelbeeker-
straat 6, 6441 KL Brunssum, tel. 045-256253
(flnr. 13699).

4. M. Bouchiba, Thorbeckestraat 22, 6162KT Ge-
leen.
Rechter-commissaris: Mr. R.J. van Boven. Cura-
tor: Mr. J.G.M. Spranken, Elisabethstraat 1*
6161 GT Geleen, tel. 04490-48455 (flnr. 13700)jsa. BV Administratiekantoor ARN, Kastanjelaafl
82, 6431 GM Hoensbroek (flnr. 13701)

b. De La Roy Hoensbroek BV, Amperestraat M
6431 CN Hoensbroek (flnr. 13702)

c. GSG Hoensbroek BV, Kastanjelaan 82, 6431
GM Hoensbroek (flnr. 13703)

d. Novater BV, Kastanjelaan 82, 6431 GM Hoen*
broek (flnr. 13704).
Rechter-commissaris: Mr. R.J. van Boven. Cur3*
tor: Mr. I.C.P.Th.M. Bakers, Tempsplein 21-21
6411 ET Heerlen, tel. 045-719005 (flnr. 13704)-]

6. A.G. Roberts, Strabeek 55, 6301 HP Valken-
burg a/d Geul.
Rechter-commissaris: Mr. R.J. van Boven, Curaj
tor: Mr. M.H.J.M. Stassen, Cauberg 18, 6301 Bn
Valkenburg a/d Geul, tel. 04406-13309 (fin
13705).

7. "Vennootschap onder firma Haan", Veldhof-
straat 120, 6471 CL Eygelshoven, teven'
h.o.d.n. Haan Schoenen, Dr. Erensstraat 60.]
6301 DX Valkenburg a/d Geul, alsmede de ven-
noten: L.G. Haan, Achter het Klooster 63, 6373
EC Landgraaf en M.J. Haan, Beethovensing*'
119, 6371 LE Landgraaf.
Rechter-commissaris: Mr. R.J. van Boven, Cura-
tor: Mr. P.M. Boudewijn, Grupellostraat 10, 646'
EV Kerkrade, tel. 045-457130 (flnr. 13706).

8. C.D.F. Verkooijen e/v Schepers, Riddergaa"1
14, 6227 GA Maastricht, h.o.d.n. Videotheek L*
berty, Frankenstraat 122, 6224 GS Maastricht.
Rechter-commissaris: Mt^R.J.yan Boven. Cura-
tor: Mr. W.J.H.M. Lejeune", Bouillonstraat 8-10,. 6211 LH Maastricht, tel. 043-254585 (W-\
13707).

9. Aragio Direct Imports BV, Kerkraderweg 2'
6416 CJ Heerlen.
Rechter-commissaris: Mr. R.J. van Boven. Cura;
tor: Mr. J.H. Welling, Emmastraat 218, 6411 KCj
Heerlen, tel. 045-711238 (flnr. 13708).

10: G. Alajbeg, Rijksweg Centrum 1, 6161 EA Ga-
leen.
Rechter-commissaris: Mr. R.J. van Boven. Cura;1
tor: Mr. H.G.M, van Meel, Mauritslaan 41, 616 1

HR Geleen, tel. 04490-55993 (flnr. 13709).

11. OPGEHEVEN:
11. Incolas BV, Industriestraat 15, Sittard (f|nf'

13311).

111. SURSEANCE:
Bij beschikking van de rechtbank te Maastricht d.d. 21'
9-1989 is definitief surseance van betaling verleend '°29-6-1990 aan:
A.H. van de Wetering, Lindenlaan 13, 6301 HA Val-
kenburg a/d Geul, h.o.d.n. Eerste NederlandseCash *Carry voor Vers Vlees, Ringovenstraat 60, 6163 H*
Geleen, voorheen tevens h.o.d.n. Maxi Slager, me'vestigingen te 6471 JH Eygelshoven, Laurastraat 4'"
en te 6191 CX Beek L, Veldekelaan 2.
Rechter-commissaris: Mr. R.J. van Boven. Bewin^voerder: Mr. H.J.M. Stassen, Cauberg 18, 6301 H 1Valkenburg a/d Geul, tel. 04406-13309 (Repr''
5774/89).

Van den Broek voor
ontwikkelingshulp

Oosteuropese landen
NEW VORK - Minister Hans
van den Broek van Buiten-
landse Zaken heeft gisteren in
New Vork de mogelijkheid ge-
opperd Oosteuropese landen
als Polen en Hongarije hulp te
verlenen uit de begroting voor
ontwikkelingssamenwerking.
Men moet een discussie over
de vraag of een bepaald ge-
deelte van de groei van de be-
groting voor ontwikkelingssa-
menwerking moet worden be-
steed voor programma's voor
Oost-Europa niet uit de weg
gaan, zo verklaarde hij na af-
loop van een gesprek met zijn
Hongaarse collega, Gyula
Hom. Beide ministers wonen
in New Vork het begin van de

Z-Afrika legt
demonstraties

weer aan banden
JOHANNESBURG - De Zuidafri-
kaanse regering gaat demonstraties
van de buitenparlementaire opposi-
tie weer aan banden leggen. De poli-
tie zal voortaan strengere eisen stel-
len voordat de organisatoren van
een betoging toestemming krijgen
de straat op te gaan.

Organisatoren van demonstraties
zullen voortaan de garantie moeten
geven dat zij de schade die tijdens
de betogingen wordt aangericht,
zullen vergoeden. Het excuus van
de oppositie dat raddraaiers die
niets met een betoging te maken
hebben, de rellen veroorzaken, zal
niet langerworden geaccepteerd, al-
dus een woordvoerder van de poli-
tie.

Algemene Vergadering vall
VN bij.

Minister Van den Broek wild*'Aïzeggen aan welk deel hij dacht'■ nleek het oog te hebben op de &°2lijkheid om met ontwikkeling?» j'
Nederlandse ondernemers o'ea
Polen en Hongarije joint ven^ ( jwillen aangaan hetzelfde soort i (
liteiten te verlenen als onderne^|j
die in ontwikkelingslanden ac \zijn. i

1/jfk
„Polen is geen Bangladesh", a\ji ïminister Van den Broek. Met aPv$
re woorden, het welvaartspeil
de Polen is onvergelijkelijk vee J
ger dan dat van de Benga^J
Maar de ontwikkelingen is vau a \Europa zijn, ook uit het oogPj?
van veiligheid, de moeite waai* h
dus de minister. y
1

Kritiek
Minister Hom, zo bleek uit de 'denvan Van den Broek, toonde^ 'vrij kritisch over wat de twaalf\ j 'landen tot nu toe hebben ê^U
Hij beklaagde zich vooral °veJ.<P'»beperkingen die de EG de na/j,
met Hongarije nog steeds in de
legt' aJatfJVan denBroek zei verwijten, da o\ JWesten zich zeer terughouden» e 'stelt tegenover hulp aan Po
Hongarije, wel enigszins te kJigPJ
begrijpen. Maar de Nederland* É
windsman wees suggesties v0°na *Marshall-plan voor Oost-EuroPp <
naar analogie van de grootsere j.
hulp die de Verenigde Staten " $f«oorlog West-Europa hebben ê^tden - resoluut van de hand- v $ ■nen die dergelijke hulp bepl «i^houden er zijns inziens ëcciining mee dat toentertijd in ï (
Europa de sociaal-economiscn g{,
frastructuur voor het ontva^van dergelijke hulp aanwezig 0\ ■In Oost-Europa ontbreekt de*
dit moment.

...
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Ook Zweden is in de
ban van Europa 1992

Congresin Maastricht: 'Wal heeft onze neutraliteit te betekenen?'

schijnbaar uit het niets verrezen. Toch is de
Open Universiteit vijfjaar na de start nog
steeds niet 'af. Eerste afgestudeerden al

eind 1992 te verwachten
Dit artikel is het eerste uit een serie verhalen
die we publiceren bij gelegenheid van het
eerste lustrumfeest van de Open Universiteit
op 29 september.

$en flink complex in Heerlen, waarvan de
gebouwen namen dragen als

Milton Keynes en Madrid. Een
verzendhuis dat op dat van een flink postor-derbedrijf lijkt. En een villa, waar de recht-
waarde medewerker van Monumentenzorg
Watertandend naar zal kijken.
Ziedaar de hoofdvestiging van de Open Uni-

versiteit, waar merkwaardig genoeg nooit
van zn leven een student komt. Toch is de
OU met 37.427 ingeschreven studenten Neer-
lands grootste instelling voor hoger onder-
wijs. Die studenten komen wèl inde 18 netjes
over het land verspreide studiecentra. In re-
cordtijd is zo een indrukwekkend netwerk

De snelle opkomst van
de Open Universiteit

HEERLEN - In 1981 moet het kabinet een beslissing nemen
over de hoofdvestiging van de Open Universiteit. Onderwijs-
minister Pais is voorstander van Den Bosch of Deventer en
heeft bovendien de Groningse commissaris van de koningin
Toxopeus nader overleg toegezegd.

zich achter de oprichting te scharen.
De Moor mag met een stichting
daadwerkelijk met de voorberei-
ding beginnen, terwijl ambtenaren
van Onderwijs zich gaan buigen
over de nieuweWet op de Open Uni-
versiteit. Dat die nodig is, geeft al
aan dat de nieuwe onderwijsvorm
niet zomaar een onbetekenende loot
aan de vaderlandse onderwij sstam

operatie, de aanloopproblemen nog
net niet onaanvaardbaar groot zijn
geweest. Te bedenken valt dat de
OU zich niet mag verschuilen ach-
ter numeri fixi. ledereen die zich
aanmeldt, heeft recht op het volgen
van een studie. En bij een niet ver-
wachte grote belangstelling voor
een bepaalde cursus, moet er ra-
zendsnel geïmproviseerd worden.

Al in december 1981 kan de kers-
vers teruggekeerde onderwijsmi-
nister Van Kemenade het bestuurs-
gebouw, een gerenoveerde villa in
Heerlen, openen. In mei 1982 mel-
denzich de eerste afdelingshoofden
en de eerste hoogleraar.

ventig steeds sterker, met name ook
gezien het voorbeeld in Engeland,
waar een OU floreert. „Het had in
een druk bezet Nederland, waar je
van de ene universiteitstoren de an-
dere kunt zien, geen zin om nog een
traditionele universiteit op te rich-
ten", luidt de mening van een be-
trokkene.

De Open Universiteit kan echter
nog steeds niet op de automatische
piloot verder. Naarstig worden cur-
sussen uit de laatste studiefase ont-
wikkeld want sommige van de in-
middels ruim 37.000 studenten wer-
ken zich in recordtempo door de
studie heen en de eerste afstudeer-
ders worden al eind 1992 verwacht.

Dit besef resulteert in 1977 in een
eerste departementale nota Open
Universiteit, twee jaar later gevolgd
door een eindrapport van de hand
van een commissie 0.1.v. prof. R. de
Moor, die de komst van de Neder-
landse OU moet voorbereiden.

# In het volgende artikel, dat vrij-
dag 29 september verschijnt een in-
terview met deAmerikaanse hoogle-
raar Patricia Cross, aan wie de'
Open Universiteit het eerste ere-doc-
toraat uitreikt.

De roep om hoger afstandsonder-
wijs wordt in de loop der jaren ze-

Deze niet onbelangrijke anekdote
zou kunnen doenvermoeden dat de
totstandkoming van de Open Uni-
versiteit een zootje was. Dit is echter
beslist niet zo. En zeker niet voor
wat betreft de onderwijskundige
kant van de zaak.

En zo valt het ingrijpende besluit
over de vestigingsplaats van een
volstrekt nieuwe onderwijsvoorzie-
ning, zonder dat de verantwoorde-
lijke minister van onderwijs daar bij
betrokken is. De woedende Toxo-
peus wordt later door het kabinet
gesust met de komst van onder an-
dere de Rijksdienst Wegverkeer
naar Veendam.

Het beslissende kabinetsberaad. Er
ontstaat een fikse ruzie over een an-
der onderwerp en Pais verlaat woe-
dend de tuinzaal van het Catshuis.
Niemand weet waar hij uithangt als
premier Van Agt het voorstel in
stemming brengt om de OU in
Heerlen te vestigen.

" Het studiemateriaal ligt
hoog opgetast in de Open Uni-
versiteit in Heerlen. Om overal
bij te kunnen is een heftrucknodig. Foto: DRIES LINSSEN

Vervolgens volgen de verschillende
stappen elkaar in staccato-vorm op.
Naar aanleiding van een ministerië-
le notitie besluit de TweedeKamer

■Ze moet aan vier kenmerken vol-
Hdoen:HNaastHeen door hoger on-
Hderwijs
Hmeestal baan
Hwoordelijk
HmoetenHkunnen gebonden
Haan vaste "Hwend van
nieuwe methodes en hulpmiddelen.

" goedkoop.

VENLO - De ondernemings-
raad van het Dagblad vooe
Noord-Limburg is allerminsï
gerust over het zelfstandig
voortbestaan van ditkrantebe»
drijf in Venlo. Ook al zijn re^
cent de plannen om een fusie
aan te gaan met het dagblad
De Limburger in Maastricht;
van de baan.

Ongerustheid over
zelfstandigheid
van DagbladEr wordt eerst intensief gewerkt

aan het opstellen van studiepro-
gramma's, waarbij de nog kleine
staf in Heerlen veel hoogleraren en
docenten van zusterinstellingen in-
schakelt. Daarna begint de ontwik-
keling van cursussen. Dat gebeurt
met speciaal geformeerde teams,
die ruim twee jaar de tijd hebben
per studiemodule. Tegelijkertijd
worden 18 studiecentra in het hele
land opgericht, zodat elke student
hoogstens 30 kilometer hoeft te rei-
zen voor studiebegeleiding.

Intensief

Een van hen herinnert zich dat men
aanvankelijk nauwelijks zicht had
op de programmering van het on-
derwijs. „De Moor had een onder-
wijskundig programma. Vandaaruit
begonnen we dakpansgewijs met
het aantrekken van de wetenschap-
pelijke staf. Eerst per leerstofgebied
twee hoogleraren. Aangezien we
van Deetman perse voor 1985 moes-
ten starten, was er geen tijd om te
treuzelen. Hoogleraren kwamen
binnen, terwijl de ontwikkelings-
trein al vertrok".

Van onze verslaggever

Dit blijkt uit een briefdie de onder:
nemingsraad maandag aan de direc-
tie heeft gestuurd. De raad spreekt
de vrees uit dat de directie via ande-
re wegen toch haar doel wil berei-
ken. Vandaar dat in de briefom een
uitvoerige beantwoording van een
aantal vragen wordt verzocht.

Een van de vragen betreft het afbla-
zen van een eertijds toegezegd on-
derzoek naar de toekomst van het
Dagblad voor Noord-Limburg. Dit
is zonder vooroverleg met onderne-
mingsraadenredactieraad gebeurd.

Hierdoor wordt de ondernemings-
raad de kans onthouden over de toe-
komst van de Venlose dagbladuit-
geverij te kunnen discussiëren, zo
staat in de brief. De ondernemings-
raad wil weten of de mening van de
directie van de VNU dagbladen-
groep hierbij de doorslag heeft ge-
geven.

Tijdens een bezoek aan het elektro-
nica-concern Ericsson, voorafgaan-
de aan het congres in Maastricht, is
de groep Zweden verteld dat ook dit
bedrijf eventueel bereid is om de re-
search naar een EG-land over te
brengen. „Eerst hebben die bedrij-
ven vooral nog Zweedse technici in
dienst. Eenmaal verhuisd werken
bij de researchafdelingen technici
uit allerlei landen van de EG," aldus
Bertil Snaar.

J^STRICHT - Een congres
u over de herziening van
l technisch onderwijs in
Jjden, waaraan vrijwel uit-
J^nd mensen uit dat land
kiemen maar waarvoor als
ït^ts Maastricht wordt geko-
-5 'En dat alleen maar omdat

stad zo centraal in Europa
tp' Mooier konden de con-
fwervers van het MECC
,v 2ich ongetwijfeld niet

Stellen.

ven het meeste in Nederland inves-
teren."

'euroforie' niet alteen de lidstaten
van de Europese Gemeenschap
heeft besmet. Het bij de gemeente
Götebdrg werkzame sectiehoofd
voor projectmanagement signaleert
dat ook Zweden in de ban is van de
openstellingvan de handelsgrenzen
per 1 januari 1993.

" Bertil Snaar bij de (gerobotiseerde) lasstraat van Volvo in
Bom, waar het Zweedse gezelschap werd geïnformeerd over de
grootschalige scholing van dewerknemers van deautofabriek.

Foto: PETER ROOZEN

Het is in vele opzichten een storm-
achtige tijd. Men is zo druk bezig
met het tevreden stellen van de stu-
dentenstroom, dat de boekhouding
nogal slordig wordt verricht. De ac-
countantsdienst van Onderwijs eist
dat er boekhoudkundig orde op za-
ken wordt gesteld. Dat gebeurt in-
derdaad op korte termijn, waardoor
inmiddels de jaarrekeningen 1987
en 1988 door een extrene accoun-
tant zijn goedgekeurd.

Stormachtig

Met deaantallen studenten gaat het
erg goed. Van de cursusontwikke-
ling en de productie kan dat niet
worden gezegd. In 1985 staan op een
bepaald momenent 14.000 studen-
ten op de wachtlijst. Pas in de loop
van 1986 kan die weggewerkt wor-
den. Een paar studiecentra blijken
al snel te klein te zijn en ook de OU
ontkomt niet aan bezuinigingen.

Koningin Beatrix verricht in sep-
tember 1984 de officiële opening.
Kenmerkend voor het ijltempo: de
speciaal opgestelde wet moet dan
nog behandeld worden in de Eerste
Kamer.

Maar in Zweden kijken ze er wel
van een andere kant tegenaan dan
de lidstaten zelf. De Zweedse onder-
nemers zien, aldus Snaar, de vor-
ming van de interne EG-markt als
een blokkade voor hun toekomstige
handel. Vooruitlopend op '1992' zijn
Zweedse bedrijven namelijk fors
gaan investerenin een van de lidsta-
ten, om straks ook van de vrije han-
del binnen de EG te kunnen mee-
profiteren. „Ze vrezen anders dat de
export naar die landen zal teruglo-
pen," aldus Snaar.

De recente uitspraak van directeur
J. Gerits als zou één krant voor heel
Limburg de beste oplossing zijn,
roept bij de ondernemingsraad de
vraag op hoe hij nog vruchtbaar
denkt te kunnen samenwerken met
organen in zijn eigen bedrijf die zijn
mening beslist niet delen.

Maar achteraf mag gesteld worden
dat, gezien de omvang van de hele

HHL^.S dat - plus het feit dat de
«Hj plaats vin-
*Vrt " kader van Eur°Pa '92 -de
WT'ftg voor circa veertig
'ohn 6 amrjtenaren, industriëlen
toen erwijskundigen om het afge-
Sr Weekeinde in Maastricht te
Ufg sseren. Een bezoek aan Lim-

e * gisteren werd afgesloten
er> rondleiding bij Volvo Car.

In het Zweedse technisch onderwijs
moet een reorganisatie zorgen voor
een aanpassing van het niveau aan
de normen die in de EG-landen gel-
den. Het plan wordt in fasen inge-
voerd, zodat in 1993 een aangepaste
vorm bestaat die onder andere veel
meer ruimte biedt voor het opdoen
van praktijkervaring. Volgens
Snaar ligt in het Zweedse onderwijs
traditioneel de nadruk op de sociale
vorming, en dat moet minder wor-
den.

Slokkade
d-*1 Va Woorden van Bertil Snaar,

''2to de °-rie organisatoren vanl>tou^eedse congres in Limburgserage, blijkt al gauw dat de

Research
Met enige angst wordt in het Scan-
dinavische land gekeken naar de
vlucht die deze ontwikkeling heeft
genomen. Snaar: „Het gaat daarbij
niet alleen om produktie-afdelin-
gen, maar ook om de research-een-
tra. SKF, die het hoofdkantoor in
Göteborg heeft, verhuisde het re-
searchcentrum naar Nederland. Ik
heb gelezen dat de Zweedse bedrij-

Een ander onderdeel van het r
we onderwijsplan is dat meer aan-
dachtwordt gegevenaan de beheer-
sing van vreemde talen. Een toer
komstige eis is dat de studenten in
technische richtingen straks zeker
twee buitenlandse talen beheersen.

Snaar maakt het duidelijk: Zweden
wil eigenlijk ook best bij de EG ho-
ren, zij het niet officieel.

Neutraal
Het is naar zijn idee alleen zaak dat
Zweden een akkoord weet te berei-, ken met de EG, waarin wordt gere-
geld hoe de invoer naar de EG-
markt na 1992 moet verlopen. „Zwe-
den zit in een moeilijke positie,"
zegt Snaar. „Het land is traditioneel
neutraal. We kunnen niet bij de EG
komen, maar er kunnen wel han-
delsakkoorden voor het bedrijfsle-
ven geslotenworden. Anders zijn de

bedrijven wel gedwongen een deel
van hun activiteiten te verplaatsen."

De vraag is alleen ofde EG bereid is
met de landen daarbuiten, deels
verenigd in de Europese Vrijhan-
dels-Associatie, akkoorden te slui-
ten om de grensfaciliteiten te verge-
makkelijken. Bertil Snaar weet niet
wat deze landen te wachten staat,
daarbij ook doelend op de verbete-
ring in de verhoudingen tussen
Oost en West. „Het hangt eigenlijk
af van wat er in Oost-Europa ge-
beurt. De ontwikkelingen gaan zo
snel. Wat heeft de neutraliteit van
een land als Zweden nog te beteke-
nen?"

Herrie in Aken/Eilendorf- Parochieraad: dit is laster

CDU'er gelaakt om
aanval op Groenen

De lokale 'groene' kandidaten voor
de Akense gemeenteraad, Georg
Dünnwald en Mare Peters, reageren
relatief nuchter. „Wij zullen niet met
modder teruggooien, op 1 oktober
zal meneer Schröder de rekening
gepresenteerd krijgen."

v)an de redactie buitenland

"kohrT De CDU m Aketl en ln het
'de k

de Plaatselijke afdeling

' het Cnristendemocratische partij
Ve v Stadsdeel Eilendorf zijn in
'WJ:rlegenheid geraakt door uit-
"> (j6 van een partijfunctionaris
I&>de stroom van - deels vernieti-
;'^U i"~ reacties daarop. Voor de
iVlte het incident bij de ge-
Nde aadsverkiezingen van ko-
t>ben 2°ndag nadelige gevolgen
i

in een plaatselijk
«e v

n"huisblaadje dat in een op-tans an 9200 exemplaren in de
*de Eilendorf, Rothe. "erlautenheide wordt ver-W' 's Wilhelm Schröder, dis-
? Van !? in Eilendorf en tevensSt2 e CDU-fractie in de ge-
iten raad van Aken, fel uitgeval-
fe sen deradicalen op beide flan-
M\vftn net politieke spectrum.
Nfn i Van Schröders verbale
61. .£.fnVuur waren vooral de Groe-
it speciale arbitragecommis-
?Ü-f,, de handelwijze van de
%,/jttctionaris inmiddels scherp
*ijn f ■S<Sc\ rontale aanval zegt CDU'ern &w,r onder andere dat de Groe-
SqiT?Aakunnen hebben in"ac lokale politiek van de

Verdeekl
In het 'groene' kamp is na Schrö-
ders beschuldigingeneen storm van
verontwaardiging opgestoken. Leo
Frings, voorzitter van de Akense
CDU, heeft zich publiekelijk gedis-
tantieerd van Schröders eenmans-
actie, maar lang niet alle CDU-poli-

Ernstige kritiek op het gedrag van
Schröder heeft ook de parochieraad
van St. Severin in Eilendorf. „De
manier waarop de CDU naar stem-
men hengelt mag," zegt de raad,
„niet onweersproken blijven, aan-
gezien dit geschiedt in de vorm van
laster jegenseen minderheidsgroep.

'Onwaardig'

tici scharen zich achter zijn veroor-
deling.
Dit blijkt thans uit een 'vervolgad-
vertentie' in hetzelfde huis-aan-
huisblad.
Hierin geeft de leider van de plaat-
selijke CDU, Hartwig Hübner, een
toelichting op Schröders uitval naar
de Groenen.
Hübner zegt: „Tal van lezers hebben
de woorden van Schröder niet goed
begrepen. Wij oefenen geen kritiek
op de zelfverkozen leefwijze van be-
paalde randgroepen. Maar het is de
CDU is Eilendorf toch nog wel toe-
gestaan duidelijk aan te geven wel-
ke ideologische en maatschappe-
lijke doelende Groenen nastreven".

CDU, aangezien hun partijtop pleit-
bezorgers van „Schwulen und Les-
ben" (homosexuelen en lesbiennes)
zijn en het doden van ongeboren le-
ven als iets alledaags beschouwen.
Schröder valt er ook over dat de
Groenen die in Eilendorf kandidaat
zijn voor een plaats in de gemeente-
raad, „daar niet eens wonen".

Aken, Bonn, Krefeld, Munster en
Mönchengladbach - de meerder-
heid verliest.

Voor de verkiezingen die aanstaan-
de zondag in 396 steden en dorpen
van Nöordrijnland-Westfalen ge-
houden worden, zijn in totaal zon
15 miljoen kiezers opgeroepen. De
CDU die in 1979 nog 46,3 procent
van de stemmen in de wacht sleepte
en vijf later afzakte naar 42,2 pro-
cent, ziet zich in toenemende mate
geplaatst tegenover een zelfverze-
kerde SPD. In christendemocrati-
sche kring bestaat gegronde vrees
dat de partij in de vijfnog resteren-
de, traditionele CDU-burchten -

Vrees

Schröder zelf heeft tot nu toe geen
letter van zijn beschuldigingen te-
ruggenomen.

De parochieraad noemt dit onwaar-
dig voor een partij die de 'C' in haar
benaming draagt.

De reclame-advertentie van de
CDU"N- aldus de parochierad -„gaat er van uit dat begrippen als
homosexuelen en lesbiennes ook
nu nog bij de meeste kiezers weer-
zin oproepen en gehoopt wordt dat
deze emotionele afwijzing overslaat
op de politieke tegenstander, die
opkomt voor de belangen van deze
minderheid."

(ADVERTENTIE)

Eerste concert in de serie A
dirigent: Salvador Mas Conde
solist: Peter Zazofsky, viool
programma: JohannesBrahms ___*n.

Symfonie nr. 1 __WË—_\
De jonge Amerikaanse violist !____ WPeter Zazofsky trad voor het f^^^
eerst op in Nederland in 1980, «R £9

derland vele concerten gege- H_E_B_l
ven, o.a. met het Concertge- %

PeterZazofsky

SfipiBUPGS,Vj_!PHONIE

LJlliEsT

do. 28 sept. Venlo vr. 29 sept. Heerlen za. 30 sept. Maastricht
20 uur De Maaspoort 20 uur Stadsschouwburg 20 uur Staargebouw
(077)-517000 (045>716607 (043)-293828____

a
_________

l
_

H
_

B_^_^___B
________________________

a
_

ll

door joos philippens
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Kontakten/Klubs
Ellen weet 't. Als ze op die 3
plekjes zo wordt aangeraakt

dat ze zich niet meer kan
verzetten.

Ontdek
je plekje., en hoe..

06-320.330.09 (50cpm)
Snel tikken haar hoge
hakjes, 't Schemert al.

Naderende
voetstappen

achter haar. Anky met 2
mannen die haar

06-320.321.30 (50 cpm)
Net als Nancy haar nieuwe

bikini past belt de leraar aan.
Zo gaat ze voor hem uit de

trap

op voor ....bijles.
: 06-320.323.85 (50 cpm)
Lesbisch. De hippe kleedjes

aan het haakje. 2 Mooie
meiden,

1 Hotelkamer
1 douche... 1 handdoek.
06-320.329.25 (50cpm)

Anna verwent meneer terwijl
Atie met de chauffeur vrijt.

Lifesex
in 1 kamer. Ja, wisselen nu..

06-320.329.24 (50cpm)
Het kille metagl van
Handboeien

heeft een heet effect op
Netty als ze zo met 2 heren

bezig is.
06-320.329.23 (50cpm)

Homo De trainer heeft voor
Dijbeenspieren

een nieuwe methode. Heet
bad, massageolie en

toverhanden. Roy geniet.
06-320.329.22 (50cpm)
Alweer die Wip-ln Box in
gesprek ... en da's de box
om wat te versieren... wat
een mazzel, dat er op de

LijfSexßox
ook een paar vrije schatjes

zijn.
De Wip-ln Box op

06-320.324.60
De LijfSexßox

06-320.324.90 (50 cpm)

lesbi hard porno
Te heet, te hard, 50 cpm.
06-320.321.99
Contactburo

Maastricht. Bemidd. in privé
adressen. 043-635264.

Gentlemen!
Som-Jai en haar exotische

en blonde vriendinnen
ontvangen u privé in een
zeer exclusieve sfeer,

met o.a. org. Thaise body-
massage en bubble-bad,
discrete parking. Maas-
eikerweg 24, Dicteren-

Susteren (voorheen Play-
boyclub), afrit A2, ri.

Susteren, plm. 350 m.
Tel. 04499-4346.

Privé L'amour
Veronique, Pasealle,

Beatrice, Nora. 045-225237

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

Sittard. Tegenover Fortuna
Stadion. 04490-23203.

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

Privé
Yvonne
Kapelweg 4 Kerkrade

045-425_00 nieuwe aanw.
Privé bij

Roger
evt. ook escort. 045-727709

Nieuw Rosita
en Manuela af 9 uur

Tel. 045-721759.

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

gens vanaf 10.00 uur.

Club Margo
Privé met 6 meisjes. Dag en
nacht geopend. SM en trio
mogelijk. Rijksweg-Zuid
1318, Geleen. 04490-
-48448. Meisjes gevr.

Nieuw Nieuwe
Nieuwe Meisjes

bij Exclusief
Wij zijn open van ma t/m
zondag van 11 tot 23 uur.

Wij zijn ook in voor
Escort

Industriestr. 13, K'rade-W., 045-422685.
Anita

Privé metEscort. Tev. ass.
gevr. Tel. 045-352543.

2 blondjes
met 2 knullen . Van hetero
tot lesbisch. Stuivertje wis-
selen. Wie met wie? en ...

nog eens??? 06-320.321.32
(50 et. p. min)

Homo. Mannen die weten
wat mannen voor elkaar

kunnen betekenen. Ook in
de langste nacht bellen...
Box Olympusü. 06-320.326.37 (50 ct./p.m.)

Je vindt sneleen fijn paar op
de Box voor
Ruilsex

06-320.326.88,
en wil je echt

Genieten, bel de XL Box
voor extra grote sexmaten
voor dames en heren XL
06-320.326.99. (50 cpm)

scoort altijd...
f^^^^^^M^M»B^^^ STEREO I ___-— ZrT^~ ~l J>~ --w WALKMAN L.. _____

i
IfP^^^^^^^^lll KLEURENTELEVISIE -i ____- .T_^CT,VNVJ" \ /^_^-.,. ~"■":.% " walkman met ingebouwde l'^Nji

-^f I* _3 II Zj. f I "63 cm beeldbuis hSX l
TV- \ ><^ É»^ W '"''"''* radio metFM-MG ■ ____^t_W_\11 ->J-4jJ-l-; .2x15 Watt \ IVI»^ * __

mT-rr^l^\'N(j \ /^^y^_________l^''^'-y- ontvangst H PTOIJPB-PriTj''
teletekst " 50 voorkeuzezenders _____\ T_T^ 1 »-*-^ -"""^ fc'.yfeV-vPBHH*.^^ " bandsoortschakelaar H IffiiiÉWH .V/il1Il " teletekst met geheugen Hl *^ __—-=i_^_fi_S HfcL^'-'.■'■""'''^—^^^-^—-^k—X " met hoofdtelefoon 1 liTlnT EfJ/ -^J\ Hl _^-_^-_^--^.^.-.-.-.w^--M-—— ■__k>>«_^;j* "~~"*"__________'H_^H """""----.^.Mi-.^. --^

I I^l 1/.00- -1 il Ü^ I QQ.

s"s IS 375iJ^U ■ —" " "—~~~~~~ "-—
KLEURENTELEVISIE || |„|fl

_l„|-_=| I wIFsONY !(
"63 cm flat square beeldbuis IBIBiBKai .__-, . N9_^^ '" ook voor SEC AM en iViultlTeCh s,Ky

NTSC ontvangst %f .:|H. beeldscherm informatie 0BLAUPUNKT COMPACT DISC SPE-tER VMV*VPHJh__-_I ■■

" stereo 2x30 Watt I > ii 1 irii or i * _w " 4,5 kg capaciteit '3-weg systeem m\m
m --^ » Ultra MlIT! Line^m^m |A f | I T 1 ■ . 2 droogprogramma's .' —= _--^

" teletekst 8 pagina's " 33 CITI bfCed _F _A. f il _^^H " reverserende RVS trommel

1000- cffigSrSSc igeheugeitaze20 tracks p4_r_fcr_M *kou<k lucl""" L__ >|
X>f>f>^» " 2x40 Watt vermogen " aUtO replay L_JE__M _d__^_Jl — LMlU^il

.dubbeideck " inclusief afsfandbediening --^-■^^^^^^^ OJJ " afwasmachine
I
,^^^^MM^^^^Wl_ j " afstandbediening »"«»uuvuiviiii.6 .^ " 4 afwasprogramma s
||^^^^^^^^^^^^ mg " inclusief speakers /——■-——— "12 standaard couverts

il " FM-MG-LG ontvangst / \ " RVS interieur
teletekst Ir-' 4° voorkeuzezenders h~~ __Z_| . QQÜf

" met teletekst _lh__W_£_^t IV^^Sj _HËBl^s_HË_l__J BLUE AIRES " ; J __ ,
SSS* _%__. '—il .. =^_l|l ■ FT^^l IJ ■■* HANDSOLARIUM ITJiII'-rn -JL^_^—S^^ _■_-_,■———u activesun \^^_^__=s B̂aa=Bi iyj j

\ BE,S -,\ HIFI STEREO lili&iSSw """ ' "- ■" . optimale gezichtsbruining 7« UIICCI1 fIETESTJ / VIDEORECORDER ,-, » . JEsf " voor huidplooitjes en Z.ANUS„. rfl
" matchline "slim-line" TeCIMIICS ■ '_W- ' rimpeltjes DUBBELDEURSKOELK^ ,

m __ ___ " 3 koppen 8 uur Minieer WSÊI 'H HHHMHHHHHPHJ (T\'v\ /f.flQs " 240 liter koelruimte
■PinihliTll HiFi stereo lVUm2j|i.l M? F^Y|V|^ \V\\ fal*J " diepvriesruimte 45 liter

_____JÜ__i_B " 8 programma's, 31 dagen " 2x30 Watt VefSteffeer I EA fIT I 1 \\\\V * " invriescapaciteit 3 kg/24 u i
,■,... "B -t PAA " dubbeldeck met dolby B I FA" L? JH \\\V - automatische on^« !0333 IS Xïyjy? "draaitafel volautomaat ¥*WMfJF%I \\ \ flQvf
videorecorder " "■■■■■■■it!!,'^.„■■■■■ " tuner met 24 voorkeuze hhhh_hJ-H_l taÉ-fIUII 3\ V-^, UJ/^ ,
I B°pro~raiS?seken _J^SS_-li!i^S^a^-»ll ! SLïdbedfeminrgamm aai" I HEERLEN: Winkelcentrum't Loon, I P^ri,,U - {__£^
!Sndek

rsbt
SponSeSySteem ■HBHI -_»■_■ jj|| MLOISET " 1399.- i.S_Sn_£ii^??.26- n "^^^f^X i ' '.afttandbediening ERRES BOXEN «Torynirr»^""^ r^ÓóTl^^V/^l

rf-»r_^v LUIDSPREKER mnWATT s(in 17, telefoon: 04750-34716 STOFZUIGER \ 1""^^ \H|_^\ // *SSfl800- .40 wTcSue en 60 Watt ÜZJ SITTARD: Molenbeekstraat 4a, " maximaal vermogen iJ^TïJ» 1W'Oy>^« muziekvermogen SAMEN 1899.- telefoon: 04490-11246. 1100 Watt VwHSP # '.bereik 48-22000 Hz VENRAY: Schoolstraat 3a, " electronische zuigkracht- \N3^y |
_4_B_M_H__B_M-M_L__. " 3-wegsysteem telefoon'o47Bo-84513 regeling

É 9K «afneembaar yENLO- Vieesstraat 13 telefoon- " automatisch oprolsnoerFftlMP^ PSI front |00- 077 544404 " diverse hulpstukken /
IBMg-rrr a^^ Macnat 1^:y* i 1 : ' SSSST"^^'l^ 299r L^
stereo -_h_| BbS^c _| _*-m-\\_p-\-_m&mMA-mm__ _\mWm

_tdmdW*.mmm___m r^ . bosch
TUNER-VERSTERKER 881-aaHi 4 MlMf ■■ HH I_pß_T|||11l @OH^ WASMACHINE
"2x50 Watt il ILnJll^l VhIVhWImI Vfe-f IC IVteV^UraiV <^y^P\ .aquabespaarsysteem . j

" ingangen voor CD/video/tape ; ï|jJI l^_^ I --B m^*-m-m-^-m_w .f-mw

" 800/1000 toeren per minuu

.30?oAorkeuze Gflll -S^P^B^PPPfW^PfMF W^^^3^^F^ " laa^w-ter verbruik
\_W f/_^_^^^_w_,\__\ Vm^r. ".*.■!*!■. ".".".-.',■.■,■.'.■.-.■.■.*.'-**.■.*.■.*.*.*.'.*.*.*-■.■.■.■. '-_^ÊU H_M_Bl_l_B_h_H_H_H_h_ta_fe_B_^_l_H_H_B_l_L_ mr^''' __*^ÈA*^^ t*^ y*%

De jongevrouw van de ge-
neraal krijgt hulp van een
soldaat. Hij doet zn best...

tot ze
tevreden

is... 06-320.326.93 (50 Cpm)

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

nummer.
06-320.327.37 (50 Ct./p.m.)

De Pornobox
geeft nog altijd wat de naam

belooft. Geen flauwekul
maar tot op 't been... Porno!!
en ... Porno!! 06-320.320.51

(50 cpm)
Haar tegenzin verdwijnt als
ze streng wordt aangepakt.

Woedend 'nee' wordt
Fluisterend "ja".
06-320.326.90 (50 cpm)

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

De loopjongen misbruikt
foto's van de knappe blonde

cheffin. In zijn kamer
Verdient
ze ze terug.

06-320.326.73 (50 cpm)

Te koop gevr.
GOUD, zilv., munt, postz.
etc. Cont. bet. vrijbi. tax.
Groenstr. 109 (verl. naar
stat. Lutterade) Geleen.
KLEUREN TV's en video's
defect geen bezwaar. Tel.
045-728130.
Wij komen OVERAL drin-
gend gevr. damespockets,
stuiverromans, flodderboek-
jes, sexbladen en porno-
boekjes. 09-3287786810.
Wij vragen KLEUREN TV's,
def. geen bezw. Video's;
stereo torens; dames brom-
mer; skiën; ski-schoenen en
zware eiken eethoek. tel.
04406-12875.
Gevr. IJSKAST, gasforn,
diepvr., kl. TV, bankst., eeth.
slaapk. enz. 045-725595.

Inkoop GOUD enz. tegen
contant geld. Verseveld, Sa-
roleastraat 80 A, Heerlen.
Tel. 045-714666.
Te k. gevraagd MONTESA
Trail 248 of 348 cc. Opknap-
per geen bezwaar. Tel. 045-
-726542, na 18.00 uur.

Diversen

GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
De massage van VERONI-
QUE is en blijft uniek. Tel.
045-228481.
Bistro 'T GEVELKE. ledere
donderdag verse mosselen.
Pr. Mauritsln 4 Beek. Tel.
04490-71904.
Door jonge masseusse tota-
le ontspanningsmassage m.
leuk gesprek en (fris) drank-
je. Eens geweest; u blijft
komen. Tel. 045-353489.
Te k. GASBOILER, 115 L,
i.z.g.st., ’ 175,-. Tel. 045-
-315844.

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.

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.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

I Wedden dat ute veel betaalt voor I
I uw autoverzekering? I

Wij zijn er absoluut zeker van, dat u bij ons goedkoper uit bent.
Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60

verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! Neem

I de proef op de som. Één telefoontje en u weet het: Wij garanderen u dat
't de moeite waard is.

Laat onze computer uw voordeel berekenen.
Geurts Assurantiën, 045-211668/221090, Nieuwstraat 22-24
Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek

■ Pi üw

Reuma betekentpijn. Jekuntermeercr
. ' y^~ leven, maar veigeet het geen momentvan

ir *"^Y^~ aS- cc' reurnaPatiënten dragen hun Io*
"'""^T *■—n^—" stilte, omdat hunhandicap niet zichtbaar

Stilte, die écht pijn doet.
' *V^ U kunt er wat aan doen. Uw geldk

>r voor een reumapatiënt direct omgezet
"~V worden in verlichting. Door revalidatie, hu'r

middelen en onderzoek.Het mirrg^fReumafonds helpt daarbij. Jg ||k
«_ Helpt U hetReum-r°lK's? __#$ÉK~"f|

_^if^^ REUMABESTRIJDING ,BR?|
Y^Tll' m—^^ móétDOORGAAN J^J

Statenlaanl2B,2sB2GW Den Haag. Bankrek.nr.: 70.70.70.848.Giro: 32*
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Bocholtz

baan vrijbioscopen
De Vrijwilligerscentrale Heerle
zoekt voor diverse organisaties vri;
willigers in verband met een aanU
activiteiten.

produktie 'Pratsj en Praal', die in
maart drie uitverkochte 'Wijn-
grachttheaters' trok. Wim Kier-
kels: „Ons eerste programma zit
boordevol verrassingen. Dit alles
rond een thema dat het alledaag-
se leven toont; ontdaan van alle
franje."

KERKRADE - Kerkrade is een
cultureel experiment rijker: de
'Stichting café-tiejater Kriek.
'Kriek' is een initiatief van Wim
Kierkels en Wim Heymans. Op
zaterdag 14 oktober gaat de eer-
ste productie van Kriek in café
Chermin in première. Zon vijftig
personen werken mee aan die
eerste produktie, die de naam 'In
dr sjatte van dr Joep' draagt.

Hermans: 'Te veel talent mal verloren in carnavalsgeweld'

'Kriek' nieuw cultureel
experiment in Kerkrade

als decor. De kijkers moeten zo-
veel mogelijk betrokken worden
bij ons werk."

Ondersteuning muziekgroepje: cc.
gezinsvervangend tehuis voor yei
standelijk en lichamelijk gehand,
capten zoekt een enthousiaste vrij
williger om samen met een groepj
van ongeveer zes gehandicapte)
een avond per week muziek te ma
ken. Van de vrijwilliger wordt ge
vraagd dat hij/zij begeleiding geet
bij het spelen van instrumenten, he
samenzingen en eventueel samei
liedjes schrijven.

Werkgroep nestkasten: een organi
satie diezich ten doel stelt om devo
gels te beschermen in de vrije na
tuur, zoekt vrijwilligers voor haa
werkgroep nestkasten. In de maan
den augustus en september moeter
nestkasten gecontroleerd, schoon
gemaakt en eventueel vervanger
worden.

'Kriek' heeft veel personen be-
reid gevonden om mee te werken
aan de startproduktie. Een
greep: Jo Haan (Streektheater),
Ben en Fineke Malherbe, de Boe-
ketreeks, het duo De Sjtech-
neëlstjer, dat een eenmalige co-
me-back maakt, het ADC-koor
en kunstenaar Wim Steins. Kaar-
ten voor devoorstellingen (14 ok-
tober Café Chermin, 18 oktober
café Rutten-Markt, 21 oktober
Patronaat Bleijerheide. Aanvang
20.00 uur) zijn te bestellen bij
Wim Kierkels: S 045-464039.

Wim Kierkels is met Heymans de
drijvende kracht achter 'Kriek.
Jarenlang excelleerde de 40-jari-
ge onderwijzer als toneelspeler
in produkties van Excelsior. Ver-
leden jaar achtte hij de tijd geko-
men om, artistiek gezien, op
eigen benen te gaan staan. Zijn
visitekaartje gaf hij af door prima

de, in feite alleen maar in carna-
vaistijd kunt presenteren. Men-
sen die een boodschap hebben,
mensen die iets echt nieuws bie-
den, kunnen moeilijkaan de bak
komen. Baanbrekend werk op
ons terrein is overigens al ver-
richt via de revues Kirchroa
A'laaf You en Pratsj en Praal.
Ook daar werd diepgang be-
reikt."

„Naar ons oordeel gaat te veel ta-
lent in Kerkrade verloren in het
carnavalsgeweld", vervolgt Hey-
mans. „Er zijn genoeg personen
en groepen die mogelijkheden
hebben op artistiek gebied. Het
probleem is dat je je, in Kerkra-

Wim Heymans licht debedoeling
van 'Kriek' toe: „Wij willen een
zo breed mogelijke vorm van
theater bieden. Theater in al zijn
facetten, vanuit alle invalshoe-
ken. Van film tot muziek, van to-
neel tot cabaret. Daarbij zoeken
wij zo veel mogelijk de directe
binding , met het publiek. Wij
hebben gekozen voor een klein-
schalige opzet. Onze eerste pro-
ductie speelt zich af tussen het
publiek. Met de toeschouwers

'We hebben er
een puinhoop
van gemaakt'

Van Zeil opent campagne overplastic

HEERLEN
"°yal: Sec no evil, hear no evil, dag.
'4.30 16.30 18.45en 21 uur. Rivoli: Lock
JP, dag. 15 18 en 20.30 uur. Maxim:

calm, dag. 14.30 18.30en 20.30 uur.
J'S: Lethal Weapon 2, dag. 14.30 19 en21-30 uur. K-9, dag. 14.15 19 en 21.15 uur.Roadhouse, dag. 14 18.30 en 21 uur.
jooftops,dag. 14 19en 21 uur. Beaches,
j«g. 18.45 en 21 uur, di do ook 14 uur.Platvoet en zijn vriendjes, wo 14 en 15.30
Jur. De Spiegel: La dolce vita, vr t/m di
" uur.

SCHAESBERG
Karate Kid 3, vr t/m wo 20

Uur.

MAASTRICHT
"kbi: Sec no evil, hear no evil, di do 21
Jjur, wo 14.30 en 21 uur. Lock up, ma t/m
J°21.30 uur. Taran en de toverketel, wo
JJ-30 uur. The adventures of the Baron
J'ünchhausen, di do 21 uur, wo 14.30 en
'1 uur. License to kill, di do 21.15 uur,
f^o H.30 en 21.15 uur. Cinema-Palace:
««halWeapon 2, dag. 18.30en 21.30 uur,
*o ook 14.30 uur. Roadhouse, dag. 18.30
'n 21.30 uur, wo ook 14.30 uur. Beaches,"ag. 18.30 en 21.30 uur. Platvoet en zijn
j^endjes, wo 14 en 15.30 uur. Ciné-K:waU Street, dag. 20.30 uur. Lumière: Ri-
llen, dag. 20 uur. Gij zult niet doden,
"ag 21 uur. Bagdad Café, dag. 22 uur.

GELEEN
*»xy: Lock Up, vr t/m wo 20.30 uur.
P'udio Anders: Lethal weapon 2,vr t/ip,
f° 20.30 uur.

SITTARD
J°fum: Sec no evil, hear no evil, ma t/m
S° 20.30 uur. Roadhause, ma t/m do2o-30 uur.

ECHT
Jtoyal-Microßoyal: Lethal Weapon, vr
ïpi di 20.30 uur. License to kill, vrt/m di
*>-30 uur.

ROERMOND
Joyal: Lock Up, dag. 20.30 uur.Royali-
-sf: Lethal Weapon 2, wo en do 20.30 uur.
"orking girl, di 20.30 uur.

VENLO
°t>C Zienema: Spoorloos, wo 20.30 uur.

Incidentele hulpverlening: een or-
ganisatie uit Heerlen zoekt vrijwilli-
gers voor het verlenen van inciden-
tele praktische hulp aan zieken, be-
jaardenen gehandicapten. Het doen
van een boodschap, opknappen van
klusjes, gezelschap houden of met
iemand in een rolstoel gaan wande-
len, behoren tot de mogelijkheden.

Voor meer informatie: Vrijwilligers-
centrale Heerlen, Burgemeester
Van Grunsvenplein 2, S 045-713971.
Open op werkdagen van 9.00 tot
12.00 en van 14.00 tot 17.00 uur:,

De Stichting Interscolaire Milieu-
Aktie (S 045-223131) biedt de scho-
len allerlei mogelijkheden om de
campagne onder de aandacht van
de schoolgaande kinderen te bren-
gen. Er is een lesbrief, gericht op de
eerste klas van het vervolgonder-
wijs, over het zo min mogelijk ge-
bruiken van wegwerp-plastic en het
vermijden van PVC-produkten. An-
dere ideeën die de Stichting heeft
uitgewerkt, zijn opruim-acties, een
muurkrant, een forumdiscussie of
een excursie naar DSM of een regio-
naal afvalstort, " Burgemeester Van Zeil start de voorlichtingscampagne over plastic met het weigeren van

patat op een plastic schaaltje. Frites in een papieren zakje geniet zijn voorkeur.
Foto: MARCEL VAN HOORN

Leo Bindels aan het diamanten
lid Wiel Hursel de gouden ere-
speld van verdiensten en Winand
Brauwers mocht een zilveren in-
signe in ontvangst nemen. Ook
Frits Lennartz zal op 1 oktober
de gouden erespeld van verdien-
sten ontvangen.

per persoon

" Het kerkelijk zangkoor St.-Jo-
seph huldigde afgelopen zondag
de jubilarissen Wiel Hursel (60
jaar lid) en penningmeester Wi-
nand Brauwers (25 jaar lid).
Frits Lennartz, evenals Hursel
60 jaar lid, zal op 1 oktober in de
Kerkraadse Lückerheidekliniek
met een feestmis wordenverrast.

Huldiging-
jubilarissen

Geslaagd
" Ria Baars (Ransdaal) is aan
de Rijksuniversiteit in Gronin-
gen geslaagd voor het doctoraal
examen orthopedagogiek.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Met het aanne-
men van een portie frites in
een papieren zakje en het wei-
geren van patat op een plastic
schaaltje opende burgemees-
ter Piet van Zeil gistermorgen
de voorlichtingscampagne
over plastic.

De ludieke handeling van de Heer-
lense burgemeester vond plaats op
de Scholengemeenschap Herland
aan de Heldevierlaan. 'Herland' is
een van 25 scholen in de Oostelijke
Mijnstreek die meteen heeft gerea-
geerd op de campagnevan de Stich-
ting Interscolaire Milieu-Aktie.

„Ik heb bewust voor frites uit een
papieren zakje gekozen", zei Van
Zeil tegen de leerlingen. „Papier is
na gebruikweer gemakkelijk te ver-
werken. Maar plastic wordt nog
maar al te veel in de grond gestopt.
En dat terwijl plastic niet rot. Plas-
tic wordt in deopen lucht verbrand.
Erg gezond is dat niet, want de
walm kom in ons voedsel en in onze
longen terecht."

Rieten mand
„Wij hebben er een grote puinhoop
van gemaakt", vervolgt de burge-
meester.

" Aan de katholiekeuniversiteit
van Nijmegen slaagde Achim
Scholtes (Schaesberg) voor zijn
doctoraal examen toegepaste
taalkunde.

HEERLEN
b?'ei-ie Signe, Werk van Marion Le°'anc en Hans Lemmen. T/m 8/10, open
p0 t/m zo 14-17 uur. Thermenmuseum,
"f'ovallumstraat 9. Thermen en bad-

kruiken in deRomeinse tijd. T/m 1/10,>*n di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17
LUr- Weiterhof. Werk van Marlies Nies-iensen Thea Pagen. T/m 3/10. Werk van
jSorge Meyers, Marlies Croonen enJenk Eberson. Van 7/10 t/m 31/10. Open
"g. 9-21 uur. Limburgse Volkssterren-

p.^ht, Schaapskooiweg 95. Van vuur--I,l' tot ruimteschip. Vanaf 3/9, open di
"J» vr en zo 13-17 uur, di en vr ook 19.30-
-fUur. NMB, Bongerd 13. Werk van H.
«Ut-van Rijn. T/m 26/10, open door de

ffek 9-16 uur. Filmhuis, Akerstraat 88.
.erk van Andrew Davies. T/m 24/10,
"er. vr t/m di vanaf 20.30 uur.

HERKENBOSCH
i*l gallery Spreuwenberg, Hoofdstraat
(.'■ Werk van Henk Severens. Van 1/10
j? 112/10, opendo 18-21 uur, vrt/m zo 14--17 Uur.

HOENSBROEK
fotogalerie 68, Poortgebouw kasteel.
:°to's van Rob Ferencik. T/m 15/10,
:&en ma t/m vr 10-12 en 13.30-17 uur, za

13.30-17 uur. Bibliotheek, Pastoor
39. Werk van Jan Steen,

i'tï 15/11. ABN. Foto's van marina de
;°on. T/m 15/11, open werkdagen 9-16

BRUNSSUM
ft 'uf'kke-oave. Werk van José Fijnaut en
l7ria Stams. T/m 1/10, open ma t/m vr
'17 en 19-21 uur, zo 14-17 uur.

VOERENDAAL
veHieentehuis. Werk van Jos Weijmer.
{,'**> 30/9. Werk van Paula Janken-Wolfs.
,*1 3/10 t/m 31/10. Open werkdag. 8.30
*-30 en di ook 13.30-16.30 uur.

LANDGRAAF
ipooisal, Kerkberg 2. Werk van Lukas
'«'amer.Van 1/10 t/m 29/10, openwo, do,

zo 13-17 uur, vr 13-20 uur.

VALKENBURG
n

i.^ino. Werk van Puck Herben. Van
10t/m 14/11, open dag. 14-02 uur.

MEERSSEN
/stuurscentrum, Beekstraat 51. Werk
f* Franscz Witte. T/m 20/10, open
S.^3o en 13.30-17 uur. Geulgalerie
f'e, 'a Maris. Werk van Hans Bekkers.
tj1 4/10, open tijdens openingstijden,
*hool en op 17/9 van 14-17 uur.

CADIERENKEER

" Aan de Erasmusuniversiteit
in Rotterdam slaagde de Heerle-
naar Geertjan Troost voor zijn
doctoraal econometrie. De titel
van zijn doctoraal scriptie luidde
'aandelenindices'.

Diamanten paar
# Het gouden echtpaar Heinrichs-Kil

" In Hoensbroek wordt donder-
dag de diamanten bruiloft ge-
vierd van het echtpaar Frans
Sommer en Lies Sommer-Ver-
boeket uit de van Borrestraat 18.
De feestmis wordt om 16.00 uur
opgedragen in de St.-Janskerk in
Hoensbroek. De receptie vindt
van 18.30 tot 20.00 uur plaats in
gemeenschaphuis Mariagewan-
den, Zandbergsweg 16.
Frans (83) en Lieske (82) Sommer
kregen in hun 60 huwelijksjaren
8kinderen, 23 kleinkinderen en 9
achterkleinkinderen. De dia-
manten bruidegom besteedt zijn
vrije tijd aan houtdraaien en bil-
jarten. Zijnvrouw ziet meer in le-
zen en praten over politiek.

" Het echtpaar Heinrichs-Kil
uit Kerkrade viert komende za-
terdag zijn gouden huwelijks-
feest. De receptie wordt van half
zeven tot acht uur gehouden in
café Lochtman, Kerkrade.
Gouden bruidegom Heinrichs
(74) kan terugzien op 39 jaar wer-
ken in de Oranje Nassau 11-mijn.
Daarnaast is hij intens betrokken
bij het Lourdes-werk. Als bran-
cardier was hij al zeker 40 keer in
Lourdes. Ook zijn echtgenote
CatharinaKil (73) heeft zich inge-
spannen voor tochten naar dit
beroemde bedevaartsoord.
Het echtpaar heeft een zoon en
driekleinkinderen.

Gouden paar

BRUNSSUM - Liefst vierhonderd
koorleden van verschillende en-
sembles uit de regio zullen vrijdag
in de dekenale St.-Gregoriuskerk
van Brunssum kerkliederen ten ge-
hore brengen. Dit in het kader van
een koreninstructie-avond, onder
auspiciën van de Vereniging van
Nederlandse Korenorganisaties. De
kerkdienst begint om 19.30 uur. Na
afloop is er voor de koorleden en be-
langstellenden een feestavond in
verenigingsgebouw Unitas.

Vierhonderd
stemmen in

St.-Cregoriuskerk" Jack Stefann (Kerkrade) be-
haalde zijn doctoraal examen
scheikunde aan de Rijksuniver-
siteit te Nijmegen.

Traditioneel werd het jubilaris-
sen-duo door de feestvierende
vereniging aan hun woning afge-
haald en in optocht naar de paro-
chiekerk gebracht. Daar bracht
het koor onder direktievan Alois
Frings en met Jean Lardinois
aan het orgel hun vocale wens-
lijstje ten gehore. Pastoor
Übachs prees de inzet van de ju-
bilarissen voor de kerk en de
plaatselijke gemeenschap. Het
kerkbestuur bracht bij monde
van Winand Aalmans de dank
van. de parochie over. Tijdens
een Limburgse koffietafel in zaal
Kaubo overhandigde voorzitter

„ledereen moet er van doordrongen
zijn dat het op deze manier niet lan-
ger kan. Een goede start op de scho-
len is bijvoorbeeld het opruimen
van al die over de speelplaats dwar-
relende plastic zakjes. Probeer de
boterhammen in te pakken met pa-
pier. Doe boodschappen in een rie-
ten mand' of een tas en koop geen
plastic draagtas in de winkel."

SCHINVELD — Het bestuur van
het Groene Kruis, afdeling Schin-
veld houdt op woensdag 4 oktober
om 20.00 uur een ledenvergadering
in zaal Berkers aan de President
Rooseveltstraat 28 in Schinveld.

Ledenvergadering
'Groene Kruis'

h

p'erie De Keerder Kunstkamer,
K^kstraat 10. Werk van Siegfried Go-
j^kat en Charles Pekelharing. T/m
U(J0. open do 15-20 uur, vr t/m zo 13-18

VAALS
ty°Permolen. Van Clermontplein 11.
v at aarde bewaarde, archeologische
, idsten. Permanente expositie. Open

elzo 14-17 uur.

ULESTRATEN
k*'erie De Sauveur, Doprstraat 21. Na-

I .4 ,Se *positie. T/m 16/10,open dot/m zo
17 uur. 'SCHIMMERT

K fVan Oensel, Haagstraat 5. Werk van
I 22^ Matthijs en Cor van Noorden. T/m

'0, open do t/m zo 14-17 uur. " De jubilarissen van het kerkelijk zangkoor St.-Joseph
Bocholtz, Wiel Hursel(l) en WinandBrauwers.

Foto's: MARCEL VAN HOORN

BRUNSSUM - Het paardenproef-
bedrijf in Brunssum zet op 7 okto-
ber de poorten open vooreen open
dag. Belangstellenden kunnen van-
af 10.00 uur terecht aan de Akker-
weg in Brunssum. Tijdens de open
dag zullen demonstraties met de
trainingsmolen gegeven worden.
Het bedrijf telt overigens ruim 150
paarden, waarvan 50 fokmerries.

Open dag bij
paardenfokker

Na de gebruikelijke agenda van de
jaarvergadering komen de ontwik-
kelingen binnen het Groene Kruis
aan de orde. Verder verzorgt me-
vrouw Van Duimen een spreek-
beurt over slapeloosheid, waarna
men zich voor de cursus 'Beter sla-
pen' kan aanmelden.

Heerlen

Brunssum

I! ft
Regioredactie

I Oostelijk Zuid-Limburg

Voorklachten
over bezorging
S 045-739881

v^ntoor Heerlen
<* 045-739284
*j[im Oragstra

|[nile Hollman« 045-422345

Itjfns Rooijakkers
** 045-714876tJans Toonen, chef
j* 045-443316gehard Willems
** 04406-15890J^ntoorKerkrade
* 045-455506

Philippens
\^04455-2161

Nuth

" In de sporthallen Nuth en Huls-
berg vindt sinds enkele weken weer
het 'overdag sporten' plaats. In de
Keelkamp wordt dit sport-uurtje op
maandag van 9.45 tot 10.45 uur ge-
houden en in Hulsberg kan men
woensdag van 10.00 tot 11.00 uur te-
recht. Deelname kost twee gulden.
Voor meer informatie: Bureau Wel-
zijn Nuth, S 045-249552.

" Vrijdag houdt de Huurdersbe-
langenvereniging HBC in café De
Molen aan de Wilhelminastraat 6 in
Bocholtz een vergadering van 19.00-
-20.00 uur. Deze is toegankelijk voor
huurders van woningwetwoningen
en voor particuliere huurders.

Simpelveld

" In de periode van 2 tot 9 oktober
is er een collecte voor de vier mis-
sionarissen uit de eigen woonplaats.
De opbrengst wordt onder depaters
Leferink, Havenith, zuster Slüper
en broeder Ploumen verdeeld. De
organisatie berust bij het Missieco-
mité Simpelveld onder leiding van
pastoor Vreuls.

" Het Vrouwenhulpcentrum Lan-
ge Lies begint woensdag om 9.30
uur met een algemene vrouwen-
groep voor vrouwen diewillen leren
voor zichzelf op te komen. Op don-
derdag is er een incestverwerkings-
groep. Men kan zich voor de groe-
pen aanmelden op dinsdagochtend
van 930 tot 11.30 uur en donderdag
van 19.00tot 21.00 uur via S 722727.

" Voor alle ouderen van de wijk
Heksenberg wordt vanmorgen om
10.30 uur in buurtcentrum 't Grin-
geltje een voorlichtingsbijeenkomst
gehouden over medicijngebruik. De
toegang is gratis.

" De Raad van Kerken Oostelijke
Mijnstreek houdt morgen een 'te-
rugkomavond' voor alle mensen die
op 16 september de kerkendag be-

klein journaal
oostelijke mijnstreek S redactie: 739282 1

zocht hebben. De bijeenkomst
vindt om 19.30uur plaats in het Mis-
sionair Centrum, Gasthuisstraat 19.

" In de filmzaal van Welterhof
vindt donderdag om 19.30 uur een
optreden plaats van het 'Mime
Team. Een van de spelers is zwak-
begaafd, maar een kei in het mime-
spel.

Schinveld

" De Schinskoel begint morgen
om 16.30 uur met een kinderkook-
cursus. Deelnemers kunnen zich
aanmelden via Bf 256092.

"De Stichting Ouderenwelzijn
vertoont vandaag om 19.30 uur in 't

Kloeëster de dia's over de vakantie
in Gaggenau.

Landgraaf
0 De Vrouwenvereniging Laura-
dorp maakt op dinsdag 3 oktober
een bustrip naar Maaseik en Thorn.
De kosten bedragen voor leden
f 17,50 en voor niet-leden f 20,-.
Men kan zich aanmelden bij de da-
mes Kaeseler, S 320135 of Linde-
lauf, S 317801.

Eygelshoven

" In Dienstencentrum Dr Bemd

wordt iedere vrijdagmorgen van
10.30 tot 11.30 uur gymnastiek ge-
houden voor ouderen vanaf 70 jaar.
Ook 55-plussers die slecht ter been
zijn kunnen eraan deelnemen. Wie
mee wil doen kan zich aanmelden
bij de heerKerff of mevrouw Vliex,
S 351639.

" In de bestuurskamer van Dr
Bemd wordt dinsdag van 19.00 tot
21.00 uur naailes gegeven aan oude-
re dames. Men zoekt nog enkele
vrijwillige begeleidsters. Voor in-
formatie: S 351639.

Klimmen

" Op dinsdag 3 oktober vertrekt er
een bedevaart naar Kevelaar. Deel-
name kost f 19,- per persoon. Men
kan zich aanmeldem bij L. Lemlijn,
Overheek 2, S 04405-2731.

" Onder leiding van IVN-gids
Spoelstra kan er op 1 oktober weer
gewandeld worden over de Bruns-
summerheide. Vertrokken wordt
vanaf de parkeerplaats 'Schrievers-
heide' om tien uur. Voor meer info:
045-210912 (na 18.00 uur).

regie te voeren over de massa-

Begeleiden van wandelingen: Eer
gezingsvervangend tehuis vraag
een vrijwilliger, die zelf van wande
len houdt om een verstandelijk ge
handicapte vrouw van 33 jaar te be
geleiden bij het maken van wande
lingen, die worden uitgezet dooi
een wandelvereniging. Naast hei
meegaan hoort er ook bij het aange
ven van deroute en het lezen van d«
kaart.

Publiciteitswerk: Een organisatie
die zich inzet voor de belangen van
gehandicapten en arbeidsonge-
schikten, vraagt vrijwilligers vooi
het verzorgen van de publiciteit.
Naast de verspreiding van informa-
tiemateriaal, wordt ook het geven
van informatie aangegeven als taak
voor de vrijwilliger. Er wordt een
goede spreekvaardigheid en grote
zelfstandigheid verwacht.

BRUNSSUM- Pater dr J. Meyer uit
Tilburg spreekt op 6 oktober in de
kerk van de H.-Geestparochie in
Brunssum-Noord over ikonen en li-
turgie. De lezing begint om 20.00
uur. Twee dagen later, op zondag 8
oktober, zal in dezelfde kerk een
voordracht gegeven worden over
ikonen en kerkelijke schilderkunst.
Zuster Theresa van de Benedictur
Priory Brunssum begint de voor-
dracht om 15.00 uur.

Lezing in kerk
Brunssum-Noord

'Populair'
concert

Concordia
BRUNSSUM - Harmonie-orkest
Concordia uit Treebeek-Bruns-
sum geeft voor de tweede maal
dit jaar een 'populair' concert.

Zaterdag brengt het orkest onder
meer evergreens van Frank Sina-
tra en muziek uit de musical
West Side Story ten gehore. De
poorten van het Jeugdhuis aan
de Maanstraat in Treebeek gaan
om 20.00 uur open. De toegang is
gratis." Het diamanten echtpaar Sommer-Verboeket.

1 - ■ ■■ — ■ I ■■■■
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tT!Tjrtri =r Oud weerals nieuw
f[ ' | binnen één dag!
j vo0 I Maakeen keuze uit|!_--Jt meer dan 100 mo-

rn]ÏÏ|[]ill'l^ gelijkheden. Hout-
°*it*f' motieven of wit en

tófl/|?.ln\nvE grijs met houtstruc-
■HHfJl luvlaï I *uur rWMVat'*

van voordturen!

Een geheel ander renovatiesys-
teem dan bij deuren. Het oude
front (kastdeurtjes, werkbladen
enz.)wordt verwijderd. Volgensuw
keuze maken wij de nieuwe delen
opmaat. Het voordelige alternatief
voor een nieuwe keuken.

Wij geven uw woning binnen één
dag een nieuw aanzien.

Van Wel b.v.
Hoekerweg 4 ram

Bunde 043-647833 gjfi

- Astma Fonds
Giix)

55055

Jaarlijksworden40.0011
Nederlanders getroffen
dooreen hartinfarcten nog
eens 20.000 door een her-
seninfarct (beroerte).

In ziekenhuizen, reva-
lidatiecentraen op velean-
dere plaatsen wordt hard
gewerkt omditonvoorstel-
bare aantal van 60.000
slachtoffers terug te drin-
gen-

Al ditwerk isgebaseerd
op wetenschappelijk on-
derzoek. Hetbezuinigings-
beleid van de overheid
biedt voor dat onderzoek
echter steeds minderruim-
te. Uw gift zorgter voor dat
dit levensreddende werk
kan doorgaan.

Geef aan de collectant,
of stort uw bijdrage op gi-
ro 300 of bankrekening
70.70.70.600.
Hartelijk dank.
—;

mQpb
Wij verstrekken allé
soorten leningen.
Énkele voorbeelden P.L

42x 54x 60x
» 5.000,- 143,- 117,- 108,-
-( 7.500,- 210,- 171,- 157,-

-10.000- 280,- 228,- 210,-
-15.000- 421,- 342,- 315,-
-20.000- 561,- 456,- 419,-

Overlijdensrisico is
meegedekt, effectieve

rente vanaf 9.9%,
, andere bedragen en

looptijden zijn ook
mogelijk.

Ie hypotheken vanaf 7,8%
2e hypotheken

240 x180 x 120 x
10.000,- 106,- 116,- 140.-
-20.000- 213,- 233,- 281,-
-30.000- 319,- 350,- 421,-
-40.000- 426,- 467,- 662,-

-mits overwaarde
Lopende leningen geen

bezwaar.
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet
aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
; NIEUWSTRAAT 22-24

HOENSBROEK

EUROPA STELT NIEUWE EISEN
AAN TOPPRESTATIES.

In hetEuropa van 1992 houden de grenzen niet opbij r^.^.|.^|_.^^.^.^m^^^«^^^M^^|UM«u^ de karrosserie gespoten GT-spoiler en linker- en
ons vlakke landje. Zonder douane-oponthoud rijdt rechterbuitenspiegel, de stalen 572 J x 13-velgei*
u straks moeiteloos en snel naar bijvoorbeeld de metbredel7s/70-bandenende92-badge.
ItaliaanseRivièra. Alwaar derijomstandigheden dvi- Wie vervolgens het interieur bekijkt, wordtaan- f
delijk verschillen met die van ons land. genaam verrast door de ruime opbergvakken in dfi I

Bergachtig terrein en lange, lange snelwegen voorportieren (daarkunt u mooi alle Europesewegenl
vergen immers meer prestaties. Lange afstanden *■ | kaarten in kwijt), de zachte stoffen bekleding, del
stellen hoge eisen aan debetrouwbaarheid. De onhol- 3 veiligheidsgordels op de achterbank en hetkwartsl
landse wegenverlangen van uwwagen meerkomfort. klokje. Neemtuplaats... Draai dekontaktsleutel eeil

LANDENWEKEN BIJ DE EEN REIS NAAR HETLANH
W« mmmTmmWwUrXmmAm^mVwru-t'krnlungsUuitbüdi' ■ ■M ■ WMW UC Kwlfltllvfclv» Uw reis narti
Opel-dealerièdereweekeenlandcentraaLWanneeruwiltweten B de Opel-deater zou wel eens een heelprettig vervolg kunne»
welk land dezeweekin hetzonnetjestaat, moet u nueven langs hebben. Wat dacht uvan een kompleet verzorgd weekend in df
deOpel-showroombyuïn debuurtryden. Wanneerhetlandvan B _j_^l___

ijll_£ll
.■.g....^.,M.r -^...„.;,..g.y.8.,,E55.. ;...... JB hoofdstadvanhalië?Welnu,alsudezeweekzo'nfiraai92-modd

dezeweek korrespondeert met het land van herkomst van uw Hf koopt, maakt ukans opzonweekend.Hoeudereis kunt winneih ,
auto,danheeft deOpel-dealeruitstekendnieuwsvoor u. Ganaar j hoort übyde Opel-dealer. Ga snelnaar'mtoe. Eén dingkunnefi \
'm toe! Hy zal u een aanbod doen dat u niet kunt weigeren. B we al verklappen... moeilyk is hetniet.'

Hf :ï;f;L ïïï
Opel loopt op deze ontwikkeling vooruit met m kwartslag 0m... en u hoort de sonore brom van een

een nieuwkoncept: de 92-serie. Een modellenlijn die W 1.6-injektiemotor met geregelde 3-weg-katalysatot
de sterke punten van alle autofabrikanten in zich Accelereren gaat snel. De 5 versnellingenbrengen de'
verenigd heeft: luxe, prestaties, komfort en lage on- Kadett 92 moeiteloos naar zn top. 'derhoudskosten. ~ Stelt u nog hogere eisen aan het Europa van

I Hf aBEén van de belangrijkste aspekten van de Opel B 1992? Onderwerp dan de OMEGA 92 eens aan eeD
I Hff

92-serie is 'prestaties. En wat Opel betreft, hoeft u B B nader onderzoek. Luxe in optima forma: stuur-
die prestaties niet in Italiaanse sferen te zoeken. B bekrachtiging, een stereo-inbouwset, hoofdsteunen
Want bij iedere Opel-dealer zijn die nu ruimschoots achter (Sedan), 'fraaie stoffen bekleding, 3-punts
aanwezig onder de motorkap van de Corsa 92, de veiligheidsgordels achter, getint glas, centrale deur-
Kadett 92 en de Omega 92. vergrendeling met anti-diefstalsysteem. .

Neembijvoorbeeld deCORSA92. Hetrijden in B De Stationwagon-uitvoering voegt daar nog j
deze auto is net zo aangenaam als hetkijken ernaar. M B een dakreling (met de surfplank op het dak naar de 'Voor dat laatste zorgen de zilverkleurigewieldoppen, Middellandse Zee!) en een handbediende niveau-
de achterruitwisser met interval, de in de kleur van regeling aan toe.
de karrosserie gespoten linker- en rechterbuiten- En net zo als de uitrusting liggen ook de pres-
spiegel, een geïntegreerde mistlamp, de fraaie taties op een hoog niveau. De 2.0-liter-injektiemotor
beschermstrips - brengt u snel naar

Maar ook het innerlijk mag er zijn... Grijs stoffen _^_fÊ XW^^^^^ nffHÉ W Maar misschien wel het meestbelangrijke van
bekleding, een middenconsole, extra ventilatiesleu- J00?^ *wÊL \w*^_J_W__fk P^ overigens beperkt leverbare 92-serie is vooralsnog

ven (u rijdt immers met de Corsa 92 zó naar het JÜ S'^\^___\_\ ms wl> onzichtbaar... de inruilwaarde.
warme zuiden), 3 veiligheidsgordels achter en Es? Pi Z^ _%msmF Want stel dat uuw 92-model over 'n jaar of drie
natuurlijk ontbreken ook een kwartsklokje en een tB _éÊÊk |pP^ weer inruilt. Dan is het inmiddels 1992. En een auto die
sigareaansteker niet bij deze Corsa 92. Voor de 'WÊËÊatliLlÊ^ an heet, is natuurlijk volledig 'up-to-date'.
voortstuwing zorgt een 1.2-Euronormmotor. m &MÈ Dus wie zn tijd nu drie jaar vooruit ~ ’De volgende exponent van het nieuwe Europa is de OIVIEGA 92 w^ z^n' gaat vano^aag n°g t J jf-è f\_wL 7*^^
KADETT 92. Herkenbaar aan zn getinte glas, de in de kleur van W^ uriJdt al omesa 92, vanaf f41.175,-. naar de Opel-dealer... |^^**

-jg_\ : ~~
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Adviesprijzen inclusief 8.T.W., exclusief afleveringskosten. AfGeneral Motors Nederland 8.V.,Rotterdam. Prijs- en specifikatiewijzigingen voorbehouden. rrnxmn a r niAmAnn * /^TTnrvCtl
Zes jaargarantie tegen doorroesten van binnenuit, Ook in Fleetsales& Leasing is Opel al jarenlang No. 1. V.AIM Cj^IN C,KAL MUIUKoAOflli^; >

J
Bedrukte
kinderkatoen f 1-111 1 W ,«?' h

a ,
m A "- 1 150 cm. breed140 cm. breed __% __ ï^k--^mÉ_UotÊ_f^ in wolpolyestergeruwde kwaliteit UMfflTll alle nieuwe kleurenheel veel dessins om te 932^^^W- _ 4jj qc

Nulo.-p.mtr. J Mms9^^ NU ■0.33 p mtr

Groot assortiment \HE^LENvanderiviaesenstraat3r Uni wollen
wolpolyester ruiten < ** 045-740735 mantelstoffen

/ _\ 150 cm. breed
150cm. breed ) n , \ in alle modekleuren

NU IU.- p.mtr. VVvCv>^en^
\ NU Pmtr'

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

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

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

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

JW<?trnXr3^fTVHA'^lilJliMiMHJllT'^:T!i,lTT!rrr^Li

GELD NODIG?
Binnen één dag beschikbaar

fertiel- pjnnd Rent* Theor.
bedrag mcl. renle pof mnd. loopt

5.000,- 100,- 0,98% 70
11.000,- 220,- 0,97% 69
20.000,- 400,- 0,95% 69
30.000,- 600,- 0,95% 69
40.000,- 800,- 0,93% 68

HUISBEZITTERS
EXTRA LAGE LASTEN

zonder taxatie-kosten
KREDIET- LOOPTIJD IN
BEDRAG MAANDEN

1e hyp. 2e en 3« hypoth. ..
360 x 240 x 180x

10.000,- 75,- 106,- 116,- l*fl,
15.000,- 112,- 159,- 175,- g?,
25.000,- 186,- 266,- 292,- fl
40.000,- 297,- 426,- 467,- 5*7.
75.000,- 556,- 799,- 876,- W'
«1 4
Eff. jaarrente 1e hyp. vanaf 7,9%. 2e en 3e hyp, Q
leningen vanaf 11%. Bij ziekte, ongevalenz. is vnp
van aflossen mogelijk Vraag INFO. -^^_A

Limburgs Uagblaa
...18



man Immel, die in de moeizaam gewonnen bekerwed-
strijd tegen de amateurs van Gütersloh uitviel, blijkt mee
te vallen. „Er is gelukkig slechts sprakevan een bloeduit-
storting", aldus Haan. „Immel staat woensdag in deKuip
dan ook zeker onder de lat."

„Als Roth niet meedoet, is dat voor ons een meevaller",
vindt Haan. „Sinds hij weer speelt gaat het de goede kant
op met Feyenoord. Roth is een hele goeie, net als Ki-
prich."

De opstelling van Feyenoord kent twee vraagtekens.
Troost(kuit) enRoth (enkel) moesten in het duel met Wil-
lemII met pittige blessures uitvallen. Pas woensdag weet
Verbeek of hij op de twee fysiek sterke verdedigers kan
rekenen. Nortan en/of Wasiman nemen eventueel de hon-
neurs waar.

Van onze sportredactie

Van onze medewerker

i 6 decennia geleden was Roeme-
jenvan de absolute toppers aan
i. Europese volleybalspectrum.
[, aatste ereplaats (brons) werd
to? . tijdens de gedevalueerde
)|l Pische Spelen van Moskou in
k. Nu hoort de ploeg in de eerste
j.''Uur niet meer thuis. De terug-
tfs.een logisch voortvloeisel uit
iLe't dat de Balkanstaat verzuim-
'Uri- spe^en°P de evolutie die heta 'ale topvolleybal totaal veran-

i anschappen van coach Corne-
tl £°s zitten vastgebakken aan;e rthodoxe en daarom doorzich-
((Spelopvatting, die geen pro-
\s vormde voor het gretigetjJ e sextet. „De combinaties van
t^ngens waren zo voorspelbaar,
Il e steeds rustiger een blok kon-terzetten. Dit was een kracht-
ig die nauwelijks geestelijke
\f* heeft gekost", gaf hoofd-eerder Ronald Zoodsma na af-Mte kennen.

Cijfers EK
OREBRO - Uitslagen
derde speeldag Euro-
pees volleybalkam-
pioenschap heren:
Groep A: Bulgarije-
Bondsrepubliek
Duitsland 3-0 (15-7,
15-1, 15-6); Zweden-
Frankrijk 3-1 (15-11,
8-15, 15-12, 15-11); Ita-
lië-DDR 3-1 (11-15, 15-
-5, 15-1, 15-13). Stand:
1. Italië en Zweden
3-6 (9-3); 3. Bulgarije
3-4 (7-3); 4. Frankrijk
3-2 (4-7); 5. Bondsre-
publiek Duitsland 3-0
(3-9); 6. DDR 3-0 (2-9).
Groep B: Polen-Joe-
goslavië 3-1 (14-16, 15-
-6, 15-11, 15-8); Sovjet-
unie-Griekenland 3-1
(15-12, 15-8, 11-15, 15-
-5); Nederland-Roe-
menië 3-0 (15-6, 15-7,
15-8). Stand: 1. Polen
3-6 (9-1); 2. Sovjetunie
3-6 (9-3); 3. Nederland
3-4 (7-4); 4. Joegosla-
vië 3-2 (5-8); 5. Roe-
menië en Grieken-
land 3-0 (2-9).

" Nederland
met Avidal Se-
linger, Ronald
Zoodsma en
Jan Posthuma
(v.l.n.r) in de
aanval. Op de
rug: Pentele-
son (2) van
Roemenië.

beuk 3-6; 2. Bouwfonds 3-5; 3. Sphinx 3-5; 4.
Wierts 3-4; 5. Keelkampers 3-4; 6. Haantjes
3-3; 7. Heel 3-2; 8. Postpoort 3-2; 9. Bekkers
Tectyl 3-2; 10. Brunssum 2-1; 11. Leeuwen
2-0; 12. Bastings 3-0.

AMSTERDAM - Leo Beenhakker grijpt het Europacupduel
tegen Austria Wien aan voor een conclaaf met zijn naar het
licht zoekende spelers. In de bos- en duinrijke omgeving van
Wassenaar, ver weg van de 'boze buitenwereld', hoopt de tech-
nische chef van Ajax, zelf ook geschrokken van de malaise, de
komende dagen orde op zaken te kunnen stellen.
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OREBRO - De Nederlandse
volleybalploeg begint op
toeren te komen tijdens de
EK-eindronde in Zweden.
Op de derde speeldag van
het toernooi verpulverden

Oranje-kanonniers in nog geen vijf kwar-
f het volstrekt kansloze Roemenië met 3-0

6> 15-7,15-8). Vandaag staat een rustdag ge-
lamineerd, waarin de ploeg zich kan op-
J-H voor de laatste - en beslissende - poule-
strijden tegen Joegoslavië en het nog on-sagen Polen.

Nederlands team
op volle toeren

Roemeniëkrijgt de rekening gepresenteerd

Dat is hard nodig, want de valse
competitiestart heeft de stemming
in het spelerskamp er niet beter op
gemaakt.Eerder snoerde de start op
het Europese platform, een 1-0 slip-
pertje in Wenen, de laatste Amster-
damse lefgosers al de mond.
Hoewel Beenhakker inmiddels te-,
kenen van onrust geeft ('Mijn ge-
duld met sommige spelers begint
op te raken') blijft voorzitter Mi-
chael van Praag de rust zelve. Geen
paniek derhalve, geen motie van
wantrouwen aan het adres van spe-
lers en trainer, geen ongeduld. „Wij
zijn bezig met politiek op lange ter-
mijn", hoopte hij het groeiende le-
ger critici monddood te maken.

De voorzitter voelde zich geroepen
tot een openbare schouderklop voor
Beenhakker omdat 'sommige pers-
mensen, vooral van de televisie',
Ajax de tijd niet zouden gunnen en
Beenhakker wekelijks steeds vaker
wordt bestookt met lastige, kriti-
sche vragen.
Van Praag: „Wij zijn bijzonder inge-
nomen met de wijze waarop Been-
hakker bij ons te werk gaat". En,
reagerend op het door Beenhakker
ten toon gespreide ongeduld ten
aanzien van een aantal spelers: „Wij
hebben zeer veel geduld. Er is en
blijft rust, ook als we woensdag uit-
geschakeld zouden worden."
Financieel zou Ajax, slecht bij kas

Adick Koot enige
vraagteken PSV

" Buitenlands onderonsje bij PSV op het vliegveld in Zü-
rich. Links Eric Gerets, rechts Romario.

Met name Bryan Roy, Pal Fischer
en, in mindere mate, Richard
Witschge, kunnen in Duinoord hun
borst nat maken. Toont Witschge,
zo nu en dan, nog tekenen van goe-
de wil,Roy en Fischer gooien er vol-
gens Beenhakker te veel en te vaak
met de pet naar. Larsson wordt
vooralsnog verbaal gespaard, maar
kan eveneens op een schrobbering
rekenen. De Zweed, in het fouten-
gala tegen Volendam om taktische
redenen (volgens Beenhakker al-
thans) niet van de partij, mag het
morgenavond samen met Verkuyl
weer in de achterste liniein de man-
dekking proberen.

Zoals bekend is het stadion de
Meer, op enkele honderden staan-
plaatsen na, uitverkocht. Ajax wil-
de, om de spelers te plezieren en een
intieme sfeer te creëeren, Austria
Wien per se in het eigen stadion ont-
vangen. Het veel eenvoudiger te be-
veiligen Olympisch stadion wordt
alleen nog opgezocht als Ajax een
tegenstander van formaat treft.
Dat is Austria Wien duidelijk niet,
zoals ip het Prater-stadion -bleek,
maar Beenhakker heeft de schrik
flink te pakken. Tegen zijn gewoon-
te in reserveerde hij ook voor een
geschorste speler(Danny Blind) een
plaats in de bus naar Wassenaar.
„Er zijn, met de wedstrijd tegen Vo-
lendam in het achterhoofd, nogal
wat dingetjes die opgelost moeten
worden. Daarom neem ik de hele
groep mee naar Wassenaar. Ik wil,
voorzichtig gezegd, een aantal jon-
gens laten weten dat m'n geduld op
begint te raken. En als ik het niet
voorzichtig zeg? Dat doe ik pas in
Wassenaar."

Om aan het begrote bedrag, 800.000
gulden, te komen, dient Ajax in de
tweede ronde een financiële klap-
per, overigens alleen mogelijk in het
Olympisch stadion, te maken. Vol-
gens VanPraag kan Ajax na woens-
dagavond slechts 250.000 gulden in
de kas storten.

door de investeringen van de laatste
maanden en ook nog eens geplaagd
door de belastingdienst, uitschake-
ling zeer slecht uitkomen. De club,
vorig seizoenin de eerste ronde geë-
limineerd door Sporting Lissabon,
heeft twee rondjes langs de Europe-
se velden begroot.

Coach Guus Hiddink verwacht
dinsdag, na de training, zeker-
heid te hebben ofKoot kan spe-
len. Om niet verrast te worden is
in ieder geval Jerry de Jong, als
extra-verdediger, meegekomen.

LUZERN - Met zeventien fitte
spelers is PSV gisteren naar Lu-
zern gevlogen voor de EC-wed-
strijd van morgenavond. Alleen
centrale verdediger Adick Koot
is nog niet honderd procent
speelklaar.
Romario de Sousa Faria, de an-
dere PSV-er, die zaterdagavond
met een lichte blessures uitviel
in de wedstrijd tegen Sparta, is
volledig hersteld.

In het voor PSV ongunstigste ge-
val zal De Jong, die vorig seizoen
bij Heerenveen speelde, een
plaats op dereservebank krijgen.
In de thuiswedstrijd tegen de
Zwitserse kampioen immers
speelde Lerby naast Nielsen in
het hart van de verdediging, za-
terdag tegen Sparta, vulde Boe-
rebach, na het uitvallen van
Koot, het elftal aan.

Van Aerle ging toen terug naar
de verdediging en Boerebach
werd op het middenveld ingezet,
zoals Koot twee weken geleden
in de eerste wedstrijd tegen Lu-
zern.

Cupvoetbal
op televisie

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - Duitsland 3 (West)
brengt woensdagmiddag vanaf
16.15 uur een rechtstreekse tv-re-
portage van de EC-wedstrijd
Plastika Nitra (Tsjechoslowa-
kije) tegen I.FC Köln. Ook
woensdagavond wordt op dit
derde Duitse tv-net 'live' voetbal
op het scherm gebracht. Vanaf
20.00 uur is dat de wedstrijd Bo-
russia Dortmund tegen Besiktas
Istanbul.
Op BRT 2 wordt vanavond, dins-
dag,vrijwel zeker vanaf 19.55uur
een rechtstreeks verslag van de
Wedstrijd FC Antwerp-Vitosja

Sofia uitgezonden. Vanochtend
wordt hierover een beslissing ge-
nomen. Woensdagavond brengt
BRT 2 van 20.00 tot 23.00 uur
deels rechtstreeks, deels als sa-
menvattingen beelden van de
wedstrijden KV Mechelen-Ro-
senborg BK; Ballymena-Ander-
lecht en Club Brugge-FC Twen-
te.
Op Nederland 3 is woensdag-
avond van 21.51 tot 22.30 uur de
actuele sportrubriek met moge-
lijk EC-voetbal. Van 23.15 tot
00.30 uur volgen in ieder geval
samenvattingen van Ajax-
Austria Wien, Ikas-FC Gronin-
gen, Luzern-PSV, Feyenoord-
Vfß Stuttgart en Club Brugge-
FC Twente. Ook wordt in dit pro-
gramma aandacht besteed aan
het EK volleybal in Zweden voor
heren.

speelde gedoseerd, maar
Vereerde desondanks zoveel
%acnt' dat regisseur Peter
*U°e een aantal nieuwe aanvalssi-
'luf on doornemen. Dat experi-
\\r?n was g°ed voor ongeveer
itj ''t van de tegenpunten die Ne-
Cll in totaal toestond. Weinig

'«nj, Actiefweerwerk dus van Roe-liij'*aar de volleybaltijd blijk-s blijven stilstaan.

fip o doorgang liet ploegbaas
►^5 Brokking zowel Martin Tef-
ty Martin van derHorst voor het1t>i] „Het krachtsver-'sL. as dermate groot dat beide
!ti i ponder al te veel druk kon-e°uteren en hun planken-
W wegwerken", aldus de

Scoach.
!»r d1 gr~e surprise in de 'Nederland-■(^^P zorgt nog steeds Polen.

Rob Ehrens
pechvogel

DEURNE - Springruiter Rob Eh-
rens heeft de eerste tegenslag als
zelfstandig ruiter moeten incasse-
ren. Tijdens tv-opnamen in het hyp-
pisch centrum Deurne, waarbij alle
takken van paardensport door
grootheden uit de diverse discipli-
nes werden getoond, kwam hij bij
het voltigeren zo ongelukkig terecht
dat hij meteen naar het ziekenhuis
vervoerd moest worden. Ehrens
werd aan een enkel geopereerd.
Deze tegenslag komt voor hem op
een ongelukkig moment, want hij
zou vanaf donderdag met zes paar-
den deelnemen aan het jaarlijkse
Grenslandtreffen in Beek.

FC Twente met
Zwijnenberg
naar Brugge

ENSCHEDE - Technisch directeur
Theo Vonk van FC Twente heeft de
19-jarige Clemens Zwijnenberg
meegenomen naar Brugge, waar
zijn ploeg woensdag dereturn in de
eerste ronde van het toernooi om de
UEFA-beker speelt tegen Club.

Het ooit roemruchte volleyballand
lijkt na een succesloze periode weer
op de weg terug. Na de zeges op
Roemenië en Griekenland volgde
maandag de eerste grote prooi. Joe-
goslavië, dat een dag eerder de Sov-
jetunienog in de problemen had ge-
bracht, was na de moeizaam gewon-
nen eerste reeks kansloos. De derde
winst voor de Polen zorgde er voor
dat de Joegoslaven slechts theore-

tisch nog kansen hebben op een
plaats in de kruisfinales. Dan die-
nen wel de laatste twee duels, waar-
onder die van woensdag tegen Ne-
derland, zonder setverlies te wor-
den gewonnen en dientPolen twee
keer met maximale cijfers te verlie-
zen, waaronder donderdag tegen
Nederland.
Speelt ook voor Oranje, dat nog
twee keer dient te winnen, die

winst-verliesrekening nog een rol,
voor de Sovjetunie zijn al die be-
spiegelingen verspilde tijd. De titel-
verdedigers hebben aan winst op le-
lijk eendje Roemenië voldoende
voor plaatsing in de halve finales.
Niemand twijfelt daaraan.
In de A-poule is de afgang van
Frankrijk opvallend. Gisteren gin-
gen de Fransen ten onder tegen
Zweden.

den succes in de weg. Logisch dat
naarmate de strijd verstreek er on-
rust binnen de gelederen van de
Beekse ploeg sloop. Bouwfonds,
met niets dan gelouterde zaalvoet-
ballers, sloeg voor de pauze twee
keer keihard toe. Een aanval uit het
boekje, afgerond door Raymond
Schwidder en een frommelgoal van

Marcel Loosveld brachten de rust
stand op 0-2.
In de tweede helft eenzelfde spel-
beeld al had ookBouwfonds nu veel
mogelijkheden tot scoren. Dertien
minuten voor tijd scoordeLei Rem-
mers de aansluitingstreffer. De
spanning was te snijden. De
Haantjes joeg op de gelijkmaker

Hoofdklasse Noord: Fermonia 8.-Perey
Verz.2-3; Wittenhorst-FC Donderberg 1-1;
Peters Geluidsbanden-t Haöfke 4-3; Alt-
weertheide-FC Wierts 2 2-2; Homerhof
Baarlo 4-1; RFC Timoil-Neeritter 3-0; Ami-
citia-'t Huukske 3-4;De stand: 1.Peters Ge-
luidsb. en Perey Verz. 3-5; 3. FC Wierts 2 en
RFC Timoil 3-4; 5. 't Haöfke, Fermonia B. en
Altweertheide 3-3; 8. 't Huukske en Homerh-
of2-2; 10. Wittenhorst en Neeritter 3-2; 12.
FC Donderberg en Amicitia 2-1; 14. Baarlo
3-1.

"an onze medewerker
(W JOHN BANNIER
\ ' Geen of weinig verrassin-
-51v op.de derde speeldag van de
6 u, a'competitie in de lande-
"O Sse- Koploper Varenbeuk
'Ige,. e£ 2-0 van Heel en de achter-
fyj| Sphinx en Bouwfonds zege-

"«ifj1 eveneens. Sphinx met 5-2

' 4 ??}a Postpoor en Bouwfonds
'H fj

yde Haantjes.

' oUel in Beek tussen Haantjes-

' pen Bouwfonds kreeg overi--len geflateerde eindstand. In
! '*rn h er aantrekkelijke duelVvauidelijk aan het licht, dat de
iMt** trainer Leen Kiers een af-

|er ri
eerste helft had de Haantjes

lhefj
n een dozijn goede moge-

m 0^en nodigom de score te kun-■ maar jammerlijk gemis
Hsri ekend werk van Bouw-helman Chris Luyten ston-

Haantjes/Bubo
mist afwerker

hetgeen de ploeg ook zeker ver-
diend had. Maar juist in een derge-
lijke situatie is Bouwfonds levens-
gevaarlijk. Twee counters, Ed De-
mandt en Frank Vissers waren de
doelpuntenmakers, bepaalden de
eindstand 1-4.

Canton Reiss-Heel 2-0 (1-0), M. Ruwette 1-0;M. Dirksen 2-0. FC Wierts-Bastings 3-2 (0-
-0), J. Voorjans 0-1, L. Wassenberg 1-1, P.
Lenferink 2-1, R. Hermans 2-2, L. Wassen-
berg 3-2. Haantjes-Bouwfonds 1-4 (0-2), R.
Swidder 0-1, M. Loosveld 0-2, R. Lemmers
1-1, F. Visser 1-3, E. Demandt 1-4. Sphinx-
Toyota Postpoort 5-2 (3-0), E.Merk 1-0, R.
Schoens 2-0, P. Duysings 3-0, H.Vrijhoe-
vens 4-0,5-0, F. Sieg 5-1, B. Seegers 5-2. Bek-
kers Tectyl-Keelkampers 1-2 (0-1), W.
Grenda 0-1, M. Decker 1-1, H. Laeven 1-2.
FC Jan op 't Root - FC Brunssum uitge-
steld.

De uitslagen: Varenbeuk-Heel 2-0; Wierts-
Bastings 3-2; Haantjes-Bouwfonds 1-4;
Sphinx-Toyota Postpoort 5-2; Bekkers Tec-
tyl-Keelkampers 1-2. De stand: 1. Varen-

Hoofdklasse Zuid: Hans Anders-Egor 2-3;
Eijsden-Cosmos 5-3; B. Stap In-Sportclub
3-3; Stampede Laumen-Bastings 2 3-4;
Meyers-Bouwkompas 5-1; Brikske-Yerna
1-1. De stand: 1. Meyers 3-6; 2. Eijsden 3-5; 3.
Egor 3-5; \ Bastings 2 3-4; 5. Hans Anders
3-3; 6. Cosmos 3-3; 7. Brikske 3-3; 8. B. Stap
In 2-2; 9. Yerna 3-2; 10. Sportclub 2-1; 11.
Marathon 2-1; 12. Bouwkompas 3-1; 13.
Stampede 3-0.

Verrassingen in zaalvoetbal blijven uil

Vfß Stutggart zal in dezelfde formatie aantreden als in de
eerste wedstrijd tegen Feyenoord. De blessure van doel-

Feyenoord hoopt bij het duel minimaal 20.000 toeschou-
wers te mogen begroeten. De club heeft slechts 60 mille
aan inkomsten uit het UEFA-Cuptoernooi begroot. Een

Praatgroep Ajax vestigt hoop op Wassenaar

Geduld Beenhakker raakt op

(ADVERTENTIE)
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Arie Haan ziet voor Stuttgart geen problemen tegen Feyenoord

'Makkelijker
dan amateurs

van Gütersloh'

winst van ruim een ton ligt in de lijn der verwachting.
De spelers kunnen zowel bij een bepaald aantal toe-
schouwers als bij een gunstigresultaat op een flinke pre-
mie rekenen. Cijfers werden niet genoemd. Wel werd dui-
delijk, dat de spelersgroep de premie van 5000 gulden
voor het onverwacht redelijke resultaat in de eerste wed-
strijd misloopt. Die bonus was vooraf door technisch
coördinator Cor van der Gijp beloofd, terwijl het bestuur
van niets wist. Penningmeester Groenendijk wenste dan
ook niet over de brug te komen. De positie van Van der
Gijp binnen de spelersgroep en de leidingvan Feyenoord
werd er nadien niet sterker op. „Die zaak is uitgepraat",
verzekert Van der Gijp. „Ik geef ronduit toe, dat ik een
verkeerde inschatting heb gemaakt. Dat betreur ik ten
zeerste. Maar ja, in een organisatiewaarin bijna geen fou-
ten worden gemaakt, valt zoiets natuurlijk meteen 0p..."
Het ziet er naar uit, dat Van der Gijp de nieuwe zondebok
in de Kuip wordt, nu Verbeek door de eerste overwin-
ning weer vaster in het zadel zit.
„Ik zou er geen moeite mee hebben, als ik een stapje te-
rug zou moeten doen", ging hij pas na lang aandringen in
op de geruchten van zijn op handen zijnde degradatie tot
scout. „Als dat in het belangvan Feyenoord is, ga ik daar-
mee akkoord."Limburgs sportDagblad

ROTTERDAM - Feyenoord is een hapklare brok voor
Vfß Stuttgart. Trainer Arie Haan maakt zich helemaal
niet druk over de wedstrijd in Rotterdam, waaraan zijn
ploeg met een voorsprong van 2-0 begint. Sterker, Haan
waant zich al helemaal in de tweede ronde. „Het wordt in
Rotterdam makkelijker dan in het duel voor de Westduit-
se beker bij de amateurs van FC Gütersloh", aldus de trai-
ner. Bij de club uit de Oberliga won Stuttgart zaterdag
moeizaam met 2-0. Haan licht zijn boude uitspraak toe:
„We staan immers al met 2-0 voor en hoeven alleen maar
op te passen, dat Feyenoord niet met 3-0 wint".

PAUL DEMELINNE



" AMSTERDAM - De Simpel-
veldse karter Luc Bisschoffs is er
eindelijk in geslaagd om een na-
tionale titel te veroveren. In Am-
sterdam werd hij glorieus win-
naar van de 125 cc nationaal klas-
se. In zijn kielzog eindigden ook
de Limburgers Paul Leppers
(Roermond) en Bisschoffs
plaatsgenoot John Conraads als
derde en vierde. Tegenslag ken-
de Serve van de Heuvel (Bom)
die uiteindelijk op een uitsteken-
de twaalfde plaats terecht kwam.

" AALSMEER - Bij bokswed-
strijden in Aalsmeer heeft de
Maastrichtse MTS-bokser Jean
Verhagen opnieuw van zich
doen spreken. Verhagen won
zijn partij met 3-0 tegen Tossijn
van de AlbertCuyp. Minder goed
verging het zijn teamgenoot Ha-
rald Menten. De Rothemer was
in de eerste ronde duidelijk de
betere tegen de Amsterdammer
Jovaal. In de; laatste ronde werd
hij even aangetikt, maar herstel-
de zeer snel. Hij kreeg echter
toch een 2-1 nederlaag aangeme-
ten.

Henk Vossen en Andre Schoonen-
wolf hadden met hun Lancia een
hele aparte ervaring. Tot drie keer
toe liep de V-snaar van de poelie af
waardoor met de 0-wagen slechts
een klassementsproef compleet kon
worden gereden. Als navigator van
Leen Barendregt werd Fred Voja-
cek uit Oirsbeek elfde in de Opel As-
cona. Kerkradenaar Henk Dautzen-
berg moest op een 25ste plaats op-
geven toen de stuurinrichting van
de Ford Escort RS2OOO kapot ging.

" DRACHTEN - De Gronsveld-
se surfer Danny Willems heeft
tijdens de Nederlandse surfkam-
pioenschappen, welke in het
Friese Drachten werden gehou-
den, een dubbelslag behaald.
Niet alleen werd hij Nederlands
kampioen in de klasse tot 16 jaar,
maar tevens ook in de overall-
klasse.

SUSTEREN - In de eerste'
handbaldivisiebij de heren kr"
Noav en VGZ/Sittardia op de &
speeldag flinke klop. Deb^'
Noav verloor met 13-22 van het»
lose Loreal, terwijl de reserves,
VGZ/Sittardia met 14-22 van »
verloren. Noav heeft in het due1
Loreal duidelijk tekort gesch*
Loreal was op allefronten de W
ploeg. Trainer Leo Reijnders: ,?
vidueel en als ploeg was L'
stukken beter. We weten nu o^
dellijk waar we staan. Het lieP
ons niet zo lekker. Nee, het W'
verdiende nederlaag. Trouwen'
cijfers spreken voor zich".

" MAASTRICHT - In de eerste
divisie deed het Maastrichts
squashteam, bestaande uit Mike
Mesjeu, Mare Christie, Ron Gee-
len en Patrick Schalke, het on-
verwacht bijzonder goed. In de
dubbele thuiswedstrijd tegen
Amsterdam en Dieput uit Den
Haag, werd het in beide gevallen
een 4-0 winst.

" ROERMOND - In het kader van
150 jaarbeide Limburgen spelen de
militaire zaalvoetbalteams van Ne-
derland en België op 27 september
een interland in Roermond. De
wedstrijd in sporthal Donderberg
begint om 19.00 uur. De baten gaan
naar de stichting gehandicapten-
sport. De return is op 11 oktober in
de sporthal St. Pieter in St. Trui-
den; aanvang 19.00 uur.

Interland
zaalvoetbal

" ECHT - Dorien Reinders van
gymnastiekvereniging Patrick
Echt plaatste zich als enige Lim-
burgse turnster in de selectie
voor Jong Oranje van de KNGB.
Een fraai succes voor haar jeug-
dige trainer Nico Zeijp, die ook
de turnsters van Concordia Hel-
den-Parmingen onder zijn hoede
heeft.

" ROERMOND - Tijdens het ke-
geltoernooi om de Grote Prijs
van Nederland hebben Roer-
mondse kegelaars alle ereplaat-
sen voor zich opgeëist. George
Wessels en Math van Daal van
kegelvereniging Acht om Negen
werden respectievelijk eerste en
tweede, terwijl Wiel Knops van
Alle Negen (eveneens uit Roer-
mond) de derde plaats voor zich
opeiste.

" De Amerikaan Kevin McDuffie. was afgelopen weekeinde topscorer van Mini-
ware Weert in het eerste thuisduel tegen DAS uit Delft. Samen met zijn landgenoot
Williams lijkt het erop dat McDuffie een gedegen versterking vormt voor Miniwa-
re. Het duo viel vooral op door hun sobere, maar wel effectieve speelwijze. Kevin
McDuffie (foto) liet daarbij af en toe ook enkele spectakulaire acties zien.

Foto: PAUL KUIT

werking. Dat zijn kort de conclusies
die getrokkenkunnen worden na de
derby Maastricht-Concordia in de
eerste klasse. De ploeg van Concor-
dia won Met een magere 1-0 van
Maastricht in eigen haven en ver-
overde daarmee met precies een

WEERT - In de thuiswedstrijd tegen Sittard speelde het hoc-
keyteam van Weert een stevige partij waarbij het liet zien nog
niet in de laatste gelederen van de tweede klasse te willen blij-
ven hangen. Met af en toe zeer snelle aanvallen aan beide zij-
den werd het een aantrekkelijke partij die onbeslist eindigde
in een 2-2 gelijkspel.

punt verschil de plaats boven Maas-
tricht, r-

Het damesteam van Concordia
speelde 0-0 tegen Blerick. Blerick
startte zeer offensief en bleefhet ini-
tiatief behouden. Toen een speelster
van Blerick het team moest verlaten
betekende dat een lichte kentering
in de wedstrijd. Ze was geblesseerd
aan haar knie. Blerick kreeg eens
strafbal toegekend in een latere fase
van de wedstrijd, die echter goed
gestopt werd door keepster Kiki
van Melick.

Erwin Doctor wint
Twente-rallysprint

HENGELO - De overwinning in de
Twente-rallysprint was voor Erwin
Doctor en Theo Badenberg in de
Ford Sierra Crosworth. Op het In-
dustrieterrein Twentekanaal en in

Bentelo waren ze op de vijf klasse-
mentsproeven met 53 sec. voor-
sprong winnaar ondanks het feit dat
tot twee keer toe de versnellingsbak
moest worden verwisseld.

Bij vlagen erg goed gespeeld. Voort-
durend hard gewerkt en slecht be-
loond door eigen onmacht in de af-

In de eerste minuten liet de achter-
hoede van Weert zich aanvankelijk
overdonderen door snelle uitvallen
van Sittard. Maar door goed kee-
perswerk werd erger voorkomen en
kreeg het team de gelegenheid te-
rug te komen. Weertenaar Nienhaus
bracht rust in de gelederen dank zij
een hard schot uit een strafscorner
in doel. Sittard antwoordde en
scoorde vlak voor rust degelijkma-
ker. Na rust werd het spel hard. E»
stond voor beide teams nogal wat
op het spel dat zich uitte in een aan-
tal grove overtredingen. Twee spe-
lers konden het veld ruimen. Mark
Stienen scoorde nog 2-1 voor Weert,
waarna Sittard alles op alles zette
'om de achterstand ongedaan te ma-
ken. Vlak voor het einde scoorde de
ploeg,

basketbal
Heren
Eredivisie
Den Helder-Den Bosch 83-64
Canadians-Eindhoven 118-65
BS Weert-DAS 93-67
Donar-Orca's 81-74
Meppel-Voorburg 95-87
le divisie B
Windmills-Springfield 110-70
Lisse-OSG 67-73
Wyba-Wilskracht 86-62
Kimbria-WSC 87-84

veldkoribal
Overgangsklasse D
AKC-PSV 13-9
SDO-Sperwers 7—4

Derde klasse P
Excelsior-Boemerang 16-4
NKV-Eindhoven 8-4
OudeGr.-Sirene 12-11
Kido-Jong Brabant 7-7
Res. 2e klasse P
Excelsior 2-SDO 3 8-5
NKV 2-Eindhoven 2 7-6
Oude Gr. 2-Sirene 2 11-3
Organon 2-RustR. 3 6-6

Zuidl
Mariarade-Kanaries 9-6
Dot-Fortuna 5-6
Trega-Heerlen 7-7
Ready-Eymerick 12-10
Zuid IA
Oranje W. 3-Deto4 3-9
Den Bosch-Deurne 7-6
Wertha-Sportlust 3 , 9-^J
Kido 2-OEC 2 7-3

Zuid 2A
Sportlust 4-Excelsior 3 4-9
PSV 4-Tilburg 4 5-7

Zuid 3A
Mariarade 2-Kido 3 8-7
Elsene-Deurne 2 2-10
Wertha 2-Excelsior4 6-5
Ready 2-Eymerick 2 13-1
Zuid 3C
Geldrop-SDO 5 6-16
NKV 4-Trega 2 5-2
OEC 3-Ready 3 7-3

dameskorfbal
Hoofdklasse A
GEKO-Tovido 11-6
Elico-Klimroos 9-6
Concordia-Rosolo 2-11

Hoofdklasse B
Peelkorf-Klimop 2-1
SVO-deMerels 3-9
ONA-Wittenhorst 12-1

Overgangsklasse C
Vessem-Rosolo 2 6-9
810-Gazelle 3-7
Stormvogels-Vitésse 7-3

le klasse B
SVSH-DIS 3-6
Blauw Wit-Grubben 3-3Castenray-ROKA 7-6
le klasse D
DSS-Euro Gilrs 5-9
VIOD-Kraanvogels 4-7
Sp. Girls-Rietvogels 11-6
Ze klasse G
Omhoog-Kempenkorf 9-8
Spaurakkers-Amby's Korfke

3-3
3e klasse G
ROKA 3-Amby'sKorfke 3 6-2
Vitesse3-Spaurakkers 2 6-2

VIOD 2-EKC 4-4

3e klasse N
Lottum 3-DIS 3 5-3
Erica 2-KCHB 2 7-5
Vitesse 2-Wittenh. 2 14-0
Junioren A
Vitesse-Amby'sKorfke 1-0
EKC-Gazelle 2 2-0
Aspiranten A
Vitesse-Amby's Korfke 11-0
jSpaurakkers-Gazelle 2 0-4
Gazelle-Vitesse 2 0-2
EKC-Spaurakkers 2 2-0

Pupillen A
Amby's Korfke-VIOD 0-7
Spaurakkers-Vitesse 0-0
Spaurakkers-VIOD 0-3
Amby'sKorfke-EKC 3-0

worstelen
Hoofdklasse
Olympia-Simson g.r. 15-15

v.s. 19-19
Sims.KDO-Halter g.r. 22-11

v.s. 26-10
Hercules A-SSS g.r. 20-10

v.s. 16-16
SDZ-Hercules D. g.r. 13-27

v.s. 9-31

Reserve-hoofdklasse
Olympia 2-Simson 2 g.r. 18-10

v.s. 15-13
Sims.KDO 2-Halter2 g.r. 0-24

v.s. 0-24
Hercules 2-SSS 2 g.r. 20-0
v.s. 20-0

veldhandbal
Dames
Promotieklasse
Grathem-Noav 22-10
Vesta-Wilskracht 18- 7
IA
MSV-Patrick 7-13
Ospel-HBS 12- 8
1B
Hellas-Bom 7-11
Selpa MVC-Roda 7- 7
Sibbe-Wynandia 15-11
2A
Breeton Sp.-Grathem 2 13- 3
Groene Ster-SVVH 7- 6
Stramproy-Merefeldia 10-14
2B
DES-BeFair 10- 4
Herten-Q.Hands 17- 3
2C
Wilskracht 2-IVS 1-20
2D
Caesar 2-Marsna 9-14
IVS2-H'broek 9-11
2E
Filarskis-Adio 16- 7
HVS-Be Quick 8-13
Vebios-Margraten 2 9- 8
Jun. promotieklasse
V+L-Radpitas 5- 0
lason-BlauwWit afg.
Sittardia-Noav 6- 5
Heren
Promotieklasse
Swift-Vios 15-23
Be Fair-Merefeldia 13-25
IA
Grathem-HBS 18-14
Stramproy-Ospel 12-15
1B
Blerick-Grathem 2 9-13
Vios 2-Breeton Sp. 30-11
IC
Herten-Posterholt 17-11
ID
Selpa MVC-81. Wit afg.

Wynandia-Limburgia 28-14
Jun. promotieklasse
Bevo-Noav 15-36
Vios-Wynandia 17-18

tafeltennis
Heren
Eredivisie
Avanti-Pelgrim 17-1
Tempo Team-Blaeuwe W. 12-
NMS Bartok-Scylla 3-15
Pelgrim-NMS Bartok 6-12
Avanti-Tempo Team 13-5
81. Werelt-Scylla 1-17
Eerste divisie 2
BT Lifters-Megacles 6-12
Kluis-Red Stars 13-5
Blaeuwe W.-Verenigde S 1-17
Tweede divisie 4
Middelburg-DTS 8-2
Irene-SVE 5-5
Hoger-Sibbe 5-5
Derde divisie 1
Avanti 3-Megacles 3 8-2
Victory '55-Poker Face 2-8
Derde divisie 3
Salamanders-Ilac 5-5
Megacles 2-Blaeuwe W. 3 9-1
Shot 2-Schimmert 5-5
Derde divisie 4
VTV N-Berg Eyk 4-10
Eindhoven-ATC 2 10-0
ITN-Maastricht 1-9
Vierde divisie 7
SKF-Kluis 2 9-1
Belcrum 2-Noad S 3 9-1
Velp-Helden 2-8
Vierde divisie 9
1 Zand-Valkenswaard 3-7
Eindhoven 3-Elsloo 6-4
Vierde divisie 13
Sibbe 2-Falco 6-4
Eindhoven 2-OTTC 8-2
Red Stars-Helden 2 5-5
Eerste klasse
Schimmert 2-Kluis 3 5-5
Swift LC-Heksenberg 5-5
Kollèberg-Vijlen 3-7
Tweede klasse A
Maasmeppers-Kluis 4 10-0
Heugem-Succes 7-3
Smash '72-Kolleberg 2 7-3
Tweede klasse B
Falco 2-Megacles 4 4-6
Heksenberg 2-Sempre A. 4-6
TTCN-Destatec 9-1
Derde klasse A
Sp.&Spel-Heksenberg 3 7-3
Brunssum-Kerkrade 2'B-2
Elsloo 2-Linne 7-3
Derde klasse B
Kerkrade-Coriovallum 4-6
Meppers-Minor 1-9
Kollèberg 3-Schimmert 4 9-1
Derde klasse C
Maastricht 2-Kerkrade 3 9-1
Ulestraten-Elsloo 3 4-6
Destatec 2-Maasmeppers 1-9
Derde klasse D
Schimmert 3-Kluis 5 9-1
Nieuwenhagen-Se mpre A. 2
6-4
Matatec-Vijlen 2 3-7
Vierde klasse A
Schimmert-Brunssum 4 10-0
Nieuwenhagen 3-Friendship
3-7
Kometen-Maastricht 3 4-6
Vierde klasse B
Sibbe 3-Heugem 2 6-4
Falco 3-Rëady 4-6
Schimmert 5-Ritske 9-1
Vierde klasse C
KEV 2-Nieuwenhagen 4 1-9
Swift LC-NMS Bartok 3 4-6
Heksenberg 4-Linne 2 7-3
Vierde klasse D
Nieuwenhagen 2-Megacles 5
7-3
Kluis 8-Bruno 0-10
TTCN 2-Vijlen 3 7-3
Vierde klasse E
Kollèberg 4-Kluis 6 2-8

Eijsden-Minor 2 5-5
rTOU-Maasmeppers 3 0-10

; Vierdeklasse F
1 Maasmeppers 4-Kluis 7 5-5
Quick-Heksenberg 5 5-5
Elsloo 4-Limburgia 4-6
Vierde klasse G
Nieuwenhagen 6-Brunssum 2
4-6
SVS-KEV 7-3
Friendship 2-Dracula 9-1
Vierde klasse H
Schimmert 7-Nieuwenhagen 5
6-4
Brunssum 3-Ready 2 9-1
Weert-Espedè 5-5
Vijfde klasse A
Megacles 6-Destatec 3 5-5
Matatec 2-Weert 2 10-0
Vijfde klasse B
Swift LC 3-Topspin 2 10-0
Berg Op-Linne 3 7-3
Vijfde klasse C
Kollèberg 5-Quick 3 7-3
Kluis 9-NMS Bartok 4 0-10
Vijfde klasse D
VTV-Ready 3 7-3
Maastricht 5-Dracula 2 10-0
Vijfde klasse E
Heugem 3-Maastricht 4 1-9
Coriovallum 5-Vijlen 4 8-2
Vijfde klasse F
Bruno 3-Friendship 5 0-10
Coriovallum 2-Sempre A.4 10-
-0
Minor 4-Sp.&Spel 4 10-0
Vijfde klasse G
Friendship 4-Coriovallum 3
7-3
Succes 2-Nieuwenhagen 8 10-0
Vijfde klasse H
Sp.&Spel 2-Coriovallum 4 9-1
SVS 2-Friendship 3 7-3
Vijfde klasse K
Kerkrade 4-Quick 2 10-0
Bruno 2-Sp.&Spel 3 6-4
Vijfde klasse L
Succes 3-Sempre A. 3 5-5
Minor 3-Schimmert 8 9-1
Vijfde klasse M
Schimmert 10-Kometen 2 5-5
Matatec 3-Elsloo 5 7-3
Treebeek-Schimmert 9 7-3
NMS Bartok 5-Weert3 10-0

Dames
Eredivisie
Veldhoven-Irene 1-9
Megacles-Hoonhorst 8-2
Eerste divisie 1
Scylla-Kluis 7-3
Schimmert-Docos 3-7
Tempo Team-Avanti 4-6
Tweede divisie 2
Swift 2-Kluis 2 3-7
Megacles 2-ATC 3-7
SVE-Treffers A. 8-2
Tweede divisie 3
Maastricht-Irene 2 5-5
Rhenus-Backhands 6-4
Arnemuiden-Swift D. 3-7
Derde divisie6
Schimmert 2-Quick 4-6
Twentyoneup-Sempre A. 5-5
JVC 3-Koningslust 5-5
Vierde divisie6
Destatec-Maasmeppers 7-3
KEV-ONI 7-3
Blaeuwe W.-Swift D. 3 8-2
Vierde divisie 7
Toekomst 2-Sempre A. 1-9

sportschieten
Afdeling Pluim
Hoofdklasse
'tRaadhuis-t Centrum

817-824
Diana '58-SVK ' 826-815
SVH 2-SVH 1 822-845
De Missers 2-De Missers 1

841-847
Juliana-Palct 818-806
le klasse A
Vizier-Robin Hood 805-824

SVT-Diana '80 809-813
DeKeulsteeg-Juliana 2

814-820
De Ouwe Mert-Luk Raak '85

830-832
Lee Enfield-D'r Sjeet 812-807
St.Lambertus 2-NOVA

825-826
le klasse B
St. Hubertus-Heros '79

816-812
't Centrum 2-Reunie 805-797
EKSV-Hattrick 808-822
Revanche-de Missers 3

824-822
Sparta-Willem Teil 821-817
't Trefpunt-De Prins 807-811
le klasse C
St.Brigid-SVT2 796-804
Heros '79 2-De Meuser 799-805
Fortuna'72-SVK 2 809-812
Winchester-Glück Auf 805-810
SVH3-RWB'27 811-803
'tTrepke-De Leeuw 806-797
2e klasse A
Limburg-Merkelbeek 787-813
Robin Hood 2-LukRaak '85 2

805-808
Dr Sjeet 2-De Schutters

805-812
De Missers 4-De Treffers

783-801
Hoensbroek-RKWBCM

805-807
Reunie 2-OudRömpe 799-799
2e klasse B
De Ouwe Mert2-Herus '79 3

810-808
Tjoba-Grün 802-786
'tHöfke 2-DeRoos 791-798
'tStadion 88-Fransiscus

800-795
EHPS-De Keulsteeg 2 799-801
John Wayne-St.Hubertus 2

799-810
2e klasse C
DePrins2-SVT3 795-808
De Boekaniers-'t Centrum 3

799-781
St.Lambertus 3-Trianon

799-789
SVK 3-Emma Boys 786-804
3e klasse A
The Corner-Tjoba 2 796-791
Heros '79 4-Brunssum 799-795
't Hiltonneke-Diana '80 2

780-779
Luk Raak '85 3-De Valk

783-775
Juliana 3-Op de Kamp 774-788
3e klasse B
Oud Römpe 2-DeLeeuw 2

777-783
Robin Hood 3-'tPluimpke

762-753
De Meuser 2-Revanche 2

792-795
'tTrepke2-D'rSjeet3 755-777

3eklasse C
Palet 2-Heros '79 5 765-777
Emma Boys 2-De Watertoren

795-762
Dr Sjeet4-Lee Enfield 2

745-763
Fransiscus 2-DTV 776-796
Trianon 2-Rheingold 779-794
4e klasse A
NOVA 2-'tWapen 788-776
Merkelbeek 2-Phoenix

781-782
RWB '27 2

De Schutters7BB-788
De Missers 6-Winchester 2

760-746
4e klasse B
OudRömpe 3-Tjoba 3 763-781
SVT 4-De Roos 2 777-785
't Stadion 88 2-SVE 2 791-793
Hattrick 2-EKSV 2 782-785
4e klasse C
St.Hubertus 4-Robin Hood 4

736-753
De Leeuw 3-Reunie 3 743-765
OpdeKamp 2-The Hunter

776-739

Glück Auf 2-De Keulsteeg 3
770-761

De Roos 3-'tHöfke 3 765-778
5e klasse A
St.Brigid 4-De Boekaniers 2

797-758
'tWapen 2-De Treffers 2

764-752
Rheingold 2-Lee Enfield 3

746-726
Trianon 3-'tHiltonneke 2

751-7%6
5e klasse B
De Prins 4-Sonja Boys 750-745
Tjoba4-Hoensbroek 3 735-758
Emma Boys3-'tTrepke3

759—735
De Treffers 3-'tStadion 88 3

724-750
De Schutters 3-RKWBCM 4

714-700
Kogel
Hoofdklasse
Grün-Diana '58 835-825
St.Lambertus 2-St.Lambertus
1 843-852

SVH-'tTrefpunt 2 815-803
Diana'sB 3-Diana'sB 2 817-823

Roda-'t Trefpunt 3 762-768
St.Lambertus 3-Grün 2

775-789
Courage 2-Courage 761-763
3e klasse
Diana '58 4-St.Lambertus 4

741-754
Grün4-Grün3 739-746

poolbiljart
Ereklasse
Huizinga/a-Le Duc/a 8- 8
't Schachtwiel/a-'tBoereslot/a

6-10
't Stupke/a-DeVink/a 1,1- 5
Tunnelboys/a-t Ziejspoar/a

12- 4
De witte Baiya-Coriovallum/a

10- 6
Hoofdklasse A
Landgraaf/a-t Boereslot/b

11- 5
Hejmans/a-WiHem Teil'85/a

10- 6
Steenenkruis/a-'t Schacht-
wiel/b 8- 8
Rolduc/a-Tunnelboys/b 8- 8
Gebrooker Hofke/a-'t Stup-
ke/b 5-1 1
Hoofdklasse B
Brunssum N./a-Gebrooker
Hofkefl) 12-4
Koetshoes/a-t Pluimpje/a 7-9
W.van Susteren/a-De Witte
Bal/b 8-8
Eykenboys/a-Landgraaf/b

11-5
Touché/a-Huizinga/b 9-7
le klasse A
't Spoorzicht/a-'t Hoafke/a

4-12
De Witte Bal7c-De Flesj/a 15- 1
W.van Susteren/b-De Vink/b

10- 6
Eykenboys/b-Huizinga/c 13-3
't Pluimpje/b-Awt Dorp/a

12- 4
le klasse B
't Brandwapen/a-denDraver/a

4-12
Brouwerswapen/a-Steenen-
kruis/b 2-14
't Stupke/c-Hermans/b 1-13
De Amstel/a-'t Schachtwiel/c

7- 9
De Bokkerijder/a-Landgraaf/c

9- 7
le klasse C
Landgraaf/D-Brunssum N./b

3-13
Willem Tell/b-Orchidee/a

11- 5
De Keizer/a-Hofland/a 12- 4
Coriovallum/b-Edelweisz/a

5-11
Ter Linde/a-Hermans/c 7- 9
2e klasse A
Rolduc/b-Dor Sjtaat/a 6-10
Op 't Nippertje/b-Steenen-
kruis/c 11- 5
Willem Teil '85/c-'tKarrerad/a

8- 8
De Prins/a-tPalet/a 9- 7
Roman/b-Der Sjtoet/a 2-14
2e klasse B
'tVoske/b-Brouwersw./b 16- 0
Moeilijke Hoek/a-De Prins/b '5-11
De Ruif/a-Op 't Nippertje/a

14- 2
Landgraaf'/e-Rolduc/c 8- 8
2e klasse C
W.van Susteren/c-'t Hoafke/c

12-4
Coriovallum/d-LeDuc/b 9-7
Der Stoufpot/b-Gebrooker
Hofke/c 12-4
Krijt op tijd/a-Ter Linde/b 10-6
2e klasse D
't Vaetje/a-Krijt op tijd/b 7- 9-
Gildemeesters/b-Der Stoufpo-
t/a 2-14
De Korte Keu/a-t Spoor-
zicht/b 4-12
De Bongerd/a-'t Koetshoes/c

7- 9
2e klasse E
'tKoetshoes/b-Pierrot/a 1-15
'tSpoorzicht/c-Eykenboys/c

11- 5
Der Stoufpot/c-De WitteBal/d

8- 8
Krijt op tijd/c-W.van Sustere-
n/e 0-16
2e klasse F
Paddock/a-Gildemeesters/a

8- 8
't kompas/a-deKeizer/b 9- 7
't Hoafke/b-Coriovallum/c

14- 2
Le Duc/c-Brunssum N,/c 6-10
't Voske/a-De Barrel/a 6-10
3e- klasse A
Bouman/a-De Draver/a 12-4
DeRuif/e-Gorissen/a 8- 8
.Candlelight/a-Paddock/b

6-10
Der Sjtoet/b-Hofland/b 9- 7
3e klasse B
The Fox/b-Bouman/b 13- 3
Moeilijke Hoek/b-DeRuif/b

5-11
Op 't Nippertje/c-Candleligh-
t/a 6-10
'T Stalletje/a-Der Sjtoet/c
3e klasse C 15^ 'De Sport/b-Rurripenerlinde/a

6-10
Le Duc/d-Mijnzicht/a 2-14
Tunnelboys/e-TheFox/a 10- 6
'DeLeeuw/a-A Gen Kich/a

5-11
3e klasse D
DeTreffers/a-De Vink/c 4-12
Smeets/a-De Flesj/b 7- 9
Ophovense Boys/a-Spoor-
zicht/d 10- 6
De Barbou/a-Koetsjhoes/d

8- 8

biljarten
Drieb.A
Volkshuis-Carambool 4-3
Gr.Grubben-Societeit 6-1
Modern-'tLuip 4-3
Drieb.B
Modern-OHVZ 2-5
Waubach-ABC 7-0
Schaesberg-de Vink 6-1
Academie-Carambool 2-5
Drieb.C
Br.Wapen-Kantje 4-3
Volkshuis-Modern 5-2
OHVZ-ABC 2-5
OHVZ-de Vink 7-0
Touehé-Schaesberg 4-3
Drieb.D
deVink-Carambool 7-0

Touché-Union 4-3
Treffers-de Keizer 0-7
Br.Wapen-Volkshuis 3-4
IA
Born-TIP 2-5
Holtum-Societeit 3-4
IC
Eendracht-Bl.Bock 7-0-
St.Heerlen-St.Bavo 5-2
Schaesberg 4-Schaesberg 3

'■ZA 2"5

Maasband-Stein 7-0
Wilza-Wölfrath 2-5
Kempke-TIP 5-2
Benelux-BVG 7-0
2B
Wilza-Tjoba 5-2
Wolfrath-Quick 6-1
HGK-Societeit 5-2
20
Volkshuis-Beatrix 5-2
St.Hoger-BCV 4-3
Schaesberg-Lambertus 2-5
Los Band-Klosje 5-2
St.Heerlen-N.Klossen 7-0
2D
BBC-Carambool 7-0
2É
Eikhagen-Bl.Bock 7-0
Brunssum-Hoefijzer 5-2
Vriendenkr.-N.Klossen 0-7
Carambool-MariaGew. 5-2
Schaesberg-ABC 7-0
2F
N.Klossen-Schaesberg 5-2
Gebr.Hofke-Hoefijzer 3-4
-St.Hoger-Bl.Bock 7-0
Waubach-OHVZ 5-2
Kantje-Ransdaal 2-5
3A
Heukske-Meers 2-7
Baandert-Volkshuis 2-7
Wilhelmina-Bom 6-3
Societeit-HGK 7-2
Eikenboom-Maasband 4-5
Wolfrath-Holtum 2-7
Statie-Eikenboom 4-5
3B
DDK-Tjoba 7-2
DJB-St.Hoger 4-5
3C
Weustenrade-'t Ven 4-5
Schaesberg-N.Klossen 5-4
Juliana-Treffers 7-2
DJB-St.Hoger 7-2
4A
de Bluf-Kempke - 4-5
Tjoba-Heukske 7-2
Holtum-Maasband s^-4
GONA-Benelux 2-7
4B
Nestje-Baandert 4-5
Lindenheuvel-BVG 4-5
Tjoba-Maurits 9-0
de Bluf-Quick 0-9
4C
Vriendenkr.-deKeizer 2-7
Irene-BBC 7-2
4D
Hoel'ijzer-BCV 2-7
BCH-Beatrix 5-4
Klimmen-DDK 2-7
N.Klossen-Weustenrade 0-9
4E
Zwaantje-Apollo 2-7
DJB-Br.Wapen ■ 2-7
deKeizer-N.Klossen 7-2
DDK-Cebusta 7-2
4F
Eendracht-Eikhagen 7-2
Klosje-BCH 3-6
Waubach-ABC 2-7
5A
TIP-'tLuip 0-9
Baandert-Eikenboom 6-3
Heukske-T.de Rails 0-9
Kempke-GONA 7-2
5B
T.deRuils-Br.Wapen 7-2
Maria Gew.-Tjoba 2-7
GONA-Carambool 2-7
Heukske 7-Heukske 8 7-2
Kempke 6-Kempke 7 7-2
5C
Irene-Schaesberg O-H

deKeizer-N.Klossen £-0
't Ven-Hoefijzer 0-9
Caiambool-DJB 5-4

golfbiljart
District Midden-Limburg
Eerste bekerronde
Hoofdklasse
BVO-De Grens 5-1
Riva-De Inrit 4-2
Dennenoor-BVO2' 2-4
De Kwartel-Jagerslust 3-4
Bl.Pantalona-Madeira 0-6
le klasse
Jagerslust 2-Oad Hael 4-2
Hukske-SNA2 3^l
BYE 2-OBKK 2 4-2
De Hook-Heytse 2 3-4
De Berg-De Lantaarn 5-1
2e klasse
BCW-BVO 3 3-4
De Lantaarn 2-Hukske2 2-4
Gevelke-Jachthuis 2-4
DeHoove-BVE3 5-1
3e klasse
De Kwartel 2-DenTup i-A
De Berg 2-Meijel 4-2
Riva 2-Dennenoord 2 4-2
De Breer 2-OBKK 2 2-4
District Weert
2e bekerronde
Hoofdklasse
BCB-Vuulderke 4-3
Schuttersh.-Vuulderke2 5-1
GBC Leike-Luchtpost 4-2
Dennenoord '89-Graswink. 6-0
le klasse
De Spijk-Anker 0-6
De Smoezer-Vriendenb. 2-4
2e klasse
Swing Mill2-De Hook 0-6
GBC Leike 2-Swing Mill 2-4
De Hoppers-Graswingk. 2 4-3
De Spijk 2-Anker3 5-1

tafelvoetbal
NTVB-competitie

Ere-afdeling
Jojo 8.-Loontjens 6-2
Boskabouters-Wien 2 8-0
Leeuw 8.-Welten 2-6
Wien-Karrewiel 4—4
Hakkers-Zw.Ridders 6-2
Miranda-Millener B. 4-4
Smidterß.-Scoryß. 5-3
De stand:
Boskabouters 4-8
Wien 4-7
Hakkers 4-7
Smidterß. 4-6
Karrewiel 4-5
Zw.Ridders 4-A
Scory B. 4-4
Miranda 4-3
Weiten 4-3
Millener B. 4-3
Wien 2 4-2
JojoB. 4-2
Leeuw B.■ 4-1
Loontjens 4-1
Overgangsklasse A
Brook-Waardh. B. 4-4
De Pluim-Cramignon 5-3
Verdw. V. 2-Verdw. V. 1-7
De Sjörk-Baet B. 4-4
StarClub-Dat B. 6-2
Survivors-Da Capo 8-0
De stand:
Verdw. Vissers 3-6
De Pluim 4-6
StarClub 4-5

Overg.klasse B
De Heide-Hakkers 2 1-7
Ouw Mert-Angelina B. 4-4
Eagles-blauw Wit 7-1
De Sport-Smidter B. 2 6-2
Hoekje-De Poart 0-8
Koningswinkel-Hubetse B.

8-0De stand:
De Poart 2-4
Hakkers 2 2-4

Eagles

Eerste klasse
Meetpoint-Ouw Mert 2
Roberto 8.-K'winkel
Viktoria-Mariaveld
Drop Inn-Miranda 2

Tweede klasse A j
Leeuwenhoek-De Sp"l^
Der Eck-Angelina B- 3
Wien4-Ouw Mert 3
Pr. Hendrik-Fun B. 2
Mucherveld-Wilhelm- 'Karrewiel 2-Keulen
Tweede klasse B
Millen-AuwtAelsle .
Stadbroek 2-Baekerbas'
Angelina B. 2-Suestra
Heukske-Tambour
Miranda 3-De Heide 2
Funß.-StarClub3
Tweede klasse C
Wilhelm.-Hakkers3 *Blauw Wit 2-OnsGem**
De Smid-Boemerang
Old Inn-Oranjeboom
Annemie-Leeuwenh. *CC Top-A gen Baan
Tweede klasse D
Sikieß.2-Pigals3
Gouwe R.-2-Gigi G. j
Cramignon 2-Dolomie'
Pigals-Stadion 2
Da Capo 2-Brook 2
Herli-Star Club 2
Tweede klasse E
B.d. Bissjop-Pitsers 2
B.d. Belsj-O.Eysden2
B.d. Witte-Lieuwke2
De Uiver-Survivors 2
Maarland-Gouwe Rio"'
Olter Dis-Sikie B.
Heer 2-De Smeed 2 j

Hoofdklasse
Driftwood-'t Poortje
Petitß.'6B-D'rEck79
ScherpVor-KickerecK ,
De Kloppers-Smile B°h
Blue Angels-Nieuwen"
Bergzicht 8.-PetitB'6*
le klasse A . J
De Stampers-t Zink^""s
't Graefke-Trappedoel'
Mergelland 8.-Torero ;
DeLeeuw 80-Bergscn",
De Corner-Scherp V°CJ
DerBrouwkeetel-Gal"
le klasse B
De Meppers-Cartoucne
Vogelzank-Olympia Jj'
't Striegiezer-Blue Anê
Angie Boys-t Brugsk* tfNieuwenhagen 2-o\i°e

Smile Boys 2-'tStallek
2e klasse A rs
'tKrutzke-De Schuuv*
Oriënt Boys '78-Joy „
DeMechel-'tGraefk?' 1

't Brugske 2-DeZoeÖÊ'

2e klasse B _J
De Molen-DerBrouW"
Candlelight-NijswiUe1'
't Poortje 2-Pipo BoyS A
De Zoefjes 2-De Stamr
2e klasse C . ,er;
De Veldhof-t Strieg'e'
DugOut-De Kroon fl jKokkie 8.-Bergzicht £>Bergschot 2-'tBroU*"
Pipo 8.2-Hopel
2e klasse D „rS'
De Treffers-De StamP
Koom Eri-'tKrutzke *Kickereck 2-OlymP1*
Torero 2-Driftwood *

Hockeyteams Weert en
Sittard in evenwicht

sport kort

Op z'n Amerikaans Degradatie
HSCM

MAASTRICHT - Na een lang*
verblijf in de hoogste regio'
speelklasSe heeft het honkbalt'
van Sphinx/HSCM de vlag mo«
strijken. Door het 10-18 verlies
gen Orioles in de laatste kracht
ting van de nacompetitie degtf
ren de Maastrichtenaren naar
eerste klasse.

Onder grote publiekebelangstel)
hield HSCM tot de zesde innj
knap stand tegen de gasten uit«
hel. De Noordbrabanders d«
evenwel hun sportieve plicht e<
een tussenstand van 7-7 liep Orü
door goedgeplaatste tikken en
aantal veldfouten bij de thuisp)
uit via 8-12 naar deverdiende tf'
10-18.

Simson twee
keer gelijk

Het eerste Henk Prinstoernooi *
honkbalteams, georganiseerd 'Sittard Condors heeft een ve'
sende winaar opgeleverd. Chee'
uit Beek eiste de hoofdprijs 1
zich op door in de finale V'
Sport met 6-2 terug te wijzen. 01
derde plaats finishte Pirates,
volgd door Condors en Hasselt

Van onze medewerker
UTRECHT - Zaterdagavond di«
de worstelcompetitie in nieuwe
zich aan met een daverende ye'
sing. Landskampioen De H
verloor in Den Haag van Sif
KDO met 22-11 (Grieks-Rorrt<>
en met 26-10 (vrije stijl). SU*
KDO heeftzich door dezeopzie"
rende zege meteen aangediend
een serieus titelkandidaat. Si"1
Schaesberg leverde bij concufi
Olympia Utrecht zeer goed we»
sleepte in de grieks-romeinse,
een gelijkspel uit het vuur, 1'
Ook de wedstrijd in de vrije stip
digde in 19-19 gelijk. Met een
keltje geluk hadden de manne"
Landgraaf gewonnen.

Dikke nederland
Noav

Op de tweede plaats eindigde de
BMW M3van Johan van Heek en
Johan Findhammer, die te kampen
hadden met twee lekke banden op
de tweede klassementsproef. Wil-
lem van de Berg en Marcel IJben
handhaven met hun Porsche 911
door hun vijfde plaats in het. eind-
klassement de koppositie in het ral-
lysprint kampioenschap.

Limburgs dagblad sport
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Van onze sportredactie

Van onze sportredactie

BEEK - Eind september, begin ok-
tober keren ruiters en amazones
met hun paarden de groene velden
de rug toe en beginnen de indoor-
wedstrijden. Traditiegetrouw staat
zowel voor de landelijke als de na-
tionale springruiters het Grens-
landtreffen in Beek als eerste in-
door-wedstrijd op het programma.

aanwezig zijn. Onder hen bevinden
zich Johan Heins, Wouf-Jan van de
Schans, nationaal kampioen Mar-
cel Dufour, Bert Romp en Albert
Voorn. Maar ook zullen de Span-
jaarden Sarasola en Martinez in
Beek aan de start verschijnen even-
als de Amerikaanse amazone Joan
Scharfenberger en een Belgische
equipe. Een deelnemersveld dat
garant staat voor prima springs-
port.

Op een enkele uitzondering na
(Wiljan Laarakkers, Emiel Hendrix
en Jos Lansink ontbreken) zal de
gehele nationale- top gedurende de
komende dagen in het ruitersport-
centrum 'Het Edele Ros' in Beek

Gedurende vier dagen zal 1.016
keer het belsignaalvoor een start te
horen zijn. Op donderdagavond
komen eerst de landelijkeruiters in
aktie waarbij zich vanaf vrijdag
ook de nationale ruiters zullen voe-
gen. Het hoogtepunt is voor zondag
geprogrammeerd wanneer de fina-
les verreden zullen worden. Om
17.00 uur staat op die dag ook de
Grote Prijs Daf Nederland op het
programma.

Het evenement begint donderdag
en duurt vier dagen. De prijzenpot
is traditiegetrouw goed gevuld. In
de maand oktober zullen vervol-
gens in Beek de dressuur en ook de
pony's nog aan de start komen.

Van onze sportredactie

MECHELEN/GRONINGEN - Erwin Koeman is niet beschik-
baar voor de cruciale WK kwalificatie-interland Wales-Neder-
land op 11 oktober. De vroegere Groninger tobt met een hard-
nekkige liesblessure. Gisteren meldde Koeman zich af bij
bondscoach Thijs Libregts. Voor dekeuzeheer van Oranje sta-
pelen de problemen zich daarmee verder op, want hij kan ook
geen beroep doen op Ruud Gullit, terwijl het meespelen van
Marco van Basten dubieus is. Beiden kampen eveneens met
blessures.

Op 20 augustus zag Koeman in de
competitiewedstrijd tegen Germi-
nal Ekeren een sliding mislukken,
waarbij hij waarschijnlijk een
spiertje in de lies scheurde. Na eerst
enige rust te hebben genomen riep
hij de hulp in van deBelgische dok-
ter Martens, die ook Ruud Gullit en
Marco van Basten onder behande-
ling heeft.
Koeman: „Gisteren ben ik bij Mar-
tens teruggeweest en kreeg ik te ho-
ren dat het herstel nog wel vijf we-
ken kan duren. Ik mag alleen een
beetje lopen en word twee keer per
dag behandeld door de fysiothera-
peut. Dat ik er tegen Wales niet bij
kan zijn is een zwaretegenvaller. En
ik moet ook nog maar afwachten of
ik de laatste kwalificatie-interland
op 15 november tegen Finland kan
meemaken."

Michels
" AMSTERDAM - Voetbalpromi-
nent Rinus Michels heeft maandag-
middag tijdens een feestelijke bij-
eenkomst in het stadhuis, de eerste

" ULESTRATEN - Vrijdag om
19.30 uur gaat in café Walk Inn,
Groot Berghem 2 te Ulestraten
het persoonlijk kampioenschap
driebanden klein tweede klasse
van het district Maastricht en
omstrekenvan start. Zaterdag en
zondag gaan de partijen om 13.30
uur van acquit.

Amsterdamse zilveren sportmedail-
le gekregen uit handen van burge-
meester E. Van Thijn. De onder-
scheiding is in het leven geroepen
nadat het oranje-elftal in 1988 het
Europees kampioenschap won.
Volgens de burgemeester werd na
de overwinningen de rondvaart van
het elftal door de Amsterdamse
grachten het gemis aan een stoffe-
lijk huldeblijk bij het stadsbestuur
scherp gevoeld. Het ideewerd opge-
vat om een nieuwe ereteken in het
leven te roepen, speciaal voor men-
sen die op het gebied van sportpres-
taties de naam van Amsterdam in
positieve zin óver de grenzen uitdra-
gen. Michels, als rasechte Amster-
dammer en coach van het winnend
team, viel de eer te beurt om de eer-
ste te krijgen. Zelf was hij van tevo-
ren daarvan niet op de hoogte ge-
steld. „Jullie hebben me een kunst-
je geflikt", zei een verraste Michels
tegen burgemeester Van

Gewonden

" DHAKA - Voor de tweede keer
binnen een week is het tot ernstige
ongeregeldheden gekomen rond
een voetbalwedstrijd in Bangla-
desh. Na het duel tussen kampioen
Abahani Sports Club en Brothers
Union in de havenstad Chittagong
leverden fans van beide clubs hevi-
ge gevechten. Ze gebruikten zelfge-
maakte bommen, ijzeren staven en
bakstenen. De massa stak 25 auto's
in brand en vernielde zes winkels.

Grenslandtreffen
fors gehonoreerd

Vierdaags paardesportevenenient in BeekRuim honderd mensen raakten ge-
wond. De politie arresteerde 29 aan-
hangers. Een week geleden waren
er eveneens meer dan honderd ge-
wonden. Toen na gevechten in het
stadion van Chittagong.

Colombia

" QUAYAQUIL - Colombia mag
met Israël strijden om een plaats in
de eindronde van de wereldtitel-

strijd voetbal. Colombia werd zon-
dag winnaarvan de Zuidamerikaan-
se groep 2, zonder overigens zelf in
actie te komen. Ecuador, dat al was
uitgeschakeld, deed zijn sportieve
plichtdoor in Quayaquil met 3-1 van
Paraguay te winnen. In de eind-
stand eindigde Colombia daarom
met een punt voorsprong op Para-
guay. Uruguay heeft zich door een
2-0 overwinning tegen Peru defini-
tief geplaatst voor de eindronde in
Italië.

Twintig landen in
WK kunstwielrijden

Dubbelfunctie voor Heidebloetn Heerlerheide

sport kort

" GELEEN - De publikaties
f
ver de exploitatietekorten van
■^reatiecomplex Glanerbrook. Geleen werken door in het
'Uden van een hoofdsponsor

t°°r Smoke Eaters, vindt direc-
ZUT TheoTalbot van het publici-
*'tsbureau T&T en Partners.
r°ch", aldus Theo Talbot, „heb-n wij nu de TV per week bijna
,eti kwartier ijshockey uitzendt
k? Limburgse bedrijven iets teBeden".J WEERT - In café-restaurant
foenewoud, Graafschap Hor-man 32, Weert houdt de afde-vng Limburg-Noord Brabant

de Nederlandse Triathlon-
(,or'd zaterdag de najaarsverga-
e^fing. Aanvang 14.30 uur. Ver-
engingen, organisatoren en mdi

Qtiele leden van de bond zijnJffcom.
w LONDEN - Moeder Minna
'Ison mag van zoon Tony niet

JJeer naar zijn bokspartijen ko-
,?er» kijken. Malief zorgde vrij-de voor wereldnieuws, toen ze
iesloot haar zoon bij te staan in
«*l gevecht tegen Steve McCar-
.jjv- Minna Wilson stapte de ring

en sloeg McCarthy met haar
uit de wedstrijd. Tony

wil zo snel mogelijk eeneUwe partij aangaan metu9Carthy, maar dan wel zonder
»lrina onder het publiek.
7 SITTARD - Zondag houdt
rj°n.k- en softbaidub Sittard
jPldors voor de elfde maal de
sMburg Cup Softbal. De wed-
v.'Jden worden gehouden op de

van het Nationaal Sport-
iQ^rum Sittard en starten om
IfS'o uur. De finale staat omL't uur op het programma. Aan
cl toernooi nemen alle softbal-
%il» van Limburg deel.
aj^ASTRICHT- Het paar Van
)^r Leuken-Bogers heeft de
'oeKStricntse Briclge Kroegen-
drj l gewonnen. Plaats twee en
§ e. waren voor respectievelijk
b giers-Colemont en Meijer-
|e^quist.
Vi HEERLEN - De traditionele
se bridge-wedstrijd tus-
ir, Coriovallum en Mijnstreek is
|L. 216-199 gewonnen door
|js Bij het Interpo-
Vj;f"ridge-toernooi hebben zich
Voi koppels geplaatst voor de
VQ

gende ronde: Fliek-Wagen-
ter rd > Janss-Janss, Meijer-Wol-
tyj -" Stoffels-Hanssen en De

at-Konijnenberg.

het wereldrecord op de 3000 meter
verbeterd. De tijd van de Francaise
was 3.41,64 minuten. Het oude re-
cord stond op naam van de Ameri-
kaanse Rebecca Twigg, 3.49,78.
Longo wil zondag op dezelfde baan
het reeds op haar naam staande we-
relduurrecord aanvallen.

"HORN -De Ronde van Hom voor
amateurs van de NWB leverde een
overwinning op voor Weertenaar
Eddy Jorissen, 78 km in 1.50.26.
Tweede Lovers; 3. Van Laarhoven;
4. Beyers; 5. Engbersen; 6. Hindriks' " Lech Piasecki, met zijn landgenoot Czeslaw Lang in het wiel,

stelt wegens familie-omstandigheden de aanval op het wereld-
uurrecord een paar maanden uit.

HEERLEN - Meer dan twintig lan-
den hebben zich reeds aangemeld
voor deelname aan de wereldkam-
pioenschappen kunstwielrijden en
cycloball 1989, die van 19 tot en met
22 oktober in dè Heerlense sporthal
Varenbeuk gehouden worden. De
organisatie, kunstwielrij dersvereni-
ging Heidebloem uit Heerlerheide,
heeft ruim één ton op tafel moeten
leggenom het evenement financieel
rond te krijgen. Overigens is 'De
Heidebloem' behalve organiseren-
de club tevens als nationale ploeg
Nederlands vertegenwoordiger. in
het mondiale toernooi.

" PUTTE - Profwielrenner Johan
Lammerts is naar een advocaat ge-
stapt om onder het voor 1990 gel-
dende contract bij de Belgische
ploeg ADR uit tekomen. Lammerts
wil zijn kopman Greg Le Mond naar
de Franse Z-equipe volgen.

" MEXICO-STAD - Jeannie Longo
heeft op de op 2240 meter hoog gele-
gen wielerbaan van Mexico-Stad

" AALTER/TIENEN - De prof-
koers in het Belgische Aalter (78
deelnemers) werd gewonnen door
Dirk Heirweg, 180 km in 4.05.00; 2.
Bogaert; 3. Dirk Dernol. Een andere
Belg, Wilfiied Peeters, schreef de
profwedstrijd in Tienen op zijn
naam. Tijd over de 162 kilometer
4.48.00. Tweede Corneille Daems,
derde Danny Janssens en vijfde de
bestgeklasseerde Nederlander:
Henri Manders. Gestart zevenenze-
ventig man.

" MILAAN - Lech Piasecki, de

Poolse beroepsrenner in Italiaanse
dienst, heeft wegens familie-om-
standigheden zijn aanval op het we-
relduurrecord van Francesco Moser
uitgesteld. Piasecki hoopt in januari
een aanval te kunnen ondernemen.

" MONTPÉLLIER - Roger Pin-
geon, de Tourwinnaar van 1967,
wordt genoemd als ploegleider van
een nieuw Franse merkenteam
waarvan een bedrijf in electrische
toestellen de hoofdsponsor wordt.

Overigens werd Pingeon, dje in
Montpéllier een bloemenzaak' had
vorige week failliet verklaard.

" WARSCHAU - De kans is groot,
dat de sponsoring van de Poolse
profploeg Exbud door de gelijkna-
mige Duits/Poolse bouwonderne-
ming na afloop van het huidige sei-
zoen wordt stopgezet. De geldschie-
ters zijn niet tevreden over de resul-
taten en de publicitaire uitstraling
van het team.

De Vaste Zet
medekoploper

gi^TRECHT-Unitas-atleetLui-
W is in Utrecht Nederlands
V 0 meerkampkampioen ge-

pn" *~*e Jumor-Awierp in to-
let punten bij elkaar. De at-
v;e n hoesten aan drie van de
t$e i] Werpnummers deelnemen.
w|J legde met het kogelslinge-
Kiet basis voor zi Jn titel: 57.46
\ï£r- Met de kogel stootte hij
% d"^eter (pers. record). De dis-
af- Van 1,75 kg overbrugde een
veld van 40"38- Bart Langen-
de Van Unitas eindigdeals vijf-
nmet 1992 punten: kogelslinge-

-12 g. meter, kogelstoten
39q„ meter en discuswerpen
*AT?leter'GAMERE - Het 42e toernooi
Se ti?e internationale Nederland-

daminton telt van 26 sep-
ëein r tot 1 oktober in Nieuwe-
Weffteen zeer sterk veld. Door het

n van de Engelse titel-
beSe

ls vrijwel de gehele Euro-
mast p aanwezig. Met daar-
na.. n°g een geducht Aziatisch
Wecj zodat spectaculaire
ïlen^trijden gewaarborgd zijn.an de trekpleisters en grote
kfieo r> biJ de mannen is de 31-- Morten Frost. Bij de

n|s behoren de Nederlandse
aa L°ene en Astrid van der

'^alf tot de mondiale top
Van onze dammedewerker

HEERLEN - Damvereniging De
Vaste Zet heeft middels een 15-5
zege op het Kerkraadse VOS de lei-
ding genomen in de tweede klasse
van de nationale competitie. De
tweede Limburgse derby, tussen
Eureka (Heerlen) en Schaesberg,
eindigde in een spannend gelijk-
spel. Het Brunssumse De Ridder
moest in de tweede ronde tegen het
Bossche Excelsior een verrassende
12-8 nederlaag incasseren.

Stand: 1. De Vaste Zet en Denk en Zet
(Hardinxveld) 3-25; 3. Schaesberg 3-22; 5.
De Ridder 3-22; Eureka; 2-20.

Uitslagen achtste ronde: Piket (Ned) -Hjartarson (IJs) 1-0; Kasparov (Sov) -
Ljubojevic (Joeg) 1-0;Agdestein (Noor) -Sax (Hong) Vi-'/a; Ivantsjoek (Sov) -Kortsjnoi (Zwits) 0-1. Stand: 1. Kaspa-
rov 8 p; 2. Kortsjnoi 6'/a p; 3. Sax 4V4 p; 4.
Hjartarson 4 p; 5. Agdestein, Ivantsjoek
en Ljubojevic, allen 3/2 p; 8. Piket 2'/i p.

ring te overleven. Met 8 uit 9 is
Kasparov weer een stapje ver-
der in zijn streven een monu-
mentale score neer te zetten en
Robert Fischer in Elo-punten
te overtreffen.

Viktor Kortsjnoi
in achtervolging

op Gari KasparovSrÜs- ïiAAG ~ Cijfers Lotto 38: Eerste3* t>ri,v (,lnnaar. br"to 266.023,10; twee-
Xe Drii^ minnaars, 25.000 gulden; der-
K'ls- slee 9 winnaars 787,00; vierde'J998 , " Wlnnaars 24,10; Vijfde prijs:
?fijs- , Wlnnaars 5,00. Toto 38: Eerste
r Win>Wmnaar' 42-907.70; tweede prijs:>S^f,s, 176.40: derde Prijs: 1053taj^f« .34,70. Toto-gelijk 38: Eerste?V u,-Wlnnaar 15.377,70; tweede prijs:3.00vnnaar; derde prijs: 65 winnaars" vierde prijs: 896 winnaars 2,60.

De wereldkampioen had wit en
won uiteraard. Ljubojevic ver-
dedigde zich in het bogo-in-
disch met de kleine zetjes van
zijn goede vriend Ulf Anders-
son, maar miste in de kritieke
fase het geduld om de belege-

TILBURG - Viktor Kortsjnoi
is enige, die bij het Interpolis-
schaaktoernooi de ontketende
Gari Kasparov nog enigszins
kan bijbenen. De dinosaurus
van het gezelschap stookte bij
wijze van uitzondering maan-
dag in de negende ronde tegen
de driemaal jongere Vassili
Ivantsjoek hetvuur hoog op en
voorkwam met zijn zege dat
Gari Kasparov nog verder uit-
liep.

Spelers steken hand in eigen boezem

Limburgia gaat knokken
maar zeggen dat we met veel
agressie moeten knokken om te-
rug te komen".

j!brunssum - De Bmns-
tfBumse Venweg is toneel van
iteen zeldzaam gebeuren. Het
*traditierijke Limburgia is
fjeenzaam rode lantaarn-dra-
r j&r in de hoofdklasse C van
tat amateurvoetbal. Resul-
toat van vier gespeelde wed-

strijden, die nul punten op-
leverden. Ex-Limburgiaan

o*** speler van het Neder-
lands elftal Frits de Graaf
i 2at op de tribune en keek er

'naar: „Vraag me niet naar
'| oorzaken. Ik kan ze niet
aanwijzen. Dit is de eerste

die ik dit jaar van
v limburgia zie".

Theo van Hezik, ervaren verdedi-
ger en Limburgiaan sluit aan bij
de woorden van zijn ploegge-
noot: „Het is jammer voor Mick
Vliegen. Vorig jaarbehaalden we
met vrijwel dezelfde mensen een
periode-titel. Aan zon resultaat
worden de verwachtingen voor
de nieuwe competitie opgehan-
gen. De oorzaak ligt bij ons zelf.

Middenvelder Hub Joosten:
„Vorige week hebben we zelfs
een extra vergadering met het
eerste team gehad. Alle mogelij-
ke oorzaken werden voor zover
aanwijsbaar op tafel gelegd. Dat
moest tegen EHC rendement op-
leveren; dat gebeurde echter
niet. Ik begrijp er niets van".

trainer van de Limburgianen
met het probleem van 'nul uit
vier' te zijn geconfronteerd. Na
zes wedstrijden kwam Limbur-
gia toen uit het dal. Lukt het
Mick Vliegen, de huidige Lim-
burgia-trainer, ook om tijdig het
tij te keren? Vliegen is er nadruk-
kelijk mee bezig. Een rondgang
langs de spelers leert dat ook zij
bezig zijn met het nadenken over
de penibele situatie.

Vertrouwen
Kortom, Mick Vliegen blijft ver-
trouwen in zijn spelers. Ook al
zijn de mogelijkheden beperkt.
Het vertrouwen dat Vliegen
schenkt,krijgt hij ook terug. Van
de spelers, maar ook van het be-
stuur. Dat bestuur zal overigens
komende donderdag nieuw wor-
den samengesteld. Interim-voor-
zitter Veders treedt die dag af.
Manager Goof Janssen over de
rugdekking van het bestuur:
„Wij staan volledig achter onze
trainer. Dat blijvenwij ook. En al
circuleren nu allerlei geruchten:
Vliegens positie staat niet ter dis-
cussie".

Aanvoerder Hofland: „We mis-
sen op dit moment de man die de
kar moet trekken in het veld. Ons
sterkste punt is het werken voor
elkaar. Het positie-spel zonder
bal. Aan de trainer kan het niet
liggen. Zijn oefenstof en wed-
strijdvoorbereiding zijn uitste-
kend. Het zit hierboven in onze
eigen koppies. Je zag het in het
weekeinde weer. We begonnen

Als verdedigers geven we teveel
doelkansen weg door individue-
le fouten, terwijl voorin te weinig
wordt gescoord. Ik kan alleen

Triest
Limburgia-aanvaller Frans Star-

Trainer Mick Vliegen: „We heb-
ben weinig voetballend vermo-
gen. Dat is bekend en was vorig
jaar niet anders. Nu gaan echter
simpele zaken mis. En dan wil ik
nog niet praten van de stoet ge-
blesseerden en over de jongens
zonder hoofdklasse-ervaring. Je
kunt ook wijzen op degenen die
regelmatig middagdienst moe-
ten draaien en derhalve niet kun-
nen trainen met de rest van de
groep en op de door militaire
dienst verhinderde spelers. Toch
wil ik daar niet de oorzaken zoe-
ken. De jongens zijn ook te ge-
motiveerd om ze de huid vol te
schelden na afloop van zon ne-
derlaag als tegen EHC. Het was
doodstil in de kleedkamer. Ik

mans: „Ik vind het heel triest.
Vooral voor de trainer. We moe-
ten ons zelf bij de neus pakken.
leder weet dat Limburgia vorig
jaarvooral op basis van karakter
ver is gekomen. Ook dit jaar
moet dat karakter ons er boven-
op helpen. Bovendien is het toch
een handicap dat we tijdens trai-
ningen steeds vier tot vijf men-
sen moeten missen omdat ze in
militaire dienst zijn of omdat ze
middagdienst hebben. Dat zijn
factoren die een trainer niet in
handen heeft".uoit schijnt ook Peter Benen als

Meer zorgen voor Libregts na perikelen rond Gullit Weer Savon
MOSKOU - In het WK boksen
voor amateurs in Moskou heeft
de Cubaanse zwaargewicht Sa-
von, die in de eerste ronde Ar-
nold Vanderlijde uitschakelde,
opnieuw gewonnen. Hij versloeg
zijn Zweedse opponent Schaba-
zian op punten. In de zwaarge-
wichtklasse won de Westduitser
Teuchert door opgave van de
Spanjaard Ortega. Ook de Sov-
jetrus Sudakov zegevierde. Een
en ander ging ten koste van de
Pool Golota door interventievan
de scheidsrechter. Tenslotte bc-,
haalde de Oostduitser Schulz
een puntenwinst op de Roemeen
Adumitroaje.

" Erwin Koeman: ,Misschien moet ik behalve de wedstrijd tegen Wales ook de ontmoeting met
Finland nog missen."

" TOKIO - Het Nederlandse da-
mestennisteam speelt in de eerste
ronde van het toernooi om de Fede-
ratie Beker tegen Joegoslavië of Ja-
maica. Dat is het resultaat van dfe
gisteren gehouden loting. Het eve-
nement begint op 1 oktober in To-
kio. Het Nederlandse team bestaat
uit Brenda Schultz, Nicole Jager-
man en Carolien Vis en staat onder
leiding van bondscoach Stanley
Franker.

" DALLAS - Martina Navratilova
heeft in Dallas voor de negende
maal gewonnen. De Amerikaanse
versloeg in de finale de 15-jarige
Monica Seles met 7-6, 6-3.De Joego-
slavische was vijfjaarjong, toen Na-
vratilova in 1979 voor het eerst toe-
sloeg in Dallas.

LOS ANGELES - Met een onwaar-
schijnlijke inhaalrace heeft Aaron
Krickstein in de finale van het
Grand Prix-tennistoernooi van Los
Angeles Michaél Chang verslagen.
Krickstein stond eigenlijk verloren:
2-6, 1-4 en twee breekpunten achter.
Hij kwam terug, om bij 2-6, 6-4 en
6-2 te eindigen.

Chang onderuit

ErwinKoeman niet tegen Wales

(ADVERTENTIE)

1045-7199661
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Van onze medewerker
MARTIN FRANKEN

heb helemaal niets gezegd. De
spelers hebben zitten luisteren
naar de feestliederen van EHC.
Dat was pijnlijker dan een don-
derspeech van mij".

goed tegen EHC, maar na de eer-
ste goal was meteen ons zelfver-
trouwen verdwenen. Ofschoon
we elkaar beloofd hadden zelf-
verzekerd te spelen".

Limburgs dagblad sport

toto/lotto
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Zelden was een woorfd zo tekenend, zo volle turbo-intercooler, de sophisticated, dank Let u tevens even op het nieuw ge-

treffend als het woord markant voor de Volvo zij toepassing van balansassen trillingvrije stileerde, aërodynamische front! Markante

740. De auto die tot in detail ontworpen is 155 PK 16-Valve, alsmede een zescilinder auto's die mede dank zij de tarieven van i

met het oog. op mensen, die een zekere dieselversie, met ofzonder turbolader. Volvo Leasing een bepaald aantrekkelijke pro-

individualiteit naar waarde weten te schatten. Afgestemd op uw persoonlijke wensen, positie vormen. Wij zijn benieuwd welke

U mag er in alle opzichten van uitgaan, is de Volvo 740 leverbaar als representatieve Volvo 740 uw vertrouwen geniet.

dat de 740 inrijcomfort, qua uitrustingsniveau, Sedan of multi-functionele Estate. IJJjlr \mW

prestaties en interieurruimte royaal aan uw,

op dit niveau terecht hoge normen, beant- j^^r^^m \|| "AV |£&?,ï }"

' woordt. Geheel in lijn daarmee is tevens de jf-.., ÊJÊÊï 'M \y v\ "'
wetenschap dat de 740 in alles een Volvo is: ___Wjé^^^^_^Ê 'mm m%mx&L *%~~~- %—m^______ * . i~;i-i;iS-^ "feijtp^telpihet ultimum in veiligheid, betrouwbaarheid en /^jfliPv^SS^^ t<

/ ....j^iaMaWMÉMilii^natii^fiiif^a^'^ai^"'"^"^"^"*""^ * 1

«. jgKUSgUUitmmmmmmÊtiimmwk IHfv^^a "' ~,' aaiiiiiiiWÉlWilaiiffliffilH K]l(
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verschillende - schone! - motoren. De 2.3 liter il *5W!!WH| V9^|
fl i /.K"/«s'wV B\ -''_ . iy^

injectiemotor, al dan niet met temperament- Br '^^H BÜJw '^~B'B BH I
a^aKHP^liisW^flT H a^nPv L/4/le uifvocrinjji'n stanciaurd met sü/el>Lijjhfs® en geregelde fwlufysalor' |HpBHHHnWI| n^gg^p^p^pj _$!MrW—W Vil HL» I

me( Lambda Sond (benzine-uitvoeringen). Garande: i jaara/gc/ie/e- en Bf wJ _&*_W_J Kr
8 jaar carrosserie-garantie met bijbehorende voorwaarden. Alk prijzen mcl. ...._ .^^..^..^..^........^..^....^1 _^_m

BTW, excl. J472,- ajieveringsfeosten. Meerprijs 5-dcurs Estate ’ 7.900,-. ~°"^^^BBJ|
*Deprestatiecij/ers van de Estates wijfeen enigszins a/ Voor informatie
feunt u terecfet bij de Volvo-dea/er ojstuur de bon in een gefrankeerde

envelop naar Volvo Nederland Personenauto B.V, Postbus 16,
4753 ZG Beesd (03458-8888), t.a.v. a/d. Klantenservice.

Voor informatie over Volvo Leasing bel deLeaselijn: 03458-8222., ' ■MOTORVERMOGEN 0-100KM/U' TOPKM/U " 740 740GL 740 GLE 740 TURBO
2.3i85kW/l 16 PK Hjj 181 49.450 51150 55.450 : NAAM: . ;...... VOORL
2.3i16 VALVE 114kW/155 PK 10,2 192 ; - 65.250 : ADRES' .
2.3iTURBO i.e. 121kW/165 PK _0 201 ; : " - 72.950 ".
2.4 6CIL DIESEL 60kW/ -82 PK 164 160 56 150 - ; POSTCODE: PLAATS: -" J
2.4 6 CIL. TURBO D. 80kW/109 PK H_ \j_ : 64 550 66.850 : HUIDIGEAUTO: BOUWJAAR' .. .. INTERESSE INLEASIN^, ■2.4 6CIL. TURBO D. i.e. 90kW/122 PK l__ 18j_ ; ; 73.850 ; |

GELEEN, AUTO KALLEN B.V, RIJKSWEG ZUID 320, TEL: 04490-42719 " HEERLEN, AUTOBEDRIJF ALBERT KLIJN, DE KOUMEN 7, HOENSBROEK, TEL: 045-220055 " KERKRADE, AUTOBED^. KLIJN, STRIJTHAGENWEG 123, TEL: 045-458000 > MAASTRICHT, AUTOBEDRIJF BIERMANS MAASTRICHT B.V, STEEGSTRAAT 10, (HEER), TEL: 043-616555 " SITTARD, AUTOBEDRIJF VEP^
INDUSTRIESTRAAT 3, TEL: 04490-10342 " VALKENBURG, BIERMANS AUTOMOBIELBEDRIJF B.V, RIJKSWEG 24, BERG EN TERBLIJT, TEL: 04406-40574.
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