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Moskou voorstander grondige verificatie
Sovjetunie steunt
vernietigen gifgas

Van onze correspondent

- De Sovjetunie
de voorstellen van de

'erikaanse president Bush om tot

' drastische vermindering van
'Aantal chemische wapens te ko-
". en uiteindelijk alle gifgassen
Vernietigen. Die totale vernieti-
S moet echter sneller gebeuren
1 de VS hebben voorgesteld. Dat
de Russische minister Sjevard-

'?e (Buitenlandse Zaken) giste-
[>n New Vork, waar hij de Alge-
Ie Vergadering van de VN toe-

' Voorstel dat Bush maandag» de VN deed, houdt in dat de
TOunie en de VS zo snel moge-
'<iun chemische wapens vemieti-

' tot het punt bereikt is, waarop
J*e landen 20 procent overhou-

'Van de voorraad dieAmerika nu''t- „Als de lopende onderhande-
«n tussen 40 landen in Genève

" akkoord over de vernietiging

'alle chemische wapens opleve-

" willen wij binnen acht jaar 98
van onze wapens vernieti-

'" Het restantje wordt dan vernie-
F| als alle landen die gifgassen
r^en maken, het akkoord van

getekend hebben", aldus
ph,

"J'ardnadze reageerde daarop gis-
*l doorte zeggen datzijn land de
'Wil vergezellen bij het 'radicaal

of compleet vernieti-
?van chemische wapens. Hij zei
?er voorstander van grondige
locatie te zijn, waarmee kan wor-
i nagegaan of de beide super-
'^hten zich aan hun eigen belof-
Jhouden. Ook zei de minister dat
J* land geen chemische wapens
r zal maken.

'V woordvoerder van het Witte,J^ zei gisteren dat de opmerkin-gen Sjevardnadze duidelijk ma-
? dat zowel de Sovjetunie als de, laar een totaal verbod op chemi-

Wapens willen.

zei voor het forum
Ne VN ook nog, dat hij verwacht
? de top die volgend jaar tussen?Sn- en Sovjet-leider Gorbatsjov
Jdt gehouden, een akkoord over
fundering van het aantal strate-
UChe (intercontinentale) raketten
febunnen opleveren. De minister
~rkte bovendien op dat de Sovjet-

bereid is tot verdere eenzijdige
"^rking van haar aantallen tacti-

sche kernwapens in Europa als de
NAVO-landen bereid zijn deze ra-
ketten ter discussie te stellen.

" Zie ook pagina 5

het weer

RUSTIG HERFSTWEER
\ aa£ bevinden we ons tus-
t\,s twee frontensystemen.
VrtCn eze twee systemen
'ta met een zwakke t°t ma-
■V noordwestelijke wind
(e J*1 aangevoerd, waarin \inchtend nog wel opklarin-
|kv^°orkomen. De in denacht
Kri mtle mist lost in de oen*"
Sa*0*- Het kwik loopt in deV5aS op tot 19 graden. Uit

kker wordende bewol-
'"Uto.Va,len m de »ate avondC»e buien.
taf 5 actuele informatie be-
<lih.ende het weer in Limburg

1« bellen 06-91122346.

Boodschap
De bond ziet de hoge looneisen ook
als een boodschap aan de werkge-
vers, dat die bereid moeten zijn tot
concessies, willen ze de gematige
loonontwikkeling in Nederland
echt in stand houden. „Maar de
werkgevers zijn op dit moment ner-
gens toe bereid. Stekelenburg loopt
met zijn kop tegen de muur".

De houding van de Industriebond
zal ongetwijfeld van grote invloed
zijn op de overige bonden. De vak-
centrale FNV heeft al eerder laten
blijken de 35-urige werkweek dit
jaar als belangrijke eis te zien, maar
niet bereid te zijn geld bij de onder-
nemingen te laten zitten. Bovendien
moet de Industriebond komende
maanden zon 250 CAO's afsluiten,
waaronder een aantal zeer grote zo-
als de groot-metaal, de metaalnij-
verheid, Hoogovens, Akzo, DSM en
Unilever. In totaal gaat het om zon
miljoen werknemers.

Arbeidstijdverkorting is nog niet
geheel uit de bondswensgn verdwe-
nen, maar zal alleen ter sprake ko-
men in bedrijfstakken waar dat
makkelijk kan.
Journalisten ANP stakentweedagen
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Bezetters
ambassade
mogen DDR

verlaten
BONN - De ruim 1100 Oostduit-
se bezetters van de Westduitse
ambassade in Praag mogen bin-
nen zes maanden de DDR uit als
ze eerst naar hun woonplaatsen
terugkeren. Een honderdtal is al
aan de terugreis begonnen. De
hardekern wil blijven om een di-
recte uitreis naar West-Duitsland
af te dwingen. Voordien had de
DDR-leiding slechts todgezegd.
dat ze niet vervolgd zullen wor-
den. In Bonn is opgelucht gerea-
geerd op de ontwikkeling in
Praag.

Hoe gering het vertrouwen van
de Oostduitse burgers in hun
staat is geworden, bleek uit het
feit dat een aantal bezetters wei-
gert te vertrekken. Ook is niet
duidelijk wat er zal gebeuren
met de nieuwe vluchtelingen die
gisteren over de hekkenrond de
ambassade klommen.
Verwacht wordt dat ook de meer
dan 300 Oostduitse vluchtelin-
gen die in en in en om de West-
duitse ambassade in Warschau
bivakkeren de DDR zullen mo-
gen verlaten.

" Honderden DDR-vluchte-
lingen brengen de nacht
door in grote tenten op het
terrein van de Westduitse
ambassade in Praag. De
DDR-leiding heeft hen nu
toegezegd dat zij naar het
Westen mogen emigreren.

Verdwenen
HOEVELAKEN - De 34-jarige Ro-
nald yan Doggenaar uit Hoevela-.
ken, die op 4 april van dit jaar naar
de VS vertrok, is sindsdien spoor-
loos. Op die dag begon hij aan een
vakantie van drie weken in Ameri-
ka.

Van Doggenaar, bankemployé, is
voor het laatst in Los Angeles gesig-
naleerd. Hij logeerde toen een paar
dagen in een hotelbij de luchthaven
van LA. Wat er daarna met de man
is gebeurd, is onbekend.

Vrees
PvdA leeft vooral de vrees dat de te-
genvaller die in 1991 volgens de hui-
dige berekeningen optreedt, ten
koste zal gaan van de financiële
ruimte voor het door de PvdA ge-
wenste nieuwe beleid. Kok keerde
zich gisteren tegen een dergelijk
automatisme. Volgens hem zijn de
wensen van zijn partij op de terrei-
nen milieu, scholing en openbaar
vervoer 'geen franje en geen sluit-
post', maar komen de effecten daar-
van ook ten goede aan een gezonde
economische ontwikkeling.
CDA-onderhandelaar De Vries er-
kende gisteren dat er zich 'compli-
caties' voordoen nu de financiële
ruimte voor een volgend kabinet
'enigszins beïnvloed wordt door
eenmalige factoren. Hij keerde zich

echter tegen de suggestie dat het fi-
nancieringstekort in feite hoger zou
zijn dan het kabinet in de Miljoe-
nennotavoor 1990 heeft gemeld.
Kringen rond de informateur erken-
den gisteren dat het probleem fi-
nancieringstekort 'levensgroot' op
tafel ligt. CDA en PvdA moeten het
eens zien te worden over de mate
waarin de eenmalige meevallers die
tot de daling van het tekort in 1990
leiden, in de jaren daarna meegewo-
gen worden. Pas dan kan worden
vastgesteld van welk tekort het
nieuwekabinet bij de start zal uit-
gaan, en waarmen na vier jaarop uit
wil komen.

Uitgifteprijs rijksdaalder onder beurskoers

Weer veel interesse
voor DSM-aandelen

AMSTERDAM - De belangstel-
ling voor het tweede pakket
DSM-aandelen dat de staat af-
stoot is gisteren, de eerste dag
waarop tegen f 125 per stuk kon
worden ingeschreven, overwel-
digend geweest. De herplaatsing
van de nu beschikbaar zijnde'
twaalf miljoen aandelen was gis-
termiddag al ruimschoots over-
tekend. De vraag kwam uit zowel
Nederland als uit het buitenland.

Gisterochtend, nog voor het ope-
nen van de beurs, maakte minis-
ter De Korte van Economische
Zaken de uitgifteprijs bekend.

Een korting ten opzichte van de
beurskoers is bij dit soort gele-
genheden gebruikelijk. De 12
miljoen aandelen DSM die naar
de beurs gaart, komen overeen

met eenderde van het uitstaande
aandelenkapitaal.
De staat is nu geen meerder-
heidsaandeelhouder meer. Als
alle 12 miljoen aandelen voor

f 125,- worden verkocht, ont-
vangt zij 1,5 miljard gulden.
Tot morgenmiddag 15.00 uurkan
nog worden ingeschreven. Aan-
staande vrijdag wordt bekend
hoe de aandelen worden ver-
deeld.
Zoals eerder deze maand al werd
aangekondigd, kunnen de parti-
culiere beleggers, net als in fe-
bruari, rekenen op een voor-
keursbehandeling. Maandag
gaan de aandelen naar de beurs
en woensdag 11 oktober is het
betaaldag.

" Zie ook pagina 19

Industriebond FNV wil meeprofiteren van bedrijfswinsten

Looneis van vier procent
Van onze redactie economie

AMSTERDAM - De Industriebond
FNV zal bij de komende CAO-on-
derhandelingen forse looneisen
gaan stellen. Van de totale loon-
ruimte (inHatie plus produktivi-
teitsstijging) van zes procent wil de
bond vier procent gebruiken voor
verhoging van de lonen. Gezien de
inflatite betekent dat een echte
loonsverbetering van twee procent.

Alleen als werkgevers en werkne-
mers in een centraal overleg tot goe-
de afspraken over arbeidstijdver-
korting en werkgelegenheid ko-
men, zal de bond met een gematig-
der eis komen.

De Industriebond is daarmee de
eerste bond dieopenlijkzegt dit jaar
meer belang aan loon dan aan ande-
re zaken te hechten. Volgens voor-
zitter B. van der Weg is het niet zo
dat de bond nu de Weg van veel
poen heeft gekozen.Maar debond is
ook niet bereid om loonruimte bij
de bedrijven te laten zitten, ook al
omdat veel industrieën het afgelo-
pen jaar forse winsten hebben ge-
maakt. En zonder centraal akkoord
verwacht Van der Weg niet dat veel
bedrijven bereid zullen zijn tot ver-
gaande concessies op het gebied
van de werkgelegenheid en arbeids-
tijdverkorting.

PvdA vreest weinig ruimte voor nieuw beleid

Financieringstekort
hobbel bij formatie

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - In de formatiebespre-
kingeh tussen CDA en PvdA is one-
nigheid ontstaan over de exacte
hoogte van'het financieringstekort
van de rijksoverheid. Deze hobbel
dient eerst uit de weg te worden ge-
ruimd voordat echte onderhande-
lingen kunnen starten. Het Centraal
Planbureau (CPB) is gevraagd op
korte termijn nieuwe cijfers te leve-
ren.

Volgens de PvdA is het tweede ka-
binet-Lubbers er alleen door een-
malige meevallers in geslaagd het fi-
nancieringstekort in 1990 op vijf
procent te krijgen. In 1991 treden
die meevallers, zonder nadere be-
sluiten, niet meer op. Het financie-
ringstekort daalt daardoor in 1991
niet meer. Ervan uitgaande dat het
tekort in 1994 twee procent lager
zou moeten liggen dan in 1990, bete-

kent dat een tegenvaller van twee
tot drie miljard gulden.
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Verzetsgroep
in Colombia
staakt strijd

BOGOTA - De Colombiaanse
linkse guerrillabewegingM-19 heeft
gisteren beloofd nog dit jaar de
strijdbijl te begraven. Zij heeft een
vredesakkoord met de regering on-
dertekend.
De leider van M-19, Carlos Pizarro,
en de adviseur van de Colombiaan-
se president, Jaime Pardo Rueda,
tekenden het akkoord in het hoofd-
kwartier van de verzetsbeweging in
Santo Domingo.
In ruil voor vrede zal de Colom-
biaanse regering volgende maand
amnestie verlenen aan M-19-leden
die gevangen zitten.

Samenwerking
PvdA en VVD

al afgesprongen
DEN HAAG - PvdA-leider Wim
Kok en VVD-leider Joris Voor-
hoeve hebben, naarnu pas blijkt,
op 12 september een gesprek ge-
voerd over mogelijke samenwer-
king. Dat gesprek heeft tot niets
geleid, tot teleurstelling van de
PvdA-fractie in de Tweede Ka-
mer. In het gesprek zijn de in-
houdelijke verschillen van me-
ning geïnventariseerd.Kok heeft
daarna geconcludeerd dat de
WD samenwerking met de
PvdA nu niet aandurft. Bij de
WD is men bang dat de kiezers
het niet zullen begrijpen als
PvdA, VVD en D66 samen een
kabinet zouden vormen, zeker na
een verkiezingscampagne waar-
in beide partijen zich nogal fel te-
gen elkaar hebben afgezet.
Bij de PvdA is men vooral teleur-
gesteld, omdat de houding van
de WD de onderhandelingspo-
sitie van de PvdA ten opzichte
van het CDA moeilijker maakt.
Als de PvdA mogelijke samen-
werking met de VVD en D66
achter de hand zou hebben, zou-
den de socialisten zich veel har-
der kunnen opstellen in de on-
derhandelingen met het CDA.

Studiedagimkers
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in gesprek

Vreemde rol CDA
in kabinetsformatie
Ik moet mijn gal spugen inza-
ke de kabinetsformatie waar-
bij we nu toch weer het CDA
in een uiterst merkwaardige
rol zien. Wat het CDA doet is
met geen pen te beschrijven
en met een normaal verstand
niet meer te bevatten. Is deze
koehandel, want zo betitel ik
het, het karwei dat Lubbers
wil afmaken?

Ten eerste had ik zo mijn bedenkin-

gen aan de toewijzing van éénkabi-
netszetel aan D66 terwijl deze partij
3 zetels won in de afgelopen verkie-
zingen en dat die zetel voor D66 ook
nog werd weggehaald bij de PvdA.
Tën tweede. De Vries, nog voordat
de eitjes zijn geraapt heeft hij de
dooiers al opgegeten door te eisen,
dat er een CDA-minister moet ko-
men voor Justitie, zodat hij zich iets
geruster zal voelen als op die post
een christendemocraat zit.

Ik heb PvdA gestemd, maar ik heb

zo mijn bedenkingen waar het Wim
Kok betreft gezien de jongste ont-
wikkelingen, alhoewel ik ook weer
moet toegeven,- dat ook hij tot het
uiterste wordt gedwongen. Pet af
voor van Mierlo die zich de onmoge-
lijke wil van Lubbers niet laat op-
leggen. Jammer voor deze partij
waar het de euthanasie betreft, daar
kan ik mij ook niet mee verenigen.
De wil van de kiezers heeft gespro-
ken en dat heeft men te respecteren
en dat laatste mag men zeker van
christendemocraten verwachten. In
mijn ogen zitten bij het CDA nogal
wat huichelaars. Herinnert men
zich Dries van Agt, die euthanasie
en abortus fel van de hand wees.
Waar waren de eerste abortus-kli-
nieken in Europa? Deze christende-
mocraten hebben hun broek vol als
ze bedenken, dat PvdA en D66 sa-
men een meerderheid zouden heb-
ben in een kabinet, zijn en de wind
uit een andere hoek gaat waaien.

Open en bloot geven ze dat voor tv
en in de pers toe. Laat Wim Kok
daadwerkelijktoe, dat Lubbers' wil
wet is? Meneer Kok, in dat geval
ben jeeen slappeling en ik hoop van
harte, dat de ontwikkelingen in de
toekomst anders zullen uitwijzen.

HEERLEN H. J. Vestjens.

"Ruud Lubbers en Wim Kok, de beide kemphanen in dezefor-
matieperiode.

postbus 3100

Miljoenennota
Toen ik de cijfertjes en getallen aan
het bekijken was van de Miljoenen-
nota voor 1990, die uitvoerig in uw
krant stonden, dacht ik bij mezelf
'hierklopt iets niet. Er stond name-
lijk dat de sociale minimaeen koop-
krachtverbetering zouden krijgen
van 1,6 procent. Ten eerste wordt er
bij dit percentage rekening gehou-
den met de inflatie (geldontwaar-
ding) van 2,5 procent. Ten tweede
wordt er rekening gehouden met
een gemiddelde huurverhoging van
3 procent. Ten derde is rekening ge-
houden met de gasprijsstijgingvan
5,2 cent per kubieke meter (inclu-
siefbtw)!

En dit is natuurlijk een belangrijke
aanslag op het budget van een ge-
middeld gezin dat op het sociaal mi-
nimum is aangewezen. Ten viejde
zullen de bijstandsuitkeringen voor
jongeren tussen 18 en 27 jaar dalen
met maximaal 55 procent (voor
thuiswonenden). Ten vijfde, er
wordt 5,2 miljard gulden uitgegeven
aan ontwikkelingshulp waarbij
blijkbaar uit het oog wordt verloren
het feit dat ons land langzaamaan
(nou langzaam) zelf een ontwikke-
lingsland aan het worden is.

Ten zesde dat er nog eens extra 143
miljoen gulden wordt uitgetrokken
voor de opvang van 'asielzoekers.
Ten zevende dat het lesgeld met 100
gulden wordt verhoogd naar
f 1.133,-. Ook andere cursussen wor-
den verhoogd en er komt voorlopig
nog geen eind aan!

Beste mensen u ziet zelf wel dat er
inderdaad geen einde aan komt en
met 1992'in het verschiet wordt het
ieder jaar erger, Want CDA, PvdA,
WD en D66 geven hier geen moer
om; als hun eigen beurs maar dik
genoeg is

Er zijn op 6 september jl. 81.000 kie-
zers wakker geworden door op de
CentrumDemocraten te stemmen.
Die partij durft de problemen wel
aan te pakken en loopt niet om de
hete brei heen. Daarom worden de
Centrum Democraten uiteraard ge-
meden en genegeerd als de pest.
Maar als ditafbraakbeleid nog enige

jaren doorgaat, wat zeker het geval
is nu de PvdA zich er mee gaat be-
moeien, danvoorspel ik u hieren nu
dat de Centrum Democraten bij de
volgende Kamerverkiezingen een
zetel of 6 gaan scoren. Dit is danvol-
gens de gevestigde partijen geen
aanwinst voor de democratie, maar
wel een aanwinst voor mensen die,
op het ogenblik gepakt worden van
alle kanten.

HEERLEN A.H. Geldenhuijs

" Janmaat, goed voor 81.000 stemmen

Pater Goertz
en de kerk
In het Limburgs Dagblad van 16-
-9-'B9 krijgt pater Leon Goertz uit de
buurt van Gouda een pagina ter be-
schikking om eens flink te keer te
gaan tegen de bisschoppen Gijsen,
Simonis en, Bomers en tegen de
Rooms-Katholieke kerk. Je vraagt
je af wat Goertz in een Limburgse
krant te zoeken heeft. De ver-
haaltjes van Goertz hebben we in
Limburg immers al lang geleden ge-
hoord van Limburgse rebellerende
priesters. Van dezepriesters hoor je
echter al jaren niets meer. Moet
daarom soms Goertz opdraven om
hier weer opnieuw het vuur aan te
stoken?

Goertz is kennelijk een van de pries-
ters, die het RK-geloof aan zijn laars
lapt en de beminde gelovigen een
heel andere geloofsinhoud aan-
praat. Als ze daarbij weerstand krij-
gen van de bisschoppen beginnen
ze te schelden: achterhaald klassiek
denkpatroon - fanatiek oude my-
then willen handhaven — integriteit
wordt in twijfel getrokken enzo-
voort. Zij en alléén zij hebben gelijk;
paus en bisschoppen hebben na-
tuurlijk ongelijk.
Maar Goertz gaat nogverder. Hij be-
schuldigt— uiteraard zonder enig
bewijs! — de paus van geloofster-
reur, die mensen van hun geloof,
overtuiging, geweten en eer berooft.
Welja! Hij maakt het ongelooflijk

bont door — wederom zonder enig
bewijs! — vlijmscherpe overeen-
komsten te signaleren tussen de
RK-kerk en het nazi-rijk. En dat is
dan een priester van de RK-kerk!
Als Goertz zo denkt over de RK-
kerk, waarom is hij dan niet allang
uitgetreden?. Als ik zo over de RK-
kerk dacht als Goertz, zou ik vanzonkerk geen lidblijven en al zeker
geen priester.

Als Goertz een beetje vent is, dan
voegt hij de daad bij zijn woorden
en richt hij met enkele gemakkelijk
tic winnen soortgenoten de Ned.
Hervormde Katholieke kerk op. Hij
krijgt daarin dan zeker een hoge
functie en heeft geen last van paus
en bisschoppen. En de mensen, die
trouw willen blijven aan het RK-ge-
loofkunnen dan zeggen: opgeruimd
staat netjes.

Wat ik niet begrijp is, dat sommige
priesters maar straffeloos kunnen
doorgaan met hun afbraak-mentali-
teit. Als je bij een bedrijf werkt, dan
hoefje het niet te proberen jewerk-
gever publiekelijk in de krant zo
grofen beledigendte beschuldigen.
Pan kun je prompt vertrekken. Het
wordt hóóg tijd, dat dit eindelijk
óók voor priesters gaat gelden.

VALKENBURG
A.A.G. Vennemans

Janmaat
De partij van Janmaatzou verboden
moeten worden, maar in een 'demo-
cratie' mag alles. Dat 81.000 kiezers
op Janmaat gestemd hebben, komt
ook door de a-sociale politiek die de
laatste jaren is gevoerd door de gro-
te partijen.
Vooral uit de grote steden komen
veel Janmaat-stemmers, die uit
pure wanhoop en uit protest op een
fascistische partij stemmen, het-
geen zéér dom is. Anderzijds, de po-
litiek is steeds meer. aan het ver-

rechtsen. Men begint het normaal te
vinden dat rijken over de rug van ar-
men rijker worden en dat hulpbe-
hoevenden en jongeren uitgekne-
pen worden. Janmaat kweekt ras-
senhaat en dat trekt domme en ge-
wetenloze mensen aan; en met bui-
tenlanders bedoelt men bruine en
zwarte mensen. Fascisme en racis-
me zouden fel bestreden moeten
worden door de regering. Janmaat
moet uit de Tweede Kamer verwij-
derd worden!

HEERLEN Ben Tarici

En nog eens de fietsterreur
Graag wilde ik alsnog reage-
ren op het verslag in het LD
van 2 september waarin uw re-
dacteur Van Wersch het heeft
over fietsterreur. Volgens mij
was het een regelrechte hetze
tegen de trimmers.
Hij heeft zich kennelijk geenmoeite
gespaard om zo veel mogelijk men-
sen hun mening te vragen die al bij
voorbaat tegen fietstrimmers zijn.
Dat er allerlei dingen gebeuren door
trimmers die niet door de beugel
kunnen weet zo langzamerhand
iedereen wel, maar om ook eens een

paar trimmers naar hun ervaringen
te vragen paste natuurlijk niet in zn
wild-west-verhaal.

Zon zelfde verhaal kan iedereen
schrijven, maar dan ook andersom
met als titel 'De terreur van de auto-
mobilist', want ze voelen zich toch
zo sterk in hun stalen omhulsel. Je
kan het dan hebben overvan deweg
afdrukken, rakeling passeren — tot
je de spiegel tegen de arm voelt -
vlak achter je toeteren (je schrikt je
halfdood), portier opendoen terwijl
je net passeerd, tot aan de rand van
de weg doorrijdenwaar een fietspad
is en denken die stopt wel, Op fiets-

paden parkeren of stoppen, op een
weg passeren dievrij smal is en jein
het gras laten rijden. Zo kan ik er
nog wel wat opschrijven! Als de
heer Van Wersch een echt onpartij-
dig verslag had geschreven dan had
hij hiervan ook melding moeten ma-
ken. Maar dat was kennelijk zijn be-
doeling niet. Verder gebruikte hij
vergelijkingen die nergens op le-
ken; zoals de modebewuste cou-
reur, is daar ook al iets optegen? Dit
gebeurt toch in iederetak van sport!

Een voetbalelftal uit de onderafde-
ling loopt tegenwoordig toch ook in
een mooie Puma- of Adidas-outfit

naar een als biljartlaken geschoren
voetbalveld! Een oude wei waar
voor de wedstrijd nog een paar drol-
len moesten worden weggehaald en
een oude broek bewezen eveneens
150 jaar trouwe dienst, zij zullen vol-
gens Van Wersch wel allemaal op
Koeman, Gullit of Van Basten wil-
len lijken. De heer Van Wersch
draagt zeker de pakken van 25 jaar
geleden ook nog en zal ook wel
schrijven met 'n veer en een inkt-
potje, want die deden ook al meer
dan 150 jaar dienst!

Verder wil ik er wel opwijzen dat als
je met een gemiddelde van 26 kilo-

meter per uur kan fietsen je al een
zeer goede conditie moet hebben.
Zon uitlatingen bewijzen eens te
meer dat Van Wersch niet bijster
goed op de hoogte is van materiaal,
kleding en fietsen.
Verder wil ik er geenwoorden meer
aan vuilmaken, maar als je net in
een week tijd bijna driekeer van het
fietspad bent afgereden moetje rea-
geren of jewil of niet. Verder staat
diezelfde dagvol trots te lezen dat er
bij het LD dienacht eenrekord-hoeT
veelheid papier isverwerkt. Ik denk
dan: laat het maar iets minder we-
zen en had de pagina over de trim-
mersterreur eruit gelaten, dan had-
den velen niet hoeven te ergeren
aan zon knullig artikel!
MARGRATEN J. H. Hanssen

Naschrift redactie: Discussie over
dit onderwerp is hierbij gesloten.

Vergelijking
In uw dagblad stond onlangs ver-
meld: Alleen Merckx zou ooit beter
geweest zijn danLe Mond. Dit vind
ik niet juist. Wat dacht men var)
wielrenners als Coppi, Bartali, Gaul,
Bahamontes en Koblet? Deze feno-
menalerenners haddenmeer in hun
mars en waren vooral veel betere
klimmers danLe Mond.

De weinig spectaculaire Amerikaan
heeft zich in deTour ontpopt als een
degelijk tijdrijderen met name in de
bergen was hij een goed meerijder
en rekenmeester; méér niet! Bij bo-

vengenoemde legendarische cou-
reurs kan hij niet in de schaduw
staan.

In deze tijd merkt men dat de zoge-
naamde moderne mens meestal een
voorkeur heeft voor iets dat uit een
Engelstalig land komt. Weet men
niet dat ons werelddeel, vooral
West-Europa, debakermat is van de
wielersport? West-Europa, vooral
het vasteland, heeft de wielersport
gemaakt. Daarom hoop ik dat in het
vervolg weer een renner van het
continent de Tour zal winnen!

WIJLRE J.H. Vos

" Greg Le Mond, tijdrij-
der en rekenmeester

Exodus
Onze reaktie betreft de uittocht'
duizenden Oostduitsers die
Hongarije een weg naar het <j
Westen hebben gezocht en geVI
den, iets wat wij als een zeer
drukwekkende en belangrijke $
paal in de geschiedenis in de 0'
West-betrekkingen beschouwen
Duizenden mensen hebben ee«j
latief zeker bestaan (zolang jew
doet wat door de partij van je'
vraagd wordt) in de steek gelate"
zich in een onzekere toekomst
stort, omwille van het volgens'
zo belangrijke in het leven: vriF
Het vormen van een in meerder"
niet-communistische regering.
Polen betekent, samen met he
sluit van de Hongaarse regering
uit humanistische redenen def
zen te openen, i.t.t. deze geslote^
houden uit ideologische ofpoli"
redenen, de definitieve breuk!
sen het Oostblok. Deze moe*
daad van de Hongaarse rege^
mag volgens ons niet onbeantw^blijven. Een manier van solidat'
betuigen kan bestaan uit de <*
Hongarije al lang gewenste ver?
peling of het liefst afschaffing.
de visumregeling met Hongaj
Het belangrijkste van deze eX°!
met de daaraan gekoppelde pOJJ.
ke gevolgen binnen het Oostf
geeft volgens ons aanleiding
onze visie, en dus ook het bele'Jgenover landenvan het Oostbl0'
zonderlijk, te herzien.

Nandor S^j
namens J-O-'

Midden-LiJ»""

Schlagers
Het wordt tijd dat Harry ThoJvoor het Schlagerfestival eens'
wat anders komt. Praktisch elkj
dezelfde zangers met dez^
deuntjes. Is er niets anders meef.
deze wereld dan alleen maar ce"
plukken met dezelfde rommel
elk jaar?

GELEEN A.o'

Oplossing
van
gisteren: BLAUWDRUfE---A---

Z-KRAAG-
I-LOR R E - \GROG-KLl f
- I D AD'
SODA-ATÖ
T-ELITE'
O-REDEN'
ij E---
TERPENTV

Magisch figuur
In elk vakje dient een letter te worden inge-.
vuld, waardoor zowel horizontaal als verti-
caal woorden van navolgende betekenis
verkregen kunnen worden:

1. dans; 2. winters voertuig; 3. schi*Jkend schild met medusahoofd; 4. Wl*
van de vos; 5. gereedschap om een * ,
scherpen; 6. gespannen; 7. kostba 3

steente. j

recept

Pikante
ingelegde uitjes
Benodigdheden voor 2 koppen: 1pond zilveruitjes (bosuitjes, 4 el
rode wijnazijn, 1 tl suiker, 1tl zout, 1tl zwarte peperkorrels, 2 kleine rodeSpaanse pepers, 10 jeneverbessen, 5
allspicezaden, 2 kardemomzaden, 4kruidnagels, 2 gebroken laurierbla-den, 1,6 dl olijfolie.

Kook de uitjes in een sauspan drie
minuten bedekt met gezouten ko-
kend water. Laat ze uitlekken en
verwijder de dunne haarworteltjes
aan de onderkant, de groene hals en
bladen en pel de uitjes voorzichtig.

Roer de wijnazijn met de suiker, hetzout,de zwarte peperkorrels, rodeSpaanse pepers, jeneverbessen, all-spicebessen, kardemomzaden,kruidnagels en laurierbladen in een
geëmailleerde sauspan tot de suiker

en het zout zijn opgelost. Roer er de
olijfolie door en laat het geheel sud-
deren. Voeg de uitjes toe en laat
deze onder af en toe omroeren vijfminuten meesudderen. Schenk het
mengsel in een kom en laat deze
met inhoud op een treefje afkoelen,
dek de kom af en laat het geheel
minstens 2 dagen in de koelkast
staan, afen toe omroerend. Voor het
opdienen ze een half uur op kamer-
temperatuur laten komen en dien ze
op met wat toost of stokbrood.
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Politie verspreidt
programma tegen

computervirus

Van onze Haagse redactie

&EN HAAG - Het Platform
Computer Criminaliteit, waarin
Politie, justitie en bedrijfsleven
samenwerken, stelt bezitters van
ij*n MS-DOS-computer tegen
"etaling van verzendkosten een
jjfogramma ter beschikking dat
"et gevreesde Datacrime 2-virus
opspoort en vernietigt. Donder-dagavond maakt de politie in het-televisieprogramma Opsporing
Verzocht bekend hoe het 'vaccin'kan worden aangevraagd.

9e Centrale Recherche Informa-
tiedienst (CRI) in Den Haag ver-
dacht een grote belangstelling
*°or het anti-virusprogramma.
w liggen al 100.000 floppy-disks
Waar voor verzending. Als dat
"iet voldoende.mocht zijn, kan

er binnen enkele dagen een veel-
voud worden bijgemaakt.

Het gevaarlijke, in Nederland
ontwikkelde computerprogram-
ma Datacrime 2 wordt op vrijdag
13 oktober actief en vernietigt
dan de lijsten in computerbe-
standen, waardoor de opgesla-
gen informatie voorgoed onvind-

baar is. De indruk bestaat dat het
schadelijke programma in ons
land zeker, maar vermoedelijk
ook in het buitenland, wijd ver-
breid is.

Besmet
CRI-woordvoerder J. de Waard

weet van een groot, landelijk
opererend bedrijf, waarvan hij
de naam niet wil noemen, dat 47
van de 200 onderzochte personal
computers met Datacrime 2 be-
smet waren. Bij het blad Perso-
nal Computer Magazine zijn ook
al meldingen van het virus bin-
nen gekomen. De Waard roept
alle computerbezitters die met
Datacrime 2 te maken krijgen op
om bij depolitie aangifte te doen.

In Opsporing Verzocht, waarin
de floppy's worden aangeboden,
zal geen oproep worden gedaan
achter de identiteit van de be-
denker van het gevaarlijkeData-
crime-virus te komen. De politie
doet daar wel onderzoek naar, al
zal het zeer moeilijk zijn de ont-
werper te achterhalen.

Strijd
De Joegoslavische communistische
leiders zijn fel tegen de voorgestel-
de grondwetswijzigingen, die in
strijd zouden zijn met de federale
grondwet. Het collectieve landsbe-
stuur, dat de verantwoordelijkheid
heeft over het leger, heeft gezegd
'alle wettelijke middelen' te zullen
gebruiken om te voorkomen dat de
amendementen worden aangeno-
men, daarmee wijzend op de moge-
lijkheid van afkondiging van de
staat van beleg in Slovenië.

De voorzitter van het Sloveense par-
lement, Miran Potrc, zei dat de af-
kondiging van de staat van beleg
van 'beslissende invloed'zou zijn op
'het lot van de Joegoslavischefede-
ratie. Slovenië, dat van de zes Joe-
goslavische republieken het meest
op het Westen is georiënteerd, heeft
al een groot aantal democratische
hervormingen doorgevoerd. Slove-
nië vreest dat de republiek Servië
de touwtjes in handen zal krijgen in
Joegoslavië.

Defensie wil
kwart minder
oefeningen

jJJ' HAAG - Staatssecretaris Van
4J|%elingen (Defensie) wil het
E^l militaire oefeningen de ko-
_«c* tien jaar met een kwart te-
jij jongen. De bewindsman wil op
ftpanier een bijdrage leveren aan

ft||> estrÜding van de milieuvervui-
jjj' E>e landmacht heeft tijdens
jk,afgaand overleg met de Staats-

§L laten weten weinig geluk-
-6 zijn met het voornemen.Ir: L "ouwelingen presenteert van-

i een beleidsplan om de milieu-
ijjWling door militaire oefenin-
fil ri u§ te dringen. Naar verluidt
'k f daarin, behalve
IL|j«Uctie van de oefeningen, aan-
i^gen dat Defensie meer ge-

* gaat maken van simulatoren.

ifat^" adervan net milieubeheers-
<Ve' dat vandaag aan Eerste en
'Ht Kamer wordt aangeboden,
sK,' Houwelingen bovendien
litij °efenterreinen in het buiten-
L ' *aar de belasting voor het mi-
I\ geringer is. Van Houwelingen
I a* daarmee de kritiek op de
Ijk ac die tanks veroorzaken aan

in West-

' sland verleden tijd is.

Schamirwijst
vredesplan

Moebarak af
'CW^IV ~ Israëls premier Jit-Mi*' Shamir wijst de vredesvoor-
pot Van President Moebarak van

J. eVc 20nder meer van de hand.
Wy5 Prijzen het Egyptische plan,
\ .iSraël is er tegen", zei hij giste-
iVii1 Jeruzalem. De Israëlische
%r ,er liet er geen misverstand
» Arx taan dat hiJ een breuk met
k 1 Ba eidersPartij niet uit de weg
W^n. De Likoed-fractie in het
Sist * heeft Shamir gevraagd
k fSt> r van Financiën en Arbei-
rStp rtl>leider Shimon Peres te-Nak °epen uit de VS om duidel«k"Nikt n dat deze in zi Jn uitspraken
<le J«t van de regeringspolitiek.
» *Wtle van de Arbeiderspartij
hist Hgen heeft van de Premier
F^vaii niJ een einde maakt aan
k*fe s door Likoed-ministers oph en minister van Defensie Ra-
foftvl&W herhaalde dat er wat hem
Rst maar een vredesplan be-Mto„> namelijk het Israëlische. „Is-
Pke 't*;Ihij.1hij. ..doet niet al het moge-
E>slaar? Palestijnse opstand neer
f^O tl; °m uiteindelijk toch met deie gaan praten."

Minima lopen
honderden
guldens mis

AMSTERDAM - Uit onwetend-
heid of uit weerzin om een be-
roep op de regeling te doen, lo-
pen mensen met een minimum-
inkomen gemiddeld 350 gulden
aan bijzondere bijstand mis. Uit
een onderzoek van Konsumen-
tenKontakt (XX) onder 678 huis-
houdens blijkt dat meer dan de
helft geen beroep doet op dé re-
geling terwijl velen daar wel
recht op hebben. Jaarlijks is de
overheid nu circa 110 miljoen
aan de regeling kwijt. Volgens
XX zou dit bedrag verdubbelen
als iedereen echt van de bij-
standsregeling gebruik zou ma-
ken.

Bijzondere bijstand is een rege-
ling waar iedereen, ook degenen
met een arbeidsinkomen, een be-
roep op kunnen doen bij bijzon-
dere onkosten. Zaken die voor
vergoeding in aanmerking ko-
men zijn bij voorbeeld kunstge-
bitten, pruiken, taxikosten bij
doktersbezoek, steunzolen, extra
kleding als gevolg van ziekte, de
aankoop van nachtgoed bij on-
verwachte ziekenhuisopname of
elektrische rolstoelen. Vergoe-
ding vindt naar draagkracht
plaats. Daardoor komen mensen
met een minimuminkomen het
vaakst in aanmerking voor bij-
zondere bijstand.

Debat
Bakoyannis was drie maanden gele-
den in het parlement gekozen. Hij
werd vermoord, kort voordat het de
■Nationale Vergadering een debat
zou houden over de aanwijzingen

dat ex-premier Andreas Papand-
reou en vier van zijn ministers wa-
ren betrokken bij het financiële
schandaal rond de Bank van Kreta.
Aan het slot van dit vandaag te hou-
den debatzal duidelijk zijn of er te-
gen Papandreou en zijn medever-
dachten een aanklacht zal worden
ingediend. Hen wacht dan mogelijk
een proces voor een speciaal hof.

Azerbajdzjan laat treinen weerpasseren

Blokkade Armenië
voorbij na dreiging
Van de redactie buitenland

MOSKOU- Aan deeen maand oude
blokkadevan de Sovjetrussische re-
publiek Armenië door de aangren-
zende republiek Azerbajdzjan is een
einde gekomen. De afgelopen 24
uur zijn elf goederentreinen Arme-
nië in en uit gereden. Dit heeft een
hoge politiefunctionaris gisteroch-
tend bekendgemaakt. President Mi-
chail Gorbatsjov deelde het parle-

ment maandag mee dat er 'concrete
maatregelen' zouden worden geno-
men indien de blokkade niet binnen
twee dagen zou zijn beëindigd.
Werknemers in Azerbajdzjan beslo-
ten vorige maand de doorvoer van
goederen naar Armenië te blokke-
ren in een poging de republiek te
dwingen de aanspraken op de in
Azerbajdzjan gelegen enclave Na-
gorny-Karabach, waar voorname-
lijk Armeniërs wonen, op te geven.

Als gevolg van de blokkade ont-
stond er in Armenië een schreeu-
wend tekort aan grondstoffen voor
de industrie, particuliere auto's ver-
dwenen van de openbare weg en
zelfs ziekenwagens moesten het
doen met een rantsoenering van
benzine. Voor de levensmiddelen-
winkels staan langere rijen dan ge-
bruikelijk.

Volgens Jegorovo waren vier ande-
re treinen inmiddels op weg naar
Armenië. Generaal Jegorov van de
transportpolitie zei te verwachten
dat ook de blokkadevan de autowe-
gen voor hetaflopen van het ultima-
tum van vandaag zou zijn opgehe-
ven. „Indien dit niet het geval is,
zijn er staatsinstanties die demacht
hebben een dergelijke situatie het
hoofd te bieden", aldus Jegorov in
een duidelijke verwijzing naar de
mogelijke inzet van troepen.

Partij dreigt Slovenië met staat van beleg

Harde confrontatie
dreigt in Joegoslavië
jLGRADO - Het federale Joegoslavische leiderschap heeft
£reigd de staat van beleg af te kondigen in Slovenië om te
?rkomen dat het parlement van die republiek vandaag een
rjtal amendementen op de grondwet in stemming brengt,

van Slovenië heeft gisteren ondanks die drei-
zijn goedkeuring gegeven aan de amendementen,

* de republiek onder andere het recht toekennen zich van
af te scheiden.

JJJJ'eI het Centraal Comité van de
L^rriunistische partij van Joego-
H ,'ë als het Sloveense leiderschap
k het federale parlement kwamen
spoedberaad bijeen om de consu-
ls''onele crisis, die zonder prece-
l ' is, te bespreken. De vergade-
J van het federale parlement
c* geboycot door de Sloveense

en het Sloveense
L|er schap heeft de Sloveense af-
vaardigden in het nationale Cen-P? Comité opgeroepen hetzelfde
fl°en.

van de amendementen staat
A.Slovenië, de meest welvarende
Liberale republiek van Joegosla-
'' 'het blijvende en onvervreemd-
* recht' heeft op 'zelfbeschik-
S; Waaronder ook het recht op af-
eiding valt. Volgens een ander

rendement kunnen alleen Slo-
j^se autoriteiten de staat van be-

F afkondigen en besluiten tot het

inzetten van eenheden van het Joe-
goslavische leger in de deelrepu-
bliek.

Schoonzoon van
Mitsotakis

doodgeschoten
Van de redactie buitenland

ATHENE - De terreurorganisatie 17November in Griekenland heeft gis-
teren opnieuw met moorddadig ge-
weld toegeslagen. Een uur nadat
twee ledenvan deze organisatievier
schoten hadden afgevuurd op het
conservatieve parlementslid Pavlos
Bakoyannis, (54) bezweek hetslachtoffer in een Atheens zieken-
huis aan zijn verwondingen-. De
journalist Bakoyannis was een
schoonzoon van Konstantin Mitso-
takis, de leider van de conservatieve
Nieuwe Democratie en woordvoer-
der van deze partij.

Op pamfletten die in de buurt van
de aanslag zijn gevonden, heeft de
groep 17 November de verantwoor-
delijkheid voor de aanslag opgeëist.
De organisatie heeft zich tot dusver

schuldig gemaakt aan de moord op
zeker twaalf diplomaten, industrië-
len en rechters.

Bakoyannis werd neergeschoten,
toen hij zijn kantoor in de Omirou-
straat wilde binnengaan. De politie
opende onmiddellijk een felle jacht
op de gemotoriseerde daders, waar-
bij helikopters werden ingescha-
keld, tot nu toe echter zonder suc-
ces. Bakoyannis werd door omstan-
ders meteen naar het ziekenhuis ge-
bracht, waar hij tijdens de spoed-
operatie overleed.

" Politie-agenten en burgers
staan bij de plek waar de
schoonzoon van Mitsotakis
werd vermoord.

binnen/buitenland

Plan voorziet in 1,4 miljard gulden steun

EG schiet Hongarije
en Polen weer te hulp
BRUSSEL - Tijdens een bijeen-
komst van 24 industrielanden in
Brussel heeft de Europese Commis-
sie gisteren nieuwe plannen gelan-
ceerd voor de herstructurering van
de Poolse en Hongaarse economie.
De plannen zijn uitgesproken gun-
stig onthaald, aldus een woordvoer-
der van de Commissie. Brussel wil
dat de groep van 24 volgend jaar 600
miljoen ecu (1,4 miljard gulden) op-
zijlegt om de stagnerende economie
in de twee landen vlot te trekken.
De twaalf EG-landen moeten de
helft van het bedrag fourneren, de
rest moet komen van de overige
twaalf landen.

Om investeringen in Polen en Hon-
garije te bevorderen wil de Commis-
sie die twee landen de mogelijkheid
bieden aan te kloppen bij de EGKS
en de Europese Investeringsbank'
(EIB). De weg naar deze kredietsin-
stellingen was tot dusver versperd
voor leden van het Warschaupact.
De Commissie wil verder de toe-
gang tot de EG-markten vergroten
en via trainingsprogramma's voor
ambtenaren en managers begrip
kweken voor de vrije-marktprinci-
pes in Polen zelf, met name in het
bankwezen.

De woordvoerder van de Commis-
sie kon niet precies zeggen in hoe-
verre het EG-plan, dat volgende
week nog door de EG-ministers van
Buitenlandse Zaken moet worden
goedgekeurd, tegemoet komt aan
de Poolse en Hongaarse verlangens.
Uit een memorandum dat de Poolse
regering aan de groep van 24 heeft
voorgelegd blijkt dat Polen de ko-
mende jaren alleen al voor de ont-
wikkeling van de landbouwindus-
trie minstens 870 miljoen dollar aan
harde deviezen nodig heeft. Andere
plannen kosten ook nog eens miljar-
den dollars.

Hongarije heeft tijdens het bezoek
dat EG-commissaris Frans Andries-
sen (Buitenlandse Handel) vorige
week aan Boedapest bracht, vooral
gepleit voor een betere toegang tot
de EG-markt.

Meer geld VS
voor drugplan

WASHINGTON- Het Witte Huis en
Democratische senatoren hebben in
beginsel afgesproken 8,8 miljard
dollar (bijna 19 miljard gulden) uit
te trekken voor het plan van presi-
dent Bush om de drughandel en het
gebruik van verdovende middelen
tegen te gaan. Dit is in Washington
vernomen.

Het bedrag is bijna twee miljard
guldenhoger danwaarom Bush had
gevraagd. Democratische Congres-
leden, die vinden datBush te weinig
geld wil reserveren voor zijn oorlog
tegen de drugs, hadden aanvanke-
lijk voorgesteld zon 4,5 miljard gul-
den meer uit te trekken.

Het bedrag dat nu aan de begroting
voor de bestrijding van het drugpro-
bleem wordt toegevoegd, zal wor-
den gebruikt voor preventieve
maatregelen en de behandeling van
drugverslaafden.

Daarmee komt het Witte Huis tege-
moet aan de kritiek van de Demo-
craten dat het plan van Bush te veel
de nadruk legt op het bestrijdenvan
de handel in verdovende middelen.

PvdA wil in '91
voorzitterschap
Eerste Kamer
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De PvdA eist met
goedkeuring van de overige fracties
in de Senaat het voorzitterschap
van deEerste Kamer op. De huidige
voorzitter van de Eerste Kamer, de
CDAer Steenkamp, is in 1991 aan
het eind van zijn vierjarige termijn
en zal worden opgevolgd door een
PvdA-senator.

De Eerste Kamerfractie van de
PvdA baseert zich bij het opeisen
van de voorzitterszetel op gewoon-
terecht. Dat wil dat niet één fractie
de voorzitters van de Eerste en
Tweede Kamer levert. Nu PvdA-ka-
merlid Dolman het voorzitterschap
van de Tweede Kamer onlangs aan
voormalig minister van Onderwijs
Deetman (CDA) moest afstaan,
dient Steenkamp zijn zetel vrij te
maken.

Volgens het gewoonterecht zouden
de socialisten de voorzittershamer
in de Senaat onmiddellijk kunnen
opeisen. Maar de fractie wenste het
reglement van Orde van de Eerste
Kamer terespecteren, waarin wordt
bepaald dat de voorzitter voor een
periode van vier jaar wordt geko-
zen.

punt uit
Lek

Uit een lek in de grootste na-
tuurlijke onderaardse opslag-
plaats van gas in Europa, in
Chemery in Midden-Frankrijk,
ontsnapt ieder uur 150.000 ku-
bieke meter gas. Volgens Gaz
de France (GDF) wordt het mi-
lieu niet door de lekkage be-
dreigd. Getracht wordt de lek-
kage te dichten.

Gemeenten
De voortschrijdende automati-
sering bij gemeenten komt de
dienstverlening aan de burger
ten goede. Er worden minder
fouten gemaakt en het dienst-
verleningsproces verloopt snel-
ler. De gemeenten benutten de
mogelijkheden om door auto-
matisering klantvriendelijker
te werken nog weinig. Dit zijn
conclusies uit het onderzoek
'Overheidsautomatisering en
Dienstverlening.

Diesel
Diesel (autogasolie) wordt mor-
gen twee cent per liter goedko-
per. De adviesprijs komt daar-
door op 91,4 cent per liter. Ook
de prijzen van de andere gaso-
liesoorten gaan met twee cent
per liter omlaag.

Proef
Arnhem gaat als eerste ge-
meente in Nederland een proef
nemen met milieuvriendelijke
olie en benzine. Door een ande-
re samenstelling van de brand-
stof is de uitstoot van zwavel 90
procent lager dan bij gewone
benzine. De proef in Arnhem
wordt gehouden bij de plant-
soenendienst in deze stad. *

Ouebec
De regerende Liberal Party is
als winnaar uit de bus gekomen
bij de verkiezingen in de frans-
talige Canadese provincie Que-
bec. De Liberalen verloren een
aantal zetels aan de Parti Qué-
becois (PQ), die voor afschei-
ding van de provincie is. Maar
de meeste kiezers bleken toch
weinig te voelen voor de door
de Parti Québecois gepropa-
geerde onafhankelijkheid voor
Quebec.

Arbo
Verbetering van de arbeidsom-
standigheden (Arbo) bij de
overheid is nog steeds geen
vanzelfsprekendheid. Dat zei
staatssecretaris De Graaf (So-
ciale Zaken) gisteren op een bij-
eenkomst over dit onderwerp
in Den Haag. De afhankelijk-
heid van de politieke en ambte-
lijke besluitvorming over mid-
delen, faciliteiten, tempo en fa-
sering hebbeneen duidelijk be-
lemmerende invloed op de tot-
standkoming van een goed Ar-
bo-beleid bij de overheid.

Oppositie
Oppositieleden in Hongarije
hebben gisteren voor het eerst
in 42 jaar zitting mogen nemen
in het parlement, waarin bin-
nenkort wetsvoorstellen wor-
den behandeld die een meer-
partijenstelsel beogen. De vier
nieuwe parlementariërs zijn lid
van het Hongaarse Democrati-
sche Forum.

Tamil
De president van de Alkmaarse
rechtbank heeft de Nederland-
se Staat gisteren verboden een|
Tamil-vluchtelingnaar Sri Lan-
ka uit te zetten. President R. Gi-
solf meende dat de huidige
noodtoestand in Sri Lanka de
Tamil bij uitzetting in een pre-
caire positie kan brengen. Eer-
der dit jaar achtte de Alkmaar-
se president de toestand in Sri
Lanka nog voldoende veilig omi
wél uitzettingvan Tamils toe te
staan.

Besparing
De overheid kan op korte ter-
mijn 2(1)0 miljoen gulden per
jaar besparen met de invoering
van dagopvang voor demente
bejaarden. Dat is de mening
van directeur T. Willemsen van
de Sopiale Maatschappelijke
Dienst "in Almelo. Hij trekt die
conclusie aan de hand van de
resultaten van een regionaal
project in Twente. Het ministe-
rie van WVC heeft inmiddels
voorzichtig positief gereageerd
op de resultaten van het pro-
ject,maar is vooralsnog niet be-
reid er geld in te steken.

Semtex
Bij de aanslag op een DC-10
van de Franse luchtvaartmaat-
schappij UTA boven Niger, is
afgelopen week het in Tsjecho-
slowakije gefabriceerde explo-
sief Semtex gebruikt. Dit heb-
ben twee Franse dagbladen gis-
teren gemeld. Mochten de
kranten het bij het rechte eind
hebben, dan versterkt dat de
geruchten als zou er verband
bestaan tussen de aanslag bo-
ven Niger en die op een toestel
van de Amerikaanse maat-
schappij PanAm, afgelopen de-
cember boven de Schotse
plaats Lockerbie.
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<2piccolo's
045-719966

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

Piccolo's en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden
opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van
6.30-17.00 uur.
-Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
Vegel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
-zaterdag).
.'Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de
dag vóór plaatsing.
Via de balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstip
van 10.00 uur vóór de dag van plaatsing en voor de
krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uur.

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletters. Prijs ’ 1,15per 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's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Advertenties voorde rubrieken 'Proficiat',
'Vermist/Gevonden', 'Mededelingen', 'Woningruil',
'Kamers aangeb.-gevr.', 'Kontakten/Klubs',
'Huwelijk/Kennismaking', 'Braderieën/Markten' en
'Bingo/Kienen' worden UITSLUITEND tegen kontante
betaling of vooruitbetaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer geaccepteerd, waarbij tevens voor de
rubrieken 'Proficiat', 'Huwelijk/Kennismaking' en
'Kontakten/Klubs' legitimatie VERPLICHT is.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

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

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

Vermist/Gevonden

Heren Inbrekers!!
Bij een inbraak te Geleen op donderdag 21-9 werd o.a. een

antiek zilveren kruisje (met diverse steentjes versierd)
meegenomen: een erfstuk waar we zeer aan gehecht zijn.
Onder Absolute geheimhouding stellen we een flinke belo-

ning vast bij terugbezorging!
Telefoon: 04490-46058

Personeel aangeboden
Voor VAKBEKWAME bin- EENMANSORKEST voornen- en buitenschilderwerk- alle gelegenheden. Tel.
zaamheden: 045-210020. 04754-83464.

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 onze langdurige opdrachten (t/m 1992) in binnen- en

buitenland zoeken wij
Meet- en regeltechnici

Electromonteurs
Konstructiebankwerkers

Indien u geïnteresseerdbent in een vaste betrekking neem
dan contact met ons op.

ECM Heerlen BV
Burg, v. Grunsvenplein 10, 6411 AT Heerlen 045-718877.

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.
Tel. 04490-46868.
Gevraagd ervaren

Part-time Verkoopster
Voor modezaak Bizzy Bee en Kohnen Schoenmode.

Solliciteren na telef. afspraak. Tel. 045-251638.
Of schriftelijk:Kerkstr. 184-186, 6441 BK Brunssum.

NIEUW te openen
Privehuis Cherrie

vraagt meisjes. 045-462805, bellen tuss. 12.00-18.00 uur.
Tempo-Team Uitzendbureau

Heeft werk voor
Huishoudelijke hulpen m/v

Voor enkele uren per dag. Voor div. projecten in Heerlen
e.o. Werktijden zijn voornamelijk in de avonduren tussen17.00-20.00 uur. Ook werkstudenten komen hiervoor in

aanmerking.
Voor informatie:

Tel. 045-718366, Ingrid Driessen
AKERSTR/OP DE NOBEL 1 Heerlen.

Dactylo Uitzendburo zoekt, met spoed

Bouwkundig
Uitvoerder m/v
Wij zoeken een ervaren

kandidaat voor de utiliteits-
bouw bij diverse projecten in

Maastricht. Deze baan is
voor een lange periode en er

staan goede verdiensten
tegenover.

Info: Dactylo Uitzendburo in
Beek, Stationsstraat 9,

04490-74404.
Gevr. All-round T.V.-
TECHNIKER (goed verdien-
sten) voor Va dagen of
enkele avonden p.week.
Br.o.nr. B-2159, L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.

Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland Ervaren
timmerlieden, metselaars en
ijzervlechters (handlangers
onnodig te soll.), ook co-
lonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of 229548.
Vlotte, goeduitziende AS-
SISTENTE gevraagd voor
besloten Club. Tel. 04456-
-226.
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.

Albert Heyn zoekt voor het
filiaal in Sittard vriendelijke
enthousiaste full-time ME-
DEWERKERS M/V voor de
groentenafd., kruideniers-
warenafd. en kantine, max.
leeft. 19 jr. Belangstelling?
Stuur dan uw schriftelijke
sollicitatie naar Albert Heyn,
Walstr. 71, 6131 CV Sittard,
t.a.v. Mevr. P. Strijkers
Privehuis Michelle zoekt met
spoed MEISJE, met garan-
tie loon. 045-228481.
Fa. Timmers GmbH vraagt
el. en CO2 LASSERS, G6
lassers, lassers bankwer-
kers, bankwerkers er\ mon-
tagebankwerkers. Dhr. P.
Venix, 043-256759/045-
-214105, Ammonieterf 1,
Heerlen.
Gevr. BUFFETHULP. Tel.
045-215482 tussen 17 en
20 uur
Gevraagd Brood- en BAN-
KETBAKKER. Tel. 045-
-241202.
Gevr. v. friture in Geleen,
jonge VROUW. Werktijden
di. t/m zond. 17-20 uur. Tel.
04490-53595, na 12.00 uur.
Gevr. nette zelfstandige
WERKSTER voor 2 mor-
gens p. wk. Aanm. mevr.
Tielman, tel. 045-711273,
tussen 10 en 11 uur.
Vrouwelijke BUFFETHULP
gevraagd va. 18 jaar. Tel.
04457-1321.
Gevr. PIZZA-BAKKER liefst
met ervaring. Bellen va.
17.00 uur. 045-712021.
Vrouwelijke FRITUREHULP
gevr. met ervaring. Geen
zwartwerk. Tel. 045-229037
bgg 726764.
KAPPER/STER gevr. voor
full.time baan, geen leer-
lingen. Inl. Mudo Kappers.
Tel. 04490-53313.
METSELAARS gevr. voor
Aken en Duren. Tel. 043-
-649326.
Voor langdurige projecten in
geheel Nederland zoeken
wij: Pijpfitters, bankwerkers,
elec. monteurs, lassers. Wij
bieden hoog loon en goede
arbeidsomstandigheden.
Soll. na tel. afspraak, Arno
DOHMEN Techniek BV.
04490-78870.
Mann. BAKKERIJHULP
gevr. voor dag- en nacht-
dienst. Liefst met enige er-
varing. 045-225868.

Suppers Verspreidingen
Hulsberg vraagt nog enkele
serieuze BEZORGERS voor
Huis-aan-huis-bezorging in
Voerendaal, Ransdaal,
Klimmen, Aarveld, Douve-
weien, Benzenrade. Inl.
04405-3702.
Int. ondern. biedt HOOFD of
bijverd. aan enthousiaste
mensen met erv. in directe
verkoop, snelle cariërre, ho-
ge inkomsten mog. Tel.
045-213422, alleen tussen
14.00-17.00 uur.
Gevr. HUISHOUDSTER /
gezelschapsdame bij oude-
re weduwe in centr. Heerlen
voor dag of dag en nacht.
Br.met tel. nr o.nr. B-2174
Limburgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP, Heerlen.
GASTVROUW gevr. voor
leidinggevende functie.
Leeft, liefst v.a. 35 jaar. Tel.
04490-45249.
ZWITSERLAND. Hauri
Elektro AG. Wij zoeken 1-2
elektromonteurs m. dipl. en
erv. Wij zijn een klein bedrijf
m. 3 monteurs en 3 leerl. in
Meisterschwanden Aargau.
Gevr. wordt: Zelfstandigheid
en interesse. Duitse taal
sprek. Wij helpen graag bij
het zoeken v.e. woning.
Voor de werkverg. wordt gez
Als er interesse is bel dan
045-314140 (Tussen 17.00-
-20.00 uur.).
BEZORGERS gevr. voor
Schaesberg, Heksenberg,
Beersdal (Heerlen). Min.
leeft. 15 jr. Tel. 045-257974.
Meerdere erv. SCHOON-
MAAKSTERS voor direct,
enkele uren p. avond, p.
morgen of meerdere uren
overdag. Bij voorkeur i.b.v.
rijbewijs. Peeters Gebou-
wenservice, Fr. Halsstr. 8,
Kerkrade. Tel. 045-456709.
Nette BUFFETDAME even-
als enkele atraktieve barda-
mes kunnen bij ons nog een
prettige werkkring vinden.
Madson Club Kerkrade. Tel.
045-412035, v.a. 14.00 uur
045-454372.
APOTHEKERSASSISTEN-
TE gevraagd liefst full-time,
voor serieuze gegadigde is
woonruimte beschikbaar. Inl
De Lairesse Apotheek (bij
concertgebouw) De Laires-
sestr. 42, 1071 PB Amster-
dam. Tel. 020-6621022, na
19.00 uur 020-450623.

Onroerend goed te buur gevraagd

Te huur gevraagd van particulier

vrijstaand huis of bungalow
omgeving HEERLEN.

Tel. 073-143761.

ITe huur gevr. woonh. met Werkende jonge vrouw
meerdere slaapk. Omgeving zoekt APPARTEMENT in
Heerlen/Landgraaf. Br.o.nr. Voerendaal of omg. of Huls-
B-2095, LD, Postbus 3100, berg. 045-726241 tussen
6401 DP Heerlen. 18.00 en 19.00 uur.
Te h. gevr. overdekte CA- Van maandag t/m vrijdag,
RAVANSTALLING tev. nw. van 8.30 tot 17.00 uur,kunt u
luifel te k. na 17 uur 045- uw PICCOLO telefonisch
424442 opgeven. Tel. 045-719966.

Onroerend goed te huur aangeboden
KAMERS te huur, met voll. KEKRRADE Bleyerheide, te
pension te Hoensbroek. Tel. nuur 1 boyenwoning, 1 be-
-045-214804. nedenwoning. Huurpr. kaal
n-Assiroo »—Z I—Z1—Z ’ 600,-. 045-459543, naKAMERS te huur, te bevr. loXn.mr045-254099 iH.UU uur.
TZ—Z "nrv3r<omn„ t—TZ OIRSBEEK, halfvrijst.KlßKßAn^nT?a^too wo°nh- voorz. van alle comf.KERKRADE tel 045-454708 me, bedr.ru imte 200 m2, mcl
Te huur in Beek, APPARTE- kantoorruimte. Tot. huurpr.
MENT met 3 slpks. Tel. 045- ’ 1.950,- p.mnd. Inl. 045-
-318889. 717324, na 18.00 uur.
Te huur aangeboden compl. Te huur WOONKAMER,
ingerichte VIDEOTHEEK eetkamer, 1 slpks., wc, keu-
met banden in Sittard. ken, douche, cv., tel.- en tvReacties Postbus 5020, aansl., huursub., evt. 'garage
6413 GA Heerlen. Tel. 045-310706, na 18 uur.
APPARTEMENT te huur in Te huur ZOLDERAPPAR-
Oirsbeek, woonk., slpk., TEMENT. Kleingraverstr. 97
badk. 04492-2601. Kerkrade-West.

Onroerend goed te koop aangeboden

Actief
betrouwbaar
deskundig!

raMakelaardij 0.g., Taxaties. IWHssaHypotheek - Adviescentrum
AWm-Pmn ■■ *% AWW Ruys de Beerenbroucklaan 28 M\/N^CICIU mCl 6411GBHeerlen IN VMi^"" Tel.: (045)715566 MAKELAAR

Snel en goed uw
huis verkopen?

Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.
U wilt een huis kopen?

U wilt Uw huis verkopen?
Vraag vrijblijvend info.

Onr. goed
maatschappij

Jac Stel
Verzekeringen - finan-
cieringen - hypotheken.

Schelsberg 132, Heerlen.
Tel. 045-721866.

HEERLEN, Leienhoesstr.
50, grote hoekw. met garage
en tuin, dichte luxe keuken,
3 slpkmrs., badkmr. en 2e
toilet. Vr.pr. ’ 125.000,- k.k.
Wijman & Partners Vast-
goed. Tel.: 045-7288671.
HEERLEN-N. t.k. karakte-
ristiek landhuis op 1220 m2
grond, bwj.'Bs. 045-222933.

HEERLEN, Benzenrader-
weg 89, goed onderhouden
boyenwoning met grote tuin,
o.a. ruime woonkmr., 4 slp.-
kmrs. Vr.pr. ’85.000,- k.k.
Wijman & Partners Vast-
goed. Tel. 045-728671.
RIMBURG, Gremelsbrugge
33, goed onderhouden tus-
sengelegen Premie-A wo-
ning met woonkmr, 3 slp.-
kmrs, badkmr. met ligbad en
2e toilet. Het hele pand is
voorzien van dubbel glas.
Vr.pr. ’ 92.000,- k.k.
Wijman & Partners Vast-
goed. Tel. 045-728671.
Met spoed gevraagd
WOONHUIZEN tot

’ 150.000,-. Directe aan-
koop is mogelijk. Geen ma-
kelaarskosten. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.

Bedrijfsruimte
LOODS of magazijn te huur
te Ulestraten, 260 m2met
laadbordes, tel. 04457-1321
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Kamers aangeboden/gevraagd
STUDENTENKAMER te
huur in Centrum-Heerlen.
Pr. ’ 220,- mcl. 045-711617
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.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te h. 2 eenpers. kamers met
eigen keuken, eigen op-
gang, gebr. v. badk. en wc,
in centr. Heerlen. Tel. 045-
-721147. v. 8.00 tot 19.00
uur, b.g.g. 045-715125.
Gemeub. KAMER te huur.
Holtskuilenstr. 1, Eygels-
hoven.
Gem. ZIT/SLPK. met cv,
douche, keuken. Pannes-
heiderstr. 1 en 19,Kerkrade.

Bouwmaterialen

iDAMOISEAUX Heerlen ver- Te koop rollen DAKLEER
koopt en verhuurt meer dan met kunststofvezel en lei-. u denkt! (Verhuur zonder slag. Tevens aanhangwa-
borg). Tel. 045-411930. gen. Tel. 04490-27465..KANTELDEUREN, roldeu- Te k k|eine COMPRESSORf ren sectiedeuren met of Dari doub,e turbo, half jr., zonder afstandsbediening in oud nwpr /900 nu!!? smaJe? .? lrekt leverbaar ’450,-. Tel. 045-323178.Afstandsbediening compu- -
ter gestuurd, geschikt voor Vuren balken 63x160 mm.

i alle soorten garagedeuren ’ 5.30 p.m. Prima eiken bils
compl. met zender voor uw ’23.20 p.st. Houth. IM-; auto. Fa. Straten, Eijkskens- PREG, In de Cramer 104
weg 18, Geulle. 043-641044 Hrl. 751687. Bezorg, mog.

1 Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder Snelle en VAKKUNDIGE1voorrijkosten. Görgens. Tel. reparaties van al uw T.v.- en045-314122. Hifi-toestellen zonder voor-
Voor al uw koelkast- en njkosten. W.R. Klawitter,
DIEPVRIESREPARATIES. Veldhofstr. 34 Eygelshoven.
Vroko, 045-441566/461658. Tel. 045-352727.

Hobby/Doe het zelf
SCHUURTJES, tuinhuisjes, EIKEN balken in alle afm.! kippe- en hondehokken, ve- bijV. 7X7 cm ’ 5,- per mtr ■leafm., reeds vanaf ’ 195,-; -,OXIO cm ’lO,- per mtr:Houtbouw Übachs, Eygels- 20X10 cm ’2O,- per mtr.hovergracht 39, Kerkrade- enz., event. thuisbez. Hout-Vink, tel. 045-460252. zagerij, Impregneerbedrijf
Wat VERKOPEN? Adver- Windels, Bouwberg Bruns-
teer via: 045-719966. sum. Tel. 045-270585.

Winkel & Kantoor

Fotocopieerapparaten
Nieuw en gebruikt; 1/2 jaargarantie; vanaf ’ 350,-.

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

Telefax
v.a. ’ 59,- per maand

Autronic 04492-3888.
Verbouwings-opruiming

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

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

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

Geldzaken

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

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

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

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

thuis
Gemakkelijk:

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

over uw geld beschikken.
Discreet:

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

lening kan eenvoudig telefonisch besproken worden.
Openingstijden:

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

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

SPAARBRIEFBEURS Eind- .. .. ,
hoven, 040-457080, (tus- Als u ons voor 12 uur s mor-
sentijdse) verz ve ing, ?ens belt staat uw P CCO-
hoogste waarde, discreet '"nï?contant/gratis goed advies Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-voor daarna. Boschdijk 363. /IMab°- .

Landbouw en Veeteelt-———■ —;——»—— -—-Uit voorraad leverbaar
nieuwe en gebruikte machi-nes voor speciale prijzen.
Lely rotorkopeggen; 1 en 2
rijige aardappelvoorraad-
rooiers; alle type's vaste
tandcultivatoren; 2 en 3
balks met en zonder rol of
steunwielen; veewagens
voor 2 - 4 koeien en 6-8
koeien; tandemas; perfect
weidebloters; weidehekken
3/5 mtr. gegalvaniseerd;
Voederdrinkbakken op wie-
len; voorhefinrichting; auto-
matische voederbakken
voor kalveren in weide bij te
voederen; hooiwagens te-
vens te gebruiken voor
drinkbak of mais te voede-
ren, dit alles gegalvaniseerd
o.a. gebruikte machines in
zeer goede staat, Lely rotor-
kopeg 3 en 4 mtr.; kunst-
meststrooiers; Lely, Amazo-
ne, Vicon en Vicon Penton;
1-2-3 schaarploegen; aard-
appeltrieurs en transpor-
teurs 6/8 mtr., aardappel-
loofklappers. Bel direct Jean
SPONS. Eysden 04409-

Jonge HENNEN te k. even-
eens mestkuikens, regelm.
leverb. Vaesrade 43, Nuth.
Tel. 045-241284.
MESTSILO'S. B.E.M. BV
Rott 14, 6294 NM Vijlen.
Biedt aan. Berijdbare mass.
gesloten mestsilo's. Inl. vrijbl
Tel. 04455-1871. Fax. 2245.
Dag, van 8 t/m 21 uur.
Te koop gevraagd 2 a 3 ha
MAÏS. Tel. 04451-1304.

Transacties
COMPUTERFORMULIE-
REN duizend stuks 12 inch,
bedrukt, ’ 165,- excl. Druk-
kerij L'Ortye, Kouvenderstr.
35 Hoensbroek Q45-212517
Te koop VIDEOTHEEK-IN-
VENTARIS v.d Waard, zelf
af te breken, pr.n.o.t.k. Bel-
len tussen 10.00-10.30 uur
045-210606, toestel 22.
Te koop ca. 2000 VHS-
BANDEN en ca. 1000 VCC-
banden. Alleen in 1 koop.
Bellen tussen 10.00-10.30

3500/2524. uur. 045-210606, toestel 22.

Auto's

L^KOMPIER
" Hbemin%mfm%mtenWi^K

Maastricht
Saab 9000 turbo blauw 1986
Saab 9000 I zilver 1986
Saab 9000 CDI zilver demo 1989
Saab 900 turbo 16 S zilver '.. 1986
Saab 900 GLS Sedan '81 '8286
LadaSamara 1300 1987
Lancia Thema IE 1987
Renault 25 V 6wit airco 1984
Lancia Prisma 1600LPG groenmetall 1985
Fiat Panda 34 wit 1984

Heerlen
Saab 9000 Turbo CD donk.blauwdemo 1989
Saab 9000 Turboantr.metall 1986
Saab 90 blauwLPG 1987
Saab9orood 1986
Saab9ooGL 1984
Saab 900GLS 1981
Saab 900GL 1983
Saab 99 bruin 1981
Lancia Thema V6autom 1986
LanciaY 10turbo 1987
Fiat Uno 70 S wit 1987
Volvo 740 GLE autom. groenmetall 1985
VW Golf 1600 CL 1986

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

VW SCIROCCO GT, APK Te koop BMW 520i, nw. type
8-'9O, i.z.g.st. ’ 2.450,-. '83, alle extra's. Inr. evt. Tel.
Heemskerkstr. 66, Hrl.- 045-316940.
Meezenbroek. BMW 315 a,s nieuw bwj
Opel ASCONA 1600, 4-drs., '82, kl. zwart, km.st. 75.000,
APK, i.z.g.st., typ. '78, pr.n.o.t.k. Hoofdstraat 25,

’ 1.450,-. Tel. 045-720951. Amstenrade.

Mazda Driessen Beek
Maastrichterlaan 26

Nieuwe Mazda 323
In verband met introductie nieuwe 323 serie zijn wij a.s.

donderdag 28, vrijdag 29, zaterdag 30 september
tot 21.30 uur geopend. Koffie en drankje staat klaar.

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.

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

04765-1338/04740-1925.
Honda Civic 1.3 L '84;
Ford Fiesta 1.1 S '80;

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

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

Bovag-autobedrijf
John Osojnik

Tripstr. 24 Eygelshoven.
Tel. 045-460734.

Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Wij geven het meeste voor
Uw AUTO. U belt, wij komen
045-422610 ook 's avonds.
Degelijk, betrouwbaar en
betaalbaar op onze AUTO-
SHOW: 1987Toyota Corolla
1,8 DX stationwagen diesel;
1987 Ford Escort 1.4 CL
Bravo; 1987 Fiat Uno 45 Fi-
re; 1987 Seat Ibiza 1.2 XL
Del Sol; 1987 Suzuki Alto
GL; 1986 Renault 21 TXE
injectie alle extra's; 1986
VW Passat Variant diesel;
1986 Mazda 626 2.0 GLX;
1986 Opel Rekord 2.0 met

LPG; 1986 Volvo 340 met
LPG; 1986 Opel Kadett 1,2
S HB; 1986 Ford Escort 1.3
CL Bravo; 1986 Opel Corsa
1.3 S; 1986 VW Polo Shop-
per luxe; 1986 Fiat Ritmo 60
L; 1986 Lada 2105GL; 1985
Peugeot 205 GR; 1985
Mazda 323 stationwagen
1,3; 1983 Volvo 343 special
met sportvelgen etc; 1983
Opel Kadett 1,3 S; 1981
Opel Kadett HB 1,2 S veel
extra's; 1981 Honda Civic;
1981 Opel Kadett station-
wagen autom.; 1980 Opel
Manta 2.0 S; 1980 Peugeot
305 GL ’1.850,-; 1979 O-
pel Ascona 1.9 ’1950,-.
Gratis APK en tektielbehan-
deling, bij aflevering. Inruil
en financiering mogelijk. Au-
toselect, Trichterweg 109
Brunssum. " (bij Shell benzi-
nestation Treebeek). Tel.
045-229080.
Autobedrijf Rob van EMME-
RIK, Voltastraat 2, Land-
graaf, 045-317593, biedt te
koop aan: Mercedes 200D,
'86; Omega 2.3DLS '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; Fiesta 1100
Festival, '85; Rekord 2.05,
aut. '83; RlB, TS station, '82
Diverse goedkope inruilers.
Reparatie alle merken, APK.

AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’300,-/7 20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
Te k. GEVRAAGD auto's en. bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
HONDA Civic '80 automatic,
’3.200,-. Honda Civic '79,
5-drs., ’1.500,-. Honda
Prelude '80, ’4.900,-. Opel
Kadett, 12N, '80, ’3.500,-.
Ascona '80, ’ 3.800,-. Man-
ta, '78, ’ 2200,-. VW Golf D
'79, ’3900,- Taunus 1600
GL '81, ’2.950,- Oude
Landgraaf 101 Schaesberg-
Landgraaf 045-311078
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Rocky Daihatsu
Soft-top diesel '88, 19.000
km; Porsche 924 Targa.gr.
met., '81; Audi 80 CL Turbo
diesel '83; Alfa Sud Sprint
'81; Opel Kadett, 5 drs. t.'Bo;
Golf Diesel '79; Ford 1.6 '78;
Ford Combie 2 Itr. GL, LPG,
i.z.g.st., '80; Ford Capri 2.3
S '79; Zastava Yugo '83; 2x
VW Polo '79, i.z.g.st.; VW
Buggy Ruska Classic; Lada
Samara '87; Triumph
acclaim HLS '83; Toyota
Corolla coupé '77; Audi 80
1c eig. '80; Mercedes 250

LPG '78; Kadett Combi 12 S
LPG '80; Kadett '79; BMW
316 t.79; Manta GTE, i.z.g.st
voor liefhebber. .Inkoop, ver-
koop, financiering. Diverse
inruilers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10-19 v.
Zat. 10-17 v. 'HONDA Civic 1500 S bwj.
'84, rood, sportvelgen, kan-
teld. Pr.n.o.t.k. 04492-2274.
MAZDA 626 hardtop coupé,
schuid., radio.terkh., APK
15-9-'9O, bwj. '80, i.z.g.st.
’2.350,-. Tel. 045-323178.
Te k. MAZDA RX 7 bwj. '79.
Baanstr. 140 Landgraaf. Tel.
045-325955.
Kadett HB 13 LS '87, '86;
Kadett Sedan 13 LS '86; Ka-
dett HB 16 LS 5-drs., '85;
Kadett 12 S '84, '81; Corsa
TR 12S '85; Corsa 12S '84,
'83; Kadett Coupé 12 S '78;
Kadett '78. AUTOMOBIEL-
BEDRIJF J. Denneman,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
Te k. Opel KADETT bwj. '87,
kl. zilver grijs, vr.pr.

’ 19.000,-045-313820.
Opel KADETT 1.2 LS, 3-drs.
met LPG, '85, pr. ’ 11.750,-.
Tel. 045-444584.
Te k. mooie 4-drs. Opel
ASCONA, bwj. 6-'Bl, met
LPG en APK, vr.pr.’ 2.450,-
Tel. 045-422610.
Mooie Opel KADETT, gaaf
en goed, APK 15-10-'9O.
Haesenstr. 34 Schaesberg

I OCCASIONS I
1 JAAR GARANTIE!

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

tC) 24 maanden - 4.9% rente
D) 36 maanden - 6.9% rente

__%* RKMAULT/4rro HEERLEN
Beersdalweg 97, 045-724200

Te k. zeer mooie goede
KADETT 1.3 S, '81, zw., o.a.
sportvelg., sunroof, alarm,
Recaro int. 04454-3551.
RENAULT 5 TL, 5-drs., wit,
1986, ’ 10.950,-. Volvo Klyn
De Koumen 7, Hoensbroek.
045-220055.
VW GOLF 1600 cc avance,
graphietrrietallic, 1987,
’18.950,-. Volvo Klyn, De
Koumen 7, Hoensbroek.
045-220055.
CITROEN CX in top staat,
3-'B4, zilvermet., alarm en
vele acces. 04492-3886.
Jeep WRANGLER laredo,
met lichte schade. Bwj. 10-
-'B7. KM 27.000. Met air-
cond., st.bekr., 6 cylin. Tel.
045-725734.
Spec. uitvoering (zwart/
rood) HONDA Civic 1.3 S,
met div. extra's, bwj. '83".
Tel. 045-226146, na 18.00
uur. Zat, v.a. 13.00 uur.
Te k. ALFA Romeo t. Alfa
Sud 1.5, bwj. '81, bodem voll
gerest, techn. 100%, APK
’1.200,-. 045-716177.
BMW 316 bwj.'Bl, met APK,
stereo, sunroof, sportv.,
spoiler, veel extra's, i.z.g.st.,
vr.pr. ’4.950,-. Heerlerweg
80, Voerendaal.
Gevr. BMW diesel vanaf
bwj. '81. Tel. 045-229256.
Te k. BMW 728 i, bwj. '84,
mr. mog., Caumerweg 70,
Heerlen na 18.00 uur.
Te koop leuk DAIHATSU
mini bestel 850 busje (grijs
kent.). Bwj. '85, Bernhardstr.
12, Munstergeleen.
Te k. DATSUN Stanza 1.6,
bwj. '82 met APK, LPG,
beetje spuitwerk, vr.pr.

’ 2.750,-. Schaesberger-
weg 172, Heerlen. 045-
-727693.

Te k. VOLVO 340 sedan
automatic, 1e eig., 51.500
km, donkergroenmet., in op-
tim.cond. Koningsweg 37,
Kerkrade. 045-455432.
Te koop VOLVO 343, bwj.
'82, Caumerweg 38 Heerlen
NISSAN Prairie 1,8 SGL, 1
eig., wit, 1985, ’14.750,-;
Nissan Sunny stationcar, 1
eig., grijs, 1985, ’9.500,-;
Nissan Bluebird stationcar,
1 eig. grijs, nw.st., 1983,

’ 8.500,-; Renault 25TS,
blauw, m.-1985, ’9.500,-;
Renault 5 turbo, blauw,
1985, ’9.500,-; Mazda 626
2.0D, Wit, 1986, ’12.750,-;
Volvo 740 GLD, blauw, 1985

’ 18.000,-; Volvo 760 GLE
aut., blauw, 1984
’16.500,-; Volvo 760 GLE
aut. grijs, 1982, ’13.700,-;
Ford Sierra 2.0 GL, wit, dcc.
1983, ’8.900,-; Fod Sierra
1.6 L, LPG, grijs, 1983,
’8.750,-; BMW 315, wit,
1983, ’7.750,-; Toyota
Tercel 1.3 DX, LPG, grijs,
30.000 km, 1983, ’6.900,-;
Saab 900 GLS, wit, 1982,
’5.750,-. Skoda 105 L,
rood, 20.000 km, 1985,

’ 4.000,-; 04492-3234
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.

£&rcrficici.-t! *^§jÈ
Jos Proficiat

Frans van Summere 11'■ met je 60 ste
verjaardag

Liefs, Marlies, Vs__}J
Ria Proficiat!

Donderkop
' Metje ve^aarda^

É
Reageren op

.ajfl advertenties onder
BRIEFNUMMER-

I Stuur uw brief (voldoe!»
gefrankeerd) naar h*'
Limburgs Dagblad,

I Postbus 3100, 6401 v
Heerlen en vergeet f*»

links onder op de
1 enveloppe het nummB'l

de advertentie te
met je 53e verjaardag vermelden.

Fiat PANDA White, t.'B6,
39.000 km, ’6.500,-. Tel.
045-721660.
Te k. Fiat RITMO 60 CL, bwj
'80, APK 6-'9O, i.z.g.st., met
LPG-instal. vr.pr. ’ 1.650,-,
Tel. 04409-1404.
Te k. Fiat PANDA '86, z.g.a.
n. Valkenburgerweg 44,
Voerendaal, na 17.00 uur.
Ford TAUNUS 2.0 GL, dcc.
'80, 1 eig., bruin, 70.000 km,
i.st.v.nw. ’ 3.250,-, 045-
-420650.
Te koop Ford FIESTA '85,
kl. rood, km.st. 37.000, vr.pr.

’ 9.500,-. Tel. 045-443961.
FORD Fiesta type '80, i.z.g.
st., APK '90, vr.pr. ’ 1.850,-.
Tel. 045-726673.
Te koop Ford ESCORT 1.6
GL, autom., 5-drs., dcc. '85,
vast. pr. ’12.500,-. Inr.
mog. Jul. v. Stolbergstr. 24,
Landgraaf.
Te k. Ford ESCORT combi,
'84, z.g.a.n. Te bevr. Val-
kenburgerweg 44, Voeren-
daal, na 17.00 uur.
Te k. OPEL GT, bwj. 72, i.z.
g.st., pr. plm. ’ 10.500,-.
045-255448, na 17.00 uur.
Opel KADETT bwj. '79, APK
04-'9O, pr. ’1.850,-. Tel.
045-415528.
Te koop gevraagd PEU-
GEOT 504 en 505 v.a. '76
tot '83, schade geen be-
zwaar.Tel. 04755-2114.
SKODA 105 LS, nov. '86, pr.

’ 4.250,-. Tel. 045-458126.
Te koop SUZUKI 1000 GX
Coupe, bwj. '80, APK 9-'9O,

’ 1.850,-, tel. 045-316940.
Toyota STARLET, bwj. '84,
69.000 km, sch.vr.
’6.500,-. Tel. 045-725984.
GOLF diesel bwj. 7-'7B, vr.
pr. ’ 1.500,-. Tel. 04406-
-41813.
Te k. VOLVO 245 GLT sta-
tion, '83, centr. vergr., elec.
overdrive, get. glas, trekh., t.
e.a.b. Tel. 043-436354.
Volvo 360 Sedan, '84,
’8.500,-; Volvo 340 Sedan
m'B4, ’7.750,-; Volvo 340,
'82, ’4.750,-; Audi 100 GL
SE, '82, ’5.500,-; Audi 100
GL SE, '79, ’2.250,-; Opel
Kadett, '80, ’3.500,-; Ford
Granada combi '80,

’ 3.000,-; Mits. Galant com-
bi, '84, ’7.750,-; Opel Ka
dett D, '83, ’7.000,-; Opel
Kadett 1,6 combi D combi
'84, ’ 7.500,-; Oirsbeker-
weg 27, Oirsbeek, 04495-
-3582.

MAZDA 626 2.0 diesel'
HB, 5-drs. wit bwj. 09-'&>
eig. bijzonder mooi..
’13.450,-; Renault 25»
06-'B5, do.bl.met. nette'
’13.750,-; Talbot Ra*
'83 groen ’ 9.850,-; dGolf L '78 ’ 1.500,-1 "*1602 '75 orig. 65.000
gave auto, ’3.500,-
-045-255784. __v
FIESTA 1100 '79 sc«
alu. velgen APK;'VW V

'73. Tel. 04499-3398^j
CAPRI 16 GL '80; &A
23 GL '80; Golf diese^Datsun Cherry '79

’ 450,-. 04499-3398^.
Opel Kadett 13 N L.S.
Ford Escort 1.6 L, 5'
Lada Stationcar '84;
Ascona 2.0 S '79; VW r(
'79; Rekord Diesel '7\rantie, mr. fin. mog- Jrbedrijf G. v. Mil, Sports"
Kerkrade. 045-421757>
Te k. gevr. INKOOP
merken auto's. S^geen bezwaar. 045-fJ>
Ford Scorpio 2.4 CL ',
VW Golf 1300 '86; [
Fiesta 1.1 '87; Ford f2.0 GL 5-drs. LPG '8%
troën AX als nw. '88; C%
2CV 6 Club '84; Ford *Sedan 4-drs. '87; Ope*,
dett Caravan diesel fj
'87; Ford Escort 1.1 ?'86; Opel Rekord 2H
’3.000,-. Auto's me'J
vaggarantie. Inruil en "3
ciering. APK-keurir^tion. Autobedrijf Stan
BER, Baanstr. 38 Sd1'

berg. 045-314175.
Gebrs. DOMINIKO^,
biedt aan: Opel Cors?
1.2 rood t. '88; Opel K
(E) 1.8 S champagng',
'87; Opel Kadett 1.3& {
traciet '87; Opel Kade%
groenmet. '85; Kadett y
rood '83; Kadett SR
met. '82; Kadett 13 Ss^
blauwmet. '81; Man»^GTE bruinmet. '83; %
Siërra KR 4i roodmeta'-»j
Siërra 1.8 laser 5-drs ci

pagnemet. '86; Siërra
LPG 5-drs. blauwme''n
Fiesta 1.1 rood, 11.00" J
'88; Escort XR3i wit os-tra's '83. Fiesta Ir
groenmet. '81. Inr. 9Lj
nanc. mogelijk. Auto%'
Gebrs. Dominikowski. j

straat 48 Übacb o. W%_i
Landgraaf Tel. 045: j2^
Te k. Honda PRELüD^
EX, autom. 12 Va^58.000 km., o.a. stu^,
045-727168 na ïSffiy

Sloopauto's _J
Te k. gevr. loop-, sloop- en Wat VERKOPEN?
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal teer via: 045-719966^
de hoogste prijs in Limburg. ?"">--■<__■<■■■ ■■■!--- :: ' ' ""^T*
Tel 045-254049. Bedrijfswagen
ROADSTAR vrgt. loop-, Te k. FIAT 242 Verkop
sloop- en schade-auto's, gen '79 APK ’2-Vrijw. RDW. 045-226346. excl. BTW, 045-4567^Te k. gevr sloop-en SCHA- wij kopen alle luxe -DEAUTO'S van ’lOO,- tot DRIJFSAUTO'S, en y%

’ 5.000,-. 04490-43481. vanaf 1979. Donny Kg
Te k. gevr. SCHADE- sloop- BV. In- en verkoop- Za
en loopauto's, in- en ver- senerweg 219, Maa» tf
koop gebr. auto-onderdelen Tel. 043-635222 °'Tel. 045-411480. 634915. J

Auto onderdelen en accessoires^
Bosal uitlaatpotten en PÜPen^montagedelen (gealuminiseerd'

2 jaar garantie, grote voorraden.
Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

\^BP ■■*
In de Cramer 31, Heerlen.

Tel. 045-716951

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet

Alle Europese- en Japanse automobielen
Géevers Nuth

Tel. 045-244242 _^S
Gebruikte en nieuwe ON- In- en verkoop g°^ji
DERDELEN v. jonge scha- bruikte AUTOBANDE'"'
de-auto's. Deumens Haef- garantie. PassartweëU
land 20 Bruns. 045-254482. Heerlen. Tel. 045^222^
Goede gebruikte onder- Aanhanqwage'^/
delen voor alle types van —--- ::: " -■;■-—-—T^gS
alle merken. ROBBY'S - Te k. fabrieks dubbel
auto-onderd. 045-224123. AANHANGWAGEN- p

Wat VERKOPEN? Adver- e
6rm' 2

metn' '^régis'^
teer via: 045-719966. ’ 2.500,-. Tel. O__^oA

(Brom)f ietsen ___m^ ŷ4
Te koop Vespa CIAO, vaste Piccolo's in het J-^j n
prijs ’lOO,-. Na 12.00 uur Dagblad zijn groot .^ffl
045-223484. SULTAAT! Bel:_ofi>x

Voor Piccolo's zie verder pagina 6



Vrees
l terugkeer naar de gewelddadi-
c,Periode aan het begin van de
k
l'ger jaren, toen in Guatemala

werden gedood door

rechtse doodseskaders, wordt alom
gevreesd.
Sinds augustus zijn in Guatemala
een vooraanstaande politicus, een
belangrijke bankier en minstens vijf
studenten om het leven gebracht.
De hoofdstad Guatemala-Stad
wordt in toenemende mate ontre-
geld door bomaanslagen.
Studenten en activisten voor de
mensenrechten blijken weer met de
regelmaat van de klok te „verdwij-
nen", zoals dat ook ten tijde van de
militaire dictatuur gebeurde.
„Al dit geweldkan niet in de schoe-
nen worden geschoven van één
groep in het bijzonder", aldus een
westerse diplomaat. „Maar de toe-
nemende drughandel voegt er dui-
delijk een dimensie aan toe".
Behalve de cocaïne is er een grote
toeneming van de opiumproduktie.
In 1985 werd er in Guatemala op 225
hectare opiumverbouwd. Dit jaar is
dat uitgedijd tot 1.500hectare, aldus
deskundigen.
De bankier Castillo Love, die op 25
augustus voor zijn huis werd dood-
geschoten, zou zijn vermoord om-
dat hij weigerde druggeld wit te
wassen. Er gaan verder geruchten
in de hoofdstad dat diverse politici
betrokken zijn bij de drugshandel.

Brand veerboot
vermoedelijk
aangestoken

j. JERG - De Deense politie ver-
afSl dat de brand op de veerboot
i is aangestoken. Bij
uDrand kwamen maandag twee
j^en om het leven.H^ündigen die de veerboot aan

onderzoek hebben onderwor-
hebben geconstateerd dat de

i J* is begonnen op een trap aan
| jfo°rkant0°rkant van het schip. Niets
is. er°P dat een technisch manke-
li„ -de oorzaak is geweest en de

die overblijft is
aldus de politieman

( a^t onderzoek leidt.
\ brand brak maandagochtend
j^toen het schip voer ter hoogte

1^ «et Deense Esbjerg, en kostte
t Passagiers, een Zweeds edit-
ie " het leven. De bemanning
|j Jde erin het vuur te blussen en
L 0r Scandinavia, die onderweg
L.Van Zweden naar Groot-Brit-
L'ë, voer op eigen kracht naar
tHlerg.

Bewijzen
Diplomaten zeggen evenwel dat er
geen harde bewijzen zijn voor deze
geruchten. Volgens hen is Guate-
mala ten prooi gevallen aan talrijke
belangentegenstellingen, die alle-
maal een bedreiging vormen voor
de broze democratie in het land.
De christen-democratische presi-
dent Vinicio Cerezo probeert sinds
het herstel van de democratie in ja-
nuari 1986 van Guatemala een rusti-
geen fatsoenlijke staat te maken.
Maar extreem-rechts, verbonden
met de machtige grootgrondbezit-
ters, boort elke poging tot hervor-
ming door de regering-Cerezo de
grond in en wakkert volop de onrust
en ontevredenheid aan onder
legerofficieren van het middenka-
der.
Ondertussen zetten zon 1.200 linkseguerrillastrijders vanuit de bergen
hun strijd tegen de oligarchie van
kapitaal en legervoort.

Meerderheid wil
ook dimlicht

overdag voeren
j}_ Van onze verslaggever

riar?D^ECHT ~ Liefst 65 Percent van de Dordte-
%b ? vindt het verstandig om ook overdag verlich-
eerf Voerenin hetverkeer. Dat is de uitkomst van
lün Onderzoek dat onlangs onder deDordtse bevol-
rnin- ls gehouden. Volgens ir L. Schlösser van het

fusterie van verkeer en waterstaat geeft dat goe-

de hoop dat de campagne 'Dimlicht bij daglicht',
dieDordrecht vanaf 5 oktober gaat voeren, ookeen
succes wordt.

Dordrecht is met deze campagne deeerste gemeen-
te in Nederland die gaat proberen de burgers te be-
wegen ook overdag autoverlichting te voeren. De
gemeente zal zelf het goede voorbeeld geven door
van alle dienstwagens de verlichting te ontsteken.
Een onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft aan-
getoond dat het aantal verkeersslachtoffers met ze-
ker vijf procent kan worden verminderd indien het
autoverkeer ook overdag verlichting voert. Voor
Nederland betekent dat jaarlijksbijna honderd do-
den en 2500 gewonden minder. In andere landen,
zoals Zweden en de Verenigde Staten, is de daling
overigens veel sterker geweest.

binnen/buitenland

Middenamerikaans land nieuwe doorvoerhaven cocaïnehandel

Drugbaronnen Colombia
naar Guatemala gevlucht

- Guatemala, dat al lange tijd een twijfelachti-
[rePutatie heeft op het gebied van moord en doodslag, lijkt
r nieuwe doorvoerhaven te zijn geworden van de Colom-an.se cocaïnehandel.

jivi°t voor kort gewelddadigst ge-
-0 land van Midden-Amerika([..*■ de laatste tijd weer opge--1 l'kt door ontvoeringen, bomaan-
Qn en moordpartijen. In deze

roeren de Colombiaan-
f'.^fugbaronnen zich naar harte-
ji'aldus westerse waarnemers.

i [f|^ s diplomaten hebben tegenJ^V Colombiaanse drughandela-
'a van deMedellin- en Cali-kartels,
jij Jf1 hun eigen land op de hielen, i gezeten door de Colom-wnse autoriteiten, hun activiteit
l(l

egd naar Guatemala. Per week
»j lrca 500 kilogram cocaïne via
[J^iddenamerikaanse land naarlenigde Staten gaan.

Alleen VVD
verliest leden

DEN HAAG - Van de grote poli-
tieke partijen boekt alleen de
WD ledenverlies. Bij het CDA
spreekt men van een toeloopvan
nieuwe leden: zon zes- a zeven-
honderd in de laatste drieweken.
Bij de ledenadministratie van
D66 is men ronduit enthousiast.

„Het gaat uitstekend. We gaan de
laatste weken met sprongen
vooruit en naderen de tiendui-
zend leden", aldus de admini-
stratrice van D66. Bij de PvdA
wordt het ledental redelijk sta-
biel genoemd. „Het schommelt
steeds rond de honderdduizend.
Tijdens de verkiezingscampagne

is er eerder ledenwinst dan ver-
lies geboekt".

De ledenaanwas van CDA en
D66 staat in schril contrast met
het ledenverlies van deWD. Op
de laatste teldatum (15 septem-
ber) bedroeg het aantal leden cir-
ca 66.000. De partij is daarmee te-
rug op een niveau van vóór 1973,
toen de WD 68.414 leden telde.

De liberalen waren wat betreft
ledental op hun hoogtepunt in
1982. Met 102.888 leden werd de
omvang van het ledenbestand
van de PvdA benaderd. Sinds-
dien ging het bergafwaarts. In
vijfjaar tijd verloor de partij een
kwart van haar leden en die da-
ling zet zich nog steeds voort. De
partij troost zich met één gedach-
te: in de jarenzestig schommelde
het ledental rond de 30.000.

Sterke man
Op de bijna twee uur durende pers-
conferentie benadrukte Jiang dat
de 85-jarige Deng Xiaoping voorlo-
pig nog de sterke man van China
blijft. Daarmee sprak hij geruchten
in buitenlandse media tegen dat
Deng al afgetreden zou zijn alsvoor-
zitter van de militaire commissie, de
enige functie die hij nog bekleedt,
en dat Jiang zijn ambt overgeno-
men zou hebben. „In deze (zeer be-
langrijke) kwestie staat veel op het
spel, wanneer Deng afkan treden en
wie hem zal opvolgen hangt af van

de partij en de staat", aldus de par
tijleider.

De partijtop deed alle mogelijke
moeite om de westerse journalisten
ervan te overtuigen dat het grootste
protest in veertig jaar geenverande-
ring heeft gebracht in het economi-
sche beleid van het China en dat
buitenlandse investeerders van har-
te welkom zijn. Na het ingrijpen van
het leger bevroren Japan, de We-
reldbank en veel Europese landen
hun nieuwe leningen aan China.
„Hervormingen en een open deur
zijn de basisprincipes van de staat",
zei vice-premier Yao Yilin, „wij ver-
welkomen buitenlandse investeer-
ders en wij zullen het investe-
ringsklimaat verbeteren".

Kritiek
De ministerwist echter niet ieder-
een te overtuigen. De leidervan de
Democratische meerderheid in de
Senaat, George Mitchell, bleef bij
zijn kritiek dat Bush niet actief ge-
noeg inspeelt op de kansen die de
door Gorbatsjov geleide hervor-
mingsbeweging in de Sovjetunie
biedt. Feit is dat'in Jackson Hole
vrijwel alle concessies afkomstig
waren van Sjevardnadze's delega-
tie.

De Amerikaanse bewindsman
kreeg van de Sovjet-minister te
horen:

" dat Moskou een Start-verdrag
niet langer afhankelijk stelt van
een overeenkomst over hetAmeri-
kaanse,. SDI-onderzoek naar een
raketafweersysteem in de ruimte;

" dat een ander obstakel voor de
totstandkoming van een Start-ak-
koord, het probleem van op sche-
pen gestationeerde kruisraketten,
niet hoeft te worden opgelost in
het kader van de besprekingen
over de strategische wapens.

" dat het omstreden radarcom-
plex bij Krasnojarsk zal worden
ontmanteld. De aanvankelijke
voorwaarde dat Washington op
zijn beurt radarinstallaties op
Groenland en in Groot-Brittannië

zou moeten afbreken, heeft Mos-
kou laten vallen.
Uit commentaren van Amerikaan-
se zijde bleek dat men verrast was
door de reikwijdte van de Sovjet-
concessies. Men wist dat Sjevard-
nadze belangrijke voorstellen bij
zich had, maar dat hij zover zou
gaan, met name wat de koppeling
tussen SDI en Start betreft, had
niemand in Washington kunnen
bevroeden.

Kennelijk vond Gorbatsjov dat
Bush nu genoeg tijd heeft gehad
om zich voor te bereiden op het
ontwapeningsoverleg en besloot
hij met een nieuw staaltje van zijn
opmerkelijke concessiebereidheid
te proberen deAmerikaanse presi-
dent in beweging te krijgen.

Gorbatsjovs handelwijze duidt er
in ieder geval op dat de Sovjet-lei-
der nog altijdhappig is op het slui-
ten van ontwapeningsovereen-
komsten, ook al vermag niet ieder-
een in te zien hoe die hem nog (on-
danks de geldbesparingen die er-
uit kunnen voortvloeien) kunnen
helpen bij het oplossen van de gi-
gantische binnenlandse proble-
men en ook al valt steedsvaker te
horen dat alle politieke verande-
ringen in het Oostblok de kwestie
van de wapenbeheersingeigenlijk
naar het tweede plan hebben ver-
wezen. .
In Washington waren er overigens
ook experts'die- zoals eveneens te
doen gebruikelijk - meteen relati-
verende kanttekeningen plaatsten
bij de betekenis van de Sovjet-
concessies. Op dit moment wijst
niets erop, zo heette het, dat Mos-
kou zijn verzet tegen de eventuele
ingebruikneming van een anti-ra-
kettensysteem in de ruimte heeft
opgegeven.

ABM-verdrag
Want officieel mag de koppeling
tussen het SDI en de Start-bespre-

kingen zijn verbroken, de Sovjet-
unie behoudt zich nog wel het
recht voor een Start-verdrag op te
zeggen als de VS zich niet houden
aan het uit 1972 daterende ABM-
verdrag, dat volgens Moskou de
plaatsing in de ruimte van een ver-
dedigingsstelsel tegen vijandelij-
ke raketten verbiedt. Deze voor-
waarde deed Les Aspin, de voor-
zitter van de defensiecommissie
van het Huis van Afgevaardigden,
opmerken dat het Kremlin „de
vorm, maar niet de kern" van zijn
verzet tegen het SDI heeft veran-
derd.

Ondanks alle bedenkingen is
Bush' nationale veiligheidsadvi-
seur Brent Scowcroft ervan over-
tuigd dat het Sovjet-bod werkelijk
is ingegeven door een „verhoogde
belangstelling voor een Start-ver-
drag". In ieder geval lijktGorbats-
jov er voor dit moment in te zijn
geslaagd het „momentum", zoals
het wel genoemd wordt, terug te
brengen in de ontwapeningson-
derhandelingen (dit geldt niet
voor het overleg over de conven-
tionele strijdkrachten, die toch al
zeer voorspoedig verlopen).

Want Baker en Sjevardnadze zet-
ten ook hun handtekening onder
overeenkomsten over het uitvoe-
ren van proefinspecties met het
oog op een toekomstige Start-
overeenkomst en over het inspec-
teren van kernproeven. Moskou
wil zelfs helemaal afzien van deze
proeven, mits deVS dat ook doen.

Inzake de chemischewapens werd
een overeenkomst gesloten over
het uitwisselen van gegevens over
de voorraden chemische wapens
en over het inspecteren van che-
mische fabrieken en installaties.
Bush deed daar in zijn rede tot de
VN nog een schepje bovenop met
zijn voorstel om, in afwachting
van een wereldomvattend verbod
op strijdgassen, alvast het grootste
deel van het Amerikaanse arsenaal
te vernietigen. Moskou moet dan
wel meedoen. De Sovjetunie is
daartoe bereid en ging gisteren in'
de VN zelfs nog een stapje verder:
de supermachten zouden hun hele
voorraad gifgas moeten vernieti-
gen.

En ook verklaarde de Sovjetunie
gisteren bereid te zijn haar voor-
raad kernwapens voor de korte af-
stand in Europa verder eenzijdig
terug te dringen, mits de NAVO
bereid is over deze categorie wa-
pens te onderhandelen.

Geen medelijden voor slachtoffers opstand

Partijtop China vindt
bloedbad geen drama
PEKING -De bloedige militaireon-
derdrukking van de demonstraties
voor meer democratie, waarbij hon-
derden mensen omkwamen, in Pe-
king in juni dit jaar beschouwt de
top van de Chinese communistische
partij niet als een tragedie. Dat heeft
partijleider Jiang Zemin gisteren
gezegd op een persconferentie waar
het complete dagelijks bestuur van
het Politburo van departij aanwezig
was.

„Wij zien het niet als een tragedie",
zei Jiang Zemin, „het was een con-
tra-revolutionaire opstand. De aard
was duidelijk, hierover bestaat on-
der de partijleiders geen verschil
van mening". Hij en de andere aan-
wezige leden van het Politburo had-
den geen woord van medelijden
over voor de honderden, en mis-
schien wel duizenden mensen, die
op 3 en 4 juni vermoord werden
door de soldaten.
Rond Jiang stonden de vijf leden
van het dagelijks bestuur, allen in
keurig kostuum in tegenstelling tot
deMao-pakken die zij de laatste tijd
steeds vaker droegen in een reactie
op het hervormingsgezinde beleid
dat de inmiddels afgezette partijlei-
der Zhao Ziyangvoorstond.

Onderzoek
Over zijn voorganger Zhao Ziyang,
die werd afgezet omdat hij openlijk
de studentenprotesten steunde, zei
Jiang dat de partij nog steeds de
fouten van Zhao onderzoekt, maar

vhij gaf aan dat de ex-partijleider
goed behandeld wordt. „De (be-
leidsfouten die een kameraad
maakt zullen geen kwalijke gevol-
gen hebben voor die kameraad",
verzekerde Jiang, die daaraan toe-
voegde „hij heeft een hoger salaris
dan ik, omdat hij langer lid van de
partij is".

De 'misdadigers' die tijdens de de-
monstraties in juni de wetten over-
traden hoeven niet op zoveel mede-
dogen te rekenen. „Zij zullen over-
eenkomstig de wet gestraft wor-
den". Jiang gaf geen antwoord op
de vraag of de leiders van de op-
stand de doodstraf zullen krijgen.
Op het platform waren behalve
Jiang Zemin en Yao Yilin ook Qiao
Shi, Song Ping, Li Ruihan en pre-
mier Li Peng aanwezig.

Sovjetunieprobeert VS met concessies tot actie te verleiden

Ontwapeningsoverleg
in hogere versnelling

DEN HAAG -. Met de Grand
Teton Mountains als inspire-
rend decor hebben de Ameri-
kaanse minister van buiten-
landse zaken JamesBaker en
zijn Sovjet-collega Edoeard
Sjevardnadze afgelopen
weekeinde een punt gezet
achter de periode van betrek-
kelijke stilstand die met de
komst van president George
Bush intrad in de betrekkin-
gen tussen de twee supermo-
gendheden. Het ontwape-
ningsoverleg lijkt nu over de
hele linie in een hogere ver-
snelling te zijn gebracht, van
de strategische raketten tot
de chemische wapens.

Met name de Start-besprekingen
over de strategische kernwapens
hebben een belangrijke impuls ge-
kregen. De twee ministers hebben
afgesproken dat zij elkaar ten min-
ste nog tweemaal zullen ontmoe-
ten om het beoogde verdrag over
halvering van het aantal strategi-
sche wapens voor te bereiden. Zij
willen de overeenkomst rond heb-
ben vóór de eerste topontmoeting
tussen Bush en Sovjet-leider Gor-
batsjov, die de twee leiders vol-gend jaar laat in het voorjaar ofvroeg in de zomer hopen té beleg-
gen. Eerder hadden Amerikaanse
regeringsfunctionarissen nog ge-
zegd dat Bush al blij zou znn als
een Start-verdrag op tijd klaar zou
zijn voor de komende presidents-
verkiezingen van 1992.
Ook bij de onderhandelingen over
de chemische wapens is er volgens
Bush nu lang genoeg getalmd. De
tijd dringt, zo zei hij maandagvoor
de Algemene Vergadering van de
VN. Binnen.tien jaarna de onder-
tekening van een verdrag moeten
alle chemische wapens uit de we-
reld zijn verdwenen. Als eerste
aanzet daartoe zijn de Amerikanen
bereid nu al 80 procent van hun ar-

senaal te vernietigen. Het ant-
woord van de Sovjets kwam giste-
ren al: zij willen af van alle gifgas
en wel op korte termijn.

Baker was er na afloop van het mi-
nisteriële beraad in Jackson Hole
(Wyoming) als de kippen om zijn
gram te halen tegenover de critici
die de regering-Bush de afgelopen
weken een te passieve opstelling
jegens de Sovjetunie verweten.
Sommige leden van de Ameri-
kaanse regeringsploeg werd zelfs
heimwee naar de Koude Oorlog
toegedicht.

" De laatste
Vietnamese
troepen passeer-
den gisteren de
Cambodjaanse
grens. Vietnam
verklaarde zich
bij die gelegen-
heid voorstan-
der van een in-
ternationaal
controlemecha-
nisme in Cam-
bodja op voor-
waarde dat dit
onder toezicht
staat van de Pa-
rijse Conferentie
over Cambodja.
Vietnamese
troepen maak-
ten indertijd een
einde aan het
schrikbewind
van deRode
Khmer onder
Pol Pot. De Pa-
rijse Conferentie
over Cambodja
ging eind vorige
maand zonder
concrete resulta-
ten uiteen. Het
ontbreken van
internationaal
toezicht in Kam-
puchea vergroot
de vrees voor het
uitbreken van
een nieuwe bur-
geroorlog in het
land. De hoop is
dat de Parijse
conferentie snel
opnieuw bijeen-
komt.

(ADVERTENTIE)
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(Bromfietsen
HONDA MT-5 v.a. ’lll,- Grote sortering en nergens
per maand. Meer informatie goedkoper; Fietsen, onder-

" Bromfietsspecialist Math delen en banden. Ook voor

" Salden, Limbricht. reparaties. Simon Olthofs, Div. gebr. VESPA'S CIAO, Iw'!'!!' sPe.cjaalzaak
-!ook gebr. onderdelen, inruil "PHO°N' M*nMtr. 14

'-mogel. H. Kruisstr. 65, Gre- Geleen-Zuid. 04490-49237.
venbicht. Tel. 04498-57844. Donderdag koopavond.
Raleigh-Nova SPORT- Een PICCOLO in het Lim-
FIETS met 5 versn., deraill, burgs Dagblad helpt u op
splinternieuw en geh. compl. weg naar snel succes. Bel:
Pr. ’450,-, tel. 045-416550. 045-719966.

Caravans/Kamperen
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
Caravelair en Sprite 1989 ex
verhuur modellen te koop nu
met duizenden guldens kor-
ting op is op. BARTELS
Caravaning Hommerterweg
256, Amstenrade. Tel.
04492-1870.
ALPEN-KREUZER 1990
vouw-wagens in 5 modellen
met kleurcombinaties bruin-
beige-groen en grijs-oranje.
Nu met de bekende winter-
korting vanaf ’ 4.335,-.
Duurder hoeft niet....Voor-
deliger kan niet! Caravans
1990. Burstner-Hobby-
Knaus. Nog enkele overjari-
ge modellen met extra kor-
ting. Voortenten: Brand,
Gerjak, Isabella, Trio, Wal-
ker. Tevens onderhoud, re-
paratie, remmentest en
schade-regeling. Caravan-
Import Feijts, Hoofdstraat
84 Amstenrade 04492-1860
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.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

FIAT van Hooi bus 8.25 m.
inger. gestoft., APK-gek., pr.
n.o.t.k. Superkampeerauto.
Zr. ' Paladiaplnts. 28,
Meerssen.
Te k. 2-pers. FENDT. Kop-
keuken, toiletr, ringverw.,
voortent etc. Bwj. '80. Pr.

’ 7.300,-Tel. 045-710507.
CARAVANSTALLING vanaf

’ 175,- per jr. Bartels. Cara-
vaning Hommerterweg 256,
Amstenrade. 04492-1870.

Vakantie

ANViïkf>
Aanbieding v.d.

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

’350,-. Voor 2 fietsen van

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

Te huur in ZEELAND aan de
Stelleplas 4-sterren bunga-
low. Tel. 01100-21839.

Kontakten/Klubs

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

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

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

06-320.323.01
Babbellijn

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

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

Tieners......o6-320.323.10
Relax-line 06-320.320.08
Add. prod. 50ct/min. GRATIS porno poster.

Tiener-Box 06-320.325.30
Speciaal inbel no. voor HETE MEISJES (va 18j) tegen laag

tarief 010-4951748. Niet alleen het weer is heet 50c.p.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 mogelijkhedenvoor trio, massage en metmooie 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

Nieuw**Club Hof van Ede**Nieuw
Ook Escort. Sittart, Putstraat 85a. 04490-10218 b.g.g.
51892. Tew. meisjes gevr. Int. mog. Gar. loon. Maand,

t/m donderd. van 2 tot 2 u. Weekend van 2 tot 4 uur.

MEISJES

DROMEN
06-320.329.93 / 50 cpm

LIVE-LIVE-LIVE 50 ct.p.m.

Sex-Box
06-320.325.06
Grieks Intiem

Marcha
50 et/min. 06-

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

S.M. Box
06-320.330.70

Talk.Prod.

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

-320.324.06
Speciaal inbel no. voor hete

DAMES tegen laag tarief
010-4951959.

Tieners
DOEN HET VAKER

50ct/min. 06-

-320.320.10
GRATIS PORNO PAKKET

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

320.320.24.
06 - 50 et p/m

Sex Buro
320*324*01

Lesbi 28
320*320*28

Sexï 68
320*320*68

Loes
320*322*30

Pervers
320*324*00
Zestien

Jonge meisjesdromen 06-
-320.321.66 (50ct p.m.)

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

Making love
De beste gay-line

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

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06-

-320*325*25
Hardlesbi

Rijpe Sex
Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*323*24
"06-320.321.03"

Retina Sexfoon

' ’ 0,50 p/m

Rijpe vrouwen
Tante Ria 40 jr 50 cpm 06-

-320*323*45
320*323*45
Aangerand d00r....

Lady Bizar
50 et. pm. 06*

320*324*68
Als ik 'n paar borrels op heb

en ik vind jou lekker....
Dan doe ik 't voor niks!!
De Sexbom

06-320.327.11 - 50 c.p/m.

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

len. 045-225237

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

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

Tev. meisjes gevr.

SCHOOL
MEISJE

06-320.324.35 / 50 c.p.m.

GRATIS
Hete Live Telefoonsex

06-320.329.91 / 50 c.p.m.

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

Escortservice all-in
045-326191

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

sexy meisjes, ’ 200,- all-in.
Geop: ma. t/m za. 12-02 uur.
Balthasar Floriszstr. 37 hs,
Amsterdam. 020-762176.
U kunt ’ 150,- winnen !!
06-320.324.94

Luister maar!! (50 ct.p.m.)
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.)

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 diezich
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.)

&_?* LIMBURGI2fim 06-320.327.55
H IN HET 06-CAt CAFÉ LEER JE NIEUWEVHIENDEN KEWtE» GIE WIET VEB WEGKUNNEN WONEN!

Voor als het iets meer moet
zijn ....? bel dan de

eropbox
06-320.325.36 niet halfvol
maar volle sex!! 50 c.p/m.
Uit je dak gaan? belust op

sex? zin in een lekker meisje
misschien zit ze op de

smotzbox
06-320.325.14 - 50 c.p.m.
Als je vreemd gaat op je

eigen box... dat heet
Boxest

06-320.325.16 - 50 c.p.m.
doe 't op jouw manier!!

Bij mannen moet ie groot
zijn en bij vrouwen juistklein
wat 'n onzin!! als je 't maar
lekker doet!! met zn tienen

op de box!! 50 c.p.m.
06-320.325.20

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.
'n oud nummer... maar met

nieuwe frisse meisje...
nombre hombre
06-320.320.23 - 50 c.p.m.
wat lang blijft is lekker!!

Kroeshaartjes en alleen een
lendedoekje 0m...?? waar

draait dat op uit??
Zoenbabwe

06-320.325.22 - 50 c.p.m.
Als je net zo lekker bent als
datje kletst... nou, kom me

dan maar verwennen!
"Box 34"

06-320.325.34/50 ct.p.m.
Tienersex op 't schoolplein!!

06-320.320.13/50 ct.p.m.
"Calcutta"

schoolpleinsex metzn tienen!!
Sta je op springen?...

wij ook!! wij willen dat jijons
belt!! wij zijn erg heet!!

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

Een paaltje werpen? elke'
seconde telt!! dit is waan-

zinnig!! hier lusten de
honden geen brood van!!
06-320.322.77/ 50 ct.p.m.

Best in Townü
Boys voor heren, privé en

escort, 040-517097.

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

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

Supergirls
bij madame Butterfly.

Tevens sympathiek meisje
gevr. Open vanaf 14 uur.
Hommert 24, Vaesrade.

Escort-Service
van 21.00 tot 05.00 uur.

Tel. 04490-19534.

Bar. St. Tropez
Net iets anders!

ledere dag geopend
van 21-5 uur.

Putstraat 40, Sittard.

Love Buro
voor uw broodnodige trek

06.320.324.69
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.)

Nieuw
Euro Escort vraagt meisjes.

Tel. 043-618908.

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

Lekkere meid zkt. sexvriend
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
Schoolmeisjes, hete chicks

en rijpe tantes. Ze willen
snel sex-met-jou. Bel de

Tippelbox:
06-320.326.66 (50 cpm).

Peggy Privé
Verwennen en verwend

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

-74393.

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.

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

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

"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 dwaalt ze 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

Sexsuperbox
zijn die hete praters die best
willen, maar op de Heetste
Box daar doen ze 't na het
praatje. SexSuperßox 06-

-320.324.30 Heetste Box 06-
-320.328.29 50 cent p.m.

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.).

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)

Je vindt snel een fijn paar op
de Box voor
Ruilsex

06-320.326.88,
en wil je echt

Genieten, bel de XL Box
voor extra grote sexmaten
voor dames en heren XL
06-320.326.99. (50 cpm)

rosie-relatielijn
Dagel. andere contacten.

06-320.324.50 (50 ct./p.m.)
Zie de foto's v.d. dames in
Rosie Sept. Deelname gra-
tis. 010-429.11.33. 100%
discreet door Codesysteem.
De jonge vrouw van de ge-
neraal krijgt hulp van een

soldaat. Hij doet zn best...
tot ze

tevreden
is... 06-320.326.93 (50 cpm)

De Pornobox
geeft nog altijd wat de naam

belooft. Geen flauwekul
maartot op 't been... Porno!!
en ... Porno!! 06-320.320.51

(50 cpm)
De loopjongen misbruikt

foto's van de knappe blonde
cheffin. In zijn kamer

Verdient
ze ze terug.

06-320.326.73 (50 cpm)
Haar tegenzin verdwijnt als
ze streng wordt aangepakt.

Woedend 'nee' wordt
Fluisterend "ja".
06-320.326.90 (50 cpm)

Als die jongeknul merkt wat
mannen met hem kunnen
doen, gaat de wereld open

voor al zn hete

Verlangens
06-320.326.91 (50 cpm)

Rosie-zweeplijn
Anita verzet zich tegen een
donkere figuur in zwart leer,

maar als ze merkt dat het
een vrouw is... HEERLIJK.

06-320.330.51 (50cpm)
Alleen zo windt het Ine op.

Met een
Onbekende

ergens in de nacht. Een por-
tiek of in 'n wagen. 06-320.

323.84 (50 cpm) .
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)

(Huis)dieren

Te koop prachtige Engelse
springer SPANIEL pups,
stamb., pasp., ing., ontw.
Tel. 04998-73811.
BOBTAILPUPS met stam-
boom 6 wkn. Inl. Janssen,
Braambessenstr. 58, Hech-
tel België. Tel. 09-32.11.
473602.

Te k. echte Holl.
MEEUWEN, rood-zwart,
goed fokduiven. K. Onnestr.
3, Geleen. 04490-48158.
Te k. hele mooie PITBULL-
PUPS, ouders heel be-
trouwbaar, karakter goed
voor kinderen. Tel. 045-
-251165 b.g.g. 272929.

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 Weertjes

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 metaal 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)

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

045-425100 nieuwe aanw.

Nieuw Rosita
en Manuela af 9 uur

Tel. 045-721759.

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

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.
Angela

en haar meisjes, tot 3.00 u.
Privé en escort. Tevens

meisjes gevr. 045-228975.
Wij kloppen... Wij vegen..

en wij zuigen
de meisjes van

Club
Bubbles
Rijksweg Zuid 131

Geleen. 04490-42313
Tevens meisjes gevr.

Kriebels...?
Bel maar naar Karin

50 c/m 06-

-320*327*27
Let op, Heren !
Linda en Elvita, trio met

echte lesbische show. Club
2000, Rijksweg Nrd. 22,

Geleen. Tel. 04490-42315.

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608.

Anita
Privé met escort ook
zat, tel. 045-352543.

Echtpaar
zoekt man voor moderne

vriendschap. Br.o.nr.
B-2183, Limburgs Dagblad,

Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Club La Ferme
Lemmensstr. 73, Ingber/
Gulpen. Tel. 04450-3290.

Dag. geop. v. 11.00-2.00 u.
Ook Zat. en Zond. Rijksweg

Maastr.-Vaals, plusm.
500m. achter de kruising
Noorbeek, 1e str. links, na
100m. rechtsaf naar boer-
derij. Mooie meisjes aanw.

Club La Ferme
Lemmensstr. 73, Ingber/
Gulpen. Tel. 04450-3290.

Dag. geop. v. 11.00-2.00 u.
Ook Zat. en Zond. Rijksweg

Maastr.-Vaals, plusm.
500m. achter de kruising

Noorbeek, 1e str. links, na
100m. rechtsaf naar boer-

derij. Mooie meisjes aanw.

Yorks- en Foxterriers, Dw.
poedels, teckels, boemer-
hondjes. Walem 11A, Schin
op Geul. Tel. 04459-1237.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
Kakatoe's en Ara's. Tel.
04490-75359.
Te k. DWERGPAPAGAAI
met kooi. Tel. na 18 uur
045-310012
Te k. nest LABRADORS en
nest Rottweilers 04743-
-2303.

Te k. prachtige BULL-
TERRIER, reu, 8 mnd, we-
gens omstandigh. pr.n.o.t.k.
Tel. 045-326537.
Te k. ROTTWEILER, 9 we-
ken oud, Herder-pups, ge-
ënt, ontwormd, met entbe-
wijs. Tel. 09-49-24561757.
Jonge KIPPEN en kalkoe-
nen. Henk Ploemen, Broek-
huizenstraat 538, Rimburg.
Tel. 045-320229.

In en 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.
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
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.

Eiken TUINHOUT; schuttin-
gen, palen, pergola's, biel-
zen enz. ook geïmpr., event.
thuisbez. Houtzagerij, im-
pregneerbedrijf Windels,
Bouwberg Brunssum. Tel.
045-270585.

Opleidingen
Studiebegeleiding, bijles of
conversatieles. Educatief
centrum de HORIZON. Inl.
045-741102 b.g.g. 045-
-210541.
OUDERS! Heeft uw kind
problemen op school?
Moeite met taal en rekenen,
concentratie of last van faal-
angst? Voor desk. advies en
begeleiding part. Praktijk
Tummers, tel. 045-272677.

Huwelijk/Kennismaking
Nieuw; ALLEENSTAAN-
DENCLUB Eldorado, iedere
woensdagavond dansavond
va. 20.00 uur met DJ. Ge-
lieve bewijs van alleen-
staand mee te nemen, zon-
der legitimatie geen toe-
gang. Uw clubpas ligt klaar.
Bongerd 5, Spaubeek. Tel.
04493-4193.
Zoekt U een ser. relatie. Bel
dan 045-211948. Huw.rel.
bern.buro "LEVENSGELUK"

Man 47 jr. zkt. kennism. met
nette VROUW 40-50 jr„
kind geen bezw. Br.o.nr.
B-2182, LD., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Mode Totaal
DAMES! Nog echte kwali-
teitsstoffen vindt u bij stof-
fenzaak Tummers, Kerkstr.
302, Brunssum. 045-
-272677. Zeer excl. Ook gro-
te collectie bruidsstoffen.

Belde Vakman
Verstopte afvoer of riolering

R.R.S.
Betaling alleen bij succes!!

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht
Districtskantoor Limburg:

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.
Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892
NEW LOOK BV Schaes- STOELMATTERIJ vern. rie-
berg. Gevelreiniging, uit- ten en biezen stoelen met
kappen, voegen, steigerver- gar. Bel. 045-418820.
S45r3ll?09 045"312154 °' DAKDEKKERSBEDRIJF Deu4t>-^/ua. _ Nok voor a| uw dakdek.
OPRITTEN en terrassen in werkzaamheden, met de
klinkers of sierbestrating. Vr. langste schriftelijke garantie,
pr.opg. Tuinaanleg 045- Bel voor vrijblijvende offerte.
423699. Tel. 045-224459/753008.
Voor al uw NIEUWBOUW Diepvries- "en KOELKAST-
en verbouwingen: Bouwbe- REPARATIE zonder voorrij-
drijf Baburek. Tel. 045- kosten. Bel Geleen 04490- ■216969. 45230. Service binnen 24 u.

Wonen Totaal
KEUKENS laag in prijs met 'JSKAST ’ 95,-; gasforn.
garantie. R/J Handelsonder- f *s/'> d'epvr. ’190,-; gas-
neming, Stationstr. 294, P'- ’ 75,-. 045-725595.
Nuth. Tel. 045-242602. EIKEN eeth. ’325,-, Oma
-7 ■, qam^ot^, slaapk. ’ 425,-, eik. dressoirZwaar eiken BANKSTEL vpr ’ 550,-, eik. bankst ’ 350 -’ 975; zwaar eiken dressoir Kouvenderstr. 208, H'broekvpr. ’ 875,-; zwaar eiken ~ ;——eethoek vpr. ’ 1.250,-; Te kooP, aan 9

A *&.an-
massief eiken TV/videokast "aar .?"»_! BANKSTEL.
vpr. ’ 875,- 045-323830. 3-2-1 zte.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Grootste sortering div. uitvoeringen reeds vanaf ’899,-.
Nu 4x gebogen hemel met 10 snelbruinlampen, ventilator,
compleet met statief nu ’ 1.198,-. Erkend Riho-dealer.

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

Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.
Te koop ALISUN 1000 zon- ~ "
netunnel, 1 jr. oud. Tel. 045- Computers
26122' ■■. _,„_,_,r- Te k- AMIGA 500 met mo-Te k. z.g.a.n. Rhio ZONNE- dulator en software TelHEMEL en bank, met nw. 045-229256snelbruinlampen, weg. —■ _■_, . —-

plaatsgebr., samen vaste pr. J*L?JAR'""T: \°s4°?t'’ 1.750,-. Tel. 045-325815 en T*3 en,5M,1.24' Monitor... . ..m.,"---,-.—zz en peacock IBM printer 9Wat VERKOPEN? Adver- mnd. oud. Zeer aantr pr
teer via: 045-719966. 045-423451

TV/Vldeo ~~~~

KLEUREN TV grote sorte- Goede KLEUREN tv's. Zeer
ring vanaf ’75,-. Radio TV grote sort. va. ’125,- metvan Voorst, Ganzeweide 48 gar. Reeds 25 jr. het juisteHeerlerheide. 045-213879. adres. . TV-Occ. centrum
Wat VERKOPEN? Adver- Geel, Grasbroekerweg 25,
teer via: 045-719966. Heerlen. Tel. 045-724760.

Kachels/Verwarm! ng
KACHELS, keuze uit 200 st. Kachels, nieuw en gerevi-
Jac. Köhlen, Rijksweg N. seerd, grote keus. De
104, Sittard. 04490-13228. KACHELSMID, de beste en .
Tek. Bruinkool-Houtkachel S^o^B^l^ 1 "'De DIETRICH" nieuw *"mmen- iel. 04459-1638.
’3.500,- voor ’1.000,-. Wat VERKOPEN? Adver-
Tel. 045-461189. teer via: 045-719966.

Muziek

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

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

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!!
PIANO'S huur met koop-
recht van ’ 65,- tot ’ 200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam
010-4363500.

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

Te koop 2 boxen merk HE-
CO, lab 3, 400 Watt, 4 en 8
ohm. pr.n.o.t.k. Tel. na
14.00 uur 045-740526.

Kunst en Antiek
Te k. gevraagd ANTIEKE
meubels, kleingoed enz.
Tel. 09-321226*1156.
Te k. OLIEVERF sdhilderij,
"Venetië", van Eugène
Quanjel, 1962. Galerie
Michel, Steenweg 44,
Sittard. 04490-10262.

Braderieën/Markten

Suffelmarkt Kerkrade
in de Rodahal.

Zaterdag 30 september en zondag 1 oktober-.
Huur een kraampje ’ 45,- p.d. Uitsl. deelname "*particulieren. Tel. 01640-35916/57521._> ,

Te koop gevraagd
■ — <i

GOUD, zilv., munt, postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109 (verl. naar
stat. Lutterade) Geleen.
KLEUREN TV's en video's
defect geen bezwaar. Tel.
045-728130.
Wij komen OVERAL drin-
gend gevr. damespockets,
stuiverromans, flodderboek-
jes, sexbladen en porno-
boekjes. 09-3287786810.
FIETSDRAAGREK voor
montage op trekhaak. Tel.
04459-1270.

Wij vragen KLEUREN 1

def. geen bezw. *«
stereo torens; dames >?

mer; skiën; ski-schoene
zware eiken eethoeK-
-04406-12875. ✓

Inkoop GOUD enz'1

contant geld. Verseve»
roleastraat 80 A, Ht*
Tel. 045-714666. __^>

Te k. gevr. rechtstjjj
elementenkast of viW*.
en eethoek en koelka*
04490-28243.

Diversen .
Gebit gebroken

Klaar terwijl u wacht.
Hoonhout

Akerstr. N 328, Hoensbroek
Tel. 045-228211.

GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
Aangeb. TALENCURSUS-
SEN in 83 talen op Ips of
cass. ’ 65,- (ook voor bui-
tenlanders), 21 danslessen
op cass. enz. allen samen
’lOO,-, Yoga of Aerobic
cursus op cass. ’65,-, zes
oude lepeltjes met beeltenis
Elvis Presley ’ 50,-. Tel.
070-638667 of 070-894543.
Te k. WINKELDEUR, alu.
2.50 hg x 1.13 br. met stalen
kozijn en overl.; oliekachel
5.000 kl; eiken oma bed
1.20 br. Tel. 045-314336.

Bistro 'T GEVELKE- H
donderdag verse mos*.
Pr. Mauritsln 4 BeeK
04490-71904. _v.—— ü
Paard en ruiter naa[TERSPORTCENTRUM,
Prickart, Bocholtz. Tel-"
444833. _^

Door jonge masseusss,
le ONTSPANNINGST
SAGE met leuk gespr^
(fris) drankje. Eens gf!j_
u blijft komen. 045 jij?
Te k. 2 st. indü:
NAAIMACH. "Pfaff", '"'!
te bez. tussen 3 e" ■Dorpsstr. 2, Spaubee*
04493-1646.
KAARTLEGGEN "$
telefonische afsC
045-714247.
De massage van VÉ"
QUE is en blijft unie*-
-045-228481. _^:

X
~,„.„... -^"jkma

AUTOMOBIELBEDRIJF

CREUSEN B.^Ds nieuwe Fiat-dealer voor Heerlen e.o.
zoekt op korte termijn;

enthousiaste 1° montetf
met

" ruime ervaring (liefst Fiat)

" APK

" leidinggevende capaciteiten

" verantwoordelijkheidsgevoel
;H:. 1

Sollicitaties richten aan:
Directie Automobielbedrijf Creusen B.V-
Spoorslngel 50,6412 AC Heerlen.
Tel. 045-724140

\éM Provincie Bureaus*.^latëS'TJ I :r~.U....~. Postbuss7oo ,ij£_S\ LIITIDUrg 6202MAMaastr^
-*-*"* tel. 043-897386
mßdodoiing Verordening grondwaterbescherming
m 169/39-89 Limburg 1989. . g

Kennisgeving van de ontwerp-beschik*' f\
naar aanleidingvan een aanvraag om on
fing.

Voornemen. .p
Gedeputeerde Staten zijnvoornemens a
H.A.C. Grooten te Klimmen - ondervoo<'^schriften - ontheffing te verlenen van he j

bod voor het bouwen, hebben en gebr^
van een mestkelder en een daaropte t>°jL
jongveestalbij zijn bedrijf ophet adresr>
tersbeek 16aldaar.

Tervisielegging .$
De ontwerp-beschikking ligt ter inzage/
28 september 1989, a. ten provinciehui* e
(bibliotheek) tijdens de werkuren; b. te%|l
meentehuizevan Voerendaal tijdens éf
uren en daarbuiten op de aldaargebrul*
plaats en tijd tot het eindevan de terrnij
waarbinnen beroep kan worden ingestfl
gen debeschikking op de aanvraag.

Bezwaren. . $
Door de aanvrager en door degenen d'jf j
zwaren hebben-ingebracht naar aan'e'''ij
van de aanvraag, alsmede door eenied/;t j|i
aantoonttot dit laatsteredelijkerwijs rn« r
staat te zijn geweest kunnen tot 13 okt0_ri|'1989 gemotiveerde bezwaren tegen de
werp-beschikking worden ingediend t"'
Gedeputeerde Staten, Postbus 5700,
6202 MA Maastricht.

Geheimhouding , cp'
Degene die bezwaar aantekent tegen °

i werp-beschikkingkan verzoeken zijnP®
soonlijke gegevens niet bekend te ma"

Netto in Terugbetaling (rente + a'J-]
handen 96x 72x 60x 54x iiJ

5100 - - 113- 122,- 14_'
10.100 156,- 190- 217- 235,- 288,'
15.000 231- 281- 322- 350- «8."
20.000 309- 375- 430- 466,- 571.'
25.000 386,- 469- 537- 583- 714,'
35.000 539- 656- 751- 816,- 99ö'

Effect, rente vanaf 0,87% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aans^* 1

Zeer goedkope tarieve»1

" Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen

’ 1000-en’ 100.000- mogelijk. f" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgele

" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt "ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeva'
vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag
vrijblijvend prijsopgave).

" Doorlopend krediet 2% aflossing _g
" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looplijd» j

Reeds meer dan 15 jaarvertrouw"__ (gediplomeerd) kredietinteri_______\\



weekstaat ned. bank
Ruime geldmarkt

duurt niet lang
AMSTERDAM - De afgelopen
*eek waren de belastingbetalin-gen zo gematigd, dat rijksuitke-
{■'ngen de geldmarkt behoorlijk
konden verruimen. Ondanks het
Wegvallen van speciale belenin-gen ter grootte van een dikke an-
derhalf miljard gulden wisten de
banken hun voorschotten met
J-en kleine f 2 miljard terug tehengen tot f 3,1 miljard, wat pri-

volgens de verwachtingen

Voor de komende week ver-
dachten geldmarktdeskundigen
enige verkrapping. Het ziet ernaar uit dat de uitkeringen zullenverminderen. Daartegenover
staan meer belastingbetalingenvan naar schatting vier miljard
Sulden. Een verdere verkrapping
Jvordt voorzien door het verval-en van de oude kasreserve van f
1»81 miljoen. Daarvoor in de
Maats komt een nieuwe van drie
*n geldmarktkringen wordt het
jjiet onmogelijk geacht daf aan
het einde van de maand de een-vale bank de markt te hulp zal
schieten met een nieuwe specia-
le belening. De stand van de
Schatkistbiljetten bleef de afge-
loPen week met f 3.166.500.000
°hgewijzigd.

Weekstaat
11miljoenen guldens) verschil

Activa 25sep8 iBsepB9
g?1") 27.608,2
Iscd trekkingsrechten inI,MP 1.451.9 + 7,0
geservepositie in IMF 1.462,9 - 19,9y^'s . 11.363,2 - 15,0
orderingen in goud/devie-
f 20.989,8 - 454,3
"Oorschotten rekening-pïUram 3.147,2 - 1.804,2
fi«pier in disconto 864,4?eieningen - . 1.552,7
goJdensvorderingen 6.807,3 - 3.347,2{J'eggingen 2.040,5 - 0,0. 'Verse rekeningen (waar-

fclerlandse munten) 1.026,4 -6,2jASSIVA~ankbi(jetten in omloop 34.755,8 - 79.3
£h«kist 2.987,4 - 3.264,4
rjnKen in Nederland 9,4 - 5,0gnaere ingezetenen 56,7 - 16,1
r^ken in buitenland 24,7 - 1,1ydere niet-ingezetenen 52,8 - 9,9,/fplichtingen in guldens 3.131,0 - 3.296,5

1.981,2-oplichtingen in vreemd
£lel 663,5 ■ 67,8

toegewezen

Ê^kingsrechten IMF 1.441,5 - 19,6

j? deviezen 27.446,5 - 374,7
387,7

[,aPitaal en reserves 2.040,6
JVerserekeningen 902,4 + 2,3.otaal goud en deviezen 62.798,5 -471,2
jïïarvanconvertibel) 20.989,8 - 454,3
/^kkingspercentage 164,21 + 12,43

beurs-overzicht

Terug
- Het leek er gis-

*rochtend op, dat de Amster-damse effectenbeurs ondanks de
J^Sere dollar en een weer zwak
I^II Street zou kunnen stand-
houden. Dat was echter maar tij-
? eH)k van aard, want na het mid-

aêüur begonnen veel koerseri
5)eg te zakken en ook een Wall
lreet, dat bij opening de weg
ffthoog weer vond, kon daar'ets aan veranderen. De stem-?lr»gindex moest uiteindelijkan-ook meer daneen punt terugJjar 196,9.

y^Zo kon nog iets hoger begin-
fl^ maar sloot fl,lo lager op
Li4.2,10. Hoogovens raakte f2f^ljt op f99, Unilever f 1,80 op
f 156,10 en Kon. Olie f 1,40 op

j~e omzet was met f1334 mnil-en wat hoger dan maandag. De
vandelen namen f723 miljoen
f.o°r hun rekening. De staats-, begon voorzichtig

maar aan het eind van de
'M» waren sommige verliezen
Pgelopen tot rond een halve

't de gratie raakte Océ-van der
i .lnten, die nog eens f 10 moest

op f326. De uitgifte-
st ers van het tweede pakket
rijksaandelen in DSM was met

u la§er dan veelal was ver-
g^ht, maar het leidde niet tot
Ljle koersdruk. De koers van
jj ' chemiefonds, waarin de staat
It definitief zijn meerderheid~ 'Jtraakt, zakte twee kwartjes
Kr" f 127-Dit gebeurde bij zeer
tw°te omzetten, die DSM onhe-
te s* boven aan de lijst van
Wa6! 1 verhandelde fondsen
f^cht. Heineken moest f 1,20 te-c| «aar f 139,30.

M behoorde tot de weinige
frlimaars DÜ de grote fondsen
°Ö f6en vooruitgang van f 1,70
f 1 o„80- Internatio-Müller won
Qe ° op f98,50.
"k fraaie halfjaarcijfers van
l QQentsche Kabel werden be-
f isf met een winstvan f 5,80 op
We '" De notering van Breevast
b^r gisteren enige tijd onder-
in *en in verband met de be-
den aking van bijzonderhe-
sw°.Ver de omwisseling van de
Het en' wat verband houdt met
Vva acc°ord met crediteuren. Het
Vyat ianS niet iedereen duidelijk
Sr,, dit zou betekenen, waardoor
Wa üe was ontstaan. Er
lt0 m voor Breevast een slot-
rja„s tot stand van f24. Maan-He^nas tot f 38>50 betaald.
d.e g °eheer had nog te lijden van
°retankondiging van de grotere-
tlepilsatie biJ de belangrijke
MaL^^^g Graan Elevator«atschappij GEM. Er ging nog
op f 2

e®n gulden van de koers af

Ruding verwacht veel
meer bijdragen aan IMF

Van onze correspondent

WASHINGTON - Minister Ru-
ding (Financiën) verwacht dat de
landen die zijn aangesloten bij
het ' Internationale Monetaire
Fonds (IMF) het nog voor het
eind van het jaareens zullen wor-
den over forse verhoging van de
zogenaamde quota. Dat zijn de
bedragen die de lidstaten in prin-
cipe ter beschikking stellen aan
het IMF. Ruding is voorzitter van
het Interim Comité, het beleids-
bepalende orgaan van het IMF.

De vraag is alleen: hoe fors? Het
merendeel van de aangesloten
landen wil de quota met 100 pro-

cent verhogen. Daarmee zou het
IMF de armslag krijgen om zijn
rol bij het helpen van de Derde
Wereld uit te breiden.
Directeur Michel Camdessus van
het IMF heeft er de afgelopen da-
gen ook op gewezen dat quota-
verhoging het fonds de gelegen-
heid biedt te assisteren bij het
omzetten van socialistische eco-
nomieën in landen als Polen en

Hongarije in markteconomieën.
Maar de VS, Saoediarabië en En-
geland vinden een verhoging
met 100 procent te veel, en zon-
der hun instemming is een quo-
taverhoging niet mogelijk.

De Amerikaanse minister Brady
(Financiën) zei nog afgelopen
zondag de noodzaak voor verho-
ging van de quota niet in te zien.
Niettemin zei Ruding maandag

te verwachten dat uiteindelijk
nog voor het einde van het jaar
de quota met 50 tot 67 procent
zullen worden verhoogd.
Dat is ook nodig, aldus Ruding.
Het Fonds beschikt nu nog over
voldoende liquide middelen,
maar dat zou, met de nieuwe ta-
ken die het IMF wachten in het
vooruitzicht, over twee jaar wel
eens niet langer het geval kun-
nen zijn.

De laatste keer dat de IMF-lan-
den besloten tot een verhoging
van de quota, was in 1983. Het
werkkapitaal van het Fonds
werd toen op circa 250 miljard
gulden gebracht.

Scholing
De commissie stelt in het advies dat
het beroepsonderwijs nog altijd niet
aansluit op de wensen van het be-
drijfsleven. De ondernemingen zul-
len daarom meer bij de scholing be-
trokken moeten worden. Er wordt
voor gepleit om netwerken van on-
derzoek en onderwijs op te zetten,
alsmede de oprichtingvan graduate
schools voor topkader. Het TNO zal
aanspreekpunt voor middelgrote en
kleine bedrijven moeten zijn waar
het gaat om technologischevernieu-
wing.

Mediamagnaat
Murdoch breidt

uit in EG
MÜNCHEN - De Australische me-
diamagnaat Rupert Murdoch is op
zoek naar deelnemingen in de me-
dia van landen van de Europese Ge-
meenschap. In 1992 wil hij erbij zijn
met zijn onderneming News Corpo-
ration.

Murdoch is bijvoorbeeld geïnteres-
seerd in een belang in deWestduitse
uitgeverij Springer, zo heeft hij ver-
klaard in een gesprek met het West-
duitse Tndustriemagazin', dat in de
uitgave van oktober wordt gepubli-
ceerd.
Springer geeft onder meer het dag-
blad 'Bild' uit. Murdoch zei zich
goed te kunnen voorstellen dat hij
de exploitatie van 'Bild' lucratieverkan maken naar het voorbeeld van
zijn Britse krant 'The Sun'. Dit is het
meest winstgevende blad van de
Murdoch-groep. Volgens critici
worden de grenzen van het fatsoenin 'The Sun' regelmatig met voeten
getreden.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiobeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 114,30 113,60
Ahold .137,50 137,40
Akzo 143,20 142,10
A.B.N. 43,70 43,60
Alrenta 166,70 166,40
Amev 56,60 56,60
Amro-Bank 84,90 84,40
Bols 178,20 175,20
Borsumü W. 123,00 122,70
Bührm.Tet. 71,90 71,10
C.S.M.eert. 78,30 80,00
DAF 53,70 53,70
DordtPetr. 135,00 134,10
DSM 127,50 127,00
Elsevier 80,00 79,50
Fokker eert. 49,30 48,80
Gist-Broc. e. 35,50 35,20
Heineken 140,50 139,30
Hoogovens 101,00 99,00
Hunter Dougl. 117,00 117,80
IntMüller 97,30 98,50
KBB eert. 87,90 87,80
KLM 53,60 53,10
Kon.Ned.Pap. 55,20 54,70
Kon. Olie ' 147,70 146,30
Nat. Nederl. 72,80 72,30
N.M.B. 275,00 274,50
Nedlloyd 93,90 94,00
N«v. Cate 96,80 97,00
Océ-v.d.Gr. 336,00 326,00
Pakhoed Hold. 144,50 144,50
Philips 48,30 47,80
Robeco 111,70 111,90
Rodamco 81,10 81,20
Rolinco 112,70 113,50
Rorento 61,20' 61,30
Stork VMF 44,50 44,50
Unilever 157,90 156,10
Ver.BezitVNU 115,30 114,70
VOC 35,50 35,50
Wessanen 84,60 83,80
Wolters-Kluwer 48,80 48,00

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 59,90 60,00
ACF-Holding 46,20 45,50
Ahrend Gr. e 285,00 278,00
Alg.Bank.Ned 44,70 44,60
Asd Opt. Tr. 21,20 21,10
Asd Rubber 6,60 6,80
Ant. Verff. 330,00
Atag Holde 104,00 104,50
Aut.lnd.R'dam 123,00 120,00
BAM-Holding 572,00 572,00
Batenburg 91,50 92,30
Beers 167,50 165,50
Begemann 121,00 119,00
Belindo 374,00 373,00
Berkei's P. 6,60 £,55b
Blyd.-Will. 32,30 31,70
Boer De, Kon. 418,00 417,00
de Boer Winkelbedr. 70,50 69,30
Boskalis W. 14,85 14,70
Boskalis pr 13,20 13,00
Braat Beheer 50,20 51,00

Breevast 38,50 24,00
Breevast eert. 39,00 24,00
Burgman-H. 3060,00 3650,00bCalvé-Delft c 1033,00a1025,00
Calvepref.c 5860,00 5890,00
Center Parcs 64,50 62 40
Centr.Suiker 77,90 7950Chamotte Unie 10,20 10 20
Cindu-Key 117,50 in'so
Claimindo 356,00 355^00Content Beheer 23,80 2330Cred.LßN 77,00 74^0Crown v.G.c 100,50 100^50Desseaux 263,50 264^50Dorp-Groep 46,50 46'so
Econosto 371,00 3es'oOEMBA 139,30 13930
Enraf-N.c. 55,90 5620
Eriks hold. 453,00 45100
Flexovit Int. 94,70 93^0Frans Maas c. 89,00 87,80
Furness 132,50 132,50
Gamma Holding 90,00 90,50
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 32,80 32 70
Geveke 46,00 45^0Giessen-de N. 303,00 297 WGoudsmit Ed. 416,00 415^0Grasso's Kon. 114,80 114 00
Grolsch 152,00 14800GTI-Holding 194,00 194)00
Hagemeyer 127,00 127 00
HAL Trust B 15,90 15 90HAL Trust Unit 15,90 16 00
H.B.G. 239,00 237 00HCS Techn 19,30 1910Hein Hold 125,40 123*50
Hoek's Mach: 203,50 203,50
Holec 39,00 38 80Heineken Hld 125,40 123)50
HqJLSea S. 1,28 130
Holl. Kloos 592,00 53700
HoopEff.bk. 10,10 10)20
Hunter D.pr. 5,95 5 95
ICA Holding 20,80 2o'aOIHCCaland 39,40 38,90
Industr. My 245,00 243)00
Ing.Bur.Kondor 665,00 672)00
Kas-Ass. 52,50 51,00
Kempen Holding 17,30 17)40
Kiene's Suik. 1502,00 1512 00
KBB 88,00 88,00Kon.Sphinx 131,20 132,00
Koppelpoort H. 334,00 a 332,00
Krasnapolsky 224,00 225,00
Landré & Gl. 58,60 58,00
Macintosh 49,50 49,50
Maxwell Petr. 700,00 697,00
Medicopharma 83,50 83,00
Melia Int. 6,90 6,80
MHVAmsterdam 20,10 20,10
Moeara Enim 1250,00 1235,00
M.Enim 08-cert 16300,00 16000,00
Moolen en Co 33,70 33,50
Mulder Bosk. 80,00 82,00
Multihouse 10,90 11,20
Mynbouwk. W. 435,50 435,50
Naeff 250,00

NAGRON 49,50 49,50
NIB 617,00 615,00
NBM-Amstelland 20,50 20,40
NEDAP 380,00 377,50
NKF Hold.cert. 364,00 364,50
Ned.Part.Mij 40,50 40,30
Ned.Springst. 10800,00
Norit 984,00 983,00
Nutricia gb 75,30 75,50
Nutricia vb 82,00 82,00
Oldelft Groep e 184,00 184,00
Omnium Europe 15,70 15,70
Orco Bank c. 70,70 69,60
OTRA 147,80 147,80
Palthe 92,50 92,20
Pirelli Tyre ' 49,40 48,90
Polynorm 114,50 115,30
Porcel. Fles 182,00b 182,50
Ravast 49,50 49,80
Reesink 79,40 79,40
Riva 63,00 63,00
Riva (eert.) 63,00 63,00
Samas Groep 71,30 70,70
Sanders Beh. 112,00 112,00
Sarakreek 31,50 32,30
Schuitema 1575,00 1575,00a
Schuttersv. 175,00f 173,80
Smit Intern. ' 50,50 49,00
St.Bankiers c. 23,60 23,40
Stad Rotterdam - 24,00
Stad Rotterdam e 43,30 43,40
Telegraaf De 454,00 452,00
Text.Twenthe 351,00 351,00
Tulip Comp. 54,80 54,50
Tw.KabelHold 151,20 157,00
Übbink 102,50 101,90
Union Fiets. 23,00 23,60
Ver.Glasfabr. 349,00 349,00
Verto 65,00 65,00
Volker Stev. 63,00 62,50
Volmac Softw. 57,80 57,40
Vredestein 16,90 16,90
VRG-Groep 70,50 70,70
Wegener Tyl 190,00 189,00
West Invest 28,20 28,20
Wolters Kluwer 194,00 192,00
Wyers 48,00 47,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 38,70 38,70
ABN Aand.f. 79,50 79,20
ABNBeleg.f. 61,00 61,20
ALBEFO 53,90 53,90
Aldollar BF $ 21,40 21,50
Alg.Fondsenb. 250,00 248,00
AllianceFd 13,50 13;50
Amba 51,00 49,80
Amenca Fund 335,00 333,00
Amro A.in F. 93,30 93,30
Amro Neth.F. 82,30 82,30
Amro Eur.F. 77,90 77,70
Amro Obl.Gr. 154,80 154,80
Amvabel 95,90 94,80
AsianTigersFd 64,80 64,80
AsianSelFund 50,00 50,00
Bemco Austr. ' 65,00 65,50
Berendaal 125,00 124,00

Bever Belegg. 26,00 26,00
BOGAMIJ 112,20 111,60
Buizerdlaan 43,50 43,50
Delta Lloyd 44,10 44,10

'DP Am. Gr.F. 25,00 25,60
Dp Energy.Res. 41,00 41,00
Eng-H011.8.T.1 9,80 9,80
EMF rentefonds 66,00 66,20
Eurinvestü) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 8,40 8,40
EOE DuStlnF. 332,00 332,00
EurGrFund 64,90 65,30
Hend.Eur.Gr.F. 231,50 229,00
Hendérsón Spirit 76,10 76,00
Holland Fund 81,60 81,30
HolLObl.Fonds 123,90 123,90
HolLPac.F. 118,00 119,00
Interbonds 564,00 564,00
Intereff.soo 45,50 45,40
Intereff.Warr. 345,00 348,00f
Japan Fund 38,00 37,50
MX Int.Vent. 59,50 59,70
Nat.Res.Fund 1580,00 1570,00
NMB Dutch Fund 40,80 40,70
NMBObhg.F. 35,20 34,50
NMBRente F. 104,20 104,20
NMB Vast Goed 38,40 38,10
Obam, Belegg. 235,50 ■ 235,00
OAMF Rentef. 14,20 14,20
Orcur.Ned.p. 49,80 49,80
Pac.Piop.Sec.f. 51,50 52,20
Pierson Rente 100,90 100,90
Prosp.lnt.High.lnc. 8,50 8,50
Rabo Obl.inv.f. 76,20 76,20
Rabo Obl.div.f. 51,20 51,20
Rentalent Bel. 137,60 137,60
RentotaalNV 31,60 31,60
Rolinco cum.p 101,00 101,00
Sci/Tech 18,20 18,20
Technology F. 20,90 20,90
Tokyo Pae. H. 259,50 264,50
Trans Eur.F. 84,50 84,20
Transpac.F. 561,00 570,00
Uni-Invest 128,50 126,80
Unico lnv.F. 87,50 87,70
Unifonds 33,60 33,70
VWN 58,40 58,50
Vast Ned 122,90 123,00
Venture F.N. 45,30 45,30
VIB NV 88,00 88,00
WBOInt. 79,70 79,40
WereldhaveNV 211,00 211,00

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4Ü) 102,40 102,40
3/2 EngWarL 35,10 ■ 35,20
5% EIB 65 99,00 99,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 38,50 38,00
Amer. Brands 73,75 73,75
Amer. Expres 36,70 3610
Am.Tel.& Tel. 42,75 42,50
Ameritech 63,50 d 62,75
Amprovest Cap. 115,00

Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine. 33,70 33,50
Atl. Richf. 106,40 104,75
BAT Industr. 8,10 8,50
Bell Atlantie 99,00 98,10
BellCanEnterpr 40,50 40,70
Bellßes.Adlr 1,10 1,10
Bell South 54,20 53,60
BET Public 3,00
Bethl. Steel 21,60 21,40
Boeing Comp. 58,40 58,00
Chevron Corp. 58,75
Chrysler 25,50 25,20
Citicorp. 32,60 32,20
Colgate-Palm. 58,00 57,90
Comm. Edison 38,40 d 37,80
Comp.Gen.El. 490,00 485,00
Control Data 18,10 18,10
Dai-IchiYen 3470,00 3450,00
Dow Chemical 101,30 d 99,00
Du Pont. 118,00
Eastman Kodak 47,80 46,80
Elders IXL 3,00
Euroact.Zw.fr. 180,00 180,00
Exxon Corp. 45,70 44,90
First Paclnt 0,60
Fluor Corp. 32,60
Ford Motor 51,80 51,00
Gen. Electric 55,90 55,30
Gen. Motors 47,50 47,20
Gillette 45,30 45,00
Goodyear 53,80 52,00
Grace&Co. 34,50 ' -Honeywell 83,00 83,00
Int.Bus.Mach. 116,20 116,10
Intern.Flavor 65,80
Intern. Paper 54,80
ITTCorp. 59,80 60,50
K.Benson® 4950,00 4950,00
Litton Ind. 91,80 91,00
Lockheed 48,00 48,30
Minnesota Mining 74,70 74,50
Mobil Oil 57,00 56,50
News Corp Auss 15,10 15,20
Nynex 81,00 80,40
Occ.Petr.CorpN 29,75 29,50
Pae. Telesis 45,80 45,20
P.&O.® >■ 7,00 7,00
Pepsico 56,50 56,10
Phiüp Morris C. 157,40 157,50
Phill. Petr. 27,50 26,40
Polaroid 44,90 44,00
Privatb Dkr 299,70 299,30
Quaker Oats 63,50
St.GobinFfr 700,00 705,00
Saralee 57,10
Schlumberger 43,50 42,60
Sears Roebuck 43,20 42,50
Sony (yen) 39,40 38,90
Southw. Bell 55,20 54,40
Suzuki (yen) 915,00
Tandy Corp. 47,25 d 46,20
Texaeo 51,50 51,20
Texas Instr. 38,75 38,80
TheCoastal C. 42,10 42,10
T.I.PEur. 1,83 1,83
ToshibaCorp. 1240,00 1280,00
Union Carbide 28,30

Union Pacific 76,50 76,00
Unisys 20,00 20,00
USX Corp 33,60 33,50
US West 71,30 70,60
Warner Lamb. 105,80
Westinghouse 66,30 66,30
Woolworth 64,80 64,10
Xerox Corp. 66,30 65,80

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 55,00 55,00
Am. Home Prod. 220,50
ATT Nedam 92,20 89,00
ASARCO Ine. 68,50
Atl. Richf. 225,50 224,00
Boeing Corp. 124,00 122,00
Can. Pacific 46,00 46,00
Chevron Corp. 123,00
Chrysler 55,00 54,00
Citicorp. 67,70 67,00
Colgate-Palm. 125,00 125,00
Control Data 35,00 35,00
Dow Chemical 215,00 210,00
EastmanKodak 101,00 99,00
Exxon Corp. 97,00 95,00
Fluor Corp. 71,00 71,00 a
Gen. Electric 116,20 116,50
Gen. Motors 160,00 99,50
Gillette 97,00 96,00
Goodyear 117,00 113,00
Inco 68,50 67,00
1.8.M. 241,00 243,50
Int. Flavors 147,50 140,00a
ITT Corp. 128,50 128,50
Kroger 38,00 38,00
Lockheed 102,00 102,00
Merck & Co. 153,20 153,20
Minn. Min. 160,00 160,00
PepsiCo. 118,00 118,00
Philip Morris C. 335,00 336,00
Phill. Petr. 55,20 54,70
Polaroid 89,00 87,00
Procter & G. 266,50
Quaker Oats 134,00
Schlumberger 89,00 90,50
Sears Roebuck 92,00 88,50
Shell Canada 70,50 71,00
Tandy Corp. 99,00 97,00
Texas Instr. 80,00 81,00
Union Pacific 163,00 163,00
Unisys Corp 42,00 39,00
USX Corp 71,00 70,50
Varity Corp 3,95
Westinghouse 142,00 142,00
Woolworth 139,50 136,50
Xerox Corp. 141,50 , 140,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 700,00
Dresdner B. 360,00 361,00
Hitachi (500) 1600,00
Hoechst 299,50 295,50
Mits.El.(soo) 1250,00

Nestlé 8750,00 8750,00
Siemens 615,00 610,00a
Euro-obligaties & conv.
10'AAegon 85 102,50 102,50

Aegon warr 12,30 12,20
10'AABN 87 96,50 96,50
13Amev 85 99,00 99.00
13Amev 85 96.00 96,00
10 AmevBs 102,20 102,20
11Amev 86 96,25 96.25
14'/«AmroB7 98,40 98,40
13 Amro-BankB2 100,25 100.25
lOV2Amro 86 96,75 96,75
10Amro 87 96,00 96,00
53/4 Amro 86 95,75 96,25
Amro Bank wr 38,70 38,60
Amro zw 86 71,25 71,25
9 BMHecu 85-92 100,50 100,50
7 BMH 87 97,00 97,00
lO'/sEEG-ecu 84 100,25 100,25
9^EIB-ecu 85 101,50 101,50
12/2HIAirl.F 92,90 92,90
L2NIB(B) 85-90 101,00 101,00
11V4NGU83 101,75 101,75
10 NGU 83 100,50 100,50
2V4 NMB86 82,90 82,90
NMB warrants 96,00 93,00
Wt Phü. 86 99,50 99,50
63A Phü.B3 98,00 98,00
11 Rabo 83 102,75 102,75
9Rabo 85 102.25 102,25
7 Rabo 84 102,50 102,50

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 28,50 27,00
Bredero eert. 26,50 25,00a
11 Bredero 25,00 25,00
LTV Corp. 1.90 1,80
5Nederh. 68-78 25,50 25,50

RSV. eert 1,37 1,41
7'/aRSV69 85,00

Parallelmarkt
Alanheri 29,90 29,80
Berghuizer 49,80 49,50
Besouw Van e. 57,30 57,10
CBI Barin Oce. yen 1980,00 2040,00
Comm.Obl.F.l 101,40 101,50
Comm.Obl.F.2 101,50 101,50
Comm.Obl.F.3 101,60 101,80
De Drie Electr. 38,50 38,50
Dico Intern. 124,80 124,90
DOCdata 25,90 26,10
Ehco-KLM Kl. 39,50 39,70
E&L Belegg. 1 79,00
E&L Belegg.2 77,90
E&L Belegg.3 77,50
Geld.Pap.c. 72,80 72,80
Gouda Vuurvc 113,00e 114,00
Groenendijk 37.80 37,70
Grontmij c. 212,00 211,50
Hes Beheer 220,00a 219,00
Highl.Devel. 14,70.
Homburg eert 4,50 4,40

Infotheek Gr 33,50 33,10
Interview Eur. 8,70 8.20 f
Inv. Mij Ned. 62,30 62,50
Kuehne+Heitz 44,50 44,10
LCI Comp.Gr. 80,00 78,50
Melle 325,00 327,00
Nedschroef 132,00" 130,50
Neways Elec. 12,90 12,60
NOG Bel.fonds 31,60
Pie Med. 12,50 12,20
Poolgarant 10,60 10,60
SimaeTech. 22,00 21,00
Text Lite 5,90 5,80
VerkadeKon. 291,00 285.00
VHS Onr. Goed 19,50 19,40
Weweler 158,00a 155,00
OPTIEBEURS

serie omzet v.k. s.k.
Abn p okt 45,00 254 1.50 1,60b
abn p apr 45,00 267 2,30 2,30
aegn c okt 110,00 247 5,50 4.70
akzo c okt 140.00 690 5,30 4,60
akzo e okt 150,00 867 1,00 0,90
akzo p okt 140,00 883 1,40 1.50
akzo p okt 150,00 272 .7,40 8,00. akzo p jan 140,00 230 3,80 4,00
amro e okt 80,00 210 5,50 b 5.00a
d/fi e dcc 215,00 338 5,00 4,20a
d/n e scp 215,00 236 8,80 B,ooa
dsm e okt 130,00 328 2,40 1,80
dsm p okt 125,00 266 1,60 1,60
coc e okt 320,00 629 4,90 4,00
coc e okt 325,00 460 3,00 2,30
coc p. okt 310,00 380 1,50 1,90
coc p okt 315,00 472 2,70 3,40
hoog e okt 95,00 248 7,50 6.30
hoog e okt 105,00 325 2,30 a 1,60
hoog e okt 115,00 343 0,60 0,50
hoog c jan 110,00 378 5,00 4,50
hoog p apr 100,00 226 7,50 8,50b
kim e okt 55,00 451 0,80 0.60
kim e jan 55.00 401 3,20 2,90
kim p 092 55,00 217 7,80 8,10
knp c okt 55.00 325 1,80 1,70
knp p okt 55,00 400 1,20 1,20
nedl p okt 94,00 311 2,80 2,60
nld p nov 100,00 350 ü,2oa 0,20
nlw p nov 100,00 500 3,25 a 3,45
nlw p n9l 100,00 385 3,25 3,40
natn e apr 80,00 222 2,60 2,50
obl c nov 95,00 500 1,20 1,00
obl e aug 97,50 500 0,85 a 0,45
obl p nov 95,00 210 0,15 a 0,10
obl p aug 95,00 500 0,45 a 0,50
phil e okt 40,00 251 8,30 7,80
phü e okt 45,00 628 3,70 3,30
phü c jan 50,00 497 2,40 2,20
phil e jan 55,00 450 1,00 0,90
phü e apr 55,00 317 2,00 1,70
phü c 092 55,00 244 7,30 7,30
phü p okt 40,00 210 0,10 0,10
phü p apr 45,00 718 2.30 2,60
olie e okt 150,00 643 2,10 1,40
olie e jan 160,00 441 2;70 2,20
olie p okt 140,00 324 0,60 0,70
olie p jan 150,00 717 5,60 6,50
voc e okt 45.00 219 0,10 0,10

economie

Leven in
Japan duur

TOKIO - Japanners hebben weinig
aan hun hoge inkomens omdat de
prijzen in Japan zo hoog zijn. Een
pakket goederen en dienstenkost in
Tokio 39 procent meer dan in New
Vork en 47 procent meer dan in
Hamburg. Vooral de kosten voor
het huren van een woning en voor
bepaalde etenswaren rijzen de pan
uit, zo heeft het Economische Plan-
bureau van de Japanseregering gis-
teren bekendgemaakt.

Rijst kost in Tokio 3.780yen (57 gul-
den) per tien kilo en voor een kilo
rundvlees moet de Japanse consu-
ment 3.530yen (54 gulden) over heb-
ben, ongeveer drie keer zo veel als
in New Vork. Gezondheidszorg, on-
derwijs en het laten reinigen van
kleding is in Tokio echter goedko-
per dan in de twee westerse steden.

Het planbureau noemt als oorzaken
voor de hoge prijzen de belemme-
ringen op de invoer van voedsel, het
verouderde distributienetwerk en
de overdreven dienstverlening in de
detailhandel. Deze punten werden
onlangs ook door de Verenigde Sta-
ten genoemd als belemmeringen in
de onderlinge handel.

'Vermindering in middelen voor bedrijfsleven ongewenst'

Werkgroep wil meer geld
voor technologiebeleid

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Een volgend kabinet zal jaarlijks 350 miljoen
gulden extra uit moeten trekken voor technologiebeleid. Dit
zegt de Vervolgcommissie technologiebeleid in een advies aan
informateur Lubbers. De commissie staat onder leiding van
oud-Philipstopman W. Dekker.
Het extra geld is bedoeld om een
vermindering in de middelen voor
technologiebeleid weer ongedaan te
maken. Die daling is, zéker gezien
de internationale ontwikkelingen
en de concurrentiepositie van het
bedrijfsleven, ongewenst, zo meent
de commissie.
De 350 miljoen per jaarextra zal be-
steed moeten worden aan steun
voor het bedrijfsleven, nieuwe acti-
viteiten zoals milieutechnologie en
de uitbouw van internationale sa-
menwerking op technologiegebied,
onder meer in EG-verband.
De commissie stelt in het advies dat
er de laatste jarenveel bereikt is bij
de uitbouw van het technologiebe-
leid. Dat betekent echter niet datwij
nu gerust achterover kunnen gaan
leunen. De inspanningen zullen op
eenzelfde niveau voortgezet moeten

worden en her en der geïntensi-
veerd moeten worden.
In het advies staat dat met name
grotere bedrijven subsidies moeten
kunnen blijven ontvangen voor
technologische vernieuwing. Tege-
lijk is extra aandacht nodig voor
kleinere ondernemingen. Nieuwe
activiteiten, onder meer op het ter-
rein van milieutechnologie, mogen
niet bekostigd worden door elders
te bezuinigen.

CNV: werknemers
beschermen tegen
'milieu-ontslag'

DEN HAAG - Als een bedrijf niet
voldoet aan de milieu-normen of
-eisen van de overheid kan sluiting
het gevolg zijn. Er moeten daarom
extra voorzieningen worden getrof-
fen voor werknemers die te maken
hebben of kunnen krijgen met ge-
dwongen ontslag als gevolg van mi-
lieumaatregelen.

Dit staat in de Milieunotavan de In-
dustrie- en Voedingsbond CNV, die
voorzitterF. Hanko gistermiddag in
Den Haag aan minister Nijpels van
Milieubeheerheeft overhandigd. De
overheid en werkgevers moeten
naar het oordeel van de bond geza-
menlijk fondsen vormen waaruit de
extra voorzieningen gefinancierd
kunnen worden. Deze betreffen on-
der meer her-, bij- en omscholing,
herplaatsing bij andere onderne-
mingen, het behoud van het laatst-
verdiende salaris en het voorkomen
van pensioen- en VUT-breuk.
Verder wil de bond vastgesteld zien

dat een werknemer het recht heeft
een opdracht niet uitte voeren als in
het bedrijf niet aan de veiligheids-
of milieuvoorschriften wordt vol-
daan. Dat recht moet hij ook hebben
als zich een situatie voordoet die ge-
vaar voor het leven of de gezond-
heid van hemzelf of anderen ople-
vert.
De bond is van mening dat binnen
de bedrijven en bedrijfstakken af-

spraken gemaakt dienen te worden
die leiden tot het voorkomen, res-
pectievelijk verminderen van de be-
lasting van het milieu. In de onder-
nemingen moet een systeem van in-
terne milieuzorg worden opgezet.
Het CNV wil bij de besprekingen
betrokken worden. De bond ziet
niets in convenanten, omdat deze
geen enkele juridische betekenis
hebben. Afspraken over het milieu-

beleid in de onderneming moeten
vastgelegd worden in de CAO. Deze
hebben dan automatisch een bin-
dend karakter, aldus de bond.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 26-09-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 25.120-/25.620-,
vorige ’ 25.150-/ 26.650 ; bewerkt ver-
koop ’ 27.220, vorige ’ 27.250 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 330-/400 vorige

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

Advieskoersen
Amer.dollar 2,09 2,21. Brits pond 3,32 3,57
Can. dollar 1,77 1,89
Duitse mark( 100) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,63 1,75
Jap. yen (10.000) 147,50 152,50
Ital. lire. (10.000) 14,95 16,35
Belg. frank (100) 5,20 5,50
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) 48,00 51,00
Joeg. dinar (100) 0.002 0,010

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,14775-15025
Brits pond 3,4535-4585
Duitse mark 112,840-890
Franse franc 33,295-345
Belg. franc 5,3785-3835
Zwits. franc 130,055-105
Japanse yen 150,560-660
Ital. Ure 15,600-650
Zweedse kroon 33,100-33,150
Deense kroon 28,980-29,030
Noorse kroon 30,765-30.815
Canad. dollar 1,82775-83025
Oost. schill 16,0190-0290
lers pond 2,9970-3,0070
Spaanse pes 1,7920-8020
Gr. drachme 1,2450-3450
Austr.dollar 1,6890-6990
Hongk.dollar 27,35-27,60
Nieuwz.dollar 1,2800-2900
Antill.gulden 1,1900-2200
Surin. gulden 1,1900-2300
Saudische rial 57,25-57,50
Ecu gulden 2,3340-3390

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 208,10 206,50
id excl.kon.olie 204,10 202,60
internationals 208,40 206,30
lokale ondernem. 210,10 209,00
id financieel 153,40 152,60
id niet-financ. 266.40 264,90
CBS-Herbelegg ingsindex (1983= 100)
algemeen 270,70 268,50
id excl.kon.olie 252,80 251,00
internationals 280,40 277,50
lokale ondernem. 259,80 258,40
id financieel 199,80 198,70
id niet-financ. 318,20 316,40
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 198,00 196,90
internation 202,20 199,80
lokaal 197,20 196,40
fin.instell 162,90 162,20
alg. banken 156,90 156,40
verzekering 167,90 167,10
niet-financ 208,40 207,50
industrie 200,40 199,10
transp/opsl 234,60 234,10

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen dinsdagavond
de volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van van-
daag):
Akzo 142,40-142,90 (142,10)
Kon.Olie 145,00-146,50 (146,30)
Philips 47,70-47,80 (47,80)
Unilever 156,00 (156,10)
KLM 53,10-53,20 (53,10)

Financiering
De Industrie- en Voedingsbond
CNV zegt het ermee eens te zijn dat
de samenleving als geheel moet bij-
dragen aan de financiering van een
schoon milieu. Dit kan door middel
van algemene belastingen en heffin-
gen. De extra lasten die onderne-
mers ten gevolge van milieumaatre-
gelen hebben, mogen zij doorbere-
kenen in de prijzen.
Maar de bond verzet zich. er tegen
dat milieulasten ook nog eens wor-
den doorberekend in het inkomens-
beleid. „Milieumaatregelen mogen
niet worden gefinancierd uit de on-
derhandelingsruimte, noch uit
voorzieningen voor uitkeringsge
rechtigden", aldus de bond.

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 2664.51 1434.03 215.86 1065.28
Hoogst 2688.64 1444.70 217.62 1074.25
Laagst 2652.93 1419.45 215.10 1058.81
Slot 2663.94 1424.96 215.48 1062.77
Winst/
verlies + 4.75 - 3.21 - 0.19 + 0.17

" Overzicht van de enorme bouwput aan de Amsterdamse Prins Hendrikkade, waar
in 1990 een ondergrondse parkeergarage voor vijfhonderd auto's gereed zal komen.
Op de achtergrond links het Centraal Station en in het midden de St. Nicolaaskerk.
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fV — Tj. Irnflt D lü,,a \ Gourmet geconcentreerde IhlhudcP Karnemelkdessert, AMBKyi
I t//AL/ C "Ril AH*l "k

* riante 1 champignon-, goulash-, to- W/JtSi/rvïr» in verschillende smaken, va- /#.l |] KL
F >X^V \ ** J atl kOflSVd \ maten-groentesoep, KlffGlNW(& Êfifi nille met peer, appel, kersen, fWÊYÊ'^m^jlM
n k-^T^IaT 1 1 rpketieu "V \ 4 bordenblik, 46 cl. weMWOOXst *§*& abrikoos, abrikoos/mango enUnze bijzondere Wijnen 1 1C»»V ti4-r»VI I kwali tpitssprio 1 45 N/aUtW?tny^u m— al V\3ValHeU l «wan leitssene u«w 90 perzik/maracuja, Ps^t

ook geschikt l ViOfiL^ "* -v \ Chocolade dessert, beker a 200 gram -.79 M^s^ k
om nog enkele jaren 1 »"» =» ,ts , oostenrijk 1 met room, 225 ml, 200 gram -.65 _,_._, /»o/>j//»i-

opteleggen 1 u^vAn hetoofc *«**; i Durtsland,u 1 QO&OEhNGS Voor deze artikelen

Dy^PAPE \ £^^^ c |gi SSeStm'mmV f3, *——|
19SÉHBl 87 ' " "

JÊ*a ff^^^fe van 100»/.Chinese'Habotai"»

mie i^tKRHÏTi? ait
Kruidenassortiment, Heinz Sandwich Spread, r""^ /V Mm\ lli#^^^? zifde soorten '^MIS EN BOUTEILLE AU bestaande uit witte peper 50 350 gram, extra grote pot. \ Uf , \KP}l^raLfr Per&lO: " I'.iKri*<rlS.fe« o mnrioiienDOMAINE gram, of zwarte peper 50 ■ Diverse smaken 0.a.: toma- \ x \r\Y& sSkVaaaie 1 borstzakieïappellate coNTROLÉE gram, of paprika ten/ei, komkommer, pikante \ oK*0/^^^^^fe>P \ vwdSkteS^ODliistRobuuste en volle wijn met edelzoet 50 gram, of noot- groenten 2.55 \ j^j^^_^^\^SfSi’ Alexis Extra, voor de kat «f ! _

_^_ —ofOverhemdkraagje 2 borst*
een kruidig boeket. Zeer muskaat 45 gram, ofkerne Fruitmixhagel, V^^^^mWmSky^^^ mager vlees met rundvlees of 0 AQ Q E jesen schoudervulling.
goed te combineren met 409ram ■■'» 400 gram 1.69 TA^h.n.J^^^ vlees met zeevis. 400 gram \.l_l tW■ W W Maten: S-M-L-XLwHd, rood vlees en kaas. , ■ m lopmumer, Alexis Extra ,
Hetwapenreliëfindefles ML ■ V^| [ rPI Tamara Vruchtenlimonade- komplete warme maaltijd voor Q rundv|ees met hart voor _____ (ï^k
garandeert originele MLKJIIJ \J siroop, de hond 3 kilo D./» dekat4osgram 1.27 ~ tibotteiing Q.- *—— " Kt?**!!^^ W ■ K&oer „ Alexis Extra v.ces-of . ModieUS . IA
0.75 liter 3.30 W,j raden u aan een bepaald draaatls 5 kilo 949 VISDrokJeS' -|07 HörOnUlintONark WkmWX^aantal op voorraad te nemen. Roomboter Croissants, araagias, swio^.t^ voor dekat pak, 300 gram 1.27 nerenWinierjdCK Aj4JpL V"

p.. t 4X45 gram 1.99 'op vleesbal etjes Hcc Torn Poes vleesbrokken I^-W^Jr^
ÉtoüelWet Jo Scholten Pannekoekmix voor de hond, 820 gram 1.65 lZe^l^^AJ3 , MfwrAoneromret met tarwebloem JJJroggetarwebrood zon- Topfit volledige maaltijd, _

M Katmenu, P ftir ■ :--sKie!'.^nSïle HWami mimi' fJf^^^Wfm en boekweitmeei. «- der konserveermiddelen voor de hond, 1500 gram 4.69 1500gram 5^5 -,3 modellen, m verschillende \|/ \|/w /J
Pakè4oogram .oa gesneden 500 gram 1.39 Topfit kluiven voor de LuckyCat, ak,ue,ekleuren' f^Pli^feil

'ïWÊÊ&z&d StrooD om te schenken raLomM , hond, H ft
_ vleesbrokjes voor de kat, UuaM^ rï \ JPI\ m.m^^t^sfi btroop om te schenken Cakemeel, 600 1,95 4fJ5 ._94 jwu/u^ J |JLW\ 1.Saint-Emilion IQQ 500gam "-69 LuckyDoo Brokjes voor de kat, CtAdH WGrand Cru ' ><T^-> vleesbrokïen, -» vlees en vis, cc DiTÏyt) t^W,,^*a^lLt.onsa.".l.on : C__\_yi>y voor de hond, 1 kilo 1.10 405gram -.00 ww

crand cru coNTROLÉE Rioja, Selecta JuHenne-soep, 6 borden ' —* t&K
Afkomstig van de oudste witte Spaanse droge wijn, vertrouwde kwaliteit __, nf_ ~ ,-._ _/'a~ i~l J&h HPrPn^nklpt
wijnstreek van Frankrijk. 0.75 Itr 5.79 voor 1.5 Itr. soep 0.89 Alcohol vrij bier, Magere Yoghurt, KinderpantalOn nCICIIdIIMC

SïïEïïlhfi^HJÏÏir Beauio,aiS' Ambachtelijke gemberkoek, smaakt als gewoon bier, be- naturel, liter ffS.Jm bandülooi - COrdurOV 63% zuiver scheerwol en 3^eenevenwichtige afdronk. een frisse, fruitige, droge bevat 25% 1© kwaliteit gember vat circa 40% minder 1-09 ]VW N\ DanaPlool corauroy —^ Poiya mlde, ,n diverse
OQT wijn met een krachtig géén conserveermiddelen ~. - calorieën, blik, 0.33 liter -.57 volle yoghurt % \ van 85% katoen en 15% Polyester. O kleuren ofruitmotieve

0.75 liter O.^J boeket, 0.75 Itr , 5.95 JoOgram 1.95 naturel Ster ,« \ Met elastiek mdc band. f"P|\ Maten 39/42 en 43/^
Bioi» „ , .. r, 1 yio iMt jé, ) Kleur: Marine, donkergroen, lila, !& |J

/-^ ~\ rodlSoaansedroae wiin C^?P^SStWt Karlsquel Premium b.er, 1.49 »^/;pink, korenblauw, grijs. ' f -. J
/ j<m -^ roae bpaanse aroge wijn, ~\ \^V' vïtn bereid met bronwater. Ver- i(!nMnp, I Wj JJ - yj ikiti >l OJ. fe^^ft^t) oJsl,ter 579 pr3

|i^uKnl mpl,flrht. fünd milde en puur natuur- J^* ,| f # Maat 92 t/m 152. #^_ l_\_/[V^^^^^P CöteauxduLanauedoc Pralinen uit België, met zachte |ijke smaak. 0.3 liter fles -.59 b^250mL' 1 ff u am_ - Tifc ¥
verse roomvullmg J uitlekgewicht \. /. / 114 QC19ö7 droge rode wijn, 0.75 liter.... 3.99. |i,Ypnp<;rhPnkHnr,<; icn N\!»^ J I M*l £SSBk x«^Mz— TT luxe gesenenKaoos, _AO : 160 gram «»w u^i^r > I■%i ü .Mf ---^3B><LrOZeS Hermitage Cótesdu Roussillon Village, 400 gram 5.98 te^y^T^^jV^^^ I 2.19 -T^o f^iAppellation Contróiée droge rode wijn, liter 4.89 Gechocolateerde S^^l^^ '^-■^ JmmJ^i

mis en bouteille dans la région hazelnoten oHO l^rc!^^^""^^^" ~,.. 1 _i ~-<jeÈLÉÈZ~^ r\ 1 " J. ■
deproouction Cotes du Rhone, 2oogram 2.19 |r\>cvif _^% Wit geglazuurde iÉHBIIÉ^ SchlDDerslrui.... Domame, droge rode wnn, Kpr«sPnbonbon<s m%t*^~^m-JmÈkfl'riJ mmm*M3Ê&. . . 3 3 . Mm-et^en-wtT/,9, dellkaat oJsliter 4-59 250q"am 3.99 W^_iÉMW£&K OKSSPi b OemDOtten M «I met dubbel gebreide kraag Mboeket Uitstekende ffi... I óNfK "~>

w,w,iï,l,^v J|fH%^'-F Jjdie helemaal doorgeritst kan word«
combinatie Maïs, ïhïïSSe^n 1 -""*^ doorsnede 29 cm, , jfl^iVan 100% acryl en.in aktuele kleure^
met gevogelte, vacuüm verpakte maiskor- cnocoiaae-en 01Q | Kalfsragoüt, .^ |IJlF^i 'kleurechtén *2L_ mIMRklein wild, reis met een licht-zoetige vanillesmaak 200 gram I V lé blik 425 ml 149 l' I't S krasbestendig Maat 48 t/m 56
vis of vlees, ’ Ak\ smaak, blik. 326 gram....: 1.09 Speculaasstukken, . _

ft P Pasteibakies XsJt'■ i aaa . ■ _A _f\ _f\ t
0.75 liter lAO Mandarijnen, 3 stuks, 400 gram 1.59 "jfS

g'ram -, .QQ j » QQQ 8^ 19 951 » hele partjes, 312 gram -.89 Gevulderoomboteramandel- Braadworst, __. x^X^^ wiwv w iw«w
a _ , speculaas, 4 stuks aB5 gram 2.79 —A Fruitcocktail, kruidige speculaas, Kanteen Klaarmaaltijd, Ul , B -, „,, Rookworst-.^ —°^50ml 1W 4BKk

m
ool/ZUUrk°01 3.39 "^gtuldmetkip, SeïS»p^

qq JS^**^TW 8' -85 Roombo.eramande.specu.aas, Z°urL, JJ! vruchten, walnoten en hazel- olién/vetten -.99 -«"'"

iï lil ik kruidige speculaas, bereid met naturel 500 gram 0.45 noten in een fris romige saus zonnebloemolie, hoogwaardige, kwaliteit, ,
echte boter en . M ~ ' ' 300 gram 2.79 ne|P|itPr 179 ocnnram 19*lEGEN ALDI PRIJS St«dentfnhaver, veel amandelen, 250 gram 1.49 Alhona 7 nranen r , , ,

250gram "'hVhn ww 'W,, rijke melange van rozijnen Cocktailnoten Albona 7-granen, Garnalensalade, Koffieroom, Zwart-wit salmiakkogels, Éen noten, zakje 200 gram .... 1.89 4 soorten in een doos Energieontbijt voor kinderen een feestelijke salade garnalen 20% vet, glazen flesje, zak a 300 gram U
Romi.att.ac IbuTaDS 300 gram _^_____ 3.49 en volwassenen, 200 gram 1.13 en appel in een karakteristieke 250 ml 1.29 Albona rijstdessert met
öagUeiieS licht-gezouten, luchtige crac- SB| Bratella bak-en braadpro- rosé cocktailsaus, 250 gram 2.79 Room bS^sqram -3!
SIkST ïM kers' 3Pakiesè7s9ram -" ml Jakje. 200 gram 10% plant- Aluminiumfolie, spuitbus Milsani 250 ml 2.99 .Delicato. L.ooknjs.,
stokbroodjes Isaisli i<^^^;% aardige/90% dierlijke oliën/ extra sterk, 30 cm breed, Karnemelk, altijd een grote droge losse ,|
om zelf in de iJI^H Goudanaartjes si vetten '-^ 20meterlang 2.49 üterpak 1.05 korrel, 400 gram t*
SQ

a',e j&tèr9&ÊhL P ittj9e' dr°9e worstjes in vjc -DaKKen. P^TCsts^MJPOF aasverrjakkina —*^"afsXStlHrar 10 stuk? a2O gram 3.09 Albrecht Cafeïnevrije koffie I f 1 I
2 x 125 gram exclusief, snelfiltermalmg, FT 1* 1K^SIH Anta Flu hoestbonbons, 250 gram £.99 V A I BfSVSVSVa SmfmTTm mmfIQ %SB^^? met dropsmaak of menthol Albrecht Goudmerk Koffie V <^4 V i BV/BPw^Bs^Wß^fM lil■iOw eucalyptus, 175 gram 1.15 snelfiltermaling,2sogram...2.oo W T | _*_M^—..M VM WW ES

Pey-Echt, Houtstraat 27. Roermond, Lindelaan 65. Valkenburg, Koningswinkelstraat 2. Maastricht, Volksplein 64b. Geleen, Annapad 2 / J. Kleynenlaan 38. Sittard, Bergstraat 14 / Leyenbroekerweg 1. Vaals, Wilhelminaplein
Heerlen, Willemstraat 109 / Corisbergweg 199 / Corneliusplein 1. Kerkrade, Niersprinkstraat 4a / Akerstraat 38b. Hoensbroek, Kouvenderstraat 69. Schaesberg, Hoofdstraat 128. Stem, Raadhuisplein 36. Elsloo, Koolwegj

Voor Brunssum vragen wij

bezorgers m/v
voor bezorgwerkzaamheden tussen 6 en 7 uur in de ochtend.

Melden: L.D. Brunssum, Rumpenerstraat 81. Tel. 256363.

LimburgsDagblad

Executieverkoop
Op donderdag 28 september 1989

om 11.00 uur vindt een openbare verkoop plaats.
De verkoop komt voor rekening van

Ason Schoonmaakbedrijf b.v. te Hoensbroek, gem.
Heerlen.
Te koop wordt aangeboden:

Een complete kantoorinventaris
en een grote partij
schoonmaakbenodigdheden.

O.a. archiefkasten, een
tekstverwerker Olivetti, een telefax Olivetti, een
copieerapparaat Olivetti, diverse buro's, een partij
huishoudladders^ een partij stofzuigers Holland
Electro 4100 (nieuw).

De plaats van verkoop is St.
Josephstraat 21A (Ons Huis), Hoensbroek, gem.
Heerlen. De goederen zijn van 10.00 tot 10.45 uur te
bezichtigen op het adres Heisterberg 41, Hoensbroek,
gem. Heerlen. Alleen contante betaling. Geen opgeld.

De verkoop vindt plaats in opdracht
van de ontvanger van de Belastingdienst
Ontvangkantoor, Groene Boord 21, Heerlen, tel.
045-738555.

De deurwaarder
belast met de executie

Belastingdienst
m

Randstad . é %
heeft volop JJ\werk Jjjj. f\
Secretaresse m/v
Voor een bedrijf in Landgraaf. U heeft ruime ervaring,
beheerst de Duitse, Franse en Engelse taal in woord en
geschrift. U bent bekend mettelex en fax. U gaat de
directie-agenda bijhouden, zelfstandig orders voorbereiden,
vertrouwelijke stukken uittypen en klanten ontvangen. Deze
all-round functie is per direct voor lange tijd.

Secretaresse m/v
Voor bedrijf in Eygelshoven. U gaat zelfstandig
correspondentie voeren met WordPerfect en beheerst de
Engelse taal in woord en geschrift. U gaat tevens
vergaderingen notuleren en de notulen uitwerken. U heeft
een secretaresse-opleiding en ruime zelfstandige
werkervaring. Deze full-time baan is voor lange tijd.

Informatie bij Yvonne Martens, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

-.r randstad uitzendbureau

Voor HEERLEN-Centrum vragen wij met spoed

bezorgers m/v
voor werkzaamheden tussen 6 en 7 uur in de ochtend.

Melden LD Heerlen, Geerstraat 5, tel. 045-717719
tussen 8.30 en 17.00 uur.

LimburgsDagblad



Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VOO
17.00 My little pony. serie. Afl.: Het
raadsel

17.15 Kuifje. Kinderserie. Afl. 4: Het

Haaienmeer.
VOO
18.35 ""Countdown. Muziekpro-

gramma.
19.25 Family Ties. Amerikaanse co-

medyserie. Afl.: De Blues Brothers.
Alex ontdekt bij toeval dat de bluesgi-
gant Eddie Dupre nog in leven is en
weet hem over te halen een uitzen-
ding van de universiteitsradio bij te
wonen. '20.00 (TT)Journaal.

20.29 Run the gauntlet. Sportspekta-
kel in een serie van vier afleveringen,
(herh.).

21.20 Nieuwslijn, Actualiteitenru-

briek.
21.55 In concert. The Prince's Trust

Gala 1989, met o.a. Joan Baez, Andy
Bell, Will Downing, John Farnham,
Tony Hadley en Level 4?.

22.45 (TT)De Berghof. Hitler's verbor-
gen machtscentrum, 4-delige docu-
mentaireserie over de Obersalzberg,
waar Hitler zijn villa bouwde. Deel 4.

23.35 Pin Up Club. Laatste afl. van
Veronica's erotisch magazine.

00.15-00.20 Journaal.

Duitsland 1
£ü ARD-Ratgeber.
Ir1 Tagesschau und Tagesthe-
K*- Actualiteiten.
js?.3 ""Die goldene 1. ARD-Fern-

-' ° Heinz Reincke. Geschichten
i,^der Heimat, (herh.).

_\ Persoverzicht.
u?*13.15 Tagesschau.
lij}] ""Teletekstoverzicht,
i'ï? Tagesschau.
Jl 5 Die Campbells. Serie. Afl. 3:
I^'euchtender Beweis.
,7° 10 Gradöstlicher Lange. Reis
J 1Bischofsheim naar Philippstal,
l£ar de reporters Franz Gernstel en
.'erFischer weer interessante men-
ijl en zaken op hun weg tegenko-

s Die Trickfilmschau.
J 5 Moskito - nichts sticht besser.
leerprogramma. Thema: Sport.
£" Filmtips nicht nur für kids.

'Merprogramma. 'ln een land voor, «e tijd', en 'Actie pindakaas.
f_l Tagesschau.
l'S World Trophy Danstoernooi.
lïn Tagesschau.
\i_ Her und Heute. Actualiteiten.
tj32 Bulman. Serie. Afl.: Kalte Spu-
'"sB D

'"Od ro9ramma-overz'cn*-B-sï (TT)Tagesschau.
k? Oie Reise. Tv-film van Markus
J}°of naar de gelijknamige romann Bernward Vesper, met Markus
SSen. Corinna Jirchhoff, Claude
CfT Rudolph e.a. Bertram Voss
fea -2icn beziggehouden met radica-
«iin viteiten en wil nu stoppen, maar
f,, 'vriendin gaat door. Dan ontvoert
J«Jin zoontje uit een terroristenkamp
T OlcilJë.

22.00 Tagesthemen. Actualiteiten.
22.30 ARD-Sport extra. Voetbal:

Europabeker en aansl.: W.K. Ama-teurboksen, halve finale, samenvat-ting vanuit Moskou.
00.30 Tagesschau.
00.35-00.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Gero Preen en Will Quadflieg in de Duits/Oostenrijkse
speelfilm 'Die Reise'. (Duitsland 1-20.15 uur.)

Duitsland 2
09.45 Gezamenlijk ochtendpro-

gramma ARD/ZDF.
15.25 ""Teletekst-overzicht.
15.45 Programma-overzicht.
15.55 Heute.

15.58 Die Dschungelprinzessin. Te-
kenfilmserie. Afl.: Jana und die Tier-
fanger.

16.15 Logo. Jeugdjournaal.
16.25 Neues aus Uhlenbusch. Serie

met Volker Sauer, Tanja Kanirtz,
Egon Schater e.a. Afl.: Das Fahrrad
mit den Flügeln. (herh.).

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

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

17.55 (TT)Das Erbe der Gulden-
burgs, serie metBrigitte Horney, Jür-
gen Goslar, Christiane Hörbiger, e.a.
Afl.: Der kleine Bruder.

18.20 ""Lottotrekking.
18.25 (TT)Das Erbe der Gulden-

burgs, vervolg.
18.54 ""Lottotrekking.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 ""Doppelpunkt. Mem Land,

dein Land - ist Deutschland nur für
Deutsche da? Discussieprogramma
over de multiculturele samenleving,
gepresenteerd door Michael Stein-
brecher.

20.15 Kennzeichen D. Nieuws uit
Oost- en West-Duitsland.

21.00 Der Denver Clan. Amerikaanse
serie, met John Forsythe, Linda
Evans, John James e.a. Afl.: Krystle
kehrt zurück.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Kontext. Weil der Opa Deut-

scher war. Reportage over de proble-
men met een minderheidsgroepering
in Schlesien.

22.40 (OO)Filmfest am Mittwoch.
Engel aus Staub, Franse speelfilm uit
1987 van Edouard Niermans, met
Bernard Giraudeau, Fanny Bastien,
Fanny Cottencon e.a. In deze mis-
daadfilm kruisen de wegen van de
jonge Violetta en de oudere, onbe-
houwen Simon zich. Droom en wer-
kelijkheid wisselen elkaar af. Gefasci-
neerd door het engelachtige wezen,
raakt Simon in een poel van verderf,
waar hij haar uit moet zien te redden.

00.10 Heute.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
vOor len CAI-abonnees:

*analen zie schema exploitant

i» zwart wit programma
o 0 * stereo geluidsweergave
f». * tweetalig bij stereo-app.

* teletekst ondertiteling

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

Nederland 2:31. 33. 35. 49, 54. 56 en 60
Nederland 3: 23. 32. 34, 43 48, 52 en 59
Duitsland 1:9, 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29. 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48. 50. 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40. 55 en 56
België/TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3en 8
België Telé 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
JaPan tovenaar van Oz. 52-delige
Nev animatieserie. Afl. 18: Een
P?S t>ent 'n de tent.i&üoH,;amona. 10-delige Canadese
I |^er,e van Randy Bradshow. Afl.s'srj5'5rj Q

re 9enzondag.
Je __-_kleinste zwerver. Canade-'"ls «?dserie- Afl. 13: Torque.
<k v "a3'ca. Serie over de prehisto-
ries n °e cinema.Afl. 4: Papiers ani-
-3° Si "Jlet1'a Mosa. Braziliaanse serie
SS ÏJ.Cella Santos. Afl. 18.

""OS p, tak- Animatieserie. Afl. 30.
?ndp, Ns- Jeugdserie. Afl.: PlonsMrTJeutentrekker.
»e|"Qe ;an en de Alverman. 16-
A^errrfU9dSerie- A,L 4' Johan en de
0rHrje"a" 9aan naar de kleermaker
S^erfJï ulden van de Senancourt te

Nr mi aniaro- Nieuwsmagazine\ fiPaeren.9r^rnrn!!2endin9 door derden. Pro-?n Rari- Va.n deKatholieke Televisie-tai^'o-Omroep.
erzicerdtedelingen e" Pr°9ramma-»3o Rieuws-MO ï^merang. Quiz.

Sktort Wolvercote tongue. Britse
%dew Van Alastair Reid- La"ra

vCLi L ls op we9 naar Oxford omVan ardevol juweel aan het Ash-" museum te schenken. Een

uur na aankomst wordt zij dood aan-
getroffen in haar hotel. Aansl.: Uitsla-
gen Nationale Loterij.

21.55 Mobiele mensen - auto. Twee-
wekelijks programma over de auto
met diverse reportage.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws. Aansl.: Paardenkoer-

sen.
22.45 Audio-videojournaal.
22.50 Europalia. Afl. 1: Geur van

hout.
23.25-23.30 Coda. Warmte, een

woonplaats van Ellen Warmond.

België/TV 2
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 15.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 840. Wayne's onver-
zoenlijkheid dwingt Susan toteen ulti-
matum.

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

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Sportavond. Met o.m. samen-

vattingen van vandaag gespeelde
voetbalwedstrijden in het kader van
de drie Europabekers (returnwedstrij-
den 1e ronde). Aansl.: Verkeerstip.

23.00-23.05 Audio-videojournaal.

RADIO
Radio 1: 95.3 en 10n.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19.00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1.008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102 1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz) FM 22 36 en 39.(93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91.9 mHz

België/RTBF
-17.45 Vacaturebank. 18.00 Nouba
Nouba. Kinderprogramma met Mada-

me Pepperpote, tekenfilm. 18.10 Saga
Sachets. Legende uit de vallei van de
Ourthe en de Amblève. 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. 19.30 Journaal en weer-
bericht. 20.05 La fête a Arlon. Impres-
sievan het feest te Arlon en het concert
van Pascal Charpentier. 20.15 La fête a
Bruxelles. Met Maurane, le groupe La-
zare, Gabrielle Lazure e.a. 21.10 Le
joyau dse la couronne. 15-delige En-
gelse serie naar de roman The Raj
Quartet van Paul Scott. Afl. 15: Le par-
taae du butin, met Wendv Moraan fie-

raldine James, Nicholas le Prevost e.a.
22.10 Uitslagen van de Nationale Lote-
rij. 22.15 Coup de film. Filmmagazine
gepresenteerd door Terry Focant.
22.35Les laureats de la fête. Ontmoe-
ting met de winnaars van de prijs, uitge-
loofd door de Conseil de la Commu-
nauté Francaise de Belgique. 23.10
Paardenkoersen. 23.15 Weerbericht
en laatste nieuws. 23.45 Bourse.
Beursberichten. 23.55-00.05 Le coeur
et l'esprit. Katholiek magazine.

" Manuela van Werde presen-
teert het nieuwsmagazine
'Kilimanjaro'.
(België/TV 1 - 18.35 uur.)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOT
09.30 Ikke en derest. Afl.l.
10.00 Als muziek in jeoren. Afl. 2.
11.30-12.00 Lief en leed. Afl. 2.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
18.20 Nieuws voor doven en slecht-

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

gramma.
19.10 Van gewest tot gewest.

(Herh.).
19.49 PP. Zendtijd Politieke partijen

ten behoeve van de Volkspartij voor
Vrijheid en Democratie (V.V.D.).

20.00 Journaal.
SOCUTERA
20.21 Stroomopwaarts. Film van de

Nierstichting.
20.26 Avondvoorstelling. De vijfde

van Beethoven. Symfonie nr. 5 in c,
opus 76, van Beethoven, uitgevoerd
door het Radio Filharmonisch Orkest
0.1.v. Mare Wiggleswort (Winnaar van
het Tweede Kondrashin-concours
voor jonge dirigenten).

21.15 De Nederlandse Filmdagen
1989. Samenvatting van de uitreiking
van de Grote Prijs van de Nederland-
se Film vanuit Utrecht.

21.51 Studio Sport.

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag.
22.55 De Nederlandse Filmdagen

1989. Vervolg.
23.15-00.30 Studio Sport. E.K. vol-

leybal en E.C. voetbal.

" Vanavond het slot van het
sportspektakel 'Run the
Gauntlet'. (Nederland 2 -
20.29 uur.)

Duitsland 3 West.
08.55 Gymnastik im Alltag. Bewe-

gung macht Spass. Afl. 7.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 2. (herh.).
10.50-12.10 Schooltelevisie.
16.15 Voetballen. Rechtstreekse re-

portage van de westrijd Plastika NÏtra
(CSSR) tegen 1 FC Köln.

18.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 30.

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 Voetballen. Rechtstreekse re-
portage van de wedstrijd Borussia
Dortmund tegen Besiktas Istanbul.

21.45 Wissenschaftsshow. Stem auf
Stem - Brauchen wir eine neue Bau-
technologie? Reportage over de
vraag of er een nieuwe bouwtechniek
nodig is om de stijgende prijzen een
halt toe te roepen.

22.30 Rückblende. Vor80 Jahren: Er-

ste Jugendherberge in Altena, docu-
mentaire over de 80 jaargeledenont-
stane eerste jeugdherberg.

22.45 BSullivans Reisen. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1941 van Pres-
ton Sturges, met Joel McCrea, Vero-
nica Lake, Robert Warwich e.a. (In
het Duits nagesynchroniseerd). JohnSullivan, een succesvol regisseur van
filmkomedies, verbaast zijn omgeving
door de wens te uiten serieuze films
te willen draaien. Hij trekt de wijde
wereld in om het ware leven te ont-
dekken, maar komt bedrogen uit.

00.12 Laatste nieuws. Aansl Zurr Nacht.

België/Tele 21
19.00Le coeur et l'esprit. Katholiek ma-
gazine. 19.30 Journaal met simultaan-
vertaling in gebarentaalen weerbericht.
20.05 L'homme de fer. Amerikaanse
serie. Afl. 13, met Raymond Burr, Don
Galloway, Barbara Anderson e.a.21.00-23.00 Challenge. Sportprogram-
ma met golf European Masters en
Europacup.

TV5
16.05 Brèves. 16.10 Bizness News.
17.10La 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 Montagne.
19.30 Brèves Et Météo Européenne.
19.40 Papier Glacé. 20.00 Résistance.
22.00 Journal Télévisé. 22.30 Sacrée
£nirpe nn nn.m nn Fy-i ihnc

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.04 VARA Radio
I Woensdageditie. (7.30 Nws.)
12.55 Meded. t.b.v. land- en tuin-
bouw. 13.09 TROS Aktua. 13.25
Journalistenforum. 14.06 TROS
klantenservice. 15.45 Hallo met de
TROS. 16.06 Tijdsein. 18.45 Waar
waren we ook alweer. 18.57 EO-
Metterdaad hulpverlening. 19.02
Hobbyscoop. 19.30Akkoord. 20.02
Langs de lijn 22.02 Podium van de
Nederlandse Lichte Muziek. 23.05
Met hetoog op morgen. 0.02 Volg-
spot. 1.02 Romance. 2.02 Clair-
Obscur. 4.02 Nachtexpress. 6.02 In
't voorbijgaan. 6.07-7.00 Van-
daag... donderdag.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Ook Goeie-
morgen. 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 11.04 Elsemiek. 12.04 Will
wil wel. 14.04Terug in de tijd. 15.04
Nederland muziekland. 17.04 Hier
en nu. 18.04 De wereld zingt Gods
lof. 18.53 In 't voorbijgaan. 19.04
Wateren vuur. 20.00-07.00 Zie Ra-
dio 1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.04 De morgen-
stond. 7.04 Ronduit Musrc-time.
9.04 Muziek motief. 10.04 Expres-
so. 10.57 EO-Metterdaad hulpver-
lening. 11.04 Country trail. 12.04
Praise. 13.04 Toga Party. 14.04
Nozems-a-gogo. 16.04 Janssen &
Jansen. 17.04Ronflonflon met Jac-
ques Plafond.lB.o4 Driespoor.
19.03 Het Front. 20.03 La Stampa.
21.03 De Wereldontvanger. 23.03-
-24.00 Stompin'.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
OQ-13.05 Nieuws voor doven en
fchthorenden.

IDj> Westbrook Hospital. Serie. Afl.
gaasjeop. De ouders van een 17-
-j'9e jongen zijn geschokt als ze ho-
'n dat hun zoon in het ziekenhuis is'Pflenomen met verschijnselen van
fpholverslaving.

Het langste dal ter wereld.F'tse documentaire over de Riftval-
l'n Oost-Afrika.P 5Ronduit muziek. Hoogtepunten
f verschillende concerten van go-
r'artiesten.J* Lassie. Jeugdserie. Afl.: Hoog

{"- Lassie en zijn vriendje zitten op-
aten in een leegstaand huis, dat

„het punt staat op afgebroken te
||?rden.f' Bartimeüs. Reportage voor de
gingen van Bartimeüs, school voor
£den en slechtzienden te Zeist.
I jjj Journaal.'s Tijdsein buitenland. Blik over

■ 9renzen met buitenland-commen-
:!*rAad Kamsteeg.

Op kleine rails. 4-delige docu-entaireserie over modelspoorweg-
_«■ Afl. 4. (herh.).rj Journaal.6 Gospelclipmagazine. Van-
"orid met Kim Boyce, Steve Green,
J|Allies e.a.'5 De 24-uurs race. Reportage
«i de 24-uurs zeilwedstrijd en tour-
jnt op het IJsselmeer.
* Mont Louis. Documentaire over
".Perging van de Mont Louis en haarding.
*J Welvaart - welvarend - vaar-
? milieu. Een impressie van de
■^rdzee: spanningsveld tussen
?°nomische en ecologische belan-

*j De Bergrede. Henk Binnendijk
telt over een toespraak die 2000ar geleden door Jezus werd gehou-*n: de Bergrede, (herh.).

22.30 Journaal.
22.40 Tijdsein. Actualiteitenrubriek.
23.10-23.40 Marskramers. Serie ge-

sprekken met religieuze mensen. Afl.
3.

" Adolf Hitler in het slot van de documentaire 'De Berghof.
Hitlers verborgen machtscentrum. (Nederland 2 - 22.45 uur.)

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 18.
08.30 English im Telekolleg 11. Cur-

sus Engels. Les 30.
09.00-10.35 Schooltelevisie.
16.30 Ein Fremdenführer. Afl. uit de

serie Beitrage zur informationstechni-
schen Grundbildung.

17.00 Die Reformpadagogik. Peter
Petersens, afl. uit de informatieve se-
rie Europaische Reformpadagogik.

17.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 30. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Yao, Abenteuer eines Haupt-

lichssohnes. Kinderserie. Afl. 1: Wie
Yao zum Manne wurde.

18.52 Philipp. Kinderserie. Afl.: Der
Fliegenfanger. (herh.).

18.55 Kinder-Verkehrspot.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Schlaglicht. Thema van de

week.
20.00 Auf Wiedersehen in Kairo.

7-delige Engelse serie naar de boe-
ken van Olivia Manning. Afl. 6: Agyp-
ten, September 1942, [net Emma
Thompson, Kenneth Branagh, Char-
les Kay e.a.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
Neun.

21.15 Teletour. Amusementspro-
gramma met Bernd Schröder, vanaf
het station in Worms.

22.15 BRattennest. Amerikaanse
speelfilm uit 1955 van Robert Aldrich,
met Ralph Meeker, ALbert Dekker,
Paul Stewart e,a. Een bende misdadi-
gers zit achter een kist metradioactief
materiaal aan. Het lukt detective
Hammer hen op het spoor te komen,
maar de schurken laten zich niet zo-
maar pakken.

23.55 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 8.00
Nws. 8.02 Het levende woord. 8.10
Platennieuws. 8.45 Te Deum Lau-
damus. 9.15 Onder de hoogtezon.
10.00 Orkestpalet: Radio Symfonie
Orkest met koor en sol. 11.18 Pia-
nomuziek. 11.50 In de schaduw
van de meesters. Symfoniemuziek.
12.30 Promenade: Robert Stolz di-
rigeert (12). 13.00 Nws. 13.02
Lunchconcert. 14.00Songs of prai-
se. 14.30 Orchestre du Capitole de
Toulouse. 15.00 In de kaart ge-
speeld. 17.00Jacco'skeus, operet-
te-en musicalmuziek. 18.00 Nws.
18.02 CeDéa. 20.00 Nws. 20.02
Pianomuziek. 22.00-24.00Voor het
stil wordt en wat later.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 Typies Duits.
10.00TROS Postbus 270 - Gerard
de Vries. 11.00 De duvel is oud.
12.00 Nws. 12.05 Het oog van de
naald. 13.00 Nws. 13.10 NOS We-
reldwijzer. 14.00Wijzer op 5. 15.00
Meer over minder. 16.00 TROS
Schlagerfestival. 17.00 TROS Die-
renmanieren. 17.40 Basicode 3 -magazine. 17.55 Meded. en Schip-
persberichten. 18.00 Nws. 18.10
TROS Kinderlorum op vakantie.
18.20 Uitzending van de WD.
18.30 Tempo Doeloe extra. 19.00
Progr. voor buitenl. werknemers.

20.30 De planeten. 21.00 Finan-
cieel management. 21.30-22.00
Por favor.

SSVC
12.10 Playbus.
12.30 Words and pictures.
12.45 You and me.
13.00 News and weather.
13.25 The Travel Show Traveller.
13.35 Neighbours. Serie.
13.55 Boating Butler.
14.25 Women of today.
14.50 Sounds like music.
15.15 Home and away.
15.35 Comedy classics. Rising

Damp.
16.00 Children's SSVC.
16.15 E.M.U. TV.
16.40 On the Waterfront revisited.
17.10 The movie game.
17.35 Fun and games.
18.00 News and weather report.
18.30 Entertainment BFG.
18.40 Doctor Who.
19.05 Perception.
19.30 Coronation Street. Serie over

bekende Volksbuurt..
19.55 Howard's Way.
20.45 Sporting triangles. Serie.
21.10 L.A. Law. Serie.
22.00 News and Weather.
22.30 The Travel Show Traveller.
22.35-00.05 Sports Night.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa Guten Morgen

Deutschland. Ontbijtshow.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

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

(herh.)'.
10.30 Reich und Schön. Serie,

(herh.).
11.00 Baretta. Politieserie, (herh.).
11.45 Ragazzi. Muziekprogramma

voor de jeugd.(herh.).
12.30 Klassik am Mittag. M.m.v. het

RTL-Orkest.
13.00 Heute bei uns. Aansl.: Inspek-

tor Gadget, Franse tekenfilmserie.
13.25 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Knight Rider. Serie. (herh.).
15.00 Schauspielereien. Korte Oost-

Duitse verhalen. Afl. 3: Auf Touren.
15.45 Netto. Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.50 Reich und Schön. Amerikaan-

se serie.
17.15 Der Preis ist heiss. Spelshow

met Harry Wijnvoord. i
17.45 RTL-Spiel met aansl.: Teken-
film.

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

kaanse serie. Afl.: Der Dieb als Spion.
18.45 RTL aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Kampfstern Galactica. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Die Landung der
Zylonen.

20.15 Die Tödliche Spiele der Yup-
pies. Tweedelige Amerikaanse mis-
daadfilm uit 1987 van Marvin J.
Chomsky. De 27-jarige Joe Hunt
wordt wegens moord op de gangster
Ron Levin vervolgd.

21.50 L.A. Law. Amerikaanse serie.
Afl.: Tödliches Kreuzverhör.

22.45 RTL aktuell.
22.50 Die Woche. Talkshow met

Geert Müller-Gerbés.
23.55 Bergerac. Engelse serie. Afl. 4:

Rubert Galliërs verdrinkt tijdens een
feestje aan boord van een motorjacht.

00.40-00.45 Betthupferl.

SAT1
i 06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
iSAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
izicht. 09.10 Lassie. Amerikaanse avon-
| turenserie. Afl.: Der Doppelganger.; 09.35 Kimba der weiBe Löwe. Japanse: tekenfilmserie. Afl.: Das Geheimnis des
i verlassenen Dorfes. 10.00SAT 1 Bliek.: 10.05 General Hospital. 10.50 Teletip
■ Natur. 11.00 SAT.I BLICK. 11.05 Bom-

" ber B-52. Amerikaanse speelfilm uit
■ 1957 van Gordon Douglas, met Natha-
i lic Wood, Karl Malden, Don Kelly e.a.
iAansl. tekenfilm. 13.00 Tele-Börse.; 14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Program-
; ma-overzicht. 14.05 Niklaas, ein Junge
i aus Flandern. Japanse tekenfilmserie.
jAfl.: Wilkommen Aneka. 14.30 Cat-
i weazle. Engelse jeugdserie. Afl.: Der
i Schatz der Collingfords. 14.55 Der Gol-
jdene Schuß. 15.05 General Hospital.
i Amerikaanse familieserie, met Stuart
■ Damon, Leslie Charleson, Anthony
i Geary, Genie Francis, Riek Moses e.a.
i 15.50 Teletip Gesundheit. 16.00 Josh.: Amerikaanse westernserie. Afl.: 5000: Dollar für eine Legende. 16.26 Der Gol-
i dene Schuß. 16.35 Bonanza. Ameri-
i,kaanse westernserie van William Clax-
i ton. Afl.: Die Schlammschlacht. 17.25
i Teletip Markt. 17.35SAT.I Bliek. 17.45
i Programma-overzicht. 17.50 Raum-
i schiff Enterprise. Amerikaanse scien-
i ce-fictionserie. Afl.: Implosion der Spi-
i ra1e.18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 Glücks-
i rad. 19.30 Carson & Carson. Australi-
i sche familieserie van Mandy Smith.

Afl.: lm Namen Gottes. 20.25 SAT.I
| Wetter. 20.30 Spenser. Amerikaanse
jmisdaadserie van William Wiard. Afl.:
i Chrissy's Traüme. 21.25 SAT.I BLICK.
i 21.30 Ein Blinder Passagier hat's

schwer. Engelse komedie uit 1970 van
Ralph Thomas. 23.10 SAT 1 Bliek.
23.30 Die Stunde des Wolfs.Amen-
kaanse misdaadfilm van Daniel Petrie,
met David Janssen, Barbara Rush,
Bradford Dillman, John Beradino e.a.
00.30-00.40 Programma-overzicht.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, De Buren, Agenda en
Muziek. 13.05, 14.02, 15.02 en
16.02 Kort nieuws. 17.02 Reg^
weerber. 17.05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek. 17.25 De Ron-
de van Limburg: doorpraten over
actuele kwesties. 17.55 Kort
nieuws. 18.05-18.07 Aankondigin-
gen.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Goede morgen.
Morgen. (6.30-7.00 Nieuws., 7.30
Nieuws en R.V.A.-berichten.) 8.00
Nieuws. 8.10 Koffers § co. 9.30
Golgb'reker. 10.00 Nieuws. 10.03
Het schurend scharniertje. 10.08
Het eerste bedrijf. 11.55Mediatips.
12.00 Limburg Vandaag. 13.00
Nieuws. 13.10 Made in Germany.
14.00Canapé. 17.00Limburg Van-
daag. 18.10 Rijswijckfoon. 20.00
Funky Town. 22.00 Nieuws 22.05
Jazz Kaffee. 23.30-6.00 Nachtra-
dio. (0.00, 5.00 en 5.30 Nieuws.)

WDR4
4.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut Aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzert
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-04.05
Nachtexpress.

Sky Channel
07.00 The DJ Kat Show. Kinderpro-

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

09.30 Super Password. Spelshow.
10.00 The Sullivans.Drama over een

familie aan de vooravond van de
Tweede Wereldoorlog.

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.
17.00 Tennis. McEnroe v. Uwe Steeb.
19.00 Trans World Sport.
20.00 Volleybal. EK Heren vanuit

Zweden.
21.00 Ryder Cup Golf 1989.
22.00 Voetbal. Europa cup.
00.00-01.00 Vollleybal. EK Heren

vanuit Zweden.
06.00 Sky News Sunrise.
06.30 European Business Channel.

Super Channel
07.00 Daybreak.
08.00 The Mix.
15.00 Look Out Europe.
15.30 The Global Chart Show.
16.30 On the Air.
18.30 Transmission.
19.30 The Lloyd Bridges Show.
20.00 Bringing up Baby. Amerikaan-

se speelfilm uit 1938 van Howard
Hawks, met Katharine Hepburn, Cary
Grant, Charlie Ruggles e.a.

21.50 World news and Goodyear
Weather.

22.00 European Business Weekly.
22.30 Burke's Law.
23.25 Barnaby Jones.
00.25 World News and Weather. Ge-

volgd door The Mix.
02.00-06.00 Italiaanse programma's

van Rete Mia.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control.
12.30 XPO.
13.30 VJ Kristiane Backer.
15.00 Yo! Mix.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola report.
17.15 Peter Gabriel. Clips.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV.
19.00 MTV At The Movies.
19.30 Remote Control.
20.00 US Top 20 Countdown.
22.00 Ray Cokes.
22.45 The Coca-Cola report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 Your Scène.
00.30 Funk Mix.
01.00 Club MTV.
01.30 Night Videos.

Belg. Rundfunk
6 35 Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 8.30 Für dieKranken. 9.10 Mu-
sikexpress. 10.00-12.00 Gut Auf-
gelegt. 12.00 Veranstaltungskalen-
der. Musik bei Tisch. 12.15 Verap-
staltungskalender. 13.00 Frischaut
14.05 Musikzeit heute: Lieder.
Chansons und Folk. 15.00 Nach
mittagsstudio. 16.05-18.00BRF-ln-
tern. 18.10 Regionalnachrichten:
BRF-Aktuell. 18.40-20.05 Orgél-
und Chormusik.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treff nach
elf. 12.00RTL-Themert. 12.15 Ca-
sino parade.l4.oo Viva. 16.00 En-
tenjagd. 17.00 RTL-Themen. 1715
Musikduell 17.50 Sport-Shop
18.00 Musikduell. 1*).00 Neunzehn- Vierundzwanzig. 00.00-01.00
Traümtanzer.
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Onderzoek
k/iet vorig jaar tot stand gekomen

met Sky
l^rinel van Robert Murdoch, ging
t Multinational Amstrad ook inJ? Jand op onderzoek uit om de
ffkt voor satellietschotels en ont-I^Sstapparatuur te verkennen. In
herland zijn totnutoe zon 30.000
rotelantennes verkocht. Bijna

Procent daarvan in Limburg.
Uu'ermiddag werd bekend ge-
C^kt dat volgens marktonderzoek
ij? NIPO en Inter/View twaalf pro-
,j2l van de Nederlandse gezinnen
Ce Us denkt over de aanschaf van
Ij Schotelantenne. Dat is in bijna
iv biljoen huishoudens. Volgens
[ja Marktonderzoekbureau NIPO
C 1672.000 boze kabelabonneesC,schotel kopen als het TV 10 sig-
Cri0p 28 oktober niet op de kabel
V doorgegeven. Daar komen
fc* eens 273.000 schotelantennes
HO'an huishoudens die (nu nog)

°P een kabelnet zijn aangeslo-

i» lijkt de eindelo-
V~lscussies over de komst van
IttjjMerciële televisie beu", aldus
tL U' „Het verwacht niets anders
% dat net vanaf 28 oktober ge-

-11 iedere dag naar Ron Brand-

steder, André van Duin, Jos Brink,
Tineke de Nooy en alle andere pre-
sentatoren en programma's van het
Sterrennet TV 10 kan kijken. Ruim
23 procent van de ondervraagden,
die niet aangesloten zijn op de ka-
bel, heeft bij een verbod 'een sterk
positieve intentie' een schotel te ko-
pen, terwijl 41 procent de aanschaf
van een schotelantenne overweegt."
Het merendeel van de 1200 onder-
vraagden heeft geen enkele moeite
met een aankoopprijs van 1000 tót
1250 gulden of een huurprijs van
veertig gulden per maand.

Velen vroegen zich tijdens het on-
derzoek af of hunkabelabonnement
nog welzin heeft, als TV 10 door de
overheid verboden zou worden op
de kabel te komen.

Dit standpunt
verklaart tevens het directe belang
van de Vereniging vanKabelexploi-
tanten (VECAI), die vrijdag aankon-
digde met TV 10 een rechtzaak te
zullen beginnen tegen het Commis-
sariaat voor de Media. Het doel van
deze gerechtelijke procedure is de
kabelabonnees te verzekerenvan de
TV 10-programma's.

Esselte, zo werd gisteren voorts
meegedeeld, heeft ook RTL/Veroni-
que aangeboden om aan de joint-
venture deel te nemen, maar de con-
current van TV 10 heeft op dat aan-
bod nog niet gereageerd.

Met het schotel-pakket kunnen par-
ticulieren naast TV 10 het gehele
aanbod van programma's dat Astra
over Europa uitstraalt ontvangen,
met uitzondering van abonnee-tele-
visieprogramma's zoals Filmnet.
Daarvoor moet extra worden be-
taald.

" Drukte op de persconfe-
rentie gistermiddag in het
Scandie Crown Hotel in
Utrecht waar bekend werd
gemaakt dat Amstrad, Es-
selte, Astra en TV 10 met een
schotel-pakket zullen komen
voor de ontvangst van sta-
tions die niet op de kabel
worden doorgegeven.
Staande in het midden An-
dries Overste, manager van
TV 10.

nederlandse top veertig
JSERLEN- 'Lambada' met Kaoma en door ons al eerder als een po-
lWele kanshebber getipt, deze week dus op de eerste plaats van def^erlandse top veertig. En let op: het duurt beslist nog even alvo-
v ns deLambada weer uit de hitlijstenverdwijnt. De nederlandsetopertig: vrijdagmiddag, vanaf 15.03 uur op Radio 3.

2 ) *) Lambada -Kaoma
3 J 3) Pump up the jam- Technotronic & Felly
a J 1) French kiss - Lil Lewis
5 7) Sowing the seeds of love - Tears for Fears_ ) 6) The best - Tina Turner
7 4) Swing the mood -J. Bunny & Mastermixers
5 J 9) Crazy about her - Rod Stewart
9 JH) The invisible man - Queen

,1q J 5) Dance classics- The mix
li JJO) Mixed emotions - Rolling Stones
12 as) Something's jumpin' - Malcolm McLaren
13 J|2) If i had only a chance - BZN

J18) Love in an elevator - Aerosmith
15 8) Do the right thing - Redheat Kingpin & FBI
ïg j}9) Miss you much - Janet Jackson
1? ;,6) Hey dj/Ska train - Beatmasters & Betty 800
jg }*4) Partyman - Prince
19 UI) We are growing (Shaka zulu) - Margaret Singana
20 riy My ëirl - Tne Temptations
21 :|5) If i could turn back time - Cher
!>2 j

') De hotdog - André van Duin
2j Jt) Poison - Alice Cooper
2<3 £"") Oye mi canto - Gloria Estefan
25 |*6) Sweet child o'mine - Guns n Roses
2g Girl I'm gonna miss you - Milli Vanilli
27 J?~) If only I could - Sydney Youngblood
28 iiV Reflections - Diana Ross & Supremes
29 jiy Revival - Eurythmics
3g ;,*) Great balls of fire - Jerry Lee Lewis
&1 )tr Look whos dancing - Ziggy Marley
32 p 1) Losing my mmd - Liza Minelli
83 ir~) Right here waiting - Richard Marx
h ft' Be free with your love - Spandau Ballet
35 i5) C day - The Confetti's
3g ï^l Ride on time - Blackbox
37 I58) Promised land - Joe Smooth
3e \il> Cherish - Madonna
3g £*j) Rappers delight- The Sugarhill Gang
V) rfi' Blame it on the ram - Milli Vanilli

W) Just keep roekin' - Doublé Trouble

Prijs uitgereikt door Gloria Eslafan
Student uit Venlo

wint 50.000 dollar
Van onze showpagina-redactie

VENLO - JanPaul Gerits (19) uit
Venlo is in de prijzen gevallen bij
het satellietstation MTV Europa.
50.000 dollar mocht de 19-jarige
student rechten' in ontvangst ne-
men nadat hij had meegedaan
aan de prijsvraag 'Money for no-
thing'. MTV Europe toonde en-

kele Europese valuta-eenheden
die men moest raden. Tiendui-
zenden kijkers stuurden hun op-
lossing naar MTV Europe in
Londen. De meeste antwoorden
waren goed en toen deedeen 'on-
schuldige hand' een greep in de
zak met kaarten en briefjes. De
gelukkige winnaar werd Jan
Paul Gerits uit Venlo.

VJ (oftewel Video Jockey) Ray
Cokes deelde hem het heugelijke
nieuws mee en Jan werd uitge-
nodigd om in MTV-studios in
Londen de cheque ter waarde
van $ 50.000 in ontvangst te ne-
men. En dat gebeurde (jawel,
hoor) uit handen van zangeres
Gloria Estefan, de ster dieook in
Engeland regelmatig op de eer-
ste plaats van de hitparadelijst
staat.
Commentaar van Jan Paul Ge-
rits uit Venlo: „Die vijftigdui-
zend dollar is voor mij natuurlijk
het einde. Zon bedrag heb ik
nog nooit gezien, laat staan ge-
wonnen. En het samenzijn met
Gloria Estefan was eveneens ge-
weldig. Misschien ga ik met m'n
verworven rijkdom wel een mo-
tor kopen."

" JanPaul Gerits, degelukkige winnaar van de prijsvraag bij MTVEurope, mocht de che-que van 50.000 dollar inontvangst nemen uit handen van popster Gloria Estefan.
Foto: MTVEUROPE,LONDON

Fikse herrie rond nieuw NOS-programma

'Lopend Vuur' nu
al op de helling

Van onze rtv-redactie

HEERLEN - Het nieuwe NOS-
programma 'Lopend Vuur' staat
op dehelling. Binnen de redactie
is een fikse ruzie uitgebroken,
die het uiterst onzeker maakt of
de eerste live-uitzending op 5 ok-
tober wel zal plaatsvinden.

Het conflict richt zich op de for-
mule van het programma en de
koers die gevolgd moet worden.
Lopend Vuur is een wekelijkse
rubriek over het actuele media-
nieuws en de achtergronden. Op
dit moment worden gesprekken
gevoerd tussen televisiedirec-
teur Ed van Westerloo, adjunct-
tv-directeur Leo Kool, eindre-
dacteur Henk van Veen, presen-
tatoren Philip Freriks en Leoni
Jansen, en de overige redactiele-
den om dezaak te lijmen.
Van Westerloo zegt desgevraagd
het conflict een te interne kwes-
tie te vinden om daarover uitla-
tingen te doen. Hij erkent dat het
conflict van de laatste dagen da-
teert. Maandag kondigde hij tij-
dens de perspresentatie van de

NOS-winterprogrammering het
programma aan met de opmer-
king dat Lopend Vuur met een
redelijk vooruitziende blik was
gepland. „Aan onderwerpen zal
de redactie de komende tijd geen
gebrek hebben."
Van Westerloo beseft dat kijker
en lezer het recht hebben te we-
ten waarom een aangekondigd
programma zou komen te verval-
len. „Maar zover zijn we nog lang
niet. Schei toch uit met te vragen
hoe groot de kans is dat het pro-
gramma volgende week wordt
uitgezonden, het is geen gokje."

show

TV 10 ziet nieuwe mogelijkheden voor ontvangst van haar programma

Schotels in de aanbieding
door harrie cremers

j^RECHT- Ruim 3500 dea-
Ps van schotel-antennes wor-
Fn vanaf donderdag in onsJjtö op pad gestuurd. Voor
JJ geval TV 10 niet op de ka-mag, ziet dit nieuwe com-
jj)erciële station met het aan-een van een schotel-pakket
-fra mogelijkheden om haar
"°Sramma's alsnog vanaf 28Wober te kunnen brengen.
?Vendien heeft meer dan een

Nederlanders, volgens
'Verzoek van NIPO, interes-? °m een schotel aan te schaf-
P- De uitzendingen van TV
r (vanuit Betzdorf in Luxem-J^S) gaan overigens onder
r^ omstandigheden door, zo
Jf' manager Andries Overste
kjjj dit station gistermiddag
Sdens een persconferentie inUlrecht weten.
k,
u.lO, Amstrad (producent van sa-
jjj^tontvangers), Esselte (maker
jJJ'decodeer-apparatuur en exploi-
Cvan Filmnet) en p.r.-man Carlo
l*.van de Astra-satelliet maaktenjr aie drukbezochte bijeenkomst

initiatieven be-J'd. Ook andere leveranciers van«Jj°tel-antennes zien inmiddels
£ gat in de markt wanneer TV 10
t öpk Veronique niet op de kabel
LMen toegelaten. Wanneer de tejachten onderlinge concurren-
k 'ag losbarst, dankomt dieniet in
patste plaats de consument teni^de. De prijzen van de schotelan-

es zijn inmiddels al fors gezakt.

l' Pakket, waarmee de dealers
knaerdag op pad gaan, omvat een
P tuner/ontvanger en
l.Apparatuur. De consumentvet hiervoor zon 900 guldenneer-

Cverigens is zon schotel inL^'nkel niet veel duurder. Esselte
k?t een decoder te huur aan voor
Jj gulden per week. Zonder dat
(gaatje, dat niet tekoop is, is het
|s>aal van TV 10 niet te ontvangen,k^at het uit auteursrechtelijke. 'Wegingen vervormd wordt uit-enden.

Koers
Volgens een woordvoerder van
NOS hebben de problemen be-
trekking op de koers die het pro-
gramma moet volgen, en heerst
het verschil van mening vooral
tussen de eindredacteur Henk
van Veen, en de overige redactie-
leden. „Er zijn nog geen maatre-
gelen getroffen om een eventueel
gat in de programmering op te
vullen," aldus de woordvoerder.

'Gezicht van de VARA'

Elles Berger
naar Veronique

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - Elles Berger, al
28 jaarhet gezichtvan de VARA,
keert deze omroep de rug toe.
Berger stapt over naar de com-
merciële zender Veronique,
waarvoor zij samen met de voor-
malige NOS-omroeper Jur
Raatjes het sportprogramma
Match gaat presenteren.
Elles Berger werd bijna drie de-
cennia geleden 'ontdekt' door de
VARA, toen zij omroepster was
van het Olympisch Stadion in
Amsterdam. Haar vader was di-
recteur van dit stadion.
Een woordvoerster van de
VARA zegt de overstap van Ber-
ger naar Veronique 'uiteraard
jammer' te vinden. „Elles was
toch het gezicht van de VARA.
Zij zou het komende seizoen
waarschijnlijk een eigen mid-
dagprogramma hebben gekre-
gen. De mogelijkheden werden
bezien, de beslissing was nog
niet genomen. Maar van Elles
hoefde het dus niet meer. Jam-
mer".

"Elles Berger: begonnen als
omroepster in het Olym-
pisch Stadion van Amster-
dam.

NOS vraagt
Brinkman om

meer geld
HILVERSUM - De NOS heeft
een beroep gedaan op minister
Brinkman van WVC om extra
geld te geven voor de 425 uur ex-
tra zendtijd, die deze omroep het
komende seizoen besteedt aan
bijzondere evenementen. In die
extra zendtijd zit onder meer
vijftig uur opgesloten om alle
wedstrijden van het WK voetbal,
volgend jaar in Italië, recht-
streeks op de buis te brengen.
Televisiedirecteur NOS Ed van
Westerloo verklaart zich ge-
plaatst te zien voor 'een steeds
nijpender wordend probleem.
Van Westerloo verklaarde giste-
ren dat de NOS de 425 uur extra
zendtijd in ieder geval zal vullen.
De evenementen waarvoor de
NOS in feite geen geld, maar wel
zendtijd beschikbaar heeft, zijn
behalve het WK voetbal onder
meer de Sinterklaasoptocht, het
kerstconcert, Koninginnedag, 4-
en 5-mei-vieringen.

Zilveren
Harpen voor

Jacott en
Lois Lane

HILVERSUM - Onder grote be-
langstelling zijn in Hilversum de
Zilveren Harpen voor 1989 uitge-
reikt aan ex-Cats-ster Ruth Ja-
cott en deformaties Lois Lane en
Tambourine. Jacott kreeg de
aanmoedigingsprijs omdat zij
volgens de juryeen topster is, die
'op vele fronten gewaardeerd
wordt. Verder was er lofvoor het
feit dat Ruth Jacott geen uitda-
ging uit de weg gaat en vastbera-
den haar carrière uitstippelt. Zij
oogst op dit ogenblik veel succes
in de Engelstalige musical 'A
night at the Cotton Club.
Lois Lane werd bekroond omdat
de samenwerking die van de for-
matie uitstraalt, 'een lust voor
het oog en oor is. Ook over de in-
zet en het enthousiasmevan Lois
Lane was de jury vol lof. De
groep, met de zangeressen Moni-
que en Suzanne Klemann, zal
volgens de jury binnenkort ook
hoog gaan scoren in West-Duits-
land, Engeland en Zweden.
Verder ging er een ZilverenHarp
naar de groep Tambourine van
wie de homogeniteit en devocale
kwaliteiten van zangeres Saskia
van Oerle hoog werden gewaar-
deerd. Tambourine heeft de eer-
ste lp 'Flowers in September' on-
langs uitgebracht.

De zogeheten Exportprijs ging
naar Bolland & Bolland. Het
siert de winnaars van de Export-
prijs dat zij er telkens weer in sla-
gen om grote buitenlandse ster-
ren hun voortreffelijke composi-
ties te laten uitvoeren, aldus de
jury.

NOB werft
cameramensen
in buitenland

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - Het Nederlands
Omroepproduktie Bedrijf (NOB)
roept niet alleen in Nederland
maar ook in België en Engeland
cameramensen op om te sollici-
teren naar een baan bij het facili-
tair bedrijf. Volgens woordvoer-
der A. de Rouw van het NOB
heeft men daartoe besloten om-
dat het momenteel erg moeilijk
is om de ongeveer dertig vacatu-
res binnen Nederland te vervul-
len.
Volgens de NOB-woordvoerder
heeft dat niet alleen te maken
met de mogelijke komst van
commerciële televisie en de
ov.erstap van NOB-personeel
naar TVIO of RTL Veronique.
„De honorering speelt ook een
rol. Een aantal cameramensen
vindt het aantrekkelijker om'zelf
een bedrijfje op te richten. Bo-
vendien zijn er steeds meer ca-
meramensen nodig om het toen-
nemend aantal produkties te ver-
zorgen, niet alleen voor de om-
roepen maar ook voor het be-
drijfsleven waar een toenemend
aantal bedrijven bijvoorbeeld
bedrijfsjournaals laat maken."

De Rouw verwacht niet dat bin-
nenkort ook voor andere func-
ties bij het facilitair bedrijf een
beroep zal worden gedaan op de
buitenlandse arbeidsmarkt. „We
hebben dit nu één keer gedaan
en voorlopig zal het hier wel bij
blijven. Als wevacatures moeten
vervullen dat geniet de Neder-
landse arbeidsmarkt nog steeds
onze voorkeur."
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(ADVERTENTIE)

De BelastingTelefoon
heeftnu tijdelijk

een speciaal nummer
voorondernemers.

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

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

Belastinginformatie voor
ondernemers is ook be-
schikbaar via Viditel bladzijde

* 67846 #.

BelastingTelefoon / 06-0443
\ Voor ondernemers

" Tv-directeur Ed van Westerloo: „Conflict richt zich op
deformule van het programma".
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Verdubbeling
k°,r 'g jaar bijvoorbeeld verdub-
de het aantal klachten dat de

Reclame Code over
L'fcvenbusreclame binnen-weg. Zeventig procent had be-, ekking op de zogenaamde
Jj^epstakes'. Negatieve publi-
3ies over een postorderbedrijfaan automatisch terug op de
Jy^ere ondernemingen. De post-
"derbedrijven worden veel
per als één groep gezien dan
\ supermarkten._

A. Weening heeft eer-
l r dit jaar gezegd dat zijn bond
' 6een geval af wil van de prij-
Jpfestivals. „Dit systeemvan re-

|3>ne bestaat al 20 jaar en heeft1 J*i nut bewezen. Veel mensen
graag een gokje wagen en

js het bovendien niet meer kost
atl het opsturen van een 'deel-

l^rningsbewijs' blijft men verze-

»*rd van belangstelling." Vol-,
\is de al eerder overeengeko-
teri condities hoeven de deelne-
L^rs niets te bestellen. Doen ze
l jtoch, dan kunnen ze hun arti-
fet mnen een bepaalde tijd

°ürneren zonder extra kosten.

In april 1985 werd aleen akkoord
bereikt over strengere regels
voor de prijzenfestivals. De be-
langrijkste waren: duidelijkheid
ten aanzienvan doel en procedu-
re, geen onderscheid bij het toe-
kennen van prijzen tussen be-
stellers en niet-bestellers, duide-
lijke informatie over de prijzen
en de waarde ervan, een hoofd-
prijs van maximaal een ton, uit-
sluitend werken met unieke
nummers en geen valse verwach-
tingen wekken. Vooral die laat-
ste regel bleek opvelerlei manie-
ren te worden uitgelegd.

In veel reclamefolders die vanaf
augustus zijn verstuurd, zijn de
altijd-prijs-leuzen vervangen
door een gewoon 'relatiege-
schenk' plus een deelneming aan
een sweepstake. Suggestieve
teksten over gewonnen droom-
prijzen zijn er niet bij. Alleen
Keurkoop kwam nog vorige
maand met een mededeling dat
wij 'dubbelwinnaar' waren. Nec-
kermann, die evenals Otto en
Readers Digest, vaak onderhe-
vig is geweest aan kritiek, is ook
overgegaan op een geschenk
voor elke klant.

Klachten
De Stichting Reclame Code in
Amsterdam heeft ook in augus-
tus nog klachten gekregen van
consumenten die zich bedrogen
voelden na ontvangst van hun
prijs. „Dat kan natuurlijk betrek-
king hebben op een prijzenfesti-
val van vóór augustus," meent
een woordvoerster van de stich-
ting. „De mensen reageren im-
mers pas, wanneer zij ontdekken
dat zij niet datgene hebben ge-
wonnen wat zij verwacht hadden
en dat merken zij pas als zij hun
prijs binnenkrijgen." In septem-
ber (tot en met de 18e) is trou-
wens geen enkele klacht over de
prijzenfestivals binnengekomen.
Het is echter volgens de woord-
voerster nog te vroeg om daar
enige conclusies uit te trekken.

Kritiek Consumentenbond op overheid

'Röntgenstraling
kan 40% lager'

Bebe n
Ofjt consumentenbond vindt de
list^^P-voorstellen van het mi-
(j6 rie van volksgezondheid om

hoeveelheid röntgenstraling
vr jHs.te dringen veel te slap en
ttdb4ivend en verwijt het minisr
L;* gebrek aan daadkracht. De
&r£d stelt dat de straling met 40cent omlaag kan.

s^hjks worden met 10.000 toe-
Üfchf ongeveer 17 miljoen rönt-
ko(ioto's gemaakt. Veel ervan
'enhn vo*ëens de Consumen-
'°Ci routinematig, dubbe-
lt! ' rrie'; verouderde apparatuur

BCLSorns8CLSorns zonder afdoende be-
-8tanHming van de Patiënt tot
W Omdat ook het kleinste
het strannë kan bijdragen aan
bot, jntstaanvan kanker vindt de
V^ een zorgvuldiger afweging

Voor- en nadelen nodig-

bre ?nks allerlei adviezen ont-
vatl *' een wettelijke beperking
t^t;. hoeveelheid straling per
Stf'ent nog steeds. Het Besluit
bosbescherming dat het ge-
*an e Van röntgenapparatuur
V°'ge n verëunnmg bindt, wordt

wn.s. de Consumentenbondbeefj"\hjks gecontroleerd. Hij
%u\ de indruk dat het ook niet111Wordt nageleefd.

Bovendien is een vergunning al-
leen nodig voor apparatuur met
een maximale buisspanning van
100 kilovolt of meer. Hulpverle-
ners die met kleinere apparaten
werken, zoals fysiotherapeuten
en chiropractors, kunnen zich
aan het vergunningstelsel ont-
trekken. Er zijn nog 1.300 appa-
raten in gebruik van 20 jaar of
ouder; deze toestellen geven vol-
gens de Consumentenbond on-
nodig veel straling af.

Deskundigen menen, dat de stra-
ling 40 procent omlaag kan.
Daarvoor is onder meer nodig
dat de noodzaak van röntgenfo-
to's zorgvuldig wordt bekeken,
dat geen dubbel werk wordt ge-
daan, dat de gemaakte foto's
worden geregistreerd en dat ver-ouderde apparaten worden ver-
boden. Dat zou per jaarongeveer
honderd kankerslachtoffers
schelen.

Het ministerie heeft wel heldere
aanvelingen gedaan, zegt de
Consumentenbond, maar beslui-
ten ontbreken nog. Hij pleit voor
aanscherping van de wetgeving
en uitbreiding van het toezicht
op de toepassing van röntgen-
straling.

'Slechts weinigen beheersen deze teel'

Tuinder uit Westland
stelt druivenkas open

Het weekeinde voor de oogst houdt hij ieder
jaar open huis. Zaterdag 30 september is in
het Westlandse De Lier het resultaat te zien
van de zorg die Jaap van der Plas een jaar
lang heeft besteed aan zijn druiven, voordat
hij ze op 2 oktober allemaal tegelijk afknipt.
Hij is nog een van de weinige Westlandse
tuinders die leeft van de druiventeelt.

Van der Plas teelt al tien jaar druiven. Zijn
hoofdteelt is de blauwe Alicante. De witte
Golden Champion komt op detweede plaats.
Ondanks de concurrentie uit de Zuideurope-
se landen heeft hij zijn hoofd aardig boven
water kunnen houden.

„Ik krijg momenteel op de veiling acht gul-
denper kilo. Zolang die prijs voor Hollandse
druiven wordt betaald, is er blijkbaar een
markt voor. Jekunt deze druiven niet verge-
lijken met de produkten uit de zuidelijke lan-
den. Alleen de aanblik is al totaal anders: de
trossen zijn mooier gevormd en er zit een on-
beschadigde dauwlaag op. Tijdens het werk
kom ik ook niet met m'n vingers aan de kor-
rels (zo noemt hij de druiven). De kunst is ze
zó in het kistje te krijgen," legt hij uit.

De Alicante is goed houdbaar. Direct na de
oogst worden deze druiven opgeslagen in de
koelcel, waarin ze zonder kwaliteitsverlies
enige maanden kunnen worden bewaard. De
lange houdbaarheid remt de concurrentie.

„Deze koeldruiven hebben een uitzonde-
ringspositie. Het is mogelijkze tot februari te
bewaren, maar ik zorg dat ik ze vóór de jaar-
wisseling heb verkocht. Het voordeel is dat
aan het eind van het jaar deGrieken en Italia-
nen goeddeels van de markt zijn verdwenen,
waardoor er voor mijn druiven weer plaats
is," vertelt Van der Plas.

" Druiventeler
Van der Plas
inspecteert
de druiven.
Zaterdag
is de kas
geopend
voor publiek.

Komkommmers
Vroeger teelde hij tomaten en komkommers
op een anderbedrijf. „Toen ik hier kwam ben
ik meteen met druiven begonnen. Dat is een
totaal andere teelt danvan de eenjarige toma-
ten ofkomkommers. Van dezebomen, die nu
tien jaar oud zijn, krijg je maar een keer per
jaar een oogst. Het is een ouderwetse teelt,
waarin in honderd jaarniets is veranderd. Ik
heb de kennis van mijn vader overgenomen.

Er zijn niet veel mensen diezon druiventeelt
beheersen. Ga maar na: de man die mij hier
helpt is 80 jaar," lacht Van der Plas.

De druiveplanten groeien niet zoals veel kas-
groenteplanten op steenwol maar in de bo-
dem. „De druiven moeten goed diep kunnen
wortelen. De grond bewerk ik met de hand
en er gaat in de winter alleen wat oveijarige
koeiemest doorheen. Ernstige platen of ziek-
tes komen in mijn kas niet voor. Ik heb een
milieuvriendelijke teelt", vertelt hij.

De druiven groeien langs draden op een hel-
lend vlak waardoor het zonlicht er optimaal
bij kan komen. Van derPlas spreekt van een
voortreffelijk druivenjaar, zij het dat hij lie-
ver wat meer koude nachten had gehad. Die
geven de druiven namelijk kleur.

consument

Nieuwe reglementen Postorderbond lijken te helpen

Geen klachten meer
over 'sweepstakes'
HAAG - De nieuwe reglementen van de Postorder-

bond voor de prijzenfestivals lijken te helpen. Er zijn bij de
bond geen klachten meer binnen gekomen sinds augustus,
[oen de nieuwe voorwaarden zijn ingegaan. Kennelijk heb-
b«n de leden van de bond zich de klachten over de zoge-
naamde 'sweepstakes' aangetrokken. In tegenstelling tot
een eerdere poging van de bond om te suggestieve recla-
meteksten over prijswinnaars uit te bannen, lijkt de nieu-we maatregel nu welkte lukken.

~e 37 aangesloten bedrijven be-
ften de altijd-prijs-reclame af
* schaffen. Dus, nooit meer en-
eloppes met; „TJ heeft een prijs
sewonnen", met afbeeldingen
M dure auto's, prijzige vakan-
'^-oorden of bedragen met veleu%n. Menige koper die zulke

met zijn naam
/°P in de brievenbus vond,, acht onmiddellijk aan een
"ofdprijs. Ook de dozijnen. sarschuwingen van consumen-

in de pers kon-
etl niet voorkomen dat er men-en waren die de suggestieve be-
i^en op de enveloppen ver-irie^d begrepenen zich al een toniJker voelden. Kregen ze na en-
«le weken in plaats ervan een
j°thuidcrème of een pen in een
jo°sje, dan voelden ze zich be-ogen.

Snoeien
De laatste handeling voor de oogst is het
snoeienvan overtollig blad. „Hierdoor kan er
wat meer lucht door het gewas stromen. Dat
voorkomt vocht tussen de druiven waardoor
gevaar bestaat voor schimmel. Ook vogels
bedreigen mijn druiven. Vandaar dat ik net-
ten over de kassen heb gespannen.Het is on-
gelooflijk, maar zodra de druiven beginnen te
rijpen, zijn ze er als de kippen bij," aldus Van
der Plas.

Wie het bedrijfvan hem zal overnemen, weet
Van der Plas nog niet. „Ik ga door zolang ik
kan. Wat er daarna mee gebeurt, zie ik wel.
Maar mocht degene die het bedrijf koopt de
druiven eruit halen, dan ga ik wel een weekje
op reis. Ik denk niet dat ik dat zou kunnen
aanzien," besluit hij.

Het bedrijfvan Van der Plas ligt aan de Laan
van Vijverberg 21 in De Lier. De kas is op 30
september geopend voor het publiek van
10.00 tot 16.00 uur. De route is met borden
aangegeven vanafVeiling Delft Westerlee.

Te hoge schappen, te veel veranderingen

Ouderen ontevreden
over supermarkten

Ouderen hebben veel aan te mer-
ken op de inrichting van super-
markten. Bovendien is de super-
markt voor hen een bron van irri-
tatie. Aan de andere kant roept
de oudere klant zelf ook nogal
wat wrevel op bij het personeel.
Dit blijkt uit een onderzoek dat
werd gedaan in opdracht van
Missets Distrifood, een week-
blad voor de levensmiddelende-
tailharidel. Veel ondernemers
zijn zich wel bewust van de
noodzaak ouderen tegemoet te
komen.

Senioren storen zich aan te hoog
opgestelde produkten, niet ge-
vulde schappen, een regelmatig
veranderende indeling, luid af-
gespeelde muziek, lange wacht-
tijden en opdringerige me-
deklanten. Daarnaast klagen
veel ouderen over het personeel
dat te jong is, ongeduldig, onbe-

leefd, ondeskundig en vaak lui
en lusteloos.

Het winkelpersoneel is ook niet
geheel tevreden over het gedrag
van de senioren. Een kwart van
de ondervraagde medewerkers
ervaart de seniorklant als lastig
en vervelend. „Ze mopperen en
zeuren, houden de rij op en vra-
gen veel tijd," luiden de reacties.
Ondanks hun bezwaren bezoe-
ken de meeste ouderen toch ge-
regeld een supermarkt; slechts
zes procent blijkt er nooit te ko-
men.

Vijftien procent van de onder-
vraagde ouderen heeft een voor-
keur voor dekleinere kruidenier
('gezelliger'). De belangrijkste re-
denen om bij een bepaalde su-
permarkt te kopen is de afstand
en de bereikbaarheid (37 pro-
cent). Op de tweede plaats staat

het lage prijspeil(2o procent), ge-
volgd door het gemak van alles
onder één dak. Slechts vijf pro-
cent gaat bewust op zoek naar de
gezelligste winkel.
Op dit moment zijn ongeveer
drie miljoen Nederlanders ouder
dan 60 jaar. Over tien jaarzal dat
aantal ongeveer vijfmiljoen zijn.
Het gaat om een groep consu-
menten die door hun leeftijd be-
paalde ongemakken ondervin-
den en daardoor andere eisen
stellen. De gemiddelde onderne-
mer, zo blijkt ook uit het onder-
zoek, is zich goed bewust van de
vergrijzing in zijn klantenbe-
stand.

De overgrote meerderheid van
de detaillisten is ervan overtuigd
dat de seniorklant anders moet
worden benaderd. Zij bieden
meer service, persoonlijk con-
tact, tijd voor een praatje, be-
hulpzaamheid en voorlichting.
Bijna de helft van de onderne-
mers heeft zijn personeel dan
ook de instructie gegeven attent
te zijn. lets meer dan een derde
van de winkeliers trof extra
maatregelen, zoals het plaatsen
van een zitbankje in de winkel,
het thuisbezorgen van bood-
schappen, het aanleggen van
brede gangpaden en het verwij-
deren van drempels." De ouderen vinden de schappen vaak te hoog

Noviteiten
variëren

van minispel
tot notekraker
Het scala aan produkten dat
tweemaal per jaar op de novitei-
tenshow van de Trade Mart in
Utrecht (Voor- en Najaarsbeurs)
wordt gepresenteerd, is veelzij-
dig. Huishoudelijke artikelen,
glaswerk, serviezen, spellen,
brillen, uurwerken, goud en zil-
ver. Alleen wat 'echt nieuws'
heet te zijn, kan tot de noviteiten-
show doordringen.
Dat gold ook weer voor de
nieuwtjesparade van de Najaars-
beurs 1989, die half september
werd gehouden. In de praktijk
blijkt die nieuwswaarde échter-
vaak erg betrekkelijk. Een
prachtige waterketel in een dia-
manthard materiaal, waarin ook
al pannen te koop zijn. Maar een
ketel hiervan vervaardigd, nee,
die was er nog niet. Ja, wat heet
nieuw. Wel schitterend en prak-
tisch, maar bovendien prijzig
(meer dan f 300).
Hier en daar valt'er toch wel een
praktische vernieuwing te ont-
dekken. Bij voorbeeld de Micro-
cook aardappelpoffer, een kruis-
vormige kunststof standaard
met neerklapbare handgreep,
waarop vier (gewassen, onge-
schilde) aardappels kunnen wor-
den geprikt om ze in de magne-
tron te poffen. Klaar in een paar
minuten en je kunt het appa-
raatje met aardappels en al uit de
magnetron nemen zonder jevin-
gers aan die hete poffers te bran-
den. Verkoopprijs f 8,50.
Voor jarigen of zieken, die je
meer wilt sturen daneen simpele
kaart, kun je tegenwoordig spel-
letjes kopen op zakformaat. Ze
zitten in een cd-doosje, waarbij
een verzenddoos en verschillen-
de soorten wenskaarten (beter-
schap, van harte, suprise!) wor-
den geleverd. Tangram, solitair,
dammen, schaken, backgam-
mon of boter-kaas-en-eieren,
keus genoeg. Ook leuk om mee
op reis te nemen, want de speel-
bordjes zijn magnetisch. Alleen
werkt dat niet voor de(mini)dob-
belsteentjes bij sommige spel-
letjes. Prijs geheelverzendklaarf
12,95.
De serie keukenhulpen van Bra-
bantia is uitgebreid met vier
nieuweartikelen, waarvan er één
uiterst praktisch is, de notekra-
ker. Daarmee kun je zelfs heel
harde en uiterst gladde noten
probleemloos van hun jasje ont-
doen. Omdat hij meer knipt dan
kraakt en deze knipbeweging
uitstekend te beheersen zijn.
Schilkapot, maar geenverpulpte
noot, ook doordat de gekartelde
bekken niet geheel sluiten.
Tot slot een nieuw badkamerac-
cessoire, een licht rijdend
wagentje op zwenkwielen met
bergruimte voor bad-, douche-
en toiletspullen en ophangmoge-

-1lijkheden voor twee badhand-
doeken. Dit bergmeubeltje (La
Servante gedoopt) is van ABS,
een uitstekende kwaliteit kunst-
stof, wit van kleur. De maten zijn
45x30x70 cm en de winkelprijs
ligt net onder de zestig gulden.

Artsen peilen
45.000 beten

De Nederlandse huisartsen krij-
gen per jaar zon 45.000 keer te
maken met mensen die door een
huisdier zijn gebeten. In 90 pro-
cent van de gevallen gaat het om
een hondebeet.Dit blijkt uit mel-
dingen van 60 huisartsen die als
'peilstations' fungeren en die zó
over het land zijn gespreid dat
aan de hand van hun-gegevens
landelijke cijfers vallen te bere-
kenen.
De in het blad Huisarts en We-
tenschap gepubliceerde gege-
vens van de 'peilstations' wijzen
uit dat mannen en jongensvaker
door honden worden gebeten
dan meisjes en vrouwen. In het
oosten van Nederland en op het
platteland ligt het aantal beten
hoger dan elders.

(ADVERTENTIE) .
Bijzondere Herenkleding

Boyengalerij Winkelcentrum 't Loon.
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"pfaïp] Badkamers om van #ÉEZI;
fml, te watertanden

IjJJh^ in de geheel vernieuwde showroom van Rouppe | // j-y ;" | W^
\ __,X''*****^ \ V^^A \ f f /^/^ '"

,
fl - I lIIIMIIII ■ I ■.11,1111111r Mll j\ \^ L >^ jfclWlWi jIUII<4 , „’ /^*W* "*\ j Î|nnT,lv.w,.AruLiirLu„. .uLljljl . -

\ \ A-*-^'^^*^*a H r\ &"A jA >'\ ./j/* '. '.—~^ Tf*irx. s\ s\_ "" "■'""" \ ’ ' 1 " : I. \\ —«

m \ \ \ \ Verbouwd en geheel vernieuwd. In de showroom van Rouppe vindt unu badkamers in alle mogelijke vormen
■r*^ \v J a\ ttV^" \en kleuren, van weelderig luxe tot stijlvol eenvoudig. En in elke prijsklasse.
1\ V^-^ \ \)^^" r^f\ \ Daardoor biedt Rouppe badkamerkomfort-op-maat, voor elke ruimte, voor elke smaak, voor elk budget.
M "" 'RoWPP^ r"f iffl1 \ Met kwaliteit als uitgangspunt, want Rouppe levert uitsluitend merken van naam. JM *Bï) CnflX. VO^ voor , \ Kom eens een tijdje wegdromen in de Rouppe-showroom. En ontdek dat Rouppe uw droombadkamer
M V>Ctffl* ua^ce£vbvfoctft^a \eet \ haalbaar maakt, van tegels tot toilet, van bad tot bidet. \

\g^^^^^^^^S^^*' de mooiste badkamerf
1 u*»»"09 Heerlen, Breukerweg 3, Industrieterrein "In De Cramer" Tel. 045-7l9^j
i ' """/lilt

De Rouppe showroom is geopend van maandag t/m zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur en donderdagavond van 18.00 tot 21.00 ,

y^\y^m^/ ZOMERTIJD OF WINTERTIJD

EURO HEEFT U ALTIJD PROFIJT>
MAGERE . _mm VARKENS - mAA
RUNDER- cA 98 HAMLAPPEN Ad 98
LAPPEN I|| 11

46?»- kiiol~l -42»»- kilo! II
VERSE . _m.mm RUNDER lAA.
KALKOEN- «14)98 CONTRA- Jf\9ö
FILET I.€ FILET IM.| 45»»-kiio lVl 1| -giy-kiiolwl |

HALSCOTELET *98 /—H I i— 1 i—\\■V^Li m mmmmmWmmm^ÊÈËA !■■■■■■ ,^^. HMmA

-8^- kiioUi
l , m- % .wmwm_%

_
m_m_r^»_-w _m. üA HEERLEN, Heerlerbaan 106 MAASTRICHT, (Amby)

EVERWORST 050 BRUNSSUM, Julianastraat 24 Undeplein 1 Jt-w^,l,w^^,,w' SITTARD, (Sanderbout) Veestraat 42 __V
500 gr. OU»- n stuk .fel""We K" "3lur* ■^■■■" woensdag vanaf 12 uur geopend;
| donderdag koopavond (geen koopavond in SITTARD) _^^

GUNSTIGE LENINGEN

(f HUISBEZITTERS; MPERSOONLIJKE LENINGEN ■ DOORLOPEND %
EXTRA LAGE LASTEN I.II.I.IJ.tJJ.I.M.g.M^M.M KREDIET
l6j 28 Gil 36 nYrOTn. Persoonlijke leningen zonder onderpand „ .. _

zonder taxatie-kosten I ~"^"^m»**«* ■ sg- gUL» *&_ \%.
K" L=T BüSPeH1 72x S4x 42x 5.000,- 100,- 0,98% 70

Hhyp. 2e hyp. 2e hyp.■ "—; ' I 11.000,- 220,- 0,97% 69- 240 x ibox 3.000,- - 75,- 91, r lon nnn. /inn. n<»s% rq

T6-.000- 73,- 106,- 117,- I 6.000,- 124,- 143,- 175,- I OTOOO*" 600 095% 6915.000- 109,- 160,- 175,- I 12.000,- 225, 280,- 343,- Jjgg. JJ. Jgj J25.000,- 182,- 266,- 292,- II 18.000, 338, 419, 514, 1 "*' °W' ' *
40 000.- 291.- 426, 467,1124.000, 450, 559, 685, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
75.000, 545;. 800:- 8?6!- I 36.000,- 674, 839,1028,1 FIN* «OOfl
Andera bedragen; looptijden óók mogelijk. 936, 1165, 1427,1 [TV/TI 7^ \_~ ?S

HPPBfCrPHHHI Ischarnerweg 108 Maastricht
sT^IVT1!' Em'M'T ["T^M te1.043-636200Hf^IWf^NrtHVVPIV^MH I Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek

.^^!j|^L|^^¥^^JJ'^^ Tel. 045-225000van 11.00 ■ 20.00 uur
lv

I " It

\ Geneeskunde studeren? ]
gMMMMM^a^MM^MmM^^^^ Datje geneeskunde wilt gaan studeren staat vast. De vraag is alleen \

.fIU I nog: waar? Als je geen bezwaar hebt tegen lange reistijden, is Vale een prima
%rm keus. Maar als je geen bezwaar hebt tegen hard werken, biedt Maastricht

Kies jevoor een studie geneeskundeaan deRijksuniversiteit Limburg, i

dankies jevoor een ander onderwijssysteem en internationaal georiënteerd i, ' mW onderwijs. Praktijkgericht, met oog op de toekomst, op jouwtoekomst.
Wt \ U " '^7* Samen met een tiental medestudenten verdiep je jesteeds in een thema, bij-. Yfl Ff lijk De vele stages gevenje de gelegenheid het geleerde direct in de

' Wkmm\ 'l Mi^tSmf^HH Praktijk toe te passen. Dat betekent datje er in Maastricht nietkomt met

P* ml l__m alleen maar toekijken en aantekeningen maken. Je moet in de praktijk

In Maastricht krijgt-het Europa van 1992 nu al vorm door intensieve
uitwisselingsprogramma's met buitenlandse universiteiten en door inter-

Op sommige puntenkunnen debeste
universiteiten nog ietsvan ons leren.

fjÖ Daarbij komt, datje in Maastricht een flink stuk Europa binnen hand-
t j bereik hebt: Keulen, Brussel en zelfs Parijs liggen als het ware om de hoek.

H Ij^Pß Wilje meer weten over de vele pluspunten van een studie genees-

IIJUenS Ue O
U °'kk°m"aarde'voorlichtinß'daBoverGENEESKUNDEop:

m.tkJL\wfttir\JmËÈm Deze DOn in Zijn ge- Olk kom niet naar de voorlichtingsdag, maarontvang wel
V^(01 heel Uitknippen en in een graag informatie overGENEESKUNDE.

_W^W^_^_ool^li 6200 MD Maastricht. I ML? Rijksuniversiteit Limburg |
In Maastricht leer jejegrenzenteverleggen.

—mmmmmmmmmmmmmmmmm —-■-■--■■■■—-"-■■■■_ I ——res-—-- ■■*



Boete
"ie de komende dagen toe-J'l9 nog in Joegoslavië te-J^t komt, zij gewaarschuwd.

.«it land met zijn prachtige
en vriendelijke

J*Pwers is van alles mogelijk,
Clr wie te hard rijdt, wordt
JT}9 aangepakt- Dat onder-

-I^* ook het Brunssums Man-
r^fcoor dat vorige week een

naar dit land
jj/Jkte. Een van de chauffeurs
u/tet koor met zijn touringcar
poerde, was een keer ondeu-
gd en reed per ongeluk tien

te hard. Dit leverde
een boete op van dvi-. d Dinar, omgerekend is dit

liefst zon zeventig cent!

Boete (2)
J->e volgende dag, de chauf-'*s hadden blijkbaar hun
/9 niet, werden alle drie de
ï^n aangehouden en werd

poete wegens recidive (her-
tri9J verdubbeld en moest

Lp17" liefst één gulden veertig
L Q-üld worden. In de bussenP* spontaan een collecte ge-
\(7?*n om deze strop te boven
K°nien.

Wasmand
[£*■ we het er toch over heb-

> ook leidster Chantalle vanLutinggroep St.Tarcicius uit
L^enhagèn heeft vorige
L * zondag een flinke strop
kjj*d. De scoutinggroep orga-
Le^"de die dag een rommel-
C^t en Chantalle was 's mor-
\£ vroeg heel enthousiast van
l^j Qegaan met een wasmand

in haar armen.
jj servies werd op een tafeli^stald en de wasmand zette
i^getoos ernaast. Het vervolg
Cv "-et verhaal kunt u haast
C^toel invullen. De beheerder
£/ stalletje verkocht zon-
U Pardon ook de loasmand en
Lrde daar zegge en schrijve
L Sulden voor. In haar eerste
iijLC'ie was Chantalle natuur-
lijjj edroe/d, maar dat duurde
l«0n an9> want diezelfde dag
rV zij op dezelfde rommel-
lJ^ een spiksplinternieuwe
VjTÏ'and. Geluk bij een onge-■ Toch?

Fiets
j)a ar gewerkt wordt vallen

\_ **nders. Ook bij ons, getuige
if/?^. 1 in het bericht over delLfcyfcdag, afgelopen zater-
S.dPie kijkdag werd niet ge-

"&i bij depolitie in Kerkra-
%" ar in Landgraaf. Omdat
kn.r noQo.l wat mensen naar

rade zijn gegaan en daar
*Vt 6en gesloten deur stonden,
>eBi de politie in Landgraaf

'en defietskijkdag binnen
'ite? ilVee weken 'over te doen.
0oD aar"d houden wij uop de
«t »■? ov>er de juiste datum entl3dstip.

Volkstuin

Volgens 'Het Fundament', maar ook
het Memic (Medisch en Maatschap-
pelijk Informatiecentrum, verbon-
den aan de Rijksuniversiteit Lim-
burg in Maastricht), zou in Heerlen-
Noord - en dus ook in Zeswegen -het aantal sterfgevallen onder zuige-
lingen en peuters tussen 1983 en'
1987 verdubbeld zijn. Volgens
Mayers is die bewering volledig uit
de lucht gegrepen. Met een kort ge-
ding wil hij 'Het Fundament' dwin-
gen tot rectificeren.

Mayers: „Het is schandalig wat die
vereniging deze week naar buiten
heeft gebracht. Niet alleen kloppen
de cijfers niet, ook is deprivacy van
heel wat Zeswegenaren met voeten
getreden. Begrijpen die mensen
niet dat ze met dergelijke bewerin-
gen de leefbaarheid in de wijk aan-
tasten en veel jonge echtparen bij-
zonder ongerust maken? In ieder
geval zijn we niet van plan dit over
onze kant te laten gaan. Nog deze
week stappen we naar een advocate
om uit te pluizen hoe we dit via de
rechter in hetreine zullen brengen."

Schande

van de gemeente Heer-
len, ter plekke toe.

dien: de zigeuners zeg-
gen dat ze op vakantie
zijn. Nou, dan zoeken ze
maar een camping op."

Geen gezinshereniging in Brunssum

Maria Amayo moet
Nederland verlaten

Kort geding
dreigt voor

'Fundament'

Niet eens over babysterfte

Van onze verslaggever
HEERLEN - Onder aanvoering van
wijkbewoner Ad Mayers zijn enkele
bewoners van de Heerlense wijk
Zeswegen van plan gerechtelijke
stappen te ondernemen tegen wijk-
vereniging 'Het Fundament', die
deze week cijfers in de openbaar-
heid bracht over zuigelingensterfte
in Zeswegen.

Hierover zijn de oud-kompels en ge-
pensioneerden laaiend. Oud-mijn-
werker Lucas Nienhuis uit Bruns-
sum verwoordt de gevoelensvan de
meeste van zijn collega's als hij ver-
telt hoeveel energie hij in zijn tuin
heeft gestoken, terwijl daar straks
bedrijven hun funderingen in zullen
leggen. „De gemeente moet niet
denken dat we hier zomaar alles in
de steek zullen laten en weer bij nul
beginnen in Brunssum-Noord. Wie
weet wat voor grond wé daar krij-
gen."

Bedrijventerrein
De heer Wasser van Bouw en Wo-
ningtoezicht in Brunssum legt uit
dat er evenwel niets anders op zit.

„Het terrein is in de bestemmings-
plannen nu eenmaal aangemerkt als
industriegebied. De tuinders heb-
ben altijd geweten dat ze ooit moes-
ten vertrekken. Nu er in Brunssum
duidelijk behoefte is aan een terrein
waar bedrijven activiteiten kunnen
ondernemen, die zich niet eigenen
voor de bebouwde kom, hebben wij
een aanzet gemaakt voor de inrich-
ting van het terrein tot industriege-
beid. Dat wil niet zeggen dater aller-
lei zware industrieën naar het com-
plex zullen komen. Te denken valt

veel eerder aan een bedrijventerrein
waar hallen en onderhoudsgebou-
wen zullen komen, zoals op het te-
genover liggende Haeflandterrein."

De gemeente gaat nu op korte ter-
mijn met de volkstuinstichting rond
'de tafel zitten om te komen tot een
definitieveregeling voor de tuinier-
ders. Het is de bedoeling, zoals ge-
zegd, om de tuinders nog voor het
nieuwe zaaiseizoen de gelegenheid
te bieden in Brunssum-Noord op-
nieuw te beginnen.

De vrouw is sinds oktober 1987 in
Nederland en verblijft bij haar moe-
deren stiefvader in Brunssum. Haar
moeder is in 1977 naar Nederland
gekomen en hier met een Nederlan-
der getrouwd. Tussen 1977 en 1987
werd Maria inEl Salvador door haar
grootmoeder verzorgd. Eenmaal in
Brunssum aangekomen vroeg de
vrouw een verblijfsvergunning aan,
maar die werd geweigerd op grond
van het feit dat zij een geboortebe-
wijs had van 5 mei 1965. Maria
Amaya deed een beroep op gezins-
hereniging.. Dat werd afgewezen,

DEN HAAG/BRUNSSUM - De
vice-president van de Haagse recht-
bank, mr H. van der Hul, heeft be-
slist dat de Salvadoraanse Maria Al-
bertina Amaya toch het land uit
moet. Hij deed dit in vonnis in kort
geding. De vrouw had tegen haar
dreigende uitzetting bij de recht-
bank in Den Haag een kort geding
tegen de staat aangespannen. Hierin
eiste zij dat ze een uitspraak van de
Raad van State mag afwachten.
Deze moet nog een definiteve be-
slissing nemen over het verlenen
van een verblijfsvergunning. De rechter, die direct uitspraak

deed, ging niet apart in op de kwes-
tie van de geboortebewijzen en
achtte de zaak van het laatste ge-
boortebewijs ook niet apert onjuist.
Ook vond de president geen motive-
ringsgebreken in het pleidooi van
raadsvrouw, mr C. Hermans. Mr
Van der Hul vond echter dat de
vrouw niet had voldaan aan de ver-
eisten van verruimde gezinshereni-
ging. Als meerderjarige zou zij toch
niet feitelijk tot het gezin behoren.
Gedurende tien jaar had zij geen
deel uitgemaakt van de Brunsumse
familie.

omdat zij ten tijde van de aanvraag
al meerderjarig zou zijn geweest en
in haar geboorteland door haar oma
was verzorgd. De vrouw betwist on-
der meer haar leeftijd. Op haar ge-
boortebewijs staat weliswaar dat zij
in 1965 is geboren, maar bij haar
aanvraag voor de verblijfsvergun-
ning gaf de vrouw bij de vreemde-
lingenpolitie op dat zij 5 mei 1970
was, geboren. Later kwamen uit El
Salvador weer stukken, waarin
stond dat zij op 4 mei 1969was gebo-
ren.

(ADVERTENTIE)

VOOR SERVICE EN KWALITEIT
ELEI«<TROLAND
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"(Bauknccht 790?!
wasautomaat \_ "~

WA 6710 3
Ingebouwde centrifuge. 12 Programma's. »
spaartoets. Roestvrij stalentrommel.

K«KREMERS
LANDGRAAF/SCHAESBERG ssss^ BRUNSSUM
Streeperstraat 72 jpsü^- Kerkstraat 324 ,

" Onder politie-
dwang moesten de
zigeuners het veld
ruimen.

Foto: FRANS RADE

Zigeuners onder
politiedwang weg

Van onze verslaggever

HEERLEN - De politie
van Heerlen heeft gis-
termiddag zeven zigeu-
nerfamilies, die op het
terrein van het voorma-
lige woonwagenkamp
In de Cramer waren
neergestreken, tot ver-
trek gedwongen.

Het betrof personen,
die ruim een week gele-
den, van een terrein
voor dagrecreatie in
Heerlen-Noord waren
weggestuurd. „Nadat

Gelaten
Fundament-voorzitter Arno Ge-
raerds reageert gelaten op de felle
kritiek van Mayers: „Ik .kan zeker
begrip opbrengen voor de woede
van Mayers. Maar evengoed mag je
niet uit het oog verliezen, dat we te-
genover een zorgwekkende ontwik-
keling staan, die niet onder het ta-
pijt geveegd mag worden. Wij heb-
ben heel lang geaarzeld om de cij-
fers over de zuigelingensterfte be-
kend te maken, wetende hoe gevoe-
lig dit onderwerp ligt. Maar uitein-
dehjk hebben we besloten de bui-
tenwacht in te seinen, in de hoop
met de hulp van anderen een oor-
zaak te vinden, waarmee de ver-
hoogde babysterfte in verband kan
worden gebracht."

Waar de zigeuners nu
naar toe gaan, weet
Mastenbroek niet: „Als
ze Heerlen maar verla-
ten..."

we ze in Heerlen-Noord
weggestuurd hebben,
zijn ze naar Maastricht
vertrokken en afgelo-
pen vrijdag dook een
deel van hen weer hier
in Heerlen op," licht de
heer Mastenbroek,
hoofd Woonwagenzorg

En vervolgens: „In de
Cramer is voorlopig
'groengebied', zo wil
het bestemmingsplan.
Vandaar dus het politie-
optreden. En boven-

Paniek om 'Verdwenen'
ambtsketen Hoogland

Brunssums Mannenkoor tevreden terug uit Joegoslavië

hij het koor vorige week op de
concertreis vergezelde.

gekeerde Brunssums «-Mannen-
koor blikt tevreden terug op de
concertreis. VoorzitterLei Theu-
nissen zei gisteren in een reactie
dat hij ondanks verschillende te-
genslagen toch uiterst content is
over het verloop van de reis. „In
Oosteuropese landen moet je er
altijd rekening mee houden dat
het een en ander mis kan gaan."
Hij voegde eraan toe voegde dat
het wat de gezelligheid en de
sfeer in de groep betreft de beste
reis uit de geschiedenis van het
Brunssums Mannenkoor is ge-
weest.

Hoewel het een burgemeester
wettelijk verboden is om de
ambtsketen mee naar het buiten-
land te nemen, of zelfs maar bui-
ten zijn eigen gemeente te dra-
gen, had burgemeester Hoog-
land de ketting toch bij zich toen

KARLOVAC/BRUNSSUM - Tij-
dens de concertreis die het
Brunssums Mannenkoor vorige
week maakte naar Karlovac in
Joegoslavië ontstond onder en-
kele bestuursleden lichte paniek
toen een plastic zak met de
ambtsketen van de Brunssumse
burgemeester Hoogland spoor-
loos verdwenen leek. richting Brunssum. De keten gaf

hij in bewaring bij een van de be-
stuursleden van het koor. Deze
kreeg de schrik van zijn leven
toen hij op een gegeven moment
ontdekte dat hij de tas met de
ambtsketen kwijt was. De orga-
nisatie zocht stad en land af en
slaakte tenslotte een zucht van
verlichting toen de burgemees-
tersketting diezelfde avond nog
uit een van de touringcars te-
voorschijn kwam.

In zijn toespraak tijdens de offi-
ciële ontvangst door het gemeen-
tebestuur van Karlovac legde
Hoogland uit dat hij vanwege
deze bijzondere gelegenheid -waarbij meerdere burgemeesters
aanwezig waren - de ambtsketen
toch om had om te laten zien wie
deenige echte burgemeester van
Brunssum was.

Over een eventuele uitbreiding
van de vriendschapsband met
Karlovac kon de voorzitter giste-
ren nog niet meer zeggen dan dat
hij het jammer zou vinden wan-
neer de contacten die nu gelegd
zijn, verloren zouden gaan.Vanwege zijn drukke werkzaam-

heden vertrok burgemeester
Hoogland de volgende dag weer

Tevreden
Het sindsbegin deze week terug-

SCHINVELD - De rijkspolitie van
Schinnen/Onderbanken heeft gis-
termiddag twee jongens aangehou-
den, kort nadat zij hadden ingebro-
ken in een woning aan de Meigraaf
in Schinveld. De 13-jarige H. uit
Nieuwegein en de 11-jarige D. uit
Utrecht (volgens een politiewoord-
voerder waren beide op 'vakantie-
reis' sloegen een ruit stuk en gingen
na hun strooptocht door de woning
aan de haal met sieraden en waarde-
papieren. Omdat een van de jon-
gens zichzelf verwondde bij de in-
braak, kon de politiepatrouille aan
de hand van het bloedspoor het duo
in de buurt van de woning in de
kraag grijpen. Momenteel zitten ze
achter slot en grendel omdat de po-
litie vermoedt dat ze nog meer op
hun kerfstok hebben.

Bloedspoor
leidt naar

jonge daders

Brunssumse oud-kompels peinzen niet over verhuizing

Volkstuinen moeten weg

fSrrig °P deze pagina kunt u
tMeriT1-"0"1 het lot van ruimI^de tftia Brunssumse
V J"*' die volgend jaar uit

t **k\e oil<:-stuinen moeten ver-
rt°»-bw OTn Plaats te maken
S^'°anjven. Bijna pijnlijk is
S Ve devrolijke tekst op eenI%'tie onzeMograafop zijn
i Wo Vastleade> toen we hem% hl buurden voor een plaat
yia-n Volkstuincomplex. TochS, __^eu dekiek niet onthou-
'N- d de vraa9 of de zon% <fe verslagen volkstuindersfijnen Brunssum-Noord zal

matheu bemelmans

BRUNSSUM - Het Brunssumse volkstuincomplex de
Rode Beek, waar meer dan honderdvijftig oud-mijnwer-
kers en gepensioneerden al vijftien jaar tuinieren, moet
naar alle waarschijnlijkheid vóór de lente van volgend
jaarverdwenen zijn. De gemeente gaat het terrein name-
lijk inrichten als industriegebied en zoekt momenteel in
samenwerking met de volkstuinstichting naar een ande-
re lap grond in Brunssum-Noord, waar de tuinders hun
liefhebberij kunnen voortzetten.

Vrijwel niemand van de tuinman-
nen wil echter vertrekkken. Het
perceel, gunstig gelegentussen bos-
sen en weilanden, groeidein vijftien
jaar namelijk uit tot een oase van
rust voor oüd-kompels en AOW'ers.
Velen hebben een emotionele bin-
ding met de grond en peinzen er
niet over hun boeltje te verhuizen
naar Brunssum-Noord, waar wel-
licht naast de in aanleg zijnde
Streekweg 21 een nieuw volkstuin-
complex zal worden aangelegd.

lijk. Het complet is sinds jaar en
dag bestemd als industriegebied en
werd vijftien geleden aan de volks-
tuinstichting uitgeleend, omdat er
geen gegadigden waren diezich wil-
den vestigen op het terrein. Ook in
de afgelopen jaren kwamen, mede
onder invloed van de overbuideren-
de Awacs-radar-Boeings, weinig on-
dernemers bij de gemeente aan-
kloppen voor een vestigingsvergun-
ning. Inmiddels heeft de gemeente
een Brunssums autobedrijf in prin-
cipe toestemming gegeven op het
terrein een onderhoudshal neer te
zetten. Daarmee is het lang uitge-
bleven doodvonnis voor het volks-
tuincomplex toch getekend.

Doodvonnis
De maatregel is echter onverbidde-

wÈu^TEWADE^TjïtTëngëpar^
keerde auto in Weüstenrade werd in
de nacht van maandag op dinsdag
een koopmansbeurs met 9200 gul-
den ontvreemd. Bovendien werden
waardepapieren zoals paspoort, rij-
bewijs en enkele andere kostbare
spullen meegenomen. De politie
stelt een onderzoek in.

Negen mille
gestolen uit

personenauto

" Volkstuin DeRode Beek moet wijken voor bedrijven.
Foto: FRANSRADE
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" Burgemeester Hoogland
in de raadszaal van Karlo-
vac (links) met de ambtske-
ten die hij eigenlijk thuis
had moeten laten.

Foto: S.DANCVO



Wie haar goed kende, hield van haar
Na een werkzaam en liefdevol leven geven geven wij met

1 droefheid kennis, dat vrij onverwacht, voorzien van het h.
"""""""""""""^ """"""""""^" oliesel in de leeftijd van 82 jaarvan ons is heengegaan,

onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, schoonzus, tante
nicht

Maria Josephina
Thijssens
weduwe van

Hubert Louis Vaessen
Hulsberg: V.E.H. Vaessen

Myriam enLevin
Hulsberg: J.A.Vaessen

M.J.G. Moonen
Hulsberg: V.B.M. Lemmens-Vaessen

J.J. Lemmens
Didier, Charmianne

Hulsberg: R.A. Vaessen
M.H.J. Vaesen-Scheidweiler
Isolde

Hulsberg: R.J.C. Vaessen
M.A.J. Vaessen-Pijls
Radboud, Frank
Familie Thijssens
Familie Vaessen

6336 VW Arensgenhout-Hulsberg, 26 september 1989
Diepestraat 20
De plechtige eucharistieviering zal gehouden worden op
zaterdag 30 september om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Clemens te Hulsberg, waarna de begrafenis
plaats zal vinden op de algemenebegraafplaats aan de Wi-
sengrachtweg aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schrif-
telijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De avondwake, gevolgd door de avondmis zal gehouden
worden 'op vrijdag 29 september om 18.45 uur in voor-
noemde kerk.
Moeder is opgebaard in derouwkapel van het bejaarden-
centrum 't Panhuys te Hulsberg.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar dagelijks van
19.30 tot 20.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zen-
den, deze annonce als zodanig beschouwen.

Wij bedanken u allen voor de condoleances, uw medeleven, bloe-
men en begeleidingnaar de laatsterustplaats van mijn lieve man,
onze vader en opa

Jan Schrijver
Rosaline Schrijver-Noordhoorn
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag
30 september as. om 19.00 uur in de parochiekerk Christus Ko-
ning te Nieuw-Einde.

f
Zoals hij leefde is hij gestorven, |(
in alle eenvoud.

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, gevenwij met droef
heid kennis, dat geheel onverwacht van ons is heengegaan,voorzien va*
deh. sacramenten in de leeftijd van 78 jaar, onze zorgzame vader, schoonI
vader, opa, zwager, oom en neef 'Hendrik Joseph (Harie)

Finger
weduwnaarvan

Gertruda Janssen
Wij vragen een gebed voor zijn zielerust.

Brunssum: Toon FingèV
Brunssum: Mieke en Ben Moes-Finger f

Ingrid en Jack :
Harrie en Monique j
Familie Finger ,
Familie Janssen

6441 TH Brunssum, 25 september 1989
Houserstraat 31
De plechtige eucharistievieringzal gehoudenworden op zaterdag 30 sei?
tember om 11.00 uur in de parochiekerk St. Gregorius de Grote te Bron*
sum, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaaö
aan de Merkelbeekerstraat.
Samenkomst in dekerk, alwaar gelegenheidis tot schriftelijkcondoleren-''
Avondwake, donderdagom 19.00 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in de rouwkapel van het St. GregO' I
riusziekenhuis in Brunssum.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden, deze aan'!
kondiging als zodanig beschouwen.

m
_
m—m_^_^_mm_^_^mm„__.umm

_
m_^_^_m_^mmmm _^_^_^_^_^_^\
I

Enige en algemene kennisgeving

t i
Dankbaar voor hetvele goede dat wij van haar mochten ontvangen, delfwij u mede dat heden op 70-jarige leeftijd van ons is heengegaan, onze li*
ve moeder, schoonmoeder en oma

Tanny Schute
weduwevan

Reinder Kersten
Purley: Tanneke Mantle-Kersten

David Mantle
Stem: Reinder Kersten

Gemma Kersten-Broeren
Arme

24 september 1989
Corr.adres: Meexstraat 18, 6171 TP Stem
De crematieplechtigheid heeft in besloten familiekring plaatsgevonden
op dinsdag 26 september jl.

t INa een welbesteed leven vol liefde en zorg voor al-
len die haar dierbaar waren, hebben wij heden on-
verwacht afscheid moeten nemen van onze lieveen
zorgzame moeder, schoonmoeder, grootmoeder,
overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Elisabeth Ottilie
Hendriks

weduwe van

Karel Peter van Hees
Zij overleed, na een liefdevolle verzorging in het
bejaardenhuis Tieder te Merkelbeek, voorzien van
het h. sacrament der zieken, op de leeftijd van 78
jaar.
Abdissenbosch: Fons en Annie van Hees-Janssen

Brunssum: Lieske en Wiel
van Loorbeek-van Hees

Landgraaf: Jo en Jeany van Hees-Bex
Oirsbeek: Karel en Ilse van Hees-Göttgens

Weert: zuster Bernadet
en al haarklein- en
achterkleinkinderen
Familie Hendriks
Familie Van Hees

Brun/sum, 26 september 1989
Boerhaavestraat 13
De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag
29 september a.s. om 10.30 uur in de H. Bernadette-
kerk te Abdissenbosch, waarna begrafenis op de
r.k. begraafplaats aan de Reeweg.
Samenkomst in de kerk.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance vanaf
10.10 uur.
Donderdag 28 september om 19.00 uur eucharistie-
viering in voornoemde kerk tot intentie van de
overledene.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer te Nieuwen-
hagen, Beuteweg 32. Bezoektijd dagelijks tussen
18.15 en 18.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden
en voor uw aanwezigheid bij de uitvaartdienst en
begrafenis van mijn onvergetelijke man, onze goe-
deen zorgzame vader, schoonvader, groot- en over-
grootvader

Frits Mullenders
zeggen wij u hartelijk dank.
Uw medeleven heeft ons goed gedaan.

G. Mullenders-Nelissen
kinderen, kleinkinderen
achterkleinkinderen

Heerlen, september 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben op
zaterdag 30 september as. om 18.30 uur in de St.
Pauluskerk te De Wieër-Heerlen.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven, die
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de cre-
matie van mijn lieve man, vader, grootvader

Albert J. Burggraaff
echtgenoot van

E.H.G. Houben
betuigen wij hiermee onze hartelijke dank.
Speciaalwoord van dank aan de naaste buren voor
hun opvang en steun.
6414RK Heerlen, Schrieversheideweg 20

E. Burggraaff-Houben
Kinderen en kleinkind

De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zaterdag 30 september a.s. om 19.00 uur in de pa-
rochiekerk Christus Koning te Nieuw-Einde Heer-
len.

—M________________________________*_______a__________»____

Het is een jaar geleden dat we afscheid geno-
men hebben van mijn dierbare, onvergetelij-
ke echtgenoot, onze zorgzame vader en
schoonvader en lieve opa

Zef Clerkx
De eerste jaardienstzal gehouden worden op
zondag 1 oktober 1989om 11.15 uur in dekerk
van de H.H. Marcellinus enPetrus te Oud-Ge-
leen.
De h. mis wordt muzikaal verzorgd door het
kinderkoor "de Schwerbelkes" uit Oirsbeek.

Mevrouw M.I. Clerkx-Pelzers
kinderen en kleinkinderen

What could we do but love her.
Our dear friend

Jenny Sutton
died on Saturday, September 23rd.

The I.W.C. Board of'88-'89:
Nelleke Pruijs JaneRoeleveld
Truus Wadsworth Marie-José Kramers
Marijke van Halder Lorna Teunisse
Gerda Spruit '

We have lost our former board member and true
friend

Jenny Sutton
Our thoughts go to Alan and the children.

The International Women's Club
of South Limburg

September 25th, 1989

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van me-
deleven, die wij mochten ontvangen bij de
begrafenis van mijn echtgenote, onze moeder
en schoonmoeder

Diny Bos
betuigen wij hierbij onze oprechte dank.

J.Wolfs
Sandra en Peter

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin-
den op zaterdag 30 september as. om 19.00
uur in de parochiekerk van Christus Koning
te Heerlen-Nieuw-Einde.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoon-
lijk te bedanken voor de blijken van medele-
ven die wij mochten ontvangen bij het over-
lijden en de crematie van mijn goede vrouw, _
onze lieve moeder en oma

Jo Zegwaard Kienjet
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

L. Zegwaard
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin-
den op zaterdag 30 september as. om 19.00
uur in de parochiekerk van deH. Catharina te
Grevenbicht.

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden
en voor uw aanwezigheid bij de crematieplechtig-
heid van mijn zoon, onze broer, zwager, oom en
neef

Minus Scheffer
zeggen wy u hartelijk dank.

Familie Scheffer
Hoensbroek, september 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben op
vrijdag 29 september as. om 19 uur, in de dekenale
kerk van St. Jan Evangelist te Hoensbroek.—

De beste manier om de gedachtenis
te eren van iemand die je bewondert
is niet huilendaan zijn graf te blijven
zitten, maar op weg te gaan om zijn
idealen te verwerkelijken.

Het is alweer een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van mijn lieve man, onze goedeva-
der, schoonvader, opa en schoonzoon

Toon Kalkhoven
Tot intentie daarvan zal de plechtige jaardienst
worden gehouden op zaterdag 30 september as. om
19.00 uur in de parochiekerk van de H. Paulus te
Limbrichterveld-Sittard.

G. Kalkhoven-van den Bongard
kinderen en kleinkinderen

September 1989
Reigerstraat 26, 6135 ES Sittard

t Maria Backus, 88 jaar, weduwe van Johannes
van Heel, Diergaarderstraat West 10, 6105 CKMaria-Hoop. De plechtige uitvaartdienst zal wor-den gehouden op vrijdag 29 september om 10.30uur in de parochiekerk van deMoeder der H. Hoop

te Maria-Hoop.

Glemp niet
welkom in
Nijmegen

NIJMEGEN - Het College van
Bestuur van de Katholieke Uni-
versiteit in Nijmegen acht een
bezoek van de Poolse kardinaal
Jozef Glemp 'volgend jaar fe-
bruari niet gewenst. Het bestuur
distantieert zich uitdrukkelijk
van de recente uitspraken van
Glemp over joden en het joodse
volk, zo blijkt uit een verklaring
die gisteren is uitgegeven.

DEN HAAG - De Consum^bond heeft ook dioxine in W
kaas aangetroffen, afkomstig
melk uit gebieden onder de
van verbrandingsinstallaties-1
hoeveelheid in de geteste vief
renkazen is wel minder da/"
wettelijk toegestane ma*'"

'Ook dioxine
in boerenkaa

Glemp, sinds 1981 aartsbisschop
van Gniezno-Warschau en pri-
maat van de Poolse RK Kerk,
was door de universiteit uitgeno-
digd om volgend jaar februari

Deze uitnodiging kwam ter dis-
cussie te staan, nadat Glemp zich
naar aanleiding van het conflict
tussen de joden en de Rooms-
Katholieke Kerk over het Kar-

over de rol van de Poolse RK
Kerk in de recente politieke ont-
wikkelingen te spreken.

De Poolse kardinaal heeft inmid-
dels ingestemd met verplaatsing
van het Karmelietessenklooster.
Het College van Bestuur volgt
het advies van 20 hoogleraren
aan de universiteit die maandag
het bestuur opriepen Glemp tot
ongewenst persoon te verklaren.

melietessenklooster in Ausch-
witz had laten verleiden tot anti-
semitische uitspraken. Hij weet
het conflict mede aan de machti-
ge positie van de joden in de
massamedia en adviseerde de jo-
den „niet te spreken vanuit de
positie van een natie die boven
alle naties is verheven".

Verrassend advies van topambtenaren voor informateur:

VUT-gelden besteden aan
betere arbeidsvoorwaarden

GEMEENTE ONDERBANKEN
De burgemeester van OnderWj|
maakt ter voldoening aan he .
paalde in artikel 22 van de Wet'1*Ruimtelijke Ordening bekend',
de Raad in zijn vergadering
augustus 1989 heeft besloten #
klaren, dat een wijziging j
voorbereid van het bestem^
plan "kern Douvergenhout ,|
aanzien van de percelen, kada'
bekend Merkelbeek, sectie C $
en 52 en plaatselijk gelegen&
Bovenderstraat en "kern Ja1'
ten aanzien van het perceel, "traal bekend Jabeek, sectie C K
en plaatselijk gelegen aan de*raderstraat.
De raadsbesluiten met de oa'behorende tekeningen ligge^
ingang van 28 september l9*j
gemeentesecretarie afdeling ".

beheer voor eenieder ter inz«
treden per gelijke datum W
king.
Schinveld, 27 september 1989
De burgemeester,
Drs. V.GN. Ritzer .

Voor studenten in El Salvador

ren hebben van de regeling ge-
bruik gemaakt. Dit leverde onge-
veer 40.000 banen voor anderen op.
Gezien de snel stijgende deelname
aan de VUT nemen ook de lasten
toe.

Formeel is de VUT nu 80 procent
van het laatstgenoten salaris. In de
praktijk ontvangt een VUT'er ech-
ter netto tussen 88 en 92 procent
"van het laatstgenoten salaris. De
daling van de netto-VUT kan op
twee manieren: het rechtstreeks
verlagen van het uitkeringspercen-
tage of een heffing over de VUT-
uitkering.

RL helpt bij bouw
trainingscentrum

DEN HAAG - De VUT-rege-
ling voor ambtenaren moet
worden herzien. Op de rege-
ling zijn bezuinigingen moge-
lijk van 100 tot 750 miljoen gul-
den per jaar. Dit afhankelijk
van de gekozen bezuinigings-
maatregel. De vrijkomende
middelen moeten worden in-
gezet voor de arbeidsvoor-
waarden van ambtenaren. Een
groep topambtenaren, ver-
enigd in de Centraal Economi-
sche Commissie (CEC), heeft
dit advies ten behoeve van de
formatiebesprekingen gege-
ven.

Een besparing van 350 miljoen gul-
den op de VUT is volgens de CEC
mogelijk door het koppelen van
VUT-rechten aan het aantaf dienst-
jaren. Nu heeft een ambtenaar bij
minimaal tien dienstjaren recht op
volledige VUT. Bij minder dienst-
jaren is er geen VUT-recht. Als op-
lossing zouden een bepaald aantal
VUT-maanden per dienstjaar toe-
gekend kunnen worden.

Binnenkort topconferentie in Zaïre

VS proberen vredesplan
voor Angola te redden Als derde mogelijkheid om te be-

zuinigen op de VUT zien de ambte-
naren de invoering van deeltijd-
VUT. Ambtenaren zouden op vrij-
willige basis van deze mogelijkheid
gebruik kunnen maken. Bespa-
ring: 150 miljoen gulden per jaar.

Van onze correspondent

De vut is een zeer succesvollerege-
ling. Op dit moment kunnen amb-
tenaren op hun 60e jaar met VUT
gaan. Een kleine 60.000 ambtena-

De grootste besparing (750 miljoen
gulden) biedt het meer in lijn bren-
gen van de netto-VUT-uitkering
met het netto-salaris en de netto-
uitkering voor werkloosheid en ar-
beidsongeschiktheid. De netto-
VUT steekt daar nu zeer gunstig te-
genover af. Zo geldt een inhouding
die met ingang van 1982 op ambte-
narensalarissen is doorgevoerd
niet in de VUT. Daarnaast is de
pensioenpremie voor VUT'ers
maar 50 procent, voor werkenden
100 procent. Salaristoeslagen en
vakantiegeld spelen ook een rol in
de hoogte van de VUT.

Van onze verslaggeefster

MAASTRICHT - Medewerkers van
de Rijksuniversiteit Limburg zullen
hun collega's uit El Salvador helpen
met het opzetten van een vaardig-
heidslaboratorium voor studenten
medicijnen. Het project wordt gefi-
nancieerd met Nederlandseontwik-
kelingsgelden. In het vaardigheids-
centrum, het zogenaamde 'skill-lab',
worden studenten getraind in zaken
als bloed prikken, bloeddruk opne-
men, maar ook in het interviewen
van de patiënt.
Het 'skill-lab' is typerend voor de

studie medicijnen zoals die in ,;
tricht gedoceerd wordt en W' ,
tionale bekendheid geniet. In {i
stelling tot andere faculteiten
gen de studenten al vrij snel o ,
gelijkheid stages te lopen en n 1
tiënten om te gaan. ,
Inmiddels is in El Salvador**
gezondheidsvoorlichtingsproj^
gestart waarbij de Maastrich^breng groot is. Het is ook al i°\
als zeker dat, indien de Neder^
overheid een bedrag van eS&.
joen gulden beschikbaar steljj
de opbouw van de campus p(
universiteit in San Salvador. ,
hulp uit Maastricht wordt ge"

Eind juni werd op initiatief van
president Mobutu een wapen-
stilstand gesloten tussen Sa-
vimbi en Dos Santos, die sinds-
dien voortdurend is geschon-
den. Eerdere pogingen van o.m.
de Zuidafrikaanse president De
Klerk om het staakt-het-vuren
te redden, zijn steeds mislukt.

Het congres is vandaag (woens-
dag) bijeen in het hoofdkwar-
tier van Unita in Jamba, in het
zuidoosten van Angola.

butu met elkaar moeten verzoe-
nen, voordat ze aan het eigenlij-
ke karwei kunnen beginnen.
Deze taak zal er niet eenvoudi-
ger op worden wanneer het
Unita-congres Savimbi's stand-
punt bekrachtigt en de onder-
handelingen de doodsteek toe-
brengt.

JOHANNESBURG - De
Verenigde Staten zullen
proberen het vredesplan
voor Angola van de onder-
gang te redden. Jonas Sa-
vimbi, de leider van de An-
golese verzetsbeweging
Unita, en de Zairese presi-
dent Mobutu Sese Seko ma-
ken daarom volgende week
hun opwachting in de Ame-
rikaanse hoofdstad Was-
hington.

De Amerikaanse reddingspo-
ging wordt bemoeilijkt doordat
Savimbi onlangs in conflict is
geraakt met Mobutu, tot voor
kort een Unita-supporter. Mo-
butu wordt er door Savimbi van
beschuldigd te heulen met de
Angolese regering.

De Amerikanen zijn sinds Zuid-
Afrika haar steun opzegde de
belangrijkste financiers van
Unita en kunnen Savimbi der-
halve onder druk zetten toch te
onderhandelen, ook al delen ze
zijn bezwaren tegen de voor-
waarden van Dos Santos.

Verleden week werd op een
topconferentie in de Zairese
hoofdstad . Kinshasa gepro-
beerd de impasse te doorbre-
ken. Maar omdat een boze Sa-
vimbi verstek liet gaan, liep
deze onderneming op een mis-
lukking uit.

Het Amerikaanse initiatief is
nodig omdat het Angolese vre-
desproces volledig in het slop is
geraakt. Unita-leider Savimbi
weigert met de marxistische re-
gering rond de tafel te gaan zit-
ten, zolang president Dos San-
tos eist dat hij in ballingschap
gaat en de Unita-troepen wor-
den ingelijfd in het regeringsle-
ger.

De Amerikanen zullen volgen-
de week eerst Savimbi en Mo-

De burgeroorlog teistert Angola'
al sinds de onafhankelijkheid
van Portugal in 1975, heeft naar
schatting 200.000 mensen het le-
ven heeft gekost en de econo-
mie van een potentieel steenrijk
land verwoest.

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De Tweede Kamer
eist dat staatssecretaris Van Voorst
(buitenlandse zaken) en minister
Brinkman (cultuur) alles in het
werk stellen om het Institut Neer-
landais in Parijs te behouden. Tij-
dens een interpellatie bleken beide
bewindslieden echter niet bereid de
door PvdA-kamerlid Niessen ge-
wenste 'keiharde toezegging' te
doen dat het instituut in één ge-
bouw blijft gehuisvest.
Volgens Van Voorst ontstonden de
problemen toen de Nederlandse
eigenaresse van het pand, de stich-
ting Custodia, de huurprijs van
450.000 tot 850.000 gulden per jaar
wilde verhogen. Van Voorst en
Brinkman vonden dat tever gaanen

Kamer eist behoud
Institut Neerlandais

'Plompverloren huur opzeggen kan niet'

zegden de huurovereenkomst met
Custodia op. Dat zou betekenen dat
het culturele instituut op 1 juli 1990
moet vertrekken.
PvdA'er Niessen, die beide be-
windslieden gisteren interpelleer-
de, verklaarde geïrriteerd te zijn
over de handelwijze van Van Voorst
en Brinkman. „Plompverloren de
huur opzeggen" zonder te zorgen

voor vervangende huisvesting, kan
volgens Niessen niet. „Zo ga je niet
met mensen om en zo ga je ook niet
met de Kamer om". Niessen meen-
de dat de demissionaire bewindslie-
den „nog gauw proberen de Kamer
voor voldongen feiten te plaatsen".

Bovendien had Niessen uit een ge-
sprek met de directeur van Custo-

dia begrepen dat de eigenaj
best bereid is tot een comp'.
over de hoogte van de huw».Mochten die onderhandell^niets opleveren, dan moet de )t
ring volgens Niessen uitkijke^
een ander pand. Maar versp^«
van de activiteiten van het W' j
Neerlandais over meerdere é
wen wees hij categorisch af-

m
Staatssecretaris Van Voorst .
echter enige armslag te betr? ,
De bewindsman ziet meer in n i
stedenvan het geld over ande£ \turele activiteiten in FrankriPj'
gens Van Voorst slokt de hW-1
gebouwen een te groot deelv*j
beschikbare budget op. Wel
hij „zeker te stellen dat er éeSf
valt in de activiteiten van het
tut Neerlandais".
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De nu afgekondigde verbeterde sa-
menwerking vloeit voort uit de op-
richting van een internationale
werkgroep van de verschillendepo-
litiediensten. Deze is in het leven
geroepen vanwege het vervallen
van de Europese binnengrenzen in
1992.

Van onze verslaggeverGoedkope
spaarlamp
nu te koop

'Limburgs dagblad i

Meersamenwerking
met Duitse politie

Rijkspolitie maakt nieuwe werkafspraken

provincie
Woensdag 27 september 1989 " 17

Proefschrift:
Synthetisch
voedsel niet
zonder risico

Acht jaar in
gevangenis
voor moord

ROERMOND - De rechtbank in
Roermond heeft twee inwoners
uit Venray, de 18-jarige S.O. en
de 22-jarige T.D. ieder tot acht
jaaronvoorwaardelijke gevange-
nisstraf met aftrek van het voor-
arrest veroordeeld wegens
moord op een plaatsgenoot. De
officiervan justitiemevrouw mr.
E. van der Bijl had tien jaar ge-
vangenisstraf geëist.

Het tweetal beroofde op 14 no-

vember 1987 de 62-jarige vrijge-
zel M. Peeters van het leven. De
mannen hadden het gemunt op
het geld van de man, maar de
buit bedroeg slechts enkele gul-
dens.

Ondanks veel tips bleven de da-
ders van de roofmoord geruime
tijd spoorloos tot februari van dit
jaar. Toen arresteerde de politie
T.D., verdacht van een reeks in-
braken en diefstallen. Hij beken-
de meteen de moord op Peeters
en noemde ook de naam van de
mededader, de 18-jarige S.O.
Hij had regelmatig seksueel con-
tact met het slachtoffer.

Reden waarom Peeters de twee
jongemannen nietsvermoedend
van hun moordplannen op de be-
wuste dag binnenliet. Het twee-
tal wurgde Peeters meteen.

" Een Nederlandse en Duitse politie-agent samen op pad. De
rijkspolitie in Limburg heeft met de Duitse collega's betere
werkafspraken gemaakt. ARCHIEFFOTO

'. districtspolitie van het
'ütse Kleef gaan in de nabije

nauwer samenwer-
P- Het gaat daarbij om zakens aanslagen, sabotagedaden,
°fovervallen, ontvoeringen
! gijzelingen en zware drugs-

EERLEN - De rijkspolitie
11 Limburg en Nijmegen en De Nederlandse politie zal volgens

MAASTRICHT - Toevoegen van
synthetische stoffen aan het voedsel
om ditvoor langere tijd te conserve-
ren, kan risico's meebrengen voor
de gezondheid. Schatting van dieri-
sico's en het stellen van een veilige
norm voor de mens, vindt meestal
plaats op basis van dierproeven. De
huidige methode is echter vrij on-
wetenschappelijk, omdat ze geen
rekening houdt met verschillen tus-
sen mens en proefdier wat betreft
de opname en uitscheiding van die
stoffen.

Drs Hans Verhagen, werkzaam bij
de vakgroep Biologische Gezónd-
heidkunde, heeft onderzoek gedaan
op dit gebied en zal vrijdag aan de
Rijksuniversiteit Limburg promo-
veren op het proefschrift 'Toxicolo-
gievan de voedingsadditieven BHA
en BHT.'

BHA en BHT zijn chemische ver-
bindingen waaraan de mens wordt
blootgesteld; de chemicaliën wor-
den gebruikt om het ranzig worden
van vetten, oliën en vetbevattende
voedingsmiddelen tegen te gaan. In
Nederland zijn ze toegestaan in on-
der andere frituurvet, mayonaise,
sauzen, chips, zoutjes en koekjes.
De giftige werking ervan is relatief
gering. Beide stoffen kunnen de
werking van kankerverwekkende
stoffen tegengaan, maar ook ver-
sterken. Bij knaagdieren bevordert
BHA de celdeling, terwijl BHT mo-
gelijk levertumoren veroorzaakt bij
'ratten en muizen.

Verhagen heeft bij zijn onderzoek
ontdekt dat BHA door de mens veel
effectiever wordt opgenomen dan
door de rat. Dus, zo luidt de conclu-
sie, zou de gehanteerde veiligheids-
factor voor het berekenen van de
BHA-norm opnieuw vastgesteld
moeten worden.

Kemp alleen achter een verdachte
van een overval in Kleef aangaan,
als zij wordt ingeseind door deDuit-
se politie en niet op eigen initiatief.
Slaagt men erin de verdachte op Ne-
derlandse bodem aan te houden,
dan gaat de normale uitleverings-
procedure van start. Door de verbe-
terde communicatie is de verwach-
ting dat deze aanmerkelijk sneller
afgehandeld kan worden dannu het
geval is. Provincie: bekendheid bij gemeenten en bedrijven vergroten

Draaiboek smogalarm
is nauwelijks bekend

De nu gemaakte afspraken zullen in
1990 operationeel moeten zijn.
Sinds april dit jaarbestaat er al een
directe mobilofoonverbinding tus-
sen Nijmegen en Kleef. Vóór 1990
zullen er twee Duits/Nederlandse
politie-oefeningen plaatshebben.

*6ens J. Kemp, die namens het
/j's rijkspolitie in Limburg heeft

aan het internationale
/^leg hierover, verandert er niets?. de bevoegdheden van de ver-blende politiediensten. „Door
"We werkafspraken kunnen de
.^lijkheden die we nu ook al
Dben, veel beter worden benut."

Docenten
bij elkaar
in de leer

MAASTRICHT - Het contact
tussen provincie en gemeen-
ten over de (voor)waarschu-
wingsfase van een smogalarm
laat te wensen over. Dat is ge-
bleken tijdens een evaluatie
door de provincie van de gang
van zaken tijdens de smogvor-
ming in Limburg in mei en juli
van dit jaar. Bovendien, zo
constateert de provincie,
bleek het draaiboek voor een
smogalarm niet of nauwelijks
bij de gemeenten bekend te
zijn ondanks de daarheen ge-
zonden exemplaren.
Bij de tekortkomingen wordtvooral
gewezen op de slechte bereikbaar-
heid van milieu-ambtenaren buiten
kantoortijd: er waren geen adressen
bekend van de contactambtenaren.

NrleN- Vanaf vandaag zijn
b een groot aantal winkels in
„^rlen spaarlampen te koop te-

-1 een sterkverlaagde prijs. Ze-
rj* Nutsbedrijven in Limburg
J Den met Philips en Osram, 1 overeenkomst gesloten voor

ie^ 1 op de markt brengen van de
eï'gie-zuinige lampen. De lam-n van Philips gaan tijdens de

R^e, die tot 1 decemberloopt, 17
,luden kosten (13 Watt).

je lampen van Osram kosten
34 gulden(lB Watt). Groot. ordeel van de lampen is de lan-

ire branddüur. Gemiddeld
eft een gloeilamp 1000 brandu-

t "*> een spaarlamp brandt maar

"' acht keer langer. Uit de terugblik op de gang van za-
ken blijkt verder dat de telefonische
contacten met enkele bedrijven
moeilijk verliepen, omdat ook daar
de milieucoördinatoren niet meer
bereikbaar waren. Ook hier bleek
het draaiboek niet of nauwelijks be-
kend te zijn. Spoedberichten dieper
telefax werden verstuurd, bleken
voorts niet direct opgemerkt te wor-
den.

HEERLEN -Leraren uit de Euregio
die Frans, Duits of Nederlands als
vreemde taal doceren, gaan vrijdag
en zaterdag in conferentie-oord Si-
vos in Cadier en Keer bij elkaar in
de leer. Doel van de ontmoeting, die
de werkgroep Euregio-Lanquage-
s/Tale/Sprachen voor de derde keer
houdt, is overdracht van kennis en
communicatie met anderstalige
streekgenoten.

gelijk met de overhandiging
J* de eerste aktie-spaarlamp
P burgemeester Van Zeil van

zullen de resultaten be-
worden gemaakt van de

J^rgetische' doorlichting van, ' raadhuis. De afgelopen da-
ill is het raadhuis doorgelicht
,°r energiedeskundigen om te.dijken waar de gemeente op

'as en electriciteit kan besparen. Die contacten met bedrijven wer-
den gelegd omdat verschillende van
hen is gevraagd de uitstoot van be-
paalde stoffen te vermijden of te
verminderen. Slechts enkele bedrij-
ven hebben op dat verzoek (schrif-
telijk) gereageerd.

Dr. Edelhoff, directeurvan het 'Hes
sisch Institut für Leherfortbildung
in Kassei (BRD), zal de docenter
onderwijzen in interviewtechniek
de toepassing ervan in het vreemde
talenonderwijs en de kennis er
vooroordelen over ander nationali
teiten en culturen in dit verband.
Na de theoretische uiteenzetting
zullen de leraren in groepjes het ge-
leerde inLuik, Aken en Maatricht in
praktijk brengen. De tweede dag
van de workshop bestaat uit het
presenteren van de resultaten en de
hieruit getrokken conclusies.
De workshop wordt inhoudelijk on-
dersteund door het Goethe-Insti-
tuut, Alliance Francaise en Euregio
Maas-Rijn.

Resultaten enquête van FNVgisteren gepubliceerd

Burgemeesters
voetballen voor
leprabestrijding

i - Voordat zaterdag
MW-Vitesse wordt af-

a 1 J*Pt, zullen het elftal van Neder-
iKj ?* burgemeesters en het Sta-
]■ !tl lftal in de Geusselt zorgen voor
Jrm°Pvvarmer. Het bestuurlijkvoet-

tf jjeffen begint om 17.30 uur en

' % als ideële doel geldelijke steun
H 6den aan de Nederlandse stich-v°or leprabestrijding.

«j„ en na de wedstrijd zal er bij de

* tó van de Geusselt voor dit
V HVorc'en gec°Hecteerd- Mede
ij l de activiteiten van de sportie-
iOr Urgemeesters kunnen thans 36
St, *"artsen in meer dan 50 projec-
k erspre id over 19 landen werk-

' zijn.IL
tiQ£errieester Houben van Maas-
eik Za^ zi Jn couegae> maar ook de
Vr]aliende Statenleden extra be-
Otf^.'ëen tijdens derust in de spon-
ste van de Geusselt.

Meer Limburgse
bedrijven

failliet
*H i .«AAG - In Limburg zijn tus-
Vrr,anuarien 31 augustus 181 fail-
Ww nten uitgesproken. Vorig

i ,7 er dat in dezelfde periode

!'^ijiKUrg valt met die toename lan-
gst enisszins uit de toon. In de
i Dr°vincies daaldehet aantal
tf°riirieinenten namelijk. Alleen in

'Nba 6n' OveriJssel en Noord-
Sr, fJtt werden ook meer bedrij-
te aCnt et verklaard dan in de eer-. Nt maanden van vorig jaar.

Veel vrouwen voelen zich
ondergewaardeerd bij DSM

Herstellingsoorden
Poelsoord
fuseert met

Mutsaertsoord

Geen effect resulteerde de oproep
bij Volvo Car in Bom, EPZ (elektri-
citeitscentrales bij Roermond) en
Enci. Bij Volvo wordt in het week-
einde niet gewerkt; de smogvor-
ming deed zich pas vrijdagavond
echt gelden, dus hoefde de autofa-
briek geen maatregelen te nemen
maar het bedrijf wilde ook niks zeg-
gen over de omvang van de uitstoot
op het moment dat het werd bena-
derd.

De bedrijven die door de provincie
werden benaderd om maatregelen
te nemen, gaven daar in het alge-
meen ook gehoor aan. Rockwool
Lapinus in Roermond nam diverse
produktielijnenversneld uit ge-
bruik. DSM stelde onder meer be-
paalde (onderhouds)werkzaamhe-
den uit.# Smogperiode in

Limburg.
Uit een

onderzoek van
de provincie

is gebleken dat nogal
wat instanties niet
precies weten wat

te doen als er
smogalarm wordt

gegeven.
Foto: DRIES LINSSEN

Van onze verslaggever

vrouwen bij DSM Limburg BV,
slechts 375 werkneemsters de moei-
te namen de enquête in te vullen.
Toch sprak districtsbestuurder van
de industriebond FNV Hans van
Winkel gisteren van eeen represen-
tatief onderzoek, „al mag jeer geen
wetenschappelijke waarde aan toe-
kennen."

MAASTRICHT - De Stichting Doc-
tor Poelsoord in Maastricht en de
Mutsaertsstichting in Venlo gaan
met ingang van 1 januari 1990 fuse-
ren. De betrokken vakbonden, de
ondernemingsraad van de Mut-
saertsstichting en de werknemers-
vertegenwoordiging van het Poels-
oord hebben zich positief uitgespro-
ken over fusie en fusieplan, eerder
dit jaar al aangekondigd.

EPZ liet weten dat het de stroom-
eentrale aan de mogelijkheden ont-
brak om de uitstoot van stikstofdio-
xide te beperken. Enci tenslotte was
tijdens de eerste voorwaarschu-
wingsfase (in mei) niet bereikbaar.
Later bleek dat in het betreffende
weekeinde een ketel buiten bedrijf
was gesteld, waardoor de feitelijke
emissie circa 30 procent van het
normale niveau bedroeg.

functies. De meeste vrouwen zijn
niet of nauwelijks gepromoveerd
sinds ze bij DSM werken. De helft
van het aantal vrouwen dat de en-
quête invulde, is ontevreden over
hun beloning. Vooral in de admini-
stratieve functies zitten veel knel-
punten. De vrouwen vinden dat hun
werk ondergewaardeerd wordt en
dat ze meer werk doen dan in hun
functie-omschrijving staat. Bijna
driekwart van devrouwen zou in de
toekomst ander werk willen, met
meer verantwoordelijkheid.

Gelijke kansen
Opvallend is dat uit de enquête
blijkt dat veel vrouwen vinden dat
zij een hoger opleidingsniveau heb-
ben dan DSM Limburg beweert.
Een ruime meerderheid van de
vrouwen vindt verder dat ze geen
gelijkekansen krijgt bij de interne
scholingsmogelijkneden en dat er
niet genoeg aan loopbaanbegelei-
ding wordt gedaan.

BEEK - „Bij DSM hebben
vrouwen een baan, maar man-
nen een loopbaan." Dat is een
van de verschillen die naar vo-
ren komen uit een afgelopen
voorjaar gehouden enquête
onder de vrouwelijke werkne-
mers bij DSM Limburg BV.
Gisteren werden de in een bro-
chure vervatte resultaten van
het onderzoek aan directeur
E. J. Rongen overhandigd.
Rongens reactie geeft te den-
ken over de heersende opvat-
tingen over vrouwen bij DSM:
„Dank u, ik zal de brochure
eerst aan mijn vrouw laten le-
zen."

De provincie komt na de evaluatie
wel tot de conclusie dat het draai-
boek in het algemeen goed heeft ge-
functioneerd. De onderlinge af-
stemming tussen, de verschillende
provincies, die te wensen over liet,
dient echter verbeterd te worden.
Verder ijvert de provincie ervoor de
bekendheid van het draaiboek bij
gemeenten en provincie te vergro-
ten. Bovendien zal een lijst aan het
draaiboek worden toegevoegd, van
contactpersonen die buiten kan-
tooruren bereikbaar zijn.

Slechts veertig mannen en vrouwen
waren gisteravond aanwezig bij de
presentatie van de enquêteresulta-
ten. Een teken dat de belangstelling
voor de positie van vrouwen bij
DSM niet al te groot is. Die indruk
wordt bevestigd door het feit dat in
het afgelopen voorjaar van de 1.087

De punten die in de toekomst de
meeste aandacht verdienen, zijn
deeltijdwerk en kinderopvang, con-
cludeert de werkgroep.

Werksfeer
Opvallend punt in de enquête is dat
een op de acht vrouwen zich stoort
aan de werksfeer binnen haar afde-
ling. Met name op het hoofdkantoor
wordt de werksfeer als probleem er-
varen. Veel vrouwen voelen zich
daar niet serieus genomen en moe-
ten zich extra bewijzen. Anderen
storen zich aan grove en neerbui-
gende uitlatingen.
Verder blijkt dat de werkneemsters
bij DSM Limburg BV gemiddeld
een korte staat van dienst hebben
en vooral zijn te vinden in de lagere

Volgens van Winkel is de situatie bij
DSM overigens veel minder ernstig
dan bij bijvoorbeeld Philips Heer-
len.

" Smogperiode in Limburg. Uit een
onderzoek van de provincie is ge-
bleken dat nogal wat instanties niet
precies weten wat te doen als er
smogalarm wordt gegeven. Foto:

DRIES LINSSEN

Het Doctor Poelsoord zal zijn iden-
titeit behouden en op de huidige lo-
catie blijven voortbestaan. De Mut-
saertsstichting exploiteert op haar
locatie in venlo het Mutsaertsoord
voor volwassenen, het medisch
kleuterdagverblijf Kleuterhof, het
medisch kinderhuis Agnespavil-
joen en het kinderpsychiatrisch zie-
kenhuis 't Hoekske.

Het Doctor Poelsoord zal bestuur-
lijk onderdeel gaan worden van de
Mutsaertsstichting. Deze aanslui-
ting heeft geen gevolgen voor de
werkgelegenheid.

De intentietot de fusie was de hech-
te samenwerking die er bestaat tus-
sen de beide herstellingsoorden, die
door sluitingsdreiging werd geïn-
tensiveerd.

man via een kort geding spoedige invrij-
heidsstellingte bewerkstelligen.Geleendenaar

wil via kort
geding uit cel

- Hedenmiddag dient voor
een*?resident van de Rechtbank Maasticht
le6tl )

ort geding dat een gedetineerdeuit Ge-
e de f6ft aangespannen tegen de Staat der

" ' meer in het bijzonder het mi-
daj, r\ e van Justitie. De man is van oordeel
te 2i-1J te lang in de cel heeft gezeten zonder
r^ok Voorgeleidaan rechter-commissaris of
UitSrfamer- Hij beroept zich daarbij op een

:/aakvan het Europese Hofvoor de rech-van de mens.

Zij beroepener zich op dat het Europese Hof
voor derechten van demens op 29 november
1988 heeft beslist dat in strafzaken een ter-
mijn van vier dagenen zes uren tussen arres-
tatie en voorgeleiding aan derechter te lang
is en een officier van justitie geenautoriteit is
die door de wet bevoegd is verklaard rechter-
lijke macht uit te oefenen.

Programma lustrum OU
HEERLEN - Hoogtepunt van de viering van het eerste lustrum van
de Open Universiteit in Heerlen is de uitreikingvan het eredoctoraat
aan de Amerikaanse professor dr. K. Patricia Cross. Deze plechtig-
heid vindt komende vrijdagmiddag iets na drie uur plaats.

De officiële viering van het eerste lustrum begint om elf uur met de
openingsrede van drs. Werner Buck, voorzitter van het college van
bestuur. Ook burgemeester Van Zeil houdt een toespraak over het sa-
men optrekken van Heerlen en de OU in de jaren negentig, terwijl de
lustrumrede zal worden gehouden door prof. dr. H. Peer, voorzitter
van het college van hoogleraren.
De receptie is van 16.30 tot 17.30 uur.

Voor nadere informatie kan men te-
recht bij W. Duyzings van de Val-
kenburgse Wielerclub (504406-
-12730).

De centrale startplaats is de sport-
hal De Wiegerd in Valkenburg,
maar men kan eventueel ook star-
ten in Munsterbilzen, Aubel of
Brand.
Een controlepost voor alle deelne-
mers is er in café De GoudenLeeuw
in de Grotestraat te Valkenburg.
Tussen half acht en uiterlijk twee
uur kan men van start gaan. Maar
wil men 195 km afleggen dan dient
men in elk geval voor tien uur weg
te zijn. De finish sluit om zes uur.
Meedoen kost ’ 8,50, maar voor li-
centiehouders ’ 7,50.
Er is tevens een Éuregio-gezinstour
over een parkoers van 35 km in de
omgeving van Valkenburg. Ook
daarvoor kan men starten tussen
acht en twaalf uur bij sporthal De
Wiegerd. Deelname kost drie gul-
den per persoon.

Er zijn drie parkoersen uitgezetvan
elk 65 km lengte resp. richting Bel-
gisch Limburg, het land van Herve
en het Duitse gebied ten zuiden van
Aken. Men kan aan een van de toch-
ten deelnemen maar de beter ge-
trainden kunnen ook kiezen voor
twee of drie parkoersen.

Euregiotour
voor trimmers
VALKENBURG - De Sportservice
Limburg te Sittard organiseert ko-
mende zondag in samenwerking
met de Valkenburgse Wielerclub en
met enkele buitenlandse wieler-
clubs voor het eerst een zogenoem-
de Euregio-tour voor wielerliefheb-
bers.

Van mening zijnde dat deze uitspraak ook
van toepassing is op de situatie van de Ge-
leendenaar stellen zij vast, dat tot nog toe is
gehandeld is strijd met het Europees verdrag
en bijgevolgonrechtmatig.

4f 1^11 woensdag werd de Geleendenaar
f°rid 9o

gemeenteP°litie van zijn woonplaatsLL uur in zijn woning aangehouden op

grond van artikelen uit de Uitleveringswet.
De volgende dag gelastte officier van justitie
mr M. Kolkert zijn inverzekeringstelling in
afwachting van door de rechtbank te bevelen
gevangenhouding. Toen dit laatste alsmaar
uitbleef, besloten de arrestant en diens raads-

Van onze verslaggeefster Van onze verslaggeverformatie hiervoor wordt recht-
streeks doorgegeven.

i van die mogelijkheden is om
de directe mobilofoonverbin-

;B de Duitse politieposten terschuwen. Als de verdachten de
Is overschrijden, kunnen de op-rHigswerkzaamheden ■ dan ge-
°tt doorgaan. De benodigde in-
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Bewoners kwaad over hard politie-optreden

Opstand in Arnhemse
wijk Klarendal luwt

Van onzecorrespondent

ARNHEM - De volksop-
stand in de Arnhemse wijk
Klarendal tegen dealers,
junks en prostitutie is ge-
luwd.^ Gisteravond was het
in de wijk vrij rustig. Alleen
groepjes opgeschoten jon-
geren probeerden hier en
daar ruiten in te gooien van
leegstaande panden, maar
de politie hoefde niet in te
grijpen.

Met harde actie moest het ge-
meentebestuur van Arnhem er-
van doordrongen raken dat de
wijk het spuugzat was, maar
sinds de onlusten van maandag-
avond is die mening bijgesteld.
Bij de oudere Klarendallers ten-
minste. Het harde optreden van
de politie en de aanwezigheid
van op rellen belust jongerenuit
andere delen van Arnhem zijn
daarvan de oorzaak. Ook worden
de aangekondigde maatregelen
van de gemeente tegen de over-
last afgewacht.

In een spoedvergadering hebben
burgemeester en wethouders
gisteren besloten een groot aan-
tal schuren in de wijk, waar ver-
slaafdenveelvuldigverblijven, te
slopen. Daarnaast wordt met de
werkgroep Klarendal overlegd
over de mogelijkheid om in de
wijk een politie-hulppost te ves-
tigen.

De gemeente heeft verder over-
leg gevraagd met de ministeris
van justitie en WVC. Arnhem
heeft al geruime tijd geleden
subsidie gevraagd voor een huis-
kamerproject voor drugsver-
slaafden. Aan WVC is verzocht
zo snel mogelijk met die subsidie
te komen. Bovendien verwacht
het college van B en W met het
instellen van een gedoogzone
voor herome-prostituees de pro-
blemen in Klarendal verder te
zullen verminderen.

De provincie Gelderland gaat
met de overheid in de Bondsre-
publiek overleggen om tot een
betere aanpak te komen van
Westduitse drugsgebruikers die
naar Nederland komen. De Gel-
derse Commissaris der Konin-
gin, De Bruijne, zal de Westduit-
se overheid vragen het aantal
methadonprojecten voor West-
duitseverslaafden uit te breiden.

De bewoners van Klarendal wa-
ren gisteren woedend over het
harde optreden van de politie in
de nacht van maandag op dins-
dag. De politie trad toen enkele
keren met de wapenstok op, om-
dat buurtbewoners weigerden
zich te verwijden. Tijdens die

charges is volgens de bewoners
zonder onderscheid des per-
soons door de politie geslagen,
waardoor onschuldige mensen
het slachtoffer werden.
Volgens hoofdcommissaris J.
Siepel van de Arnhemse politie
heeft de aanpak van handel in
drugs niet de hoogste prioriteit,
maar moet de bestrijding van
drugsoverlast voorrang te heb-
ben.

Prioriteit
De korpschef is van mening dat
het oplossen van de problemen
in Klarendal een kwestie is van
prioriteiten. „En op het ogenblik
heeft drugsoverlast de hoogste
prioriteit bij de Arnhemse poli-
tie. Als het korps straks over
meer mankracht beschikt, kan
het . drugsprobleem evenmin
worden opgelast. Alles wat je
met meer politie-inzet bereikt is
een verschuiving van de overlast
van de ene plaats naar de ande-
re", aldus Siepel.

Volgens hem wordt meerda"I
helftvan de overlast in Klaren"!
veroorzaakt door Duiters. Sten
ziet mogelijkheden om verdj
escalatie van de ongeregelojj
den in de wijk te voorkong
door uitbreiding van de wi
dienst. „Maar", aldus de
hemse korpschef, „de drugs^
del is zo omvangrijk. De Ne*l
landse politic slaagt er missch^j
in jaarlijks vijf procent van 1
handel lam te leggen".

Stenen
Arnhemse politie heeft &_\
avond twee mannen aangel'J
den die ervan worden verdereen politieagentzwaar te heb^,
verwond met een steen. De t* ,
mannen zouden in de nacht
maandag op dinsdag tijdens ij.
len in de wijk Het Broek m^l
nen naar de politie hebben j%
gooid, waardoor een 30-J a"(
agent zwaargewond raakte 9
zijn hoofd.

Bij reductie strijdkrachten

NAVO wil beste
wapens houden
BERGEN - De militaire com-
mandanten van de NAVO zijn
van plan zodanig met de bewape-
ningte schuiven dat de beste wa-
pensystemen buiten een even-
tuele reductie van de conventio-
nele strijdkrachten zullen vallen.

Dat verklaarde gisteren de op-
perbevelhebber van de NAVO,
generaal John Galvin.
Het plan behelst dat de NAVO-
bondgenoten in een zeer inge-
wikkelde procedure onderling
zullen gaan schuiven met hun
beste tanks, artilleriesystemen
en vliegtuigen om ervoor te zor-
gen dat de reducties alleen ouder
materieel zullen treffen.
„Ik denk dat de tegenpartij het-
zelfde zal doen", zo zei Galvin te-
gen een groep journalisten tij-
dens een bezoek aan het militaire
hoofdkwartier van de NAVO in
het Belgische Mons. „Ik denk
dat het niet verstandig zou zijn
om een vliegtuig te vernietigen
dat je net in gebruik hebt geno-
men, terwijl je een ouder toestel
handhaaft".
NAVO en Warschaupact onder-

handelen thans in de CF*I',
sprekingen in Wenen over |
drastische inkrimping van j
conventionele strijdkrachten*
is een akkoord in de maak I
voorziet in de vernietiging Jj
duizenden tanks, pantser |
gens, kanonnen en geve^l
vliegtuigen. Het reductiegelV
beslaat heel Europa, van dejj
lantische Oceaan tot de 0...
Dit gebied zal in zones w°.L;
verdeeld, waarvoor versch'v
de wapenplafonds zullen wo'
afgesproken.

Onder het NAVO-plan zoU ,
lidstaat met veel moderne ta
deze kunnen overbrengen ',
een bondgenoot die juist j<veel oudere tanks beschikt'^ontvangende land zou dan ,
quotum aan te vernietigen %;
kunnen halen door dat oU ,

(
materieel te slopen en de m"
ne tanks te sparen.
Volgens Galvin is er nog ' >y "net een begin gemaakt metJ
uitwerken van het plan. De H
tieke autoriteiten van de N^j Ihebben zich er nog niet ove'
gesproken.

A\
Te besteden door opvolger
De Korte heeft

100 miljoen over
DEN HAAG - MinisterDe Korte
(economische zaken) heeft in zijn
begroting 1990 een bedrag van 96
miljoen gulden als reserve opge-
nomen. Dit bedrag kan zijn op-
volger naar eigen inzicht beste-
den.Dit bleek gisteren in een be-
raad tussen de ministeren de Ka-
mer over de Innovatie Stimule-
ringsregeling (Instir): een subsi-
dieregeling die ondernemers een
vergoeding geeft voor loonkos-
ten besteedt aan onderzoeknaar,
en ontwikkeling van nieuwe pro-
dukten.

De 96 miljoen gulden staat op
een zogenoemde parkeerpost
binnen de begroting. De Korte
erkende in deKamer dat met het
bedrag zijn opvolger beleids-
ruimte wordt geboden om bij-
voorbeeld' extra uitgaven voor
het Nationaal Milieubeleidsplan
(NMP), scheepsbouw oftoerisme
mee te dekken. Volgens De Kor-
te is er elders op de begroting
geen geld meer te vinden.
De erkenning van de bewinds-
man dat er nog financiële speel-
ruimte in zijn begroting zit, werd
afgedwongen door PvdA-kamer-

lid Van Gelder. Deze wilde we-
ten waarom de bewindsman de
Instir, die prima loopt, met in-
gang van 1 oktober had veran-
derd. De Korte stelde in zijn be-
groting vor 1990 voor de Instir te
beperken tot kleine en middel-
grote bedrijven (maximaal 2000
werknemers) en grote onderne-
mingen uit te sluiten. Verder
werden subsidiepercentages en
te subsidiëren bedragen ver-
laagd.
De Kamer ging gisteren in een
uniek snelle procedure akkoord
met de veranderingen bij de In-
stir. Men deed dit nadat De Korte
had verzekerd dat deKamer met
zijn opvolger de regeling altijd
weer kan veranderen. Men kan
daar dan onder meer de 96 mil-
joen gulden speelruimte voor ge-
bruiken.
De Korte zei de Kamer wel voor
het blok te hebben moeten zet-
ten met de verandering van de
Instir, omdat zonder besluit de
hele regeling op 1 oktober zou
zijn vervallen.

Herschikking
Van de anderekant moest hij de

, reifinanciële kant van de zaak' i|
len in zijn begroting, dienie'jI
der dan op Prinsjesdag 1"jktember gepresenteerd kon (b
den. Aangezien bij dernis je]
was, kon De Korte ook n^lders dan door herschikking »
nen zijn begroting geld v"jti«l
ken voor een doorlopende I^i |t
Ruimte voor nieuw beleid
niet.

De bewindsman legde er d* . \
druk op dat de door hem é » W
zigde .Instir maar voor een > *geldt. Ook die termijn ge^ fKamer en zijn opvoger sAeL\ !
te bezien wat er verder met <*, ti
geling moet gebeuren. De K [
gaf ook aan dat de door he^ *wijzigde Instir akkoord is i[[l
ien door de Europese Cofl^ w
de. Met een ongewijzigd d? ] si
oen van de Instir zou de F JKer niet akkoord zijn gegaap' jf'

Vrees
PvdA'er Van Gelder, en in 3q
dere mate de rest van de #s \
toonde zich bevreesd e\nieuweInstir vooral ten koSj \gaan van de middelgrote °nemingen. \

\
Volgens hem is een nadere
luatie van het totale techno' j, ?f
beleid nodig om te bezien^
dat effect teniet gedaankan^ r
den. In eerste instantie
Van Gelder, daarin ëeS\<Ydoor Tommei (D66), uits^1

het besluit van De Kortf^
diens verklaring slikte Va"1

der die eis in. i[c'H, , , *S\_ „lt^j Als u ons voor 12 uur —* ■ . i■SS mUmburgsDagblad rM _f^

(Ml ftJAftfilfYQ 's ochtends belt, staat uw Dul
ÖT K*|f~^|~fS, PICCOLO de volgende dag al (\\A__Z -Tl QQf%Ain het Limburgs Dagblad. w^*^ # I w WSJXJ . J
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de 59 leden van de gemeenteraad
gekozen.

'JKEN - Van de ruim 160.000
Kiesgerechtigde Akenaren die
Sm opgeroepen om zondag aan-bande een nieuwe gemeente-
aad te kiezen, hebben er inmid-

?els 20.633 hun stem uitge-
vent. Zij hebben van de gele-

&eriheid gebruik gemaakt om per
,rief te stemmen. Volgens het, °ofd van de gemeentelijke"oorlichting, Ottmar Braun,
"Vertreft het aantal briefster-n alle verwachtingen. Bij de
Kmeenteraadsverkiezingen in.ao4 waren er enkele duizenden
rie fstemmers minder. De al uit-

Vijf partijen doen mee aan de
verkiezingen: CDU, SPD, FDP,
de Groenen en de Republikei-
nen.Twee weken na de verkie-
zingen - op 18 oktober - worden

Roermonds gezin ziek na proeven van cake-beslag

Salmonella-besmetting
neemt nog steeds toe

Van onze verslaggeefster Het is de tweede keer in één maand
tijd dat in deregio Roermond meer-
dere personen tegelijk door de bac-
terie Salmonella Enteritidis besmet
raakten.

Enteritidis steeds groter. Volgens
het ministerie van volksgezondheid
zou twintig tot dertig procent van de
Nederlandse kippen met de bacte-
rie besmet zijn. Dit concludeert
men uit een onderzoekvan de eigen
veterinaire dienst en tests door het
Rijksinstituut van de Volksgezond-
heid.

.pftLEN - In Roermond is opnieuw een geval van Salmo-
p-besmetting ontdekt. Het gaat om een gezin van wie vierel na het proeven van cake-beslag een voedselinfectie op-
P^n. De GGD in Roermond verwacht dat derauwe eieren in
beslag de boosdoener zijn. Het aantal ziektegevallen van

.^besmetting is de afgelopen maanden in heel Limburg

' * toegenomen:

Ook de andere gezondheidsdien-
sten in Limburg constateren een
sterke groeivan het aantal ziektege-
vallen door deze bacterie.

Van onze verslaggever

- In het geheel
ijj 'Limburg omvattend arrondis-
itj^t Maastricht kreeg Justitie
H 8 Jaar 60.927 zaken voorgelegd.
ijwas 5,5 procent méér dan in
llfj. "etgeen vooral viel toe te

aan een stijging met 8,4
t(Jt nt van het aantal kantonge-
ijuSzaken. Voor deze toename
vSeen bijzondere reden aan te
Vü Zo neet het in het deze week
S!!fnen Jaarverslag 1988 van het
'?ht Sementsparket Maasa-

Van onze redactie economie Raad van Bestuur van DSM kon
vervolgens opgelucht constateren
dat wat hem betreft 'de klus is ge-
klaard. „Ik zal maar niet zeggen: we
hebben het karwei afgemaakt, aldus
de naast VVD-ministerDeKorte ge-
zeten Timmermans met een verwij-
zing naar deverkiezingsleus van het
CDA.

ven daar voorlopig als een appeltje
voor de dorst. „Als je ooit krap zit
verkoop jetoch ook jeeigen tafelzil-
ver niet meteen", aldus Michielsvan
Kessenich, die waarschijnlijk nog
nooit bij de lommerd is geweest.Het ministerie van landbouw be-

twist de juistheid van deze bewe-
ring en zegt dat salmonella-besmet-
ting van eieren en kippenvlees in
ons land bijna niet meer voorkomt.
De controle op eieren is volgens het
ministerie zo scherp, dat het bijna
onmogelijk is dat er een besmet ei
doorglipt.

'Aandeel toch
ondergewaardeerd'

Volgend jaar
minder winst

Bij de DGD in Maastricht werden
vanaf half junitachtig gevallen ont-
dektn. In de Oostelijke Mijnstreek
zijn dit jaar in juni en augustus 23
gevallen gemeld, tegen acht in de-
zelfde periode vorig jaar. In de
Westelijke Mijnstreek steeg het aan-
tal meldingen tot tussen de vijf en
tien per maand. Het vermoeden be-
staat dat de besmetting veroorzaakt
wordt door het eten van rauwe eie-
ren en niet goed gaar kippevlees.
Dit is overigens nog niet onomstote-
lijk bewezen.

Grootste
Nu de Staat tweederdevan alle aan-
delen DSM naar de markt heeft ge-
bracht, is de invloed van de minister
van Economische Zaken op het be-
leid van DSM afgenomen. Maar al
heeft de Staat geen meerderheids-
belang meer, het blijft voorlopig de
grootste aandeelhouder.

AMSTERDAM- Op de beurs, bij de
banken, bij DSM en zelfs op de mi-
nisteries; op tientallen plekken zijn
de afgelopen dagen weddenschap-
pen afgesloten over de prijs waar-
voor de Staat het tweede pakket
DSM-aandelen naar de beurs zou
brengen. De voorspellingen varieer-
den van enkele dubbeltjestot enke-
le guldens onder de actuele koers.
Diverse mensen meldden gisteroch-
tend in het Amstel Hotel glunde-
rend dat ze door hun goede inschat-
ting een fles wijn rijker waren ge-
worden. Met een enorme viltstift
had minister De Korte even daar-
voor de prijs op het bord geschre-
ven: f 125,-.

Volksgezondheid blijft intussen bij
het standpunt dat scherpere contro-
le nodig is. De verschijnselen van de
ziekte zijn braken, diarree en hoge
koorts. Wie de ziekte één keer heeft
gehad, maakt nog slechts eenkleine
kans klein op een nieuwe aandoe-
ning.

HEERLEN - DSM gaat dit jaar
in haar financiële resultaten alle
records breken, daar zijn alle
beursanalisten het wel over eens.
Maar voor 1990 en de jaren daar-
na zijn ze minder optimistisch."

Alle betrokkenen waren 's ochtends
vroeg in het mondaineAmstel hotel
uitgenodigd om tijdens een geza-
menlijk ontbijt en nog voor het ope-
nen van de Amsterdamse effecten-
beurs van minister De Korte te ver-
nemen welk prijskaartje hij aan de
tweede tranche DSM-aandelen had
gehangen.

"^■Uwe eieren, worden ervan verdacht soms Salmonella-be-ding te veroorzaken. Foto: DRIES LINSSEN

Omdat minister Ruding in Washing-
ton vertoeft, nam de in Roermond
geboren en getogen secretaris-gene-
raal van het ministerie van finan-
ciën Michiels van Kessenich nog
het woord om aan te kondigen dat
de Staat opnieuw een record gaat
breken.

Timmermans gaftekennen daar ab-
soluut geen moeite mee te hebben.
~Met de Staat kunnen we prettig le-
ven." De DSM-topman had voor de
beleggers nog een advies in petto:
„Hou die aandelen DSM vast. De
gunstige ontwikkelingen bij DSM
zijn een belofte voor een grote
groei."

In de ontlasting van acht zieken
werd de bacterieSalmonella Enteri-
tidis gevonden. Als oorzaak werd de
pudding waarin rauwe eieren ver-
werkt waren, aangewezen.
Het tussenrapport meldt dat bij de
eierleverancier monsters genomen
zijn van eieren en mest.

Grathem
Vandaag brengt de GGD Roermond
een tussenrapport uit over de sal-
monella-explosie die zich op 30
augustus in Grathem voordeed. Tij-
dens een gezamenlijke maaltijd lie-
pen 57 bejaarden een voedselinfec-
tie op.

Handenvol werk
Justitie Maastricht Ministeries

Ondertussen wordt de opschudding
in het hele land over de Salmonella

Goed gaar
Vooral kinderen beneden de vijf
jaar, zieken, zwangere vrouwen
en bejaarden zijn gevoelig voor
de bacterie Salmonella Enteriti-
dis. Het Ministerie van Volksge-
zondheid adviseert hen daarom
alleen hardgekookte eieren en
kip die goed gaar is te eten.
Bovendien dient men op te pas-
sen voor kruisbesmetting. Dat
wil zeggen dat alles wat met het
rauwe kippevlees in aanraking is
gekomen, goed moet worden
schoongemaakt.

Voor het zover was, nam drs Th.
A.J. Meys, lid van de raad van be-
stuur van de syndicaatleider, de
Amro Bank, het woord. Hij maakte
duidelijkdater de afgelopen weken
opnieuw scherp is onderhandeld
over de prijs waarvoor de Staat de
12 miljoen aandelen van de hand
zou doen. „De belangen waren
groot. ledere gulden prijsverschil
betekent immers 12 miljoen gulden
meer of minder."

Mr. A. Timmermans, lid van de

Beursklimaat
Leverde de plaatsing van de eerste
partij aandelen DSM in februari al
het indrukwekkende bedrag van 1,3
miljard gulden op, de tweede tran-
che zal goed zijn voor 1,5 miljard.
Dat is vooral te danken aan het uit-
stekende eerste halfjaar van DSM
en aan het gunstige beursklimaat.

Zelfs de Amro Bank, de leider
van het bankensyndicaat dat
DSM naar de beurs begeleidt,
twijfelt aan de voortzetting van
de gunstige gang van zaken bij
DSM. Dit jaarwordt volgens een
Amro-analist nog een winst per
aandeel gehaald van f28,80. Dat
is maar liefst 62 procent meer
dan vorig jaar. De tweede helft
van 1989 valt echter beduidend
minder gunstig uit dan de eerste
zes.maanden. De prijzen voor po-
lymeren en petrochemische pro-
dukten zijn (deels door de crisis
in China) in het derde kwartaal
gedaald en DSM heeft minder
plastics verkocht. Uiteindelijk
wordt over 1989 een nettowinst
behaald van 1 miljard gulden.
Een absoluut record.
In 1990 zal de winst echter dalen
tot 860 miljoen gulden. Per aan-
deel is dat f 24,50.
Hoewel het komend jaar er dus
iets minder florissant uit zal zien,
denkt de Amro-analist denkt dat
over 1989 en 1990 een dividend
van f6,20 per aandeelhaalbaar is.
En met de huidige beurskoers
wordt de DSM nogal onderge-
waardeerd, is uiteindelijk de po-
sitieve conclusie.

„Minister Ruding is een tevreden
man", aldus Michiels van Kesse-
nich.„Hij had zich ten doel gesteld
in zijn periode voor 3,3 miljard te
privatiseren en het ziet er naar uit
dat dat doel gehaald wordt." De cir-
ca 12 miljoen aandelen DSM die de
Staat nu nog in de kluis heeft, blij-

Studiedagen LVB
'Vrouw en werk'

loopbaanontwikkeling, arbeidsbe-
leving en rechtspositie.

Geïnteresseerden kunnen bij het af-
delingsbestuur van de LVB in hun
woonplaats informeren naar de kos-
ten en aanmeldingsmogelijkneden.

ROERMOND - 'Vrouw en
werk', dat is het thema van de
drie studiedagen die de Lim-
burgse Vrouwen Beweging
(LVB) van deLLTB in oktober
houdt. Tijdens deze dagen wil
de LVB haar leden informeren
over (betaald) werk en econo-
mische zelfstandigheid.

Veel vrouwen zouden best betaald
werk willen hebben, stelt de LVB,
maar door onvoldoende scholing,
leeftijd of gebrek aan kinderopvang
stuiten ze op onoverkomelijke pro-
blemen.

Ombudsman tikt
uitkeringsraad
op de vingers

DEN HAAG -De Nationale Om-
budsman heeft de Raad Uitkerin-
gen Burger Oorlogsslachtoffers
(RUBO) in Heerlen op de vingers
getikt. Volgens de Nationale Om-
budsman is dit ABP-onderdeel veel
te laks geweest bij de behandeling
van een uitkeringsaanvraag door
een inwoner van Heerlen.

Ook de nieuwe maatregelen voor
economische zelfstandigheid van
18-jarigen volgend jaar zal voor
vrouwen en meisjes belangrijke ver-
anderingen teweeg brengen met be-
trekking tot werk, motiveert de
LVB haar themakeuze.# Een indrukwekkend modelspooremplacement. Dergelijke fraaie staaltjes van modelbouw

zullen in Valkenburg ook te bewonderen zijn. Foto: WIDDERSHOVEN

Treinen op schaal in Valkenburg
De drie studiedagen vinden plaats
op 12, 17 en 19 oktober. Op 12 okto-
ber zal in 'De Turfhoeve' in Seve-
num het provinciale beleid worden
belicht door F. Bos van de provincie
Limburg. Vijf dagen later komt K.
Eisses, ex-voorzitster van de Eman-
cipatieraad, naar Baexem om in 'De
Baexemerhof te spreken over de
positie van vrouw en werk na 1992.

>0ffweg de meeste zaken kwamen
% e*ening van de drie kantonge-

,*>. namelijk 48.014, onder te
% etl in 22.349 bij het kantonge-
i g tl/1 Maastricht, 17.154 Heerlen
j^l Sittard..Bij de rechtbank
linQ

en H.660 zaken terecht, waar-g te voeSen 956 economische
*lßc

, en 297 appèllen van het kan-
Ètffecht. ,
iH^zien van 8.101 rechtbankza-
Iq " %) volgde afdoening door
& ,Pen-baar Ministerie. In de an-
g^vallen kwam het niet tot een

*i ujt
nc^e behandeling, maar werd

'd6r eenlopende redenen in een of
\ j vorm 'geseponeerd.
% rechtbankzaken werden er
\_f 44 procent) 'aangeleverd'
\i ue acht gemeentepolitiekorp-
',6 "et arrondissement en 1.536
*n recent) door de Rijkspolitie.
\ _*} totaal kwam 25 procent
Vrvr n*nS van Maastricht, 24,5
!!it , t kwam uit Heerlen, 9,7 pro-

*fb } Sittard, 8,8 procent uit
*i> 3de, 5,7 procent zowel uit Ge-s brunssum, 3,3 procent uit
5 (j|ra«f en 1,7 procent uit Stem.
ber waren
} % £ntages als volgt: Beek/Nuth
ihLValkenburg aan de Geul 2,1

' % 1,9 %, Meerssen

' VaaiSchinnen/Onderbanken 2,0
0 g 1-9 %. Voerendaal/Simpel-

la.:s %, Eijsden/Margraten 1,3 %. ulPen7Wittem 1,0 %.

VALKENBURG - In het Centrum 'Cocarde' te Valkenburgwordt in het weekend van 14 en 15
oktober een grote internationale modelspoortentoonstelling gehouden. De tentoonstelling
wordt georganiseerd door de Samenwerkende Limburgse Modelspoorverenigingen.

De Nationale Ombudsman komt tot
de conclusie dat de RUBO niet be-
hoorlijk heeft gehandeld. Over de
juistheidvan de uiteindelijke beslis-
sing geeft de Nationale Ombuds-
man geen oordeel.

Pas na anderhalfjaar kreeg de Heer-
lenaar te horen dat hij niet voor een
uitkering in aanmerking kwam.
Normaal gesproken moet de RUBO
binnen zes maanden een beslissing
nemen. Die termijn kan met een
half jaar worden verlengd als bij-
zondere omstandigheden daar aan-
leiding toe geven.
Volgens de Nationale Ombudsman
was daar echter in dit geval geen
sprake van." Bovendien heeft de
RUBO verzuimd om de Heerlenaar
ervan op de hoogte te stellen waar-
om een beslissing zo lang op zich
liet wachten.

Op de 19dewordt de reeks studieda-
gen besloten met een lezing over de
economische zelfstandigheid door
L. Kooien van de Stichting Provin-
ciaal Emancipatiewerk Limburg.
Daarnaast zullen vier workshops
worden gehouden over economi-
sche zelfstandigheid, onderwijs en

Onder het thema '150 jaar Spoorwegen in Nederland' zullen Nederlandse en buitenlandse mo-
delspoorverenigingen het publiek kennis laten maken met vele modellen miniatuurtreintjes.
Zo zal de trein rijden die afgelopen zomer op de tentoonstelling van de Nederlandse Spoorwe-
gen in Utrecht was te zien. Verder twintig verschillende modellen modelspoorbaan met
treintjes niet groter dan een duim, tot lokomotieven van bijna twintig centimeter.

Speurhond Rocky heeft daarbij
goed werk gedaan, aldus de
voorlichter.

In aanwezigheid van de rechter
commissaris en de officier van
justitieheeft de gemeente-politie
van Maastricht huiszoeking ge-
daan. Bij L. werd 65 gram hero-
ïne en zes gram cocaïne aange-
troffen, evenals enkele duizen-
den guldens in diverse valuta.
Ook twee personenwagens en'
een geluidsinstallatie werden in
beslag genomen.

Drugdealers
aangehouden
in Maastricht
jfsirf*fTRICHT -Twee inwonersMaastrichtse woonwijk
W r.euë en twee inwoners van

ige Daalhof zijn aange-
zet vfn en lngesloten in verbandnandel in harddrugs.

vriP3,?iarigeLX- en zi Jn 21-jarige
'«i. ifm CS' en de 35-Jarige J.L.
Vri 26-Jarige vriendin C.V.
Vli/u ervan verdacht, voorna-
l "k aan Belgen, op grote

schaal heroïne en cocaïne te heb-
ben verhandeld. Het Malbergse
koppel opereerde overdag en het
Daalhofse veelal in de nachtelij-
ke uren.

Van onze verslaggever

"Minister DeKorte onthulde gisterochtend met een reuze viltstift de uitgiftekoers. Foto: ANP
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Bemoeienis van de Staat
met DSM bijna ten einde

Scherpe onderhandelingen over aandelenprijsFDP bleef met 3,2 procent ruim
onder de vereiste kiesdrempel
van vijfprocent en is momenteel
niet in de raad vertegewoordigd.

Verkiezingsparty in hel raadhuis

Al 20.633 Akenaren
brachten stem uit

gebrachte stemmen worden pas
zondagavond geteld.

In de kroningszaal van het Aken-
se raadhuis wordt zondag de tra-r
ditionele verkiezingsparty ge-
houden. Vanaf 18 uur worden
daar op drie monitoren, elk ter
lengte van 25 meter, de uitslagen
van de gemeenteraadsverkiezin-
gen in de deelstaat Noordrijn-
land-Westfalen bekendgemaakt.
Voor het lijflijke welzijn van de
bezoekers is gezorgd. 'Koele
blonden' en belegde broodjes
wachten op de geïnteresseerden.

Bij de laatste verkiezingen - vijf
jaar geleden - behaalde de CDU
49,2 procent (30 zetels). De SPD
kwam op 37, 2 procent (23 zetels)
en de Groenen finishten op 10
procent (6 zetels). De liberale



Wi] verstrekken alle
soorten leningen.
Enkele voorbeelden P.L

42x 54x 60x
5.000,- 143,- 117,- 108,-
-7.500- nO.- 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 x 180x 120 x
10.000,- 106,- 116,- 140,-
-20.000- 213,- 233,- 281,-
-30.000- 319,- 350,- 421,-
-40.000- 426,- 467,- 562,-

-mits overwaarde
Lopende leningen geen

bezwaar.
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet
aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

Door Bernhard Geert Wil-
lem Mulder, directeur
ener besloten vennoot-
schap en Boukie Lamme-
chienLuik, beiden wonen-
de te Sittard aan de Vijver-
weg 13, is bij de Arrondis-
sementsrechtbank te
Maastricht een verzoek-
schrift ingediend tot goed-
keuring van het maken
van huwelijksvoorwaar-
den overeenkomstig het
"ter Griffie der Rechtbank
ter inzage liggend ont-
werp. Krachtens beschik-
king van de voormeldeRechtbank d.d. 12 septem-
ber 1989 worden eventuele
crediteuren opgeroepen
om op donderdag 5 oktber
1989 des voormiddags te
9.40 uur in Raadkamer der,
Rechtbank te verschijnen,teneinde op voormeld ver-
zoekschrift te worden ge-
hoord.
Mr. F.L.M. Heuts
procureur van verzoekers

Wacht

met

andijvie

zeggen

als

iemand

om

a- a- a-

appelmoes

vraagt.

Stotteraars weten
heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.
Geef ze liever even de
tijd om uit hun woor-
den te komen. Dat ver-
mindert al gauw de
spanning.Zo komt een
gesprek vlotter op
gang en gaan we elkaar
ook'n beetje beter be-
grijpen.Doen we dat?

Informatie voor
mensen met stotter-
problemen bij zichzelf,
in hun gezin of naaste
omgeving:

01808-1531 of
SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht.
(ivvl stol tcnuirs

even a«" lijd.

Publicatie aangebodendoor
dit blad, in samenwerking met de
Stichting Ideële Reclame. SIME
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" Roda-spèler Bert Verhagen in duel met een leerling van het Franciscusoord. Peter van de
Waard kijkt op een ajstand toe. Foto: WIDDERSHOVEN

Roda-doelman
Bolesta laat

18 ballen door
ning van de nieuw-
bouw van het revali-
datiecentrum, werd
door de teams van de
Mytylschool glans-
rijk gewonnen.

HOUTHEM
Keeper Henrik
Bolesta van Roda
JC moest giste-
ren, tijdens zes
voetbalpartijtjes
tegen de kinde-
ren van Francis-
cusoord in Val-
kenburg-Hou-
them, liefst 18 te-
gendoelpunten
incasseren.
Heel wat meer goals
dan de Poolse doel-
man in de voorbije
competitiewedstrij-
den van dit seizoen
moest toestaan. ■
Het toernooi, dat ge-
houden werd in het
kader van de ope-

stand te breken.

Al dient daarbij eer-
lijkheidshalve ver-
meld te worden dat
de profvoetballers
niet geheel op volle
kracht de strijd aan-
gingen. Zo bleven
professionele over-
tredingen achterwe-
ge, terwijl de voor-
waartsen het doel
nogaleens op de ver-
keerde plaats zoch-
ten. Het voltallige
personeel en alle
niet-voetballende
kinderen van Fran-
ciscusoord hadden
daar maling aan. Zij
vierden de overwin-
ning alsof net de
Europa-Cup was ge-
wonnen. De sfeer
was ook na afloop
uitstekend. Want
waar kom je in het
echte voetbal nog te-
gen dat alle teams na
afloop de wedstrijd
nog eens gezellig'be-
spreken' onder het
nuttigen van een ge-
zamenlijke lunch?

Foto:
WIDDERSHOVEN

De vedetten van
Roda JC, (onder wie
Van Loen, Verha-
gen, Hofman, Trost,
Fraser en Bolesta)
konden niet voorko-
men dat 'kleine jon-
gens' als Aziz El Aj-
jourri, Huub Knar-
ren, Marco Winckers
en Richard Dohmen
met de regelmaat
van de klok scoor-
den. Zelfs trainer
Jan Reker van Roda
JC kon op het laatst
geen tactische ver-
zinsels meer beden-
ken om de tegen-

" Vier bestuursleden van het
Oudheidkundig en Cultuur-
historisch Genootschap Land-
graaf voor het Mavo-schoolge-
bouw Lichtenberg. Van links
naar rechts de heer en me-
vrouw Ringens, mevrouw Ne-
derpelt en de heer Verbunt.

Foto: FRANS RADE

Petitie van heemkundevereniging aan gemeente Landgraaf

Pleidooi voor museum
Van onze verslaggever

LANDGRAAF -Het Oudheidkundig en Cultuurhistorisch Ge-
nootschap Landgraaf (OCGL) pleit voor de komst van een mu-
seum of een historisch centrum. Het OCGL is van mening dat
in een gemeente met 40.000 inwoners en een rijk verleden een
museum niet mag ontbreken.

Het Oudheidkundig Cultuurhisto-
risch Genootschap Landgraaf, dat
de exploitatie van het museum voor
zijn rekening wil nemen, weet zich
verzekerd van een aantal giften.
'De Tweede Kruisweg' van schilder
Aad de Haas wordt in veertien sta-
ties blijvend geëxposeerd in het
raadhuis. De kunstwerken zijn door
het OCGL in bruikleen afgestaan
aan de gemeente. Het Eijkhagencol-
lege bezit de meeste boeken van
schrijver Frans Erens. Het OCGL
wil de collectie gaan verzamelen.
Ook paardenzadelmakerij Funs
Robbertz is bereid gevonden waar-
devolle voorwerpen af te staan. In
zijn onlangs opgeheven zaak aan de
Hoofdstraat bevindt zich volgens de
initiatiefnemers 'een klein mu-
seum.

Van onze verslaggever

Bouwmaterialenhandel
Bocholtz moet weg

Eigenaar heeft geen vergunning

De plaatselijke heemkundevereni-
ging heeft hierover gisteren in de
petitie aan burgemeester Coenders
twee bestaande gebouwen ge-
noemd, waarin het museum gereali-
seerd kan worden: de vroegere mo-
len van Frösch in de Gatestraat in
Nieuwenhagen en het Mavo-school-
gebouw aan de Baronstraat in
Schaesberg. De voorkeur van het
OCGL gaat uit naar het pand van
Mavo Lichtenberg. „De schoolzal in
1990 of in 1991 fuseren met de scho-
lengemeenschap Brandenberg en
neemt dan haar intrek in het ge-
bouw aan de Graafstraat", schrijft
het OCGL aan de gemeente Land-
graaf, i
Overigens toonden burgemeester
Coenders en zijn wethouders waar-
dering voor het initiatief.

Verdwenen
Naast een bewaarplaats van kost-
baarheden uit de tijd van de Romei-
nen - de heerbaan van Boulogne sur
Mer naar Keulen liep dwars door
het gebied Schaesberg, Nieuwenha-
gen, Übach over Worms en Rim-
burg - kan het museum fungeren als
een wervende voorziening voor
nieuwe bedrijven, industrieën, in-
woners en toeristen. „Het is best
mogelijk om de VVV in het mu-
seum onder te brengen", meent het
OCGL.
Het genootschap vraagt zich voort-
durend af waar de talrijke archeolo-
gische vondsten zijn gebleven. Met
name de voorwerpen die waren op-
geborgen in museum Ehrenstein,
datrond 1960 werd opgeheven. „Het
nieuwe museum moet een conser-
veringsgebouw worden waar alle
kostbare voorwerpen van vroeger
bewaard blijven", zegt OCGL-voor-
zitter Wiel Ringens. „Het is toch te
gek dat bijna alle jubileumboeken
van verenigingen vermelden dat de
archieven zijn verdwenen."

Naast een ruime expositieruimte
van 500 m2is in het museum ook
een werkplaats nodig, waar vond-
sten bekeken, bestudeerd en
schoongemaakt kunnen worden.
Het OCGL heeft ook een begroting
in de petitie opgenomen, die slui-
tend is met een jaarlijkse bijdrage
van 10 mille door de gemeente
Landgraaf. De begroting is geba-
seerd op de vestiging van het mu-
seum in het schoolgebouw aan de
Baronstraat, dat dan vijf dagen per
week acht uur is geopend. Maar
voor het zover is zal de gemeente
Landgraaf het schoolgebouw moe-
ten kopen van het rijk.
Indien Landgraaf het verzoek af-
wijst, kiest het OCGL voor een his-
torisch centrum in de kleuterschool
aan de Curagaostraat in Schaesberg.
Het kleuteronderwijs wordt bin-
nenkort opgenomen in de St.-Jozef-
school. „Voor een museum is die
school te klein, maar het gebouw is
wel geschikt voor een historisch
centrum met werkplaats, sectie-
ruimten, vergader- en archiefloka-
len", aldus ir Ringens.

plaats van zand aan de Baneheider-
weg. Dit heeft mr J.M. Polak, waar-
nemend voorzitter van de afdeling
rechtspraak van de Raad van State,
gisteren bepaald.

handel met dwang te verwijderen
op zich correct is, maar hij wil Hup-
pertz de tijd geven om te verhuizen.

en grind

De 24-jarige Huppertz moet zyn
zaak op die plaats verwijderen, om-
dat hij geen vergunningen heeft
voor zowel detailhandel in bouw-
materialen als voor opslag van zand

Huppertz: „De gemeente heeft wel-
iswaar een alternatief aangeboden,
maar dat kan ik onmogelijk accep-
teren. Er is een terrein vrij precies
tegenover een bouwmaterialenzaak
met dertig jaar ervaring. Als begin-
nend ondernemer teken ik op die
manier mijn eigen doodsvonnis.
Concurrentie moet er zijn, maar niet
op die manier."

„Mijn vader heeft het transportbe-
drijf ingekrompen, waardoor ik
ruim twee jaar geleden ben gestart
met een eigen zaak", zegt de teleur-
gestelde Jos Huppertz. „De vergun-
ning voor het bedrijf van mijn vader
blijft gehandhaafd, maar ik kreeg na
twee jaar procederen geen toestem-
ming om in mijn eigen branche een
zaak te beginnen. Jammer, want ik
was graag in Bocholtz gebleven.".

Opening nieuw
lokaal scouting
'Terwinselen'

KERKRADE - Met veel vlagver
toon opent de scoutinggroep £|t.
Hubertus in Terwinselen-Kerkradi
komende zaterdag de nieuwe loka
len in het Gemeenschapshuis aai
de Schaesberserstraat 27.
Vele jarenheeft scouting St.-Hubei
tus zich moeten behelpen met ééi
kelderruimte.1 De krappe behuizini
was niet ideaal. Zeker nu het leden
aantal is gegroeid tot honderd. N;
goed overleg met het bestuur vai
het gemeenschapshuis en een sub
sidie van de gemeente Kerkradi
werd het mogelijk de bestaand*
ruimte met een groot lokaal uit ti
breiden. De nieuwe ruimte is onder
verdeeld in een speelzaal en drii
kleinere vertrekken.
De officiële opening wordt zaterdai
om 17 uur verricht door Peter Gei
rickens, voorzitter van het scouting
district Kerkrade. Aansluitend za
pastoor Salden het gebouw inzege
nen. Van 17.30-18.30 uur is er eenre
ceptie.

Scouitnggroep St.-Hubertus houd
'open huis' op zaterdag van 12.3C
18.30 uur en zondag van 13.30-15.»
uur.

Jubileumfeest
van jeugdkoor

Brunssum
BRUNSSUM - Het Brunssum
Jeugdkoor viert zaterdag zijn zilve
ren jubileum. De feestelijkhedei
beginnen met een mis om 18.30 uu
in de St. Vincentkerk te Rumpen.

De eucharistieviering wordt opge
luisterd door leden en oud-leder
van het Brunsssum Jeugdkoor, be
geleid door een kwartet bestaand»
uit dwarsfluit, hobo, klarinet ei
basklarinet. Het geheel staat onde:
leiding van Silvia Beumers. Aan
sluitend begint de feestavond in he
gemeenschapshuis Concordia.
De Nederlandse Bond van Katholie
ke Zang-en Oratoriumvereniginger
(NBKZOV) heeft het Brumssum:
koor vanwege het jubileumuitgeno
digd de tweejaarlijkse Jeugdkoren
dag te organiseren dieop 22 oktobej
in de St.Vincentkerk gaat plaatsvin
den.

VIDO-groep
weer van start

LANDGRAAF - In Landgraaf gaai
op 4 oktober in de VrouwenruimU
aan de Julianastraat weer eer
VIDO-groep (vrouwen in de over
gang) van start.
Onder het motto: 'Beter samen ir
een groep dan alleen in een hoek'
wordt gepraat over de overgang
medicijn- of hormoongebruik, de-
pressies, zinvolle en prettige vrije-
tijdsbesteding, en het alleen zijn.
De bijeenkomsten worden gehou-
den op twaalf achtereenvolgende
maandagmiddagen. Voor meer in-
formatie S 045-319036.
Ook in Brunssum start binnenkon
een VIDO-groep. Voor meer inlich
üngen (9-12 uur): S 045-253040.

Wegomlegging
wegens kermis

BRUNSSUM - In verband met de
najaarskennis worden van 30 sep-
tember tot en met 3 oktober ver-
keersmaatregelen in Brunssum ge-
troffen. Zo zal het wegvak Raad-
huisstraat tijdelijk voor het verkeer
worden afgesloten. Datzelfde geldt
voor het Koutenveld. Het verkeer
zal worden omgeleid via de Pastoor
Savelbergstrtaat naar de Ir Op de
Kampstraat, het Lindeplein en ver-
volgens via de Hokkelenbergstraat
naar de Dorpsstraat.

Opening van
nieuw tuinhuis

TREEBEEK - De bloemen -en tuin-
dervereniging Houdt Treebeek
Mooi neemt komende zondag een
nieuw tuinhuis in gebruik. De be-
schermster van de vereniging, me-
vrouw Hoogland, zal om 11 uur aan
de Wyenweg de officiële opening
verrichten.
De tuindervereniging houdt ook
open dag. "Bezoekers kunnen zowel
het nieuwe tuinhuis als de tuinen
van 10.30 tot 15.00 uur bezichtigen.

moeten worden qua uitvoering.
„Zodanig dat ze gaan lijken op de
genormaliseerde woningen. Anders
gezegd: ze mogen niet teveel afwij-
ken van de woningen in de wijk op-
dat ze hierop beter aansluiten", al-
dus Hallmans.

Beginnen
Toch verwacht hij dat de vergun-
ningen binnen een maand verleend
worden. „Maar danbegint de aanbe-
steding. Voor de aannemer kan be-
ginnen zitten we zeker in het vol-
gend jaar." Wel zijn de infrastructu-
rele werkzaamheden onlangs voor
een groot gedeelte afgerond.

In Op deBies komen 225 zwakzinni-
gen, waarvan er twintig buiten het
centrum geplaatst worden. Volgens
Hallmans in de zogenaamde socio-
woningen. „Zeg maar gewoon in de
straat." De totale kosten van het
Landgraafse project bedragen 40
miljoen gulden.

Vertrek
Het vertrek van Jos Huppertz uit
Bocholtz is volgens hem definitief.
Naar alle waarschijnlijkheid start
hij volgend voorjaar met een nieuw
bedrijf aan het Prinses Julianaplein
in Vaals. Simpelveld heeft twijfels
of de plannen van Huppertz door-
gaan nadat onlangs een verhuizing
naar de Selzerbeekweg in Vaals is
afgeketst op een weigering van de
gemeente Vaals.

Verhuizen
Mr Polak verklaarde dat het besluit
van de gemeente Simpelveld om de

Bouw Op de Bies
fors vertraagd

Vergunning zwakzinnigencentrum blijft uit

bioscopen
GELEEN

J*xy: Lock Up, vr t/m wo 20.30 uur.
'tudio Anders: Lethal weapon 2,vr t/m
*<> 20.30 uur.

SITTARD
■Wum: Sec no evil, hear no evil, ma t/m
J° 20.30 uur. Roadhause, ma t/m do2|>.30 uur.

HEERLEN
*yal: Sec no evil, hear no evil, dag.
'"30 16.30 18.45en 21 uur.Rivoli: Lock

S>. dag. 15 18 en 20.30 uur. Maxim:
*»d calm, dag. 14.30 18.30 en 20.30 uur.■w Lethal Weapon 2, dag. 14.30 19 en

t*-30 uur. K-9, dag. 14.15 19 en 21.15 uur.
goadhouse, dag. 14 18.30 en 21 uur.
j*°oftops, dag. 14 19 en 21 uur. Beaches,
""8-18.45 en 21 uur, do ook 14 uur. Plat-
st en zijn vriendjes, wo 14 en 15.30

«Br,

SCHAESBERG
*Itokino: Karate Kid 3, vr t/m wo 20
«Ut.

MAASTRICHT
**abi: Sec no evil, hear no evil, do 21
jlf,wo 14.30en 21 uur.Lock up, ma t/m
?' 21.30 uur. Taranen de toverketel, wo
JJ-30 uur. The adventures of the BaronJfönchhausen, do 21 uur, wo 14.30 en 21
?Ur. License to kill, do 21.15 uur, woi*-30 en 21.15 uur. Cinema-Palace: Le-
*al Weapon 2, dag. 18.30 en 21.30 uur,
*"> ook 14.30 uur. Roadhouse, dag. 18.30
,1121.30 uur, wo ook 14.30 uur. Beaches,
Jj»g. 18.30 en 21.30 uur. Platvoet en zijn
ï^ndjes, wo 14 en 15.30 uur. Ciné-K:
"all Street, dag. 20.30 uur.Lumière: Ri-llen, dag. 20 uur. Gij zult niet doden,
"ag. 21 uur. Bagdad Café, dag. 22 uur.

exposities
SITTARD

Vster 86, Steenweg 86. Werk van Jac-jWeline Knibbeler en Robert Hoevel.
"an 27/9 t/m 14/10, open wo t/m za 12-17
,!"'" Kritzraedthuis, Rosmolenstraat 2.Mmburg in beeld. T/m 1/10. Litteratura
u Kader van 40-jarig bestaan Serviam."anaf 29/9. Open di t/m vr 10-17 uur, za1 zo 14-17 uur. Den tempel, Gruizen-
j,raat 27. Kunstenaarsportretten vanJenk Thijs. T/m 1/10,open di en vr 10-17

QUr, za en zo 14-17 uur. Galerie Zabawa,
Phoven 183. Werk van Lei Molm. T/m'°. open wo t/m vr 16-20 uur, zo 14-17

vUr- Galerie Michel, Steenweg 44. Werkan Lou Thissen. T/m 9VIO, open wo t/m? '4-17 uur, za vanaf 11 uur, zo tot 21
tjTr- De Stadsschouwburg. Werk vanjaskia Hendriks. T/m 2/11, open tijdens
koningstijden kassa. Maaslandzieken-J«'s.Werk van Corneille. T/m 31/10. Ho-ffschool Sittard, Sportcentrumlaan 35.
l^rk van Geert Vullings, Anja Cilissen-
jlSermans en Hugo Coolen. Van 2 t/mJ*lo, open werkdag. 9-17 uur.

LIMBRICHT
l"'kskundigcentrum, Allee la. Oudhe-
*n opgepoetst, 125 jaar Limburgs Ge-jr[Jied-en Oudheidkundig Genoot-
fjjap. T/m 1/10, open za zo 14-17 uur, diF" vr 13-1.7 uur. Galerie Voorburght,
t?s,eel Limbricht. Ex libris. T/m 28/9.F*l"k van Ru de Vries, open van di t/m
r 10-23 uur.

HEERLEN
b*'erie Signe, Werk van Marion Le
°«ne en Hans Lemmen. T/m 8/10, open
j,
0 t/m zo 14-17 uur. Thermenmuseum,

r>riovallumstraat 9. Thermen en bad-
rwuiken in de Romeinse tijd. T/m 1/10,
P>en di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17CUr- Welterhof. Werk van Marlies Nies-
E?ns en Thea Pagen. T/m 3/10. Werk van
K^rge Meyers, Marlies Croonen en
T^kEberson. Van 7/10 t/m 31/10. Open
j*g- 9-21 uur. Limburgse Volkssterren-
..'cht, Schaapskooiwég 95. Van vuur-
|W tot ruimteschip. Vanaf 3/9, open di
j?1 vr en zo 13-17 uur, di en vr ook 19.30-- NMB, Bongerd 13. Werk van H.>it-van Rijn. T/m 26/10, open door dejj?ek9-16 uur. Filmhuis, Akerstraat 88.

o erk van Andrew Davies. T/m 24/10,
Pen vr t/m di vanaf 20.30 uur.

HOENSBROEK
ji'jogalerie 68, Poortgebouw kasteel.

o°to's0°to's van Rob Ferencik. T/m 15/10,
JJen ma t/m vr 10-12 en 13.30-17 uur, za
$* 2p 13.30-17 uur. Bibliotheek,Pastoor

39: Werk van Jan Steen,
h^ 15/11. ABN. Foto's van marina de
H°°n. T/m 15/11, open werkdagen 9-16

Brunssum
u'kke-oave, Werk van José Fijnaut en
'4iJ? stams- T/m 1/10. °Pen ma t'"l vr
"l7en 19-21 uur, zo 14-17 uur.

Jubileumvrouwenbond'Leenhof'

Ej^GRAAF - De Kavo-Vrouwen-L? Leenhof viert komende zater--1?^ 40-jarig bestaansfeest. In de
böp kerk van OL- Vrouw van
iirjd gCarmel wordt om drie uur 'sUaës een dankdienst opgedra-ag n de avonduren recipieert deC Van 1830 tot 2000 uur in heteenschapshuis De Carmelhof.
a- d6 reeePtie houdt de vrouwen-
>tie 6en feestavond in dezelfde lo-
eilj baarbij ook alle oud-leden
»g m zijn. Er worden op de feest-

en Jubilarissen gehuldigd
)q *. alle administratieve beschei-eftb de Deëmfase van de vrou-°nd verloren zijn geraakt.

1 " ' i_ Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

ï[antoor Heerlen
2*045-739284:*"■■ Dragstra

E^ile HollmanJ 045-422345
L?ar>s RooijakkersJ 045-714876l!ar>s Toonen, chef

Willemsj® 04406-15890*antoor Kerkrade* 045-455506
I?0s Philippens5j^4455-2161

" JosHuppertz voor zijn bedrijfaan de Groeneweg in Bocholtz, dat dient te verdwijnen.
Foto: FRANS RADE

KERKRADE - De Vrijwilligerscen-
trale Kerkrade houdt in november
een fotowedstrijd voor amateurfo-
tografen onder het motto: 'Vrijwilli-
gerswerk, jebeste vrije tijd in de na-
tuur.

Als onderwerp voor de foto's is ge-
kozen de vrijwilligers die bezig zijn

Fotowedstrijd
natuur en milieu

in met de natuur. Uit de ingezonden
platen wordt een selectie gemaakt
ten behoeve van een expositie. Een

deskundige jury beoordeelt het
werk op originaliteit, creativiteit en
uiteraard het opgegeven onder-
werp. Aan de wedstrijd zijn prijzen
verbonden. Belangstellenden kun-
nen contact opnemen met de Vrij-
willigerscentrale, Julianastraat27 te
Kerkrade, S 455436 elke dag van
9.00 tot 13.00 uur.

Van onze correspondent
LANDGRAAF - De bouw van het
zwakzinnigencentrum in Landgraaf
heeft een forse vertraging opgelo-
pen. Volgens directie-secretaris A.
Hallmans van de stichting St. Anna
uit Heel die het Landgraafse cen-
trum Op deBies onder beheer heeft,
moet er rekening gehouden worden
met circa vier maanden.
De oorzaak van de bouwstagnatie
ligt volgens Hallmans in het uitblij-
ven van de benodigde (WVC) bouw-
vergunningen. „De bestekken heb-

ben wij reeds geruime tijd geleden
ingediend. Maar de ambtelijke mo-
lens draaien traag. Wij worden
steeds weer geconfronteerd met
nieuwe vragen. Misschien zijn we
wel te optimistisch geweest bij de
planning", verklaarde de directie-
secretaris.

Die planning voorzag in een opleve-
ring in december van het volgend
jaar. Dat wordt nu in 1991. Een van
de kernproblemen is dat de diverse
woningen die bij de ingang van het
complex gesitueerd zijn, gewijzigd

DEN HAAG/SIMPELVELD - Bo-
choltzenaar Jos Huppertz moet met
ingang van 1 maart 1990 verdwijnen
met zijn bouwmaterialenhandelaan
de Groeneweg en met de opslag-

Woensdag 27 september 1989 tl21
oostelijke mijnstreek
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Mama,
! bestaan er

nog echte
neushoorns?

GEEF OM DE TOEKOMST.
Wordvoorf 27,50 donateurvan het

Wereld Natuur Fonds.Giro25,Zeist. &
WWF
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JF Textiel Centrale
m Simpelveld

éWm Bocholtzerweg 15, Simpelveld
\hs^HsW op het industrieterrein, tel. 045-442553
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I NUKUNT UEEN AUTO
KOPEN WAARVAN U ZELF

DE PRIJS BEPAALT.
Irssssssai Van donderdag 28 tot en met zaterdag 30 bepaalt u zelf, zolang dit maar minstens één gulden boven de

JlrsH 1\ september organiseert Jos Bogman in Beek inkoopprijs ligt. Twee keer per dag wordt de uitslag bekend
nßß^^ een heel bijzondere gebruikte-wagenshow. gemaakt. Als ude hoogste of de enige bieder bent, dan wordt

Bijzonder omdat u een zeerruime keus hebt uit inruilauto's van . ude nieuwe eigenaar,

alle merken. Het zijn allemaal A-1 gebruikteauto's. Dus: vooraf KANS OP EEN LONG-WEEKEND HOLLAND PARK'S.
grondiggecontroleerd, met 3 maanden volledige garantie en 14 — _ __ even eenpaar dagen tus.
dagen omruilgarantie. Maar het is vooral een bijzondere show IIUIICIIKI jJntllVa senu ;t Genieten van de na-

omdat u zonA-1 auto kunt kopen, terwijl u zelfde verkoop- tuuren de vele ontspanningsmogelijkheden.Een long-weekend
prijs bepaalt. Het werkt als volgt. in een bungalow van HollandPark's kunt u nu winnen. Want

Ukrijgt een lijst met de gegevensvan alleA-1 auto's.Daar- op ieder inschrijfformulier staat een nummer.Elke dag vindt
in staat naast hetbouwjaar en kentekennummer ook van elke een trekking plaats. Valt die op uw nummer, dan bent ude
auto de inkoopprijs die wij hebben betaald. winnaar van het iong

_weekend.
U BIEDT VIA HETINSCHRIJFFORMULIER. Mocht u niet zo gelukkig zijn.maarwelhet gelukhebben

Opuw gemak kunt u, onderhetgenotvaneen hapjeen drankje, een prima gebruikte auto te kopen, dan kunnen wij ter

rondkijken. Zietu eenauto die u wiltkopen, dankunt u daar via plekke eventuele inruil en financiering regelen. __j_ÊmïS__.
eeninschrijfformulier een bod op doen. De hoogte van het bod Kortom allereden om bij ons langs tekomen!

OPENBARE AUTO-INSCHRIJVINGVAN 28TOTEN MET 30 SEPTEMBER.

Wethouder Sangersstraat 7, Beek, tel: 04490-75353.

■\JJ4-m fr f y £^M| [wintercojo'S.,^^. __oÈ_k 11Jowgenssportsup. | [ïixEuiuH3STKiuißTrf
iWJI 'T f n .^J Chintz coat met hoge f mrj%\ ______ B Modieuze slip / Zelf Walt Disney
TTTTTTTTWWI kraag en ruime zakken. "■:([(##« Wg^M\ met streep- figuurtjes inkleuren. GÉ^*<^*1 * il IJ 4 4 *Tm\ Moderne flanellen \Mi JL f:^ »ff dessin. ,tbw___ Incl. verf en kwastje. W2K/Ai■■! II I—l voering. In rood, marine \JfaJ§l? MmSÉÊ^ 100%katoen. jfö 4 KAARTEN 1,95&&I CDr.DTcrHi-.PMrN j I «aBYMK 1 engroen-38t/m46- 104 t/m 164' I\' * i ■>-"" -_'oÈr\Ji\lo^>n\JtuiHt.vi. DJtxo i jr/uy -_
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Topkwaliteit. In twee kleur- Met pluchen / V '^fc Ir /\\ /^^»l\ '
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Astma Fonds
Giro

55055
Niet voor iedereen

zijn gezondheidszorg en
onderwijs vanzelfsprekend.

Geef.... Actie
sjYMrMIIII

0
GIRO: 17797

BANK: 69.99.10.498
Actie Sympatia Biltseweg 14,

3735 ME Bosch en Duin
Tel. 030-281822

t /"\
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Jaarlijkswordent-O.OOÜ
Nederlanders getroffen
dooreen hartinfarcten nog
eens 20.000 door een her-
seninfarct (beroerte).

In ziekenhuizen, reva-
lidatiecentra en op velean-
dere plaatsen wordt hard
gewerktomdit onvoorstel-
bare aantal van 60.000
slachtoffers terug te drin-
gen.

Al ditwerk is gebaseerd
op wetenschappelijk on-
derzoek. Het bezuinigings-
beleid van de overheid
biedt voor dat onderzoek
echter steeds minderruim-
te. Uw gift zorgt ervoor 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.

Lepra zal (Mis zeker
een zorgzijn!

Een heel jaar medicijnen voor
een leprapatiënt kost maar 60
gulden.Reden genoeg voor u

■ om nu donateurvan de NSLte
worden.

I Giro 50500I Bank70770.70.929 | j
«§£?
mwmwmwmM

Nederlandse Stichting j
voor leprabestrijding j

Wibautstraat 135,: 1097 DN Amsterdam,
tel. 020-93897 3.

TE KOOP
Goedlopend HORECAPAND
gelegen in de nabijheidvan een
watersportgebied aan de
Mergellandroute,

Putstraat 41 te OOST-MAARLAND
(gem. Eijsden)

Nadere inlichtingen: 04409-1428.
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'kaarten VOOR SPELRONDEI
EN MAAKKANS OP DE

WEKELIJKSE HOOFDPRIJS TZAN
ml fKOflfl- *M
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Bingo-kaarten voor de le spelronde die start op maandag 2 V ji^éu \ \\l _f\ «P*/ ii
oktober a.s. zijn verkrijgbaar bij de onderstaande winkeliers en \iEjfipll \v /A mmW. 4
bij alle kantoren van het Limburgs Dagblad. De winkeliers zijn ww/r^@^ns-W&-K

BOCHOLTZ: Roozenboom boekhandel, Heerlerbaan 114 **V|
Beraam, Min. Ruysstraat 5 Schoenmakers Super, Amsterdamstraat 66
Hollands-Haagen sig.mag., Wilhelminastraat II Schoutens postag., Schelsberg 13
BRUNSSUM: Shell Ganzeweide,Terhoevenderweg 200 Rieteco, Meuserstraat 64
Aral Service, Rembrandtstiaat 2C Sloun van, Heerenweg 158 Rolduc Shell Service, Aübertuslaan 66
Bartholome sig.mag., Kennedylaan 86 Stoffel Boekhandel, Willemstraat 113 Roven Cirkel,Kasperenstraat 41
Bartholome, Rumpenerstraat 108 Super service, Frankenlaan 3 Spitz de Mijnlamp, Akerstraat 48
Derrez de Spar, Cregoriuslaan 60 Swell, Promenade 50 Strien-Lataster van, Kaalheidersteenweg 1
Geelen-Mdonen, Maastrichterstraat 13 Ten Esschen Shell, Antwerpseweg 50 Vinders, Akerstraat 168
Habets 4=6, Vondelstraat 22 Texaco Loven, Palemigerboord 401 WiUem II sig.mag., iüoosterbosstraat 114
Hermans sig.mag., Rumpenerstraat 5 ToP copy'Enunasfaat 21 Zuid de Boekhandel, Hoofdstraat 13
Hussen van, Winkelcentrum de Parel Total service. HeerlenseWeg 200 KLIMMEN:
Limburgs Dagblad, Rumpenerstraat 81 Total service, Bokstraat 6 Eussen versmarkt, Klimmenderstraat 48
Rokérshoes 't, Julianastraat 2 Veneken tankstation, Heesbergstraal 60 LANDGRAAF:
Rook 4=6 versmarkt, deRuyterstraat 6 Verseveld van, Saroleasttaat 80A Bertram Super, Prem 1
Rozeman boekh., Kerkstraat 38 Versmarkt Peree, ]. van Vondelstraat 37 Bremen sig.mag., Streeperstraat 17 'Schobben Fina, Pr. Hendriklaan 243 Welterhof superette, JF. Kennedylaan 301 Bruinenberg Versmarkt, Dr. Schaepmanstr. 12A
Smeets super, Schildstraat 54 Wieer drog., Stanleystraat 2 Bruis Spar, Hoofdstraat 148
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Vromen, Pr. Hendriklaan 162 Worseling Esso, Welterlaan 44 Cox, Sunplein 1
Zandvoort vansig mag Akerstiaat 80A Zebra tankstation, Voskuilënweg 125 Geregeld boekh., Kerkstraat 7
EYGELSHOVEN: Zebra tankstation. Valkenburgerweg 34 " Gulpers, Markt 6
Dupuis sig.mag., Veldhofstraat 158 HOENSBROEK.' Horsch Super, Lichtenbergstraat 55
Eygelshoven sig.mag., Veldhofstraat 71 Boumans Garantmarkt. Hoofdstraat 360 Huth drog., Hovenstraat 141
Faassen drog., Laurastraat 11 Cremers postag., Julianastraat 44 Jongmans stomerij, Hoogstraat 189
Korbel, Merodestraat 15 Felix Boetiek, Oranjestraat 16 Kempen b.v., Nieuwenhagerstraat 30
HEERLEN: Giesen sig.mag., Baron vanHovellplein 13 Krijntjes servicemarkt, Abdissenlaan 82
Alberts kant. boekh., Dr. Poelsstraat 22 Hermans Versmarkt, Paadweg 39 Limburgs Dagblad, Fr. Erenslaan 4 .
Apollo lektuur, Homeruspassage 2 Hermens, Julianastraat 114 Mmli Energiecentr., Streeperstraat 60
B.P. Molenberg, Kerkraderweg 200 Herpers, Kouvenderstraat 13 Vaessen drog., Hovenstraat 47
Benders, Keizerstraat 7 Heynen Spar de Dem, Pr. van 't Hofstraat 11 MERKELBEEK:
Bijsmans, Saroleasttaat 29 L'Ortye,Kouvenderstraat 33 Houben postag., Misweg 3
Boekeher, Promenade 50 ' Peeters sig.mag., Hoofdstraat 26 NUTH:
Boskeljon, Eikenderweg 68 SavelbergSuper, Mgr. Hanssenlaan 83 Aral service Christophe, Valkenburgerweg 81
Boxtel van drog., Mgr.Hanssensttaat 17 Senden sig.mag, Amstenraderweg 90 Claessens boekh., Stationstraat 286
Brouwers Texaco, Oud Valkenhuizenstraat 4 Smeets coiffure, Pius 12-plein 8 Oael de Esso service, van Eynattenweg 1
C-1000, Zeswegenlaan 283 Total de Koumen, Koumenweg 7 Kerens Spar, Vaesrade 39
Claassens sig. mag.. Kasteellaan 83 Winandsboekh., Akersttaat Nrd. 124 Mobil selfservice, Markt 1
Cox postagentschap, Kerkraderweg 23 HULSBERG: Spar, Bavostraat 6
Douven sig. mag Eiksttaat 166 Scheepers supermarkt, Hoosterlaan 9 . RANSDAAL:
Evers sig. mag., Nobelsttaat 54 KERKRADE: Pieters, Ransdalerstraat 40
Fina service, Beersdalweg 2 A,ia servicer Drievogelsttaat 78 SCHIMMERT:
Gosgens-Gehlen Limburgiastraat 39 Beckers, Markt 18 Knols Kopak, St.-Remigiusstraat 4
Gotiek sig. mag, Geleensttaat 55 Beugels drog.,Kampstraat 44 SCHINVELD:
Gruma, Nobelstraat 48 Bruul de plusmarkt, M. Gorettistraat 2D Diederen Esso, Prov. Weg
Haaren van Autobedr Schandelerboord 25 Buck boekhandel. Einderstraat 59 Schwaamhoes 't sig.mag., Beekstraat 26
Hermens Super, Kasteellaan 87 Croussen, Markt 55 SIMPELVELD:
Heussen Enkabe, Amsterdamstraat 60 ' Duysens, Piusstraat 19 Frankhort-Didden, Stampstraat 47
Hollands drog., Caumerboord 29 " Eyckmans, Bleyerheidestraat 28 Janssen-Hendrix, Irmstraat 25.
Jongen sig. mag.. Anjelierstraat 50A Fakkel Mobil, Carboonstraat 40 Ment Shell, Markt IS
Jovo Meyers, Eikenderweg 55 Fohler, Industriestraat 64 Texaco, Kloosterstraat 46
Kortis-Smeets, Rennemigstraat 25A Fuchs-Woltgens, Bleyerheidestraat 122 van Oppen Super, Kloosterstraat 28
Lamers Spar, Anjeliersttaat 70 Gracht de Super, Eikerplein 5 Vijgen Esso, Oranjeplein' 16
Leers Plus markt, Dr. Kuyperstraat 7 Jolanda drog., Eikerplein 4 ÜBACHSBERG:
Limburgs Dagblad, In de Cramer 37 Kil. Annastraat 35 Werry Spar. Kerkstraat 10
Limburgs Dagblad, Geerstraat 5 Kuckelkom, St.-Pieterstraat 43 VOERENDAAL:
Linden sig. mag., Keekstraat 2 Limburgs Dagblad, Markt 42 B.P. Autorette, Hogeweg 78
Meertens bakkerij, Nieuwhuisstraat 9 Maersdorf, Heiveldstraat 56 Boosten Shell service, Heerlerweg 129
Meertens kant. boekh., Weltertuynsttaat 74 Meertens, Zonstraat 75 Hendrix kant. boekh, Hogeweg 32
Meyers Plusmarkt, Wannerstraat 7 Meertens, Poststraat 14 Senden super service. Kerkplein 61
Mobilservice, Beersdalweg 115 Oppen van Super, Pietersttaat 15 Widdershoven, Tenelenweg 19
Peperklip Wannerstraat 15 Oppen van Super, Gladiolenstraat 216 WIJNANDSRADE:
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Eddy Planckaert
stelt ultimatum

Overigens dreigt in het Belgische profbestand een grote
werkeloosheid. Behalve de perikelen rond ADR en
Humo staat vast, dat Hitachi zich terugtrekt uit de be-
roepswielersport. _ .' .._. „ .Bovendien krijgt de nieuwe Wein-
mann-ploeg van Walter Godefroot, met Adrie van der
Poel, waarschijnlijk een Zwitserse registratie waardoor
het merendeel van de renners uit Heiveten zal bestaan.
Voorts zijn er plannen om de huidige Belgische ploegen
SEFB en Miniflat te laten samensmelten, hetgeen voor
sommigerenners het niet verlengen van het contract zal
betekenen.

BRUGGE - Eddy Planckaert, die na de omstreden trans-
fer van Greg Le Mond naar de Franse Z-ploeg de belang-
rijkste renner in het ADR-team is, eist garanties voor
sponsoring van laatstgenoemde formatie in 1990. „Fran-
cois Lambert, de baas van ADR, heeft weliswaar gezegd
dat ik me over de financiering van de ploeg geen zorgen
hoef te maken, maar ik wil uiterlijk zondag de sponsor-
contracten zien. Zo niet, dan trek ik daaruit mijn conclu-
sies", aldus Planckaert."

De ploegvan Francois Lambert, met José de Cauwer als
chef d'equipe, wordt hoe dan ook ingekrompen en het
B-team, dat in het huidige seizoen onder de naam Humo
aan de slag is houdt zelfs op te bestaan. Enkele renners
van Humo worden overgeheveld naar ADR.

Guus Hiddink voorzichtig tegen beter weten in

PSV klaar voor routineklus
LUZERN - Terwijl de clublei-
ding van Luzern in stilte allang een dikke streep onder
het Europacup-avontuur van
de FC heeft gezet wringt de
plaatselijke krant zich in alle
bochten het stadion van de
club uitverkocht te krijgen.
„Alleen al het zien spelen van
Kalusha Bwalya is het geld
van Uw kaartje dubbel en
dwars waard."
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Mirakel FC Antwerp
- In de thuiswedstrijd tegen de Bulgaarse opponentvitosja Sofia heeft FC Antwerp, dat de eerste ontmoeting met 0-0 had

een historisch succes behaald. Drie minuten vóór het ein-
*e keken de Antwerpenaren, die wegens blessures nog met slechts
'en man op het veld stonden, tegen een achterstand van 1-3 aan, maar
l°en gebeurde het mirakel. In minder dan drie minuten werd de
stand omgebogen in 4-3 en stootte FC Antwerp door naar de tweede
'°nde in het Uefacuptoernooi. Het scoreverloop: 5. Svlacev 0-1; 80.
«eilenkirchen 1-1; 82.Donkov 1-2; 87. Mihtarski 1-3; 88. Claesen 2-3;
89 " Claesen 3-3; 90. Quaranta 4.3.

Bij Ajax zijn de
slangen verdwenen

En dat terwijl FC Luzern geen haar
beter is dan Sparta dat afgelopen
weekeinde in Eindhoven werd afge-
droogd. „Maar 1-9zal hethierbeslist
niet worden", haakte Hiddink pro-
fetisch in op de vergelijking. „Euro-
pees voetbal is toch anders dan een
competitiewedstrijd."
Dat zal best, maar 'FC Luzern-uit'
kan zelfs voor iemand met een le-
vendige fantasie moeilijk als Euro-
pese graadmeter worden gezien.
Hiddink doet er dan ook alles aan
om vooral geen vakantiestemming
in het Seehotel Rigiblick op te laten
komen. De 2-0 nederlaag twee EC-
seizoenen geleden bij Galatasary

Profetisch

Op deze manier wordt de twee we-
ken geleden reeds besliste wed-
strijd aan de man gebracht. PSV isgewoon enkele maten te groot voor
de dappere Zwitsers; iedereen weet
het. Desondanks hebben zowel
Friedl Rausch als Guus Hiddink
niet de durf de instinctieve veilig-
heidsklep buiten werking te stellen.
Van de Luzern-trainer is het mis-
schien begrijpelijk, omdat derecet-
te in het geding is. Collega Hiddink
sprak tijdens de persconferentie
gisteren een uur lang bijna nergens
over en kwam tot de slotsom dat de
juiste instelling, de kwaliteit en de
3-0-voorsprong voldoende moet zijn
om aanstaande vrijdag in Zürich
weer aan de loting van de tweede
ronde te mogen meedoen.

komt daarbij uitstekend van pas.
Toen had PSV ook de thuiswed-
strijd afgesloten met een 3-0-zege.
„De moeilijkheid zit in het feit dat
de spelers moeten blijven voetbal-
len in eenvoud. Dat ze na zon voor-
sprong er nog iets extra's van gaan
maken en daardoor de speldiscipli-
ne uit het oog verliezen. Ik was er
een beetje bang voor toen we tegen
Sparta met 4-0 de rust ingingen.
Vervolgens werd er gewoonniet de-
zelfde instelling doorgespeeld en
kwam die grote uitslag tot stand. Zo
moet het. Weliswaar is 9-1 een uit-
schieter maar ik zou, wat PSV be-

treft, uitschieters graag tot norm
yerheffen."

Kalusha Bwalya, de 'Zwarte Ster'
uit Zambia, vind het allemaal pri-
ma. Dat de plaatselijke krant alle
drie Seoel-doelpunten tegen Italië
nog eens uitgebreid de revue laat
passeren, stuit hem geenszins tegen
de borst. „De stemming is relaxed.
We zijn prof genoeg om die tegen-
stander niet te onderschatten en het
karwei af te maken", is de droge re-
actie van Kalusha Bwalya. De 26-ja-
rige Zambiaan heeft zijn draai ge-
vonden in het eltal datwederom re-

gehecht afstevent op het volgende
kampioenschap.
„Mijn positie staat niet onder druk",
zegt de 35-voudig international met
betrekking tot de onderlinge con-
currentie. „Alleen Juul Ellerman
komt voor die positie eventueel in
aanmerking. Maar die is licht ge-
blesseerd. De concurrentie is veel
meer te vinden in het andere gedeel-
te van de aanval."
Kalusha doelt op de strijd om de
spitspositie, waarvoor Kieft, Roma-
rio en Povlsen in aanmerking ko-
men. Een strijd die een definitieve
nederlaag opleverde voor Hans Gill-

" PSV-trainer Guus Hiddirtm
toont zijn kunnen aan (v.l.
reservekeeper Jan nederburgfé
Kalusha en assistent-traïnï£
Hans Dorjee.
haus. „Ik heb het naar mijn zin m
Eindhoven", vervolgt Kalusha. „flü*
ploeg wil presteren, wil het hoogst
bereiken. Dat was bij Cercle Brugè^
veel minder het geval. Daar wen&
elk jaar weer het gevecht tegen dgJ
gradatie aangegaan. En op het eii>^
van de rit werden bovendien ogi&
nog eens de beste spelers verkochte
Cercle is het Sparta van België
jaar was het mijn beurt om te
trekken. Nu zit ik goed en naarma)^
ik meer speel wordt mijn spel nrjg
beter."
Dat de Zambiaanse aankoop {2,6
miljoen) tegen FC Luzern in de ba-~
sis staat lijdt geen twijfel. Na twee.
halve en afgelopen zaterdag een
hele wedstrijd in de PSV-basis heeft
hij het vertrouwen van de techni-
sche staf voor zich gewonnen. Al-
leen de dijbeenblessurevan Addick
Koot baart het tandem Hiddink-
/Dorjee nog enkele zorgen, of-
schoon men er vanuit gaat dat hij
vandaag om 20.00 uur fit aan de
strijd kan beginnen. Samen met de
tien collega's die afgelopen zaterdag
Sparta die afstraffing gaven.

Haan vreest schoppartij
'Laat Feyenoord maar komen, wij zijn er klaar voor'

Van onze sportredactie

keer van Sonny Silooy deden de
rest.
Ajax, vorig seizoenPSV al dicht ge-
naderd, zou voor de landstitel gaan
en Europa 'here we come'. Been-
hakker waarschuwde een keer of
achthonderd voor al te veel optimis-
me, maar helpen deed het niet.
Ondanks de schokkerige competi-
tiestart hebben de voetbalfans Ajax
weer in het hart gesloten. Rellen,
ontslagen, ordinaire woordenwisse-lingen, muitende spelers en hier en
daar een speurende inspecteur der
directe belastingen, het is er niet
meer bij. Het bestuur wil en krijgt
rust in de tent, het publiek is er blijmee en komt massaler naar de Wa-
tergraafsmeer dan de afgelopen
twee seizoenen het geval was. Ajax
trok in de thuisbeurten tegen Vites-
se, Sparta, MVV en RKC, geen pu-
bliekstrekkers bij uitstek, 57.600kij-kers, goed voor een keurig gemid-deldevan 14.400.

heb geen moment de intentie gehad
om ze een kaart aan te smeren. Als
Blinker wel rood had gekregen, was
dat zijn eigen schuld geweest.Dat ik
niet als een dooie langs de kant wil
zitten, is een andere zaak. Ik volg al-
les en speel het spel inderdaad hele-
maal mee. Daar kan niemand iets
van zeggen, want dat doet elke trai-
ner op internationaal niveau. Ernst
Happel is op zijn eigen manier ook
eeuwig bezig."

Twijfels over
Troost en Roth
bij Feyenoord

ROTTERDAM - Arie Haan houdt er
ernstig rekening mee, dat het twee-
de duel met Feyenoord in het Uefa-
cuptoernooi vanavond kan ontaar-
den in een schoppartij. De Neder- <landse oefenmeester in dienst van
Vfß Stuttgart heeft zijn spelers erop
voorbereid dat zij in de Kuip mee-

dogenloos zullen worden aange-
pakt.
„Het wordt een keiharde wedstrijd.
Daar twijfel ik geen moment aan.
Maar wie denktdatwij ons daarzor-
gen om maken, heeft het mis. Wij
zijn er klaar voor. Laat Feyenoord
maar komen, want we kunnen er te-
gen", laat Haan strijdvaardig weten.
De nog altijd ongediplomeerde trai-

ner zegt zondagavond al te zijn inge-
licht over uitlatingen van Pim Ver-
beek na de wedstrijd tegen Willem
11, waarin Feyenoord (ook) niet be-
paald zachtzinnig van start ging.
Haan nam met plezier kennis van de
strijdlustige teksten en gooide daar-
om aan de vooravond van het Euro-
pa Cup 111-duel zelf nog wat olie op
het vuur. „Ik heb geen schoppers in
mijn elftal, Feyenoord wel. Dat heb-
ben we in Stuttgart kunnen zien.
Wat Nortan en Blinker flikten had
een andere scheidsrechter niet ge-
accepteerd."
Volgens Arie Haan, wiens ploeg
door de goederesultaten in de com-
petitie de 2-1 zege op Bayern Mün-
chen in een volgepakt Neckarsta-
dion in het bijzonder weer helemaal
is opgeleefd, heeft Vfß Stuttgart vo-
rig seizoen op,Europees niveau be-
wezen van geen enkele tegenstan-
der bevreesd te zijn. „In Dresden
(halve finale UEFA Cup, red.) ging
het er begin dit jaar ook verschrik-
kelijk hard aan toe. We kwamen
echter moeiteloos als winnaar uit de
strijd."

ROTTERDAM - De kans is groots-
dat Feyenoord vanavond tegenv!
Stuttgart zowel Sjaak Troost alst;
Toni Roth moet missen. De éer^.
ste heeft last van een kuitblessu-v
re, de ander verzwikte zondag inj<
de wedstrijd tegen Willem II zijn>'
enkel. Beiden hebben zich lateiv
behandelen door fysiotherapeut
Dick van Toorn.
„Ik heb er weinig vertrouwen
in", zei déze gisteravond. Een
van de twee zal vanavond zeker
ontbreken, want trainer Pim
Verbeek durft het niet aan om
twee 'kneuzen' het veld in te stu-
ren.

Blättler weer
met Roda JC
aan de bal

i Van onze sportredactie
jSTERDAM - Zijn voorganger
j «e trainer al lang op dekeien ge-— hebben en, een traan wegpin-

%j®, iets gebromd hebben over
; verloren zoon. Michael van

l^S, beter dan Ton Harmsen te-
il, het media-circus rondom Ajax
la traditionele gekonkel opge-
i!sen, houdt het hoofd koel en de
fflj^iach paraat. Wat dat betreft is
%* in dubbel opzicht zichzelf nietj r̂: de resultaten laten, mild uit-jE/Ukt, te wensen over en de slan-
s§L in de Amsterdamse kuil zijn
«TtaVvenen of hun giftanden kwijt.
djj r̂ blijft die heerlijk ouderwetse

.'ri het zakenleven gepokt en ge-
L^ de bestuurlijke driemanschap

van Praag, Uri Coronel en
I) Van Os, laat zich het hoofd niet
D^ol brengen. Er wordt, uniek.
Hv een club als Ajax, even niet in
[sneri van (sportieve) winst en ver-
L§edacht. Nog niet althans.< lui ieel staat Ajax er netjes voor,

\ feuoet niet die speurneuzen van de
Ü Lst.ingdienst nog steeds enige
f Luchtigheid in acht worden ge-
|L etl- Bovendien staan de spon-
!koQ a^s vanouds te dringen aan de
lü van net stadion-E? hoeveel krediet heeft Been-
Kg^er? De voornaamste doelstel-
len het bestuur is een plaats
jLre Europese top, maar voorlo-
L*omt Ajax zelfs in eigen land,
L de oppositie toch niet al teL l 's, nauwelijks aan de bak. Be-Lrders die kiezen voor een poli-
L °P lange termijn zijn te bewon-
k\J*- Een club als Ajax kan zich
Lj r geen al te magere jarenver-t °Ven. De verwachtingen zijn
k< er hooggespannen en al brengtL ainer elfD-junioren in het veld,

eisen prestaties. En
Loetje snel alsjeblieft.

aorr>st van Don Leo van Hispan-
t,jr ,ar deLage Landen heeft in Am-
W^11 en daarbuiten grote ver-

ngen ëewekt. Alleen met het
öelen van een handtekeningr een contract zette de bij Real
'd zwaar op de proef gestelde

Hwjbakker de Watergraafsmeer al
t^ ur en vlam. De ambitieuze tek-
sl^an het bestuur en de terug-

Hoewel het contract van Gaudino
aan het eind van dit seizoen afloopt
en hij deze zomer al is gepolst door
het Italiaanse Verona, zegt hij pas te
zullen vertrekken bij Stuttgart als
hij volledig is geslaagd. „Ik stap pas
op als ze me een staande ovatie heb-
ben gegeven en als ik weet dat
iedereen overtuigd is van mijn klas-
se."

Gaudino: „Voor mij hoeft het er al-
lemaal niet zo hard aan toe te gaan.
Maar in het profvoetbal bestaat
geenethiek. Het enige waaralles om
draait is geld. Daardoor raakt ieder-
een zijn gevoel voor normen kwijt.
Wat er met Blinker en Nortan ge-
beurde in Stuttgart hoort nu een-
maal thuis op internationaalniveau.
Je weet van tevoren dat het publiek
en spelers of trainers er alles aan
doen om iemand'van het veld te
krijgen, die over de schreef is ge-
gaan. Winnen is tenslotte makkelij-
ker als je slechtstegen negen of tien
man speelt."

Gaudino
Eén van Haans volgelingen die in
Rotterdam zonder twijfel voorop zal
gaan in de hete strijd is Maurizio
Gaudino, de man die afgelopen win-
ter Hans van Breukelen de zwaarste
blessure in zijn carrière bezorgde en
in de Bundesliga vorig seizoen
tweemaal van het veld werd ge-
stuurd.

KERKRADE - Na een inactiviteit:
van een jaarmaakt Roda JC'er Pier-
re Blattler donderdag zijn come-
back in de wedstrijd tussen het
tweede team van Roda JC en de re-
serves van Borussia Möchenglad-
bach. Het duelin stadionKaalheide
begint om 19.30 uur. Blattlers lang-
durigeuitschakeling was het gevolg
van een hardnekkige achillespees-
blessure."Maricio Gaudino van Vfß Stuttgart vindt de opmerking van oefenmeester Arie Haan (links)

zo te zien best leuk. Rechts Fritz Walter.

Haan, fel: „Ik ben alleen tekeer ge-
gaan om mijn eigen spelers te be-
schermen. Blinker schopte in de
tweede helft gewoon na bij Schafer.
Toen ben ik naar de lijn gerend en
heb ik geroepen: 'Moet dat nou?' Ik

Arie Haan staat erom bekend dat hij
het spelvanaf de zijlijn immer volop
meespeelt. Zijn gedrag tijdens de
eerste confrontatie met Feyenoord
wekte bij Feyenoord-trainer Pim
Verbeek echter veel irritatie op.
Verbeek had de indruk dat zijn col-
lega erop uit was enkele Feyenoor-
ders een rode kaart aan te smeren.
„Dat zijn kennelijk de internationa-
le normen", bitste Feyenoords trai-
ner, „maar het zijn niet de mijne."

Zijlijn

HEERLEN- Het programma voor de returnwedstrijden vandaagin de eerste ronde van de diverse Europacuptoernooien (met tus-sen haakjes het resultaat van de eerste ontmoeting) is als volgf

LANDSKAMPIOENEN
FC Luzern-PSV (013)
Real Madrid-Spora Luxemburg (3_o)
Fram Reykjavik-Steaua Boekarest (0-4)
Sredets Sofia-Ruch Chorzow (i.i\Benfica-Derry City ( 2.dInter Milan-Malmö (q.jj
Bayern München-Glasgow Rangers (3.1)AEK Athene-Dynamo Dresden (o_i)KVMechelen-RosenborgßK in n)
HJK Helsinki-ACMilan ( 0.4)Omonia Nicosia-FC Tirol (fj.g)
Bröndby-Olympique Marseille (0.3)
Fenerbahce-Sparta Praag (1.3)
Dnjepropetrovsk-Linfield (2.1)
Nendori Tirana-Sliema Wanderers (fj_i)
Vojvodina-Honved (o_i)

ec-programma
BEKERWINNAARS
Ikast FS-FC Groningen (0-i)
Haka Valkeakoski-Ferencvaros (I_s)
Limassol-Admira Wacker (0-3)
Cork City-Torpedo Moskou (0-5)
Borussia Dortmund-Besiktas (1 _0)
Djungarden-Union Luxemburg (0-0)
Celtic Glasgow-Partizan Belgr. (1.2)
Dynamo Berlin-Valur Reykjavik (2-1)
Swansea City-Panathinaikos (2-3)
Ballymena United-Anderlecht (0-6)
Sampdoria-Brann (2-0)
Legia Warschau-Barcelona (1-1)
Gisteravond reeds gespeeld:
Grasshoppers Zurich-Bratislava (0-3) 4-0
Monaco-Belenenses (1-1) 3-0
Hamrun Spartans-Real Valladolid (0-5) 0-1

Dinamo Boekarest-Dinamo Tirana (0-1) 2-U
UEFA-BEKER
Feyenoord-Vfß Stuttgart (0-2)
Club Brugge-FC Twente (0-0)
Ajax-Austria Wien (0-1)
Rapid Wien-Aberdeen ' (1-2)
MTB Boedapest-DinamoKiev (0-4)
Dundalk-FC Wettingen (0-3)
Plastika Nitra-FCKöln (1-4)
Boavista-Karl Marx-Stadt (0-1)
Werder Bremen-Lilleström SK (3-1)
Katowice-Palloseura (1-1)
Nastved-Zenit Leningrad (1-3)
IFK Göteborg-Zalgiris Vilnioes (0-2)
Dundee United-Glentoran (2-1)
Banik Ostrava-Rostock (3-2)

Paris SG-Lahti (0-0)
Spartak Moskou-Atalanta (0-0)
Olympiakos-Rad Belgrado (1-2)
Rode Ster Belgrado-Galatasaray (1 -1)
Napoli-Sporting Lissabon (0-0)
Victorai Boekarest-Valencia (1-3)
Flacara Moreni-FC Porto l (0-2)
Fiorentina-Atletico Madrid (0-1)
Sion-PAOK Saloniki (0-1)
ApolloniaFieri-Auxerre (0-5)
Hamburger SV-Ogryte Göteborg (2-1)
FC Luik-IA Akranes (2-0)
Juventus-Gornik Zabrze (1-0)
Gisteravond reeds gespeeld: ,
Jeunesse Esch-Sochaux (0-7) 0-5
Videoton-Hibernian . (0-1) 0-3
FC Wien-La Valette (4-1) 3-0
Real Zaragoza-ApollonLimassal (3-0) 1-1
FC Antwerp-Vitosja Sofia (0-0) 4-3

De vetgedrukte clubs bereikten de tweede ronde.

Vanderlijde
blijft amateur

H k
D '~ Arnold Vanderlijde

V tbesloten niet naar de profs
''t §.

1® stappen. De zwaargewichtW~ ard> die vorige week in de
W T°nde van het WK werd uit-

-11 '»akeld door de Cubaan Savon,
ik n boksloopbaan voort zetten
IfHe ateur in de superzwaar-cate-

l^ue
u zich verder richten op eenschappelijke carrière.

Verlies Den Bosch
WEENDE - In het Europacup-

£°i voor basketbalteams heeft
«(j e*:osch gisteravond een eervolleWiaag geleden bij Oostende. Het
L '5-69 voor de Belgen. In de
'Hr|f ndse eredivisie-competitie

'Sde Donar-Noordkop in 58-67.

Van onze sportredactie

door fred sochacki

Limburgs Dagblad
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CAFÉ met ZAAL en woning. fPgÖm HafdhOUt
Kerkstraat 3 te PEY-ECHT. MjgS m
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; J\\HEREN INBREKERS!!
Bij een inbraak të'Geleen op donderdag 21-9 werd o.a- >een antiek zilveren kruisje (met diverse steentjes Iversierd) meegenomen: een erfstuk waar we zeer aan
gehecht zijn.
Onder absolute geheimhouding stellen we cc*1 'flinke beloning vast bij terugbezorging!
Telefoon: 04490-46058. __s
i

1
H Bürgerspital
lül Basel
In het buitenland werken en ervaring opdoen was
altijd je wens.
DIT IS JEKANS!
Voor ons bejaarden- en verpleeghuis in de stad
Basel, zoeken wij

ZIEKENVERZORGENDE M/V
Wij zijn een klein hospitaal en bieden je:
- een afwisselende arbeid in een klein team;
- scholingsmogelijkheden;- mogelijkheid een klein team te leiden;- een aantrekkelijk salaris.

Wat verwachten wij van jou:- diploma Ziekenverzorging;- interesse in de ouder wordende mens;- bereidheid in teamverband samen te werken;- initiatief tonen; l- goed aanpassingsvermogen;- belastbaarheid;- verantwoording kunnen nemen;- kennis van de Duitse taal.
Informatie
wordt gaarne verstrekt door afdeling
personeelszaken, tel. 09-4161228410.

Als je graag voor 1 jaar in Zwitserland wilt werken, !
ongetrouwd bent en jonger dan 30 jaar, dan
solliciteer met je levensloop aan:
personeelszaken van het Bürgerspital, Leimenstrass6
62, CH^ÖO3 Basel, Zwitserland. \



kornuiten, destijds aangeduid als het 'jonge
team', gingen vrijblijvend en zonder druk aan
de slag in de eindronde, resulterend in een
vijfde plaats in de rangschikking. Nu, twee
jaar en zon honderdvijftig interlands verder,
is de Limburgse (semi)professional pas tevre-
den als hij zondagmiddag - met de immense
Globe-arena van Stockholm als speeldecor -in de finale staat. 'Het is een illusie te denken
dat die doelstelling bereikt kan worden met
louter schitterend gespeelde wedstrijden. Re-
sultaatvolleybal, daar gaat het om", stelt de al-
tijd prestatiebewuste 25-jarige hoekaanvaller.

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

ÖREBRO - Tijdens de vori-
ge Europese kampioen-
schappen volleybal (België
1987) was hij net een paar
weken basisspeler. Rob
Grabert uit Hom en zijn

tingen met Joegoslavië (vandaag)
en het nog ongeslagen Polen (mor-
gen). Vooraf werd het duel tegen
Joegoslavië ingeschat als een sleu-
telwedstrijd, maar het team maakt
een aangeslagen indruk na de ne-
derlagen tegen de Sovjetunie en Po-
len. Bovendien beschikt coach La-
zar Grozdanovic niet meer over zijn
basispelers Petrovic en Glinac van-
wege blessures. „Ik denk", aldus
Grabert, „dat we die klus wel kun-
nen klaren, evenals tegen Polen.
Die ploeg speelt identiek als Roe-
menië, degelijk maar weinig verrasS
send."

Klus
In de poule resteren nog deontmoe-

Het groeiproces dat de Nederlandse
volleybalselectie in de afgelopen ja-
ren doormaakte, heeft de ploeg we-
zenlijk veranderd. „Er is veel meer
rust in het veld dan vroeger, omdat
iedereen volledig bewust is van zijn
hoofdtaak. Mijn primaire job is om
in alleveldrotaties een perfecte pass
af te leveren. Zo hebben alle spelers
een specialisme. Na een gemaakte
fout wordt er geen tijd meer ver-
knoeid met oppeppen van de be-
trokken speler. Hij weet gewoon dat
waar hij voor staat en is er op ge-
brand om in devolgende spelsitua-
tie de misser recht te zetten."

Twijfels
Een week of wat geleden twijfelde
Rob Grabert er overigens nog aan of
hij op dit toernooi wel voldoende
zou kunnen presteren. „Ik was ge-
woon uit vorm na dertien weken
van zware training. Pas in de laatste
paar dagen is de scherpte weer te-
ruggekomen, pieken we weer. Mis-
schien heeft het iets te maken met
het feit dat er voor het eerste sedert
de Olympische Spelen van Seoel
weer om een serieuze worst gaat."

„De Russen zijn echte meesters op
dit gebied. Die makkers blijven on-
der alleomstandigheden koel en ge-
duldig. Dat komt mede door het feit
dat zij van de honderd interlands er
tachtig tegen andere wereldtoppers
afwerken zoals Cuba, Brazilië, Ame-
rika of Japan. Zo leren zij omgaan
met spanningen druk. Zij laten zich
niet meer gek maken als het even te-
gen zit, want drie keer 15-13 is ook
gewonnen.Diekant moeten wij ook
op. Nu spelen we nog een te groot
percentage van onze wedstrijden te-
gen mindere tegenstanders. Zijn
dan gewend aan veel directe aan-
vals- en blokscores. Als dat dan niet
zo soepel lukt tegen topteams, dan
worden soms nog te snel ongedul-
dig."
Terugkijkend op de eerste drie pou-
lewedstrijden constateert Rob Gra-
bert: „Het treffen tegen de Sovjet-
unie op de openingsdag was een
zeer beladen duel, dat we door
slecht serveren verloren. Een van de
zwaarste wedstrijden uit mijn car-
rière. Qua spel liep het echter prima
en hebben we alle beginstress kun-
nen wegwerken. Griekenland ging
va-banque tegen ons en dat hebben
we, zonder diep te gaan, goed ge-
countered. De Roemenen beschik-
ten weliswaar over een moeilijk ser-
vice en een paar hard slaande aan-
vallers, maar zij vormden geen en-
kele bedreiging."

" Limburgse
semiprof-vol-
leyballer Rob
Grabert: „Er is
meer rust in het
veld dan vroe-
ger."

Hij oogt relaxed op de rustdag van
het toernooi in Zweden. De simpele
winst op Roemenië van maandag-
avond is daar mede debet aan. „De
vorm groeit dagelijks. Dat geldt zo-
wel voor de ploeg als voor mij per-
soonlijk. Die constatering geeft een
lekker, ontspannen gevoel", zegt
Grabert en voegt er meteen aan toe:
„Vanmorgen werd ik wakker en
vertelde mijn slapie Ronald Zoods-
ma dat ik gedroomd had dat we Ita-
lië geklopt hadden in de kruisfinale
van komende zaterdag. Laat hij nou
precies hetzelfde visioen gehad heb-
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Limburgse volleybal-international blaakt van zelfvertrouwen

Rob Grabert: 'Alleen
resultaat telt' telt'

'Ik zalbij Barcelona nooit ontslag nemen '
Cruijff op keerpunt

Als alles naar wens verloopt, hoopj
Rob Grabert zaterdag in de kruisfi-
nales niet gastland Zweden, maaj
Italië te treffen. „Zweden is een
taaie opponent. Een echte toernooi-
ploeg die bovendien voor eigen pij-
bliek speelt. Italië ligt ons iets bete>,
die ploeg heeft passproblemen ais
er goed en scherp geserveerd wordt.
Wellicht wordt de droom van Ro
nald en mij dan werkelijkheid.'

MALILOSINJ - In het Joegoslavië
sche Malilosinj heeft de Sittardse
Evelyne Dullens in de eerste rondg
van de kwalificatie verloren. Een
Tsjechische tennisster versloeg
haar met 6-3; 6-4.

Evelyne Dullens
uitgeschakeld

TILBURG - Humeurig is een milde
omschrijving voor de stemming
waarin Gari Kasparov verkeerde.
Hij overzag dinsdag tegen Sax in dé
tiende ronde .van het Interpolisl
schaaktoernooi een voor de hand
liggende wending. Een onvergeef-
lijke misser voor een wereldkam-
pioen vond ook Kasparov zelf. Bö
bood na zestien zetten remise aan.

roepsvoetballers, de f. 100.000 van
het Rode Kruis en f. 15.000 schen-
kingen kwam voorzitter mr. Jansen
van Raay van de Stichting Fonds
Vliegramp Zanderij tot de eerderge-
noemde som van f. 485.000,00.

Reserve divisie C
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vB°sch 2-NEC 2 2-3
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2-PSV 2 0-3"" «-RBC 2 3-3

£,2 4 3 1 0 7 11- 5
si 3 3 0 0 6 14- 2
jl^ttard 2 4 3 0 1 6 14- 3leiS 2 3 2 10 5 7-5
PÏU2 3 12 0 4 7-5

3 2 0 14 6-5
"hoven 2 4 2 0 2 4 5-6
0 < 3 1113 7-9t24 112 3 8-12
ï?°nd Sp. 2 4 112 3 5-9
y 2 3 0 12 1 3-11
h,? 4 0 0 4 0 3-10«oseh 2 4 0 0 4 0 6-14

Sma:
V ~ac 3 oktober 19.30 uur:l' 2-MW 2
ifïnd Sp. 2-Den Bosch 2fi;Vvv2
_\ 2-Willem II 2
Irjrgoda JC 2

''-Eindhoven 2

" FC Köln denkt deze week de de
Poolse international Andrzej Rudy
als opvolgervan Flemming Povlsen
aan het publiek tekunnen presente-
ren. Voorzitter Artzinger-Bolten
heeft dit weekeinde een (tweede)
bod uitgebracht van ruim twee mil-
joen gulden. De voorzitter heeft de
indruk dat de Polen dat bod accep-
teren.

" De twee doelen in het Volkspark-
stadion van Hamburg leveren niet
langer gevaar op voor de spelers.
Aan de vooravond van het UEFA-
bekerduel tussen HSV en Ogryte
Göteborg zijn de haken aan de net-
ten vervangen door snoeren. Vorige
week woensdag liep Ditmar Jakobs
een tien centimeter lange vlees-
wond in zijn rug op bij een val in de
doelmond.

WARSCHAU - Johan Cruijff staat
met Barcelona aan de vooravond
van een cruciale wedstrijd. Mocht
de Amsterdamse coach de eerste
ronde van het Europa-Cuptoernooi
voor bekerwinnaars niet doorko-
men, dan zullen de Spaanse media
ongetwijfeld opnieuwgrote druk op
het bestuur van Barcelona uitoefe-
nen om Cruijff de laan uit te sturen.
De Europese bekerhouder moet in
Polen tegen Legia Warschau win-
nen of met minimaal 2-2 gelijk spe-
len, na de magere deling (1-1) twee
weken terug in Nou Camp. Voor de
zekerheid heeft de Poolse trainer
Rudolf Kapera de afgelopen week
op het nemen van strafschoppen ge-
oefend, voor het geval dat het duel,
ook na de verlenging, weer op 1-1
blijft steken.

Cruijff geeft toe, dat zijn toekomst
bij Barcelona in hoge mate afhangt

van het resultaat tegen Legia War-
schau. „Ik zal zelf echter nooit ont-
slag nemen", verklaarde de geplaag-
de coach tegen Poolse verslagge-
vers. „Bovendien heeft niemand
van de clubleiding tegen mij ge-
zegd, dat ik op straat kom te staan
als we de tweede ronde niet berei-
ken. Maar dat vormt geenenkele ga-
rantie voor mijn aanblijven."

" Na de voetbalwedstrijd Oranje-
Kleurrijk Nederland is er voor de
nabestaanden van de ramp op het
vliegveld Zanderij te Paramaribo
een bedrag van f. 485.000 gulden be-
schikbaar. Verwacht wordt dat dit
bedrag door nagekomen schenkin-
gen tot ruim boven een halfmiljoen
zal oplopen.
De wedstrijd in het Feyenoörd-sta-
dion te Rotterdam met 10.300 toe-
schouwers leverdeeen netto-bedrag
van f. 270.000 op. Gevoegd bij de f.
100.000 uit het pensioenfonds be-

" Ondanks de door de
UEFA gehandhaafde schor-
sing trainer Olde Riekerink
gisteren bij FC Groningen
mee. Links Roosien, rechts
Beltman.

- De 'kleine derby' in de re-
(j,e tweede divisie tussen VVV 2
<latttuna Sittard 2 eindigde in een
H, -ferde zege voor de ploeg uit
Sfj d: 1-2. Er waren 150 toeschou-. ■ Scheidsrechter was De Wit.
(ja

erd fel, maar sportief gespeeld
is v geel zeker aantrekkelijk
Iql \fV opende in de 36e minuut
>n Waurice Graeff de score 1-0.
Itt Minuut voor rust bracht Thai-
W de Pl°eëen weer op gelijk
isre 1-1. Na de hervatting vond
'dd

1J(1 hoofdzakelijk plaats op het
sa , er»veld maar bij een snelle uit-
ern Scoorde Rob Dörenberg in de

mir»uut 1-2.

Winst Fortuna
inkleine derby

RentreeFörster
bij Olympique

k - Na een afwezig-. ruim drie maanden maaktJw?ln2 Förster vandaag bij
!üUe Marseille zijn rentree in

het
ccfe wedstrijd tegen Bröndby

Ur°Pa-CuPtoernooi voor
Snen^pioenen- De Franse mil-
r, 'Ploeg verdedigt in Kopenha-
H„ cornfortabele 3-0 voor-

■S BpKiduitse verdediger raakte inme^oiesseerd aan zijn lies. In juli
1 laLng hij een operatie, waarna

e
T3

Peri°de van revalidatie
lfster Pas deze maand hervatte
)fdt ri'de trairung- Overigens
'lal ?e Westduitse oud-interna-
i^d tntlln oktober genaturali-
'He j°T "ansman. Dat stelt Mar-
''Üe n

gelegenheid in de com-
"ter,ia a5st Förster de drie andere

ers in de selectie (Mozer,
)\. een Francescoli) op te stel-

in «!;, lnteressante wedstrijd deel-
de 2en Helmond sPOrt 2de
'de 11' eide ploegen speelden voleid^nval maar de verdedigingen
st H,nk et hoofd koel waardoor de
1 Koi bDelblank inging. Na de wis-
b^zelfde spelbeeld. In de 65e
i ipji'. nam Helmond Sport toch

''■ Twng door Erik van Kilsdonk
S*a Wee minuten later passeerde
lort u'tman enkele Helmond
'Qr? erdedigers, gaf een puntgave
&k i ,en John Thomissen schoot
°rid "i" *n de slotfase kreeg Hel-
aar kport een uitstekende kans,
'oruj^et een sublieme redding
H nr.arn Theo van de Boogaard

rlaag- Scheidsrechte? wasori- Toeschouwers 200.

Club Brugge
bluft tegen
FC Twente

BRUGGE - De bluffende Belgen
van Brugge kijken uit naar het
treffen van vanavond met de ti-
mide Tukkers van FC Twente.
Voor Club-trainer Georges Leek-
ens was de 0-0 in Enschede de
aanzet tot plaatsing voor de
tweede ronde van het toernooi
om de UEFA-beker. „We gaan
hier doelpunten maken", meent
Leekens te weten.
Ook voor Brugges beroemdeoud-trainer Ernst Happel, des-
tijds oefenmeester van Leekenszijn de kaarten geschud. De Oos-
tenrijker pleegt bij elkeTEurope-
se thuiswedstrijd zijn prognose

naar een vanzijn vroeger bezoch-
te lokalen door tebellen. Brugge-
FC Twente 3-1, staat achter Hap-
pels naam, vlak bovep de 0-7 van
supporter Rudy. Die is Cercle-
fan, rivaal en stadgenoot wel te
verstaan.

Trainer Leekens herinnert zich
zijn tijd als speler: „Club wordt
vooruit gestuwd door de Spion-
kop. De fans zorgen daar voor
goede, sportieve heisa. Tegen
MVV kreeg Twente het al moei-
lijk toen het publiek een beetje
sfeer creërde. Alle ballen werden
gewoon weggekeild". De aan-
hang van Club ging twee seizoe-
nen geleden drie keer massaal
uit het dak van Olympia, toen
Brugge Zenith Leningrad (5-0),
Partizan Belgrado (4-0) en Borus-
sia Dortmund (5-0) overrompel-
de. Verlengingen waren niet no-
dig. „Omkwart voor tien gaat het
licht uit", iacht de voorlichter
van de club.

" BEEK - Vanavond om 21.00 utüf
wordt in sporthal de Haamen te
Beek het competitieduel in de zaal-
handbaleredivisie bij de heren tus-
sen Kwantum Blauw-Wit en titel-
verdediger E en O gespeeld. De
wedstrijd werd verschoven naar
vanavond omdat Kwantum Blauw
Wit zaterdag in het Duitse Kiel voor
het EC-3 toernooi moet aantreden.

Schorsing van middenvelder komt hard aan

Olde Riekerink laat
FC Groningen zweten

Vitesse heeft de spelersgroep het
broodnodige zelfvertrouwen gege-
ven. Daarnaast is Ikast geen club
met specifieke kwaliteiten. In de
Deense formatie keert spits Mogens
Kjeldsen terug. De aanvaller was bij
het eerste treffen nog geblesseerd,
maar Vierde zaterdag tegen lands-
kampioen Bröndby een succesvolle
rentree met een treffer.

Uitslagen tiende ronde: Hjartarson (IJslan)- Ivantsjoek (Sov) xh- lh; Kortsjnoi (Zwits>,
Agdestein (Noor) Vz-'A; Sax (Hongaar) -Ka>
parov (Sov) '/2-%; Ljubojevic (Joegosl.) - rtj*
ket (Ned) 1-0. De stand: 1.Kasparov BV2 pnt;
2. Kortsjnoi 7 p; 3. Sax 5 p; 4. Hjartarson en
Ljubojevic 4/2 p; 6. Agdestein en Ivantsjoek
4 p; 8. Piket 2/2 p.

Druk zal het vanavond niet worden
op het terrein van Ikast. In het
plaatsje, dat voornamelijk leeft van
de textielindustrie, is op geen enke-
le manier te achterhalen dat er
woensdagavond een Europa-cup-
duel wordt gespeeld. „We rekenen
op ruim vijfduizend toeschouwers.

IKAST - Een flinke vloek galmde
dinsdagmorgen over het uitgebrei-
de trainingscomplexvan het nietige
Deense clubje Ikast FS. In de och-
tenduren hoorde Edwin Olde Rie-
kerink van FC Groningen, dat de
beroepscommissie van de UEFA
zich voorlopig niet over het protest
tegen zijn schorsing van drie Euro-
pa-cupduels zal buigen. De midden-
velder mist vanavond in ieder geval
het tweede duel tegen de Deense
amateurs.

Harrie Sinkgraven neemt woens-
dagavondzijn plaats in, maarbij een
vervolg van het toernooi zal de mid-
denveldernode gemist worden. „In-
direct heb ik het team toch gedu-
peerd met mijn uitspraken. Maar
Donnelly accepteerde later mijn ex-
cuus, waardoor de extreme straf ex-
tra hard aan kwam", zei de aanvoer-
derna het vernemen van het slechte
nieuws uit Zwitserland.

" RIGA - Oud-wereldkampioen
AlexanderDibman keert terug in de
damwereld. De 27-jarige grootmees-
ter uit Leningrad zal deelnemen aan
het Andreiko-Memorialtoernooi,
dat van 2 tot en met 19 oktober in
Riga wordt gespeeld. Ook oud-we-
reldkampioen Tsjegolew maakt n«
een groot aantal jaren in Riga zijp
rentree in het internationale veld.
Voor Nederland komen Van dar
Zee, Hans Jansen en Bies in het
toernooi uit.

Oefenmeester Westerhof kent bui-
ten Olde Riekerink geen problemen
binnen zijn selectie. ledereen is fit
en de overwinning in Arnhem op

Dat zou al aardig zijn", verklaarde
de clubvoorzitter. Waarschijnlijk is
dat getal ontsproten aan een plotse-
linge ingeving. Niet alleen 's
avonds, maar ook overdag zijn de
straten van Ikast (13.000 inwoners)
akelig leeg.

Mansell geschorst

Maar dat is niet de voornaamste
zorg van FC Groningen. De speler
en de technische staf kijken met
spanning uit naar de beslissing van
de beroepscommssie, met het oog
op detweederonde van de strijd om
de Europa Cup. De Groningers gaan
er van uit, dat het bereiken van de
volgende ronde geen grote proble-
men zal opleveren. Twee tickets
voor de lotingvrijdag in Zürich vrij-
dag zijn al besteld.

in Estoril van afgelopen zondag.
Eerst reed hij in de pits voor een
bandenwissel achteruit toen hij
te ver was doorgegleden en later
negeerde hij de zwate vlag, die
hem herhaaldelijk was getoond
ten teken van diskwalificatie.
Uiteindelijk viel Mansell uit na
een botsing met de bolidevan de
Braziliaan Senna.

PARIJS - De Britse Ferrari-cou-
reur Nigel Mansell is officieel ge-
schorstvoor éénwedstrijd om de
wereldtitel Formule I. Hij kan
derhalve het komend weekeinde
in de Spaanse Grand Prix op het
circuit van Jerez de la Frontera
niet starten.

De leiding van Ferrari, die een
boete van 50.000 dollar aan de In-
ternationale Autosport Federatie

Mansell kreeg de schorsing van-
wege onreglementair gedrag tij-
dens de Grand Prix van Portugal

(FISSA) moet betalen, heeft be-
roep tegen de straffen aangete-
kend. „De FISA heeft Mansell
veroordeeld zonder hem of Fer-
rari een kans te geven verweer te
voeren", aldus Franco Liistro,
woordvoerder van de fabriek.
„Geen enkele rechter in de we-
reld gaat zo te werk."

Ferrari mag een vervanger voor
de Brit aanwijzen, maar zal van
deze mogelijkheid geen gebruik
makfen. „Mansell wordt niet ver-
vangen. Of hij doet mee of nie-
mand", aldus Liistro.

De emotionele uitlatingen aan het
adres van de lerse scheidsrechter
Donnelly, na afloop van het teleur-
stellend verlopen eerste duel (1-0
voor Groningen), kunnenvoor Olde
Riekerink en zijn collega's verre-
gaande gevolgen hebben. De mid-
denvelder vormt één van de voor-
naamste steunpilaren in het elftal
van Westerhof.

Kasparov
blundert

Wereldkampioen boos

(ADVERTENTIE)
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sportkort

ben. Dat moet toch een goed teken
zijn."
De prettige geestesgesteldheid van
de Oranjehemden komt voort uit de
statistieken. Rob Grabert: „Je pres-
tatieniveau beweegt zich tussen een
boven- en ondergrens. Door middel
van cijfers kan een lijn afgelezen
worden. De curve beweegt zich ge-
staag omhoog, dus datzit welgoed."

Eervolle
invitatie

ÖREBRO - Het Nederlands
volleybalteam zal volgend
jaar augustus deelnemen aan
het toernooi om de Savine
Cup in de Sovjetunie. Het is
voor de eerste keer in de his-
torie dat de nationale heren-
ploeg voor dit traditioneel
sterk bezette evenement
wordt uitgenodigd. De eervol-
le invitatie, op het EK in Zwe-
den tot stand gekomen, dankt
Nederland aan de aanspre-
kende internationale presta-
ties van de afgelopen jaren.

Het toernooi heeft een sterk
politiek karakter. Alleen de
zogeheten 'vrienden van de
Sovjetunie' plus dewereld- en
of olympisch kampioen staan
op de deelnemerslijst. Neder-
land vult in datkader devaca-
ture in van 'de meest veelbe-
lovende landenploeg'.

Itmburgs dagblad
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Baby Club 'thermo' Palomino sweatshirt Palomino capuchonjack. Palomino set. Uni sweatshirt Honey set met fleurigebloese Honeycapuchonjack met Club15 jasje.Katoenen tv>'ij
sweatset Uni sweat- met fleurig paisley dessin. Polyester/katoen. 116-134 79— metromantische niche en en wijde uni rok incerise/ zak. Polyester/katoen. Zwart en havana. 152-1763/ \
shirt met gedessineerde Katoen/acryl. 116-134 25.- 86-110{JO _ - kleurrijk bedrukt katoenen paars. Katoen. 2-Delig: 164-176 99— Club 15printbloes Katoen v
overall van'gevulde' 86-11022.- Palomino'print sweatshirt. broek. 2-Delig: 116-134 79.- 164-17689.-140-15879 _ 140-158 89.- 152-18249_ ' !
a^fn.entncot' Palomino broek.Katoenen Katoen. 116-13435.-86-11029.- 86ll069«- Honeyset metuni sweatshirt Club 15stro'kenrok met JZ?Rf\IL corduroymetprintomslag. Palomino printbroek. " enkatoenen printbroek. kant. Katoen. 152-182 40/ «' H6-13 439-86-11035._ Gevoerdka£en. 116-13449- 164-176"'- Club 15leggb»* !
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BabyClub Palomino labelsweatshirt Zzap jackinbruin imitatieleer. Zzapcapuchonjack met imitatie Zzap overhemd.Kreukkatoen. Zzap sweatshirt met suèdine Club 15blazer.Katoenen tV.
joggingpakvan met ritscol. Polyester/katoen. 164-18299—140-158 _ bontrand. Katoen/polyester. 164-18237—140-158^2.— en badge. Polyester/katoen. in zwarten groen. 152-182(y)
mooie sweatstof 116Ï3435-86-11029 _ Zzapsweatshirt.Polyester/ 164-182125- 140-158 JJ_Q_ Zzappaisley vestje. Bedrukt 164-182 52-140-158 45 _

Club 15bandplooibroek
inpolyester/ Palomino broek van stoere katoen 164-18239.- Zzap overhemd. Bedrukt katoen. katoen. 164-182 29— Zzap broek. Gevoerde met riem. Katoenen twill-
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3*~ 164-182 69-140-15859.-. 164-182 45-140-15839.- twill. 164-18257-140-158 49.- - k n^ .
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