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CDAen PvdA
werken aan
wettelijke

Maatregelen

AMSTERDAM - De commercië-
lezender TV 10 heeft gisteren via
een inderhaast aangespannen
kort geding vergeefs geprobeerd
te voorkomen dat het Commissa-
riaat voor de Media vandaag een
uitspraak doet over de status van
de zender. De Amsterdamse
rechtbankpresident mr B. As-
scherverwierp de eis van TV 10.
Volgens hem is het commissa-
riaat gerechtigd een uitspraak te
doen over de al of niet buiten-
landse status van TV 10.
Ook het verweer van TV 10 dat
het commissariaat pas na de start

Rechter wijst
eis TV-10 af

van de uitzendingen, eind okto-
ber, een oordeel over de zender
mag geven, werd door de recht-
bankpresident verworpen.

Exploitanten van kabeltelevisie-
netten in het Nieuwe Waterweg-
gebied sluiten acties niet uit

wanneer TV 10 en RTL Veroni-
que geen toestemming krijgen
op de kabel te komen. Woord-
voerder drs J. de Jong denkt
daarbij aan zenderstoringen. Ka-
belexploitanten uit de Rijnmond
zijn van plan een verbod te nege-
ren. Algemeen secretaris Zandee
van de Vereniging van Kabelex-
ploitanten en Machtiginghou-
ders heeft laten weten dat de ex-
ploitanten een schadeclaim zul-
len indienen van vierhonderd
miljoen gulden indien TV 10 en
Veronique niet op de kabel wor-
den toegelaten.

vandaag

" Kleine apartheid in
Zuid-Afrika
afgeschaft
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Vledia-akkoord in zicht
Van onze parlementsredactie

PÈN HAAG - CDA en PvdA streven naar nieuwe wettelijke
Natregelen op mediagebied. Daarbij moet de positie van de
Ijidige niet-commerciële omroepen gewaarborgd worden,
pn de andere kant moeten voorwaarden voor de toelating van
Prnmerciële omroepen worden geformuleerd. Bij de voor-
harden gaat het dan onder meer om hetuitsluiten van bepaal-
h 'constructies' met de bedoeling de wet te ontduiken. Tevens
*r vastgelegd moéten worden hoeveel de commerciële omroe-
R financieel moeten bijdragen ter handhaving van het om-
Npbestel.

p heb de indruk dat het mogelijk
E Merkbare afspraken te maken",
j^Us PvdA-voorman Kok gisteren

F een nieuwe dag in de coalitiebe-
Pekingen met het CDA. De so-
Ral-democraat wees erop dat in de
rrkiezingsprogramma's van PvdA
P CDA vrijwel dezelfde formule-
rüen staan over de commerciële
Floepen en de toekomst van de
EpfÜa. Kok noemde de huidige Me-
|J*Wet Vaag en onduidelijk', Vol-les hem is nieuwe en betere wet-l^ing noodzakelijk.

'Begrip'
(J?k sloot gisteren uit dat PvdA en
JJA zullen proberen snel tot een
J^koord op het mediaterrein te ko-
jpt»om zo een einde te maken aan
13 Verwarring rond TV 10 en Véro-

nique. „Daar is geen aanleiding
voor", aldus Kok.

CDA en PvdA namen gisteren ge-
durende de hele dag immateriële za-
ken door. Het ging daarbij naast de
media om euthanasie, gelijke be-
handeling, basisvorming in het on-
derwijs, verzelfstandiging en gelijk-
schakeling van scholen en het
vreemdelingenbeleid, inclusief de
positie van asielzoekers en vluchte-
lingen.

CDA-onderhandelaar De Vries ken-
schetste de zitting van gisteren als
„het begrip krijgen voor eikaars
standpunten en de politieke bena-
dering van immateriële zaken". Vol-
gens Kok staan met de gesprekken
van gisteren nu alle stukken op het
bord om te starten met de echte for-
matieonderhandelingen.
De kwestie rond het financierings-
tekort kwam gisteren niet meer aan
de orde.het weer

BEWOLKT
* bewolking die gisteren in
*t westen van het land aan-
ezig was, is verder naar het

Jasten getrokken. Uit deze be-
t °'king kan afen toe wat lich-
j regen vallen. Later op de
,I*6 zal de zon er nog even
-°orkomen. De wind is noor-
y'ijk, overdag matig. De ma-j'^umtemperatuur ligt rond
J graden. De komende nacht
„*aU de temperatuur naar 7feilen.j°°r actuele informatie be-
l eflende het weer in Limburg

Ul»t u bellen 06-91122346.

Heerlen: buurtcomité Zeswegen bezig met hetze

RL leverde cijfers
over kindersterfte

Van onze verslaggever

HEERLEN/MAASTRICHT - De
deze week door de wijkvereniging
'Het Fundament' naar buiten ge-
brachte gegevens over kindersterfte
in de nieuwbouwwijk Zeswegen,
blijken niet door de vereniging zélf,
maar door het Memic (Medisch en
Maatschappelijk Informatie Cen-
trum, verbonden aan de Rijksuni-
versiteit Limburg) te zijn verza-
meld.

Het Memic in Maastricht vergeleek
de sterftecijfers uit Zeswegen met
die van acht andere Heerlense wij-
ken en kwam tot de conclusie dat
tussen 1982 en 1987 twee keer zoveel
kinderen (van 1 tot 4 jaar) in Zeswe-
gen stierven, dan in de andere wij-
en.
Volgens onderzoeker Gregor Frans-
sen van het Memic, die de bereke-
ningen op grond van Heerlense
sterftestatistieken maakte, is het
zelfs mogelijk dat nog meer kinde-
ren uit Zeswegen zijn gestorven,
dan de gemeente Heerlen tot op he-
den registreerde.

„Kinderen uit Zeswegen, die in an-
dere dan het Heerlense de Wever-
ziekenhuis langer dan 360 dagen

werden verpleegd en daar ook stier-
ven, worden niet in Heerlen geregis-
treerd"

VANDAAG:
?"»op: 06.36 onder: 18.24

04.58 onder: 17.42

NiGEN
J*nop: 06.38 onder: 18.22aanop: 06.09 onder: 17.52

Prins onthult
plaquette voor
pilotenhelpers

Van onze verslaggever
OVERLOON - Het Nationaal
Oorlogs- en Verzetsmuseum in
Overloon heeft er weer een mo-
nument bij. Gisteren onthulde
prins Bernhard een plaquette ter
nagedachtenis van de helpers
van geallieerde vliegtuigbeman-
neningsleden die boven bezet ge-
bied werden neergehaald. In to-
taal wisten 2.803 Britse vliegtuig-
bemanningsleden Londen te be-
reiken, zoals vermeld op de bron-
zen plaquette, waarop.een man
en vrouw een parachutist onder-
steunen

" Zie verder pagina 13

" Prins Bernhard bekijkt de
plaquette, die hij even eer-
der had onthuld.

Foto: JAN PAUL KUIT

Niet hoger
Lijnrecht tegenover deze conclusie,
staan de bevindingen van dr Hage-nouw; van de BAGD (basis gezond-
heidsdienst - voormalige GGD) in
Heerlen. Hagenouw liet de gege-
vens van het Memic natrekken en
concludeerde dat er geen enkele
aanleiding tot ongerustheid is.
„Op grond van het cijfermateriaal,
dat mij op dit moment ter beschik-
king staat, constateer ik dat er zeker
geen sprake is van van een signifi-
cante afwijking. In Zeswegen ster-
ven mijns inziens niet meer kinde-
ren dan in andere Heerlense wijken.
Sterker nog: de kindersterfte in
Zeswegen ligt onder het landelijk
gemiddelde."

Op de vraag of elders geregistreerde
sterfgevallen het huidige beeld niet
vertekenen, zoals het Memic sugge-
reert, antwoordt Hagenouw met na-
druk ontkennend: „Kinderen die in
ziekenhuizen buiten Heerlen wor-
den opgenomen en daar overlijden,
worden wel degelijk in Heerlen ge-
registreerd."

0 Zie verder pagina 13

sport

Na staken wedstrijd

Ajax rekent
op schorsing
AMSTERDAM - De strijd nissen
Ajax en Austria Wien in de eer-
ste ronde van het Uefatoernooi
werd na 14 minuten spelen in
de verlenging gestaakt door
scheidsrechter Bruno Galler.
De stand was op dat moment
1-1. De arbiter besloot tot de
drastische maatregel nadat een
ijzeren staaf geworpen uit het
vak van Ajax-supporters
Austria-doelman Wohfahrt had
getroffen.
De onrust onstond nadat Pleva

het duel in de verlenging vrij-
wel zeker besliste in het voor-
deel van Austria, door de ge-
lijkmaker (1-1) te scoren. De
extra speeltijd was noodzake-
lijk, nadat Ajax na 90 minuter
niet verder was gekomen dar
1-0 door Wouters.
De gevolgen voor Ajax zullen
zeer waarschijnlijk desastreus
zijn. Mogelijk wordt de club
een paar jaar buiten Europees
voetbal gehouden. De politie
van Amsterdam heeft (nog)
geen aanhoudigingen verricht.
Een woordvoerder verklaarde
dat er video-beelden zijn ge-
maakt in het vak, van waaruit de
stokken het veld invlogen.

Vervolg op pagina's
21 en 23.

" Keeper Wohlfahrt van Austria Wien geveld door Ajax-geweld
vanaf de tribune.

Sportvisser
veroordeeld

wegens kwellen
ASSEN - Een sportvisser die
zijn vangst in een droge plastic
zak laat stikken, maakt zich
schuldig aan dierenkwelling. Dit
heeft de rechtbank in Assen gis-
teren bepaald in een vonnis te-
gen een 32-jarige sportvisser uit
Groningen. Op verzoek van de
officier van justitie legde de
rechtbank hem geen straf op.

De man kreeg vorig jaar tijdens
een viswedstrijd in Meppel een
proces-verbaal wegens dieren-
mishandeling, omdat hij zijn ge-
vangen vissen op het droge be-

waarde. De zaak werd in eerste
instantie geseponeerd, maar na
een klacht van de dierenbescher-
ming gaf het gerechtshof in
Leeuwarden alsnog het bevel de
man te vervolgen.
De rechtbank achtte het een al-
gemeen bekend feit dat vissen
leed ondervinden als zij stikken.
Dit leed was onnodig, omdat de
man de vissen een humane dood
had kunnen bezorgen door hun
een klap op de kop te geven. De
rechtbank achtte het opleggen
van een straf niet op zijn plaats
omdat de zaak het karakter heeft
gekregen van een proefproces.
De landelijke inspectiedienst
van de Dierenbescherming gaat
nu verscherpt controleren bij
viswaters. Treft zij levende vis-
sen op het droge aan, dan maakt
zij proces-verbaal op, aldus de
organisatie gisteren.

Investering 400 miljoen
Maasmechelen
maakt kans op
zakencentrum

MAASMECHELEN - Maasmeche-
len in Belgisch-Limburg maakt een
zeer goede kans de vestigingsplaats
te worden van het American Trade
Center Europe. Het immense cen-
trum moet deEuropese uitvalsbasis
worden voor een duizendtal Ameri-
kaanse kleine en middelgrote on-
dernemingen. Met het ATC Europe
is een investering van 8 miljard Bel-
gische frank (400 miljoen gulden)
gemoeid.
Dit heeft initiatiefnemer Price Wa-
terhouse, een van 's werelds groot-
ste accountantsorganisaties, laten
weten
In totaal zouden er - in heel Europa- tussen de 2.000 en 5.000 banen mee
zijn gemoeid. Het centrum zou uit
een torenflat, zes kleinere kantoor-
gebouwen en een tentoonstellings-
hal komen te bestaan.
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Beurs over komplete
lichaamsverzorging voor

de vrouw met mode en shows
28 sept. van 14.00-22.00 uur
29 sept. van 14.00-22.00 uur
30 sept. van 14.00-22.00 uur

1 okt. van 11.00-18.00 uur
TENNISHAL STEINERBOS
(ingang bij zwembad) Stem (LB)



Theaters
HEERLEN:- Vrijdag 29/9: LSO 0.1.v. Salvador
Mas Conde m.m.v. violist Peter Za-
zofsky. *- Zaterdag 30/9: Folkloristisch dans-
theater met Van Zwarte Woud tot
Zwarte Zee.- Zaterdag 30/9: Huwelijksspel van
Albee door Josine van Dalsurn en
Paul Röttger. (Kleine Zaal, 20.30
uur).
Zondag 1/10: Recital Ivo Janssen
met werken van Beethoven, Ravel
en Brahms (12.00 uur).
Zondag 1/10: Ome Willem vangt
boeven (14.30 uur).- Dinsdag 3 en woensdag 4/10: Toon
Hermans showm.m.v. Maurice Her-
mans en Gemma van Eek.

KERKRADE:
- Vrijdag 29/9: Georgi's kleinkunst-

show; muziekcabaret, mimeclow-
nerieen jongleerkunsten.
- Zondag 1/10: Hafa-op-zondag: har-
monie St. Jozef Kaalheide (11.00
uur).
- Zondag 1/10: Concert door Musica
Mosa 0.1.v. Alex Schillings m.m.v.
Jean Decroos. Werken van Dvorak,
Mendelssohn, Grieg en Saint-Saëns.
- Woensdag 4/10: Opening filmsei-
zoen met filmorkest Max Tak.

Boek kort
De gedichten - Neeltje Maria Min;
uitg. Bert Bakker ’ 24,90. Eindelijk
gebundeld: alle gedichten van
Neeltje Maria Min. Na het overwel-
digend succes van haar debuut in
1966 (Voor wie ik liefheb wil ik he-
ten) verviel zij jarenlang in stilzwij-
gen. Totdat zij in 1985 opnieuw ver-
raste met twee gloednieuwe bun-
dels. Nostalgische, romantische-
poëzie die na de bruisende jaren '60
allerminst zijn kracht heeft verlo-
ren: 'Een woord/ zwaar van herinne-
ring en angst/ betreedt mijn oor./
Mijn hart geeft mij de boodschap
door:/ wat al gebeurd is, duurt het
langst.' Fijne poëzie, dan weer dro-
merig, dan weer levensecht met op-
rechte vragen van intens levensver-
langentot en met het harde afscheid
van de dood.

De rand van het domein- Chrétien
Breukers; uitg. Wel Bergen op
Zoom ’ 15,-. Dichtersdebuut van de

in 1955 in het Middenlimbuigse Le-
veroy geboren Chrétien Breukers.
De titel van de bundel werd ont-
leend aan het opgenomen motto
van E. du Perron: 'Wij leven 't heer-
likst in ons verst/ verleden:/ de rand
van het domein van ons geheugen.
Tussen het openingsgedicht (De
schepping) en het slotgedicht (Mo-
nument) vallen 'beelden uit een ver-
loren gegane tijd', melancholie over
voorbije jaren ('Je ouders spreken
een taal die je vergat./ Ze wonen in
een verdwenen dorp. Je hoort/ hun
stappen op het weggeharkte pad.').
Leegte in de nabijheid van de dood,
verstilde herinnering aan wat ach-
terblijft. Alhoewel Breukers een
hommage aan Pierre Kemp in zijn
bundel heeft opgenomen, is zijn*
toon allerminst frivool-speeld, eer-|
der ingetogen 'onderweg naar er-
gens anders. Interessant genoeg
om te blijven volgen.

Als Troje - Armemarie de Waard;
uitg. De Prom ’19,50. Gedichten
over het intieme, huiselijke leven
('lk heb een dochtertje,/ Elisabeth/
zij is de omgekeerde nacht'), het
liefdesverlangen ('Niet alleen ik,/ de
hele wereld brandt), kleine verruk-
king en overpeinzingen, maar ook
een enkele keer over stille pijnen
('Pijn drijft op de toppen van mijn
adem'). Verschillende gedichten
van Armemarie de Waard (1944) die
zich tot de dichtersgroep De nieuwe
Wilden rekent (rond haar naamge-
noot Elly deWaard) werden vóór dit
debuut in tijdschriften als Lust en
Gratie en Sarafaan gepubliceerd.
Ingetogen poëzie waarin de dichte-
res, zij het soms in al te clichématige
beelden haar leven - tussen twijfel
en nieuwsgierigheid - in kaart pro-
beert te brengen.

F.B.

ROERMOND:
- Vrijdag 29/9: Herman Finkers met
Het meisje van de slijterij.
- Maandag 2/10: Il Barbiere di Si'
viglia door Opera Forum.
-Dinsdag 3/10: Shirley Valentine
van Willy Russell door Het Natio-
naalToneel met Anne-Wil Blankers.

kunst

Verder in...

Maastricht in oktober
in het teken van jazz KWITTEM - De Kunstdagen Wittem

worden dit weekeinde voortgezet
met drie concerten, die in de raad-
zaal van de Heerenhof te Mechelen
worden gehouden. Morgenavond
geeft Tonie Ehlen een recital waar-
op ze werken zal uitvoeren van
Haydn, Schubert, Brahms, Chopin,
Franck, Ravel en Niël. Zaterdag
voert de bariton Ben Benders, bege-
leid door pianist Luc ten Klooster
de liederencyclusDie schoneMülle-
rin van Schubert uit. Zondag zijn
violist Wilfred Sassen en pianist
Constant Notten in Mechelen te
gast. Alle concerten beginnen om
20.00 uur.

MAASTRICHT - In het Lössthea-
ter, Achter de Barakken te Maas-
ïricht, voert Theatergroep Kristal
zaterdagavond om 20.30 uur 'Zan-
ger van verlangen ... Nachtegaal' uit
naar teksten van Fernando Arabel
en de Griekse dichteres Sappho. In
de aula van de Muziekschool wordt
deze dagen het festival Taal en mu-
ziek voortgezet. Vanavond is er om
3.9.30 uur een lezing van Wiel Kus-
lers, gevolgd door een concert van
Lieuwe Visser en Robert Nasveld.
Morgenavond (20.30 uur) geeft het
Vocaal Ensemble A Sei Voci Parijs
een concert met middeleeuwsewer-
den en Chimères van Ton de Leeuw.
"Zaterdag wordt het festival afgeslo-
ten met een concert door Ensemble
'88, aangevuld met een internatio-
naal conservatorium ensemble en
.met HK Gruber als solist, van wie
■onder meer Frankenstein wordt uit-
gevoerd. Aanvang: 20.30 uur.

LANDGRAAF - Het Grand Theater
aan de Kerkberg in Landgraaf gaat
een druk weekend tegemoet. Mor-
genavond om 20.30 uur begint een
Café Dansant met Yvonne Toeset
ien Kathinka de Visser. Zij brengen
'Buitenbeentjes, een zeer persoon-
lijk programma vol subtiele emoties
Jen dramatiek. Zaterdag heeft om
"14.00 uur de première plaats van De
"tovermuts, een kindermusical ge-
bracht door de eigen theatergroep
"Petit Théatre. Paul Janssen, Myra
'.Bekkers en Jolanda Martens zijn
schrijvers en uitvoerenden van deze
fantasierijke musical. Een dag later
wordt deze voorstelling, eveneens
lom 14.00 uur, herhaald. Zondag
wordt een avondje echte Rock and
Roll in het Grand Theater gepresen-
teerd. Vanaf 20.00uur is het Pettico-
time met muziek en film uit de vijf-
tigerjaren, gebracht door Johnny G
'and the pharao's.

LIMBRICHT - De Stichting Jazzy
Lemborgh organiseert komende
zondag weer een jazzconcertop kas-
teel Limbricht, Alle 1 te Limbricht.
Daar zullen twee groepen optreden:
Ide Belgische groep Sylhug Combo
*en een vriendenorkest, bestaande
uit Charles Green, Jan Knooren,
'Bart Rademakers, Marco Willems
■en Emile van Egdom. Het concert
begint om 14.00 uur.

."MUNSTERGELEEN - In het ge-
"meenschapshuis van Munsterge-
leen worden komende zaterdag en
"■zondag de Limburgse Video- en
; Smalfilmdagen gehouden. 27 Gese-
lecteerde amateurfilms worden ver-
toond en door een jury beoordeeld,
'waarna de provinciale filmprijzen
>1989 worden toegekend. De film- en; videoprojecties hebben zaterdag
-plaats van 13.00 tot 19.15 uur en zon-
idag van 13.00 tot 18.30uur.

"VENLO - Door het Comité Reli-
igieuze Muziek wordt ook dit jaar
;weer in Venlo een concertreeks ge-
organiseerd onder het motto 'Reli-
igieuze muziek door de eeuwen
;heen...'. Komende zondag luisteren
de Schola Cantorurn van het Ward-
Instituut 0.1.v. Louis Krekelberg en

"het Franciscuskoor 0.1.v. Gerard
!Franck de plechtige hoogmis op in
;de St. Josephkerk (aanvang 10.00
iuur). Dinsdag 3 oktober geeft Cécile
Schouten een recital in de Maas-

poort, waaraan ook door pianiste
Jet Janssen en clavecinist Ernst-Ja-

;cob Bakker wordt meegewerkt
(aanvang 20.00 uur).

MAASTRICHT - Oktober-
maand, jazzmaand. In Maas-
tricht knoopt het Studium
Generale van deRijksuniver-
siteit Limburg ook dit jaar
aan bij een traditie. Onder
het motto 'It don't mean a
thing' (Duke Ellington) is
een programma samenge-
steld met lezingen over jazz,
een filmvoorstelling en een
aantal concerten. Met dit
jazzprogramma wil de orga-
nisatie het 'jazzgevoel' over-
dragen, dat zo kenmerkend
is voor dit muzikaal genre:
het directe contact tussen
musici en publiek, virtuoos
improviserende muzikanten
en een fanatiek publiek, dat
honderden kilometers aflegt
om zijn jazz-idolen tekunnen
bewonderen.
Donderdag 5 oktober wordt het fes-
tival geopend in de aula van de RL.
Daar geeft jazzdocent Joep van
Leeuwen vanaf 20.00 uur een lezing
over de geschiedenis van de jazz.
Een dag later is een concert in de
concertzaal van het conservatorium
met vocale en instrumentale com-
bo's van de afdeling jazzvan dit mu-
ziekinstituut. Donderdag 12 okto-
ber worden in de aula van de RL
films gedraaidvan Steve Wante, een
Belgische verzamelaar, aanvang
19.00 uur. Vrijdag 13 oktober begint
om 20.30 uur een concert in de aula
van de muziekschool, dat wordt ge-
geven door het J.C. Tans Orchestra.
Het betreft een tienmansformatie
die onder leiding staat van JanCees
Tans, winnaar van de Boy Edgar
Prijs 1987. Donderdag 19 oktober
worden in de aula van de RL voor-
drachten gehouden van jazzpoëzie
door Simon Vinkenoog en Albert
Jan Govers, de samenstellervan het
boek 'Jazz en Poëzie.

Vrijdag 20 oktober geeft het Maas-
trichtse Trio Joep van Leeuwen
vanaf 20.30 uur een concert in de
aula van de muziekschool. Voor
deze gelegenheid is het trio aange-
vuld met de Amerikaanse zangeres
Janice Lakers. Donderdag 26 okto-
ber geeft de journalist Bert Vuijsje
een lezingmet als thema: De zwarte
jazz en de blanke liefhebber. Vrij-
dag 27 oktober tenslotte wordt de
jazzmaand afgesloten met een con-
cert door Redlud. Deze band speelt
0.1.v. tenor-saxofonist Hans Dulfer
vanaf 20.30 uur in de aula van de
muziekschool.

" Het J.C. Tans Orchestra, te gast in Maastricht

SITTARD:- Vrijdag 29/9: Cabaretgroep Zak en
As met De nationaalkampioen.
- Zondag 1/10: Cinderella, familie-
voorstelling door het Scapino Bal-
let.
- Dinsdag 3/10: Pianorecital door
Eliane Rodrigues met werken van
o.a. Bach, Mozart, Schubert, Schu-
mann en Chopin.

Tenzij-anders aangegeven beginnen
de voorstellingen om 20.00 uur.

" Anne-Wil Blankers, hoofd-
rolspeelster in Shirley Valenti-
ne van Willy Russell.

MAASTRICHT:
- Donderdag 28/9: Aan zet, toneel-
spel van Kohout met o.a. Ina van
Faassen en Henk van Ulsen.- Vrijdag 29 en zaterdag 30/9: Ezels
en kwasten, cabaret met Job Schu-
ring (11.00 uur).
- Zaterdag 30/9: Staargebouw: LSO
0.1.v. Salvador Mas Conde m.m.v.
violist Peter Zazofsky.

recept
Krab, vlees
en groentesoep
Benodigdheden: lVi ons mager
rundvlees van staartstuk of hals in
blokjes, 1 mergpijp, IV2 el spekvet, 1
kleingesneden ui, 1 in stukjes ge-
sneden stengel bleekselderij, 3
vleestomaten geschild en klein ge-
sneden, 1 kop water, Vt kop toma-
tensap, zout en peper, V2tl tijm, 4 el
sperziebonen, 1 grote geschilde
aardappel in blokjes, 6 el okra, 4 el

gare maiskorrels, 4 el doperwtjes, 4
el limabonen uit glas of blik, 2 IA ons
gekookt krabvlees, xh el gehakt la-
vasblad.
Bak het vlees en de stukken merg-
pijp in een soepketel op hoog vuur
in het spekvet. Haal vlees en merg-
pijp met een schuimspaan uit de
pan. Fruit ui en bleekselderij in het
braadvocht goudkleurig en voeg in-
dien nodig nog wat spekvet toe. Leg
vlees en mergpijp terug in de pan
met tomaten, het water, tomaten-
sap, zout en peter en de tijm. Breng

aan de kook en laat op laag vuur in
gesloten pan een uur sudderen.

Voeg dan sperziebonen, aardappel
en okra toe met zonodig nog gelijke
hoeveelheden water en tomatensap
en laat nog 40 minuten sudderen
met deksel schuin op pan tot groen-
ten bijtgaar zijn. Verwijder merg-
pijp en doe het merg terug in de
pan. Roer tot slot mais, doppers en
limabonen met hun vocht, hetkrab-
vlees en de lavas erbij en warm alles
goed door zonder deksel.

LSO opent nieuw
concertseizoen

MAASTRICHT - Het Limbuif
Symfonie Orkest opent dit wee
einde het nieuwe concertseizoe
met een drietal concerten ono'
leiding van vaste dirigent SaJ*j
'dor Mas Conde. Vanavond i'eej
staat dit concert in de Maasp°°
in Venlo op het prograrnflj'
morgen gevolgd door de Sta'1

van Heerlen en **terdag door het StaargebouV
Maastricht. Op het program'11

staan twee composities van Jl,
hannes Brahms: het vioolconc^
en de eerste symfonie. Solis''*
de jongeAmerikaanse violist V
ter Zazofsky. Alle concerten v
ginnen om 20.00 uur.

Tijdens het eerste concert in °klassiek/romantische serie Pr
senteert het LSO twee meest6
werken uit de klassieke i".
ziekliteratuur. Al hebben v'e
vioolvirtuozen zich in de lo0°
der tijden afgezet tegen Brahn"1
vioolconcert, waarin volgens he
een te belangrijkerol voor het".
kest is weggelegd. Een 'collC^,
tegen de viool' werd (en wof
dit vioolconcert veelvuldig <>
noemd en Pablo de Sarasate ve
woordde het als volgt: 'Denkt
dat ik zo smakeloos ben dat'
mij op de bühne begeef om, &
de viool in de hand, toe te hoi*6

hoe tijdens het adagio de
melodie van het hele stuk do*M
de hobo wordt gespeeld. JoSf2|
Joachim, voor wie het co
werd geschreven, dacht er a'
ders over en voegde aan het co
eert een prachtige cadens toe, dj
tot op de dag van vandaag ve,
gespeeld wordt. Wat de opva
ting van Peter Zazofsky hierop
ook moge zijn, feit is, dat f
LSO met deze solist een.joné'
veelbelovende musicus in hü
heeft gehaald, die aan een stom
achtige carrière bezig is sinds
in 1980 de tweede prijs won °l
het Brussels Koningin Elisab«l

Concours.

Oplossing
van gisteren

1. csardas; 2. slee; 3. aegis; 4. Bein*iestrekel; 6. strak; 7. jade.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. menigte; 4. ruwe steen-
massa; 8. stijging van de waterstand; 10.
inzet bij een spel; 11. verbrandingsrest; 12.
zaadkorrel in een vrucht; 14. dwarshodt
aan een mast; 15. snarenspeeltuig; 17.
plaaggeest; 19. lofdicht; 21. veerkracht;
22. ondergevel; 23. belemmering (fig.);
25. lichte stof; 27. slot; 30. voorzetsel; 32.
vrouwelijk rund; 33. tegenwoordig; 34. ge-
zichtsorgaan; 36. beroep; 37. grondsoort;
38. springstok.

Verticaal: 1. onverstandig; 2. geslachte-
mensen; 3. rund; 5. voorzetsel; 6. ins^7. praktische oefentijd; 9. bont bedrJ>
katoen; 12. wiskundig getal; 13. vooJL,
sei; 15. roomkleurig; 16. koers, ricdll^18. vlaktemaat; 20. projektieplaatje; %
overdekt afvoerkanaal; 24. soort anti'°K.
26. vlug; 28. persoonlijk vnw.; 29- $
woord; 31. afgemat; 33. zandheuvel *
persoonlijk vn!w.; 36. boksterm (afk.)'
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Happort
Dit blijkt uit een rapport van drie hooglera-
ren van de Rotterdamse Erasmus-universi-
"teit, dat gistermiddag aan de commissie Jus-
titie van de Tweede Kamer is aangeboden.

Het rapport is op verzoek van deKamercom-
missie opgesteld.
„De conclusie lijkt onontkoombaar, dat wij
te maken hebben met een moeilijk toeganke-
lijk, onhanteerbaar, niet op de praktijk ge-
richt Nieuw Burgelijk Wetboek, dat bij in-

voering enorme kosten veroorzaakt, bij de
overheid en het bedrijfsleven", aldus de
hoogleraren J. Van Dunne, E. Luijten en P.
Stem.

In het rapport wordt becijferd dat invoering
van het NBW de overheid in het eerste jaar
een half miljard guldenkost, en over vijfjaar
1,4 miljard gulden. Voor het bedrijfsleven
worden de kosten beraamd op respectieve-
lijk 1,5 miljard en 6,5 miljard gulden. De
structurele kosten worden onder meer ver-
oorzaakt door de toename van procedures en
de extra werkbelasting voor de rechtelijke
macht, beide geschat op tien procent. De
hoogleraren tekenen bij de kostenraming
aan dat de werkelijke kosten twee tot drie
keer zo hoog zouden kunnen uitvallen.

Geschil over terugtrekking Syrische troepen

Vredesplan Libanon
al onder zware druk
f^IROET - Het vredesplan voor Libanon van de Arabische
pa lijkt al stevig te wankelen. De bevelhebber van de christe-
Jfce troepen in Libanon, generaal Michel Aoun, heeft gisteren
Hlaard dat Syrië het plan blokkeert door de verklaring van
?e Syrische vice-president Abdel-Halim Khaddam in Libanese
renten dat geen Syrische troepen uitBeiroet worden terugge-
keken, zolang er geen veranderingenzijn gekomen in het po-
üeke bestel, van Libanon.

Win heeft naar verluidt de christe-
r. e parlementsleden opgeroepen
F"! het planvan de ArabischeLiga
kofgestelde politieke hervormin-
J[ te verwerpen, totdat Syrië be-
k^ is zijn troepen uit Libanon te-
iBte trekken.
j^n aanvaardde vrijdag het vre-

»sPlan van de Arabische Liga, zo-
l hij verklaarde, om „vrede een
jfj's te geven" en na de toezegging
tinf e buitenlandse troepen, inclu-
is de 33.000 Syriërs uit Libanon
j^den teruggetrokken. Hij liet

r*l gisteren vrij negatief uit overf akkoord
i/?fdpunt van wijziging van het
Jrtieke bestel, die Syrië en de
Loslimmeerderheid van Aoun en
(christenen in Libanon eisen, is
i' het krachtens de grondwet gel-
ede christelijke overwicht in hetj^tsbestel verdwijnt. Door de
JJgste Syrische verklaring ziet hetJïjaar uit dat een oplossing voor de
P" al veertien jaar voortslepende

in Libanon toch lan-

'f op zich zal laten wachten.
.^erdag moet het Libanese parle-
|,ertt in Saoedi-Arabië de politieke
Vormingen uit het vredesplan

bespreken. Aoun verklaarde eerder
er optegen te zijn dat deze vergade-
ring buiten'Libanon wordt gehou-
den, omdat hij vreest dat de parle-
mentsleden tijdens hun reis naar
het buitenland zullen worden beïn-
vloed door Syrië.

Slovenië
trotseert
Belgrado

(t^BLJANA - De Joegoslavische
Republiek Slovenië heeft giste-
v* haar eigen grondwetveranderd.
voiu Van c*e wÜzigingen waaraan de
iaJVertegenwoordigers in Ljubl-
tya vrijwel eenstemmig steun be-
tren, behelst 'het recht op zelf-
«Schikking,chikking, waaronder begrepen
*% eiding' van J°eg°slavië en
y Sluiting bij een ander land.
d^ortaan kan de regering in Belgra-
l^'l Slovenië de noodtoestand al-
j^11uitroepen als de noordwestelij-
S^ deelrepubliek er zelf mee in-
j^'"nt. Het Joegoslavische leger kan
t^edestijd alleen nog met instem-
V0 § van Ljubljana in Slovenië
ty '''Jen ingezet.
Lsterse diplomaten beschouwen
w veranderen van de grondwet
de Slovenië als een nieuwe stap in
(}e '""'ehting van de verdieping van
4j tegenstellingen in Joegoslavië,
i^ baanden ruzieën Slovenië en
w; name Servië over de manier
it^r°P het land de ernstige econo--4 jphe, etnische en politieke crisis
tij.. °ven kan komen. Al geruime
%.AS er sprake van een openlijke
(W^gstrijd in de communistische

Defensie: voor
milieu 400

miljoen extra
DEN HAAG - Staatssecretaris Van
Houwelingen wil binnen de defen-
siebegroting voor de komende tien
jaar400 miljoen gulden extra uitge-
ven voor milieubesparende activi-
teiten. In het huidige tienjarenplan
van Defensie is ongeveer 600 mil-
joen uitgetrokken voor milieube-
sparende investeringen, maar Van
Houwelingen wenst dat bedrag op
te trekken naar tenminste één mil-
jard gulden. Dat bleek gisteren bij
de presentatie van het Milieube-
heersplan van Defensie. Van Hou-
welingen erkende dat extra ombui-
gingen noodzakelijk zijn om de 400
miljoen vrij te maken. Dat bedrag
komt bovenop de bezuiniging van
1,7 miljard gulden voor de komende
tien jaar, die op Prinsjesdag al werd
aangekondigd.
Van Houwelingen wil dat de milieu-
belastende activiteiten in het jaar
2000 met een kwart zijn vermin-
derd. De bewindsman stelt daarom
in zijn plan voor het aantal militaire
oefeningen in het veld te verminde-
ren met een kwart en meer gebruik
te maken van simulatie-technieken.
In het Milieubeheersplanwordt ver-
der gestreefd naar sanering van de-
fensie-terreinen waarvan de bodem
verontreinigd is. De geluidhinder,
veroorzaakt door schietoefeningen
en vliegtuigen, moet versneld wor-
den teruggebracht.

Dees tevreden
over beperken
groei uitgaven

gezondheidszorg
RIJSWIJK - Staatssecretaris Dees
(Volksgezondheid) heeft met enige
trots vastgesteld dat de in de lopen-
de kabinetsperiode beoogde beper-
king van de groei van de gezond-
heidszorg bijna is gehaald. Hij deed
datbij de presentatie van het Finan-
cieelOverzicht Zorg (FOZ) 1990, dat
de ontwikkelingen in de afgelopen
jaren en de prognoses voor de ko-

mende tijd weergeeft.

Als de uitgaven in 1990 zoals ge-
pland inderdaad op 46,8 miljard uit-
komen, betekent dit dat ze ten op-
zichte van 1985 met maar 15 procent
zijn gestegen. In de periode 1975-
-1980 gingen ze nog met 65 procent
omhoog en de vijfjaar daarna met
24 procent.

Het perspectief voor de jaren '90 is
gunstiger geworden, zei Dees. Door-
dat de uitgavenstijging in de afgelo-
pen jaren is beperkt, zijn er geen
nieuwe ingrijpende ombuigingen
nodig. Het demissionaire kabinet
kon daardoorvoor 1990 270 miljoen
gulden uittrekken voor 'nieuw' be-
leid.

Optimisme
Bush over

START-akkoord
WASHINGTON - De Amerikaanse
president Bush denkt dat er een
goede kans is dat hij en Sovjet-lei-
der Gorbatsjov een akkoord over de
vermindering van het aantal strate-
gische wapens zullen tekenen, als
zij medio volgend jaar hun eerste
top houden. Het staat niet vast dat
het dan klaar zal zijn, zo zei Bush
over een START-akkoord, en dat
het aantal strategische (interconti-
nentale) raketten met 30 tot 50 pro-
cent zal verminderen. „Maar ik
moet toegeven er een goede kans op

Bush schreef zijn optimisme toe aan
de gesprekken die minister Baker
(Buitenlandse Zaken) en diens Sov-
jet-collega Sjevardnadze eind vori-
ge week hebben gehouden in Wyo-
ming. Sjevardnadze deed bij die ge-
sprekken enkele nieuwe concessies
die een START-akkoord vergemak-
kelijken.

Visum VS
voor PLO'er

TUNIS - Yasser Abed Rabbo, de
leider van de PLO-delegatie die on-
derhandelt met de VS, heeft na lang
wachtenvan Washington een visum
gekregen om de zitting bij te wonen
van de Algemene Vergadering van
de VN. Dit hebben medewerkers
van Rabbo's kantoor in de Tunesi-
sche hoofdstad Tunis gisteren ver-
klaard.

Een zegsman zei dat Rabbo twee
weken heeft moeten wachten op het
reisdocument en daardoor de da-
tum van zijn vertrek naar New Vork
moest uitstellen. De zegsman voeg-
de daaraan toe dat mogelijk politie-
ke motieven eenrol speeldenen leg-
de een verband met de eerdere wei-
gering van Washington PLO-leider
Yasir Arafat een visum te geven.

bennen/buitenland
'Invoering van
nieuw wetboek
kost miljarden'

ROTTERDAM - De invoering van het Nieuw
Burgelijk Wetboek (NBW) heeft grote finan-
ciële en maatschappelijke consequenties. De
kosten van invoering lopen voor zowel de
overheid als het bedrijfsleven in de miljar-
den. Tientallen wetsartikelen uit het NBW,
Waarvan de invoeringvan de boeken 3, 5 en 6
[n 1992 is voorzien, zullen door hun onduide-
lijkheid de gang naar de toch al overbelaste
rechter bevorderen.

'Minister heeft niets- bereikt voor akkerbouw'

Landbouwschap
botst met Braks

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Het Landbouwschap
is gistermiddag in een fors conflict
geraakt met minister Braks. Voor-
zitter Doornbos van het Landbouw-
schap verwijt de minister dat |ille
plannen en afspraken om de in pro-
blemen verkerende akkerbouw te-
gemoet te komen, tot nu toe niets
hebben opgeleverd. Het Land-
bouwschap gaat zich nu beraden of
voortzetting van het maandelijks
overleg met de bewindsman in de
huidige vorm nog wel zin heeft.

Volgens een woordvoerder van mi-
nister Braks maakte het schap zich
schuldig aan ongenuanceerde en
ongefundeerde schreeuwpartijen
en een litanie aan verdachtmachtin-
gen. Volgens hetLandbouwschap is
er tijdens het overleg niet ge-
schreeuwd, „maar de sfeer was wel
grimmig".

Loos
Het Landbouwschap meent dat veel
toezeggingen aan de akkerbouw tot

nu toe loze beloften zijn gebleken.
Van een compensatievoor de dalen-
de graanprijzen is geen sprake en
ook van een actief exportbeleid
voor de granen valt niets te merken.
Van de afspraken over het verhogen
van premie voor braakliggende
grond en betere subsidieregelingen
voor bedrijfsvernieuwing en inves-
teringen op het gebied van milieu,
kwaliteit en arbeidsomstandighe-
den, is er volgens het schap nog niet
een gerealiseerd. „Het beleid voor
de akkerbouw is in de praktijk een
uitkleedbeleid gebleken", aldus
Doornbos.

Minister Braks heeft zich tijdens het
overleg verweerd door te stellen dat
hij met handen en voeten aan het
EG-beleid is gebonden en geen
maatregelen kan nemen die daar-
mee in strijd zijn. De bewindsman
zou het betreuren als het Land-
bouwschap besluit het maandelijks
overleg te staken. Het schap wil het
overleg met Braks niet helemaal
beëindigen. Gedacht wordt aan be-
sprekingen met een vrijblijvend ka-
rakter, aldus een woordvoerder.

Kabinet: totale aanpassing 'Oort' voorkomen

AOW-premie niet omhoog
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Het kabinet heeft als-
nog afgezien van het plan om de
AOW-premie voor werkenden met
een procent te verhogen om zo een
verlies aan AAW-premie, te betalen
door bejaarden, goed te maken. Dit
blijkt uit een brief die staatssecreta-
ris De Graaf (Sociale Zaken) giste-
ren aan de Kamer heeft gezonden.
Daarin kondigt hij aan dat het kabi-
net afzietvan een eerder voornemen
om bejaarden vanaf 1 januari 1990
AAW-premie te laten betalen

Het betalen van AAW-premie door
bejaarden was opgenomen in de
wetsvoorstellen-Oort. Gebleken is
echter dat bejaarden daarmee ook
recht zouden krijgen op AAW-voor-
zieningen. Dit zou een tegenvaller
van circa 9 miljard gulden kunnen
opleveren in de sociale zekerheid.
Om dat te voorkomen, heeft het ka-
binet nu besloten bejaarden geen
AAW-premie te laten betalen, zodat
ook geen rechten op voorzieningen
ontstaan.

Het afschaffen van de AAW-premie
voor bejaarden leidt echter tot pro-
blemen bij de belastingplannen-
Oort die met ingang van 1990 door-
gevoerd worden. Nu twee miljoen
bejaarden alsnog geen AAW-premie
gaan betalen, ontstaat er een gat in
definanciering van de sociale zeker-
heid. Andere premies zouden daar-
door omhoog moeten, hetgeen zou
leiden tot een totale aanpassingvan
'Oort'.

Mazowiecki
vraagt om
snelle hulp

WARSCHAU - Premier Mazowiec-
ki van Polen heeft gisteren tijdens
een gesprek met minister Nijpels
van milieubeheer een dringend be-
roep gedaan op Nederland en de
EG-landen snel te beslissen over fi-
nanciële hulp aan zijn land. De si-
tuatie is volgens hem dramatisch.
De nieuwe premier maakte de Ne-
derlandse bewindsman duidelijk
dat de Poolse bevolking buitenge-
woon ongeduldig wordt. Het water
stijgt de mensen naar de lippen, al-
dus Mazowiecki.

Het land is bereid het economisch
bestel te reorganiseren, maar dit is
naar de mening van de Poolse pre-
mier alleen mogelijk met financiële
hulp van buitenaf. Hij wil graag de
vicieuze cirkel doorbroken zien,
omdat er landen zijn die financiële
steun afhankelijk stellen van de
economische reorganisatie in Po-
len.

De Amerikaanse president Bush
verklaarde gisteren in een toe-
spraak op de jaarvergadering van
het Internationale Monetaire Fonds
(IMF) en de Wereldbank in Was-
hington dat de VS zullen vooroplo-
pen bij de internationale inspannin-
gen om de politieke en economi-
sche hervorming in Polen te onder-
steunen en daarvan een succes te
maken. Het IMF gaat Polen waar-
schijnlijk ook 700 miljoen dollar le-
nen om het land te helpen bij het
doorvoeren van economische her-
vormingen. Dat heeft de Westduitse
minister van Economische Samen-
werking, Juergen Warnke gisteren
gezegd.

Opvangen
Om dat op te vangen, heeft het kabi-
net besloten binnen het nieuw in te
voeren laagste belastingtarief van
34,9 procent het belastingdeel te
verhogen van zeven naar dertien
procent. De hierdoor extra vrijko-
mende middelen, 14,1 miljard gul-
den, zullen gebruikt worden om
premies AWW en AAW die werkne-
mers moeten betalen (het premie-
deel in het nieuwe belastingtarief),
te verlagen. Zou de AWW-premie
voor werknemers eerst 2,4 procent
zijn, nu wordt dat 1,25 procent. De
AAW-premie wordt geen 5,95, maar
1,1 procent. -

Met de operatie wordt het hogere
belastingdeel binnen Oort gecom-
penseerd -door een lager premie-
deel. Voor werknemers en bejaar-
den ontstaat zo geen financieel na-
deel.

punt uit
DDR (1)

Slechts 177 van de ruim 1.500
Oostduitsers die in tenten op
het Westduitse ambassadeter-
rein in Praag verblijven zijn te-
ruggekeerd naar de DDR. De
Oostduitse afgezant Wolfgang
Vogel herhaalde gisteren in
Praag tegenover vertegenwoor-
digers van de vluchtelingen
zijn schriftelijke belofte, dat ze
bij terugkeer naar Oost-Duits-
land niet zullen worden ver-
volgd en binnen zes maanden
het land alsnog mogen verla-
ten.

DDR (2)
De meerderheid van zowel de
Westduitsers als de Oostduit-
sers wil dat de twee Duitslan-
den worden herenigd. Dat is de
uitkomst van een opinie-onder:
zoek dat werd gehouden in op-
dracht van het Westduitse tijd-
schrift Quick. Van de 1.471 tele-
fonisch ondervraagde West-
duitsers was 88 procent voor
hereniging en van de 1.410 on-
dervraagde Oostduitsers 64
procent

Mest
Op de melkveebedrijven wordt
veel te veel kunstmest ge-
bruikt. Gemiddeld komt van de
600 kilo aangevoerde stikstof
per hectare maar liefst 500 kilo
ongebruikt in het milieu te-
recht. Ook het overschot aan
kalium en fosfor is bijzonder
groot. Dat blijkt uit een onder-
zoek van het Landbouw-Eco-
nomisch Instituut (LEI) datgis-
teren is gepubliceerd.

Minder
InformateurLubbers streeft er-
naar om het aantal staatssecre-
tarissen in een volgend kabinet
te beperken. Kringen rond de
informateur hebben dit woens-
dag laten weten.ln het huidige
kabinet zijn er elfstaatssecreta-
rissen. Lubbers meent dat de
staatssecretaris voor Midden-
en Kleinbedrijf op Economi-
scheZaken welkan verdwijnen
en die op Justitie eveneens. In
de suggestie om op Financiën
een staatssecretaris Begro-
tingszaken te benoemen, ziet
Lubbers niet veel.

Nobelprijs
Twee Tsjechen, de voormalige
minister van Buitenlandse Za-
ken Jiri Hajek en de schrijver
Vaclav Havel, zijn de voor-
naamste kandidaten voor de
Nobelprijs voor de vrede 1989.
Dat heeft de Noorse staatstele-
visie NRK gisteren gemeld. Het
Nobelcomité in Oslo, dat de
winnaarvan de vredesprijs op 5
oktober bekend maakt, heeft
elk commentaar geweigerd.

Gewond
In Jamba, Angola, zijn bij een
vliegtuigongeluk drie Portuge-
se parlementariërs, onder wie
de zoon van president Mario
Soares, gewond geraakt.

Benoemd
De Tunesische president Zine
El Abidine Ben Ali heeft pre-
mier Hedi Baccouche ontsla-
gen en vervangen door Hamed
Karoui, tot voor kort minister
van Justitie. Dat is gisteren in
Tunis in een officiële regerings-
verklaring bekendgemaakt.B-
accouche heeft de afgelopen ja-
ren enkele keren openlijk kri-
tiek geleverd op die maatrege-
len.

Doden
In Afghanistan zijn gisteren 26
mensen omgekomen bij een
ongelukmet een helikoptervan
het leger. Een regeringswoord-
verklaarde dat de helikopter op
weg was van de luchtmachtba-
sis Baghram naar Kaboel, toen
hij 'wegens technische reden'
verongelukte.

Uitlevering
Een rechter in New Vork heeft
bepaald dat een Amerikaanse
Palestijn die in Israël gezocht
wordt wegens een aanslag op
een bus, uitgeleverd mag wor-
den. Volgens de Amerikaanse
justitie is de man lid van de
guerrilla-beweging van de be-
ruchte terrorist Abu Nidal.

Roken
Jaarlijks sterven in de EG
450.000 mensen aan roken, van
wie 230.000 door kanker,
140.000 door hart- en vaatziek-
ten en 66.000 door ademha-
lingsziekten zoals bronchitis of
astma. Epidemilogen schrijven
30 procent van alle sterfte door
kanker toe aan tabak en voor-
namelijk aan het roken van si-
garetten.

Radiopiraten
Het aantal radiopiraten in Ne-
derland is de afgelopen twee,
drie jaar met circa 80 procent
afgenomen. De hoeveelheid
klachten over storende illegale
zenders is als gevolg hiervan
gehalveerd.

Een van de twee
reusachtige klokken
van de kathedraal in
het Spaanse bede-
vaartsoord Santiago
de Compostello in
Spanje werd gisteren
onder grote belangstel-
ling naar beneden ge-
takeld om in Neder-
land gerestaureerd te
worden.

(ADVERTENTIE)

HEEFT U HET AL GEHOORD!!!
12 oktober a.s. openen wij onze geheel verbouwde zaak. Op 1 oktober
sluiten'wij onze kleine zaak. Wij stellen u in de gelegenheid, door opslag-
problemen, hiervan te profiteren doordonderdag 28, vrijdag 29 en zater-
dag 30 september 10% KORTING op de nieuwe collectie te geven.

ÏVAL mm
FASHION ITj

Streeperstraat 28, Schaesberg 045-322134 | ■ ■

(ADVERTENTIE)

I.ngora pullover jÉÉIiPBÏik
et ronde of turtle hals. Jf
aktuele modekleuren W J»

anbieding jÉ**f 1 jF^ Ëgf

Donderdag 28 september 1989 "3



-z-SBBtam ■■■■■■■■■■PV^flflflflflflPflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflVHflPJfll AATARI /" Z\
r^^^—^^^^^^THf fl'^B fl^^B^^^ mW^^^flfl^ ■ ■rVj ■ ■ "■"""""""^■■.■.■.■.■.■.■.■.■ai

JVC MIDI W3MIDISET NIET gen van 2x 40 Watt (DIN). In- _______~ : ' Lp^P. PP.y. P. ' P^P^ '" '""" 1AFSTANDSBEDIENING gebouwde5-bands SEA equa- flflJflflflH ■■■■ flflflj ■■■ WM ■■HH| WmM //^fflrVSïSSrWßSffiEßl"Stylistic" Midiset, bestaande lizer.QuartzlockPLLtunerdeel V J f fl^^ ■ ■ A flj WW W j fl | I /^^WtfrWr'^tTtlluit: JVC ALE-1 Volautomati- met 16 voorkeurstations en fl flj flr fl fl n*^ vl n^ wP^ fl I .fl fl Wfl B flfl flfl I'^ ._ _I?f? IH .sche snaaraangedreven pla- Preset Scan. fl W AA fl flfl flfl P^ A fl fl fl\ fl W A\ V fl flfl „Tr. „ „„,,„ „Tr-T~<. «m
tenspeler JVC DRE-3 Kombi- _ _ I\W M ■"■f mW MmW J M Afl fl MW 1 W .fll II II ATARIIO4OSTF STF. De 1040 STF heeft e*
natie van receiver en dubbel # XIQ flfl Hl flfl flf fl flf fl flfl fl Attraktief gestyleerde compu- kompleet scala aan penpnen«
cassettedeck met een vermo- 1599,- i *TZJ IfJl I |fc "II \fl IJI 111 f flfl f J II II ter, gebouwd rond de zeer snel- poorten waaronder: een eer

wnr cuuei c unnaacci neu W m\ B fl fl fltw flfl k BJ fl' flfl fl fl fl. fll fl .fll flfl HiM le 68000 microprocessor, zeer tronies printerpoort, een r»
NUü CNHCLC vuutfOCLLUCH m\ M W' "■ L W *"^ A, ,fl\ M I J I J I I fl^flj gemakkelijk te bedienen d.m.v. 232 poort, een OMA poort, cc"

ARISTONA CST 258 midiset met CD en boxen_-995;- 899 fl. M B 1 |1 mfll (■^^.^.".fll Bi fll mt M _| de muis en de GEM omgeving, midipoort, muis en joystic»
JVC W 5 MIDISET met en dub.deck 4*4*. 899 Afl ■flflflflflflfll ißÉflflßfll fl"Jflflflfl"fl"B"flflflflHflflßflMHHnHMHMHH l^r W 1Mb irton geheu^ 'fSslM gen beschikbaar, ingebouwde pansie bus. Wordt kompie" n
AKAI M5O .4399;- 999 dubbelzijdige3.5 inch diskdrive geleverd inkl. monitor, muis f**l >i
ARISTONA ST 1808 -699",- 699 mm\ met een opslagkapaciteit van Nederlandstalige handleiding n

PHILIPS F1485 midiset met afstandsbediening .-BSS;- 699 AI geschikt voor de Atari 1040 4999",- JLHT^Vir,
PIONEERSIOO midiset met afstandsbediening 479*;- 999 M B NOGENKELE VOORBEELDEN "s
lbchnics ■ '"''g<n I I ATARI 520 STM, 512 Kb RAM, modulator voor TV 4499-,- 99*9 bl

S SÉB | ATARt MEGA ST, 2Mb intern, drive inkl. muis 2998-,- 2496 6{

I COMMODORE AMIGA 500, inkl. muis J389- 119'jA^^^A, mmm Ik COMMODORE PC-10-3, MS-DOS, inkl. monitor 2499,- 1898
| A A COMMODORE PC 30-3, AT compatible, 20 Mb4995-,- 3995 1{

9^lk II M A SHARP PC 7000, MS-DOS, portable, LCD scherm 2995-,- 1995
I^A Ijl Km. LASER3B6,2OMb,2 MbRAM, Ixfloppy, monitorS999V 699^ jl

TïM«J|li ?SXpwM I fIT Am\ mm LASER 386, idem maar dan als tower model 10999",- 749' b,

TECHNICS JET-X920 P MIDI- TECHNICSST-X 930 TUNER fIH .ÉBmUbMBI >V COMMODORE 1084, kleurenmonitor -OM;- Sjj j
SYSTEEM Digitale kwarts synthesizer tv- Wk NEC MULTISYNC2A, VGA kleuren monitor 4999-,- 17951
Aantrekkelijke audioset in ner NECP6 + PRINTER, 24 naalds topkwaliteit_ 2299",- 18991zwarte uitvoering met draadlo- TECHNICS SU-K 920VER- « ,_. . " ei!)
ze afstandsbediening, bestaan- STERKER/CASSETTEDECK STAR LC 10,9 naalds printer, 80 koloms -699;- 8^ tde uit: Kombinatie van een "New ■flflflflflflr7777T7BFTT??9fIHHHfIt kTECHNICS SL-J9O PLATEN- Class A" versterker en casset- MdlJilrlhll+m
SPELER tedeck. . . . . . telefunken .
Volautomatische snaaraange- l^*""""M**'!^^^ni
dreven draaitafel met T4P MMM hm\aiiii,^' *—^-« -\»T*raplug-in element J^rG",- %J*J%J |||WIHj ay_^^fflj

HB ff /mr\t mw m m m tFV^fll I BTvS^fß ■^?SlSf'^^ ■ I■ ■' ES
Vogelzang Heerlen gaat verbouwen. En niet zon klein beetje. Ons teitsapparatuur van alle grote merken geven we echt ongelofelijke J jf^jl*^^',,:^" \

MS iSik hele interieur wordt vervangen. Onze winkel wordt daardoor nog kortingen. Op dezepagina geven wij u slechts enkele voorbeelden, telefunken HP2O4 mogelijkheid tot kopieën op ;fe SI I^^ overzichtelijker, zodat wij onze klanten steeds beter kunnen advise- maar in onze winkel is veel en veel meer. compo set met fm stereo, dubbele:snelheid, werwoP j
mtm §MÊimmr . . ' . ' . ,_ , ~.

, , . r^ ■ ■ ■" ■■ i i. i »> " Mb, i\b, Lb, ix ój watt uit- net en vatten en. LeverDadi

cnMv Ssf r-nMD«r-T A i hT fen-Maar eerst Q3311 we opruimen. En hoe! Want de bouwploeg De aanbiedingen liggen werkelijk voor het opscheppen. Maar... wie gangsvermogen, afneembare zwart en wit.d?scspeler950 mSS^SSSSi heeft alle ruimte nodig. De lage prijzen van Vogelzang kent u al. het eerst komt, die het eerst maalt. Dus wacht niet te lang, want op %ggs^ OQÖPrachtige CD speler met nieuw der, regelbare hoofdtelefoon- |\/|aar wa{ er nu gaat gebeuren Slaat Werkelijk alleS. Op al Onze kwali- JS echt Op. Tot StrakS. lizer, dubbel cassettedeck met 389;- éCZjZJ
feature: custom file. Hiermee uitgang M^ ° ° ' r r

£^QQ ■P-^fl»>flflflFfl^Vlfl^^^^Vl^^B^VV«flfllflßi^Bll^^flFflflr,flflIflB11-"""^flFß^fl^l^flflflll NOGENKELE VOORBEELDEN
gorde in een geheugeno^ | fIÜ fljFl WM IB 1 ’ flfl flkl f fmmmé BB ■ ■ TmmmtYlmmmt "W I HITACHITRK-P 65 ingebouwdeklok, rad,o/cas.rec24*, 1#

WÖ& fMfit VOORBEELDEN WH f W^«k^IBIIS mW J I 11WBV fl^ llflTil^lCTH fl^ I PHIUPS DBo9°' modeme radi° cassetterecorder 12S
AKAI<::DS2 -785t" 5*5 *^^ L^fli.flflJ_fl^.la_-J_L I *^J f .flflkak^ r^i " l flkl *"^ A ■■ f .^A I PHILIPS D8092, radio cas.recorder met FM stereo 44»,- 9^
DENON DCD 810 -978;. 799 fc-^fl ■ ■ -fe-g ■^■« ■■ ■■ I ■ ■■ ■ ■ ■ ÏSEiiSS ».

_
TELEFUNKEN PCR 12, stereo radio cas.recorder449,- 9$

KENWOOD DP 660 48»,. 499 TW/l ZWI fc'fflflßflflTfl Cfl Td kIfITTS fl II f flfl fll fl" flfl I PHILIPS D8892, radio/cass.recorder met CD speler499;- 393
LUXMAN Dll2 -999-,- 699 lfj| |T| B I JêÊMM IMII il I J Z.fl.^A II» f ,^J TJ "J . J | GRUNDIG CITYBOY 10, stereo radio, credit card form-59-,- 39
MARANTZ CD 7511 4998",- 799 fl AW flP'k*flj flFi k flj fl _V ffl | | fl^^Jß^J |HlllBH I flfl Jflf ■ I flfl _V ■ A,WA HSQ 34) autoreverse wa|kman 4^. $
DENON DCD 910 met afstandsbediening _4099> 899 ■■BjHbaaHri4flhfc^iJßhMJflUHJlL.flflflflftM^ GRUNDIG BEATBOY 55, stereo walkman kleur geel^9r 39
MARANTZ CD 85 topklasse __ jm, 499

777TT77T77Tfl.flflflflfl .flflflflflflfTF777T77^flflflflflfl] flflflflflflflr777T7r777flflflflflflfl SONY WMB 12, echte Sony walkman -»;. 69
PHILIPS CD 880 lopnasse 188».-1599 B^Jllh'lllil.ll.'Km fljflflfl mmmmmWMiAHlliilJlirPmmmmmmm flflflflflj flf ifl itUTM flßflflfll GRUNDIG BEATBOY 230, walkman met radio_ 429;- &

COMPACTDISCSPELER matische piek-zoekfunktie, In- PIONEERA223VERSTERKER dubbing, loudness, speaker '_^^^^^^ J?\, M KÜ 11 W^
met 4x oversampling en ge- fflfi,- f w-%J x45 Watt DIN. CD direct, tape 599",- fc%/w |—]| i^p^p|"^pp|'^p^|jjj^i^p-

W'WdJllJJ'l'M WJ>\A.*HèldllJt3ffcM FUJIF62O VIDEO-8( = SONY Dubbel digitaal geheugenvoor TELEFUNKEN SN 25 TT kers voor extreem goedgeluid. SONYMETAL-XR een stuk voor een perfe^mVJjLéJAJJiILM ■ l7^>, -f Ml -l 'J -LHiT>mmmmm f 335) CAMCORDER titels, teksten en/oftekeningen, STEREO KLEURENTELEVISIE Teletekst met geheugenvoor 8 De doorbraak van het metal loop.
f.V^I sh,,ra<MMl flflflflflflflflflifllilflflflkL. Alle toetsen zijn direkt onder LP-stand voor max. 3 uur op- MET TELETEKST pagina's, geleverd metprachti- tijdperk. Metal audiotape is ab- 3 PACK METAL-XR 60

r*UM% '/tiLZi m"^*Kfi^s£^i handbereik. Gevoelige CCD- name, FM-geluidsregistratie 63 cm rechthoekige Black Ma- ge afstandsbediening. soluut de beste geluidsdrager -flJgripßijj 'Ml^^BjHj 0 iH-pÉNwlÈfolt ,*. \m r^o fl |h^pd^j| beeldchip met 320.000 beeld- voor optimaal geluid. Datum trix beeldbuis, 40 voorkeuzes — jm *\.*%. voor het opnemenvan allesoor- I^%^0 A y^^^^BßatiL * ' "^lffiv W \t-**é* I Itoffial punten. Objektief met 6x mo- en tijd kunnen op de band ge- met A/V toets, 2.x 25 Watt ste- I ZLMM ten geluidsbronnen, laagge- Kw[——pafll torzoom en macrostand.Auto- zet worden. Verstelbare zoe- reo, 2-talig met 2 frontluidspre- J898"- mm^Y+J'+J' prijsde metaal cassette, laag 3 PACK METAL-XR 90
AKAI AA-V 205 L RECEIVER FM-stereo, MGenLG. 16voor- W^IS * matische instelling voor dag- ker. fU%f\{\ NOGENKELE VOORBEELDEN bias niveau(-57,7 dB).Coating _

üjl
Matrix surround Sound. 2x60 keuzezenders. 5-bandsequali- SHERWOODCD32O hardepermalloyopname/weer- ot kunstlicht, en backhght - M J^4*4 ne 700 w. 149 met zeer fijne magnetische 10"
Watt. Aansluitingen voor Pla- zer. Aansluiting voor hoofdte- CASSETTEDECK gavekop loetsvoor legenhchlopnamen JWl\ m^mm** <** - ■ deeltjes Speciale behuizinguit A. %J
tenspeler, CD, Tape 1, Tape 2, lefoon. — " Soft touch bediening, Dolby B mm wm MWilJihlJJil'hlJ'L'M H ~ " NOGENKELE VOORBEELDEN
Videorecorder, Videodisc. /|QQ ruisonderdrukking, lucht ge- /*> '^■^■^■M //^W'yiMn'^^^j^j^i PANASONIC TCL3 LCD TV J485- 999 "^ »wnwywi

Kwarts synthesizer tuner voor -899^- "*T^W dempte cassettehouder, super 589",- «* ■ W SHARgg^MMgj MmmmWlf*. PHILIPS 21 GR 2751 stereo teletekst 4799-- 1499 BASF CHROOM SUPER lI C 90 SSTUKS^,'*

■-^"i""l,""""""""i^■l^"l,l^^,,^f",l,■"^",,^ UiïïlW'J-Mlii'ÏÏl § ■»!!■* PHIL'PS 5995 Slereo. 70 cm. teletekst 1849 MAXELLURC6O 4STUKS^SJJG tOGKOmSt DGgint Dl] V OgeiZcing ï^^n SHARPVC-AIOSHQVHS ders.Eenvoudig in te stellen ti- MAXELL XL II C9O 10STUKS42,5Ö
■m -r S"^. T" Til I I A t é*\/*\ ÉÜ VIDEORECORDER MET mer metBprogramma's in 365 f— lil stereo lll !B""Tl MAXELL XL lI CIOO 2 STUKS 9,95
IV /ml/l 1 'A /llfl AFSTANDSBEDIENING dagen. Automatisch terugspoe- 111 111 TnKnQn inQTiik«;29 9*3|\ I 11/ l\ WLJ I fll VHS videorecorder met HQ len aan het einde van de band. lUKUMÜ 10STUKS

XII t\l r-A fX^# opname en videozoeksysteem Ruisvrij stilstaand beeld. TDK SA C9O 10 STUKS ""'

B
VOGELZANG AKTUEEL VANAF S^S&ïï' »u ne, mel 6o»o*uzKCT JBfr öïl» ||| —IRI "T««" "S _,
A.S. ZONDAG GRATIS IN DE BUS! pen ACk JVC^^ M^^Goerffrefósf E^^^^M gSB *^niL,K3 -*^ÉÈÊfb **Het is weer zover. De special van *tZJ Sf! -^^^^^ l~ l""l—1 1-*"'-'*-'m,*^l IJ dtmmm ÏW^Ltax
Vogelzang Aktueel iS weer Uit. -Bas/EP Pp^'iiiy^lR S^SS^^^^ GRUNDIG M55 355A TXT uitklapbare speakers. 39 voor- mW^Z^mWk m%\
8 pagina's boordevol spektakulaire l|te^ g"^-—-^.~IH | monolith stereo keurzenders, 2 AV-kanaien, ir jeomË^EmmlmmZ^Ê^
infnrmahP Pn uPrrawnrlP aanhiP ■-■fltnU "* Infr KLEURENTELEVISIE MET afstandsbediening. Scan* aan ÉTlkli,^ mmmV^mm^^^informatie en verrassende aanDi- P-.-^flJ - ** cti en teletekst sluiting. Programmakodering
dingen van onze NOVltasnow. L**^"Klfl^ JVCHR-D 400 VIDEO- ders, timer instelbaar op 4 pro- Moderne monitor-look stereo in kombinatie met teletekstmo- 5^ ,
Ondanks de verbouwingswerk- BOSE 301 LUIDSPREKERS RECORDER gramma's binnen 14 dagen. In- televisie met 55 cm flat square dule. Afmetingen(bxhxd): PHILIPS D9022 bevestiging of als tafel mooc,
zaamheden vinden wij dat Novita 's-Werelds meest gekochte, VHS videorecorder met 3 kop- klusief draadloze IR afstandsbe beeldbuis (effektief 51 cm) en 52 x49x 40cm. Kleur donker Goedgekeurd door het mi- laatste nummer geheugen.

'89 moet doorgaan. Daarom pre- kompakte luidspreker gjjajto «, pjj dieningmet LCD beeldscherm. CTI-^^n^ metallic. SSXSIZ CtQsenteert Vogelzang u deze show OQQ l^mS^mTt 1 HQQ "S^^nuSÏ 1 RQQ telefoon, geschikt voor muur- -89;- D^
van 3 t/m 14 Oktober a.S. waar U .595. W*W*W hand tuner met 50voorkeurzen- W2B,- A.\J+J^J heugen. Daglichtscherm en 4999",- AWWV pvofoon /^

niet missen. Want naast alle no- \ yf JgS^^WST8"""^" ft^^ OPENINGSTIJDEN: W^ó^=^^^i^^^viteiten staat Vogelzang weer fl \ fj^ M M M —.^^^^,— ni T/MVR nq?n ltó^^^«?S^^boordevol voordeel. H \/ Jf I flfffc Mfll flB I IIofjM"■.i' 'i Uy JU
Onze excuses voor de eventuele E VJ II lir^Ll M\ ï^ 18.00 UUR, DONDER-
overlast, maar wij weten zeker: m \J IjI M U DAG KOOPAVOND TT^SoT !?olumHPTT 9°e?9 eeï ;uMirHlunciTnmAftDn m wl flfl MM Am Im .fltfiflafl^ Am -r«-r o. " ...,); Bureau/muur-telefoontoestel 12 maanden garantie. Lev»1Het IS de MOEITE WAARD. fljflf fl^fl/ fljflf fljflj Bfflflji flj ■■ ■ AflflJ TOT 21.00 UUR, metdruktoetsen, herhaaltoets, baar in dekleuren wit, zwart en

Daverende beeld- en geluidshow met spektakulair voordeel! W^^ggf |fUil jeItïel Ofltheeil SZ SsS 2, 129
VOGELZANG: GROOTSTE SPECIALIST IN HIFI, VIDEO, TELEVISIE, COMPUTERS EN ELEKTRONIKA

Heerlen: Akerstraat 19.



Geen incidenten
bj at*te, blanke en 'gekleurde' anti-
iJjj'theidsactivisten zijn dit jaareenJ'talkeren samen gaan zwemmen
ij. te bereiken dat de zwembadenIngesteld worden voor alle Zuid-
j^'kanen. Bij de twee zwembaden

die sinds kort ook
l «Hen toelaten, hebben zich geen

'denten voorgedaan.

in de bussen
%h we' tot vervelende scènes,
rdat de buschauffeurs moesten
Ij Palen of een passagier een kleur-
j § Was, en dus wel met een 'blanke
feu, mocnt reizen, of zwart was en

moest worden.

C nv toe mogen de zwarten van
B(,L"mige bussen in Johannesburg
ii;?ruik maken. Op veel busroutes
C« n echter alleen „blanke bus-
]Pp. » die ookkleurlingen en Indiërs
»taiaten. De transportraad van de
|<, g moet formeel toestemming ver-
Da en voor het toelaten van zwarte

sagiers in blanke bussen.

Huurcommisies
van traagheid
beschuldigd

Van onze verslaggever
UTRECHT - Huurders moeten te
lang wachten op een uitspraak
van de huurcommissie. Bij ge-
schillen over servicekosten ko-
men regelmatig wachttijden van
twee tot drie jaar voor. Ook bij
huurverhogingszaken komt het'
voor dat een huurder alweer een
nieuwe huurverhoging krijgt aan-
gezegd, terwijl de huurcommissie
nog geen uitspraak heeft gedaan
over de vorige.

Coördinator drs. L. Bobbe van het
Nederlands Verbond van Huurders
(NVH) zei dat gisteren in Utrecht tij-
dens het symposium 'Tien jaar
huurcommissie'. Volgens Bobbe
zijn de lange wachttijden vooral hjet
gevolg van de onderbezetting van
de secretariaten. Hij dronger op aan
snel maatregelen te nemen.

Staatssecretaris Heerma (Volks-
huisvesting) ging tijdens het sym-
posium in op zijn plannen huurders
en verhuurders meer onderhande-
lingsvrijheid te geven bij het vast-
stellen van de huren. Dat zal vol-
gens hem gevolgen hebben voor de
taak en het functioneren van de
huurcommissies. Heerma ziet de
komende jaren een verschuiving
optreden naar een college van arbi-
trage.

Bobbe betoogde dat,nu het rijk zich
steeds meer wil terugtrekken uit de
volkshuisvesting, het belangrijk is
dat de onderhandelingspositie van
huurdersorganisatie bij wet wordt
[geregeld. Hij verwees naar Zweden,
|waar dit al het geval is.

Herziening
De titel luidt dit jaar: „Militair po-
tentieel van de Sovjetunie - Voor-
uitzichten voor Verandering". Vorig
jaar was op de omslag Gorbatsjov te
zien staande op het dek van een on-
derzeeër met kernwapens. Toen
werd gewaarschuwd dat de Sovjet-
unie Iran zou kunnen binnenvallen
en het land onder de voet lopen.
Maar nu wordt gezegd dat dit on-
waarschijnlijk is en dat de Sovjet-
troepen in elk geval toch zouden
worden teruggeslagen.

Belangrijke onthullingen over nieu-

we Sovjetwapens worden niet ge-
daan, ofschoon het rapport meldt
dat de Sovjetunie ruwweg 170 mo-
biele SS-25 eenkoppige kernraket-
ten op vrachtwagens operationeel
heeft gemaakten nog eens 18 SS-24-
-raketten heeft geplaatst, die elk tien
kernkoppen hebben en op spoorwa-
gons staan.

Conferentie
De oplossingen in de RIV-
M/ECN-studie zullen worden be-
sproken op de grote klimaat-con-

ferentie, waaraan milieu-min-
sters van 60 landen deelnemen.
Deze conferentie wordt begin
november op initiatief van het
ministerie van VROM gehouden
in Noordwijk. De landen willen
een antwoord zoeken op de drei-
gende klimaatsverandering op
wereldschaal, waardoor onder
meer de zeespiegel 30 tot 85 cen-
timeter zal stijgen.

De aandacht concentreert zich
daarbij op kooldioxide die voor
driekwart verantwoordelijk is
voor het broeikaseffect. De con-
centratie van koolstofdioxide in
de atmosfeer is in een periode
van een eeuw met ruim dertig
procent toegenomen. De vervan-
ging van steenkool op korte ter-
mijn en van olie en aardgas op
middellange termijn door onder
meer wind-, zonne- en getijden-
energie wordt door het RIVM
'noodzakelijk voor een duurza-
me oritwikkeling van de wereld-
economie' genoemd.

binnen/buitenland

Alle vrijetijdsvoorzieningen open voor zwarten

Johannesburg schaft
kleine apartheid af
Van de redactie buitenland

'°HANNESBURG - De ge-
eenteraad van Johannes-Ul*g heeft besloten een eind te

.aken aan de rassenscheiding
j bussen, zwembaden en an-
re openbare voorzieningen
de stad. Het beheerscomité

jf. de grootste stad in Zuid-.,ika, waar de regerende
Janke Nasionale Party (NP)
j,

11 meerderheid heeft, be-
t.^t dinsdagavond alle vrije-
Wsvoorzieningen met on-
'ddellijke ingang open te
e'len voor zwarten.

r'etta Marx, de vice-voorzitter
H comité, verklaarde dat het-
tieerscomité van mening is dat de

Hj^enleving op weg is naar eenruw Zuid-Afrika. „In dit sta-
jg 1'" aldus Marx, „kunnen wij
(e legale actie ondernemen om

laar ras gescheiden voorzienin-
j*n 'n stand te houden." De NP van

president Frederik de
J-rk heeft beloofd veel vormen
Q de zogenaamde kleine apart-
% af te schaffen en de zwarten
."len vijfjaar beperkte medezeg-
t."schap te geven in de nationale
lering
hL gemeenteraad van Johannes-
iH 8 stemde met overweldigende
t er derheid vóór de openstelling
"tv *^e voorzieningen. ondanks een

waaruit bleek dat bij-
,Qe helft van de blanken in de stad
Jen de opheffing van de rassen-
t^'ding was. Alleen drie leden
C 1de extreem-rechtse Konserva-
ji !e Party stemden tegen het voor- VS matigen toon over

militaire kracht Sovjets
Van de redactie buitenland

WASHINGTON - Het Ameri-
kaanse ministerie van defensie is
in zijn gisteren verschenen jaar-
rapport over de stand van het mi-
litaire potentieel van de Sovjet-
unie voor het eerst gematigd van
toon geworden. Er zijn ingrijpen-
de veranderingen aan de gang in
het land, zo wordt gesignaleerd.

Op het 159 pagina's tellende rapport
staat een afbeeldingvan Sovjettroe-
pen in gepantserde personeelsvoer-
tuigen bij de terugtrekking uit Af-
ghanistan. In het voorwoord zegt de
Amerikaanse minister van defensie,
Dick Cheney, dat er „dramatische
veranderingen" plaatsvinden in de
Sovjetunie. „Wij moeten Moskou
aanmoedigen om zijn beleid gericht
op bevordering van pluralisme in
het binnenland en van internationa-
le stabiliteit buiten het land te be-
vorderen," Cheney.

iWel herhaalt hij beschuldigingen
dat Moskou zijn strategische kern-

wapens moderniseert en nog geen
uitvoering heeft gegeven aan de
krachtige vermindering van con-
ventionele strijdkrachten, die Sov-
jetleider Michail Gorbatsjov heeft
beloofd. „Het militaire potentiecel
van de Sovjetunie blijft een belang-
rijke bedreiging vormen van onze
veiligheid." Toch ontbreekt ditmaal
veel van de scherpe retoriek van
vroegere rapporten. Afschrikking

Het is ondanks de ontwikkeling
naar een opener samenleving en
naar democratie in de Sovjetunie
van groot belang dat de NAVO vast
blijft houden aan een sterke militai-
re afschrikking, „totdat de Sovjets
hun strijdkrachten op aanzienlijk
lager niveau hebben gebracht."

Want ondanks beloften over verla-
ging van de Sovjetdefensiebegro-
ting met 14,2 procent in twee jaar
„stegen de Sovjetrussische defen-
sie-uitgaven reëel met drie procent
per jaar, terwijl de Amerikaanse in
diezelfde periode reëel daalden met
elf procent," zo besluit Cheney.

Rapportage: betalen uit verhoging brandstofprijzen

Halvering broeikaseffect
kost 30 tot 50 miljard

Van onze correspondent

BILTHOVEN - Om de uitstoot
van kooldioxyde, de belangrijk-
ste veroorzaker van het broeika-
seffect, in ons land te halveren,
moeten investeringen worden,
gedaan van 30 tot 50 miljard gul-
den. Het geld moet worden ge-
bruikt voor energiebesparing en
ter vervanging van fossiele
brandstoffen, zoals steenkool,
olie en gas door alternatieve
energiebronnen. De kosten wor-
den opgebracht door een verho-
ging van de brandstofprijzen met
5 tot 10 procent. *
Dat staat te lezen in een studie
van het Rijks Instituut voor
Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne (RIVM) en het onderzoeks-
centrum Energie Centrum Ne-
derland (ECN). De rapportage is
gisteren besproken op een inter-
nationaal symposium in Biltho-
ven. Als financiering van de
maatregelen wordt voorgesteld

de olie- en gasprijzen met 5 tot 10
procent te verhogen en die van
steenkool met 20 tot 30 procent.
Volgens de studie is door deze
ingrijpende maatregelen een re-
ductie van de kooldioxide-uit-
stoot met 50 procent in dertig
jaar haalbaar.

Om de opwarming van de aarde
te stoppen is een vermindering
met 80 procent op wereldschaal
noodzakelijk. Het Nationaal Mi-
lieubeleidsplan streeft in Neder-
land geen reductie van kooldio-
xide na, maar handhaving op het
niveau van 1985. Premier Lub-
bers liet voor de verkiezingen
weten een reductie van 8 procent
in de komende kabinetsperiode
noodzakelijk te vinden.

Meer Havo- en
VWO-ers naar
leerlingwezen

AMSTERDAM - Het leerlingwe-
zen (een mede door de overheid
bekostigde combinatie van scho-
ling en werk) krijgt steeds meer
leerlingen met een Mavo-diplo-
ma en (uitvallers) van Havo en
VWO, die een beroepsopleiding
willen volgen. Hierdoor kan de
terugloop van leerlingen met een
lbo-vooropleiding worden goed-
gemaakt.

Dat heeft staatssecretaris De
Graaf(Sociale Zaken) gisteren in
Amsterdam gezegd tijdens een
bijeenkomst van de stichting Ar-
bouw (arbeidsomstandigheden
in de bouw.
Het leerlingwezen verdubbelde

sinds 1982 tot 50.000 leerlingen
per jaar, maar dreigde onder
deze grens te zakken omdat
steeds minder lbo-ers, het tradi-
tionele reservoir, voor het leer-
lingwezenkozen. Een campagne,
afgesproken tussen sociale part-
ners en kabinet, heeft er volgens
De Graaf nu toe geleid dat de in-
stroom uit 'hogere' opleiding
stijgt.

Door enkele andere regelingen
die lefen en werken combineren
bij het echte leerlingwezen op te
tellen is de afgesproken verdub-
beling ten opzichtevan 1982 zelfs
ver overschreden, aldus De
Graaf. Het gaat volgens hem dan
ook uitstekend met het leerling-
wezen.

Sociale Zaken verwacht een ver-
dere groei, vooral van vrouwen
en meisjes (nu een kwart van de
instromers) en vanuit culturele
minderheden (2 procent). Ook
jongvolwassenen (tot 27 jaart en
werklozen kunnen, na het beha-
len van basiskwalificaties, in
aanmerking gaan komen.

'Suriname saboteert
onderzoek inzake

bloedbad Pokigron'
Van de redactie buitenland

WASHINGTON - Suriname
saboteert het onderzoek van
de mensenrechtencommissie
van de OAS inzake de massa-
moord bij Pokigron. Die be-
schuldiging heeft prof. Clau-
dio Grossman, advocaat van

de nabestaanden van de mas-
samoord, in Washington ge-
daan na een hoorzitting van de
mensenrechtencommissie van
de Organisatie van Ameri-
kaanse Staten (OAS).

Op de hoorzittingzei de Surinaamse!}
ambassadeur Udenhout volgens
Grossman dat hij conform de in-!
structies van zijn regering niet op de
beschuldiging kon reageren dat het
Surinaamse leger zich op 31 decem-!
ber 1987 bij Pokigron schuldig heeft-
gemaakt aan moord op onschuldige!
burgers. Ambassadeur Udenhout;
zei dat hij slechts opdracht had op
de hoorzitting aanwezig te zijn en;
zijn regering verslag uit te brengen.-
Paramaribo was in april al gedag-!
vaard door de OAS-commissie,;
maar liet toen verstek gaan. Ditmaal-
was Suriname echter wel bereid om,
mee te werken, zo verzekerde de
Surinaamse minister van buiten-
landse zaken, Eddy Sedoc, maan-
dag echter nog.
Volgens de minister had de Suri-i
naamse vertegenwoordiger de op-
dracht de OAS te laten weten dat
het onderzoek naar de zaak-Poki-;
gron nog niet is afgesloten. Overi-
gens zou Suriname aanvankelijk op
de hoorzitting door ambassaderaad;
Glenn Alvaris worden vertegen-,
woordigd, en niet door ambassa-'
deur Udenhout.
Volgens Grossman beperkte Uden-
hout zich tot de opmerking dat hij'
hoopte in de toekomst het stand-
punt van de regering van Suriname
te kunnen geven. Ambassadeur
Udenhout was dinsdagavond niet
voor commentaar bereikbaar.
Grossman zei na afloop van de hoor-
zitting dat hij zeer teleurgesteld was
over de houding van Suriname. „De
Surinameers weigeren samen te
werken met het onderzoek van de
OAS en proberen de zaak op de lan-
ge baan te schuiven. Bij een vorige'
hoorzitting zijn ze niet komen opda-
gen, en nu zijn ze alleen maar ko-
men luisteren. Suriname heeft geen
van de beschuldigingen weerspro-
ken. De manier waarop de autoritei-
ten zich gedragen, bewijst dat ze
niet met het onderzoek samenwei\
ken."
Prof. Grossman noemde op de hoor-
zitting de moord bij Pokigron een
van de wreedste massamoorden die
op het Amerikaanse continent heb-
ben plaatsgevonden. Namens de fa-
milieleden eiste hij dat de commis-
sie voor de mensenrechten Surina-
me aansprakelijk stelt en veroor-
deelt tot het betalen van schadever^
goeding. Volgens Grossman is er
haast: de zaak speelt al bijna twee
jaar, en de nabestaanden leven in
bittere armoede.

Felle kritiek op
functionaris VN

GENÈVE - De Zwitserse televisie
heeft zware beschuldigingen tegen
de VN-commissaris voor de vluch-
telingen, Jean-Pierre Hocke, geuit.
Hocke, zelf Zwitser, werd in het
programma 'Rundschau' ervan be-
schuldigd geld uit een speciaal
fonds van het Hoge Commissariaat
voor de Vluchtelingen van de Ver-
enigde Naties (UHCR) te hebben ge-
haald om eerste klas te kunnen vlie-
gen.

Hocke ligt ook al enige tijd onder
vuur van enkele medewerkers die
hem gebrek aan financiële discipli-
ne verwijten. Ook zijn „ruwe" stijl
van leidinggeven valt binnen eigen
kring slecht.
Hocke zei in de uitzending dat hij
voor zijn reizen nog nooit een dollar
ten koste van de vluchtelingen heeft
uitgegeven. Sinds 1987 mag overi-
gens alleen VN-secretaris-generaal
Javier Perez de Cuellar op kosten
van de zaak eerste klas vliegen.
Hocke boekte steeds voor business-
class. Hij liet evenwel vlak voor ver-
trek zijn ticket omzetten in een
duurder kaartje eerste klas. Het ver-
schil zou hij later uit het speciale
VN-fonds halen. Hocke zou op deze
wijze ook vliegtickets voor zijn
vrouw hebben bekostigd. In totaal
zou Hocke sinds 1987 zon 300.000
dollar uit de VN-pot hebben ge-
haald.

Plan UNITA
voor vrede
in Angola

JOHANNESBURG - De Angolese
verzetsbeweging UNITA die een
buitengewoon congres houdt in het
Zuidangolese Jamba, heeft een vijf
punten tellend vredesplan aangeno-
men om een eind te maken aan de
burgeroorlog in het land. Dat heeft
de Zuidafrikaanse staatszender
SABC gisteren gemeld..
Het vredesplan, dat binnen twaalf
maanden uitgevoerd kan worden,
voorziet in
- directe onderhandelingen tussen
de UNITA en Angolese regering;- instelling van een bestand en de
vrijlating van alle politieke gevan-
genen;
- vorming van een overgangsrege-
ring van nationale eenheid waar-
voor UNITA de kandidaten van
haar keuze naar voren mag schui-
ven;- opstellen van een nieuwe grond-
wet;
- het uitschrijven van „vrije en eer-
lijke" verkiezingen.

Op het bestand moet toezicht ge-
houden worden door een militaire
commissie waarin soldaten zitting
hebben van verschillende bevrien-
de Afrikaanse landen. Negen maan-
den na het bestand moet de over-, gangsregering gevormd worden. Zij
organiseert algemene verkiezingen
die gecontroleerd worden door ver-
tegenwoordigers van de Organisatie
van Afrikaanse Eenheid en de VN.

UNITA-leider Jonas Savimbi bena-
drukte tijdens het congres nog eens
dat hij nooit deAngolese politiek zal
verlaten en nooit zal toestaan dat de
UNITA wordt opgenomen in de re-
gerende MPLA-partij, zoals enkele
maanden geleden nog door Luanda
werd voorgesteld. I
UNITA bevecht deMPLA, de enige
toegestane partij in Angola, al sinds
'de onafhankelijkheid in 1975.

Besnoeiing
SDI-budget

van nog eens
300 miljoen

WASHINGTON - De Ameri-
kaanse Senaat, waarin de De-
mocraten in de meerderheid
zijn, heeft met 66 tegen 34
stemmen een amendement
verworpen, met het aannemen
waarvan een extra bezuiniging
van 300 miljoen dollar op de
begroting voor het Strategisch
Defensie Initiatief ongedaan
zou zijn gemaakt.

De 300 miljoen dollar gaat nog eens
af van de 4,5 miljard dollar die de
Senaat in augustus nog goedkeurde
voor Star Wars, het plan voor een
schild in de ruimte tegen raketten.
De begroting die de Senaat uitein-
delijk heeft goedgekeurd, bedraagt
900 miljoen dollar minder dan waar-
om president Bush had gevraagd
voor de eerste 12 maanden, gere-
kend vanaf 1 oktober.
De Democratische senator James
Exon gaf toe dat er „geen twijfel
over mogelijk is" dat de steun in de
Senaat voor Star Wars uiterst gering
is.
De Senaat verwierp een amende-
ment, waarin aangedrongen werd
op een bezuiniging van 2,7 miljard
dollar op de begroting voor de B-2
bommenwerper, ook wel bekend
als 'Stealth'. Dit toestel is vrijwel
onzichtbaarvoor vijandelijke radar.
De Amerikaanse luchtmacht wil 13
van deze vliegtuigen aanschaffen
om er proeven mee te doen. De
bommenwerpers kosten omgere-
kend zon 1,6 miljard gulden per
stuk.

. (ADVERTENTIE)
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Gedurende de laatste
tien maanden heeft de
Mexicaanse politie in een
grootscheepse campagne
ter bestrijding van de
narcolicakwaal in heel
Mexico ruim 22 ton
cocaïne opgespoord en in
dit verband 8000 van
Jiandel in drugs
verdachte personen
gearresteerd. Deze
gegevens werden gisteren
in Mexico-stad op een
persconferentie
bekendgemaakt door de
openbare aanklager
aldaar, Enrique Alvarez
del Castillo. Rondom de
tafel waarachter Alvarez
del Castillo en zijn naaste
medewerkers plaats
genomen hebben, ligt de
geconfisqueerde
lioeveelheid cocaïne in
pakjes opgestapeld.
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De laatste dag
om inte schrijven.

Geïnteresseerde beleggers zal de verkoop van DSM aandelen door de DSM bepalen. Zo heeft DSM zich internationaal toegang verschaft tot talrijke markten en zieh c

Nederlandse Staat niet zijn ontgaan. 28 September om 15.00 uur wordt de inschrijving gesloten. in nieuwe segmenten mondiaal geprofileerd.
DSM is een vooraanstaand internationaal chemieconcern geleid vanuit De prestaties van DSM komen konkreet tot uiting in de financiële resultaten

Nederland met een jaaromzet van ruim f 10 miljard. De onlangs gepubliceerde halfjaar winst be- de afgelopen jaren. En recent in de winst over het eerste halfjaar,
droeg f 640 miljoen. (Eerste halfjaar 1988: f 317 miljoen.) De sluiting van de inschrijving op de aandelen DSM tweede trance

Om strategische doelstellingen te realiseren investeerde DSM vorig jaarf 1 miljard donderdag 28 september 1989 15.00 uur. De toewijzing van de aandelen vindt plaats vrij'

in nieuwe installaties, verbetering van produktieprocessen, milieu- en veiligheidsbeheersing 29 september 1989. Storting op de toegewezen aandelen woensdag 11 oktober 1989.
en acquisities van andere bedrijven. Voor uw inschrijving op DSM aandelen tweede tranche kunt u zich we*1

Wereldwijd (met name in Europa en de VS) werken bij DSM 29.500 mensen, tot uw bank of commissionair,

van wie 2000 in Research & Development
Aan Research & Development werd vorig jaar f 360 miljoen uitgegeven.

Het verbeteren van reeds succesvolle produkten en processen en het ontwikkelen van nieuwe \Wm\ .BV .b£è
hoog gespecialiseerde produkten stonden hierbij centraal. mm^^^m\ 11If I ' P J

Door een jarenlang aktief investeringsbeleid en kontinue marktgerichte ■^■^ ■* " "
research zijn duizenden patenten verkregen die mede het huidige en toekomstige succes van "^"^



'Trendbreuk in vruchtbaar beleid'

Ondernemers
laken looneis

. Van onze redactie economie

"^ARLEM - De Algemene Werkgevers Vereniging (AWV, de
Rotste werkgeversvereniging in de industrie) vindt dat door

'e 4-procent looneis van de Industriebond-FNV een einde
reigt te komen aan het vruchtbare matigingsbeleid van de
ratste vijfjaar. En juist dat beleid heeft ervoor gezorgd dat de
*°opkracht van de modale werknemer en de werkgelegenheidr fors op vooruit zijn gegaan.

Aens de AWV is de door de In-
(."riebond berekende loonruimteWoduktiviteitsstijging plus infla-

' Van 6 procent te royaal en te al-

gemeen. Omdat de Industriebond
vindt dat het grootste deel daarvan,
namelijk vier procent, moet worden
gebruikt om de lonen te verhogen,
spreekt het AWV van een trend-
breuk in het arbeidsvoorwaarden-
beleid. „Een ombuiging van werk-
gelegenheidnaar geld", aldus direc-
teur N. R. Meijer.
In de Macro-Economische Verken-
ning (MEV) voor de periode 1991-
-1994 gaat het Centraal Planbureau
(CPB) uit van een nominale stijging
van de contractlonen met 2 procent.
Dat is een gemiddelde loonstijging.
Daarom is ook niet bekend wat een
eventueel ingewilligdelooneisvan 4
procent voor de industrie betekent
voor de rest van de economie. Wel
stelt het CPB dat extra loonstijging
over de hele linie een gevaar bete-
kent voor het groeivermogenvan de
economie op langere termijn, het ri-
sico van een oplopende werkloos-
heid en een verzwaring van de pro-
blematiek rondom overheidstekort
en collectieve druk.

Benoeming
B^SWIJK- C. van Grinsven uit

eleen is gekozen tot lid van het
H^stuur van het Nederlands. hristelijk Ondernemers Ver-
end (NCOV). Van Grinsven isnder andere lid van het bestuuran- de Limburgse Organisatie
X.9"0- Zelfstandige Ondernemers

een organisatie die is
"^gesloten bij het NCOV.

Reorganisatie
Philips BRD

j^EN-Philips wil in het kader van
(jj

1 grote herstructureringsoperatie
3 twee Westduitse dochteronder-
(iigingen, de juridisch zelfstandige
»nUIPs GmbH (Hamburg) en de All-
deinen Deutschen Philips Indu-
ik!"; GnibH (Alldephi, eveneens te
C a urg) samenvoegen. Alldephi
j^fatomgedoopt in Philips GmbH.
te samenvoegingsoperatie heeft
0t^n ontslagen tot gevolg. Alldephi
u^at dienstverlenende bedrijven
eu vet terrein van transport, finan-
(j tT!ng en verzekering. Philips
5Öh Produceert huishoudelijke
von ratuur ' lampen en elektronica
ehor wetenschappelijk onderzoeks^dustrie.

Ilofslede
CNV-voorzitter H. Hofstede vindt
de looneis van 4 procent die de In-
dustriebond FNV voor de cao-on-
derhandelingen van komend jaar
stelt, niet overtrokken. „Als je,kijkt
naar de winsten in de bedrijven, dan
is de eis van de FNV-bond heel re-
delijk", aldus Hofstede. „We moe-
ten de loonruimte (de produktivi-
teitsstijging plus inflatie) verstandig
gebruiken, maar ik heb niet het idee
dat de Industriebond FNV dat niet
doet". Hofstede zei te verwachten
dat de Industrie- en Voedingsbond
CNV binnenkort met vergelijkbare
eisen zal komen.

overzicht
Omlaag

- Op de Amster-
Srnsche effectenbeurs zijn de

b e?ste koersen gisteren gedaald.
1 lm 66 procent van de aande-
" Was lager, meer dan 20 pro-

j,"-1 Was onveranderd en slechts
CRoroeent zocht net hogerop. De
VS"S koersindex algemeen zakte
J.n 206,5 tot 204,1. De stem-
l9lnBsindex verloor 1,6 punt op

Als oorzaakvan de zwakke stem-
Ij. NSnS werd de gestadig doorzak-
°ok dollar genoemd terwijl
fc* een verdere rentestijging,
sen 2'C"^ m la<=ere obligatiekoer-

*" Weerspiegelde, een nare uit-ginghad.
rje ln-ternationale aandelen wer-
tyn samen met enkele andere
;> arden het stevigst aangepakt,
f 2 „Verloor Koninklijke Olie

«--JO 0p f 144 en Unilever f 1,60foi 154,50. Hoogovens zag zich
it'7 ontnomen op f96,70. Van
fL banken zakte NMB f 2tot
lor. Verzekeraar Aegon ver-
0°£ f 1,60 terrein op f 112.
Cd- uitSever VNU moest het
gau lessen met een achteruit-
W5van f 2»20 °P f 112,50. Bols
ge, eveneens f2,20 achteruit
ty*<et tot f173. Flauw lag ook
fB2 Anen met f 1,80 verlies op
Aslr n°ld> die een proces van
tot «P aan de broek heeft zakte f2
Sen 135'50-- Van de uitzonderingen was
vier an der Grinten die op f 330
WpK gulden bijboekte. Borsumrj-
rnl n 7 deed het ook behoorlrjk
<*e ï ir'3o winst °P f i2- °ok °P
&Unt e markt waren er licht-
eer, n- Zo trok Ahrend weer
*P 0 f6aan tot f284 en boekte
fs<£ eyne Fles een winst vandei?/; 0p f 188-Union was vrien-
Sch met f°'40 avance op f24.
"frt;o rP lager was daartentegen
W^Beheer die fl6 minder

werd op f203.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.

AEGON 113,60 112,00
Ahold' 137,40 135,50
Akzo 142,10 141,80
A.B.N. 43,60 43,30
Alrenta 166,40 166,00
Amev 56,60 55,90
Amro-Bank 84,40 83,90
Bols 175,20 173,00
Borsumy W. 122,70 125,00
Bührm.Tet. 71,10 70,70
C.S.M.eert. 80,00 79,40
DAF 53.70 52,60
Dordt.Petr. ,* 134,10 13200
DSM 127,00 126,80
Elsevier 79,50 79,10
Fokker eert. 48,80 47,90
Gist-Broc. c. 35,20 34^90Heineken 139,30 138,30
Hoogovens 99,00 96,70
Hunter Dougl. 117,80 117,70
Int.Müller 98,50 98,30
KBB eert. 87,80 86,90
KLM 53,10 52,80
Kon.Ned.Pap. 54,70 54,40
Kon. Olie 146,30 144'ü0
Nat. Nederl. 72,30 7140
N.M.B. 274,50 272^0Nedlloyd 94,00 93,90
Nrjv. Cate -97,00 97,20
Océ-v.d.Gr. 326,00 330,00
Pakhoed Hold. 144,50 143,10
Philips 47,80 47^50Robeco 111,90 111,50
Rodamco 81,20 81,00
Rolinco 113,50 112,70
Rorento 61,30 61,10
Stork VMF 44,50 44,20
Unilever 156,10 154,50
Ver.BezitVNU 114,70 112 50
VOC 35,50 35,10
Wessanen 83,80 82.00
Wolters-Kluwer 48,00 47,00

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 60,00 60,00fACF-Holding 45,50 44,50
Ahrend Gr. c 278,00 284,00
Alg.Bank.Ned 44,60 44,50
AsdOpt.Tr. 21,10 21,10
Asd Rubber 6,80 6,60
Ant. Verff. 330,00
Atag Hold c 104,50 103,50
Aut.lnd.R'dam 120,00 115,00
BAM-Holding 572,00 570,00
Batenburg 92,30 91,80
Beers 165,50 161,00
Begemann 119,00 113,40
Belindo 373,00 373,00
Berkels P. 6,55 b 6,60
Blyd.-Will. 31,70 31,30
Boer De, Kon. 417,00 417,00
de Boer Winkelbedr. 69,30 68,70
Boskalis W. 14,70 14,60
Boskalis pr 13,00 12,95
Braat Beheer 51,00 51,50

Breevast 24,00 23,00
Breevast eert. 24,00 23 00
Burgman-H. 3060,00 380000Calvé-Delft c 1.025,00 1010 00
Calvépref.c 58.90,00 582500
Center Parcs 62,40 61,00
Centr.Suiker 79,50 78,50
Chamotte Unie '0,20 1020Cindu-Key 117,50 117,00
Claimindo 355,00 352 00
Content Beheer 23,30 2340
Cred.LßN 74,50 69^50Crown v.G.c 100,50 lOoiöODesseaux 264,50 260,50
Dorp-Groep 46,50 46,50
Kconosto 365,00 36200aEMBA 139,30 13930
Enraf-N.c. .56,20 56*20
Eriks hold. 451,00 44500
Flexovit Int. 93,20 9230Frans Maas c. 87,80 86,60
Furness 132,50 129,50
Gamma Holding 90,50 89,00
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 32,70 32,20

"Geveke 45,00 45 00
Giessen-de N. 297,00 28700
Goudsmit Ed. 415,00 416,00
Grasso's Kon. "iOO 112^20Grolsch 148,00 149 00
GTI-Holding 194,00 194,00Hagemeyer 127,00 124,50
HALTrust B 15,90 1570
HAL Trust Unit 16,00 1570
H.B.G. 237,00 233,00
HCS Techn 19,10 19,00
Hein Hold 123,50 123,00
Hoek's Mach. 203,50 20300
Holec - 38,80 3700aHeineken Hld 123,50 123,00
HollSeaS. 1,30 i i3oHoll. Kloos 587,00 570 00e
HoopEff.bk. 10,20 io'io
Hunter D.pr. 5,95 595
ICA Holding 20,80 20 80IHC Caland 38,90 37,50
Industr. My 243,00 242,50
Ing.Bur.Kondor 672,00 670,00
Kas-Ass. 51,00 51,10
Kempen Holding 17,40 17,00
Kiene's Suik. 1512,00 1507,00
KBB ' 88,00 88,00
KoaSphinx 13.2,00 131,50
Koppelpoort H. 332,00 331,00
Krasnapolsky 225,00 216,00
Landré & Gl. 58,00 57,20
Macintosh 49,50 49,30
Maxwell Petr. 697,00 693,00dMedicopharma 83,00 83,00
Melia Int. 6,80 6,80
MHV Amsterdam 20,10 20,10
MoearaEnim 1235,00 1225,00
M.Enim 08-cert 16000,00 16050,00
Moolenen Co 33,50 33,50
Mulder Bosk. 82,00 83,50
Multihouse 11,20 10,90
Mynbouwk. W. 435,50 432,00
Naeff 250,00

NAGRON 49,50 49,50
NIB 615,00 614,50
NBM-Amstelland 20,40 20.30
NEDAP 377,50 376.50
NKF Hold.cert. 364,50 364,00
Ned.Part.Mij 40,30 41,00
Ned.Springst. 10800,00
Norit 983,00 980,00
Nutricia gb 75,50 73,50
Nutricia vb 82,00 80,70
Oldelft Groep c 184,00 184,00
Omnium Europe 15,70 15,70
Orco Bank c. 69,60 69.00
OTRA 147,80 147,50
Palthe 92,20 91,00
Pirelli Tyre 48,90 48,30
Polynorm 115,30 117,00
Porcel. Fles 182,50 188,00
Ravast 49,80 49,80
Reesink " 79,40 79,00
Riva 63,00 61,00
Riva (eert.) 63,00 61.00
Samas Groep 70,70 70,20
Sanders Beh. ' 112,00 112,00
Sarakreek 32,30 31,70
Sehuitema 1575,00a1575,00a
Schuttersv. 173,80 168,00a
Smit Intern. 49,00 . " 48,00
St.Bankiers c. 23,40 23,40
Stad Rotterdam c 43.40 43,00
TelegraafDe 452,00 448,00
Text.Twenthe 351,00 351,00
Tulip Comp. 54,50 54,20
Tw.Kabel Hold 157,00 155,70d
Übbink 101,90 101,50
Union Fiets. 23,60 23,90
Ver.Glasfabr. 349,00 343,00
Verto 65,00 64,50
Volker Stev. 62,50 62,00
Volmac Softw. 57,40 57,00
Vredestein ■ 16,90 16,70
VRG-Groep 70,70 69,50
Wegener Tyl 189,00 189,50
West Invest 28,20 28,20
Wolters Kluwer 192,00 188,00
Wyers 47,00 46,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 38,70 38,70
ABN Aand.f. 79,20 79,20
ABN Beleg.f. 61,20 62,40
ALBEFO 53,90 53,90
AldollarßFs 21,50 21,40
Alg.Fondsenb. 248,00 249,00
Alliance Fd 13,50 11,80
Amba 49,80 49,80
America Fund 333,00 335,00
Amro A.in F. 93,30 93,20
Amro Neth.F. 82,30 81,70
Amro Eur.F. . 77,70 77,00
AmroObl.Gr. 154,80 154,80
Amvabel 94,80 94,10
AsianTigersFd 64,80 63,80
AsianSelFund 50,00 50,00
Bemco Austr. 65,50 65,50
Berendaal 124,00 123,00
Bever Belegg. 26,00 25,75

IBOGAMIJ 111,60 111,50
Buizerdlaan 43,50 43,50
Delta Lloyd 44,10 43,80
DP Am. Gr.F. 25,60 25,50
Dp Energy.Res. 41,00 41,50
Eng-H011.8.T.1 9,80 9,80

' EMF rentefonds 66,20 66,00
Eurinvest(l) ' 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 8,40 8,40
EOE DuStlnF. 332,00 323,00
EurGrFund 65,30 65,00
Hend.Eur.Gr.F. 229,00 227,00
Henderson Spirit 76,00 76,10
Holland Fund 81,30 81,40
HollObl.Fonds 123,90 123,50
HolLPac.F. 119,00 119,50
Interbonds 564,00 564,00
Intereff.soo 45,40 45,50
Intereff.Warr. 348,00 f 347,00
JapanFund 37,50 37,00
MX Int.Vent. 59,70 59,70
Nat.Res.Fund 1570,00 1550.00
NMB Dutch Fund 40,70 40,50
NMB Oblig.F. 34,50 34,90
NMBRente F. 104,20 103,80

1 NMB Vast Goed 38,10 38,10, Obam, Belegg. 235,00 233,00
OAMF Rentef. 14,20 14,10
Orcur.Ned.p. 49,80 49,60
Pac.Prop.Sec.f. 52,20 52,20
Pierson Rente 100,90 100,90
Prosp.l.H.L 8,50 8,50
Rabo Obl.inv.f. 76,20 76,10

I Rabo Obl.div.f. 51,20 51,20
Rentalent Bel. 137,60 136,60
Rentotaal NV 31,60 31,50
Rolinco cum.p 101,00 101,00
Sci/Tech 18,20 18,00
Technology F. 20,90 18,50
Tokyo Pac. H. 264,50 262,50
Trans Eur.F. 84,20 83,30
Transpac.F. 570,00 570,00
Uni-Invest 126,80 126,00
Umco Inv.F. 87,70 87,50
Unifonds 33.70 33,50
VWN 58,50 58,50
Vast Ned 123,00 122,80
Venture F.N. 45,30 45,30
VIB NV 88,00 87,70
WBOInt. 79,40 79,20
WereldhaveNV 211,00 211,00

Buitenlandse obligaties
83/, EEGB4U) 102,40 102,40
Wi EngWarL 35,20 35,20
5% E1865 99.00 99,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 38,00 37,80
Amer. Brands 73,75 73,75
Amer. Expres 36,10 36,10Am.Tel.&Tel. 42,50 42,50
Ameritech ' 62,75 63,20
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Ine. 218,00 - I
ASARCO Ine. 33,50 33,30 |

Atl.Richf. 104,75 102,25
BAT Industr. 8,50 8,25
Bell Atlantic 98,10 98,20
BellCanEnterpr 40,70 41,00
Bell Res.Adlr 1,10 1.05
Bell South 53,60 53,30
BET Pubüc 3,00
Bethl. Steel 21,40 20,80
Boeing Comp. , 58,00
Chevron Corp. , 58,75
Chrysler 25,20 25,00
Citicorp. 32,20 32,10
Colgate-Palm. 57,90 58,50
Comm. Edison 37,80 37,70
Comp.Gen.El. 485,00
Control Data 18,10 18,80
Dai-IchiYen 3450,00 3450,00 d
Dow Chemieal 99,00 98,80
Du Pont 118,00
Eastman Kodak 46,80 47,00
Elders IXL 3,00
Euroact.Zw.fr. 180,00 180,00
Exxon Corp. 44,90 44,75
First Paclnt 0,60
Fluor Corp. 32,60
Ford Motor 51,00 51,00
Gen. Electric 55,30 55,25
Gen. Motors 47,20 47.90
Gillette 45,00 45,00
Goodyear 52,00 52,00
Grace & Co. 34,50
Honeywell 83,00 82,00
Int.Bus.Mach. 116,10 113,00
Intern.Flavor 65,80 64,60
Intern. Paper 54,80
ITTCorp. 60,50 60,40
K.Benson® 4950,00 4950,00
Litton Ind. 91,00 91,10
Lockheed 48,30
Minnesota Mining 74,50 74,80
MobilOil 56,50 55,80
News CorpAuss 15,20 15,60 d
Nynex 80,40 80,20
Occ.Petr.Corp 29,50 29,50
Pac. Telesis 45,20 44,80
P.& O. © - 7,00 7,00
Pepsieo 56.10 56,10
Philip Morris..C. 157,50 158,00
Phill. Petr. 26,40 25,90
Polaroid 44,00 43,80
Privatb Dkr 299,30 297,40
Quaker Oats 63,50
St.Gobin Ffr 705,00 710,00
Saralee 57,10
Schlumberger 42,60 42,60
Sears Roebuck 42,50 42,50
Sony (yen) 38,90 37,50
Southw. Bell 54,40 55,00
Suzuki (yen) 915,00
Tandy Corp. 46,20 47,00
Texaco 51,20 51,20
Texas Instr. 38,80 38,75
The Coastal C. 42,10 42,00
T.l.PEur. 1,83 1,78
Toshiba Corp. 1280,00 1230,00 d

I Union Carbide 28,30
Union Pacific 76,00 76,00
Unisys 20,00 18,50

USX Corp 33.50 33,00
US West 70,60 70,60
Warner Lamb. 105,80
Westinghouse 66,30 66,60
Woolworth 64.10 64,30
Xerox Corp. ' 65,80 65,10

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 55,00 53,00
Am. Home Prod. 220,50
ATT Nedam 89,00 89,00
ASARCO Ine: 68,50
Atl. Richf. 224,00 216,00
Boeing Corp. 122,00
Can. Pacific 46,00 45,00.
Chevron Corp. 123,00 124,00
Chrysler 54,00 53,10
Citicorp. 67.00 65,00 d
Colgate-Palm. 125,00 123,00
Control Data 35,00 34,00
Dow Chemieal 210,00 209,00
EastmanKodak 99,00 98,50
Exxon Corp. 95,00 94,00
FluorCorp. 71,00 65,50 d
Gen. Electric 116,50 117,00
Gen. Motors 99.50 101,00
Gillette 96,00 95,00
Goodyear 113,00 111,00
Inco 67,00 67,50
1.8.M. 243,50 238,50
Int. Flavors 147.50
ITT Corp. 128,50 128,00
Kroger 38.00 37,00
Lockheed 102.00
Merck & Co. 153,20 150,00
Minn. Min. 160,00 157,00
Pepsi Co. 118,00 116,00
Philip Morris C. 336,00 331,50
Phill. Petr. 54,70 53,10
Polaroid 87,00 85,00
Procter & G, 266,50
Quaker Oats 134,00
Schlumberger 90,50 88,00
Sears Roebuck 88,50 88,00
Shell Canada 71,00 71,20
Tandy Corp. 97,00 98,00
Texas Instr. 81,00 79,00
Union Pacific 163.00 161,00d
Unisys Corp 39,00 40,00
USX Corp 70,50 70,00
Varity Corp 3,95
Westinghouse 142,00 141,00
Woolworth 136,50 136,50
Xerox Corp. 140,00 137,00
Deutsche B. 700,00 675,00
Dresdner B. 361,00 -350,00
Hitachi (500) 1600,00
Hoechst 295,50 294,00
Mits.El.(soo) 1250,00
Nestlé 8750,00 8600,00
Siemens 610.00 a 595,00

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

Aegon warr ' 12,20 12,20
10'AABN 87 96,50 96,00

13Amev 85 99,00 99,00
13Amev 85 96,00 96,00
10AmevBs 102.20 102.20
11 Amev 86 96,25 95,50
14V,Amro87 98,40 98,40
13 Amro-BankB2 100,25 100,25
lOV2 Amro 86 96,75 95,80
10 Amro 87 96,00 96,00
53/4 Amro 86 96,25 96,25
Amro Bank wr 38.60 36,50
Amro zw 86 71,25 71,25
9 BMHecu 85-92 100.50 100,50
7 BMH 87 97,00 95,75
10'/BEEG-ecu 84 100,25 100,25
93/4EIB-ecu 85 101,50 101,50
12/2 HIAirl.F 92,90 92,90
12 NIB(B) 85-90 101,00 101,00
11% NGU 83 101,75 101,75
10 NGU 83 100,50 100,50
2/4 NMB86 82,90 82,80
NMB warrants 93,00 92,00
83A Phil. 86 99,50 99,50
6->/< Phil.B3 98.00 98,00
11 Rabo 83 102,75 102,75
9 Rabo 85 102,25 102,25
7Rabo 84 102,50 102,50

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 27,00 25,00
Bredero eert. 25,00 a -23,00
11 Bredero 25,00 23,50
LTV Corp. 1.80 1,80
5 Nederh. 68-78 25.50 25,50
RSV. eert ' 1,41 1,41
7VB RSV 69 85,00 82,00

Parallelmarkt
Alanheri 29,80 29.00
Berghuizer 49,50 49,00
Besouw Van c. 57,10 ■ 57,00
CBI Barin Oce yen 2040,00 2030,00
Comm.Obl.F.l 101,50 101,40
Coihm.Obl.F.2 101,50 101,40
Comm.Obl.F.3 101,80 101,60
De Drie Electr. 38,50 38,00
Dico Intern. 124,90 124,50f
DOCdata 26,10 26,10
Ehco-KLM Kl. 39,70 43,00b
E&LBelegg.l 79,00 78,50
E&L Belegg.2 77,90 77,20
E&L Belegg.3 77.50 77,10
Geld.Pap.c. 72,80 73,50
Gouda Vuurvc 114,00 112,00
Groenendijk 37,70 37,30
Grontmijc. 211,50 213,50
Hes Beheer 219.00 203,00
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 4,40 4,30
Infotheek Gr 33,10 32,50
Interview Eur. 8,20 f 8,10
Inv. Mij Ned. 62,50 62,50
Kuehne+Heitz 44,10 44,50
LCI Comp.Gr. 78,50 75,50
Melle 327,00 323.00

Nedschroef 130,50 128,50
Neways Elec. 12.60 12,70
NOG Belfonds 31,60
PieMed. 12.20 12,10
Poolgarant 10,60 10,55
Simac Tech. 21,00 19,50
Text Lite 5,80 5,80
Verkade Kon. 285,00 280,00
VHS Onr. Goed 19,40 19,40
Weweler 155,00 152,30

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c jan 45,00 376 1.90 1,80
abn p okt 45,00 589 1,60 b 1,90
abn p jan 45,00 851 2,10 a 2,20
abn p apr 45,00 310 2,30 2,60
aegn p jan 115,00 360 4,00 5,10
akzo c okt 140,00 551 4.60 4,50
akzo c okt 150,00 555 0,90 0,70
akzo p okt 140,00 406 1,50 1.80
dsm p okt 120,00 990 0,50 0,50
dsm p okt 125.00 300 1,60 1,70
coc c okt 310,00 968 10,00 7,30
coc c okt 315.00 642 6,80 4,50
coc c okt 320,00 1970 4,00 2,60
coc c okt 325,00 2146 2.30 1,60
coc c okt 330,00 380 1,00 0,60
coc c jan 320.00 399 12,00 10,00
coc p okt 300,00 360 0,40 0,80
coc p okt 305.00 1458 1,00 1,70b
coc p okt 310,00 1437 1,90 3,00
coc p okt 315,00 677 3,40 5,00
coc p okt 320,00 760 5,60 8,10
hoog c okt 95,00 395 6,30 4,50
hoog c okt 100,00 886 3,20 2,20a
hoog c okt 105,00 534 1,60 I,ooa
hoog p okt 95,00 308 1,50 2,20
kim c okt 50,00 321 3,50 3,!»
kim c jan 55,00 335 2,90 2,50
nip p nov 97,50 2400 0,45 a 0,50
nly c mei 97,50 700 0,95 a 0,55
nly p mei 95,00 500 0,55 a o,fo
natn c okt 70,00 457 3,00 2,30
phil c okt 40,00 443 7,80 . 7,60
phil c okt 45,00 975 3,30 3,00
phil c okt 50,00 1397 0,70 0,60
phil c jan 45,00 357 4.80 4,70
phil c apr 50,00 404 3,30 3,40
phil c 093 30,00 437 22,40 22,10
phil p okt 50.00 367 2,50 2,80
phil p apr 40,00 320 1,10 1,30
oüe c okt 150,00 1615 1,40 1,10
olie c jan 140,00 867 11,20 9,90
olie c jan 160,00 721 2,20 1,80
olie c 092 135,00 476 28,10 27,00
olie p okt 140,00 1194 0,70 1,00
olie p okt 150,00 347 4,50 6,30
olie p jan 140,00 665 2.10 2,60b
olie p jan 150,00 385 6,50 7,Bft
unil c jan 160.00 491 5,10 4,30
unil p apr 150,00 383 4,00 4,70

Econoom gaat
tekeer tegen
bedrijfsleven

SAN FRANCISCO
De ergste vijand van
het bedrijfsleven is
het bedrijfsleven
zelf. Het maakt pre-
cies dat kapot wat
het wil bereiken. De
enige groepen die
nog kortzichtiger
zijn dan het bedrijfs-
leven zijn de beleg-
gers van Wall Street,
die nooit meer dan
twee uur ergens aan-
dacht aan schenken,
en de regering in
Washington, die
nooit verder kijkt

dan twee jaar. Deze
kernachtige uitspra-
ken heeft Milton
Friedman gedaan op
een bijeenkomst van
Amerikaanse be-
drijfseconomen.

Het bedrijfsleven
heeft een protectio-
nistisch beleid gesti-
muleerd. De klach-
ten van de Ameri-
kaanse staalindus-
trie hebben geleid
tot invoerbelemme-
ringen voor buiten-
lands staal, die heb-

ben echter alleen ge-
resulteerd in hogere
prijzen in de Ver-
enigde Staten en een
grotere hoeveelheid
buitenlands staal op
de Amerikaanse
markt, aldus Fried-
man.
Voorts noemde de
Nobelprijswinnaar
de ongerustheid
over het Amerikaan-
se handels- en begro-
tingstekort overdre-
ven. De VS hebben
een handelstekort
door de hoge Japan-
se investeringen. De
Japanners zien dat
de rentabiliteit van
hun investeringen in#
de VS hoger is.
Friedman vroeg zich
af of dat een teken
van zwakte van de
VS en kracht van Ja-
pan is of andersom.

" Peugeot-werknemers in
het Franse Socheaux
zwaaien woedend met de
voorpagina van het
satirische weekblad
'Canard Enchainé', dat het
belastingformulier van
Peugeot-directeur Jacques
Calvet openbaar heeft
gemaakt. Uit de
belastingaangifte blijkt
dat het salaris van Calvet
in de afgelopen twee jaar
met 46 procent is gestegen.
Peugeot wil zijn stakende
werknemers niet meer dan
1,5 procent loonsverhoging
geven.

economie

Sligro op 52
gulden naar

parallelmarkt

AMSTERDAM - De introductie van de le-
vensmiddelengroothandel Sligro op de pa-
rallelmarkt van de effectenbeurs in Amster-
dam gaat gepaard met de uitgifte van 200.000
nieuwe aandelen tegen f52 en de doorplaat-
sing tegen dezelfde prijs van 100.000 aande-len. Dit is gisteren bekendgemaakt door deeffectenbankKempen & Co, die de introduc-
tie begeleidt.
pc inschrijving staat open tot 12 oktober.
Met de opbrengst van de emissie zal verdere
schaalvergroting, onder meer via overnemin-
gen, worden gefinancierd.
Sligro exploiteert onder meer zelfbedie-
nings- en bedieningsgroothandels in levens-
middelen, twee horecamarkten en een dran-kengroothandel in wijn en gedistilleerd. Het
bedrijf heeft 22 vestigingen in het middenen
zuiden van Nederland, zal dit jaar naar ver-
pachting een omzet halen van f4OO miljoen
en heeft op full-timebasis gerekend 520 me-
dewerkers in vaste dienst.

Sligro heeft de afgelopen jarenstijgende om-
zetten weten te behalen. De brutowinst lag
vorig jaar op f51,8 miljoen, denettowinst op
f4,8 miljoen. In de eerste zes maanden van
1989 is de omzet met 12,5 procent gestegen.
De nettowinstkwam mede als gevolg van en-
kele bijzondere baten aanmerkelijk hoger uit
dan in de eerste zes maanden van 1988.

De directie verwacht datover het hele jaarde

omzet de f4OO miljoenruimschoots zal over-
schrijden en dat de nettowinst zal uitkomen
op f6miljoen, overeenkomend met f5per
aandeel over het aantal uitstaande aandelen
na de emissie. Voor 1990 wordt een voort-
gaande stijging van omzet en winst verwacht.
Na de introductie zullen 1,2 miljoen gewone
aandelen uitstaan. Daarvan zal 75 procent in
handen zijn van de Stichting Administratie-
kantoor Slippens. Deze aandelen, die gecerti-
ficeerd zijn, zullen geleidelijk voor decertifi-
cering worden vrijgegegeven. Na 1992 zullen
geenbeperkingen meervan kracht zijn, maar
wel zullen maatregelen worden genomen om
druk op de koers te voorkomen.
Aan het personeel zijn opties op 60.000 aan-
delen, toegekend met een looptijd van vijf
jaar en een uitoefenprijs van f 52.
Het is de bedoeling over 1989 zon 20 procent
van dewinst uit te keren als dividend. Met in-
gang van 1990 wil het bestuurkomen tot een
percentage van 30 of 40.

Hunter Douglas
sluit contract

met Sovjetunie
ROTTERDAM - Hunter Douglas
heeft een langdurig contract geslo-
ten voor de levering van machines,
basismaterialen en kennis aan de
aluminium en aluminiumverwer-
kende fabriek Volkhov in de Sovjet-
Unie. De hiermee door Volkhov ge-
produceerde jaloezieën zullen via
meer dan 10.000 winkels verspreid
over de hele Sovjet-unie worden ge-
distribueerd onder de merknaam
Luxaflex.

Beide partijen zien het contract als
het begin van een langdurige sa-
menwerking. De overeenkomst
past geheel in de expansieve markt-
politiek van Hunter Douglas in
Oost-Europa. Er zijn dit jaaral licen-
tiecontracten afgesloten met Polen,
terwijl onderhandelingen plaatsvin-
den met Hongarije en Tsjechoslo-
wakije.
De betaling van de door Hunter
Douglas geleverde materialen ge-
schiedt in aluminium.

Interventies centrale banken duren voort

Dollar flink lager
AMSTERDAM - De dollar is gister
morgen op de Europese valuta

markten verder in koers gedaald.
De centrale banken bleven steeds
interveniëren.Rond 10.30 uur werd
in Amsterdam een koers van 2,1165
gulden opgetekend .tegen een slot-
koers van 2,1320 gulden op dinsdag.

Op de wisselmarkt van Tokyo werd
behalve door de centrale bank van
Japan geïntervenieerd door de cen-
trale banken van de Verenigde Sta-
ten, Canada en de Bondsrepubliek.
Voor de Amerikaanse Fed was het
pas de tweede of derde keer sinds
1985 dat werd deelgenomen aan de
handel in Tokyo. In de handel in
Europa duurden de gecoördineerde
interventies voort en voegden de
Britse, Franse en Belgische centrale
banken zich bij de deelnemende
partijen.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 27-9-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:

GOUD: onbewerkt ’ 24.920-/25.420,
vorige f 25.120-/25.620, bewerkt ver-
koop / 27.020, vorige ’ 27.220 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 325-/ 395, vori-
ge ’ 330-/ 400; bewerkt verkoop ’ 440
laten, vorige / 440 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,06 2,18
Brits pond 3,30 3,55
Can. dollar 1,74 1,86
Duitse mark( 100) 110,60 114,60
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,61 1,73
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) 1,25 1,43
Franse fr. (100) 32,10 34,60
Zwits. Fr (100) 127,75 132,25
Zweedse kr. (100) 31,50 34,00
Noorse kr. (100) 29,25 31,75
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill.(lOO) 15,70 16,30
Spaanse pes.(100) 1,72 1,87
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 48,00 51,00
Joeg. dinar (100) 0.002 0.010'Dollar moet

20 procent
verder zakken'
SAN FRANCISCO - Als de Ver-
enigde Staten echt iets willen
doen aan hun handelstekort
moet de koers van de dollar met
twintig procent omlaag. De dol-
lar is nog steeds een overgewaar-
deerde munt zoals afgelopen
weekeinde ook is verklaard door
de G-7, de zeven belangrijkste in-
dustrielanden. Dit heeft Martin
Feldstein, voormalig voorzitter
van de Raad van Economische
Adviseurs, dinsdagavond gezegd
voor een gehoorvan Amerikaan-
se bedrijfseconomen.

Feldstein, die vroeger de belang-
rijkste economische adviseur
van Ronald Reagan was, zei dat
hij hoopt dat het beleid van de
G-7 zal verschuiven van wissel-
koersstabiliteit naar het wegwer-
ken van onevenwichtigheden.
De reële waarde van de dollar is
sinds 1980 met zeventien procent
gestegen. Maar „teruggaan naar
1980 is niet genoeg", aldus Feld-
stein. Problemen als de schul-
dencrisis en veranderingen in de
landbouwmarkten vragen om
meer.

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,11725-11975
Brits pond 3,4295-4345
Duitse mark 112,880-930
Franse franc 33,315-365
Belg. franc 5,3805-3855
Zwits. franc 130,075-125
Japanse yen 150,910-1,010
Ital. lire 15,560-610
Zweedse kroon 32,925-32,975Deense kroon 28,970-29,020
Noorse kroon 30,625-30,675
Canad. dollar 1,80075-80325
Oost. schill 16,0310-0410
lers pond 3,0020-0120
Spaanse pes 1,7820-7920
Gr. drachme 1,2400-3400
Austr.dollar 1,6740-6840
Hongk.dollar 27,10-27,35
Nieuwz.dollar 1,2560-2660
Antill.gulden 1,1725-2025
Surin. gulden 1,1725-2125
Saudische rial 56,35-56,60
Ecu gulden 2,3305-3355

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 268,50 265,40
id excl.kon.olie 251,00 248,70
internationals 277,50 273,90
lokale ondernem. 258,40 255,90
id financieel 198,70 196,40
id niet-financ. 316,40 313,80
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 206,50,204,10
id excl.kon.olie 202,60 200,80
internationals 206,30 203,60
lokale ondernem. 209,00 207,00
id financieel 152,60 150,80
id niet-financ. 264,90 262,70
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 196,90 195,30
internation 199,80 197,40
lokaal 196,40 194,90
fin.instell 162,20 160,60
alg. banken 156,40 155,30
verzekering 167,10'164,90
niet-financ 207,50 206,00
industrie 199,10 197,40
transp/opsl 234,10 232,70

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen woensdag-
avond de volgende koersen tot stand

' (tussen haakjes de laatste notering van
vandaag):

Akzo 141,80 (141,80)
Kon.Olie 143,70-144,00 (144,00)
Philips 47,40-47,50 (47,50)
Unilever 154,50 (154,50)
KLM 52,60-52,80 (52,80)

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 2647.23 1416.07 215.23 1056.84
Hoogst 2685.03 1443.10 216.17 1072.12
Laagst 2636.78 1410.74 214.16 1052.59
Slot 2673.06 1427.63 215.17 1065.19
Winst/
verlies + 9.12 +2.67 - 0.31 + 2.42
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HOOVER KRUIMELDIEF J Qi)
Zuigt stof en water, met ïfi\ adviesprijs imfS'^Pj^Km
muurophangsysteem^ra^gfjK S> Llflir M*. m
enoplaadeenheid 99,- W"" f V^'
ELECTROLUX ö,j onfl.als de beste getest adviesprijs LMffj' i 4fVien3jaargarantie 429,- W; !*-**+*
NILFISK ~êH:1 '~\\ 11/J.populaire uitvoering adviesprijs uoirtV' Imm iWf
metalen buizen ~MmW r-« jHSt **+T *J«3 jaar garantie pmpf*^ 549.- WW' « W

HOLLAND ELECTRO m j. //>"
SS? JbL *rg1o" i
HOLLAND ELECTRO &j r%^%f\.Luxe draartopmodel - -».« adviesprijs Übttfj- M M^4 I\ metalen buizen- r*f+%n-"r- 9Aa "ZZ'. M^A^Si* Jg&m

| I 3 jaar garantie- |P*P^ | 343,- /W- m9m+~ | (

A.E .G. Luxe model »«^ &\ A+mfk §- Kompakt fZ " 4OOJ
■ Oprolsnoer &*L vS Rfcs \^M J*
■ Microfilter B^JL!,lfi Metalen zuigbuizen adviesprijs 379,-^^Jpi

IIHANDYMANWW ONDERDELENSHOP
Heerlen

Saroleastraat 1 )
X 045-710100 illlF

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.

Limburgs Dagblad
mt

Mama,
i bestaan er

nog echte
i olifanten?

/J i \ "

kot» «X<>o*-';

GEEF OM DE TOEKOMST
! Wordvoorf 2750 donateurran het
\ Wereld NatuurFonds. Giro 25,Zeist. &.„ WWF

De Panda Dance Le. is net zo compleet |
(alleen ietsje makkelijker te parkeren).

mwSi = .«iif"-*1*0-"1"-^^ a-wimllW —-- . "':'"'"^"^li[,.^^',f--;,"-":,"/
Mi -■;"■-, mummtl(i&lr^\{tëm 1

■r" ;~^ BJn thß mmmÊÊlSlÊoimm,lll^^^&i<>. IV "i ■^■^^^'^^'^^^M BUrTh BW^ .^l^B~ffj'^ll,i^'*l^!^^a^a^imk»:<r[riinnii[nrn^^ ■■'■■# 41

mmmm(myPmim^Ê WnSm pWJS Mmfjrf^ll
HV**Sa^tSSa^aa^P «Hal Sp** Hfs^

aSf " mm WÊI ~~r ItÊb BKvB öPi^jfl

y
-C-jELDEN was een handige, kleine auto zo luxueus En zo is de Panda Dance i.e. uitgerust met een ■M'MWtJ.^I'JWIISIIW.'IIBMICa'yAiCBC^IK.'fJKISP

uitgevoerd als nu de Panda Dance i.e. Werkelijk alles Philips stereo radio-cassetterecorder. De Dance heeft ook alles wat Panda's sowieso al
zit er op en er aan. En dat terwijl een Panda ile. normaal Tot zo ver het interieur. Ook het exterieurvan deze uniek maakt. Een 1000 cc 4-cilinder injectiemotor,

al de compleetste in zn klasse is. complete Panda mag er zijn. elektronische ontsteking, een viifversnellingsbak en een

mtJÊ\ S33E at te denken van de 'dance'-striping bijvoorbeeld, geregelde driewegkatalysator voor een schoner milieu.

Zo heeft de Panda Dance i.e. geen gewoon interieur, de luxe wielplateii en de wisser/sproeier op de achterruit,

maar zeer riante, blauw of rood beklede, verstelbare Maar het leukste komt nog. De prijs. De Panda Dance i.e. (in zwart, rood en wit) staat

stoelen met hoofdsteunen. Genoemde extra's, die u normaal f 1.400,- zouden nu in de showroom op bewonderaars te wachten.
Zo heeft deze limousine een bijzonder fraai kosten, krijgt u bij de Panda Dance i.e. voor het luttele Wees er snel bij. Want zon complete slee voor

dashboard, een hoedenplank. en tapjjt op de vloer. bedrag van f 400,-. f 13.65,0,—, dat zie je niet elke dag. WZ TfEÊÊm
De Panda Dance i.e. Eén brok temperament.

Prijzen mcl. BTW, excl. afleveringskosten. Aantrekkelijke financiering door Fiat Credit Nederland mogelijk. Wijzigingen voorbehouden.

BRUNSSUM: AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 -2506 75 ECHT: AUTO ECHT, RIJKSWEG ZUID 18, TEL. 04754 -13 24 EYSDEN: AUTOBEDRIJF JEAN
BROUWERS 8.V., IR. ROCOURSTRAAT 1, TEL. 04409 -14 33 HEERLEN: AUTOMOBIELBEDRIJF CREUSEN 8.V., SPOORSINGEL 50, TEL. 045 -72 4140 KERKRADE: AUTOBEDRIJF KLANKSTAD
8.V., KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL 045 - 41 39 16 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., DR. BAKSTRAAT 82, TEL. 043 -47 02 00 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V.,

MOLENSINGEL 5, TEL. 043 - 61 73 73 SITTARD: SITTYCAR 8.V., PRES. KENNEDYSINGEL 8-12, TEL. 04490 - 1 75 44

— T—l l|H.^^^^^aii^i^^^MM||MMiß^^^|.if.il ill .il|ait.i...i.t.i.i.^aH.MVlHMH.

IP-BJII iïp ■ Jufii^-'-i--i-^"-"ii-^/""^^■■■^
. itai! 39:eümiTE YERBIHIWlliuy

portable iSCiCCCI kleuren t» I^wibtonp.l \Mmasb\ [l'.il'lil-il'T] lAudioSonicl ildl sony] kifi-midi [JVC] compact-dist dlgitaaTsierëo"iadio~Tso"iMY]_ Il kleuren tv met teletekst kleuren tv 52 kv 2525 tt videorecorder videorecorder system met cd-speler system met cd-speler speler xt-v 211 cassetterecorder walkman II Qv 1 met voorkeurzen- ■51 cm beeld ■30 ■55 cm flat square ■ 4 programma's pro- ■ afstandsbediening ■ dubbeldeck ■ pla- ■ versterker ■ dub- ■32 nummers pro- ■ dubbeldeck met ■ aansluiting voor
ders ■ dubbele spriet- programma's ■ tot beeld ■ teletekst grammeerbaar ■ met ■HO supervision tenspeler ■ program- beldeck ■ platenspeler grammeerbaar ■ drie high speed dubbing lichtnet ■ compleet
antenne 100 kanalen te kiezen ■60 voorkeurzenders voorkeurzenders ■49 voorkeurzenden meerbare cd-speler ■ cd-speler program- herhaalfuncties ■ 2-weg boxen met hoofdtelefoon en
f&r' gatrA/u: !£&& /£>#&■/yu: t2&é>~ j^9sraxj: gtWc/: tgsH?-&9&A>u: ■ met boxen meerbaar ■ met boxen gj&ó^~w J3gé>~2&(P''W: Tiemclip.

II Ine koelkast koel/vrlestowbnatleM --- — - '^^. '^ B^^s^S:^ lelektrocombüatle stofzuiger

' I wasaatomaatwFMjooo combi-magnetron U mmmi "f irf ’ //■! IÈ 1 M

ii rnimcii voadtid*: ®\ inßna Inanjnjnj] /.^ünl iHHHßi.n*'^. /^m\ .knW " mm ft7iujiiijtiiiiiiijii)iiil maastricht ■TrtmfT'^Rif GOUPtH ftWPTIPS z1 I y^kX j^^ Aét MAKADO 04490-74051 IüLL WMJMüa KEIZER KAREtPLEIN lli,flff" iltT'"M'—-ffm Bii Hom vindt u een royale keuie I AAW. /Am „.„ (t.o. St. Servaaskerki Jf «'"1!1 ."-"V—_ |
apparaten van ■ /AW. I A m m\ MARKT nfl 04490-51962 043-252171 I ... ~ „ Jk-i Iaw Mkende merken M/M ?"■«■ W**Ê II f\ M «AKKIIIU 04490 51962 1»IWIMWM'M MUNTSTRAAT 22 045-218222 IL: i^^C^/l■ e., Mom ottaaii uwm KL I UM Wémmm^MX BI JM H""'iN HlMfffiWmfmWÊ „„,., hen tomtotok^Z**"minoer Oan de adviesprijs W/M mmPWI U^M Hl STATIONSSTRAAT 12 045-716937 BgKgEggQgS]Qg| ~„„,„,* ""*»„„ ~„„, li,.i fortaDe,e ,«

■ Bij Hom «orden alle grote ■■ ■■ ■■ AKERSTRAAT 14 045-710254 r^BTTr^^^aCTiTl TEMPEI-P'-E|N ' 04490-16057 I manier Van betalen ■<"3
■»lSSLfisSslenstvoor Fl akV^ Kifl » HOOFDSTRAAT 44 045-214144 :W,|JllJ..mi.l' 51.8H.1MHl VINIO fLli'itl. HllT.lli IHI tiU**"*

wK^ak^Sat«s I |V PI N & mniii iIMMiM PABADE 66 °77 5W55 "■ favoriete aankooP .■ Hom heeft een eigen klantenkaart | I V mf I ■ W Ml \ JOEP NICOLASSTRAATI7/31 mWiïWMMWSMffM **«« I »a«f «0 - oer maall"'
voor een comfortabele manier «an II "«JH U^ \ I V 0475016349 \mUVTWmmmmWMm\ MUNTPASSACE 25 04950-37530 I vsa^c inuchtincen *i ££«_ ru'iuln ..rvrmomeoeaerters HJ HJ l4| HJ lOH visiickcm in tnniiieiPKii mnhii bik titcix oe toon. iito*. DiN >osch. echi einohovin L-^ ""ol>> »'■""<' .—■".*il I^VVlk «ÜlrtHlriO

m fTTIHieU». GELEEK, CEHIIIII, HIEILEN, HELHOND, HOENSIIOEK, H«AST»ICHT, NIJHECEN. 00STERH0UT, OSS, ~ <t»
uoaraat emd^undlgadvles ioiiww»,«oosenoul,iotteidm,sckeueiii,schiedm,sittahd,tiliuic,ukecht,viaamihcen,venio, wee» Na wettelijke aanbetaling ZJ"&■^Tl«aM »t ~ fn«ff] GOEDKOPER DAN ANDEREN - GEGARANDEERD GOEDE SERVICE! Aanbiedingen zijn geldig m za. 30 sept. 1989. ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze %£&&"£&#t*. IJJfi|fyiLU_ja|Kii bbi

____
>_^a^i««"^««.—«««««»■«■

advertentie is samengesteld, kunnen fouten in teksten, prijzen en afbeeldingen voorkomen, comfort financiering



De mooiste PC-aanbiedingen nu bij Dixons als PC-Pakker en deCommodore PC-Pakkers zijn exclusief bij Dixons verkrijgbaar.

ÈBÊÊ^tWmmm^mmmm ■■■■■ill^M g^piJißßJft»
mmWMWm^^ Krachtige AT voor een ongelofelijke lage prijs.

XT-model gebaseerd op de Commodore Gebaseerd op de80286 processor
8088-1. Microprocessor met ingebouwde meteen verwerkingssnelheid van 6,Ben 12
3,5" floppy diskdriveen een 5,25" floppy jj MHz en nu een geheugenvan 1 Mb. Met
diskdrive meteen opslagcapaciteit van ingebouwde 3,5" floppy diskdrive en een
resp. 720 Kb en 360Kb. Voorzien van 640 ' ' *M opslagcapaciteit van 1.44 Mb en een
KRam geheugen. De microprocessor ra* harddisk met 20 Mb opslagcapaciteit,
heeft een verwerkingssnelheid van 11*»*! lp *****»»* U MDA, CGA en EGA compatible. Voorzien
4.77-9.54 MHz en een aansluiting voor van een 101 toetsenbord met aan-
printer, muis, monitoretc. Tevens 3 vrije ' ■ '^MlÉiiti sluitingen voor o.a. printer, muis en
uitbreidingsslots. MDA. CGA en Hercules monitor. Tevens 3 vrije uitbreidingsslots.
compatible en een 101 toetsenbord. »»_~~~» Compleet met MS/DOS 3.3.6WBasicen
Compleet met luxe 14" monochroom EGA schermaansturings software. PC
monitor op draaivoet en wordt geleverd , J L i i^^l'^U [ml JbfJ muis 1352 en natuurlijkeen 14" mono-
met MS/DOS 3.3 en GW basic software. " chroom monitoropdraajvc^t^^^^^g
Dixons KQQ?1 mT^mwWrPTm fftW^ïllllUPC-Pakker-Prijs ■ WmwWWi 1 i » \ UÊlmAi\A!^JÏ3llïmmwmmJ»SSm■W I un.lV. I IJaV a*B -a^aap- -a^- -a^- -a^ . -, ï ïj 1 i \ 9 v*&x *.:::? * H«MIWéI*, t* ■W^aWaAa.anfta.aV^'^^^^l^a^BVaVatatafani. * * 1 1 «lit l^^**^""^»! * l§^m*l>*!"ssS

i ILaMaMa^jLaJai . vïs*:rtïï«SsiSjjSsS.ï| ... ■s"'«sS':; ': MM I*>l*^\ "*""*"■"■"" | XïtoïïSL.'' ■■ ""■■ --:'Mi"iiïiiin"ii'i7-iMr*Mi ~"""~''^^— '"■■"'■' -^mÉmm^;:ii'i:^::SS^r mX* Jm?lmwÈfÈfM mm^^^^^
of60: per maand , mmmmmmmsmmsmmmmmm l^^^B»"^^^^^^^^^JP^*""'-''"'M um^^^ mm. AW—m+kA+m.

Bbé***"^-***-" mCommodore computer gelijk aan de PC -mm f*r <.rY\mr\Ar\ra £("*A10-111 maar nu meteen ingebouwde 20 W'f U WÊÊÊ CVJ/A
Mb harddisk. g^ np^^n* «L ; «ss 1,U.,.-^K.^^«;-i-^i-
Dixons z£QQH kleurenmonitor
PC-Pakker-Prijs Mm mW W#♦ . 14" EGA kleurenmonitor op draaivoet ■■EE2Z3É iB*^^^^^gm^E^^a^gg

: voor gebruik met uw PC 30-lil computer.

| of80.- per maand | fr. ,UÊÊÊ lij ■«£, Meerprijs ■
"wjlfeil':^ >,„, ~„„, DIJ PC 30-111 Ww -^F -^r W> -

Commodore r^JfliSS3lE9
I **$3wlilll"Sßßß^^ ÜSP : ■■■■:■■■■■: :^;;>' - .'}föïfflwffi%MJ"■■■■■■■■

Een 9-naalds dot matrix (bi-directioneel) ' > fHH%fiiiiti H-iH Tot 6 maanden na aankoop van uw
printer, geschikt voor alle Commodore -.*ifiH 'x* ' Commodore PC kunt u bij
computers (C64/Cl2B.Amiga en PC-lijn). eventuele vragen het speciale
Printsnelheid 120tekens per seconde, 25 mmmmmmmm«,,m,t m iiiiniiimnu»fflinimiiimilMlll

, ■ immmmmmmmmu > / r l/' "mmmtmmmmm^ *<■ i, hA^WmmA Dixons Service Infonummer
tekens per seconde in NLQ, Pica, Elite en 8%^*»»»»^ bellen: 020-842495.. Macro. Voorzien van Commodore serieel 1 ■; -*■ —■■ ■■» -^ 1—;""v"°é""""','^^^^^mW' ___^-===^^mm^m^\
enCentron.cs parallelaanskjtf.ng. | , , | BffiS9S9^BPC-Pakker-Prijs /■ /■ O■ ~"-^%%„ ■■■-;,. lui* \m*È&S^m m+flfM
Inclusiefkabel 'tH-lff ■■ .*»* ■Wflk,^ .w \mm mÊÊm\ '1 lliWl«U*""H^ il I ll^jJgUjijgl, Commodore 1352 ' O '^C# P \ J gSSS^^^^

BHüia»^^^ I 1 I "^^PBFI
~ mmmm | Veranderingen in technische specificaties B IwUI L "^Jactï
y^Jf Verleng uw fabrieksgarantie met de Dixons I V J V "^ VJ *■ L^^^^H " .

Extra Garantie Verzekering. A »n1■*■ Ami Mmm Mmm, Um^mk. Mmm mmm mm, Vm mTMmm. Wmmmm
Effectievejaarrentenawettelijkeaanbetalmg: f'll fllnPll Lf'ICCII^I "Vindt DiXOnS in:
23.4%.via comfort Financieringen. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■MMHHi %^l ■ %#■ I V^^l^A^l «I Heerlen Promenade 41, 045-713826
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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- I
grijpen. Doen wedat^ .

Informatie voor
mensen met stotter-
problemen bij zichzelf, *
in hun gezin of naaste
omgeving:

01808-1531 of]
SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht.
(trt'f slolleraars

vvvii dc lijd.

Publicatie aangeboden door
dit blad, in samenwerking met dV
Stichting Ideële Reclame SlMl-

B"*^^^ *n^nnTiaaak nnWmmtkw
■ V

Elke dag zijn er
meer dan
honderdduizend
mensen in ons
land die snakken
naar lucht.
Mensen die last
hebben van CARA,
zoals astma of
longemfyseem.
Een ziekte die zo
levensbedreigend
kan zijn, dat deze
bijna viermaal
zoveel dodelijke
slachtoffers eist
dan het verkeer.cara is éénvan
de meest
onderschatte
handicaps in ons
land waarvoor
nog geen
afdoende
behandeling is
gevonden.

Geef het Astma
Fonds de
mogelijkheid om
te helpen.

uw steun is
onmisbaar.

sa ... n „w . Als u ons voor 12 uur *
_

'.-■:';.
?J LimburgsDagblad m

(Ml |\|AAAlawéIq 's ochtends belt, staat uw D6I
iffl1Kj|*,~[|YS» PICCOLO de volgende dag al 04S-T 1 QQAA[ " in het Limburgs Dagblad. wlT'w l"# I '7UO

"*— " ii. i , i i ii
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Even een kleine steekproef. Weet u hebt u het gemak van een toets waarmee stellen wat extra gemakken. Zoals een
het nummer van de dokter uit uw hoofd? u het laatstgekozen nummer herhaalt. (

regelbaar bel- en gespreksvolume bijvoor-
En kunt u zonder in de telefoonklapper Nou zijn er nogal wat verschillende beeld, of een luidspreker die handen-vrij
te kijken het telefoonnummer van telefoons met zon ijzersterk geheugen. bellen mogelijk maakt,
uw zwager vertellen? Moeilijk, nietwaar? Zo veel en zo van elkaar verschillend dat Ach, we kunnen nog wel pagina's lang

Gelukkig kan uw telefoon u een we ze niet allemaal in deze advertentie tot doorvertellen. Maar u kunt beter zelf
handje helpen. Als u een toestel met ge- hun recht kunnen laten komen. even langskomen.Wilt u eerst meer weten,
heugen neemt. Zon toestel onthoudt dan Gelukkig is daar een goed adres voor, dan kunt u ons gratis informatienummer
een aantal nummers voor u. vlakbij u in de buurt. Primafoon. 06 - 0402 bellen,

U hoeft maar één toets in te drukken Daar kunt u alle telefoons op uw gemak —^ m —
en de dokter wordt gebeld. Mocht hij bekijken en proberen. |£| IC ÏCJl

| toevallig in gesprek zijn, dan Ontdekt u meteen bij sommige toe- Voor een telefoon ga je naar Primafoon.

06-MO7 PRIMAFOON VAN PTTTELECOM IS GEVESTIGD IN: HEERLEN,WINKELCENTRUM HET LOON, HOMERUSPASSAGE HA- MAASTRICHT,MUNTSTRAAT 13 -ROERMOND,MUNSTERPLEIN 8A - SITTARD,LI

Helsinki 10. Dit lichtgewicht toestel met extra 'asnoerkan tien nummers onthouden, het laatstgeko^
nummer herhalen en hard of zacht bellen. De druk11 £
sen zitten in de hoorn.Wit, grijs, zwart,f 133,-.
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Malmö 4. Dit toestel onthoudt vier nummert' I

Die programmeert v in. En vervolgens hoeft v & I
één keer te drukken en de Malmö 4 doet 't werk
Gespreks- en belvolume zijn regelbaar. Verder he^
Malmö 4 een ruggespraaktoets en een memoplaatr J
voor tien nummers. Wit, donkergrijs, lichtroze, f 1" J

i :—-HE
J

Genève 12.Dit toestel kan 12 nummers ontho11 [Jlherhaalt het laatstgekozen nummer, geeft het geD i;

de nummer en de gespreksduur op een display \[
heeft een verlicht toetsenbord en is er in wand- ef

model.Wit, zwart,blauw, f 186,-. t'i /
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Palermo 22. Dit toestel kan eigenlijk alles. T^ 'twintig toetsen om 22nummersvoor ute onthouden \

De hoorn uit- en de ingebouwde microfoon en
spreker inschakelen. (Zodat u de handen vrij hebt-J
alleen laten horen dat iemand u belt,maar ook late" j*
zien. Aangeven welknummer u gebeld hebt en h°e \

het gesprek duurt. Etc. etc. Wit, zwart, beige, f " h, -Hfx

p£m'"'/mm
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Twintoon 10 N.Dit toestel onthoudt tien nütf1

en heeft een in toon en volume regelbare zoem^ " jj
zwart, grijs,beige, rood, f 138,-. £
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De gemeente Kerkrade ontkende
echter dat er sprake was van een ge-
vaarlijke situatieen nam geen maat-
regelen.

ONDERBANKEN/KERKRADE - In Jabeek (gemeente On-
derbanken) en Kerkrade zijn buurtbewoners in actie gekomen
tegen de hoge snelheden waarmee automobilisten door hun
wijk rijden. In Jabeek werd gisteren tijdens de spitsuren een
blokkade opgeworpen aan de Etzenraderweg, terwijl in Kerk-
rade vandaag in de St.Jozefstraat hetzelfde gaat gebeuren.

Onderbanken wilde alleen kwijt dat
er gewerkt wordt aan maatregelen,
die binnen nu en eenjaar een einde
moeten maken aan de problemen.
Bij de politie in Kerkrade was gis-
termiddag niemand op de hoogte
van de actie, die voor vandaag ge-
pland is in de St. Jozefstraat.

Beide acties zijn het initiatief van
ouders met kleine kinderen. Zij vin-
den dat de verkeerssituatie in hun
straat te gevaarlijk is geworden. Bij
de lokale overheden vonden zij tot
nu toe weinig gehoor voor hun
klachten. Daarom hebben zij het
heft in eigen handen genomen.

bezoek in het nachtelijk
*ter aan de wijk Rennemig
0. Illeen uitgevoerd worden
tlen men in het bezit is van

deugdelijke kaart met alle
en een zaklan-

*n (wellicht beter bekend on-'de naam 'pietschlamp'). Wij
i^ten het Ammonieterf zien
P"nden afgelopen dinsdag op
.tijdstip dat de zon reedsJ*r best stond te doen bovenijida. 'Er staat een bord aan
,*9ang van de wijk met alle
ten erop, dus geen pro-

P'I—' dachten wij. Wel pro-
dus, want dat bord is

"" Pleite, foetsjie, het is er al-"s niet meer.

Blokkade
Het comité Verkeersveilig Jabeek
wierp gistermorgen tussen half acht
en half negen een blokkade op langs
de Etzenraderweg, een holle weg
tussen Schinveld en Jabeek. Aan
beide kanten van de smalle straat
waren auto's met spandoeken ge-
plaatst en het drukke verkeer van
en naar Sittard moest zich hier tus-
sen door zien te wringen. Leden van
het actiecomité deelden tegelijker-
tijd pamfletten aan de autobestuur-
ders uit.

Ongelukken
In Onderbanken is men weliswaar
met de verkeersproblemen van Ja-
beek bezig (de gemeente heeft er
zelfs een speciale commissie voor in
het leven geroepen), maar volgens
de actievoerende ouders duurt het
veel te lang voor er maatregelen ge-
nomen worden. De bewoners van
de St. Jozefstraat in Kerkrade hadT

den om een '30 kilometer-zone' ge-
vraagd. Zij kregen op hun beurt van
de gemeente te horen, dat dit niet
relevant is, aangezien er in de wijk
niet genoeg noemenswaardige on-
gelukken gebeuren.

Loeken(2)
Lj e hebben een NederlandseP^. dus vragen maar. Tot zes
l l°e. „Kunt U mij vertellen
P"* het Ammonieterf is?"
Ll moet hier ergens zijn dat

.J| ik, maar ik weet niet, J""'" Jk woon hier al een
'''jaar. Ik ken de weg naar
?'luis en vanafmijnhuis de? uit, meer niet." ,/^.an de
terkant, meneer, dat weet

<efcer » jyje( cjus £)e namen, .^e straten staan zo vreemd,
\,Je ujel haast jeauto uit moet

*e te kunnen lezen. Ten ein-
f.aad nog maar een stukje

weer een bocht om. Nog
fif. Rennemig is een doolhoj
Mt ergste soort. Opeens in,ö°cht heel toevallig achter

1Perkeersbord toch een bord-
yn-monieterf.
i e gemeente Heerlen kunnen
PPS gelukkig prijzen met een
is*'bewegwijzering. Maar in
Hg ijk Rennemig is het hope-En waarom heet daar toch

Ser/? De huizen lijkenop el-
J, maar de namen van de}en ook nog eens. Dus-
i^ar moeten betere borden
tP71- Aan de invalswegen,
H'" ook u>aar de 'erven' be-P*n. Van al dat 'geërf houd

9 uxit over: hoofdpijn.

De Etzenraderweg ligt buiten de be-
bouwde kom en er mag dus gereden
worden met een snelheid van 80 ki-
lometer per uur, maar 'daar leent
deze weg zich helemaal niet voor',
aldus een van de ledenvan het actie-
comité. Zij wees er verder op dat
zich langs de weg geen trottoir be-
vindt en dat ouders, die hun kinde-
ren naar school brengen, regelmatig
in de berm een veilig heenkomen
moeten zoeken.

Vier jaar geleden werd het comité
Verkeersveilig Jabeek door enkele
ouders opgericht. „We hebben de
gemeente toen gewezen op drie
plaatsen in Jabeek die volgens ons
veiliger moesten worden," lichtte
mevrouw Kurvers van het comité
toe. „Op een van die plaatsen zijn
maatregelen genomen en voor die
andere plekken voeren we nog
steeds actie."

Sluiproute
In Kerkrade werd enkele jarengele-

den al gepleit voor maatregelen die
moesten voorkomen dat de omge-
ving van de St. Jozefstraat nog lan-
ger als sluiproute gebruikt zou wor-
den door automobilisten die de
drukke Kaalheidersteenweg willen
ontwijken. In een brief aan de ge-
meente sprak de buurt van 'hache-
lijke situaties' en vroeg men om ver-
keerstechnische voorzieningen die
de ongevallen zouden voorkomen.

" Burgerblokkade in Jabeek,
Onderbanken. Vandaag wel-
licht ook in Kerkrade.
Foto: FRANS RADE

Man in zij
gestoken

HEERLEN - Een 25-jarige Heerle-
naar is gistermorgen op de Aker-
straat-Noord door een onbekende
man met een mes in de linker zij ge-
stoken. De Heerlenaar probeerde te
voorkomen dat de man met het mes
in zijn auto zou inbreken. Het letsel
bleek niet ernstig te zijn. De .inbre-
ker wist te ontkomen.

NUTH - De politie in Nuth heeft
dinsdagavond twee jongeman-
nen op heterdaad betrapt bij een
diefstal uit de St.-Bavokerk in
Nuth. Om 20.00 uur kwamen
twee Nuthenaren van 19 en 23
jaar de kerk uit met een kaarsen-
bak, een offerblok en enkele on-
derdelen van een geluidsinstalla-
tie. Beide inbrekers, overigens
goede bekenden van de politie,
zijn ingesloten en worden van-
daag voorgeleid aan de officier
van justitie.

Woordvoerder Spaetgens van de ge-
meentepolitie Schinnen/Onderban-
ken zei gistermiddag in een reactie
dat er weliswaar veel gebruik ge-
maakt wordt van de Etzenraderweg,
maar dat de problemen daar niet zo
groot zijn als elders in de gemeente.

Gemeentesecretaris Nelissen van

" Zelfs zijn rokertjes hoeft
Harry niet te kopen. Aan de
weggeworpen restjes tabak
heeft hij voldoende.

Foto: FRANS RADE

En sindsdien zwerft Harry. Een
maand hier, een weekje daar. In
het pomphuisje staat een bed en
een stoel. Een klein houtenkast-
je doet dienst als broodtrommel
en achter een gordijn hangt zijn
garderobe aan strakke waslijnen.
In het vocht, want het dak lekt.
Ratten zijn het enige gezelschap
voor de man uit Stem. Geen wa-
ter, geen elektriciteit en geen
verwarming. De grote gaten in
de muren heeft Harry afgedekt
met wat planken. Hij woont er
vanaf december vorig jaar. Met
toestemming van de oud-direc-
teur van de voormalige mijn Ju-
lia, zegt hij. „Of ik het pand goed
wilde onderhouden vroeg die
man aan de telefoon. Nou ja,
pand", lacht Harry. Want achter-
lijk is hij niet.

eerder weggelopen. „Omdat het
hier niet meer ging", wijst hij
naar zijn kruis. Ook zijn nieuwe
vriendin Tiny gaf er drie jaar ge-
leden de brui aan.

HEERLEN — De bouwvallige garage aan de
Looierstraat in Heerlen zal binnenkort worden
gesloopt. De gemeente Heerlen en de eigenaren
van de garage hebben hierover overeenstem-
ming bereikt. De gemeente zal de kosten van de
sloop van de voormalige garage Sondagh voor
haar rekening nemen. Verlaten garage

wordt gesloopt
Het juridischesteekspel tussen de eigenaren cq. belegger
Meyers en de gemeente Heerlen duurt al tien jaar. Al die
tijd ligt de voormalige garage er als een bouwval bij. Her-
haaldelijk is door omwonenden aangedrongen op sloop
temeer daar heroïneverslaafden de bouwval gebruiken
als onderkomen.

Gemeente en eigenaren akkoord
zijn in éen langslepende affaire verwikkeld over een
schadebedrag dat Meyers van Heerlen wil hebben omdat
de gemeente hem ooit onjuiste informatie heeft verstrekt
over de bestemming van het gebied. Waarschijnlijk is die
claim opgelopen tot 11 miljoen gulden. Heerlen twijfelt
aan de rechtmatigheid van de hoogte van dat bedrag. De
rechter zal hierovereen uitspraak moeten doen.

BRUNSSUM — De politie van
Brunssum heeft dinsdag-
avond een 28-jarige inwoner
van Jabeek aangehouden die
op de kruising Zonnestraat-
/Koolweg in Treebeek een on-
geluk had veroorzaakt. De
man was de patrouillewagen
met een hoge snelheid gepas-
seerd, waarop de agenten de
achtervolging inzetten.

Doorrijder
aangehouden

In Bingelrade slaagde de politie er
in om de man klem terijden. De be-
stuurder bleek de veroorzaker van
het ongeluk. De man, die onder in-
vloed verkeerde werd meegenomen
naar het bureau. Tegen hem is pro-
ces verbaal opgemaakt en hij heeft
een rijverbod gekregen. De auto is
door de politie in beslag genomen.
Bij de aanrijding werd alleen blik-
schader veroorzaakt.

De gemeente Heerlen deedin april van dit jaaral het aan-
bod om het vervallen pand tegen de grond te laten gaan.
Maar belegger Meyers uit Simpelveld, die in de rechten
van de eigenaren Van Doorn/IJsselstein is getreden, gaf
toen geen toestemming. Meyers en de gemeente Heerlen

Burgers blokkeren wegen
Protesten in Kerkrade en Jabeek tegen verkeersoverlast

Van onze verslaggever

Lampen
K°fc in Heerlen is gisteren de
i, Penactie Limburg van

,([ Segaan. 'Zuinig omgaan
11 !jnergie' is de drijfveer ach-

' i j"*** pogingen die gemeenten
i, ondernemen
il e mensen zover te krijgen
\Pe energiezuinige lampen
luiken. De gemeente Heer-b*etf °cc/t hierin het goedet^eld, want de complete

is aangepast.
j,P-l zijn energiezuinige lam-
s^geaYaaiden dat levert de
fy erUe op den duur rende-
s, op. 'Geen gewone gloei-en meer, maar spaarlam-

zo roepen wet-
,3jTer Andriesma en directeur
tj . '"an"' het Nutsbedrijf giste-
!), n fcoor (alhoewel hier eer-
jt Prafce is van een duet). En
l| *jeu u>erd ai aangekondigd
fyt sPaarlampen nu extratj^oop 2ijn. 't Licht in de
is ei"nis wordt nu nog goed-
\r> Oo'c- Wat i^ilien u>e nog

Clochard in pomphuisje
Die uitkering krijgt hij elke In Saarbrücken werkte hij als

kraanmachinist en dat werd hij
ook bij een Alsdorfse firma, na
zijn job in Stem. Op aanraden
van een vriend. Vijftig meter
hoog boven de aarde zweven en
zware lasten verplaatsen. Totdat
op een slechte dag het hele ge-
vaarte omkieperde. Met Harry.
erin. Na drie dagenwerd hij wak-
ker in een Duits ziekenhuis. Een
arts stond over hem heengebo-
gen. „Nah Herr König, slimm ge-
macht, neh!" Armen en benen
gebroken, twee ijzeren stangen
doorkeel en hoofd. En sindsdien
last van epilepsie-aanvallen, die
ook na een revalidatie in Maas-
tricht blijven komen. Daarna
ging het snel bergafwaarts met
Harry. Zijn echtgenote was al

Maar hij voelt zich gelukkig. Ze-
ker toen gisteren werknemers
van de Werplaats Particuliere
Mrjnen (WPM) die nabij ligt, hem
koffie kwamen brengen. Zes
koppen heeft hij naar binnen ge-
werkt. Net zoals hij een wegge-
worpen stuk worst van de straat
opraapt en achteloos in zijn
mond stopt. Onderwijl toont hij
zijn onafscheidelkijke plastic zak
waarin de boterhammen zitten .
„Hier, zoiets gooien ze ook weg",
en steekt een aangevreten saucij-
zebroodje in de lucht. „Haal ik al-
lemaal uit deze bakken", grijnst
hij om vervolgens in zon gele
bak te graaien. De lucht die
zwaar om hem heen hangt heeft
alles te maken met de laaste dou-
chebeurt van een jaar geleden.
„Maar als de cenljes binnenko-
men ga ik even naar het zwem-
bad Dr Pool", wijst hij. „Om me
even af te spoelen." Harry deKo-
ning, zwerver van beroep. „Om u
te dienen meneer."

maand uit Den Haag. „Van het
Sociaal Fonds voor het bouwbe-
drijf', zegt hij. Negen jaar gele-
den leidde Harry nog een 'nor-
maal' leven. Huisje, tuintje en
echtgenote. Maakte in zijn jonge
jaren de Mulo af en deed zélfs
nog één jaar moeite op een lera-
renopleiding. Leefde een tijdje in
Saarbrücken met zijn vrouw tot-
dat dieer genoeg van kreeg en te-
rug naar Stem wilde, waar Harry
in 1942 werd geboren. Hier vond
hij werk bij een bedrijf waar
mijnsteen verwerkt werd tot be-
tonkiezel. „Ik was ploegbaas van
het hele spul. Had toch mooi ze-
ven mensen onder me."

HAANRADE — Zijn ontbijt
lunch en diner haalt hij uit de af-valbakken die rijkelijk in Kerk-
rade voorhanden zijn. Het sou-
per slaat hij dan na zoveel over-
daad maar over. Harry de Ko-
ning, zevenenveertig jaar oudzwerver van beroep en alleen in
het bezit vari een grote dosis le-vensvreugde. Ook al is zijn be-huizing in het tochtige pomp-
huisje bij de vijver van de hen-
gelsportvereniging 't Dobbertjewerkelijk erbarmelijk te noe-
men. „Wat wil je met 960 gulden
in de maand", vraagt hij op eenbankje in het hertenpark inKerkrade.

Namen
V*e provincie heet Lim- I

tn hieronderaan heet het I{ Het ooste- I
ij( gedeelte daarvan heet I
in yjfc Zuid-Limburg en dat Iie?,.'J gemeenten te weten: I

ri, Kerkrade, Landgraaf I
lij, Unssum(die samen het ste- I'!»[ e 9ebied van het Streekge- I

(iv kostelijk Zuid-Limburg I
iV*I*1'*' Onderbanken, Nuth, I
\ endaal en Simpetueid (die I
i( de schügemeenten van I
<i(j Streekgeuiest Oostelijk I
Sp"^iwburg vorme?iJ en de I
i|, enten Gulpen, Vaals en I

Wio -71 en dat is OosteHj/c Heu- I peter heuschen
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(ADVERTENTIE)

VOOR SERVICE EN KWALITEIT
ELEK«TROLAND I
GRUnPIG Vr^- \

kleurentelevisie L-. —^.«J \ il)!^1 1
Met CTI en Teletekst. ~m =* \ 7ö3#" I
70 cm FSQ Beeldbuis. <zl^ 1 — ~
Flat Square beeldbuis. 39 Voorkeurzenders 1 m* M^^km^men 1 AV-kanaal. GTI-schakeling voor I |f|UI "scherpe kleurscheidingen. Synthesizer- 1 ■■iV 'jf "mr Ê
afstemming. 10Watt front luidspreker. ITeletekst met 8 pag. geheugen. Programma 1
codefing. IR-afstandbediening (ook voor ""video en Teletekst).

K«KREMERS
LANDGRAAF/SCHAESBERG d BRUNSSUM
Streeperstraat 72 j2S&£— Kerkstraat 324

Harlekijn'sDabyland
/Maar liefst meer dan 1.000 vierkante meter met:
positiekleding, kinderstoelen, kinderkamers, Ki^nPjf'i
campingbedjes, reiswiegen, uitzetten, A/\(/"^"^i» flüViautostoelen, babykleding (t/m maat 98), / * \K/tkV^ Ikado-artikeltjes | JOÊFÊk ' / /Jll~7? 'en noem maar op. K/u*""* '

Kouvenderstraat 141, Hoensbroek. Mm»»»»*^ Tel. 045-221263.

Nu verkrijgbaar: I

/ / imago / MkJ^P
" Serie over het omstreden Bi

imago van de Oostelijke I W L-'
Mijnstreek, verschenen in ~^mWT^
het Limburgs Dagblad. |gjg

Prijs I
Gebundeld in een brochure nu te koop
bij alle kantoren van het ■"£ ("%
Limburgs Dagblad. J "V/ J

Van onze verslaggever

Lampionnen
voor de straten rond speel-
*Ruschkusberg in de Bruns-

Jjj*** wijk Haansberg trekt ko-
J/^e zaterdag een grote
PPionnenoptocht. De bonte
r zal begeleid worden door
j drumband van fanfarePp>e Davids' uit Treebeek.

P-rekpunt is bij de ingang}de speeltuin. ledereen moet
?pn, zegt de organisatie. Hoe
?P lampionnnen, hoe meerP En daar is niets tegen in te

Inbrekers in
kerk betraptZoeken

Zwerver Harry de Koning woor Aken



Met zorg gedragen
en met liefde ontvangen,
onze zoon en dochter

Kenny en Carmen
Frans en Astrid
van der Weide-Mühlenberg

Willem van Oranjestraat 50
6371 EW Landgraaf

Morgen, 29-9-'B9
trouwen

John Dubislav
en

Nicole Peeters
in de Dionysius en

Odiliakerk
te Sweikhuizen, om

16.30 uur

Tant
TOET

Vier jratelere üch
mi 't zieë vaan
't SARAH
vierkoome
sondiech óch
allenuj bij üch op 't
fes
Arme, Ankie, Guido, Peggy,
Nadine, Cyrille, Inge,
Sandra, Erick, Rik, Ivo
Ward, Maddy, Rosanne,
Ralph, Pauline, Brigitte

t ■Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat heden, toch
nog onverwacht, van ons is heengegaan, gesterkt
door de h.h. sacramenten, mijn inniggeliefde man,
onze zorgzame vader, schoonvader en opa, broer,
zwager, oom en neef

Mai Cox
echtgenoot van

Jeanne Sijstermans
op de leeftijd van 69 jaar.

Heerlen: J. Cox-Sijstermans
Nieuwenhagen: Sjef Cox

José Cox-Smeets
Patricia

Oirsbeek: Tiny Lowis-Cox
Wiel Lowis
Raymond

Heerlen: Jeu Cox
Eraray Cox-van Vuuren

Schimmert: André Cox t
Ine Cox-Essers
Kimberley
Paul Steens
Familie Cox
Familie Sijstermans

26 september 1989
Schelsberg 205, 6413 AE Heerlen
Geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
zaterdag 30 september as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Cornelius te Heerlerheide,
waarna aansluitend begrafenis op het kerkhof aan
deKampstraat aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, achter
in de kerk, vanaf 10.40 uur.
Avondmis, vrijdag 29 september om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Pap is opgebaard in de rouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen (ingang St.-Antoniusweg); gelegenheidtot
afscheid nemen aldaar, dagelijks van 19.30tot 20.00
uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

t
Dankbaar voor hetgeen hij voor ons betekend
heeft, nam God heden, geheel onverwacht, tot
Zich, voorzien van de h.h. sacramenten der ster-
venden, in de leeftijd van 75 jaar, mijn dierbare
man, onze goede vader, schoonvader, grootvader,
broer, schoonbroer, oom en neef

Johan Nicolaas
Wenders

echtgenoot van

Tinie Schaeks
In dankbareherinnering:

Mechelen: Mevrouw Tinie Wenders-Schaeks
Bocholtz: Maria Huppertz-Wenders

Lambert Huppertz
Ineke en Peter
John

Mechelen: Jan Wenders
Mieke Wenders-van Wersch
Pascal en Esther

Bocholtz: Hanny v.d. Berg-Wenders
André v.d. Berg
Yvonne

Leezdorf (D): Wies Basemann-Wenders
Dirk Basemann, 'Familie Wenders
Familie Schaeks

6281 NC Mechelen, 26 september 1989
Dalbissenweg 1
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op zaterdag 30 september
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Johan-
nes de Doper te Mechelen.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Vrijdagavond om 19.00 uur zal, mede ter intentie
van de overledene, een h. mis worden opgedragen
in voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium Sja-
lom van de zusters Clarissen, Hilleshagerweg 11 te
Mechelen. Bezoekuren van 11.00-12.00 uur en van
17.00-19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten onvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

————-—.----__--_-____--_.—_

Wegens sterfgeval gaat het 25-jarighuwelijksfeest
van Lambert Huppertz
en Maria Huppertz-Wenders niet door.

Verslagen, maar ook dankbaar wat hij voor onze
vereninging betekend heeft, namen wij kennis van
het overlijden van onze erevoorzitter

Nicolaas Wenders
Hij legde mede de basis voor onze jeugdafdeling,
verdedigde 20 jaar als actief lid de groen-witte
clubkleuren en bekleedde 15 jaar lang veel respect
afdwingend de voorzittersfunctie.
Hij was in totaal 56 jaarlid van onze voetbalfamilie.
Wij verliezen in hem een prachtig clubman met een
enorme verdienstenstaat. Een voorbeeld voor jong
en oud.
God schenke hem de welverdiende, eeuwige rust.

Bestuur, trainer en leden
Voetbalvereniging
RKMVC - Mechelen

I t
Dankbaar datwij haar zo lang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede dat, na een langdurige ziekte en
met geduld gedragen lijden, toch nog onverwacht
van ons is heengegaan, mijn lieve vrouw, onze zorg-zame moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoe-
der, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Gertrudis
Kersemakers

echtgenote van

Arnoldus Johannes Jozef
Heijltjes

Zij overleed op 81-jarige leeftijd, in het St.-Jozefzie-
kenhuis teKerkrade, voorzienvan het h. sacrament
der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Chevremont: A.J.J. Heijltjes
Heilust: A. Burggraaf-Heijltjes

W. Burggraaf
Bleijerheide: M. Buck-Heijltjes

H. Buck
Übach over Worms: J. Heijltjes

Terwinselen: A. Heijltjes
G. Heijltjes-Pruisscher
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Kersemakers
Familie Heijltjes

6464 GM Kerkrade, 26 september 1989
Vinkerstraat 72
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 30 september as. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van St.-Petrus Maria ten Hemelopne-
ming te Chevremont, waarna aansluitend de cre-
matie zal plaatsvinden in het crematorium le Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis vrijdag 29 september om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Chevremont, da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen;

I ' ~T
Na een leven vol van liefde en eenvoud hebben wij
heden geheel onverwacht, in haar eigen vertrouw-
de omgeving, afscheid moeten nemen van onze
dierbare moeder, schoonmoeder én lieve oma "Liza Wanten

weduwe van

Peter Houben
Voorzien van het h. sacrament der zieken overleed
zij op 83-jarige leeftijd.

Geleen: Miet Kivits-Houben
Piet Kivits

Sittard: Gardi Dreissen-Houben
Felix Dreissen

Geleen: Jos Diederen-Houben
JanDiederen

Geleen: Marcel Houben
Ria Serpenti

Geleen: Mia Strijkers
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Wanten
Familie Houben

6166 AP Geleen, 27 september 1989
Pieterstraat 41-43
De plechtige eucharistieviering zal plaats hebben
zaterdag 30 september as. om 10.30 uur in de paro-
chiekerkvan de H.H. Marcellinus en Petrus te Oud-
Geleen, waarna de begrafenis op het parochiekerk-
hof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal.
een avondmis worden opgedragen vrijdag 29 sep-
tember om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Oma is opgebaard in de rouwkapel van het Maas-
landziekenhuis te Geleen, alwaar gelegenheid tot
bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Met droefheid geven wij kennis dat, na een werk-
zaam en liefdevol leven voor het gezin, dat alles
voor hem betekende, toch nog onverwacht van ons
is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Toon Loesberg
echtgenootvan

Goitske Klein
Hij overleed in de leeftijd van 61 jaar, voorzienvan
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kakert: G. Loesberg-Klein
kinderen en kleinkinderen
Familie Loesberg
Familie Klein
Familie Toering

6371 CH Landgraaf, 27 september 1989
Aartshertogenstraat 57
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 29 september as. om 11.00uur in de paro-
chiekerk van de H. Barbara te Schaesberg-Kakert,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te
bedankenvoor de vele blijken van medeleven, o.a.
de vele condoleances, h.h. missen en bloemen die
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de cre-
matie van mijn goede en onvergetelijke echtgeno-
te, moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoon-
zuster, tante en nicht

Louise Bellen-Didden
willen wij u allen langs deze weg hartelijk danken.
Een speciaal woord van dank aan dr. Vluggen en
pastoor Douma.

Dhr. F.S. Bellen
Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehouden op zater-
dag 30 september as. om 18.00uur in de kerk van de
H. Antonius van Padua te Bleijerheide.

t nIn dankbare herinnering aan wat zij voor ons is geweest, geven wij met
droefheid kennis, dat heden, na een langdurige ziekte, van ons is heenge-
gaan, voorzien van het h. sacrament der zieken, in de leeftijd van 72 jaar,
onze lieve en zorgzame zuster, schoonzuster, tante en nicht

Anna Maria Hubertina
Vineken

Heijenrath: wed. Th. Geusebrouwers-Vineken
J. Vineken

Mechelen: Ph. Claessens-Vincken
J. Claessens

Heijenrath: Fr. Vineken
Charneux (B.): M. Verhinnesdael-Vincken

J. Verhinnesdael
en al haar neven en nichten
Familie Vineken

6276 NA Slenaken, 26 september 1989
Heijenrath 9
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatshebben
op zaterdag 30 september as. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Remigius te Slenaken.
Vrijdagavond om 19.30 uur vigiliedienst in bovengenoemde kerk.
Er is geen gelegenheid tot condoleren.
Anna is opgebaard in de rouwkapel „Sjalom", Hilleshagerweg 11 te Me-
chelen; bezoek dagelijks van 11.00 tot 12.00 uur en van 17.00tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Mensen waar jevan houdt.
hoeven niet te sterven. fj
Die blijven altijd bij je.

Na een korte ziekte is in vrede van ons heengegaan, onze lieve moede „
schoonmoeder, allerliefste oma, zus en schoonzus C

Fini Cox ,
El

weduwevan k
I]

Ton van Aernsbergen ■*ö tv
Nieuwstadt: Jean en Ans i t

Velp: Jacques en Brigit
Heerien: Hans en Mariëtte
Heerien: Joan en René

Kim en Bart e.Heerlen: Bettina en Mario etHeerlen: Nelly en Hans ~,
Hohehaus-Cox

26 september 1989 d.
De Heugden 79 5;
6411 DN Heerlen lit
De plechtige eucharistievieringzal worden gehoudenop zaterdag 30 se? "tember om 11.00 uur in de parochiekerk van de Heilige Martelaren va' t
Gorcum, Sittarderweg te Heerlen. *t
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk vanaf 10.40 uur.
Op vrijdag 29 september is er om 19.00 uur een avondmis in voornoem*
kerk.

Ja

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin,
dat alles voor haar betekende, geven wij met droef-
heid kennis, dat toch nog onverwacht van ons is
heengegaan, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moe-
der, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en
nicht

Johanna Dörenberg
echtgenote van

Leo Hanssen
Zij overleed op 68-jarige leeftijd in het De Wever-
ziekenhuis te Heerlen, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Nieuwenhagen: Leo Hanssen
Nieuwenhagen: Alex Hanssen

Mathilde Hanssen-Wetzels
Leon en Danny

Eygelshoven: Janny Borjans-Hanssen
Jo Borjans
Anja

Wessem: Jos Hanssen
Marleen Hanssen-Wolff
Familie Dörenberg
Familie Hanssen

6373KJ Landgraaf, 27 september 1989
Prins Bernhardstraat 3
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 30 september as. om 11.00uur in de pa-
rochiekerk van Maria Hulp der Christenen te Nieu-
wenhagen, waarna de begrafenis zal plaatsvinden
op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis vrijdag 29 september om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te

' Nieuwenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Daar het ons onmogelijk is-een iederpersoonlijk te
bedanken, voor de vele blijken van medeleven, die
wij mochten ontvangen bij de begrafenis van mijn
lieve echtgenote, moeder, schoonmoeder en oma

Anna Francisca
Vervoort-Vankan

betuigen wij hierbij onze hartelijke dank,
P. Vervoort
kinderen en kleinkindéren

Heerlen, september 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 30 september om 19.-30 uur in de parochie-
kerk H. Geest te Meezenbroek-Heerlen.

Daar het mij onmogelijk is eenieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van me-
deleven die ik mocht ontvangen bij de begra-
fenis van mijn lieve man

Pol Kusters
echtgenootvan

Diny Ulijn
betuig ik hierbij mijn hartelijke dank.

Mevrouw D. Kusters-Ulijn
Familie Kusters
Familie Ulijn

Oirsbeek, september 1989
De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 1 oktober a.s. om 11.00 uur
in de parochiekerk St. Lambertus te Oirs-
beek,

Dankbetuiging
Voor uw belangstelling en medeleven bij het plot-
seling overlijden mijn innig geliefde man, onze va-
der en lieve opa

Peter Schiffer
zeggen wij u allen hartelijk dank.

Mevrouw C. Schiffer-Doveren
Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 30
september a.s. om 18.30uur in de parochiekerk van
de H. Moeder Anna te Heerlen-Bekkerveld.

-
Te zijn, bij wie er riiet meer is,

heel stil in je gedachten,
kan soms het gemis

en de pijn wat verzachten.
Op 30 september is het een jaar geleden dat wij af-
scheidmoesten nemenvan mijn man en onze vader

Gerard Egberts
De eerste jaardienst wordt gehouden op zondag 1
oktober as. om 11.15uur in de parochiekerk van de
H. Geest te Brunssum-Noord.

Anneke Egberts-Bakker
en kinderen

Brunssum, Lemmender 56

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij óns tijdens
haar leven heelt gegeven, delen wij u mede dat na
een liefdevolle verzorging in het bejaardenhuis De
Kruisberg te Brunssum op 81-jarige leeftijd van
ons is heengegaan, voorzien van de h. sacramenten
der zieken, onze moeder, schqonmoeder, oma, zus-
ter, schoonzuster, tante'en nicht

Cato Friesen
Anna Catharina Paulina

weduwe van

J.H. Mevissen
Kerkrade: 'Sjaak en Mia Mevissen

Jos en Ineke
Marcel en Jacintha
Mathea en Roland

Simpelveld: Carlho Tjin a Lim
Carmelita
Kma Wildenburg

Landgraaf: Sjef en Riny Mevissen
Danny

Brunssum: Tiny en Hub Buidels
Hans, Marion en Shirley
Rob en Carla
Chantal en Léon

Landgraaf: Hub en Mia Mevissen
Patrick en Yolanda
Maurice en Inge

Cluis Fr.: Piet en Beatrice Mevissen
Peggy

Nuth: Wim Mevissen. Brunssum: Anita Bolk
\ David Mevissen

Roy Mevissen
Heerlen: Raymond Denessen

Nathalie Denessen
Familie Friesen
Familie Mevissen

Brunssum, 27 september 1989
Kruisbergstraat 47
Corr.adres: Vroedschapstraat 40
6441 EN Brunssum
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen, vrijdag in het mortuarium van het bejaar-
denhuis, van 17.30 tot 18.30 uur.
Avondwake, vrijdag om 19.00 uur, in de hierna te
noemen kerk.
In deFatimakerk te Brunssum zal de plechtige uit-
vaartdienst gehouden worden op zaterdag 30 sep-
tember om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren. , i
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de alge-
mene begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Voorde vele blijken van belangstelling en het
medelevenbij het overlijden en de begrafenis
van onze lieve moeder, schoonmoeder en
oma

. Lies
Ramaekers-Wierts

betuigen wij onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst wordt gehouden op zater-
dag 30 september a.s. om 18.00 uur in deparo-
chiekerk van O.L. Vrouw van altijddurende
Bijstand te Heilust.

Dankbetuiging
Aan allen die, op welke wijze ook, met ons hebben
meegeleefd, met het overlijden van mijn lieve
vrouw en moeder

Mia
Drummen-van Dorst

betuigen wij onze oprechte dank.
Bijzondere dank aan DSM, GMD, Groene Kruis, dr.
De Nooy, dr. Wals en personeel dagverpleging St.-
Gregoriusziekenhuis Brunssum.

Al Drummen
Miriam

Brunssum, september 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 30 september 1989 om 19.00 uur in de
St.-Gregoriuskerk te Brunssum.

Weer danke uchveur 't mitlaeve bic 't sjterve $ *begrafenis van \

Klöss Ophelders ;
i \De zèswaekedeens wurt gehauwte op zondig', m

tober 1989 om 10oer in dekirk van Mariaveldj' j
tere. It!

An Ophelders-Wolters \
kènjer en kleinkènjer c

Zöstere, september 1989

I -i
Voor de vele blijken van medeleven, ondervo'1 g,
bij het overlijden en de begrafenis van onze" {
der, schoonmoederen oma in

Theresia
Houben-Peters r

t
betuigen wij onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen
Berg aan de Maas, september 1989
De plechtige zeswekendienst wordt gehoudCJ
zaterdag 30 september om 19.00 uur in de pai'"c
kerk van de H. Michael te Berg aan de Maas- *
Voor de vele blijken van medeleven, ons bet"
na het overlijden en bij de uitvaartplechtigheid 1,
onze moeder en oma g,

Maria Katharina \
Schmeits-CaumanS [

betuigen wij TJ onze oprechte dank.
Familie SchmcHs .

Hoensbroek, september 1989
Wij nodigen u uit om samen met ons de zesW<*l idienst bij te wonen. Deze zal gehouden word^zaterdag 30 september 1989 om 19.00 uur in& ,
kenale kerk van St-Jan Evangelist te Hoenst»'* J
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlij 'bedanken voor de vele blijken van medeleve" \
wij mochten ontvangenbij het overlijden en de \
matie van onze lieve moeder, schoonmoede' *oma

Maria
Kleynen-HupperU \

betuigen wij u hierbij onze hartelijke dank.
Kinderen en Kleinkindere 11

De plechtige zeswekendienst zal worden ger»ou t
op zaterdag 30 september a.s. om 19.00 uur A 1
Parochiekerk van St.-Lambertus te Kerkrade I
trum. i

Dankbetuiging
Voor devele blijken van medeleven, ondervojj..
bij het overlijden en de begrafenis van mijn cc 'note, onze moeder, schoonmoeder en oma \

Maria Hubertina !
Urlings

betuigen wij onze oprechte dank. i,
J. Urlings t
Kinderen en kleinkinder^

Eys, september 1989 'i
De zeswekendienst wordt gehouden op zond"? >
oktober as. om 10.30 uur, in de kerk van de "H- «
tha te Eys.1 i.

'tVoor de grote belangstelling, de vele brieve*1'bloemen bij het overlijden van

Mathias Hubert !
Jongen ,

zijn wij u zeer dankbaar.
M. Jongen-Lenssen <en kinderen

Schaesberg, september 1989
De zeswekendienst vindt plaats op zaterdag 3" j
tember 1989 om 19.00 uur in de dekenalekei*
de H.H. Petrus en Paulus te Schaesberg. '

vervolg familieberichten 'zie pagina 14 )
j . ->i
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dreigend zijn. De kinderen mo-
gen geen schade oplopen. Daar-
om sluiten wij pedofielen uit
principe uit".

De gewraakte advertentie is per
vergissing in het pedofielenblad
verschenen. Het gaat om een ad-

vertentie van de Stichting Ideële
Reclame. SIRE krijgt regelmatig
van bladen aanvragen binnen
om de advertentie te mogen
plaatsen. De vereniging Martijn
is er tussendoor geglipt.

Volgens de woordvoerder van de stappen

Overigens hebben alle Neder-
landse Centrales voor Pleegge-
zinnen Martijn inmiddels in een
gezamenlijke brief laten weten
pedofielen niet als pleegouder te
accepteren. Martijn vindt dat een
discriminerend beleid en wil met
spoed met de Centrales aan tafel
gaan zitten. Als de uitkomst van
dat gesprek niet bevredigend is,
overweegt Martijn juridische

„Pedofielen die zich bij ons als
pleegouder aanmelden worden
niet geaccepteerd", aldus de
woordvoerder van de Centrale
voor Pleeggezinnen in Sittard.
„De situatie waarin pleegkinde-
ren terecht komen, mag niet be-

MAASTRICHT - Politierechter mr
Van de Pol veroordeelde gisteren
een smokkelaarster tot drieduizend
gulden boete. De inwoonster van
Breda moest voor de rechtbank in
Maastricht verschijnen omdat zij
verleden jaar bij de grensovergang
Heerlen/Duitsland, 109 sloffen siga-
retten en honderd liter alcoholische
drank naar Nederland wilde smok-
kelen.

e Amro district Zuid-Limburg
P' gistermiddag bijvoorbeeld
P al op de grote kantoren in
*n en Maastrichtruim duizend
*r|jvingen geteld. Ook bij ande-ren in de provincie is het aan-dragen groot. Bij de Spaar-Limburg in Maastricht was
f gistermiddag zelfs verbaasd
..■"je grote belangstelling. De'doet de aandelen voor ’ tós,--'"Hand.

Dit geloofde officier van justitie mr
Van Opstal niet: „U hebt opzettelijk
de belasting willen ontduiken. Ik
wil de zaak wel aanhouden om de
douane te horen. De verdachte be-
weert immers dat de verbalisanten
een vals proces-verbaal hebben op-
gemaakt". Na een korte aanhouding
van de zaak, kwam de verdachte tot
inkeeren verklaarde ze dat de doua-
ne gelijk had.

moesten worden, bevonden zich in
de dozen met de opschriften voor-
raad en slaapkamer.

In eerste instantie verklaarde de
verdachte dat zij wel de alcoholi-
sche drank en sigaretten had opge-
geven aan de douane en dat deze de
gegevens verkeerd verwerkt had.

Een en ander gebeurde op 27 juni
van verleden jaar. De Bredase reed
met haar personenwagen naar de
douane en deed daar aangifte van
haar artikelen. Want op die dag ver-
huisde zij van Duitsland naar Ne-
derland.

SchikkingBij het douanekantoor wachtte zij
op de verhuiswagen. De verhuizers
deden ook aangifte van de hoeveel-
heden sigaretten en alcoholische
drank die zich in de verhuiswagen
bevonden. De verhuiswagen werd
vervolgens uitgepakt; de goederen
waarover invoerrechten betaald

Van de goederen heeft ze afstand
gedaan. Van de fiscus had ze een
schikkingsvoorstel gekregen van
6.600 gulden, maar hier gingze niet
op in, in afwachting van de rechts-
zaak.

'Het Fundament bezig
met moedwillige hetze'

Gemeente Heerlen in reactie op kindersterfte:

fMiddeldekoper ziet er nu ove-.s Wel wat anders uit dan in fe-
P- Was toen de emotionele ver-
sheid met het chemieconcern
lt Mik merkbaar, nu zijn het
I rationele overwegingen die
schrijvers op de tweede tran-ue doorslag hebben gegeven.

( r|Jari schreven bovendienveel
l|(f n 'n om °P korte termijn een
~ koerswinst te behalen, nu
'P^ de DSM-aandelen vooral„ *tt als lange-termijn beleg-
J Vanmiddag om 15.00 uur sluit
Schrijving.

HEERLEN/MAASTRICHT - Naar het inzicht van de gemeen-
te Heerlen is de wijkvereniging 'Het Fundament' uit Zeswe-
gen, inzake het naar buiten brengen van gegevens over kinder-
sterfte in de wijk, bezig meteen moedwillige hetze. Volgens de
gemeente kan de wijkvereniging de bevindingen over ver-
hoogde sterfgevallen onder kinderen niet staven.

bracht, werden deels door de ge-
meente gecontroleerd. In de pers-
verklaring staat hierover dat er
sprake is van: „zeven sterfgevallen
in Heerlen-Noord van nuljarigen in
de periode van 1982 tot 1987! Zeker
geen afwijking van het landelijk ge-
middelde."

*an onze verslaggeefster

In Maastricht
amenwerking

apothekers
enziekenhuis

„Een duidelijke argumentatie on-
breekt. Er wordt onnodige onrust
gezaaid. Wij betreuren de manier
waarop devermoedens over kinder-
sterfte door de wijkvereniging naar
buiten zijn gebracht. Een dergelijke
handeling lijkt niet meer te herlei-
den tot verontrusting, maar tot
moedwillige hetze," aldus letterlijk
de persverklaring. In de verklaring wordt echter niet

gesproken over sterftecijfers van
een tot vierjarigen, zoals het Memic
in Maastricht die onderzocht. Maar
een woordvoerder van de gemeente
liet gisteravond nog weten dat ook
binnen die leeftijdsgroep geen spra-
ke is van een verhoogd sterftebeeld.
Volharding
Ondanks v de verklaring van het Me-
mic blijft de gemeente erbij dat er
niets aan de hand is, in de op het af-
val van de Oranje Nassaumijn I ge-
bouwde woonwijk.

Aangevallen
Fundament-voorzitter Arno Ge-
raerds uit Zeswegen voelt zich door
de gemeente Heerlen in de rug aan-
gevallen. „Een jaar geleden wist het
college van b en w al waar we mee
bezig waren. Afgelopen week, toen
we eindelijk de raad over de ver-
hoogde sterftecijfers wilden infor-
meren, hebben we gevraagd om in
alle beslotenheid over dit gevoelige
onderwerp te praten."

AKEN - Een doortastende brand-
weerman heeft gisteren in Aken
twee kinderen uit een brandende
woning op de derde etage van een
vier verdiepingen hoog flatgebouw
gered.
De twee, een anderhalf jaar oud
meisje en een vijfjarige jongen
moesten met brandwonden in een
ziekenhuis worden opgenomen.
Het meisje bevindt zich nog in le-
vensgevaar. De moeder en drie an-
dere kinderen werden met ladders
in veiligheid gebracht.
Vermoed wordt dat de brand werd
veroorzaakt door een exploderende
televisie op de kinderkamer, waar
de beide jongstekinderen waren.

Fietser nam
de snelweg

MAASTRICHT - De politie van
Maastricht heeft een fietser van de
snelweg tussen Maastricht en Eijs-
den afgehaald, toen deze op weg
was naar huis. De man, een 42-jarige
Maastrichtenaar, nam een fors ge-
deelte van de rijbaan in beslag om-
dat hij van linksnaar rechts reed: hij
verkeerde nogal onder invloed van
alcohol.
De kennelijke staat was zodanig dat
de Maastrichtenaar niet meer bij
machte was om de blaastest af te
leggen. Hij kon wel in alle rust zijn
roes uitslapen in een politiecel. In
plaats van de blaastest is een bloed-
proef afgenomen, waarvan de uit-
slag nog niet bekend is.

(ADVERTENTIE)
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PERFEKT VAN STYLING.
PERFEKT VAN KLEUR.
PERFEKT VAN PRIJS.

SCHOENMODE

- Het Acade-
j'l Ziekenhuis Maastricht
6 apothekers in Maastricht
jtngeving gaan samenwer-

C°P het gebied van de far-
thuiszorg. Zie-

lzen laten patiënten
js vaker en eerder thuis

|0rgen. Daar hebben ze dan,een uitgebreidere specia-
le zorg nodig, ook op

gebied. De
P" te vormen organisatie
k die medicamenten ver-een die de apotheken
kunnen bereiden en de

niet mo-eyen omdat de patiënten
opgenomen. De wet

d^e geneesmiddelen ver-
hen dat.

„Bodemonderzoeken hebben uitge-
wezen dat de verontreiniging in de
wijk nergens zo groot is dat de
volksgezondheid in het geding is.
Er zijn wél een aantal plaatsen waar
de concentraties van pak's (polycyl-
cische aromatische koolwaterstof-
fen) in de onderliggende steenkool-
laag dusdanig hoog zijn, dat een na-
der onderzoek nodig is. Dit vervolg-
onderzoek zal ook door de provincie
Limburg worden uitgevoerd."

van de Wetenschapswinkel, verbon-
den aan de Rijksuniversteit Lim-
burg, waarin gewag werd gemaakt
van een slechte gezondheidsbele-
ving onder de bewoners. Voor hard-
nekkige klachten als hoofdpijn, uit-
slag en chronische verkoudheid,
kon echter geen oorzaak worden
aangewezen, hoewel velen met de
beschuldigende-vinger naar de bo-
dem wezen.

Onderzoek toonde echter aan dat de
wijk slechts beperkt vervuild is met
stoffen, die volgens het RIVM
(Rijksinsituut voor Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne) amper in-
vloed hebben op de gezondheid.
Veel klachten werden door de loka-
le overheden dan ook naar het rijk
der psycho-somatische fabelen ver-
wezen.

Al met al wordt de wijk Zeswegen
nu al ruim twee jaar geteisterd door
onrust en onzekerheid. Vandaar dat
er druk op de gemeente wordt uit-
geoefend om een algemeen gezond-
heidsonderzoek te houden om ein-
delijk zekerheid te verschaffen over
het leefklimaat in de wijk.

richard willems

„Dat vond men goed," gaat Ge<
raerds verder. „Maar eerder die
avond werd tijdens een open dis-
cussie en in het bijzijn van depers al
over deze ontwikkeling met de
raadsleden gesproken. Concrete ge-
gevens zijn weliswaar pas later aan
de orde geweest, maar toen wist de
pers al waar het ongeveer om draai-
de. Nu doet men alsof we stiekum tewerk zijn gegaan om uiteindelijkde
gemeentevia een omweg in een ver-
keerd daglicht te plaatsen. Jammer,
want we hebben enkel het beste met
de wijk voor. En niets anders."
De gegevens die 'Het Fundament'deze week in de openbaarheid

Klachten
Zoals bekend kwam Zeswegen
twee jaar geleden in de actualiteit
vanwege een gezondheidsrapport

if bijvoorbeeld steedsvaker
ijj^at patiënten thuis parenterale
j. n 6 (via infuus) moetenkrijgen.

infuusvoeding moet onder
1Je voorwaarden worden be-
llj **t kan een apotheek niet, ter-
i et voor een ziekenhuis lopen-
de werk is," illustreert A.J.
c^ ns, hoofd van de afdeling kli-
« 'armacie en toxicologie van

;|,t cadernisch Ziekenhuis Maas-

' ""te samenwerking.

Conferentie over
sociaal-democratie

op lokaal niveauIndelijk
ig| gelijk wordt de samenwer-
turj e farmaceutische thuiszorg
!sie e^ra- Een onderzoekscom-
er eeft namelijk gesignaleerd
tr*rmen gat dreigt te vallen tussenlOf^aceutische zorg voor de op-

r^a? n Pauënt en de patiënt in deaiethuissituatie.

De vraagstelling van de conferentie
zal na een algemene belichtinginre-
feraten van in totaal zes sprekers
vooral worden toegespitst op de
thema's volkshuisvesting, arbeid en
cultuur. De conferentie wordt be-
sloten met een plenair debat onder
voorzitterschap van Eric Jurgens.

MAASTRICHT - De PvdA Maas-
tricht houdt in samenwerking met
het Gewest Limburg van deze poli-
tieke partij vrijdag 13 oktober in het
MECC een conferentie over 'Verle-
den, heden, en toekomst van de so-
ciale democratie op lokaal niveau."» i °eysens heeft de Inspectie

e^ k Geneesmiddelen vorige
a et groene licht gegeven voor

t\[ strichtse plannen tot samen-
tj v §■ Hij vindt dat het werkge-
"t f»

ft de nieuwe organisatie zich
i^ ,°et beperken tot Maastricht,
'"büf ook apothekers in Zuid-
'ti Ben het Belgisch grensge-
fde,: et plan betrokken moeten

Eeuw geleden
De aanleiding tot het houden van
deze conferentie is het gegeven, dat
een eeuw geleden de lokale socialis-
tische voorvechters Gerard Pieters
en Willem Vliegen een Maastrichtse
afdeling oprichtten van de Sociaal-
Democratische Bond, een van de
voorlopers van de PvdA.

Daarvan zullen verschillende aspec-
ten worden belicht, zoals de vraag
welke bijdragen de sociaal-demo-
cratie in de voorbije eeuw op lokaal
niveau heeft geleverd, hoe deze ver-
worvenheden thans worden ervaren
en welke lessen daar voor de toe-
komst uit kunnen worden getrok-
ken. De algemene inleiding wordt
gehouden door Joop van de Berg,
directeur van de Wiardi Beekman
Stichting.

# De ontwerpster Elisabeth Lucas Harrison geeft prins
Bernhard uitleg over de plaquette. Foto: JANPAULKUIT
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ping Society waarvan alle hel-
pers van piloten erelid zijn. In
Nederland zijn dat er 600.
Ongeveer een derde deel was
met wederhelft gisteren in Over-
loon.

Pilotenhelpers
bijeen in Peel

Bankier Wim van Lanschot, lid
van het curatorium van het Na-
tionaal Oorlogs- en Verzetsmu-
seum, memoreerde in zijn dank-
woord hoe luchtmaarschalk
Hodges in oktober op paleis
Soestdijk was ontvangen om met
kapitein Frank Dcli het verzets-herdenkingskruis in ontvangst
te nemen. Kapitein Frank Dcli
maakte boven de Achterhoek
een bail-out.

OVERLOON - Elisabeth Lucas
Harrison is de ontwerpster van
het kunstwerk, dat prins Bern-
hard gisteren onthulde. Zij ook
gaf de prins voor het front van
tweehonderd pilotenhelpers en
hun wederhelft tekst en uitleg.
Haar oorspronkelijk werk staat
in de St.-Clement Danes-kerk in
Londen. Vóór Overloon nog
kreeg Ottowa een copy van de
plaquette.

Insten

' een hS no*=. steeds voorstander
eri.erëelijke verregaande sa-s »rt s

nS met de apothekers.
ftl e , eeft het recept en dat kan
''s in *L worden meegenomen.

'lJeh voordeel van de pa-
i^u naalt zowel een stukje van;^rs weg biJ de stadsapo-

' va Vandaar mijn voorstel oml(ïepfen Joint-venture te doen.
«H ■. i,Je de lasten, maar ook de

* Van!?'ente tegenstand van de
►stei apothekers heeft het

' '^eneChter in de iJskast doen

Twijzing
*Mer er Van Thoor, de woord-
keu .van de Maastrichtse apo-

' f^tia& Positief over deze samen-'\j| fnet het Academisch Zie-Kus en eerc^er voorstel van

'' JVr°m v*a een J°int-venture1 !Ilw astrichtse apotheken een
s te u apotheek in het zieken-
% beginnen is echter minder

('ke^ithaald. Het Academisch
'. '1 verUls wilde medicamenten
beL strekken aan patiënten die
\ ndeling het ziekenhuis ver-

Beiden ontvingen gisteren uit
handen van prins Bernhard een
gesigneerd register van de na-
men van verzetsmensen die het
verzetsherdenkingskruis werd
toegekend.

„Met dankbaarheid herinneren
wij de hulp die in Nederland
werd geboden", aldus lucht-
maarschalk Sir Lewis Hodges
(71), voorzitter van de 360 leden
tellende Royal Air Force Esca-
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Van onze verslaggever Met rookwaren en alcohol grens over

Drieduizend gulden
boete voor smokkel

" De Heerlense wijkZeswegen is opnieuw in opspraak gekomen.De gemeente ontkent overigens
met klem de beschuldigingenvan de wijkvereniging. (archieffoto)

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

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

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

Elk bedrag tot ’.100.000,- èn andere looptijd mogelijk.
Looptijd 96 mnd. geldtbij duurzame aanschaf. Bij
overlijden meestal kwijtschelding.

l/--lili.liV.lit'.lJaliT«'s-T:T'lllHji|i--1

(ADVERTENTIE)

'GELD NODIG?
Binnen één dag beschikbaar

Kradto- pjnnd Rente Thea.
bedr»g inct ranü pw mnd. loopt
5.000,- 100,- 0,98% 70

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

HUISBEZITTERS
EXTRA LAGE LASTEN

zonder taxatie-kosten
KREDIET- LOOPTIJD IN
BEDRAG MAANDEN

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

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

Centrale voor Pleeggezinnen
worden pleegouders altijd streng
geselecteerd. „Met mensen die
zich aanmelden wordt uitvoerig
gepraat. Hun hele doopceel
wordt gelicht. Wij willen elk risi-
co uitsluiten."Geen pedofielen

als pleegouders

Centrale voor Pleeggezinnen in Sittard:

Van onze correspondent

enken hebben
herwerk aan
tranche DSM
Van onze verslaggever

SITTARD - De Centrale voor
Pleeggezinnen in Sittard gaat
niet in zee met pedofielen die
zich aanmelden als pleegouder.
Dat zegt een woordvoerder in
eenreactie op de commotie die is
ontstaan door een advertentie
voor pleegouders in het blad van
de vereniging Martijn, een belan-
gengroep van pedofielen.

J*LEN -Opnieuw is de belang-
Pë in Limburg voor aandelen

groter dan de banken hadden
J*cht, al kan is de vraag niet zo

als een halfjaar gele-
DIJ de eerste herplaatsingsron-

N^nals in februari meer aande-
worden gevraagd daner infibieding zijn, is voor alle ban-

,t jf'delijk. Naar verwachting zal'

' '°rs op de toewijzingen moe-dden gekort.

Vervolg van pagina 1

Officier van justitie mr Van Opstal
eiste drieduizend gulden boete. Hij
hield rekening met de draagkracht
van de verdachte en met het feit dat
ze afstand had gedaan van de siga-
retten en alcoholische drank.

Brandweerman
redt kinderen

Limburgs dagblad J provincie



Dankbetuiging
Voor uw bewijs van deelneming, ontvangen na het plotseling heengaan
van mijn lieve man en onze vader en opa

Zef Renkens
betuigen wij langs deze weg aan allen onze hartelijke dank.
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen tot
uiting gebracht, was ons een grote troost en zal een dankbare herinnering
blijven.

Ciska Renkens-Bontemps
Jos en Lydia Renkens
Patrick en Carmen

Brunssum, september 1989
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 1 oktober om 10.00 uur in
deSt.-Gregoriuskerk te Brunssum.
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Het is alweer 6 weken geleden dat wij afscheid namen van onze broer,
zwager, oom en neef

Pierre Heijnen
priester van het bisdom Roermond

Uit devele blijken van medeleven in de vorm van uw aanwezigheid, per-
soonlijkeof schriftelijke condoleancesen bloemen, bleek dat hij door zeer
velen werd gerespecteerd.
Dit was voor ons een grote steun. Hiervoor danken wij u van harte.

Familie Heijnen
Spaubeek, september 1989
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 1 oktober
a.s. om 11.30 uur in de parochiekerk van de H. Laurentius te Spaubeek.

Op 21 september 1988 namen wij afscheid van mijn lieve
echtgenote, onze fijne moeder en oma

Clara
Snij ders-Keybets

De plechtige gezongen jaardienst vieren wij op zondag 1
oktober 1989 om 11.00 uur in de St. Stephanuskerk te Wij-
nandsrade.

Jos Snijders
Kinderen en kleinkinderen

Hij diewij zo liefhadden en verloren
is niet meer waar hij was.
Maar is altijd waar wij zijn.

Het is een jaar geleden dat wij afscheid moesten nemen van hem
die ons zo dierbaar was, mijn onvergetelijke man, onze goede va-
der, schoonvader, opa en overgrootvader

Peul Franken
Nog bedroefd om zijn heengaan en de leegte die is ontstaan, her-
denken wij hem in de eerste jaardienst, die wordt gehouden op
zondag 1 oktober as. om 11.15 uur in de parochiekerk St.-Vincen-
tius a Paulo te Rumpen-Brunssum.

Mevr. T. Franken-Oldenburger
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

iA Modehuis Baks
Aw/^lmm\ Uw adres voor exclusieve damesmode

PggJ Onze najaarscollectie omvat:
wintermantels, gevoerde

regenjassen,
mantelpakjes, japonnen

etc,
Ook uw adres voor grote maten 36-60 en rouwkleding.

Donderdag koopavond tot 21.00 uur.
Heerlen, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-715806

Voor wie wonen goed moet zijn

K^^^^^^ Limburgs Handwerk
Heerlen-Hoonsbroek

OOfOrm fV» HÜr!ïn's?tt."d?
I nav»Ai.Ua-jl^% tel. 045-2291.91meubelen il ))
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Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven bij het overlij-
den en de begrafenis van mijn dierbare vrouw,
■onze zorgzame moeder en oma

Paulina van de Berg-
Crombags

willen wij iedereen van harte bedanken.
Gerrit van de Berg,
Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehouden op zater-
dag 30 september om 19.00 uur in de Petrus Cani-

i siuskerk te Puth.

Bij het overlijden van onze lieve en zorgzame moe-
der, schoonmoeder en oma

Enny
van der Laan-Vilain

mochten wij vele blijken van deelneming ontvan-
gen. Zij zijn ons tot troost geweest en wij betuigen
daarvoor aan alle betrokkenen onze hartelijke
dank.

Kinderen en kleinkinderen
Kerkrade, september 1989
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zaterdag 30 september a.s. om 19.00 uur, in de
parochiekerk van St-Petrus Maria ten Hemelopne-
ming te Chèvremont-Kerkrade.

tJan Opbroek, oud 63 jaar, echtgenoot van Annie
Huntjens. 6217 JLMaastricht, Antoon van Elen-

straat 61. Eucharistieviering in de parochiekerk
van de H. Anna, Via Regia te Maastricht op vrijdag
29 september om 14.00 uur. Schriftelijk condoleren
in de kerk.

tPieter Janssen, oud 96 jaar, echtgenoot van Ca-
rolina Goor. 6245 GD Eijsden, St. Martinusstraat

1.De eucharistieviering is heden donderdag28 sep-
tember om 10.30 uur in de kerk van de H. Martinus
te Breust-Eijsden. Geen condoleren.

t Jenny Hobbs, oud 41 jaar, echtgenote van Alan
Sutton. 6267 BS Cadier en Keer, Margrietstraat

24. De crematieplechtigheid zal plaatshebben op
vrijdag 29 september om 10.30 uur in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10. Gelegenheid
tot condoleren om 10.15 uur in het crematorium.

tStéphanie Welters, oud 82 jaar, weduwe van
Frans van der Wouy. Maastricht, Huize Lencu-

lenhof, Abtstraat 13. De uitvaartdienst is heden
donderdag 28 september om 14.00 uur in deKruis-
herenkerk, Kommel, Maastricht. Er is geen condo-
leren.

tFrits Klaassen, oud 83 jaar, echtgenoot van T/o-
-ma Peters. 6211 JM Maastricht, St. Pieterstraat

23. De uitvaartdienst is heden donderdag 28 sep-
tember om 11.00 uur in de parochiekerk van het
Onbevlekt Hart van Maria te Mariaberg-Maastricht.
Er is geen condoleren.

tArnoldus Ceulemans, oud 88 jaar, weduwnaar
van Anna Hermans. Maastricht, Adelbert van

Scharnlaan F.B, corr.adres: Désiré Leesensstraat
85, 6227 TW Maastricht. De uitvaartdienst zal
plaatshebben op vrijdag 29 september om 11.00uur
in dekerk van deH. Antonius van Padua te Scharn-
Maastricht. Er is geen condoleren.

tSjra van Cruchten, 83 jaar, echtgenoot van Nel-
ly Janssen, Schout Offermanstraat 5, 6042 XP

Maasniel. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden vrijdag 29 september om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Laurentius te Maasniel.

t Peter Tissen, 76 jaar, echtgenoot van Til Boo-
nen, Kerkstraat sa, 6065 AR Montfort. De plech-

tige uitvaartdienst zal worden gehouden zaterdag
30 september om 10.30 uur in de parochiekerk van
de H. Catharina te Montfort.

tHein Aubert, 81 jaar, echtgenoot van Mia van
Bree, Achter deOranjerie 9, 6041 JXRoermond.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
zaterdag 30 september om 11.00 uur in de Onze Lie-
ve Vrouwe Munsterkerk te Roermond.

tTiel Bardie, 74 jaar, weduwevan Jan Frencken,
corr. adres: Bisschop Boermansstraat 10, 6041

KM Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal
worden gehouden vrijdag 29 september om 11.00
uur in de H. Geestkerk te Roermond.

-j- Koos Cuijpers, 57 jaar, Rookhuizen 10, 6071 PN
t Swalmen. De plechtige uitvaartdienst zal wor-
den gehouden op zaterdag 30 september om 10.30
uur in dé parochiekerk van de H. Lambertus te
Swalmen.

tHendrika Pieters, 87 jaar, echtgenote van Jan
Ijlst, Plutolaan 92, 6043 VZRoermond. De begra-

fenisplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 30
september om 14.00 uur op de algemene begraaf-
plaats Tussen de Bergen te Roermond.

■^s LimburgsDagblad

"gpiccolos
officiële mededeling

GEMEENTE SCHINNEN
BEKENDMAKING

De burgemeester van Schinnen
maakt bekend dat de raad in zijn
vergadering van 21 september 1989
besloten heeft te verklaren dat een
bestemmingsplan wordt voorbereid
voor het perceel kadastraal bekend
gemeente Schinnen, sectie B nr.
3412 (bedrijfsterrein „Solberg" te
Puth).
Het raadsbesluit met bijbehorende
tekening ligt vanaf heden ter ge-
meentesecretarie, afdeling ruimte-
lijke ordening ca., Scalahof 1,
Schinnen, voor een ieder ter inzage.
Schinnen, 28 september 1989

De burgemeester voornoemd,
F.I.J. Loefen

/4BF mmr) "^ "aÖ*,\i» )mKW ~p^) ml *+°
Aanbieding:

" Lamelparket van ’ 119,- voor ’ 97,50 jj
" 8 mm massief parket ’ 59,-, gelegd i,

" Opknapbeurt van uw parket nu 20% korting

" Nu bestellen, prijs vast tot 1-1-'9O

" Formicavloeren (Starkett Lamett)

" Specialist in geborstelde, eiken planken
„ ii

VjH WjAji[kL^^i^mWjm)i^m\È^m\mgÊM

I"B vnf-Jf**n*T,fTr^
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In november van vorig jaar besliste
dat Hof namelijk dat een termijn
van vier dagen en zes uren tussen
arrestatie en voorgeleiding aan een
rechter te lang is.

Raadsman en gedetineerde achtten
deze uitspraak van toepassing op de
situatie van laatstgenoemde.

Van onze verslaggever

Oriemannen
Veroordeeld
voor overval

Van onze verslaggever

PANNINGEN -Een grootaantal
drumbands uit Zuid- en Midden-
Limburg zal komende zondag
deelnemen aan het bondscon-
'cours van de Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen, dat in
Parmingen wordt gehouden.
Vanaf 11.00 uur zullen zich in to-
taal 20 korpsen aan de jury pre-
senteren.

De deelnemerslijst ziet er als
volgt uit:

Derde divisie: de drumbands
van Koninklijke Harmonie, van
Gronsveld, kerkelijke harmonie

Eerste divisie: drumband fanfare
Juliana Holturn, tamboer- en kla-
roenkorps harmonie Heer Voor-
uit.

Weert, schutterij St. Martinus
Linne, stedelijke harmonie
Weert, harmonie St. Agnes Bun-
de, Mardruko Kronenberg, fan-
fare Velden en drumband Maas-
bree.

Concours
drumbands

in Parmingen
Ere-divisie: trommel- en fluiter-
korps St. Barbara Reuver, drum-
band schutterij St. Petrus Rog-
gel, drumband muziekvereni-
ging Eendracht Melderslo,
drumband schutterij St. Barbara
Leveroy en trommel- en fluiter-
korps harmonie Ste. Cécile Eijs-
den.

Kort geding
van de baan

Om deze reden heeft de advocaat
van de man gistermiddag afgezien
van het kort geding dat hij tegen het
ministerie van Justitie had aange-
spannen. In dat geding had hij zich
willen beroepen op een uitspraak
van het Europese Hofvoor de rech-
ten van de mens.

MAASTRICHT -Een Geleendenaar
die vorige week woensdag werd
vastgezet op grond van artikelen in
de Uitleveringswet en via een kort
geding weer op vrije voeten had wil-
len komen, wordt vandaag voorge-
leid aan de raadkamer van de Maas-
trichtse rechtbank. Deze zal beslis-
sen over eventuele verdere gevan-
genhouding.

Van onze verslaggever

Tweede divisie: de drumbands
van harmonie St. Martinus Vij-
len, schutterij St. Brigida Noor-

grootschalige en langdurige handel
in heroïne en cocaïne.

Bij de aanvang van de rechtszitting
gistermorgen stonden de raadslie-
den er op dat deze getuige alsnog
door de rechter-commissaris aan de
tand zou worden gevoeld. „Tot ne-
genmaal toe komt hij in het proces-
verbaal voor met gigantisch belas-
tende verklaringen, die afwijken
van verklaringen van .anderen",
constateerde mr Bedaux.

BelastendfASTRICHT - De door mr J. Nolet gepresideerde strafka-
P van de Maastrichtse rechtbank heeft gisteren officier van
j'rtie mr L. Ummels indirect de gelegenheid geboden een

te herstellen door alsnog een anonieme getuige te
waarden voor verhoor door de rechter-commissaris. Ter zit-
J Werd duidelijk dat de identiteit van deze getuige slechts
?end is aan één Heerlense politieman. Zelfs de officier
rSt desgevraagd bekennen de getuige niet te kennen.

P voor een in Heerlen wonende
rrige tweeling, verdacht van

fbelastende verklaringen lopen
F als een rode draad door het
Per in deze zaak", wierpen de
Rieden mr R. Bedaux en mr
fuveld tegen. Zij stonden op de Hij achtte een en ander in strijd met

een goede procesorde en eveneens
in strijd met bepalingen in het Euro-
pees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens. Hij ver-
zocht de rechtbank de officier niet-
ontvankelijk te verklaren. Mede-
pleiter mr Leliveld sloot zich daar-
bij aan.

Het tweetal maakte deel uit van een
twintigtal verdachten die in april tij-
dens een gecoördineerde actie van
verschillende politiekorpsen waren
aangehouden. Samen zouden zij
een grote drugbende hebben ge-
vormd die een lijndienst onderhield
tussen Heerlen en Amsterdam. In
juli moesten de eerste verdachten
voor de rechtbank verschijnen. Na
een eis van zeven jaar hoorde een
26-jarige Amsterdammer zich toen
veroordeeld tot zes jaar gevangenis-
straf.

Informatiemarkt
over epilepsie

f^STRICHT - Ter afslui-Jj.van een regionale adver-,llecampagne over epilepsie
ydt de Epilepsie Vereniging
'eiland (EVN) zaterdag 7■ober een grote informatie-
.rkt in het Maaspaviljoen in
fstricht.

Zijn 29-jarige in Heerlen wonende
broer kreeg anderhalf jaar en twee
broers uit een andere Heerlense fa-
milie, respektievelijk 35 en 31 jaar,
werdenvoor vier jaarnaar de gevan-
genis gestuurd.
Aanzienlijk lagere straffen kwamen
in een volgende zitting uit de bus.
De straffen liepen toen uiteen van
anderhalf jaar tot negen maanden
waarvan drie voorwaardelijk.

Volgens officier van justitie mr Um-
mels is alles gedaan om die ene NN-
getuige boven water te brengen,
maar is dat niet gelukt. Hij gaf toe
zelf de persoon in kwestie niet te
kennen. „Misschien is hij wel over-
leden aan eenoverdosis drugs, zoals
ook is gebeurd met een getuige in
een volgende zaak", opperde hij.
Het ging hem te ver alles op te han-
gen aan één getuige met voorbij-
gaan aan andere verklaringen en
aan een uitgebreide weergave van
afgetapte telefoongesprekken. „Er
is een stortvloed van bewijs", verze-
kerde hij.

Bewijs

te. dikke honderd Limburgers
de EVN de afgelopen maan-

j" tijdens de campagne - om
Hl °f advies gevraagd. De infor-
J^tTiarkt geeft hen de mogelijk-

elkaar te ontmoeten. Gelijke behandeling van
HBO-ers in gezinszorg'

Actiegroep wil einde aan salarisverschillen

Jaar heeft de ËVN zich ten doel
r'd zoveel mogelijk mensen met
IPsie en hun verwanten te berei-
P*ooral zij die tot nu toe niet of
II eüjks over epilepsie durven
jef. Vandaar dat ze door heel
rland veertien informatie-
ven heeft opgezet en adverten-
jj^Pagnes heeft gevoerd. De
£' in Maastricht is de op een na

De 29-jarige tweeling, die naar de
mening van de officier een leiding-
gevenderol had gespeeld, bleefech-
ter nog steeds, in voorarrest doordat
beider raadslieden alsnog een aan-
tal getuigen gehoord wensten te
zien door de rechter-commissaris.
Tot die getuigen behoorden er twee
die in het lijvige proces-verbaal ano-
niem waren vermeld.

Voorarrest

DSM-directeur voor
Veiligheid, Milieu, Ge-
zondheid & Technologie
dr ir J. Geerards deed gis-
teren een spuitgietmachi-
rie cadeau aan de Sector
Techniek van de Hoge-
school Heerlen. Dat ge-
beurde na afloop van een
symposium over rnateria-
lentechnologie, dat werd
georganiseerd door de
Hogeschool Heerlen en de
Katholieke Industriële
Hogeschool uit het Belgi-
sclie Diepenbeek in liet ka-
der van de viering van
150 jaarLimburg.

Foto: MARCEL VAN HOORN

Advertentiecampagne heeft tot
!ei"re niet alleen heel veel reac-
i°Pgeleverd, er hebben zich ook
nieuwe leden uit Zuid-Lim-

-6 gemeld, aldus een woordvoer-en de EVN. „Meer dan uit an-
alen van het land."

L'nf'ormatiemiddag begint om
f Uur en duurt tot 17.00 uur. De
pg is gratis. In het Maaspavil-

een film over epilepsie
Md en er is een zaal met infor-
.estands. Er zijn diverse be-
kleden en lokale en regionale
f^ctpersonen aanwezig.

Eén van hen verscheen alsnog voor
de rechter-commissaris en bleek
daar allerminst zijn identiteit nog te
willen verbergen. Temeer waar hij
weinig of niets had toe te voegen
aan hetgeen politie en justitie reeds

Na intern beraad besloot de recht-
bank dezaak andermaalvoor nieuw
getuigeverhoor terug te verwijzen
naar de rechter-commissaris. Aan-
gezien een gebleken verzuim nog
kan worden hersteld, wilde zij niet
er toe overgaan de officier van justi-
tie niet ontvankelijk te verklaren,
maar een mogelijkheid scheppen de
anonieme getuige alsnog voor de
rechter-commissaris te brengen.
Deze, zo benadrukte president No-
let,' staan voldoende wettelijke
maatregelen ter beschikking om de
anonimiteit van een getuige ook
verder te waarborgen.

BRUNSSUM - Een groep leiding-
gevenden in de gezinszorg is in op-
stand gekomen tegen een salarisre-
geling, die hen financieel benadeelt.
Staffunctionarissen met een N-akte
(een HBO-lerarenopleiding nijver-
heid, huishoudkunde of kinderver-
zorging) of een HBO-opleiding

Van onze verslaggeefster
jeugdwerk of kinderopvoeding ver-
dienen niet evenveel als de leiding-
gevenden met een HBO-maatschap-
pelijk werk. Dat is oneerlijk, wille-
keurig, ongelijkwaardig en discri-
minerend, zegt Madeleine Schijns
van de Gezinszorg Brunssum-
Hoensbroek.
Zij spreekt namens de actiegroep
die op 3 oktober een petitie en een
lijstmet handtekeningen zal aanbie-
den aan de directeuren van de in-
stellingen die zijn verenigd in de
Vereniging van Ondernemingen in
de gepremieerde en gesubsidieerde
sector (VOG). Deze vereniging heeft
eind 1988 een voorstel om alle lei-
dinggevenden met een HBO-diplo-
ma gelijkwaardig te behandelen
nipt afgewezen.

Secretariaat van
Europese allure
naar Maastricht

„Toen zijn wij boos geworden. Het
is toch oneerlijk dat mensen die een
diploma van de socialeacademie op
zak hebben of een part-time oplei-
ding maatschappelijk werk hebben
gevolgd zes schalen verder kunnen
doorstromen omdat men ooit in het
verleden vond dat je een opleiding
maatschappelijk werk moest heb-
ben voor dit soort functies. Maar dat
is eigenlijk nergens op gebaseerd,"
legt Madeleinè Schijns uit.

De actie is op touw gezet door gedu-
peerde HBO-leidinggevenden van
de instellingen voor gezinszorg in
Brunssum en Weert. In Brunssum
zijn dat er vijf en in Weert drie. In
het gehele land moeten er bij de
vierhonderd instellingen zeker
tweehonderd functionarissen zijn
die door deze salarisregel worden
achtergesteld.

„Bovendien zijn de gedupeerden
bijna allemaal vrouwen terwijl er
zich onder de maatschappelijk wer-
kers veel meer mannen bevinden,"
signaleert Madeleine Schijns.

Vrouwen

„We willen de directies ervan over-
tuigen dat dit discriminerend is."
De betreffende leidinggevenden ge-
nieten ondanks hetzelfde takenpak-
ket minder salarisgroei en krijgen
straks ook aanzienlijk minder pen-
sioen.

De actiegroep wil er bij het VOG op
aandringen de ongelijkheid alsnog
zo spoedig mogelijk op te heffen.

De andere opleidingen zijn volgens
haar gelijkwaardig. Het is volgens
haar tekenend dat er volstrekt wille-
keurig verschillende eindschalen
worden gebruikt.

op steun van de gemeente Maas-
tricht en het IFIAS (international fe-
deration of institutes for advanced
study), een reeds in Maastricht ge-
vestigde instelling waar het secreta-
riaat onderdak heeft gekregen.

Aandeelhouder op bezoek
" Oberburgermeister Malangré vanAken (midden) bracht gis-
teren een bezoek aan de Luchthaven Maastricht. Aken is van
plan het vliegveld voor één miljoen gulden te steunen door het
kopen van aandelen. De Akense gemeenteraad moet die steun
overigens nog goedkeuren. Foto: WIDDERSHOVEN

MAASTRICHT - De European Fair
Trade Association heeft zich geves-
tigd in Maastricht. Dit op de handel
met ontwikkelingslanden gerichte
instituut heeft Culemborg verlaten
en is in de Limburgse hoofdstad
neergestreken 'omwille van de cen-
trale ligging en de nabijheid van an-
dere Europese instituten. De Euro-
pean Fair Trade Association (EFTA)
is'een alternatieve handelsorganisa-
tie zonder winstoogmerk.
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Rechtbank: 'Verzuim kan worden hersteld...'

Anonieme getuige
moet zich melden

INRICHT - De rechtbank te
k tricht heeft gisteren drie man-
\ ?roordeeld voor een gezamen-
L ''gevoerde overval op een 63--in Dicteren. De
\^ Werd op 14 juniop geweldda-
ad J2e beroofd van ruim negen-
Uerd gulden.

Hl2g ,s hoofdverdachte aangemerk-
Q

Jai'ige Bekenaar hoorde zich
<w rdeeld tot anderhalf jaar on-
i^j-^ardelijke gevangenisstraf,
\A l twee 19-jarige Sittardenaren
\^ kregen opgelegd van res-

t,V^ï'^ vijftien maanden waar-
n
v'jf voorwaardelijk en viert*erï geheel voorwaardelijk.

De EFTA is een samenwerkingsver-
band van een aantal soortgelijke or-
ganisaties in acht Europese landen,
waaronder Nederland. Ze verkopen
produkten uit de derde wereld en
geven informatie over ontwikke-
lingssamenwerking. Het oogpunt is
een rechtvaardiger positie van de
ontwikkelingslanden in de wereld-
handel.

k\§ vonnis vermeldde te-
!ier 5° uur dienstverlening. De of-
iritl Van justitie had tegen de drie

1 respektievelijk twee jaar,
*ist Jaar en ver maanden

In de bij de EFTA aangesloten orga-
nisaties wordt in totaal jaarlijkseen
omzet van ruim 60 miljoen gulden
behaald. Er zijn ongeveer 300 men-
sen in vaste dienst werkzaam. Daar-
naast steunen de alternatieve orga-
nisaties op duizenden vrijwilligers.
In de nieuwe vestiging in Maas-
tricht is het secretariaatswerk van
de EFTA ondergebracht.Benoemingen

inbisdom
VJ^OND - Tot pastoor van de
W/^asparochie in Heerlen is
S^d pater J. Verhoeven. Pater
tl eur is benoemd tot rector

l verpleeghuis Camillusmond.

De acties voor 'alternatieve' handel
zijn in Nederland gestart in de jaren
'60, met de beslissing van SOS We-
reldhandel om de import van derde
wereldprodukten ter hand te ne-
men. Toen gebeurde dat vanuit de-
vestiging in Kerkrade. In de loop
van de jaren zijn ook initiatieven in
andere Europese landen genomen
en dat leiddetien jaar geledentot de
eerste samenwerking over tussen
verschillende organisaties.
Ter ondersteuning hiervan is 1 ja-
nuari 1988 een secretariaat opge-
richt dat werd ondergebracht bij
SOS Wereldhandel, dat inmiddels
van Kerkrade naar Culemborg was
verhuisd.

*ke ee tt de bisschop een aantal
la"s~asssistent benoemd. In de
**rt Tbei"tusparochie in Neder-
W 'te Boekhorst, in de H. Jo-
W°hie Übacn over Worms
W^nberg, in de H. Martinus-
de V? Tegelen V. van Opstal, en
w,.,. Lambertusparochie Horst| utering.Kl

e °ntslag op eigen verzoek is
H t> aar» pastoor J. Jacobs van
aa j~arbaraparochie te Scheulder
Q(;rt Pastoor J. Schram van de
'kt rudisparochie te St. Geer-

Experiment
Nu de experimentele periode voor-
bij is hebben de EFTA-leden beslo-
ten het secretariaat in Limburg te
vestigen, vanwege de reeds ge-
noemde centrale lig"ging.

Daarbij kon de organisatie rekenen

(ADVERTENTIE)

Watkrijg je
als jezoveelgevraagdbent?

Jeeigenkrat

BUCKLER BIER. ZOLEKKER DAT JEDE ALCOHOLNIETMIST.

(ADVERTENTIE)

[^Hpr A.s. zondag j^^Hj
hebben wij tussen 11.00en^^^ÊWf 17.00uur een héélbijzondereW/U

JM herjstwandeling voor u flj
■ uitgestippeld... j
B Zondag 1 oktober van 11.00 tot 17.00 uur, KOOPZONDAG M

■^^ Maasnielderweg 33, Roermond *M
MMmfmT telefoon: 04750-16141 Jmm\L Zondag geopend van 11.00-17.00 uur

IMmmL. Maandag geslotenW^ Geopend: di. t/m vr. 9.00-18.00 uur
30-17.00 uur, do. koopavondJß

beek, fanfare Eendracht Dicte-
ren, drumfanfare De Blerickse
Herten en fluit- en tamboerkorps
St. Willibrordus Obbicht.

Van onze verslaggever wisten. De andere NN-getuige liet
echter verstek gaan.

Limburgs dagblad
mmt^^^^^^^^^^^^^^^^-^^^^^^^^^^^^mmmmmm

provincie
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<3piccolo's
045-719966

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

Piccolo 's en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden
opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van
8.30-17 00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
regel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
zaterdag).
Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de
dag vóór plaatsing.
Via de balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstip
van 10.00 uur vóór de dag van plaatsing en voor de
krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uur.

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletters. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken Proficiat' en 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 voor de rubrieken 'Proficiat',
'Vermist/Gevonden', 'Mededelingen', 'Woningruil',
'Kamers aangeb.-gevr', 'Kontakten/Klubs',
'Huwelijk/Kennismaking;, 'Braderieën/Markten' en
'Bingo/Kienen' worden UITSLUITEND tegen kontante
betaling of vooruitbetaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer geaccepteerd, waarbij tevens voor de
rubrieken 'Proficiat', 'Huwelijk/Kennismaking' en
'Kontakten/Klubs' legitimatie VERPLICHT is.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief BTW.

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 jaar en ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 156599—
I :: " ' : ■;:-::■„:.■"-

—_^^^^^_————^^

Vermist/Gevonden

Hoge beloning
Op 17 september 1989 werd te Maastricht ontvreemd

een personenauto

Opel Kadett 1.8 SGT
kenteken TB-55-BP, kleur rood.

De inlichtingen die leiden tot het terugverkrijgen van bo-
vengenoemd voertuig, zullen worden beloond al naar

gelang de waarde van het teruggevonden voertuig en de
inlichtingen. Deze worden ingewacht onder tel.nr.

085-435255, na kantoortijd 085-455045. Vragen naar de
heer Van Schijndel, Bureau HA. van Ameyde 8.V., Kleine

Oord 181, Arnhem.

Personeel aangeboden

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

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

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.
Voqr 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.

Ervaren verkopers gevraagd
voor verkoop van deur tot deur in België bij Fa. Mias BVBA.

Tel, afspr. bel, tussen 19.00-20.00 uur, 045-219822.

Dringend gezocht
Timmerlieden, schilders, lassers, bankwerkers voor Aken
Duitsland, vaste baan, hoog loon. Tel. 09-49.241166916.

Restaurant Heidekroeg
Voor een goed burgerlijke keuken, vraagt dynamische

: Keukenchef
die in staat is een brigade van 10 pers. waaronder ook
leerlingen te motiveren tot goede keuken-technische

prestaties. Tevens part-time rest. serveersters en kelners.■ Tel, na 19.00 uur Dhr. Wilkens 09-49-241-33643.
NIEUW te openen

Privéhuis Cherrie
vraagt meisjes. 045-462805, bellen tuss. 12.00-18.00 uur.

Grote internationale onderneming biedt een
blijvend extra inkomen van

’ 10.000,- tot ’ 40.000,- per jaar.
Wij zoeken hiervoor enthousiaste dames en heren.

Bel voor informatie: Hr. Hendriks 045-211250.
Gevraagd ervaren

Kipperchauffeur
eventueel part-time.

Ophelders B.V. Landgraaf
Tel. 045-315827

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft per direct werk voor:

Produktie-medewerkers m/v
Van 18-65 jaar voor een bedrijf in Roermond. Wilt u zelf
bepalen hoeveel uur u per week werkt? Denkt u aan 8 uur?
Voelt u meer voor 40 uur? Of wilt u alleen in de weekenden
aan de slag? Alles kan! Wij bieden een zeer afwisselende
baan in dag- en/of ploegendienst, goede salariëring,
ploegentoeslag, 8% vakantiegeld en doorbetaalde snip-
per- en feestdagen. Heeft u interesse, neem dan contact
met ons op.

Voor informatie:
045-718366, Ingrid Driessen of Anita Dolk
Heerlen, OP DE NOBEL 1,AKERSTRAAT.

Gevraagd met spoed
Monteur

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

Zelfstandig kunnen werken.
Goede toekomstmogelijk-

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

6401 DP Heerlen.

Medilaco BV
gevr. part-time hulp

voor verkoop

Medilaco BV, Akerstr. 25,
Heerlen. Tel. 045-718080

Mancare,
Gay Escort Service vraagt

jongens tot 25 jaar. Aanmel-
ding schriftelijk met foto. .

Postbus 49, 6190 AA Beek
of telefonisch 04406-16668.

Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland Ervaren
timmerlieden, metselaars en
ijzervlechters (handlangers
onnodig te soll.), ook co-
lonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of 229548.
Gevr. All-round T.V.-
TECHNIKER (goed verdien-
sten) voor VS dagen of
enkele avonden p.week.
Br.o.nr. B-2159, L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Gevr. BUFFETHULP. Tel.
045-215482 tussen 17 en
20 uur '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. PIZZA-BAKKER liefst
met ervaring. Bellen va.
17.00 uur. 045-712021.

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.
Gevr. WINKELJUFFROUW
pim. 10 uur per week, in
levensmiddelenbranche. Br.
o.nr. B-2172, L.D. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
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.
Nette WERKSTER gevr.
voor Cafébedrijf in centr.
Heerlen, 's Morgens van ca.
08.00-10.00 uur. 6 a 7 dgn.
p.week. 045-718511.

BEZORGERS gevr. voor
Schaesberg, Heksenberg,
Beersdal (Heerlen). Min.
leeft. IS 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.
Vrouwelijke FRITUREHULP
gevr. met ervaring. Geen
zwartwerk. Tel. 045-229037
bgg 726764. -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.
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.
Gevr. KOK leeft, plusm. 20
jr. voor plusm. 30 uur per
week. Alleen de winkeluren.
Enige erv. gewenst. Bruns-
sum, tel. 045-271982. Bel-
len tussen 17-18 uur.
Zelfstandige FRITURE-
HULP gevr. Cafetaria 't Eu-
veke, t.o. A.H. Brunssum.
Werktijden van 12.00-18.00
uur 045-271718/272091.
Club PALLAS kan nog een
dame gebruiken vervoer
gratis. Tel. 045-420772.
Wij zoeken met spoed ME-
DEWERKER m/v voor onze
A.G.F./ K.W. afdeling. Leef-
tijd tot 20 jr. Garant Markt,
Bert Bruis, Nieuwstadt.
04498:56969 tussen 16.00
en 18.30 uur.
Gevr. VERKOOPSTER en
part-time verkoopster.
Slagerij America, St. Pieter-
str. 44. K'rade. 045-456435.
HULP gevr. voor vrijdags,
niet beneden 25 jr. in Klim-
men/Ransdaal 04459-1484.
Liefh. gevr. om TUIN van
part. te onderhouden, teg.
vergoed. Tel. 045-712492.
Gevr. jonge man pim. 20 jr.
voor MARKT Heerlen. Tel.
045-215210, na 17.00 uur.
Gevr. ervaren colonnes
METSELAARS voor ver-
blendung, in Duitsland. Tel.
045-230045/04405-1236 of
04499-4479.
Erv. METSELAARS, beton-
timmerlieden, ijzervlechters,
stratenmakers 045-250238.
KAPSTER gevr. Kapsalon
Jaspers, Bautscherweg 44,
Heerlen. 045-413455.
Voor direct gevr. rest. KEL-
NERS, serveersters en keu-
kenhulp "Zur Golden Kette"
Aken, 0940-24136110.

Onroerend goed te huur gevraagd

Te huur gevraagd van particulier

vrijstaand huis of bungalow
omgeving HEERLEN.

Tel. 073-143761.

Onroerend goed te huur aangeboden
WINKELPAND te h. Schar-
nerweg 12, Maastricht. Te
bevr. 043-210518.
KAMERS te huur, met voll.
pension te Hoensbroek. Tel.
045-214804.
KAMERS te huur, te bevr.
045-254099.
Te huur aangeboden compl.
ingerichte VIDEOTHEEK
met banden in Sittard.
Reacties Postbus 5020,
6413 GA Heerlen.
VALKENBURG, te h. tot
1-6-90, 1 of 2 pers. gem.
app. Tel. 04406-15177.

Te huur 1 slaapk. FLAT
centr. Hoensbroek. Pr.

’ 525,- excl. Te bevr.
Steenkoolstr. 1 Hoensbroek.
HEERLERHEIDE 1-per-
soons app. te huur, huur-
subsidie mogelijk. Tel. 045-
-214368.
Te huur CAFÉ te Hoens-
broek met woning, eigen
papieren nodig, vrij van
brouwerij, overname van in-
ventaris. Direct te aanvaar-
den. 045-718143 na 18 uur
Te huur APPARTEMENT v.
alleenst. of paar te Kerkra-
de-Vink. Tel. 045-725667.

Onroerend goed te koop aangeboden

HEERLEN, v. Limburg Sti-
rumstr. 41, mooie tussenw.
met 4 slpkmrs., achterom
bereikbaar. Het hele pand is
voorzien van dubbel glas.
Vr.pr. ’ 102.000,- k.k. Wij-
man & Partners Vastgoed.
Tel: 045-728671.
HEERLEN, Kievitstr. 8, tus-
senwoning met o.a. woon-
kmr., eiken keuken, badkmr.
met ligbad en 4 slpkmrs. Het
pand is voorzien van dubbel
glas. Vr.pr. ’99.000,- k.k.
Wijman & Partners Vast-
goed. Tel. 045-728671.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 6,9%.
Spaarhyp. va. 7,7%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.

Heerlen
Goed gesit. keurig onderh.

tussenwoning met tuin. lnd.:
beg. gr.: gang, woonk. (35m2), bijkeuken, eetkeuken

met eiken keukeninr.,
berging, toilet. Kelder. Verd.:
overloop met toilet, badk., 3

ruime slaapk., vaste trap
naar zolderverd. alwaar 4

kamers, c.v. Buitenkansje!!
Pr. slechts ’ 89.000,- k.k.

Livac B.V.
Brugstr. 19 Sittard.
Tel. 04490-10855.

GEVRAAGD. Woonhuis met
tuin in prijs van ca.
’.100.000,-. Telefoon 040-
-448656.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Kamers aangeboden/gevraagd
Gemeub. KAMER te huur.
Holtskuilenstr. 1, Eygels-
hoven.
Te h. KAMERS half gemeub
centr. Heerlen, eigen op-,
gang, wc, douche, 045-
-718414 na 18u. 045-719016
Gem. ZIT/SLPK. met cv,
douche, keuken. Pannes-
heiderstr. 1 en 19, Kerkrade.
KAMER te huur met c.v kit-
chenette voor serieuze
huurder(ster) ’3OO,- all-in,
na 14.00 uur, 045-219205.
Te h. zit/slaapk. en zitkamer
met aparte slaapk., te
HOENSBROEK. Na 14.00
uur 045-229654.

Gr. gemeub. KAMER te h.
aangeb. te bevr. na 14.00 U.
Voskuilenweg 40 Heerlen.
Gemeub. KAMERS te huur
in Geleen. Tel. 04498-
-53474, of 52150.
KAMER te huur bij Centrum
Kerkrade. Tel. 045-461870
of 452269.
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.
KAMER te huur te Kerkrade
West (voor net persoon). Tel
045-413443.

Bouwmaterialen

ABC Beton
levert ook zaterdags

betonmortel en betonpomp
Tel. 04490-55555

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

Te k. kleine COMPRESSORDari doublé turbo, half jr.
oud, nw.pr. ’ 900,- nu
’450,-. Tel. 045-323178.

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Te koop rollen DAKLEER
met kunststofvezel en lei-
slag. Tevens aanhangwa-
gen. Tel. 04490-27465.

Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS va. ’9,50
per m2. Stenen va. ’ 0,35 p.
st. Het meeste uit voorraad
leverbaar. Frepa, Staringstr.
123-125, Heerlen-Molen-
berg (achter Philips fabriek).
Tel. 045-423641.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.

Snelle en VAKKUNDIGE
reparaties van al uw T.v.- en
Hifi-toestellen zonder voor-
rijkosten. W.R. Klawitter,
Veldhofstr. 34 Eygelshoven.
Tel. 045-352727.

Winkel & Kantoor
Verbouwings-opruiming .

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

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

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

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

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

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

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

thuis

Gemakkelijk:
Geld lenen via ons gaat gemakkelijk. Wij stellen u telefo-
nisch enkele eenvoudige vragen en wij geven u direct ad-
vies over uw mogelijkheden voor een passende lening. Bij
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
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Bedrijven/Transacties
Te k. SNOEPSPECIAAL-
ZAAK op goede stand, om-
zet-ind. 165.000,-, voor
startende of gevestigde on-
dern. met enig eigen kapi-
taal en creativiteit, biedt de-
ze zaak uitst. mogelijkh.
04405-3238.
Vakbekwame HORECA ex-
ploitant zoekt ter overname-
huur of pacht een ouderwets
café, pensionbedrijf of een
hiertoe geschikt pand. Ook
inzetbaar als beheerder van
sport en of verenigingscen-
tra. Tel. 04499-2735.

Te koop ca. 2000 VHS-
BANDEN en ca. 1000 VCC-
banden. Alleen in 1 koop.
Bellen tussen 10.00-10.30
uur. 045-210606, toestel 22.
COMPUTERFORMULIE-
REN duizend stuks 12 inch,
bedrukt ’ 165,- excl. Druk-
kerij L'Ortye, Kouvenderstr.
35 Hoensbroek 045-212517
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.

Landbouw en Veeteelt
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 5V2 ha MAIS. Tel.
04450-1816. J. Ploumen,
Cartils 4, Wittem.

Diverse een- en tweerijige
AARDAPPELROOIERS
gebr. L. Collé Susteren,
04499-3030. Cadier en
Keer 04407-1296.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.

Auto's

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.

! Nu kunt u een auto
1 kopen waarvan u zélf

de prijs bepaalt.
Op onze gebruikte-wagenshow bepaalt u zélf wat u

betaalt. Via een inschrijfformulier kunt u een bod
doen op de auto van uw voorkeur. Bent u de hoogste of
enige bieder, dan wordt u de nieuwe eigenaar. U hebt

daarbij een ruime keus uit jonge occasions van alle mer-
ken. (Allemaal vooraf grondig nagekeken en met drie

i maanden garantie.) Bovendien maakt u kans op een gratis
long-weekend in een bungalow van Holland Parks.

Alle reden dus om onze show te bezoeken!
Openbare auto-inschrijving

van 28 tot en met 30 september

Wethouder Sangersstraat 7, Beek, tel: 04490-75353

Geulhal Valkenburg

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

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

10% korting
op al onze gebruikte auto's

Een greep uit onze voorraad:
Fiat Panda 45 rood 1982
Fiat Panda 750 CLrood 1987
Fiat Panda 1000CL wit 1986
Fiat Uno 45 beige 1985
Fiat Uno 45 fire rood okt. 1986
Fiat UnoAmico wit 1987
Fiat Uno 45 fire rood 1987
Fiat Uno Champ blauwmet 1988
Fiat Uno 60 super Carrara wit 1987
Fiat Ritmo 5 versn. silver sp. uitv 1986
Fiat Ritmo quatro sp. uitv., 5 versn 1987
Fiat Ritmo 75 lE, 5 drs., katalysator blauwm 1988
Citroen AXrood 1988

■ Lancia VlO turbo groenmet 1987
Seat Ibiza 1.2GL, wit, grijs kent dcc. 1987
VolkswagenPolo grijsmet 1986
VolkswagenGolf, 5 drs., wit 1985
Volkswagen Golf 1.3blauw, 15.000km 1987
Volvo 240GL enLPG, zilver 1983

Aktie t/m 30/9
Fiat Creusen Heerlen

Spoorsingel 50, tel. 045-724140

r/ffJGebruikte Wagens
UuPlusSysteem

OBOVAG GARANTIE
VW SCIROCCO GT, APK, 8-'9O, i.z.g.st. ’ 2.450,-.
Heemskerkstr. 66, Hrl.-
Meezenbroek.

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

dag
Autronic
04492-3888

off. PTT-hoofddealer.
Honda Civic 1.3L '84;
Ford Fiesta 1.1 S '80;

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

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

Bovag-autobedrijf
John Osojnik

Tripstr. 24 Eygelshoven.
Tel. 045-460734.

Autobedrijf Rob van EMME-
RIK, Voltastraat 2, Land-
graaf, 045-317593, biedt te
koop aan: Mercedes 200D,
'86; Omega 2.3D LS '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; R 4, 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.

Opel ASCONA 1600, 4-drs.,
APK, i.zj.st., typ. '78,

’ 1.450,-. fel. 045-720951.
VW PASSAT 1800 cc CL,
stationcar, 1985, grijsmetal-
lic, ’ 14.950,-. Volvo Klyn,
De Koumen 7, Hoensbroek.
045-220055.
SAAB 90, 2-deurs, blauw-
metallic, 1985, ’15.950,-.
Volvo Klyn, De Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
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. van part. MAZDA 323
ES 1.3, 5-drs., '79, i.z.g.st.,
met radio, APK '90. Pr.
’2.000,-. 04405-1816.
Te k. Opel REKORD 4-drs
bwj. '86, div. extra's

’ 12.500,- Mercedes 280 S,
bwj. '79 LPG, zeld. mooi

’ 6.000,- Lancia Bèta sport,
bnwj. '79, ’ 1.500,-, Hom-
men 24, Vaesrade kruispunt
Schinnen.
Met spoed te koop gevraagd
betere auto's ook vracht en
bestel, schade en defect
geen bezwaar, hoogste prij-
zen, contant geld. LUCAR
Automobielen Kerkrade.
Tel. 045-456963.
Te k. ALFA Romeo t. Alfa
Sud 1.5, bwj. '81, bodem voll
gerest, techn. 100%, APK

’ 1.200,-. 045-716177.
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Proficiat
Evelyne

Pap, Mam, Ruud, Marco,
Marie-lou

Hartelijk Gefeliciteerd
Maritha

Harry I
Proficiat

Niet te geloven maar waar I
Gerrit Tabak

is 70 jaar toegewenst door je
vrouw Tonie, kinderen Alie,

Ed, Antoon en Finy,
kleinkind Guido en Henk

Proficiat Myléne

.f. i ijiMil!aia.^amMwwwk^mmtmwwmwm
je moeder en Peter

Goedemorg

Pap, hartelijk gefelitf
met je verjaarde

wensen je Elfie, Nol
Jurgen, Micha, Jerf

Carin, John Maria, V*
Mare, Michaela, H6*

Muhittin.
Proficiat

(Oma) Ton

** I

Bij het zien van S<
John, Goos, Suzy,"

Chantal en Marj; *«
Proficiat

Drs. MonU
'~-^^^^mm^

Papa, Mama, René,'
Oma en Opa,
Welkom thuis

opa Heskaf1
een prima prestal

Wij zijn dan ook trots «.
Marco i

Met een PICCOLO J
Limburgs Dagblad f'uw oude spulletjes '"kwijt. Piccolo's doe*1wonderen... Probee' 'Tel. 045-719966. ._ _. _ _ 1
*-^SSSiS~ss.r;f^ i

Te k. BMW 316, bwj. *85.
LPG, 80.000 km, ’14.750,-.
Inr. evt. Tel. 045-316940.
BMW 323 i'80. APK 9-'9O,
extra's, vr.pr. ’ 5.750,-.
045-319328.
Te k. DAIHATSU Minibus
Cab 850, geel kenteken,
bwj. '85, APK 4-'9O, i.z.g.st.
Tel. 045-272795.
Datsun SUNNY coupé, bwj.
'79, APK 02-'9O, ’1.650,-.
Tel. 045-415528.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’ 300,-/’ 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
SEAT-dealer A.C:H.,
Jeugdrubbenweg 20, 6431
DH, Hoensbroek. Tel. 045-
-222455 biedt te koop aan:
Ibiza 1.5 GLX '88; Ibiza 1.2
GL '87, '86, en '85; Malaga
1.5 SKI '89; Malaga 1.5 GL
'88 en '85; Ronda 1.7 Diesel
'87 en '85; Ronda 1.5 GLX
'85 en '84; Ronda 1.2 GL
'87, '85 en '84; Terra bestel
'88; Skoda 120 L '85; Ci-
troen Visa '85; Fiat Panda
'85 en '81; Audi 80 Turbo
diesel CC '85; Audi 100 '81;
Daihatsu Charade Diesel
VAN '85; Subaru 1600 sta-
tioncar '88 en '87; Austin
Mini '79; Fiat Ritmo Diesel
'80; BMW 520 '80; Fiat Uno
55 S '83; VW Kever 1302
'70; Seat Fura '85; Honda
Civic '85.

Te koop gevraaü (

Toyota Hi-A \
dof b van '75 tot'B t

04765-1338/0474i>]
Zeldzaam mooie ' (
Kleine BMW 1602. ,
chroom, spierwit, lere' [
stereo, sportwielen. a
motor, APK 7-'9O, bWI c
ronde achterl., '’3.500,-. Inr. besprf
Info: Jurastr. 3, Heef" '(Zeswegen) J "Wij geven het meest* J
Uw AUTO. U belt, wij' '045-422610 ook 's ajj
EEND, bwj. '80, APl< '’925,-. 045-210435^, I
Te koop Fiat PANO( "
bwj. '81, APK gek. to'
vr.pr. ’ 1.750,-. Tel '251783. I
Ford GRANADA 2.8 \ ''81, autom., LPG,
schuifd., trekh. eto,
band. en nw. motor-' i
en ter inzage, i.z.g.st 1
’4.150,-. Heerlen^
Voerendaal na 16 opp,
Te koop: Ford ESCO( I
APK tot maart '90. «o1 ,
65, Landgraaf. Tel. * l
na 17.00 uur. J
Ford ESCORT ïT| \d., wit, km 50.000 n.*""1 ;
g.st. ’ 7850,- 04490 J
Ford ESCORT 1.3, f !
APK '90, ’4.650."
045-316940. ,

Voor Piccolo's i
zie verder pagin*5 {

/\^3^Pullovers te over!
". jm^r Vr^ ,fm>IMmmmmmmmmmmmmllM*t**^^,^

Lambswool pullover. Zuiver scheerwol. Fijngebreide streeppullover. Pullover met nieuwe folkloristische y
In tien actuele modetinten: o.a. paars, Bordeaux, mos en antraciet. motieven. Mos/paars. t,

mosgroen, olijf etc. Normaal 59.95 Normaal 79.95 Normaal 119.- ;l

f Herfstprijs ÉSH HerfstprijsLÖ4H HerfstprijsBEH



" De aan verpaupering onderhevige kasteelhoeve in Brunssum, mogelijk tuincentrum
binnen nu en drie jaar. Foto: FRANS RADE

knappen van het dak. De ge-
meente peinst daar echter niet
over, aangezien er geen sprake is
van degelijk renovatiewerk. Vis-
kom houdt evenwel voet bij stuk
en wacht met het passeren van
de koopakte, in de hoop dat de
gemeente alsnog met centen
over de brug komt.

Beperkingen
Als alles goed gaat, hoopt de de-
tailhandelaar met dik drie ton
zijn plan te verwezenlijken.
Uiteraard mikt ook Broeksmit
op de anderhalve ton renovatie-
gelden, die de gemeente Bruns-
sum eerder al in het vooruitzicht
stelde voor diegene, die de kas-
teelhoeve in oude glorie herstelt.

Plan voor tuincentrum
kasteelhoeve Brunssum

Problemen lussen Viskom en gemeente remmen ontwikkeling teelhoeve namelijk aan iedereen
verkopen.
Broeksmit vertrouwt echter op
eerder gemaakte afspraken en
gokt op de steun van de gemeen-
te, waar hij zijn plannen onlangs
uiteen zette.

BRUNSSUM - Na het falen
van de firma Viskom om
van de kasteelhoeve 'Op
gen Hoes' in Brunssum een
viskwekerij te maken, heeft
nu een particuliere onder-
nemer het plan opgevat een
tuincentrum in het uit 1622
daterende pand aan de Hoo-
genboschweg te realiseren.

Broeksmit zit nu noodgedwon-
gen in de wachtkamer. „Viskom
móet de zaak niet langer ophou-
den," verzucht de ondernemer.
„Ik heb inmiddels al de rechter
ingeschakeld, zodat die akte ein-
delijk passeert. Ik wil namelijk
zo snel mogelijk beginnen, want
de winter staat voor de deur."

Broeksmit zegt in principe al
met Viskom tot juridische over-
eenstemming te zijn gekomen
over de verkoop van het perceel.
Hij moet echter wachten op het
passeren . van de verkoopakte,
die ruim een jaar geleden geslo-
ten werd tussen Viskom en de
gemeente Brunssum. Pas wan-
neer die akte gepasseerd is, kan
Viskom het pand doorverkopen
aan Broeksmit.

Koopakte
Mocht het tuincentrum daad-
werkelijk van de grond komen,
dan wachten Broeksmit ook nog-
al wat beperkende maatregelen
rond de verkoop van kleinere'
tuinartikelen en snijbloemen.
Eerder sprak de raad van Bruns-
sum zich namelijk uit tegen de
vestiging van een tuincentrum
op het Emmaterrein. De bloe-
misten in Brunssum en omge-
ving zagen liever geen concur-
rent erbij komen en de raad
sprong voor die middenstanders
in de bres. Aangenomen mag
worden dat de raad deze ziens-
wijze niet zal wijzigen, inzake het
tuinplan van Broeksmit.

Het is dan ook niet duidelijk
wanneer Broeksmit met de
werkzaamheden kan beginnen.
Viskom wenst van de gemeente
immers een renovatiebijdrage
vanwege onder meer het op-

Met het inschakelen van derech-
ter loopt Broeksmit de kans de
firma Viskom tegen zich in het
harnas te jagen. Viskom kan na
het passeren van de akte de kas-

Detailhandelaar Broeksmit uit
Brunsssum wil binnen nu en
drie jaarde monumentale en aan
verpaupering onderhevige kas-
teelhoeve opknappen en als
kleinschalig verkoopcentrum
voor planten, bloemen en tuinar-
tikelen inrichten. Ook denkt
Broeksmit aan het renoveren
van de kasteelvilla, diehij uitein-

Jubileumviering
'Philadelphia'

HEERLEN - De afdeling Limburj
van Philadelphia, een organisatit
op protestants-christelijke grond
slagvoor opvangen huisvesting vai
geestelijk gehandicapten, bestaa
twintig jaar. Zaterdag aanstaand»
wordt het vierde lustrum gevierc
met een feestmiddag in het Gerefor
meerde Jeugdhuis in Treebeek
Brunssum van 13.30 tot 18 uur.

Van onze verslaggever

Philadelphia is een landelijke stich
ting die werkt voor het welzijn vai
geestelijk gehandicapte mensen
Twintig jaar geleden begon deLim
burgse afdeling met dertig leden
Drie bestuursleden van het eerst*
uur zijn nog steeds actief, de dame:
B. de Boer, H. Jungslager en d(
heer H. Jansen. In de zomer vai
1970 kon de stichting het eerste ge
zinsvervangende tehuis openen, na
meiijk het Prins Bernhard-huis ii
Hoensbroek (naast het vroegere ko
ningin Emma kindertehuis).

In 1979 werd de eerste steen geleg<
voor een heel nieuw tehuis, name
lijk Zuiderhaven, aan de Mgr Hans
senlaan in Hoensbroek. Hier zijl
thans 24 bewoners gehuisvest.

"»bi: Sec no evil, hear no evil, do 21
U|Jr. Lock up, ma t/m do 21.30 uur. The

ofthe Baron Münchhausen,
;? 21 uur. License to kil], do 21.15 uur.
,'nema-Palace: Lethal Weapon 2, dag.
'«■3O en 21.30 uur. Roadhouse, dag.
1830 en 21.30 uur. Beaches, dag. 18.30
5U 21.30 uur. Ciné-K: Wall Street, dag.
°-30 uur. Lumière: Rituelen, dag. 20
ïur- Gij zult niet doden, dag. 21 uur.
öagdadCafé, dag. 22 uur.

MAASTRICHT

h,°yal: Sec no evil, hear no evil, dag.
4-30 16.30 18.45 en 21 uur.Rivoli: Lock
ÏP. dag. 15 18 en 20.30 uur. Maxim:
£cadead calm, dag. 14.30 18.30en 20.30 uur.
?5:Lethal Weapon 2, dag. 14.30 19 en
i'-30 uur. K-9, dag. 14.15 19 en 21.15 uur.
goadhouse, dag. 14 18.30 en 21 uur.
Jüot'tops, dag. 14 19 en 21 uur. Beaches,aag. 18.45 en 21 uur, do ook 14 uur.

HEERLEN

ANWB-cursus
in Heerlen

Behalve de feestmiddag in he
jeugdhuis aanstaande zaterdag zijr
er nog twee bijzondere kerkdien
sten in verband met het 20-jarig bc'
staan, namelijk op 22 oktober in d«'
Ned. Hervormde Bethelkerk ii
Brunssum en op 10 december in di
Baptistenkerk te Treebeek.

Gouden paren

VOERENDAAL
T/J^ntehuis. Werk van Jos Weijmer.
Va ' tO/9- Wel"k van Paula Janken-Wolfs.
■12 i,> ° t/m 31/1°- °Pen werkdag. 8.30JU en di ook 13.30-16.30 uur.

LANDGRAAF
Kr» sal> Kerkberg 2. Werk van Lukas
iar 1- Van 1/10 t/m 29/10, open wo, do,en zo 13-17 uur, vr 13-20 uur.

expostities

SITTARD
b

.■"""urn: Sec no evil, hear no evil, ma t7m
S? 20.30 uur. Roadhause, ma t/m do«"30 uur.

ROERMOND
J°yal: Lock Up, dag. 20.30 uur. Royali-
fle: Lethal Weapon 2, do 20.30 uur.

De feestmis wordt om 14.30 uur
opgedragen in de Remigiuskerk.
Van 16.30 tot 18.00 uur vindt de
receptie plaats in de Remigius-
hoeve.

" In Schimmert wordt zaterdag
de gouden bruiloft gevierd van
het echtpaar Martin en Maria
Reekers-Jacobs.

HEERLEN - De ANWB houdt ir
het Technostation (In de Cramer 58'
Heerlen) de cursus 'Pech Onder
weg. Het accent van de cursus lig
op het zelf opsporen ep verhelper
van pech aan de eigen auto. Er
wordt tijdens de cursus gebruik ge!
maakt van een auto waarin een sto
ring is aangebracht, die men aan dt
hand van begeleiding van een in
structeur en theoretische kennif
moet opsporen en verhelpen.

" Sjoelen bij de landelijke sportdag voor gehandicapten
in de Kerkraadse Rodahal. ' Foto: FRANSRADE

'Twee duels gespeeld,
toch driemaal winst'

Sportdag gehandicapten Kerkrade

Het CAD wil heel graag een vijfde
verstrekkingspunt van methadon in
de regio. Dat moet in Heerlen-
Noord komen. Door enorme pro-
testacties werd voorkomen dat de
methadonpost in een pand aan de
Bokstraat zou komen.

De gemeente wijst dat bezwaar van
de hand door te stellen, dat jaren-
lang positieve ervaring is opgedaan
met methadonverstrekking en dat
'steeds bleek dat de aanvankelijke
vrees voor grote overlast niet werd
bewaarheid.' Van structurele over-
last - op enige onvermijdelijke inci-
denten na - is volgens de gemeente
dan ook nergens sprake.

Poshief

Maar ook de daarna aangewezen
hoek Willem Barentszweg-Terhoe-
venerweg roept protest en bezwaar
op. Omwonenden, verenigd in de
Belangenvereniging Ganzenweide,
uitten die bezwaren toen de ge-
meente de bestemming van het ge-
wraakte stuk grond wilde verande-
ren om het neerzetten van de unit
mogelijk te maken. De bewoners
wijzen onder andere op mogelijke
overlast en gevaar dievoor hen kun-
nen ontstaan.

De gouden bruid werkte voor
haar trouwen in diverse huishou-
dens. Zij zorgde altijd met veel
plezier voor man en kinderen.
Ook de tien kleinkinderen wor-
den door oma lekker verwend. In
haar vrije tijd legt Mien Smeets
graag een kaartje.

Hub Smeets verdiende de kost
voor zijn vrouw en vijfkinderen
als meesterhouwer op de staats-
mijn Emma. Voetbal was en is
zijn lusten zijn leven. Hij droorrit
ervan eens een onderonsje te
hebben met Johan Cruyff.

" Bij het echtpaar Hub en Mien
Smeets-Lindelauf (Marktstraat
55, Hoensbroek) wordt zaterdag
ook gefeest. Hun gouden huwe-
lijk wordt om 16.00 uur ingeluid
met een dankmis in de kleine St.
Janskerk aan de Markt. Van
18.00 tot 19.00 uur is er gelegen-
heid tot feliciteren in hotel Ker-
keveld, Kerkeveldstraat 7 in
Brunssum.

BRUNSSUM
Ma^ e"oave> Werk van José Fijnaut en
H\P Stams- T/m 1/10, open ma t/m vr'"en 19-21 uur, zo 14-17 uur.

bf'erie Signe, Werk van Marion Le
anc en Hans Lemmen. T/m 8/10. open

euc u |/m zo 14-17 uur. Thermenmuseum,
uriovallumstraat 9. Thermen en bad-

■rwuiken in de Romeinse tijd. T/m 1/10,

uf en di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17
!;"''" Welterhof. Werk van Marlies Nies-er,s en Thea Pagen T/m 3/10 Wel.k van
uc°rge Meyers, Marlies Croonen en
*nk Eberson. Van 7/10 t/m 31/10. Open

ty
K ; 9-21 uur. Limburgse Volkssterren-pi**ent. Schaapskooiweg 95. Van vuur-yJ' tot ruimteschip. Vanaf 3/9, open di

2jnvr en zo 13-17 uur, di en vr ook 19.30-
S uur. NMB, Bongerd 13. Werk van H.
Cf-van Rijn. T/m 26/10, open door deek 9-16 uur. Filmhuis. Akerstraat 88.„erk van Andrew Davies. T/m 24/10,
■°en vr t/m di vanaf 20.30 uur.

Hoensbroek
(v °6alerie 68, Poortgebouw kasteel."l°s van Rob Ferencik. T/m 15/10,
,£en ma t/m vr 10-12en 13.30-17 uur, za
$ehi° 13-30-17 uur. Bibliotheek, Pastoor
ti "ledenstraat 39. Werk van Jan Steen.
L n 15/11. ABN. Foto's van marina de
P^ n- T/m 15/11, open werkdagen 9-16

HEERLEN

De gouden bruid zag in 1915 het
levenslicht in Sittard. Van be-
roep is zij apothekersassistente.
Haar hobby's zijn bloemschik-
ken, volksdansen en koken. Ook
is Maria;vaak op pad als verte-
genwoordigster van het zieken-
comité. Het echtpaar Reekers
heeft een zoon en drie kleinkin-
deren.

Martin Reekers werd in 1911 ge-
boren in Hengelo. Van beroep
was hij leraar technisch onder-
wijs. Hij besteedt zijn vrije
uurtjes aan de tennisclub, aan
reizen en aan klussen.

HEERLEN - Het Actie Comité
Passart houdt vrijdag een in-
formatie-bijeenkomst voor de
bewoners in de Heerlense wijk
Passart over de plannen van
de gemeente Heerlen om een
sub-woonwagenkamp aan te
leggen nabij de Terweijerweg.

Informatie-avond
bewoners Passart

De cursus wordt in vier lesavonder
gegeven op de donderdagen5,12, lt
en 26 oktober van 19.30-22.00 uur
Tenslotte is er voor degenen die ir
oktober verhinderd zijn een cursufop de donderdagen 21/28 november
12/19 december. Meer informatie er
opgave: S 045-717833.

Omdat de mensen zich toch onvei-
lig voelen heeft de gemeente een
reeks aanvullende maatregelen ge-
nomen ter begeleiding van de voor-
bereiding van de methadonver-
strekking. Heerlen denkt dat daar-
mee voldoende tegemoetgekomen
wordt aan de gevoelens van de
buurtbewoners.

De info-avond wordt gehouden in'
wijkcentrum 't Lauriertje aan de
Laurierstraat en begint om 20.00
uur. Een groot aantal raadsleden zal
aanwezig zijn. Vanaf 19.30 uur is in-
zage mogelijk in de stukken.

Tijdens deze bijeenkomst worden
de Passart-bewoners geïnformeerd
over het verontreinigde bufferbas-
sin aan de Terweijerweg. Ook ko-
men de standpunten van het WZL,
Roer en Maas plus een aantal ge-
zondheidsinstantiester sprake.

„Van de 32 collega-eentra heb-
ben er slechts 14 ingeschreven.
Het streven is alle instanties voor
deze sportdag warm te maken.
Het grootste struikelblok is
meestal het reiskostenbudget.
Elk aktiviteitencentrum moet
jaarlijkseen keuze maken uit een
groot aantal uitstapjes. Dikwijls
kiest men voor gezellige dag-
tochten of winkelen in een grote
stad."

Reiskosten
Het Aktiviteitencentrum Kerk-
rade heeft de landelijke sportdag
voor de tweede maal op rij geor-
ganiseerd. Dammen, schaken,
tafeltennis, buksschieten, zwem-
men, kegelen, sjoelen, koersbal,
show-down en atletiek werden in
vlot tempo afgewerkt. Ruud
Huynen, met Hub Dobbelstein
en John Starmans de stuwende
krachten achter dit evenement,
hoopt volgend jaar op een nóg
groter deelnemersveld.

De 60-jarigeAlbert Scheringa be-
leefde veel plezier aan het tafel-
tennissen. Ondanks zijn handi-

In de Rodahal, zwembad drPool
en Socio Eygelshoven werd in
tien sportdisciplines gestreden
'om ruim zestig medailles. 'Show
down', een speciale sport voor
gehandicapten, toonde aan dat
ook blinde mensen actief sport
kunnen bedrijven. Schaesberge-
naar Vincent Palmen (46) is
blind, maar door zijn extra sterk
ontwikkeld gehoor tikte hij de
met kiezelsteentjes gevulde bal-
letjes regelmatig in het doel van
de tegenstander. Na een 11-4
zege riep Vincent dan ook vol
trots: „Die overwinning is een
prima opsteker voor het Neder-
lands kampioenschap dat zater-
dag wordt gehouden".

Van onze verslaggever

KERKRADE - Monique Kalne-
nek heeft geen armen en geen
benen. Toch wist de 20-jarige
Landgraafse gistermiddag tij-
dens de landelijke sportdag voor
gehandicapten in Kerkrade haar
tafeltennispartij met 21-1 en 21-
-10 te winnen. Onder het motto 'er
is voor iedere gehandicapte een
sport om te doen' is het Activitei-
ten Centrum Kerkrade (ACK)
erin geslaagd zon vierhonderd
deelnemers van veertien centra
de meeste uiteenlopende sport-
takken te laten beoefenen.

cap - hij is halfzijdig verlamd -
heeft de Brunssummer zich gis-
teren in acht partijenkunnen uit-
leven. „Twee partijen gespeeld
en toch al drie maal gewonnen",
riep Albert. Hoezo? „Een tegen-
stander is niet verschenen. En
dat is automatisch een winstpar-
tij voor de speler die tevergeefs
moest wachten."

De gezellige avond begint om 19.30
uur met een optreden van fluit- en
tamboerkorps 'Prinses Marijke.
Vanaf 21.30 uur speelt het orkest
'Drei Lustige Wiener'.

HEERLEN - Oud-inwoners en
-voetballers van de Heerlense wijk
Vrusschemig komen zaterdag 30
september bijeen in café Watertoren
aan de Heerlerbaan 19 te Heerlen.

Ontmoetingsavond
oud-Vrusschemigers

van het CAD te vestigen, te
handhaven. De gemeenteraad
komt dinsdag 3 oktober bijeen
om onder andere hierover te
praten.

HEERLEN - De gemeente
Heerlen wijst de bezwaren van
de bewoners van de wijk Pas-
sart tegen de bouw van een
methadonunit op de hoek Wil-
lem Barentszweg-Terhoeven-
derweg af. Het college stelt de
gemeenteraad voor de bezwa-
ren ongegrond te verklaren en
de beslissing van 6 juni om op
de hoek van beide wegen een
methadonverstrekkingspunt

College Heerlen wuift bezwaren wijkbewoners weg

Methadonpost komt
toch in 'Passart'

Het echtpaarSmeets-Lindelauf Foto's: FRANS RADE

oostelijke mijnstreek S redactie: 739282
Heerlen houdt zaterdag om 15.00 uur een

schietwedstrijd. Bingelrade

Kerkrade

" De EHBO-vereniging Bleijerhei-
de begint op donderdag 12 oktober
weer met een cursus. Deze wordt

" Om de restauratie van het kerk-
dak te bekostigen houdt de Jozefen
Norbertusparochie Rolduckerveld
zaterdag van 14.00 tot 20.00 uur en
zondag van 12.00 tot 18.00 uur een
fancy-fair en handwerkbeurs met
veel leuke attracties.

" De Marijke-Beatrixschool houdt
zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur in
haar tijdelijke huisversting, Zonne-
straat 8a te Treebeek, een fancy-fair." De schutterij St. Eligius-Juliana

" Op het Drumafestival in Terwin-
selen behaalden de majoretten van
fanfare St. Joseph de eerste prijzen
'optocht' en 'miss majorette'.

" Bij de familie Benedyczak, Mee
zenbroekerweg 8 te Heerlen kan
men tot morgenavond pakketten
voor Polen inleveren. De kosten zijn
f 7,50 per pakket plus f 2,50 per
kilo. Voor informatie: S 045--724484.

'Eu 'v gaat in november
L 'fouwengroep 40+' van start,
let "xr activi"teit is een onderdeel van

Vrouwenwerk Zymose. De eer-- lüvaJeenlcomst is °P woensdag 1
(üst er van 9-30 tot 1200 uur- De
4 'Pn 21Jn f 25,-. Men kan zich tot
feJrKt°ber aanmelden bij len Klei-ns, ® 727257.

Brunssum

" De drumband van schutterij St.
Johannes - St. Clemens behaalde
zondag op het bondsconcours te
Schimmert met 307 punten een eer-
ste prijs. Het korps mag deelnemen
aan de Limburgse kampioenschap-
pen.

" SJOB houdt morgen om 19.00
uur voor de jeugdeen voorlichtings-
avond van het Brandwondencen-
trum. De entree is voor leden f 1,50
en voor niet-leden f 3,50." 'De Blauwe Lotus' houdt zater-

dag om 20.00 uur een matsuri. Men
kan zich aanmelden via S 217975.

gegeven in gemeenschapshuis Holz.
Men kan zich aanmelden bij mevr.
A. Collaris, s 456192 of mevr. C.
Goebbels, S 321243.

Merkelbeek" De Schinskoel verzorgt diverse
cusussen voor kinderen en tieners.
Op maandag 9 oktober start van
19.00 tot 21.00 uur een cusrus 'Zelf
kledingmaken'. De lessen zijn voor
meisjes en jongens. Deelnemers
moeten zelf een naaimachine mee-
nemen. Op woensdag 25 oktober
gaan om 18.30 uur een schilder- en
een EHBO-cursus van start. Voor de
cursussen kan men zich aanmelden
bij Jenny van de Schinskoel,
S 045-256092.

>oUr?t Sociaal Program Welterhof
?' morgen een vrijwilligersdag.

'''""ïaf6*' Ontmoetingscentrum zijn
\u 14-30 uur diverse activiteiten
6h s een wandeltocht, volksdans§°ochelen.

Schinveld" In de parochiekerk van Molen-
berg, Gerard Bruningstraat 4, wordtvan 1 tot en met 9 oktober de no-
veen ter ere van O.L.V. van Lourdesgehouden. Er worden dagelijks om
9.30 en 19.00 uur missen opgedra-
gen. Om 18.00 uur is er biechtgele-
genheid en om 18.30 uur wordt in de
grQt de rozenkrans gebeden. Dekerk is de hele dag open en op hetkerkplein is een informatie-standingericht.
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per persoon

Van onze verslaggever delijk als woonhuis wil betrek-
ken.

Hmburgs dagblad oostelijke mijnstreek

bioscopen

# Het gouden paar Ree-
kers-Jacobs.

klein journaal
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Auto's

"lERCEDES 230 Coupé,
utom., '80; Ford Fiesta 1.1, rood, dcc. '84; BMW 518
ruinmet. '83; mooie Opel
adett 12SHB, wit'B3; Opel
adett stationc. 79-80;
ipel Ascona 19, LPG '81.
ernhardstr. 12, Munsterge-
;en (ook zondags geopend)
UTOBEDRIJF E. Custers,
erlengde Lindelaan 23,
lirsbeek. 04492-5261
iedt aan: Weekaanbieding:
ada 2105 t.'B4, ’2.500,-;
udi 200 i t.'Bl, in nw.st.,
7.900,-; Mitsubishi Sapor-

-3 2 L GL, t.*B2, ’6.500,-;
londa Prelude t.'Bl, LPG,
4.900,-; Pontiac Sunbird t

H, ’5.900,-; Opel Ascona
.6 S, 4 drs., t'B4 ’ 9.000,-;
IMW 320 it'B4, ’16.000,-;
ord Escort RS 2000 '81,
eh. uitgeb. ’ 5.900,-. BMW
20 autom., sportv., uitgeb.
78, ’ 2.900,-. BMW 520 t.
51, ’3.700,-; Ford Grana-
a diesel t.'B3, ’2.700,-;
)atsun Violet 5 bak, t.'B2,
2.700,-. Mitsubishi Colt t.

31, ’3.200,-. Opel kadett
tation diesel t.'B4, ’ 7.500,-
-)pel Kadett station 13 S, 5
Irs., ’4.900,-. Mini t.'B4,
4.500,-; Mitsubishi Sapor-

o t,.80, ’ 2.900,-; .Renault
i autom., t.82, ’3.500,-;
'ord Taunus 1.6 L, LPG, t.
31, ’2.200,-; Ford Grana-
la 2.3 GL t.'Bo, ’2.900,-.
)atsun Sunny t.'Bo

' 2.600,-. Datsun Cherry
00 F2, t.78, ’900,-. Ca-
iriolet Daihatsu Charade
iwj .'B5, ’7.000,-; Lada
leep bwj 79 uitg. ’ 3.500,-;
"oyota Corolla bwj.79

1.700,-. 2x Opel Ascona
6N 19 S autom., 77, 78 v.
i.7 1.000,-;Audi 80 CL t'Bl
'3.900,-; BMW 520 t '80,
f'3.200,-; Simca bestel '82,
'2.900,-; Opel Record 2.0
3, LPG t '82, ’ 4.500,-; Mit-
subishi Galant LPG, t'B2
' 3.900,-; Opel Ascona 79,
1 2.700,-; 2x Ford Taunus
19, '80 v.a. ’1.700,-; Maz-
la 626 t'Bo, ’ 2.900,-. Su-
:uki busje t'B4, ’ 2.900,-;
Mfa Sud t'79, ’1.400,-;
vlazda 323 t'7B, ’1.200,-;
riat Ritmo t '80, ’ 1.600,-;
Toyota Celica 75, ’ 1.900,-;
Diverse goedkope inruilers,
jlle auto's met nieuwe APK.
3eopend van ma t/m vrij van
10 tot 19 uur, zat. tot 17 uur.
nr. fin, gar. mog.
Honda CIVIC '81, zilver,
f2.450,-. Tel. 045-211071
-ANCIA Bèta 4-drs., type
80, APK 9-'9O, i.z.g.st., vr.
v. f 1.750,-. 045-229394.
vlazda 626 2.0 GLX Sedan
-PG '86; Mazda 626 2.0
3LX HB '84; Mazda 626
3LX 1.8 Sedan LPG '88;
Mazda 626 2.0 GT Sedan
87; Mazda 626 GLX 2.0 Se-
dan '83; Mazda 626 1.6 LX
3edan '84 en '85; Madza
326 1.6 DX Sedan '83 au-
iom.; Mazda 626 2.0 SDX
aoupé '82; Mazda 626 1.6
HB LX '83; Mazda 626 2.0
GLX coupé autom., p.s. '84;
Mazda 323 1.3 SN3 aut. '80;
Vlazda 323 1.7 GLX Diesel
Stationcar '87; Mazda 323rJè GLX Sedan '86 en '87;
Mazda 323 1.3 DX Sedan
85 en '82; Mazda 323 1.3

LX Sedan '86; Mazda 323
1.5 HB GLX autom. '87;
Mazda 323 1.3 HB GLX '85;
Mazda 323 1.5 HB GT '84;
Mazda 323 1.3 HB DX s-
drs. '85; Mazda 323 SN 3,
1.3 '81; Toyota Corolla 1.3
DX Sedan veel extra's '83;
Nissan Bluebird 2.0 LX Sta-
tioncar '88; Ford Escort 1.4
HB CL, ABS '87; Ford Es-
cort 1.3 HB CL '86; Ford Es-
cort 1.6 HB GL 5-drs. '84;
Ford Fairmont- 4,2 autom.
'80; Opel Rekord 2.0 S 4-
drs. '80; Nissan Micra 1.0
HB '83; Nissan Sunny 1.3
DX sedan '83; VW Golf 55
kw 1.6 '84; VW Jetta 1.6 2-
drs. '87; Volvo 240 Van Die-
sel Estate '85; Opel Kadett
1.3 S HB 5-drs '80. Occa-
sions met Mazda-Kroonga-
rantie. LEYMBORGH BV
Autobedrijf, Bornerweg 2-8
Limbricht. Tel. 04490-15838
Te k. MAZDA RX 7 bwj. 79.
Baanstr. 140Landgraaf. Tel.
045-325955. ___
Mazda 323 SEDAN 1.3, 4-d.
5-g., bwj. 8-'B4, bl.met. i.z.g.
St. ’ 6750,- 04490-40382
Te k. MERCEDES 300D,
bwj. 79, vr.pr. ’ 9.800,-.
(BTW rek. mog.) Hanewei
21, Schin op Geul.
MERCEDES 190 E, '87,
blauw/zwart, weinig gelopen
nw. type, inruil mogel. Lucar
Kerkrade. Tel. 045-456963.
Opel KADETT HB 13 S 2-
drs., eind '80, APK gek., als
nieuw. Tel. 04490-36860.
Te k. mooie 4-drs. Opel
ASCONA, bwj. 6-'Bl, met
LPG en APK, vr.pr.f 2.450,-
Tel. 045-422610.
Te k. Opel REKORD 2.0 S
Stationcar bwj. '85 i.z.g.st.,
pr.n.o.t.k. Houwer 7 Land-
graaf. Tel. 045-325581.
Te k. OPEL Ascona 2.0, bwj.
78, APK tot febr. 90. Navo-
laan* 88, Heerlen-Vrieheide.
OPEL Kadett bwj. 74, APK
tot juni '90, pr. ’ 500,-. Tel.
045-318793.
Opel KADETT 12 N, 3-d.,
groen, bwj. 9-'Bl, LPG, i.z.g.
St. ’ 4500,- 04490-40382.
Tek. Opel MANTA 19 S bwj.
77 i.z.g.st., mr. Stationcar
mog. Tel. 045-251727.
OPEL Kadett LS 1300 GSI
uitv., rood, alle ace, model
'88, weinig gelopen,
’18.750,-. Lucar Kerkrade.
Tel. 045-456963.
Te k. Opel CORSA Swing
12 E, bwj. '88, km. 14.000,
pr.n.o.t.k. 045-220957..
Te koop gevraagd PEU-
GEOT 504 en 505 v.a. 76
tot '83, schade geen be-
zwaar. Tel. 04755-2114.
PEUGEOT 505 GR Fam. 8
p. m.'Bs, LPG-onderb.,
trekh. Tel. 043-649393.

Te k. VOLVO 66, bwj. '80, i.
z.g.st en APK; Opel Manta i.
z.g.st., lichtmet. velg. en
APK. Tel. 04499-4981.
Opel KADETT 1.3 HB '82
’4.750,-; Mercedes 200 D
'77, ’2.500,-; Mazda 323
'81, ’3.500,-; Datsun 100
A, '79, ’ 1.250,-. Inr. mog.
045-211071. Overbroeker-
str. 54, Hoensbroek.
OpeI'KADETT 5-d., Tl-79,
nw. mod. APK 9-'9O, o-dak,
vr.pr. ’3.450,-. 045-31932
Ford ESCORT 1100 L Bravo
bwj. '83, bl.met. 59.000 km.
’6.950,-. 045-442125.
HONDA Civic 1500 S bwj.
'84, rood, sportvelgen, kan-
teld. Pr.n.o.t.k. 04492-2274.
Honda ACCORD 2,0 EX 18
mnd, autom. schuifd. 42.000
km. 04492-3894 na 18 uur.
PEUGEOT 305 SR break,
bwj. '81, LPG install.,
’2.750,-, APK 10-8-90.
Tel. 045-323178.
Te k. van 1e eig. witte RE-
NAULT 11 GTL, bwj. '88, lu-
xe "Spring" uitv., km.st.
19.500, als nw. Te bevr.
Rumpenerstr 116 Brunssum
Eenmalige aanbieding.
Splinternieuwe auto m. ken-
teken, SEAT Marbella GL
sport, nw.pr. ’ 14.750,-,
compl. nu voor ’11.850,-,
info, tel. 045-458319.
Seat TERRA Bestel, bwj.
dcc. 1988, km.st. 1500, kl.
wit, 1 jr. voll. gar., vr.pr.
’12.000,-. Seat-Dealer
A.C.H., Jeugdrubbenweg 20
Hoensbroek. 045-222455
SKODA 130 coupe '87, de-
ze zeldzaam mooie auto
met weinig km. voor slechts

’ 7.500,-. Betaling in over-
leg. Bij u Skoda-dealer Ga-
rage Central, Geleen. Rijks-
weg-C. 97.
Grijp deze kans nog enkele
gloednieuwe SKODA'S met
2 jr. garantie voor slechts

’ 9.995,-. Betaling in over-
leg. Uw Skoda-dealer voor
de mijnstreek Garage Cen-
tral Geleen. Rijksweg-C. 97.
Te k. TOYOTA Celica 2 Itr.
KT, bwj. '82 model '83,
88.000 km., roodmet., zeer
mooie auto. Tel. 045-
-229729, na 18.00 uur.
Toyota CROWN 2.8iSuper
Saloon autom.'Bl, alle
denkbare extra's, ’ 5.750,-.
045-211071
GOLF diesel bwj. 7-78, vr.
pr. ’1.500,-. Tel. 04406-
-41813.
Te koop VW TRANSPOR-
TER Pick-up, dubb. cabine,
bwj. '81, met LPG, inf.
vrachtauto met gr. laadbak
of autotransporter mog. Tel.
045-353248.
VW GOLF type '87, luxe uitv
loodvrij, rood, als nw.,
’14.750,-, inruil mogelijk.
Lucar Kerkrade. Tel. 045-
-456963.
Te koop VOLVO 340 DL bwj
eind '82, nw. type, APK, vr.
pr. ’ 3.750,- Boudewijneik
49, Kerkrade.
Te k. VOLVO 340 Sedan
automatic bwj. '84, 1e eig.,
51.500 km, donkergroen-
met., in optim.cond. Ko-
ningsweg 37, Kerkrade.
Tel. 045-455432.
VOLVO 343 1.4, bwj. '82. Ij.
APK, als nw. ’ 4.450,-. Tel.
045-453572.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
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.
FIESTA 1100 79 schuifdak
alu. velgen APK; VW 1303
73. Tel. 04499-3398.
CAPRI 16 GL '80; Granada
23 GL '80; Golf diesel 78;
Datsun Cherry 79 APK
’450,-. 04499-3398.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Mazda 626 coupé 2.0 GLX
'88, nw. model (kleur rood);
Mazda 626 2.0 GLX, LPG
27-TO-'B7; Mazda 626 2.0
GLX HB '86; Mazda 626 HB
1.6 GLX'B7; Mazda 626 HB
2.0 LX diesel '86; Mazda
626 HB 2.0 GLX '84; Mazda
323 HB 1.3 LX '86; Mazda
323 HB 1.3 DX '83; Mazda
323 NB 1.7 GLX Diesel '88;
Mazda 323 NB 1.5 GLX'B6;
Mazda 323 NB 1.3 LX '86;
Mazda 323 Sedan 1.3 DX 2x
'83; Opel Ascona 1.6 S '84;
Opel Kadett 1.6 S GT '86;
Opel Kadett 1.2 S '84; BMW
318 automaat '81; Fiat Pan-
da 34 '84; Ford Escort 1600
L '84; Ford Sierra 2.0 Laser
'86; Nissan Blue Bird 2.0
'88; Opel Manta 2.0 S zeer
mooi '79 ’ 5.500,-. Goedko-
pe inruilauto's: Mitsubishi
Saporro aut. '78 ’1.750,-;
Opel Rekord '79 automaat
’2.750,-; Opel Ascona '79.
LOVEN Heerlen B.V. Pale-
migerboord 401 Tel. 045-
-722451. Erkend APK-keu-
ringsstation.
Kadett 1600 GT '85; Kadett
1300 5-drs. '85; Corsa 1300
GLS '87; Mazda 1300 LX
'88; Ford Escort 1300 '86;
Toyota 1300 DX 3-drs. '85;
Toyota 1300 DX 4-drs. '87;
Mitsubishi Córdia 1600 GSL
'84; Ford Sierra 1800 Laser
5-drs. '86. Gar., financ,
APK en inruil. Autobedrijf P.
VEENSTRA, Rotterdamstr.
98, Heerlen. Tel. 045-
-725806, na 18.00 uur
312059.
Te k. gevr. INKOOP alle
merken auto's. Schade
geen bezwaar. 045-416239.-
Wetzels auto's MERCEDES
500 SEC '84; Mercedes 280
SL '82; Mercedes 190 D
nieuw type '89; Mercedes
190 aut. '87; Mercedes 230
aut. '86; Mercedes 230 E
aut. '85; Mercedes 300 E
aut. '85; Mercedes 500 SE
aut. '84; Mercedes 240 D
nieuw '79; Saab 9000 16V
Turbo '85; Porsche 911 ca-: briolet '83; Porsche 911 '80;
Porsche 944 '84; Porsche
928 aut. '80; BMW 320i'84;
BMW 323iturbo '85; BMW
316 '85; BMW 525iaut. '85;
BMW 524 TD '85; Renault
2500 turbo diesel '87; Golf
1.3 luxe '86; Nissan 3 Itr. ZX
T-bar; Ford Escort 1.3 Bra-
vo '89; Ford Sierra 2.2 GL
aut. '83; Ford Sierra ghia
'87; Toyota Celica 1.6 '87;
Audi 100 Turbo diesel '87;
Opel Kadett 1.3 apart '88.
Industriestr. 35 Sittard. Tel.
04490-10655.
Wegens overcompl. van
part., CITROEN AX, nieuw
(2600 km), kl. rood. Vr.pr.
’13.500.- Info. 045-712158
RENAULT R 6 bestel '81
met gasinstall. In perf. staat.
Slechts ’ 1.600,-. Vossen
Eikenderweg 77, Heerlen.
Tel. 045-717555.

Bedrijfswagens
,Merc. 21/2 tons open
VRACHTWAGEN, type
508D, bwj. 1983, weinig km,
optimale cond., mr. mog.
Autobedr. Boschker, Heer-
lerweg 67, Voerendaal, tel.
045-751605.
Ford ESCORT, bestel, '85,
diesel, 5-bak, kl. wit, inruil
mogl. Autobedr. Boschker,
Heerlerweg 67, Voerendaal,
tel. 045-751605.
FIAT 127 Van Stationcar,
bestel, '85, 5-bak, kl. wit, in-
ruil mogl. Autobedr. Bosch-
ker, Heerlerweg 67, Voeren-
daal, tel. 045-751605.
Te k. FIAT 242 Verkoopwa-
gen '79, APK, ’2.000,-,
excl. BTW, 045-456711.
Ford TRANSIT GESL, be-
stel, '83, kl. blauw, benz.
nieuwstaat, mr. mogl. Auto-
bedr. Boschker, Heerlerweg
67, Voerendaal, tel. 045-
-751605.
MAZDA, 1600 E Pic-up, '83,
open laadbak, 45.000 km;
Mazda 1600 E bestel, met
LPG, 10- 82, inruil mogl.
Autobedr. Boschker, Heer-
lenweg 67, Voerendaal. Tel.
045-751605.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.
Sloop- en SCHADEAUTO'S
Oud ijzer en metalen. 045-
-272216/272516 s'avonds.

Auto onderdelen en accessoires

Koni Schokdempers
"de allerbeste"

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

|<i^Rpßv
In de Cramer 31, Heerlen

Tel. 045-716951

Bosch auto electro
Met de modernste Bosch machines en testapparatuur

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

Erkend inbouwstation:
Bosch alarmsystemen met TBBS verzekeringscertificaat.

Blaupunkt autoradio's HiFi. Grote voorraad

In de Cramer 31. Tel. 045-716951.
Te k. AUTOWIEL compleet Met een PICCOLO in het
voor Volvo 66 DL, windjack Limburgs Dagblad raakt u
z.g.a.nw. mt. 52, samen uw oude spulletjes 't snelst
’llO,-. Woendershof 51, kwijt. Piccolo's doen vaak
Rumpenerb. Brunssum. Tel. wonderen... Probeer maar!
045-256823. Tel. 045-719966.
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De Ford Sierra Special is een optel- ruit en de Stationwagon standaard U krijgt standaard een levens- \
som van extra's. Extra's die er stan- een matzwart geïntegreerd roofrack. f f lange garantie opreparaties en
daard op zitten. Waardoor hij zijn Eri let u eens op de sportieve H een 6-jarige carrosseriegaran- \
predicaatSpecialvolledigwaarmaakt. 185/65 TRI4banden en de speciale tic. Bovendien kunt uuw garantietot
Telt u even met ons mee. wielsierdeksels. maximaal 4 jaar uitbreiden met de+ U heeft keuze uit een aantal 1 Bij het instappen' viel de een- speciale Ford Garantie Extra. !modellen. De Hatchback, met ü trale portiervergrendeling al 1 Een Sierra Special Sedan 0

dekarakteristieke achterkant, P op. De bestuurdersstoel is in Jf koopt val vanaff 29.990,-, een *
de Sedan en de Stationwagon. hoogte verstelbaar. | Hatchback vanaff 30.940,- en

Allemaal zijn het Siërra's, alle- Het luxe dashboard bevat een een Stationwagon vanaf f 33.940,-. f
maal zijn ze Special. toerenteller die,net als de veiligheids- f Een simpel rekensommetje \+Alle modellen hebben groen riemen achterin, standaard is. En f | leert dat u erg veel auto krijgt

getint glas rondom, buiten- de buitenspiegels kunt u van binnen- B voor relatief weinig geld. 5
spiegels in decarrosseriekleur, uit verstellen. Bovendien heeft de Sierra Special

eenmatzwarteraamomlijstingeneen ||| Ukunt zelf de motor bepalen: één belangrijk ding gemeen met
sportieve stootstrip met rode bies. ff f een 1.6, een 2.0iDOHC (beide een gewone reken-
Hatchback en-Stationwagon hebben " uiteraard met katalysator) en machine: u kunt er
een wis/was-installatie op de achter- een 2.3 liter dieselmotor. altijd op rekenen, ford siërraspecial

i »*!
ledere Ford is 6 jaar gegarandeerdtegen doorroesten van binnenuit. Over de gunstige Ford Credit financiering, de levenslange garantie op reparaties en GarantieExtra zal de dealer u graag informeren.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusieff 455,-afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden.. ; jjj
■w.^£ÏÏLn KOHINGSB.V. Automobielbedrijf AUTV*^E

A
N
H
TER Automobielbedrijf £\ul«ï«w C\ JOS BOGMAN B.V. AU

Si,Ya,d BV JOS BOGMAN B.V. c"S*es i
Heerlen BV %jaarJM *|lia" ■».■»> feijts b.v. !'. - ,T .. Wethouder Sangersstraa. 7 Rijksweg-Zuid 90-100 Hamstraat 70 BeatrixhaTen ijSchandelerboord 25 Heerlerbaan 66 Mgr. Vranckenstraat 20 BEEK oiTTADn KFRKRADE maactdi/~ut In6415 AA Heerlen 6418 GH Heerlen errTAon SITTARD KbHKHAUb MAASTRICHT "1

tel. 045-721152 tel. 045-410155 _ , .ö" ''*"" „ Telefoon 04490-75353 Telefoon 04490-15200 Telefoon 045-423030 Korvetweg 20-22| | Telefoon 04490-16046 [______ ___^ Telefoon 043-632555

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

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

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

’ 2.500,-. Tel. 045-323178.
Te k. gesloten AAN-
HANGER met rolluiken.
Korenstr. 1 Heerlen. 045-
-719598, na 16.00 uur.

Te k. AANHANGWAGEN
1.85 X 1.00 X 0.35 mtr
’350,-. Tel. 045-312189.

Motoren
Te k. SUZUKI GS 750, wer-
kelijk i.z.g.st., vraagpr.
’2.650,-. Tel. 045-440696,
na 19.00 uur.

(Brom)fietsen
Grote sortering en nergens
goedkoper; Fietsen, onder-
delen en banden. Ook voor
reparaties. Simon Olthofs
Tweewielerspeciaalzaak
TYPHOON, Marisstr. 14
Geleen-Zuid. 04490-49237.
Donderdag koopavond.
Div. gebr. VESPA'S CIAO,
ook gebr. onderdelen, inruil
mogel. H. Kruisstr. 65, Gre-
venbicht. Tel. 04498-57844.
Te k. Puch MAXI, bwj. '85, i.
z.g.st. Dorpstr. 24, Bruns-
sum.
OPA-OMAFIETS, dames-
herenfiets, renfiets en frame
Tel. 045-257371.
Te koop VESPA Ciao, als
nieuw. Tel. 045-419260.

Te k. Aprilia
bromfiets, bwj. juni '88, vr.pr.

’ 3.995,-. Tel 04490-20589/
18209. C. Beltjensln 48,

Sittard.
PUCH Maxi v.a. ’44,- per
maand. Meer informatie
Bromfietsspecialist Math
Salden; Limbricht.

Te k. KREIDLER RM, met
sterwielen. Tel. 045-322869
Mooie kollektie nieuwe
BROMFIETSEN, autom. en
versn., vanaf ’1099,-. Fi-
nanc. mogelijk va. ’ 40,- p.
mnd. Rens Janssen & Zn,
Ganzeweide 54, Heerlerhei-
de. Tel. 045-211486.

PUCH MAXI met sterw.
rood/wit en verz. ’ 750,-.
045-727653, na 17.00 uur.

Te k. VESPA Ciao bwj.'BB,
sterwielen, i.z.g.st. Tel. 045-
-413283

Vakantie en Rekreatie
Te huur riant gelegen studio
ia SEEFELD/Tirol. Inl. 043-
-215817.

Snel gebeld 1 week ZEE-
LAND 30/9 - 7/10 half geld
01189-2953.

Caravans/Kamperen

Adria - Adria - Adria
Wij zijn vertegenwoordigd tijdens de "open huis" dagen

i.v.m. de presentatie van
het Adria-programma 1990

Wij zulen u graag begroeten bij
Adria Nederland B.V.

aan de Calandstraat 17 te Dordrecht
(Industrieterrein 1 - afslag A 16 's Gravendeel)
29 EN 30 SEPTEMBER EN 1 EN 2 OKTOBER

6, 7, 8 EN 9 OKTOBER
(dagelijks van 10.00-17.00 uur)

Elke dag een uitgebreide barbecue!
U bent van harte welkom!

Caravanning Rene Moonen
TRICHTERWG 27-29 6446 AM TREEBEEK-BRUNSSUM

TEL. 045-211146

Grote INTRODUCTIE show
André - Jamet vouwwagens
modellen 1990. Profiteer nu
van onze najaars aktie.
Dealer voor geheel Limburg.
Tentenhuis Hans Stassar,
Heisterberg 78, Hoensbroek
Tel. 045-224200.

FIAT van Hooi bus 8.25 m.
inger. gestoff., APK-gek., pr.
n.o.t.k. Superkampeerauto.
Zr. Paladiaplnts. 28,
Meerssen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. TOURCAR. Home Car
422, bwj. '84, mcl. voortent,
veel acces, nw.pr. ’ 19000,-
Vr.pr. ’ 1.1.950,-Bezichtigen
alleen zaterd. Kromstr. 52,
Sittard. 04490-11353.

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.

Kontakten/Klubs

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

06-320.330.02
Babbellijn

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

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

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.

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

ksex party bO'!>
talk prod. 50ct/min.O{'°

320.323.0^Geniet van die jonge m*JSpeciaal inbel no. voofj.; DAMES tegen laag &<f
010-4951473 X

Relax-Lin^^
Add.prod. 50 et/min. ®

320.320.0^
GRATIS porno posjs'\

Topsex
18 jaar, 2 handen A

maar 2 kwartjes p.m-

-320*325*^Hardlesbi j
Rijpe Sex j

Maar 2 kwartjes p.rfl' T

320*323*2$
"06-320.321.03 f.

Retina Sexfoö
’ 0,50 p/m_y *j

Voor Piccolo's -zie verder pagina
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i Kontakten/Klubs

Privéhuis Diana
213142 met mogelijkhedenvoor trio, massage en met
ie meisjes. Van maand, t/m zat. van 11.00 u t/m 02.00, uur. Trichterweg 126, Brunssum.

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

Privéhuis Michelle
wij staan op scherp!!!

Uook?
P45-228481 /045-229680

Hof van Ede**Nieuw
Ook Escort. Sittart, Putstraat 85a. 04490-10218 b.g.g.
"892. Tevv. meisjes gevr. Int. mog. Gar. loon. Maand.
J^donderd. van 2 tot 2 u. Weekend van 2 tot 4 uur.

SËXSPËT
Jii bepaalt hoe het
9aat... eindeloze va-
''aties. Kies dan 1.
jerrijk je sexkennisfoor de erotische
.#14.4 testen.
2fs^ Kies dan 2.
fl Am zmm

tQM 320.323.66
J%£ 50 et p.m. A

Nimf Debbie
alle gaatjes gevuld

50 et/min. 06

120.320.14
Tieners

JONG GELEERD
50ct/min. 06-

-fë0.321.10
&ATIS PORNO PAKKET

vrouwen
in 'e Ria 40 jr 50 cpm 06-
-320*323*45
j20*323*45

Diep in....

Lady Bizar
50 ct.pm. 06*

.320*324*68
be nationale
's lijn was op TV!Bel zelfIjedame: 013-321395.

-ontactbureau
"^■"nour, dames, trio, p-r.,en. kamerh., enz. Heer-
vjen. 045-225237

"De Jachthut"
Grensstr.

S' Elke, Regina, Heidi,
*e. Areane, Rita. ma-zo■^0-04 uur. 045-463943.

meisjes gevr.

gek toen
*ri riem niet los

wilde!!
'Erotifoonü

D 6-320.320.12
*^_ 50 c/m

Dertien
■^atte dromen
<3g0.324.36 50 c.p.m.

gratis
SpELEN MET JUDITH

<3g0j24.34 / 50 c.p.m.

H E BO V
<Jg0j29.92 / 50 c.p.m.

Escortservice all-in

Scortservice v.a. 14 uur

afspreken! en
alleen mogelijk

bij de

i,320.325.36 alleen als
\- -^Igchte sex gaat 50cm

de telefoon in je ene

' ®n ... wie weet, vind zijnet ook lekker?!
kvogelt>öx

j^>50j25.14- 50 c.p.m.
l)l)'n !20 warm is heb ik altijd
ft% 'tSiVan vlugge vingers!

1 voor die korte rokjes
£ komen?

I 'u9gevinger-
joa, box ""
'^30325.16 -50 c.p.m.
'rjer te|efoonsex krijg je in

ileßeval geen geslachts-
y tei6f begin ook een. '°onsexrelatie op de

è* > boxPi^gj2s-20 - 50 c.p.m.
*Jhaet?20nd- 14.00-24.00 u.yrnvr. 11.00-24.00 u.

i Club
L 2000
Tl|k

TW,e9 Nrd. 22, Geleen|j'eL 04490-42315.
gevraagd.

J Qay Escort bij
i/kiyark en Boy
'/ d>-^§so' tevens privé

' "«t'>fs die dom kletsen...
A ■ce9t niks! daar draait 't*P 'och niet om!
-^praatjesbox
9 '320.325.34/50 ct.p.m.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

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

Escort-Service
van 21.00 tot 05.00 uur.

Tel. 04490-19534.

*** 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.
Na 7 jaar met haar "lieve"

man beleeft Loes de nacht
van haar leven met een

strenge vent die
beveelt...

06-320.330.09. (50 ct./p.m.)
Haar hoge laarzen zijn om te
kussen. In zwart leer laat ze

voelen wie er de baas is.
Meesteres

Inge beveelt.
06-320.330.17 (50 et. p.m.)
Rosie-Lesbilijn. Helga krijgt

les van 2 meesters. Veel-
eisend en streng zijn hun

boeiende
bevelen.

06-320.330.52 (50 et. p.m.)
Partnerruil. Thuis

opgenomen. In 1 kamer zien
ze elkaar bezig, ook die

vreemde nieuwe manier,

Grieks.
06-320.326.71 (50 ct./p.m.)

Is Wim homo of niet. 't Was
leuk met een meisje, maar

een man laat hem
voelen hoe

Waanzinnig
beter het kan.

06-320.323.86 - 50 ct.p.m.
2 Paar jarretels, 4 lange
nylons en hoge hakken.

Meer hebben 2 vriendinnen
niet nodig om te...
genieten

06-320.330.19 (50 ct./p.m.)
Zij is blond slank en uitda-
gend mooi, en dan... alleen

die tanga. Ella en haar

strenge
meester.

06-320.33061_(50 ct./p.m.)
Een trio gaat door het lint als

het
Spel

uit de hand loopt. S.M. Ik wil
meer voelen... Doe het...

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

Nieuw
Euro Escort vraagt meisjes.

Tel. 043-618908.
Vera

privé tel. 04754-85818.
~Gay7T

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)

[/) Elektronische multipoint injektie __] Afsluitbaar en verlicht hand- [__ Extra kontrolelampje voor [__ Regelbare dashboardverlichting [__ Buitenspiegels van binnenuit
PH Stuurbekrachtiging schoenen kastje ruitesproeiervloeistof __j Verwarming achterpassagiers verstelbaar
[y] Superschone 1800 cc motor __] Verlichting in kofferruimte ___ Gelaagde voorruit ___ Achterruitverwarming met __] Regelbare intervalschakelaar
\7] Geregelde 3-weg __] Verlichting onder motorkap [__ Rechter buitenspiegel tijdschakelaar [__ Wis-was installatie

katalysator Mll lIIMIIIII 0 Kindersloten

\V\ Vijfversnellingsbak __] ___y. sleutelsysteem
[Vl Moderne voorwiel- Wltt^^t"^"^^ r^/ ffaiogeen koplampen

aandrijving ïïk // f// \ \\\ 0 7*w«?«? mistachterlichten
/ Wk. //fff \ W\ __.*"_—a__Mi

0 Mc.Pherson voor- yf kjLmmmmmmmmmWmlÈÉk 3 Twee achteruitrijlampen
wielophanging '*'|"_%_""",' ~^-ssa^^^^|^^|^*MP HS HU 0 Spatlappen

0 Rembekrachtiging HBSLfJfc P^É. j l| PIP* lIIë 0 Stootsierlijsten

0 tf/onte kofferruimte jü^ B t -BP V I© ü & vï H Matzwarte raamlijsten
(473 liter) fp^ksss; JBBBBJilKl**'**^^ Kr"*^ [__] Schokabsorberende bumpers

0 Laag uitgesneden mWÈsJM ?l?*wS ü?^*vl H Bumpers in kleur van de auto

kofferklep mm*mmmmm MW ia «m ""■
"~ 19 0 Antraciet bumperlijst"/"s HB's»'*'*''- "*""*" XïKn aMM*t_nf___S______ 1 l * "*

i Hwï\ *^iwfl ■■V.*-^ " jmrAmmmwsSs&SÊa "/,0 Benzinetank van m\ K_f*. /M C^JH Wielkuipbeschermers

0 Slaapstoelen [Vj Luxe wieldeksels
0 Luxe stoffen s."oe/- pRIJZEN AF IMPOrteur, inkl. btw. de hyundai sonata is een produkt van hyundai motor company. (Extra op GLX; meerprijsf 1950,-)

bekleding 0 Getint glas
Q_] Verstelbare hoofdsteunen Y^m\ m^rmm*m- éTm'M '■"""a-Tm. IT" mT^ d^%'Wm /m\ M^k\ ü\ Elektrische antenne
[__] Voorgevormde hoofd- MW^ AtJÊI M^M lil ■ml B^fcl "«I ■^r^%l B ■"**""** D Centrale deurvergrendeling

steunen achter MUmW\MWmTmJwMW WlM^%M^%Mk^ A%\/LJ» i#&l T"^^^/ □ Elektrisch bedienbare ramen
P__ Twee WW T J 1 "■ i C^voor en

=.Wat magudaarvoorverwachten?- -
pen met mk JtJ
tickethouder [""/j Beklede hoedenplank [__ Voorziening voor 4 speakers Als u°P bent naar een ruime, moderne, representatieve en zeer komplete

rh t- "■* „„ w„ „i~ r-/ " . , , , ry r/i .. klasse-auto, maak dan een proefrit in de Hyundai Sonata. Om te beginnen al zon0 7bp/// op cfe v/oer 0 Beklede kofferruimte 0 Antenne „ f y , ,
z ~j - ~7 30 centimeter groter dan z n naaste konkurrenten met een zee aan binnenruimte.

0 Make-up spiegel in rechter 0 Afsluitbare benzineklep 0 Temperatuurmeter Maar ook luxer en komp ieter. Bekijk de specifikaties van het basis-model en wat
zonneklep 0 Aanjager met 4 snelheden 0 Digitale klok blijkt? Wat u voor dit geld niet zou verwachten, zit er toch in. Liggen uw eisen nog

[TJ Stoffen hemelbekleding Ö Aansteker met verlichting \jf\ Extra kontrolelampje voor no«er' dan kunt u kiezen uit de 2-° in GLX°f GLS-uitvoering of de 2.4 GLS. De
r-j-, ... , , . r-f. . , GLS-uitvoering biedtu o.a. extra zaken als elektrischebuitenspiegels, in delen neer--0 Kleerhaakjes 0 Set gereedschap portiersluittng m^», achterbank en een luxe radio-cassetterecorder. De 2.4 GLS is bovendien
0 Drie handgrepen in plafond 0 Muntenhouder 0 Extra kontrolelampje voor voorzien van cruisecontrol en lichtmetalen velgen met extra brede banden. Door de
\t\ Voetensteun voor bestuurder \^\ Asbak voor met verlichting open bagageklep geringe exploitatiekosten en een relatief zeer gunstigefiscale bijtelling is de Sonata

0 Stoffenportierbekleding Ö Asbakken achter \£ In hoogte verstelbare veilig- ponder geschikt als zakenauto. U kunt al een Sonata leasen v.a. f 925,- exkl.
~f _’, — BTWper maand bij 30.000 km per m| L f J ll _]_T_ I ■0 Armsteunen in de portieren 0 Dagteller heidsstuurkolom jaan Al met a, redm genoeg voor ■■1i ■! 11 ■! -I ■|7J Middenconsole 0 Toerenteller [VJ Automatische rolgordels voor een enerverende kennismaking. \MTWEDOEN/DC£NWE GOED
BRUNSSUM: AUTOCENTRUM SANDERS 8.V., AKERSTRAAT 128, TEL. 045-251644. HEERLEN: AUTO VAESSEN, BEITEL 19 (WEG SIMPELVELD-KERKRADE

T.O.V. PEPPERMILL), TEL. 045-424010. LANDGRAAF: AUTOMOBIELBEDRIJF E.A. KOZOLE 8.V., EDISONSTRAAT 23, TEL. 045-321088.
STEIN: GARAGE CENTRUM STEIN, HEERSTRAAT CENTRUM 9, TELEFOON 04490-31940

-^^^ or. rortric I ■'IüÜHTTÏÏ!» ■BTiH.MJU^
ïiïBag <*- 320.330.80 06 ■ 320.328.30__________ _B .."..-". ."*" Maa.aiagnr.ail

' 320 320.01 _■_______■ BCESiüBSHi
»^»«. _SiMM!Sit.-a-M °6"320',2ï'1S °6" 320.323»

o.ham.«. ««*»«>. «.a~J 06 - 320.32317 06 - 320.32318

06-320.321.00 06-320.321.25 06.320 32314 AK 1-jn">">'. "mmiPmil>mm a-MTJM - l^sL ____^____L
tS-SÜi2i£ oTTgiisr" m-mo^u» os- 320.330.22
-""1"■reS? ■SS« mmmsmt'^Ü^S 06-320.32U2 06 ■ 320.330.33

06.i20.32U8 06-320.322.00
«««!.£_______ »*.WM a««««la..«a«a,a.i«^n-K»_~_"_pimmiMtf mwEsmmm ______________"_:„rr

■fL-saasL "«-jas?0 —qTgroepsgespsfk-—
■__________} _________■ "_ mMirrrrrnv^^^m^

06.320.321.77 06 320 321.H *l"''''''''''"»"tll^lE:_______i
■—««»""'■ ■-""■' 06-320.329.50■Mfflfllr.HL.» ««.IW ""-"JZZZZZ?-*""

m.wimum mmmmm ?.^^L««;_«"«■__
06 - 320.322.02 06 - 320.321.02 aa^Jg»

■j;|[.rlV.'!i/'.M ■Vülf.'.lH'.'lM 06 ■ 320.33CU(^^y'
06-320.330.63 06-320.321.05 *'"'<*«"'"*«„**"*., S

mM.}Ü\i!Mm\ m*W.IYM\M'.m 3 VF>
06-320.32L04 06-320.325.53 * °««-.«M»"jo X«ihHaüaaama.a^M.afaat MOp.a,

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 (50cpm) Live-afspreek-lijn
06-320320.55

Ondeugende meisjes willensex 06-320.326.33 (50cpm)

Hetevro^u^nliin
Schoolmeisjes, hete chicksen rijpe tantes. Ze willen

snel sex-met-jou. Bel de
Tippelbox:

06-320.326.66 (50 cpm).

Bizar Bazaar
bijzonder banaal - 50 cpm.
06-320.322.38
"Pëggy Privé
Verwennen en verwend

worden, dat kan bij ons. Mafm vr. 11 tot 19 u. 04490--Contactburo
Lucie, voor bemiddeling v.

adressen. Bel Geleen-
-04490-50921.

Eeris in de maand gaat Irisvoor 1 lange avontuurlijke
nacht naar die
Sexclub

om te.. Hoevaak..hoc heet?
06-320.326.92 (50 cpm.)
Nee, nog heter kan niet
denk je als je ze óp deOrgiebox 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 jongeknul

Meisje wil contact met. ervaren heer. Ze vinden het
op de

Generatiebox.
06-320,326.27 (50 ct./p.m.)

De gevangenis-
directrice

inspecteert en zoekt ze uit.
Stevige jonge kerels, tot ze
zelf wordt... geinspecteert.

06-320.329.23 (50cpm)
Als ze met Nick een
Lifeopname

maakt zijn er figuren in de
kamer die zich er mee

bemoeien...
06-320.329.24 (50 cpm)

Als 2 vrouwen lang van el-
kaar houden weten ze elk
plekje, elk spiertje elke tin-

teling te vinden...
Lesbisch.

06-320.329.25 (50 cpm)
Robby voelt hetero, tot hij

met een chef overwerkt, die
hem iets heel nieuws en
Opwindends

laat voelen.
06-320.326.91 (50cpm)

Goudbruin
van de vacantie moet Fanny
de rekening betalen voor de
lift die ze van 2 heren kreeg.06-320,326.90 (50cpm)
Als haar man biljart ontvangt

Frieda 'n student.
Een stevige

Sportknul
die er ook iets van kan...

__06r320.326.93 (50cpm)
Richy merkt dat die grote
man hem volgt. Steeds
smaller'wordt 't pad. Hij

eindigt tussen de
Struiken

en wordt...
06-32Q.329.22 (50cpm)
Alweer die Wip-ln Box in
gesprek ... en das 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

_Jjgj320.324.90 (50 cpm)
Hoe lang weigert Wendyhem als die handen zo
Geraffineerd

bezig zijn om haar verzet tesmoren. 06-320.321.30
(50 cpm)

Pornocom
méér dan kusjes - 50 cpm.

06-320.326.56

Homo Hard Live
voor harde mannen

___06j2.326.57 (50 cpm)

Porno Chicks
Harder (dan staal)

_j0g_320.323.90 (50 cpm)

lesbi hard porno
Te heet, te hard, 50 cpm.
_0__:320.321.99

Contactburo
Maastricht. Bemidd. in privé_ adressen. 043-635264.

Privé L'amour
Veronique, Pasealle,

Beatrice, Nora. 045-225237

Homo. Hij is jong, sterk en
lenig als een panter. Hij kan

Eindeloos
doorgaan. Zn handen

verwennen je..
06-320.321.33 (50 cpm)

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.
Homo. Mannen die weten
wat mannen voor elkaar

kunnen betekenen. Ook in
de langste nacht bellen...
Box Olympus!!

06-320.326.37 (50 ct./p.m.)
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 Trio-Box.
Nee, superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en
vriendinnen zoekt op dit

nummer.
06-320.327.37 (50 ct./p.m.)

De Pornobox
geeft nog altijd wat de naam

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

(50 cpm)
Tegen het eind fantaseert

Agnes zich altijd in een
Harem,

tot... ze tegen haar wil zoiets
meemaakt.

06-320.326.73 (50 cpm)

Het Leven
begint bij 40, ook het

sexleven. Op de40 plus Box
fijn en ongedwongen met 'leeftijdgenoten.

06-320.327.28. (50 cpm)

Rosie-zweeplijn
Van hun cheffin leren jonge

mooie MASSEUSES
hoe ze dames eindeloos

kunnen verwennen.
Praktijkles.

06-320.330.51 (50cpm)
Als Els na haar solovakantie
thuiskomt, bekent ze haar

man wat ze voor
Ondeugends

deed met haar bruine lijfje...
06-320.323.85 (50 cpm)

Geen auto? Geen bezwaar.
Bij hen thuis namen we een

paar op dat
Heet

1 en vurig enthousiast steeds
maar doorging.

06-320.321.32 (50 cpm). Voor Piccolo's
zie verder pagina 28

OPEN HUIS IN OLIVETTI SYSTEM CENTER HEERLEN

ISSmSofia : *-*____{ ■^■l^r^aM»:'BHw'''a^aM»:'ffi" r/ \ü \\ Y^n^A^ '\ \\ ' "kê[MÉE

' T^l^S ■XïTJïJ'l? llf^aflS W&Mmm : ____■ ■>*>*■' rHtSf ■fftwlW tfjiflx' ïfzïtffi? '*-'-"■'■ flfl I v^s^^ ' 1r°^J^-—~-^\ ■1^ Vv. Am9mil--P^S il
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U neemt graag een voorsprong in efficiency? Een bezoek aan de Amsterdamse

Efficiency Beurs lijkt dan voor de hand te liggen. Het kan ook eenvoudiger.
$r Want Olivetti System Center Heerlen bevindt zich aanzienlijk dichterbij uw be-

drijf. En biedt u een totaalpakket in efficiënte automatisering. Wij laten u graag
r\ | i i rp* " zien wat dat voor u betekent. OlivettiDekortste weg naar efficiency r»r=z=.

11 'JU maandag 2 oktober en dinsdag 3 ok-

QODT ÜI VI3 fIP DOn tober.U bent daar harteljjk welkom.

* MAAK KENNIS MET MAATWERK. ..
Olivetti System Center Heerlen is de betrouwbare partner voor het midden- en
kleinbedrijf. Een specialist diemet u meedenkt over uw specifieke situatie. En u

Olivetti System Center Heerlen vervolgens verrast met een maatgesneden oplossing. De naam Olivetti is daarbjj
ontmoet u graag op zaterdag een garantie voor hoogwaardigeknow-how en geavanceerde techniek. Zodat u
30 september, maandag 2 okto- zeker weet (j at Uw investeringen van vandaag ook in de toekomst hun waarde
ber ofdinsdag 3 oktober, tussen
10.00 uur en 17.00 uur. Adres: nouaen-
DeKoumen 80a. Heerlen. Uiter-
aard willen wij uzo goed moge- -EN EEN PERSOONLIJKE AANPAK
lijk ontvangen. U kunt uwkomst In ons gloednieuwepand aan de Koumen 80a vindt u onze brede range Olivetti-

II daarom telefonisch aankondi- computers. Krijgt u een beeld van ons gevarieerd aanbod van beproefde software,
I gen: (045) 225696. Of gebruik l" , __ __..__. _ ~maken van de onderstaande variërend van Desk Top Publishing tot administratieve toepassingen. En maakt

coupon. u kennis met onze persoonlijke, klantgerichte aanpak.

olivetti JA, ik neem graag een voorsprong in efficiency...
en kom daarom een kijkje nemen bij D zaterdag 30 september om uur
Olivetti System Center Heerlen. D maandag 2 oktober om uur
U kunt mij verwachten op O dinsdag 3 oktober om uur
Naam:
Bedrijf:
Adres: . ■ —
PC + woonplaats: .

i Aantal personen: _—

In ongefrankeerde enveloppe sturen naar: Olivetti System Center Heerlen. Antwoord-
nummer 1001. 6430 ZX Heerlen.

olivetti system center heerien



Opening vandaag om 11 uur.

Europa's spannendste modeketen
komt Heerlen verbazen

Saroleastraat 14
mm ls

„_^.-_ ... MET DE LAATSTE MODE Jk M ... MET ORIGINELE OPENINGSSURPRISES
.-flfll mm.

VOOR DE LAAGSTE PRIJS Ê^^Êg \\L De eerste 500 klanten krijgen gratis een uniek
■M wk fr Hennes & Mauritz T-shirt. Op de kinderafdeling; ziin er

TT O *fc Jt ''AW
"; é » " Hennes & Mauritz /■ gratis Mickey Mouse ballonnen en draagtassen.

\ * "met meer dan 200 j^HflHflfll Tevens een geweldige kleurwedstrijd met
winkels in Skandinavië f~flflft_Bp4^flfl fantastische prijzen.

«F1 Denemarken, Duitsland f_^^V^__^flfl__L En verder zijn er knuffels voor de kleinste klantjes.
jk Zwitserland en Engeland - rMM JT \m\ kW ni j- uu j.. -j■flf & Pm k Plus een grandioze ballonwedstrijd met

komt nu ook modebewust ' x___| B^^ 1 1 ri 1 1 j- r
T , . - , .. /jm m. als hooldpnjs een kledmgset t.w.v. t 750,-.Nederland verbazen. Vandaag om 11 uur zwaaien rtm m W\ -n 1 "" " j

, , i- " tt o IjÉ ft. En tussen 15.00-17.00 uur krijgt iedere
de deuren open van splinternieuwe Hennes & *j*fl m , , . . 1 1 1 "_..., I . A

r
rAl J ft klant een gratis natural body-presenti e.

Mauritz winkels in Amersfoort, Arnhem, _, . Dr. . TT ■f. . ..,
~ - T-- ji n it tt 1 M Ik. ft Dat is leest m Hennes & Mauritz stijl.Deventer, Eindhoven, Den Haag en Heerlen. M fl . J

t. 1 1 1 1 1 1 . M ft Maaar... we gaan nog verder...Een maand geleden gebeurde dat ___ b b

- met veel succes - in Amsterdam, A ■ ?
' Enschede, Leeuwarden, Tilburg en fl ...MET ONMOGELIJK

Rotterdam. OPENINGSVOORDEEL
Vrouwen, mannen, dametjes in I m^% W

de dop, tieners, stoere binken, ukkies wJ W dames:
en babies vinden er de laatste mode tJ W^^^^r Jumper in div. kleuren 29,90
voor de laagste prijs. Twill pantalon 19,90

De letters H & M sieren niet alleen A ft Tangaslip (max.s per klant) 1,90
gekke, feestelijke, swingende, stijlvolle, A ft Turtleneck shirt 4>90
trendy en/of schattige kleren en kleer- A Beha 6,90
tjes. Maar ook dito ondermode, acces- A Twill rok 19)90
soires en/of cosmetica. A I Natural body shower-cream 100 ml 4?90

En/of - want in de totaal 11 I Ë 5 Paar pantykousen 5?9°
nieuwe Nederlandse Hennes & ft H& M paraplui (max. 1 per klant) 4>9°
Mauritz winkels verschilt het assorti- I ft
ment van tot al^flflal^flflalV^^flflal^flflal^flflaß

In Heerlen, Saroleastraat 14, fll m, J°ggmgbroek maat 68 -170 9?90
komt Hennes & Mauritz met vrije- V v ft Rokje 100% jersey maat 98-164 9?90
tijdskleding en een trendy lijn fl I Baby kruippakje maat 50-68 9>90
voor de modebewuste vrouw/een I W ft Meisjes ondergoed:
tienerkollektie/jeans voor vrouwen ■ ft hemd en slip maat 98-164 6,90

en kinderen/baby- en W ft Jongens ondergoed:
é/ÊÊk kindermode tot _^H^^V 6,90

I 7 iaar/ondermode/ 1 ftM W " I m I jeans:9 accessoires en W ' ; '" * "M ft En... * Alleen op 28,29 en 30 september.
M vi- 1Ê W- _, flfl vJ ft

JH Bttll^l^i^M ■[rß^ftj^^"*^ IH

■^fl m^Êßhuse,39,9o IË mm
M ■■■ Broek'59>9° +WÊ lm/t

sweater, 19,90 _fl HENNES & MAURITZ
>^fero^ 9,90 H| je blijft jeverbazen...
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ROTTERDAM - Arie Haan keek
met gemengde gevoelens terug op
de tweede wedstrijd tegen Feyen-
oord. Het bereiken van de tweede
ronde stemde de trainer van Vfß
Stuttgart tevreden, de'manier waar-
op dat gebeurde geenszins. De ne-
derlaag (1-2) tegen Feyenoord zat de
oud-international behoorlijk dwars.
„Ik ben blij met het uiteindelijke re-
sultaat, maar over het verloop van
de wedstrijd ben ik niet te spreken.
Onze instelling was duidelijk onder
de maat. Door onze eigen schuld is
Feyenoord nog heel dicht bij de
tweede ronde geweest". Haan he-

" Raak. Jan
Wouters opent
voor Ajax de
score, maar de
vreugde zal
van korte duur
zijn.

- De naam van
[ax is besmeurd. De return in
i* Ueafcuptoernooi tegen
ustria Wien werd woensdag-
'°nd in De Meerna 104 minu-
|n bij de stand 1-1 gestaakt.

van de Amster-
ir"nse club reageerden hun
o,3de over de gelijke stand af
Üor de spelers van Austria
*en met stokken te bekoge-
ld De Zwitserse scheidsrech-
f Galler greep in. Hij beëin-
Sde zestien minuten voor
let het duel. Voorzitter Van

noemde de gebeurtenis-
'tl 'een ramp voor Ajax'.

Vfß Stuttgart: Immel, Schafer, Allgö-
wer, Buchwald, Strehmel, Hartmann,
Basualdo (65. Sigurvinsson), Gaudino,
Frontzeek, Hotic, Walter (80. Schmaler).

Feyenoord-Vfß Stuttgart 2-1 (1-0). Sco-
re: 21. Keur 1-0, 52. Van Geel (straf-
schop) 2-0, 66. Sigurvinsson 2-1.
Scheidsrechter: Santos (Portugal). Toe-
schouwers: 21.700. Gele kaart: Mulder
(Feyenoord), Schafer en Hotic (Stutt-
gart).
Feyenoord: Hiele, Wasiman (74. Bro-
chard), Brands, Nortan, Mulder, Lok-
hoff, Van Geel, Metgod, Blinker (46.
Smolarek), Kiprich, Keur.

ste rondevan de strijd om de UEFA-beker, waren de gevolgen fataal. In
extra speeltijd ontsnapten de Oos-
tenrijkers door een doelpunt van
Pleva. De speler kreeg een riante
mogelijkheid, nadat Menzo een ma-
tig schot van afstand van de borst
liet stuiteren.

een goede naam, maar het zou wel-
eens heel slecht kunnen uitvallen."
Volgens directeur Van Eijden van
Ajax waren de materialen, waarmee
werd gegooid, niet van buiten het
stadion meegebracht. „Alle suppor-
ters zijn gefouilleerd. Niets is van
buiten meegebracht. Onderzoek
heeft uitgewezen dat het materiaal
afkomstig is van binen het stadion."

sterdammers, bleef gokken op een
uitval. Slechts de wendbare Ogris
kreeg daarbij een kans. Menzo, en-
kele dagen eerder bij Volendam
grabbelend als een beginner, rea-
geerde als een prof. Toch misteAjax
de kracht het offensief van het slot-
kwartier van de eerste helft voort te
zetten. De kansen bleven komen,
maar waren sporadischer, de snel-
heid bleef in het spel, maar slechts

■bij vlagen.

Geen ernstige
incidenten

in Rotterdam ging af.

Feyenoord, dat twee weken geleden
in het Neckarstadion van Stuttgart
kansloos met 0-2 had verloren,
kwam weliswaar op de noodzakelij-
ke 2-0 voorsprong, maar het doel-
punt van invaller Sigurvinssos
de 66e minuut hield de formatie
trainerPim Verbeek van een verlen-

Hoe dan ook, het was voor de derde
opeenvolgende keer dat Feyenoord
in het Uefatoernooi uitgeschakeld
door een Westduitse tegenstander.
Eerder fungeerden Boxussia Mön-
chengladbach en Bayer Leverkusen
als scherprechter.

De steun van het publiek had Ver-
beek zichtbaar goed gedaan. „Ik
moet zowel mijn spelers als de toe-
schouwers een groot compliment
maken. Ik vond het een fantastische
avond, ondanks de negatieve uit-
komst voor Feyenoord. Ik hoop, dat
deze wedstrijd de definitieve aanzet
is tot een serie aansprekende resul-
taten."

maar de twee noodzakelijke treffers
zaten er niet meer in. Al met al valt
op deze uitschakeling niets af te
dingen. Vfb Stuttgart is en blijft dei
betere ploeg."

tafmstei*damse club zal een zware
lp. opgelegd worden door de

van de UEFA. De
a g^nde thuiswedstrijden op meer
]’* 200 kilometer afstand plus een
| e boete is nog wel het minste.

Menzo
"ei °f meer jaren uitsluiting van
k^eming aan een van de Europe-
ekertoernooien de zwaarste.

ROTTERDAM - De Rotterdamse
politie is blij met het uitblijven van
ernstige ongeregeldheden rond de
Europacupw.edstrijd Feyenoord-
Stuttgart. Een woordvoerder van de
politie zei „tevreden te zijn, gezien
wat er allemaal had kunnen gebeu-
ren". Er waren naar schatting 22.500
mensen aanwezig, waaronder 300
Stuttgart-aanhangers.

Van onze sportredactie

Toch verrichtte de politie verrichtte
21 arrestaties, 18 Westduitse sup-
porters en 3 Nederlandse. Veel
Stuttgart-fans werden aangehou-
den wegens verboden wapenbezit.

Ip|^'oede van de supporters richtte
f0 op doelman Menzo.
ten ri

e tweede keer Dinnen vier da-
|u^ UPeerde hij door een fout zijn

' Tegen Austria Wien, in de eer-

Austria Wien gokte goed. Pleva tik-
te na zeven minuten extra speeltijd
in, nadat Menzo een ogenschijnlijk
levenloos schot van afstand van de
borst had laten stuiteren. Even' eer-
der had Fischer aan de andere kant
de verlossende treffer voor Ajax op
de schoen gehad. Alleen voor doel-
man Wohlfahrt tikte hij naast. Hoe
groot de gevolgen waren, was toen
,nog niet te overzien.

Ajax zal zich vrijdag op de ontstane
situatie beraden. „Het is duidelijk
dat er iets moet gebeuren", aldus de
voorzitter. „Zondag is Ajax-Utrecht.
Ik ben blij dat we nog twee dagen
hebben om met de autoriteiten en
alle betrokkenen van gedachten te
wisselen."

Van Praag nam de F-side in be-
scherming. „We moeten niet met de
vingers gaan wijzen. Niet alle men-
sen in hetF-vak zijn F-sidérs. Er zijn
ook buitenstaanders. Onze contac-
ten met de F-side zijn goed. Ik denk
niet dat de ongeregeldheden voort
zijn gekomen uit de groep suppor-
ters, waarmee wij contacten onder-
houden."

Het positieve voor Ajax bleef be-
perkt tot een heerlijke slotkwartier
van de eerste helft, dat werd beslo-
ten met een doffe knal van Wouters,
die de naam heeft niet te kunnen
scoren. Na het kaatsen van Fischer
liet de international de bal in de bo-
venhoek verdwijnen, ver buiten be-
reik van doelman Wohlfahrt. De
man met de benen zo krom als Van
Hanegem moet het leer verkeerd ge-
raakt hebben, het kan niet anders:
1-0.

Slotkwartier

Over de beslissing van de scheids-rechter wilde Van Praag geen oor-deelvellen. „Hij heeft richtlijnen. Ik
neem aan dat hij zich niet meer vei-lig voelde. We moeten er rekening
mee houden dat Ajax voor twee jaarwordt uitgesloten van Europese
competitie. Het hangt af van rap-
port van de waarnemer. We hebben

Austria Wien: Wohlfarht, Sekerlioglu,
Pfeffer, Aigner, Degeorgi, Hörmann,
Zsak, Milevski (80. Baez), Prosenik,
Ogris, Pleva.

Ajax: Menzo, Larsson, Vink, Verkuyl,
Winter, Wouters, Bergkamp (72. Ronald
de Boer), Witschge, Van 't Schip, Fi-
scher, Roy.

Ajax-Austrja Wien 1-1 (gestaakt in ver-
lenging na 110 minuten). Score: 45.
Wouters 1-0; 97. Pleva 1-2. Scheidsrech-
ter: Galler. Toeschouwers: 24.500 (uit-
verkocht). Gele kaarten: Bergkamp,
Witschge (Ajax), Pfeffer, Degeorgi
(Austria).

Het weerhield Ajax er niet van te
blijven 'komen. Maar Fischer is in
de lucht geen Van Loen, en Vink
schiet uit de tweede lijn weliswaar
mooier, maar niet harder dan Koe-
man. Bovendien werd het dravende
Ajax moe. En terwijl Vink en Roy
met kramp op de grond vielen,
spaarden de sloffende Oostenrijkers
hun krachten. Voor de verlening.

Voorzitter Van Praag zei: „De ge-
beurtenissen houden in, dat Ajax
weer een seizoen achterop is ge-
raakt. De gevolgenzullen groot zijn.Het is vreselijk te vernemen dat eenklein groepje supporters zich nog
steeds niet weet te gedragen. Wezijn sprakeloos."

Vreselijk

Zij hadden CS-gas bij zich in spuit-
busjes. Eén supporter moest een
briefopener afstaan, die volgens de
politie als wapen kon worden ge-
bruikt. Twee dronken supporters
sliepen op het politiebureau hun
roes uit.

Pim Verbeek van Feyenoord maak-
te na afloop nauwelijks een teleur-
gestelde indruk. „We hebben er al-
les aan gedaan. De wedstrijd verliep
geheel volgens scenario. In de eer-
ste helft 1-0, na derust 2-0. Jammer
dat we de verlenging niet veiligkon-
den stellen. Na het tegendoelpunt
waren weeven van slag. In de slotfa-
se zijn we nog goed terug gekomen,

Haan pochte niet met zijn 'gouden'
wissel. „Basualdo was gewoon rijp
voor vervanging. Hij wist niet wat
hij deed. Ik kreeg de indruk, dat hij
met een circusnummer bezig was.
Dat Sigurvinsson bij zijn eerste bal-
contact meteen scoorde was puur
geluk. Feyenoord was door de wis-
sel even de organisatie in de verde-
digingkwijt."

kelde de zwakke concentratie bij
zijn spelers. „Ik had mijn ploeg nog
zo gewaarschuwd voor onderschat-
ting, maar dat bleek tegen dove-
mansoren gezegd. We speelden veel
te zelfverzekerd."

Drie uur voor dé wedstrijd werd
de selectie nog geconfronteerd
met de naam van Nol de Ruiter
als mogelijke nieuwe trainer.
„Dat stak ons behoorlijk", aldus
Van Geel. „Wij worden ziek van
dat zogenaamde geruchtencir-
cuit."

„Zover ik weet,: heeft niemand
bij Feyenoord Ploegsma over
een mogelijk dienstverband be-
naderd", verklaarde De Swart
een tikje geïrriteerd. „Het is wel
waar, dat ik een gesprek met Nol
de Ruiter heb gevoerd. Louter
informatief overigens, zoals ik de
laatste weken met talloze top-
pers uit de voetbalwereld heb ge-
sproken. Wij willenons opeen zo
breed mogelijk vlak oriënteren."
De Swart had meteen na, afloop
van het duel met Stuttgart een
kort onderhoud met Verbeek.
„Ik hebtegen hem gezegd, dat hij
alle verhalen over de komst van
een nieuwe technische baas
naast zich neer kan leggen. Wij
hebben de intentie om het sei-
zoen met Verbeek af te maken".
Ook de spelersgroep betuigde
openlijk steun aan de jeugdige
oefenmeester. „We staan volledig
achter onze trainer", liet aanvoer-
der Van Geel in een officiële ver-
klaring weten.

ROTTERDAM - Na afloop van
het Uefacupduel tegen Vfß
Stuttgart bleef het nog lang on-
rustig in de catacomben van de
Kuip. Carlo de Swart, de voorzit-
ter van de bestuursgroep, kreeg
een spervuur van vragen over de
geruchten over de komst van
PSV-manager Kees Ploegsma en
bondscoach Nol de Ruiter naar
Feyenoord over zich heen.

Gerommel
in Kuip

" Piet Keur is de defensie van Vfß Stuttgart de baas: 1-0

Het was geen reden tot koerswijzi-
ging bij Austria Wien. De ploeg van
Hof en Prohaska, slechts in de lucht
en op het fysiek sterker dan de Am-

PSV wandelt naar
volgende ronde

Hiddink: 'Ik had achl man kunnen wisselen'

" Romario treft voor de twede keer doel
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speeld en daardoor voldoende kan-
sen afgedwongen. Er werd vroeg ge-
stoord, daardoor konden de Zwit-
sers niet in hun spel komen. In de
tweede helft was de concentratie
zoek."
Na de hervatting, toen FC Luzern

Romario

door

fred sochacki
Het verzetje in Zwitserland had een
tweede Europacupronde opgele-
verd. Maar dat stond in Eindhoven,
twee weken geleden, al als een paal
boven water.
Friedl Rausch had zijn Europacup-
aspiraties toen reeds begraven.
Zelfs de stunt die Grasshoppers Zü-
rich dinsdag tegen Bratislava uit-
haalde, kon geen ommekeer in het
doemdenken van deWestduitser te-
weeg brengen. Hij begon: met een
superverdedigende opstelling (vijf
spelers in de laatste linie) en hield
aanvaller Knupp achter de hand
voor deveel belangrijkere competi-

Twee keer sloeg de kleine Brazi-
liaan toe. Eerst drukte hij probleem-
loos in de rebound een schuivervan
Berrie van Aerle over de doellijn.
Zijn tweede optreden was er een
van het predikaat waarop de Brazi-
liaanse international patent schijn
te hebben. Uit de draai knalde Ro-
mario de bal na Wim Kiefts diepte-
pass voorbij doelman Tschudin. De
thuisploeg was absoluut ongevaar-
lijk, buiten Nadigs kopstoot na tien
minuten. Hans van Breukelen zag

FC Luzern-PSV 0-2 (0-2). Score: 25. Ro-
mario 0-1; 32. Romario 0-2. Scheidsrech
ter: Quiniou (Frankrijk). Toeschouwers
11.700.

PSV: Van Breukelen, Gerets, Nielsen,
Koot, Heintze, Vanenburg, Van Aerle.
Lerby, Romario, Kieft, Kalusha (61. El-
lerman).

FC Luzern: Tschudin, Schonenberger
(46. Gmür), Wehrli, Marini, Kaufmann,
Baumann, Muller, Nadig, Burri, Erik-
sen, Gretarsson (61. Moser).

„We hebben", aldus Hiddink, „in die
eerste helft een hoog tempo ge-

tot zijn opluchting de bal langs het
doel vliegen.

rijp was voor een fikse nederlaag,
kwam PSV de gastheren een flink
stuk tegemoet. De activiteiten aan
Eindhovense kant werden tot een
minimum beperkt. Romario, de eni-
ge spaarvlam die nog wel eens wil
opvlakkeren, wandelde deresteren-
de driekwartier wat doelloosrond.

Kortom, de Europacup kon naar het
tweede plan en PSV was daar bij
uitstek de geschikte tegenstander
voor. Niemand aan de voet van de
Pilatus kon het Rausch immers
kwalijk nemen dat zijn ploeg door
het oppermachtige team van Hid-
dink uit de eerste ronde werd ge-
wipt. Het duurde weliswaareen half
uur voordat Romario echt bij de les
was; daarna werd FC Luzern snel
duidelijk gemaakt dat het in Europa
echt niets te zoeken heeft als het in
Zwitserland al nauwelijks tot grote
daden in staat is.

Geschikt

LUZERN - Alleen het weer werkte
deze keer niet mee aan het Europa-
cup-uitstapje van PSV. Dat zou de
Zwitserse kuuroord-idylle com-
pleet hebben gemaakt. FC Luzern
leverde eveneens een bijdrage aan
het genoeglijke oponthoud aan de
boorden van het Vierwoudsteden-
meer. De ploeg van Friedl Rausch
zorgde voor de broodnodige bezig-
heidstherapie en toen PSV uitge-
stoeid was (0-2) kon Hiddink tevre-
den met zijn manschappen naar
huis.

tieverplichting aanstaande week-
einde tegen Bellinzona. FC Luzern
staat momenteel op de negende
plaats in de Zwitserse serie A; de
eerste acht posities geven recht op
deelname aan de play-offs. Alsrege-
rend kampioen kan Rausch het zich
niet permitteren daar niet bij te zit-
ten.

Voorzitter Van Praag: Ik hou rekening met twee jaar uitsluiting

Ramp
voor
Ajax

„Wij zijn wat aan onze stand ver-
plicht", zei Guus Hiddink daags
voor het ongelijke treffen nog. Die
verplichting werd in het Allment-
stadion alleen maar vervuld door de
trommelaars en dezangers op de tri-
bunes.
Voor Hiddink een reden om nog
eens fel uit te halen naar zijn man-
schappen. „Als we met de instelling
van de tweede helft zondag bij FC
Twente spelen, maakt die ploeg ze-
ker een einde aan de serie gelijke
spelen. We hebben half werk gele-
verd. Daarom ook heb ik Kalusha
gewisseld. Hij speelde te dienst-
baar, dwong niets af. In feite had ik
er acht kunnen wisselen. Daarom
heb ik er maar vanaf gezien er nog
een verse kracht in te brengen. Dat
zou niet fair zijn jegens zon speler.
Want die kan de laatste tien minu-
ten ook niets meer aan de ontstane
situatie veranderen."

Verplichting

„In een bepaald opzicht is het
een fantastisch aanbod van
Feyenoord", stelde de man die
nog maar enkele weken geleden
zijn 25-jarig jubileum vierde als
werknemer van Philips. „Aan de
anderekant ben ik meer dan een
gewone werknemer van PSV. Ik
heb een heel sterke binding met
de club. Op het moment kan ik
niet zeggen in welke richting
mijn plannen gaan. Er is veel
commotie ontstaan, die op dit
moment op zijn minst voorbarig
is. Het is niet zo dat ik besloten
heb bij PSV weg te gaan, noch
dat het zeker is dat ik er blijf. Ik
sta op een kruispunt, ik moet de
richting nog kiezen."

LUZERN - Kees Ploegsma,
PSV's manager en bestuurslid is
geschokt door het uitlekken van
een aanbieding die hem uit Rot-
terdam is gedaan.

Feyenoord bijna
als vanouds

Stuttgart-trainer Haan alleen tevreden over resultaat
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Bel of schrijf:
Stichting

/\J het Limburgs Landschap

mÊI Kasteel Arcen

wKJ^. postbus 4301

«^ 5944 zg Arcen
telefoon 04703-1840

"■'

Goed
nieuws

over
kanker.

40 jaar geledenwaskanker zo
goed als ongeneeslijk. Nu is dat

anders. Bijvoorbeeld:
van de patiënten met deziekte van
Hodgkin geneest nu al zon 75%.

Blijf dus geven.

.(£^l. NEDERLANDSEmm KANKERBESTRIJDING
I 40 I'AAR I KONINGIN WILHELMINA FONDS

Sophialaan 8,1075 BR Amsterdam. Tel.: 020-6640991-
Giro: 26.000. Bank: 70.70.70.007

TOYOTA 25 JAAR /f^i IN NEDERLAND^
Vijfentwintig jaar geleden zette de eerste Toyota TJn/^ï/O Xrié^m^f ftt* rTtti~nic*T%£*ift

zijn wielen op Nederlandse bodem. Nu heeft de vijf- M&JjrMJl€ml VMVPJLI C#C7 M-tMAAgf£C7A€*
honderdduizendste Toyota in Nederland al een -m g* -m m

eigenaar gevonden, nu juicht de internationale autopers YctMm. €§-€ 3c3JlJl^C»
over de knappe techniek en bewijst elk onderzoek weer _. - . * „ .-'■,- , ,
j .-r i./ "" i' n j " j 'De compacte, pittige Starlet is in elk opzicht een rijplezier van dedat Toyota s vrijwel alleen de garage zien voor een onder- , £ " " " . i. "" " u.f i ■ i, , h t eerste orde. Zuinig in lengte past hij in het krapste parkeerplaatsje.

t^ '.. . ■ .. ,' .. j u Door het slimmeruimte-ontwerp past er in die compacte Starlet tochDaar ziin we een beetje trots op en dat willen we . t e ... . , t..:. , , , ~ _ .
j , r, j:■ '" -,■ i, i j een hele familie of bijna een supermarkt aan boodschappen. Er is meer.dus ook vieren. En omdat we dat maar een keer in de _ , '", . , j ,". . ■■■■■■■■■■■■■

" r . De door Toyota ontwikkelde multikleppen-vijfentwmtig aar doen is Toyota extra royaal. , " . " .
Wr- " rp . c. ~ .n ii /n " tt techniek zorgt voor een uiterst laagWie nu een nieuweToyota Starlet. Corolla. Carina II , , , P .. „ D IHI

rn , .. i "" .. ri j i brandstofverbruik waar elke «,.
ofCamry koopt, krijgt een vorstelijk cadeau naar keuze. ,"■,." , v
Kiikt ii maart portemonnee die de knip zo lang Wm^m

mogelijk dicht wil houden, sÊÈk JÜSr**
vrolijk van wordt. Wie aan een "^a^^^P Umi tiL

|g!^ — »w ...... -■- mmnr- —TTT^^^T. ..^.w ■

of Speciaal
financieringsaanbod. Toyota viert depopulariteit

Als uuw nieuwe Toyota Starlet, Corolla, Carina II of Camry laat WJ/fW^mVW m*W'm^m f rm~É*érmtl*PËfinancieren via uw Toyota-dealer, neemt Toyota een fors deel van de rente j CtMt %S-%^ %JjtJL€M*m
voor zijn rekening. U betaalt niet meer dan 8,4% (effectieve) rente over .
een looptijd van 36 maanden. Uw aanbetaling of inruiiwaarde moet dan wei Eerlijk is eerlijk, de allerpopulairste Toyota is de Corolla. In Nederland,
minimaal 25% van het aankoopbedrag zijn. in Europa, zelfs in Amerika. Zelden kreeg u ook zoveel waarde voor uw geld.ons cadeauvoor u kan dan variëren tot i_2^m z bij een looptijd van Deze uitgekiende middenklasser kan ook bijna zoveel smaken bedienen36 maanden. (Financiering in samenwerking met de Finata Bank N.V.) ° 'als ukunt bedenken. De handige Corolla Hatchback, de gestroomlijnde

jy f^-mmrw-é-g*\ O/»/»/^ff/liy.o€} Liftback, de zeer representatieve Sedan, de royale Stationwagon en natuur-
Ot \ZMAVi£I£3 cMA*%^\?b3t3LtL\?b* lijk de aan circuits denkende GTi. mm®* i

Tot een maximaal bedrag mag u gratis kiezen. Van trekhaak tot grille- De Corolla IS nauwelijks HBÉ^' f /
set, van kofferset tot radiocassettespeler. U krijgt accessoires, inclusief in- nog te verbeteren. Al jaren m <&ëL'
bouw en btw, tot HJ^ (maximaal) bij een nieuwe Starlet, tot £1250,- de populairste en dat zal 05T /
(maximaal) bij een nieuwe Corolla, tot f 1.750,- (maximaal) bij een nieuwe ui" % --»Carina II en tot f2.000- (maximaal) bij een nieuwe Camry. (Uw dealer zo Olijven. \ 'fj^fy,
heeft een speciale jubileumlijst van alle accessoires waar u uit kunt kiezen.) De Corolla Hatchback i " PP

" ■*-*-*
1.3 is er vanaf f21.295- *****¥émm\mmi'&k& //&%Éof Gratis onderhoud. <indbtw>- ____. u^mKwmiTwee jaarof de eerste 40.000 km (wat het eerst wordt bereikt) gratis -^^^^^^^^Ê\. \mW^^Y^^^

onderhoud. Het geruststellende idee dat u in een nieuwe Toyota Starlet, Jr M^am^>mml'T)^MS!^^o^^!^m. JÉÊ il^'i^V^ ■Corolla,Carina II ofCamry rijdt en de onderhoudsbeurten (zoals door het JÊF----■ W^%È WÊ^P"" -^*^. m BPP'SiSfe?
fabrieksschema aangegeven) voorlopig niet hoeft te betalen. U krijgt het van WÈÊm 9 ll!!!!^''

■ynß jHHJÉÜgJa^a^aa^O*a(al

de richtprijs van de ANWB/BOVAG inruilkoerslijst ligt. iftj>#^ Afgebeeld Corolla Hatchback 1.6 GTi Twin Cam 16

N.B. Toyota deelt deze cadeaus uit, als u de in de actie genoemdemodellen koopt tussen 1september ""v \ mÊr
1989en 30 november 1989. En de aflevering/registratie uiterlijkplaatsvindt op 15december 1989. 'm^mm^^mmm^

IMPORTEUR: LOUWMAN & PARQUI 8.V., STEURWEC 8, 4941 VR RAAMSDONKSVEER. TEL 01621-85900. ALLE TOYOTA'S HEBBEN 3 JAAR GARANTIE EN 6 JAARCARROSSERIE- L /|\Y|\ JVI IADPM RPTtJÊÈWnWImÈk, GARANTIE CONFORM ONZE BEPALINGEN. VRAAG UW DEALER/AGENT. PRIJZEN INCL. BTW, EXCL AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN INPRIJS EN UITVOERING VOORBEHOUDEN. Im^M MtALmJ JMItCII DL-JJ?
HEYTHUYSEN - AUTOBEDRIJF GIELEN-AARTS B.V. -Stationsstraat 31 -Tel. 04749-1728.OIRSBEEK-AUTOM.BEDRIJFMENGELERS B.V. -Provincialeweg Zuid 91 -
Tel. 04492-1814 " POSTERHOLT- AUTOBEDRIJF JAN BAKKES B.V. - Roermondseweg 16A- Tel. 04742-2444 " LANDGRAAF -AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. -
Baanstraat 129 - Tel. 045-318888 " MAASTRICHT - AUTO PETIT MAASTRICHT B.V. - Molensingel 11 - Tel. 043-616900 " SCHIN OP GEUL - *GARAGE WIERTZ -
Valkenburgerweg 133 - Tel. 04459-1258 " SITTARD - AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V - Rijksweg Zuid 212 -Tel. 04490-21000 " SUSTEREN - 'AUTOM.BEDRIJF
SWENTIBOLD B.V. -Rijksweg Noord 54 -Tel. 04499-3300 . ULESTRATEN -AUTOM.BEDRIJF LOUIS PETIT B.V. - Langs de Gewannen 8 -Tel. 043-642703.

*Off. Agent 40 ,
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Op de stand 3-2 was Maradona aan
de beurt. De Argentijn was in de
reglementaire speeltijd en de ver-
lenging van een half uur de uitblin-
ker geweest. Hij had de vermoeid
ogende Braziliaan Careca en Carne-
vale de ene na de andere fraaie kans
geboden, maar die waren niet aan
het falende duo besteed. Vanaf elf
meter mikte uitgerekend hij mis.
Carlos Manuel bracht daarna Spor-
ting langszij, waarna Ferrara de
thuisclub aan de leiding bracht (4-
-3). Gomes, twee keer Europees top-
scorer en gehard bij FC Porto, had
de gelijkmaker op de schoen, maar
zijn schot belandde op de kruising.
De 50.000 toeschouwers haalden op-
geluchtadem. Napoli was ontsnapt.
Met drie clubs is het Italiaanse voet-
bal niet de beste vertegenwoordiger
in de tweede ronde van het UEFA-
bekertoernooi. De Westduitsers en
Russen hebben vier clubs bij de
laatste 32, de Belgen drie. Vfß Stutt-
gart, FC Köln, Werder Bremen en
Hamburger SV plaatsten zich vrij
gemakkelijk. Dinamo Kiev, Spartak
Moskou, Zalgiris Vüjnoes en Zenith
Leningrad ook, net als Club Brugge
en FC Luik. Alleen FC Antwerp
deed het dinsdag op een bijzondere
wijze.

NAPELS - Napoli heeft de uitscha-
keling in de openingsronde van het
UEFA-bekertoernooi van dichtbij
gezien. De bekerhouder slaagde er
tegen Sporting Lissabon niet in ge-
durende 210 minuten een doelpunt
te maken. In het Sao Paulo-stadion
moesten tenslotte strafschoppen de
beslissing brengen.

Napoli flirt met
uitschakeling

BRUGGE - Als genoegdoening
voor het onrecht dat hen veer-
tien dagen geleden door de En-
schedese politie zou zijn aange-
daan, mochten vijftig suppor-
ters van Club Brugge gister-
avond de return tegen FC Twen-
te gratis bijwonen. Die kaartjes
waren beschikbaar gesteld door
het bestuur van de Belgische
club, dat er van overtuigd is dat
de leden van de Brugse snook-

Gratis toegang
Bruggesupporters

erclub Thurston part noch deel
hadden aan de rellen in de En-
schedese binnenstad en dat zij
ten onrechte bijna zes uur ach-
ter de tralies hebben gezeten.

Limburgs dogblad j

Voor Ferdinand Verdonkc, de;
organisator van de trip naar En-;
schede, is daarmee de kous ech-
ter niet af. De uitbater van de;
snookerclub is van plan schrif-;
telijk contact te zoeken met de'
Belgische ambassade in Den;
Haag. Daarnaast wil hij de com-
missaris van de koningin inlich-
ten over de 'schandalige manier
waarop wij in Enschede behan-
deld zijn.

Tactisch plannetje Theo Vonk valt in duigen

FC Twente afgestraft

Interlimburgloop
verwacht toptijd

Club Brugge - FC Twente 4-1 (4-1). 7.
Booy 1-0, 18. Disztl 2-0, 20. Staelens 3-0.
25. Paus 3-1, 32. Farina 4-1. Scheidsrech-
ter: Wiesel (BrD).Toeschouwers: 21.000.
Gele kaart: De Koning, Paus en Steffen-
son (FC Twente).
Club Brugge: Van de Walle; Querter (88.
Creve), Disztl, Plovië en Borkelmans;
Staelens, Van der Eist en Ceulemans;
Booy, Farina en Christiaens (70.
Beyens).
FC Twente: De Koning; Elzinga, Rut-
ten, Paus en Karnebeek; Gaasbeek (54
Sehmidt), Steffensen (33. Neijenhuis) er
Peeper; Lipponen, Nielsen en Huistra.

Ieo Vonk heet een tactisch vernuf-
% trainer te zijn. Thuis 0-0, uit 1-1,
Jl of zoiets. Het scenario dat in het
.'""npiapark zou worden afge-
aaid, zat helemaal in Vonks

~°f<J. In alle voorbeschouwingen
den de Belgen meewarig over de

'm Twentse opvoering. De
jachten in Brugge bij de techni-
J*e staf lagen samengevat als'gt: 'wat een rare man die zijn elf-
r altijd aanpast aan de tegenstan-
r en Wie gaat nu in eigen huis op, «Ui spelen',
j'ukkig maakte Vonk één voorbe-
W?' "^e moeten de beginfase«der tegendoelpunt doorstaan",
Jt hij. Op dat punt ging het dusj*lemaal fout. Na twintig minuten
lsnet al 3-0.Alle ideetjes waren op
!"* Waardeloos.

Twente, dat het verdedigen tot

Vonk: 'Twente
mist ervaring'

BRUGGE - Theo Vonk wilde
Jh jongensna het debacle tegen

niets kwalijk nemen. Hij
"ces op de onervarenheid van de? oeB- „Acht speelden hun eerste'onde in de Europa Cup. De
r{ 0eg stond stijfvan de zenuwen,
"^t helemaal vast."

*orilc had zelfs een complimentoor de spelers over. „Deze wed-lrijd was een uitstekende leer-
*"°ol. Ik ben blij dat we na de

«ote achterstand zijn blijven
.Oetballen, hoewel ik besef datrugge natuurlijk gas heeft te-:ogenomen."

" Foeke Booy, Nederlander in Brugse dienst, springt juichend
nadat hij voor zijn club gescoord heeft.

Het was aan verdediger Paus de eer
voor Twente te redden. Na 25 minu-
ten schoot hij van een meter of der-
tig. Van de Walle was kansloos te-
gen de stuiterende bal. Slechts ze-
ven minuten was het wat stil op het
veld. Toen was het weer tijd voor
een weggevertje. Farina mocht van
zestien meter ongehinderd uitha-
len: 4-1.

Uitgerekend een Nederlander leid-
de het debaclevan Twente in. Na ze-
ven minuten scoorde Foeke Booy
uit een slecht weggewerkte hoek-
schop. De corner kwam tot stand
toen De Koning een kopbal van zijn
eigen speler Steffensen uit de bo-
venhoek ranselde. Ruim tien minu-
ten later was het gebeuren beslist.
Na weer een hoekschop mocht de
Hongaar Disztl gewoon inkoppen.
Honderdtwinfig seconden verder
rondde Farina een voprzet van Stae-
lens fraai af.

kunst dacht te hebben verheven,
werd aan alle kanten voorbij gelo-
pen. FC Twente, Europees onerva-
ren als een puber op vrijersvoeten,
moet ook geïmponeerd zijn geraakt
door de ongemeen felle aanmoedi-
gingen van de spionkop. De Tuk-
kers zelf ontbeerdenvrijwel elke vo-
cale steun. Van de 1500 toegewezen
kaarten, werden er ruim duizend te-
ruggestuurd. Het zei iets over het
vertrouwen dat de aanhang had in
de goede afloop van Twente.

Laudrupredt
Cruijff

'Deze zege brengt rust'
Tien maanden

voor Britse
voetbalfan

STOCKHOLM - Een rechter in
Stockholm heeft een 21-jarige
Engelse voetbalsupporter
woensdag veroordeeld tot een
gevangenisstraf van tien maan- .
den. Hij werd beschuldigd van
mishandeling van twee jonge
Zweden tijdens een gevecht in

de straten van de Zweedse
hoofdstad. Bovendien mag de
Engelsman zich gedurende een
periode van tien jaar niet in Zwe-
den bevinden.
De Engelsman arriveerde 2 sep-
tember in Stockholm, drie dagen
voordat de wedstrijd Zweden -Engeland zou worden gespeeld.
Diezelfde avond nog mishandel-
de hij een 27-jarige Zweed bij het
verlaten van een bar. Hij ontken-
de later een andere Zweed te
hebben geslagen zoals enkele ge-
tuigen beweerden.

STOCKHOLM - De Zweedse hoog-
springer Patrick Sjöberg is zeker
drie maanden uitgeschakeld. De
Europese recordhouder (2,42 meter)
heeft zich laten opereren aan de
achillespees, waar hij al geruime
tijd over klaagde. Sjöberg, die de
Cubaan Sotomayor met 2,44 meter
zag 'passeren', zal drie weken in het
gips moeten blijven.

k~[ HAAG - Door een doelpunt
i^1MichaelLaudrup is FC Bareelo-ven Johan Cruijffeen blamage be-
!jrar d gebleven. De houder van de
iJ'opese beker voor bekerwin-
[wrs versloeg in Warschau Legia
ij- 1-0. Barcelona was twee weken
j^den in Nou Camp niet verderl^omen dan 1-1 en werd door de
itjj ang dan ook getracteerd op een
l 0 e Jend fluitconcert. In de Poolse
Uc
,tdstad kwam de Catalaanse op-

L gal in een vroeg stadium.
H-j doelpunt van de Deense spits

reeds in de elfde minuut.

Groningen: eerste ronde snel vergeten

Klasseverschil
minimaal uitgedrukt

Professioneel
biljartcentrum

in Heerlen
van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

HEERLEN - De bekende Limburg-
se biljartorganisatoren Heinz Ja-
cobs en Peter Werres willen een
groot professioneel biljartcentrum
in Heerlen(boven het bedrijf van
Canton-Reiss in de Apollolaan) bou-
wen. Beiden hebben daartoe reeds
bij de gemeente Heerlen de nodige

plannen ingediend. Van de her-
structureringsplannen zal afhangen
of de wens van Jacobs en Werres in
vervulling zal kunnen gaan. Het is
de bedoeling dat het eredivisieteam
Holland Casino's, dat nu zijn wed-
strijden in Ulestraten speelt, in deze
nieuwe accommodatie haar thuis-
wedstrijden gaat spelen.
Indien de benodigde vergunningen
niet verstrekt zouden worden, heeft
het duo Jacobs-Werres elders in
Heerlen een accommodatie op het
oog. „Wij hebben al eerder plannen
ingediend bij de gemeente Heerlen,
maar die zijn afgeketst vanwege de
herstructureringsplannen die er be-
staan", verduidelijkt Heinz Jacobs.

Het vlakke parkoers tussen Sittard
en Maaseik leent zich voor toptijden
omdat er weinig bochten zijn en nie-
mand last heeft van 'gedubbelde' lo-
pers. Parkeergelegenheid is zowel
in Sittard als in Maaseik ruim aan-
wezig. Inschrijven kan alleen nog
op zaterdag tussen 10.00 en 17.00
uur (S 04490-19965). Zondag om
14.30 uur klinkt het startschot op
het H. Dassenplein in Sittard. Fi-
nish op deMarkt in Maaseik. Route:
Sittard, Limbricht, Guttecoven,
Graetheide, Obbicht, Grevenbicht,
Illikhoven, Vissersweert, Maaseik.

SITTARD - De belangstelling voor
de eerste Interlimburgloop van Sit-
tard naar Maaseik is bijzonder
groot. Niet minder dan 400 atleten
hebben zich al gemeld voor de ruim
21 kilometer lange wegwedstrijd op
zondag.

- Resultaten returns eerste ronde toer-
den Europacup, met tussen haakjes de resulta-
ci" van de eerste ontmoeting. De vet gedrukte

"s gaan over naar de volgenderonde:

(v^DSKAMPIOENEN,£ Luzern - PSV 0-2 (°-3>
Fr a' Madrid - Spora Luxemburg 6-0 (3-0)
*W Reykjavik - Steaua Bukarest 0-1 (0-4)

"*Wets Sofla - R"ch Chorzow 5-1 O-DC"T"; a - De"***y City 4"° '-2"l'Cl M»an - Malmö FF M W-D
n Munchen - Glasgow Rangers ' 0-0 (3-1)

Kv*\,Athene - Dynamo Dresden 5-3 (0-1)
Hjv ,echelen - Rosenborg BK 5-0 (0-0)o5Helsinki - AC Milan 0-1 (0-4)
Bw^'a Nicosia - FS Tirol 2-3 (0-6)pen 2,by - Olympique Marseille 1-1 (0-3)
rj^fbahce - Sparta Praag 1-2 U-3)
Nei*Pr«>Petrovsk - Linfield 1-0 (2-D
Voilr0,1*1 T 'rana - Sliema Wanderers 5-0 (0-1)

"wodina - Honved 2-1 (0-1)

"SE£oWINNAARSHak! TrS " Fc Groningen 1-2 (0-1)
"-irn! Va'keakoski - Ferencvaros 1-1 d-5)
CortA 01 " Admira Wacker 1-0 (0-3)
Gta« aTlty - Torpedo Moskou 0-1 (0-5)
Mo"nLhoDDers " Slovan Bratislava n.v. 4-0 (0-3)
H""aco - Belenenses 3-0 (1-1)
bin»"^" sParta"s - Real Valladolid 0-1 (0-5)
&oJ„m? Bukarest - Dinamo Tirana 2-0 (0-1)
bluT**?'** Dortmund - Besiktas 2-1 (1-0)
Celtio a£jen " Union Luxemburg 5-0 (0-0)
öy nÜLolasgoW - partizan Belgrado 5-4 (1-2)

am° Berlin - Valur Reykjavik 2-1 (2-1)

Toto 38 A: 2-2-1-1-1-3-3-1-1-1-1-3

Ikast FS - FC Groningen 1-2 (0-1). 36
Meijer 0-1, 70. Eykelkamp 0-2, 83. Kris-
tensen (strafschop) 1-2. Scheidsrechter:
Nervik (Noo). Toeschouwers: 4.500.
Gele kaart: Koorman (FC Groningen).
Eerste wedstrijd 0-1. FC Groningen ge-
plaatst.
Ikast: Krogh; Hennyg Larsen, Kent
Hansen, Piechnik; Eriksen, Kristensen,
Jan Larsen (57. Johnny Hansen), Mad-
sen; Kjeldsen (76. Michael Larsen), Pe-
dersen en Thygersen.

FC Groningen: Lodewijks; Sinkgraven,
Koevermans, Boekweg, Wilson; Koor-
man, Van Dijk, Ten Caat, Roossien;
Meijer en Eykelkamp.

Ljan- Cruijff was bijzonder ver-
>Vf^;d met net resultaat. „Deze

brengt rust in onze ge-
:e De ploeg stond onder zwa-
Wruk van publiek en media. Nu
Wken we de volgende wedstrij-
L'"eter voorbereiden. We hebben
!oë "} Legia puur op resultaat ge-
Ik ,°P de counter vanuit een ge-en verdediging."

"* S arcelona ging ook de twee-
ti-| Paanse ploeg in het bekerwin-
de stoernooi over naar de volgen-

°^de- Valladolid won op Malta
%,. «e tweede wedstrijd tegenIr^UnSpartans.
fet^"3 eerste ronde deden zich hoe-
pel arnc* geen verrassingen voor.
f^^ 3*5 de uitschakeling, dinsdag
"■^Ük Van Bratislava opmer-"Wt "^e Tsjechen kwamen naar

Serïand met een voorsprong
**1 r, gingen, in deverlenging,
&d« der met 4"°-
*fse p.echt haalde fors uit biJ net

'f?fs 4-0 met twee tref-

' Van Vervoort. Panathinaikos
i^n-u 11 Swansea tot kort voor het,ïorgn uitgeschakeld. Saravakos
'N>* e met twee doelpunten voor.. 3-3.

bij de tweede paal de bal tegen het
net. Het doelpunt betekende het
eindpunt van de Europese aspira-
tiesvan Ikast.
Groningen kreeg aan de kant van
het slecht belichte veld nog moge-
lijkheden. Pas twintig minuten voor
het einde werd er gebruik van ge-
maakt: Meijer noteerde zijn tweede
geslaagde aktie, speelde zich op de
vierkante meter vrij en liet de snel
aan vorm winnende Eykelkamp de
bal intikken.
De Denen, gingen daarna over op
een soort kick-and-rush stijl, waar-
door Groningen op het middenveld
voortdurend over een of twee vrije
spelers kon beschikken. De ploeg
moest zelfs nog een tegentreffer in-
casseren. Kristensen liet zich zeven
minuten voor het einde in de man-
gel nemen door Boekweg, Wilson
en Van Dijk. Nervik trapte er in en
legde de bal op de stip. ..De beste
middenveldervan Ikast voltrok zelf
het vonnis en stuurde Lodewijks
naar de verkeerde hoek: 1-2. De ge-
lijkmaker bleef de Groningers ge-
lukkig bespaard.

Bij de meeste Groningers was
schijnbaar niet doorgedrongen, dat
er een tweede ronde Europees voet-
bal op het spel stond. De enthou-

Het klasseverschil werd slechts mi-
nimaal uitgedrukt. Twee magere
overwinningen op een ploeg, die in
de Nederlandse eerste divisie moei-
te zou hebben om mee te draaien.
Na de enigszins gelukkige zege in
Groningen (1-0), volgde in Ikast een
overwinning met 2-1. De duels zul-
len echter snel vergeten zijn.

zweren

siaste Deense ploeg putte moed uit
de houding van de tegenstander.
Met flair werd het doel van Lode-
wyks gezocht, tot echte uitgespeel-
dekansen leidde dat overigens niet.
De ruim 4000 kijkers in het amateu-
ristische stadiontje zonder hekwerk
afrastering vonden het schouwspel
van de thuisclub wel aardig. Na ze-
ventien minuten schreeuwden de
Denen om een strafschop, toen Koe-
vermans de snelle spits Kjeldsen
onder de grasmat trachtte te stop-
pen. De Noorse arbiter Nervik legde
de bal op de rand van het doelge-
bied. De muur van zes Groningers
was voldoende om het gevaar te be-

Groningen bleef lankmoedig opere-
ren, maar kwam na ruim een half
uur wonderbaarlijk en tegen de ver-
houdingen in op voorsprong. De
derde hoekschop van Roossien had
zoveel effect, dat geen Deense ver-
dediger de bal raakte. Uitgerekend
de onzichtbare Meijer frommelde

IKAST-FC Groningen heeft zich in
Jutland niet laten verrassen. Het
Europese extraatje als het gevolg
van de verloren bekerfinale tegen
PSV krijgt in oktober nog herha-
ling. Gezien de geringe kwaliteit
van de eerste tegenstander, het
Deense Ikast, was dit op zich geen
verrassing. Op een uitgekookte ma-
nier werden de Deense amateurs in
de schemer terecht uit het toernooi
voor bekerwinnaars verdreven.

toto

DEN HAAG - De grootste verras-
sing in de eerste ronde van het toer-
nooi om de belangrijkste Europa-
cup, voor titelhouders, was onge-
twijfeld de uitschakeling van Inter-
nazionale. De Milanezen kwamen in
eigen huis niet verder dan een ge-
lijkspel (1-1) tegen Malmö FF.

Inter Milaan
uitgeschakeld

Swansea City - Panathinaikos 3.3 (2-3)
Ballymena United - Anderlecht 0-4 (0-6)
Sampdoria - Brann 1-0 (2-0)
Legia Warschau - Barcelona 0-1 (1-1)

UEFA-BEKER
Feyenoord - Vfß Stuttgart 2-1 (0-2)
Club. Brugge - FC Twente 4-1 (0-0)
Ajax - Austria Wien gestaakt 1-1 (0-1)
Rapid Wien - Aberdeen 1-0 (1-2)
MTK Budapest - Dinanio Kiev 1-2 (0-4)
Dundalk - FC Wettingen 0-2 (0-3)
Plastika Nitra - FC Köln 0-1 (1-4)
Jeunesse d'Esch - Sochaux 0-5 (0-7)
Boavista - Karl-Marx-Stadt 2-2 n.v (0-1)
Werder Bremen - Lilleström SK 2-0 (3-1)
Katowice - Palloseura 0-1 (1-1)
Nastved - Zenit Leningrad 0-0 (1-3)
IFK Göteborg - Zalgiris Vilnioes 1-0 (0-2)
Dundee United - Glentoran . 2-0 (2-1)
Banik Ostrava - Rostock 4-0 (3-2)
Paris SG - Lahti 3.2 (0-0)
Zaragoza - Apollon Limassol 1.1 (3.0)
Spartak Moskou - Atalanta 2-0 (0-0)
Olympiakos - Rad Belgrado 28/9 (1-2)
FC Antwerp - Vitosja Sofia 4.3 (0-0)
Rode Ster Belgrado - Galatasaray 2-0 (1-1)
Napoli - Sporting Lissabon Napoli w.n.s 0-0 (0-0)
Victoria Bukarest - Valencia n (i_3)
FC Wien - La Valetta 3-0 (4-1)
Flacara Moreni - FC Porto 1-2 (0-2)
Fiorentina - Atletico Madrid Fiorentina w.n.s. 1-0 (0-1)
Sion - PAOK Saloniki 2-0 (0-1)
Apollonia Fieri - Auxerre 0-3 (0-5)
Videoton - Hibernian 0-3 (0-1)
Hamburger SV - Orgryte Göteborg 5-1 (2-1)
FC Luik - IA Akranes 4-1 (2-0)
Juventus - Gornik Zabrze 4-2 (1-0)

(ADVERTENTIE)
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Sportvrouw
slaat

haar slag.
Kijk, dat is nou zo handig met de geldautomaten tussen 20.00 en 8.00 uur en op zondag. Dan
'van deSpaarbank: ukunt snel geld opnemenwan- wordt voor elke opname (ongeacht het bedrag)
neer hetü uitkomt.Dag en nacht,zeven dagen per f 1,- in rekening gebracht.
week. Zo hoeft u dus nooit meer met een grote Wij hebben hier in de omgeving al heel wat
hoeveelheid geld over straat. geldautomaten voor u klaarstaan en datwordener

Geld opnemen gaat simpel, met uw pas en nog meer. Dus: een goed idee om een —j
de PIN-code. Die PIN-code is een getal van vier pas met PIN-code aan te vragen bij g"
cijfers, dat alleen u kent. Heel veilig dus. Het het dichtstbijzijndeSpaarbankkantoor. mmml

gebruik van de geldautomaat is gratis, behalve Want gemak dient demens! .p».*.^

De Pancratiusbank doet meer, ookbuiten kantooruren.
Geldautomaten vindt u bij de volgende kantoren:

Hoofdkantoor: Heerlen: Geerstraat 22. Heerlen (Hoensbroek): Kouvenderstraat 92.
Geleen: Rijksweg-Zuid 1. Kerkrade: Niersprinkstraat 19.

sport
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'ftUGGE - De rekenmachine van Theo Vonk mag voor zeker
j-ftjaarin de doos. De technisch directeurvan FC Twente goo-
Nde in de dagenvoor het treffen met Club Brugge met aller-
? variaties op het thema gelijkspel. Reeds na enkele minuten
!°eg het apparaat op tilt. Twente werd in Vlaanderen in de be-
tofase helemaal zoek gespeeld: 4-1.

enincijfers
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Mazda heeft de middenklasse verrijkt met maar liefst Daardoor bieden de nieuwe drie, ondanks de comp^111
drie nieuwe auto's: de Mazda 323 3-deurs hatchback, de afmetingen, extra veel ruimte aan passagier en baga$(l*

Mazda 323 4-deurs sedan en de Mazda 323 F 5-deurs De nieuwe Mazda 323 is leverbaar met een 1.6 *
coupé. Drie auto's, elk met een eigen stijl en een eigen injectie-motor, een 1.3 1.16Yen een 1.8 1.16V injectie- *
persoonlijkheid. Maar alle drie vooruitstrevend in lijn, motor. Deze motoren leveren veel vermogen, maar
in comfort, prestaties en veiligheid. minstens zo belangrijk is: méér souplesse, een snelle

De wielbasis en de spoorbreedte van de nieuwe acceleratie en een laag brandstofverbruik.
Mazda 323 behoren tot de grootste in zijn klasse. De nieuwe drie staan nu in de showroom. Het is

1 ,
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MAZDA 323 4-DEURS SEDAN
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'^ om een keuze te maken. Kiest u voor de compacte,
»^aar uiterst ruime 3 -deurs hatchback? Of ziet u meer in

en stijlvolle 4-deurs sedan? Wellichtkiest u voor ,

e elegant-sportieve lijn van de 323 F 5-deurs coupé... "

V U bent van harte welkom bij uw Mazda-dealer om de HARM 0 N I E TUS S E N MENS EN MACHINE1 ueuwe 323 te testen. Mazda heeft met de nieuwe drie
ri e middenklasse een ander gezicht gegeven. Goed dat u prijzen mcl. Btw: mazda hatchback vanaf 23.395-, sedan 25.895-, bp 27.995,-.

i)[|a UU Ut WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. UW MAZDA-DEALER VINDT UIN DE GOUDEN GIDS.
4cir Op geWaCllt neDt. IMPORTEUR: AUTOPALACE DE BINCKHORST B.V, DEN HAAG, TELEFOON: 070-489400.
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Automobilisten die het onnodig zwaar hebben, zouden 'ns niet alleen 't hoofd erbij moeten houden maar ook hun Aangedreven door een zuinige diesel (2.0 liter) of pittige

naar de Nissan Bluebird moeten kijken. Onbetwist de biceps: géén stuurbekrachtiging! 't Zal u inmiddels duidelijk benzinemotor (1.6 en 2.0_ liter). Waarbij alle hand-

meest complete auto in znklasse, hoewel de prijs wellicht zijn dat de Nissan Bluebird, vanaf de LX-uitvoering, wèl geschakelde benzine-versies zijn voorzien van een
anders zou doen vermoeden. Elke J%Ji jjj^l l£^£^ A\ |||flVj flTfl) I E?IS I B^fll B"Wk milieuvriendelijke 3-weg kata-

Bluebird is voorzien van tientallen wLmWlmmm I^l IflYflff^^üll^i mmmWmmflmW WkmWLmWM WmMmW lysator. Voeg daarbij de 6 ijzersterke

'■ standaard extra's zoals warmtewerend glas, een verstel- standaard is uitgerust met stuurbekrachtiging, die borg garanties- van Nissan en de zakelijke autorijder zal

baar stuur, dubbele buitenspiegels, rolgordels voor en staat voor vingerlichte besturing. Overigens kunt u bij de nauwelijksextra argumenten nodig hebbenom bij ons langs

achter, toerenteller en een economische vijfversnellings- Bluebird kiezen uit 18 luxe tot zeer luxe uitvoeringen. tekomen.Wij weten wat er tekoop isvanaf >""!■ "
bak. Opties die bij concurrenten doorgaans alleen in de Sedan, hatchback _ '"i'T'fffi Ju .. ~^^.,
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Prijs mcl. BTW, excl afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. Nissan is ook de maker van de Micra, Sunny, Prairie, Laurel, Maxima, Silvia, 200 SX, 30Ü ZX, Terrano, King Cab, Patrol, Vanettc, Urvan en Cabstar.

Beek, Automobiel- en Garagebedrijf J.FCrutzen, Stationsstraat 115, tel. 04490-71727. Brunssum, Autobedrijf Chiaradia(servicebedrijf),Trichterweg 122,tel. 045-212843.Kerkrade, JurgenAutocentrum, Langheckweg 36,
tel. 045-462353. Maasbracht, Auto Van Laar 8.V., Hazenspoor 9, tel. 04746-3811. Maastricht, AutobedrijfAndré Feyts B.V,Duitse Poort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond), Garagebedrijf Geelen B.V, Groenstraat 33,
tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers B.V, Geerweg 14, tel. 04490-12814.St. Geertruid, AutobedrijfG. Nelissen B.V, Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201.
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14 oktober

WEENSE AVOND fCorneliushuis Heerlerheide
_, i

**" " V

Bij gelegenheid van het 150-jarig j ' wk
bestaan van het parochieel ëJ WL y
zangkoor St.-Caecilia, brengt het ]L H,
Johann Strauss Orkest, 0.1.v. André lijp JgSSM
Rieu, hartveroverende muziek uit wf "*
Medewerking wordt ook wk rij
verleend door de Roemeense jgj ||k 9
sopraan Ruxandra Voda, de 'tenor Hubert Delamboye en het \
kinderkoor van de Heerlense
muziekschool. . ijS— — l—— iMMiiii.' 1 uxandro Voda

;: De normale toegangsprijs voor
"""j; deze muzikale happening

mf "ïl^gM*. bedraagt ’ 17,50.

*Jw **** — Bk Op vertoon van onderstaande
kortingsbon betaalt u in de *»

?SP slechts/ 13,50! §

... jr .% * Voorverkoopadressen: «,

■PS PmÊ Wks' Rabobank Ganzeweide: sig.mag.
*-^ " ■«Bfe»»^fl^>AV. , Linden-van Veen, Keekstraat: \

boekhandel Paperclip, k
Hubert Delamboye Wannerstraat.

I 1 .J
DEZE BON LimburgsDagblad LEZERSKORTING

geeft recht op een I

% KORTING van ’4.-
-p.p. op de toegangsprijs van ’ 17,50.

' De korting geldt alleen in de voorverkoop en de bon geldtvoor
maximaal twee personen, 243919
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KOOPJESMARKT Bl)
V&D HEERLEN

AAN HETRAADHUISPLEIN, 2eETAGE.
Afgelopen maandag, dinsdag en woensdag zijn we even gesloten geweest

Toen hebben we namelijkons assortiment ingrijpend vernieuwd!
Op alle afdelingen is inmiddels het nodige veranderd. Datbetekent natuurlijk
wel datwe nu ruimte tekort komen. Enfin, u begrijpt hetal: we gaan stevig

opruimen! Helpt u even mee!? U krijgt hele fikse kortingen als beloning.
Bovendienkunt u dantegelijkertijd kennismaken metal onze

nieuwe merken en produkten. Kom gauw, wantvoor u het weetbent
u te laat Profiteer o.a. van onze eenmalige aanbiedingen

in handgeknoopte Oosterse tapijten. Hier enkele voorbeelden uit
honderden afgeprijsde tapijten.

lsfahan ca.250x350cm 5599r4«0/Vr Mashad ca.2oox 300 cm 4599ri«Z3VT
Doroksh ca.250x350cm 2399r1.0//" Lahore ca 60x 60cm -£ZS7T l/V»"
Moud ca.l7ox24ocm3r^99r I«J77«" Heriz ca. 60x 90cm 449 r IUV"
Herati ca. 140x200 cm -?99r 3/V." Bochara ca. 30 x 60cm \zX>7 DYT

U-^-ktJ M.\A fel »1 z\ 4 =U .'. M -5T71-

feE^SÉ Epilepsie? Zet jezelfnietbuitensjd
\ 4 '"^S^jSg^ 'B Nederland telt ruim 90-000 mensen met jaar vele regionale infomarkten. \jU
p K'^'-;^^^^^^ZP^m\ epilepsie. Is dat ook bij u deel van het J^SftgfjL llKi&^S leven? Praat mee- De EPilePsie Vereni- Voor alle informatie: EPILEPSIE VERENIGING HlO
fmm^mm^^^^^W^^^ 9'n9 Nederland bestaat 10 jaar. Zij is (030) 52.35.78. r\ r\ y A■^HK?eenD£ELV£;d ud.___J een belangenvereniging van en voor Postbus 9587, rsKJ rs -^itt
Fpx~\jta*J22Z2^— mensen met epilepsie. En organiseert dit 3506 GN Utrecht. EPILEPSIE EN MAATSCH^
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Bondscoach Harrie Brokking over
de daarop volgendefase: „Sommige
spelers vonden schynbaar dat ze te
goed speelden en gingen over tot
fratsen die op dit niveau en de daar-
bij gewenste wedstrijdinstelling
niet thuishoren."

In de eerste anderhalve periode
speelde Oranje volleybal van we-
reldklasse. Met acht rechtstreekse
blokpunten werd Joegoslavië door
het perfect draaiende basiszestal
van Nederland volledig zoek ge-
speeld: 15-2. De euforie hieldaan tot
8-1 in het volgende doorgang.

Li' A: Frankrijk-Bondsrepubliek Duits-
tQ 3-0 (15-9, 15-6, 15-12); Italië-Zweden 3-0(W 15-9, 15-8); Bulgarrje-DDR 3-2 (14-16,
Ij?''s-11, 11-15,15-10). Italië geplaatstvoor
ILpUvefinales. Stand: 1. Italië4-8 (12-3); 2.C«rije 4-6 (10-5); 3. Zweden 4-6 (9-6); 4.Cfri Jk 4-4 (7-7); 5. DDR 4-0 (4-12); 6.""^republiek Duitsland 4-0 (3-12).

De Joegoslavenkregen de winst tot
hun eigen verbazing min of meer
toegeworpen door een Nederlands
team dat eerst schitterde, vervol-
gens nonchalance liet binnenslui-

BEEK - De herenploeg van Kwan-
tum Blauw Wit zorgde gisteravond
voor een verrassing door het in "ver-
band met EC-verplichtingen voor-
uitgeschoven competitieduel in de
zaalhandbaleredivisie tegen titel-
verdediger E en O met 21-20 te win-
nen. Een verdiende zege van de
Beekse ploeg al kwam de overwin-
ning in de slotfase van dit aantrek-
kelijke duel nog danig in gevaar.

In acht minuten boog de Beekse
ploeg met knap handbal die maqge
om in een 7-2 voorsprong. Blauw
Wit had toen moeten doordrukken
maar onnauwkeurigheden waren-er
debet aan dat E en O gemakkelijk
kon terugkomen tot 8-5 en Blauw
Wit in die fase zeker nietover geluk
had te klagen. Rusten gingen beijde
ploegen in de goed gevulde Beekse
sporthal met een 10-6 voorsprong
voor Blauw Wit. Na rust bleef
Blauw Wit, waarin doelman Jack
Josten opnieuw zijn talenten eta-
leerde, het initiatieftot vier minuten
voor het einde houden. De afloop is
bekend. Naast Ronald van Oosten-
brugge scoorde Ronald Habraken
ook zes maal en JoopFiege was ne-
gen maal succesvol voor E en O.

Nijssen op dreef
De stand was op dat moment 16-13
voor de thuisclub, maar slordig spel
van Kwantum Blauw-Wit stelde E
en O in staat om terug te komen tot
16-15. Vier minuten voor tijd echter
stond die margevan drie treffers, de
stand was 19-16, weer op het bord
maar duidelijk bleek toen dat de
spelers aan het einde van hun latijn
waren.

„Geheel onnodig, dit laatste", con-
cludeerde trainer Guus Cantelberg
van Blauw-Wit. „We hadden in het
middenvan detweede helft de wed-
strijd al moeten beslissen.".

Savon finalist

toto/lotto

liT** B: Joegoslavië-Nederland 3-1 (2-15,
U V' 15-12,15-10); Sovjetunie- Polen 3-1 (6-
li 5;5, 15-9, 15-4); Roemenië-Griekenland
(L, 5-9. 15-10, 4-15, 15-10). Sovjetunie ge-
C"**t voor de halve finales. Stand: 1. Sov-CJfje 4-8 (12-4); Polen 4-6 (10-4); 3. Neder-
C 4 (8-7)' 4- Joegoslavië 4-4 (8-9); 5. Roe-me 4-2 (5-10); 6. Griekenland 4-0 (3-12).

SETE - Torn Nijssen heeft de eer-
ste ronde van het satellite-tennis-
circuit van het Franse Sète moeite-
loos doorstaan. De Sittardenaar
versloeg de Amerikaan Greg Boyn-
ton met 6-0; 6-3. Zijn tegenstander
van de tweede ronde, vandaag, is
de Spanjaard Daniël Marco.

Guus Cantelberg: „Ik geef toe, dat
ik een aantal spelers lang heb laten
spelen. Maar ze moeten in staat zijn
om twee maal dertig minute,n te
gaan. Benutten we de kansen dan is
er niets aan de hand. Ook lieten we
ons onnodig opjagen door E en O."

LpLEN - Uitslagen Westduitse midlotto.
I» ,*'ng A: 12-14-22-28-31-46. Reservege-
kPP Trekking B: 7-9-13-15-36-42.Reserve-
C 43. Spel 77: 8590077. (Onder voorbe-

De slotfase van het duel was in ieder
geval spannend. Toen E en O over-
ging op dubbele mandekking en te-
rugkwam tot 19-18 bleek Blauw Wit,
dat als team gisteravond weer een
hechte eenheid vormde, ouderwets
te ballen. Ronald van Oostenbrug-
ge, hij scoorde zes maal, en Maurice
Steijvers bepaalden de eindstand
op 21-20.

-■ Egon Jesse
gj-ft zich teruggetrokken uit de se-
ctie voor het nationale mannen-

De bijna 24-jarigeAm-
l^'vener, tweede doelman van

achter Frank Leistra, nam
ï11 besluit woensdagavond na de
Mrale training in het Wagenersta-
vj!l*- Hij was de lange periode van
"fJWeI voortdurend bankzitten sturen

Savon, die in 1985 in Reno ook de
wereldtitel veroverde, hoefde er de
handschoenen niet eens voor aan te
trekken. Zyn tegenstander in de
halve eindstrijd, de Oostduitser
Axel Schulz, kreeg een startverbod
opgelegd door de artsen. Schulz liep
bij een gevecht in de voorronde een
blessure op aan de rechtervoet. Vol-
gens de medisch specialist was het
onverantwoord hem de ring in te

MOSKOU - De Cubaanse zwaarge-
wicht Felix Savon, die zich in de
eerste ronde hardhandig ontdeed
van Arnold Vanderlijde, is woens-
dag als eerste van de 48 halve-fïna-
listen doorgedrongen tot de eind-
strijd van de wereldkampioen-
schappen boksen in Moskou.

Bondscoach Harrie Brokking blijft
ondanks de diepe afgrond waarin
zijn ploeg is geduikeld, geloven in
die laatste, zeer marginale kans:
„We hebben een kleine vierentwin-
tig uur om ons te hergroeperen. We
zijn meer dan eens teruggekomen
uit een schijnbaarhopeloze situatie.
Deze ploeg heeft voldoende kwali-
teiten om dat hier opnieuw aan te
tonen."

Grabert, Blangé en Posthuma wer-
den gewisseld, maar ook de opge-
roepen routiniers van de reserve-
bank slaagden er niet in de neer-
waartse spiraal te doorbreken: 12-
-15. Evenmin als het basiszestal dat
na 5-7 in de laatste periode niet meer
voldoenderust en inventiviteitkon
opbrengen: 10-15.

Het angstvirus verspreidde zich
pijlsnel' door de Oranjegelederen.
Alleen Edwin Benne bleef voluit
gaan, waar zijn ploeggenoten steeds
vaker hulpeloos richting wissel-
bank keken: 1-6.

Kwantum Blauw-Wit, zonder de ge-
blesseerden Paul Coenen, Rob Ver-
beek en Guido Janssen, stond na
vijfminuten op een 0-2 achterstand.

Intercai
shirtsponsor

van Smoke Eaters
Van onze medewerker
THEO KEYDENER

GELEEN - Andermaal is Intercai
uit Geleen shirtsponsor van Smoke
Eaters. Voor de duur van een jaar
heeft het bedrijf zich voorlopig aan
de ijshockeyclub verplicht. Mocht
er zich tussentijds een andere
(hoofd)sponsor aandienen dan is In-
tercai bereid om haar naam van de
shirts te verwijderen. Indien nodig
nog dit seizoen.
„Irrdit laatste geval gaan we zeker
met Intercai praten, al is dat tegen
onze afspraak", volgens voorzitter

Quadflieg. Afgelopen jaarverleende
Intercai ook al financiële steun aan
Smoke Eaters. Van naamsverande-
ring is dit jaarnog geen sprake. Die
mogelijkheid is wel voor het vol-
gend jaar opengehouden. De co-
sponsors van SmokeEaters zijn TV-
Gazet en de Nederlandse Kabel
Maatschappij NMK.
Over de reden waarom Intercai
Smoke Eaters financieel de helpen-
de hand reikt zegt direkteur Henk
Kivit: „Deze sport is gebaseerd op
snelheid, hetgeen indentiek is aan
ons bedrijf.
Volgens voorzitter Quadflieg ne-
men de drie sponsoren veertig pro-
cent van de exploitatie (bijna zes
ton) van Smoke Eaters voor hunre-
kening. De overige zestig procent
wordt gedekt door kleine geldschie-
ters en (uiteraard) de entreegelden.

Foutenfestival Oranje
Volleyballers tegen Joegoslavië onderuit door nonchalance

cijfers ek

"De defensievan E en O wordt op de proefgesteld.
Foto: PETERROOZEN

De hele maand september is het Pas ljuni 1990betalen?Geldt De Citroen BK Biarritz: zeer fel, Door en door sportief, met een
groot feest bij alle Citroen agenten. Met VOOr nieuwe en gebruikte auto's, met katalysator, 5-baken bre- g^^^ krachtige 1600 motor. Er zijn
werkelijk spectaculaire aanbiedingen, Als vin de actieperiode een auto de banden voor f 27550,- |gh js~~*~~" er slechts 100° in heel
exclusieve modellen, soepele betalings- bij ons koopt, kunt u profiteren van (excl. afleveringskosten). Wm OÊÊÊÊ". -«* \L* Nederland, dus
voorwaarden en gratis accessoires. een aantrekkelijke uitgestelde betalings- / Met het exclusieve I|l§M ssteSSW een sPrintJe kan. '^Êmmwmfmwm^^ regeling. U hoeft namelijk tot ljuni 1990 GTI- & % interieur, zn speciale zeker geen

Dit is de maand bij uitstek om naar auto's, niet ouder dan j f JÊL—f 1^ ver" Dè leukste manier om geheel zor-
de Citroen agent te gaan. Want het is 1-1-1986). / /k^ ,^JJ HfeUu^ ZJ^^ schiJ" geloos de winter in te rijden: een
tenslotte uw feestje! In plaats daarvan is JFRJr^ S B^ll ning* nieuwe AXvoor slechts f 275**per maand.

De Citroen AX Spirit: Heel veel ka- tegen de extreem / -jgjPm||^ ■BMCfe^ inclusief wegenbelasting, onderhouds-

-11 .. 'Ow ViËÜaS Lr t3Ë HaÉr\^** 'iJJ Ofu'mnu in het wit, rood of "?ndzn^^^^ »^M Ze%[ u 'ns eerlÜk: kan het noê zonniger?
p|T diep glanzendzwart ziet, één ding |750?|»p^P^| \ [ ' . Uw Citroën agent vertelt ver met alle

Jl VjM*»>*,",''_-) ,"^E >+^r^^w^rr,^^"'■"',''"*'4,,"","" ö:y.;.*.^jHMß|M^&*- W^Ê sSbm^^^mmm RhHn Speciale striping, brede banden Bij iedere nieuwe JBHJ HK WiÉ&iiiiiiÉi T"' ' y heten u dan ook
i>ij met full cover wieldoppen, zwarte Citroen f 750,- |IW H BM^f^'"> van ■n^l
lj*jj 1 lIIbI SÉ&JPiÉi ~» a^fflaßr^ .jL \ 11l _*L^mWm% m*.Am^mPm

Het isuwfeestjeDe hele maand.
VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 113, GULPEN AUTOBEDRIJF SONDAGH BV, WIJNGAARDSWEG,

INDUSTRIETERREIN DE KOUMEN, HEERLEN. AUTOBEDRIJF VAN LEEUWEN, STRIJTHAGENWEG 129,KERKRADE.
VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, WILHELMINASINGEL 58 62, MAASTRICHT AUTOBEDRIJF NIZET BV,

INDUSTRIESTRAAT 14, SITTARD.

In het dubbelspel won Nijssen met
de Duitser Axel Hornung even-
eens. Het Zweedse koppel Apell-
Kjelsten werd met 6-4; 6-1 uitge-
schakeld.

(ADVERTENTIE)

Blauw-Wit
maakt indruk

Landskampioen E en 0 in Beek verslagen

pen en uiteindelijk hulpeloos rond-
zwalkte.

Van onze medewerker
JOHN BANNIER

Van onze medewerker PAUL DEMELINNE

ÖREBRO - Het behalen van de kruisfinales
op het EK-toernooi is een nagenoeg onhaal-
bare zaak geworden voor de Nederlandse
volleybalploeg. Gisteravond verzaakte de
Oranje-equipe zijn eigen ambitieuze doel-
stelling door na een ongekend foutenfestival
met 1-3 (15-2, 13-15, 12-15, 10-15) te verliezen
van een aanvankelijk obligaat, maar gaande-

eg in een roes spelend Joegoslavië. Alleen indien men van-end met 3-0 Polen de baas blijft, marcheert Nederland als-°S de ronde van de laatste vier binnen.

H^Jad Glinac, de voor topvolleybal
e! zjn 187 centimeter slechts een

kt n?° ~ Uitslagen van de Europese vol-lt,P,'kampioenschappen herenteams in"eden:

ondermaatse aanvaller, werd een
gemeen stekende horzel in de pels
van de Nederlandse beer. De vinni-
ge, slimme afmaker degradeerde bij
vlagen de zo gereputeerde Oranje-
blokkering tot gatekaas. Hij, was
overigens de enige speler met een
constant niveau bij de Joegoslaven.
Een opponent die zijn sportieve
plicht deed, want men is ondanks
de winst op setgemiddelde uitge-
schakeld.

De reeks acties waarbij Nederland
niet het rechtstreekse resultaat
zocht, maar voor fraai ogende, maar
inefficiënte oplossingen koos,
wreekte zich onmiddellijk. Bij 8-6
nam Avital Selinger de regie over,
maar de aanvoerder begon met een
foutservice. Timing en ritme waren
opeens volledig zoek. De 13-15
winst voor Joegoslavië, overigens
pas na negen setpoints, werd door
de ploeg van coach Lazar Grozdano-
vic niet afgedwongen, maar was het
resultaat van een Nederlands fou-
tenfestival.
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Gentlemen!
Som-Jai en haar exotische

en blonde vriendinnen
ontvangen u privé in een
zeer exclusieve sfeer,

met o.a. org. Thaise body-
massage en bubble-bad,
discrete parking. Maas-
eikerweg 24, Dicteren-

Susteren (voorheen Play-
boyclub), afrit A2, ri.

Susteren, pim. 350 m.
Tel. 04499-4346.

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-

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
an 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.

Let op Heren !
Linda en Elvita, trio met

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

Geleen. Tel. 04490-42315.

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

GASTVROUW gevr. voor
leidinggevende functie.
Leeft, liefst v.a. 35 jaar. Tel.
04490-45249.

Durf je...?
Bel me dan maar 50 c/m 06-

-320*327*27
Katja

Tel. 045-423608.
Zin om iemand te
Versieren

06-320.330.77. Dat is
opwindend!! (50 cpm.)

Mirjam
GAAT LESBISCH VREEMD
06-320.323.63

50 ct.p.m.

Privé en escort
045-220866

Exclusieve sauna club

Pallas
geopend ma t/m vr, van

14.00-01,00 uur. Rijksweg
1, Vaals. Tel. 04454-1195.

Meisjes gevr.
voor escortservice.

04490-48236.
Club Cinderella

nieuwe dames
aanwezig. Oude Rijksweg

Nrd 56, Susteren naast
tennishal.

Videoclub
v.a. ’ 20,- meisje aanw. Tel.

045-718067. Ass. gevr.

Nieuw Stefanie
Welkom heren in Noorbeek.

Een huis vol super Sexy
gastd. Heeft u intense ver-

langens, wij openen nieuwe
gangen. Open sex, stript.

Allerlei mass. "Room servi-
ce", 100% hyg., goed be-

trouwb. Durft u? Schilberg
26, 1 km v. grensoverg. de

Planck. Open van maandag
t/m vrijdag v. 12.00 tot 24.00

uur. Tevens dames ge-
vraagd. Tel. 04456-226.

Nieuw!
Joy Escort

Heren opgelet. Alléén met
ons de grootste pret. Ma. t/m

zat. van 16.00-04.00 uur.
Tevens leuk en vlot meisje
gevraagd. Tel. 045-411766.

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, deleen
Tel. 04490-45814
Kim is weer terug.
Meisje gevraagd.

Escort
Marli
045-451033.- - ■ ■ I — ■— - — .

(Huis)dieren
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
HENGELSPORTLIEFHEB-
BERS leegverkoop alle art.
boven ’ 25,-, 30% korting of
élk 2e art. halve prijs. Vijver-
liefhebbers, alle vijverbeno-
digdh. 20% korting. Nieuw
video-film v.d. paling ’ 59,-.
Jan Bergsma, Hammolen-
weg 3, Kerkrade.
Te k. DWERG PAPAGAAI
met kooi. Tel. na 18 uur
045-310012
Te k. jonge MECHELSE
Herdertjes, 6 weken,
moeder/vader certificaatlof.
Burg. , Custersln 13,
Nieuwenhagen.
SCHARRELKIPPEN te k.
Moonen, Einighauserweg
4a Guttecoven. Tel. 04490-
-24401.

Jonge KIPPEN en kalkoe-
nen. Henk Ploemen, Broek-
huizenstraat 538, Rimburg.
Tel. 045-320229.
Hondentrimsalon CHAREL
ook voor bouviers. St. Hu-
bertuslaan 10, Kerkrade, tel.
045-423400. Alleen volgens
afspraak.
Te k. PUPPIE kruising
Keeshond/Boomerhond, pr.
’150,-. Tel 045-425712.
Te koop DWERGPOEDELS
klein soort. Tel. 04750-
-16590.
Te koop weg. inkrimping
kennel bouviers, 2 teven en
1 reu. Tel. 045-244867.
Voor een deskundige be-
handeling van Uw hond.
Hondentrimsalon LOUZAN.
Tel. 045-244867.
Weggevlogen groene Ama-
zone PAPEGAAI omgeving
Hoefveld. Terug te bezorgen
tegen beloning 045-324280.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
Kakatoe's en Ara's. Tel.
04490-75359.

'"■■ :,:,- ■■:■■ ■ :
In en om de tuin

Tegels en klinkers voor oprit
én terras of tuinpad, in vele
maten en uitvoeringen.
CREUGERS beton, Econo-
miestr. 46, Hoensbroek (bij
Herschi). Tel. 045-213877.
HOUTHANDEL Landgraaf
voor al uw tuinschermen,
planken, palen, balken, ke-
pers, panlatten, stookhout
énz. Buizerdweg 8, Indus-
trieterrein Abdissenbosch
Landgraaf 045-318518.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Prima eiken bils ’ 27,50 p.
st. Voor al uw hogedruk ge-
ïmpregn. hout. Impreg
TUINHOUT, In de Cramer
104, Hrl. 751687. Bez. mog.

Opleidingen
ANWB aüto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap

Huwelijk/Kennismaking
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 25 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.-
Dames v. 20-35 jr. in sept.
en okt. Gratis inschrijven.
Bel Huw.rel.Buro "LEVENS-
GELUK". 045-211948.
Jongen van 18 jr. zkt. meisje
voor DANSLES in Heerlen.
045-270208.

"PARTNERS-TRUST",
huw.-relatieburo. Info: 045-
-210627.
All. besch. heer, 58 jr., i.b.v.
auto, zkt. kennism., m.
besch. VROUW, Kerkrade
of omgev., br.o.nr. 82207,
LD., Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
Weduwe 70 jr., z.k.m. leuke
HEER met auto. Tel.
045-425864.

Bel de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.— .
Afvoerproblemen?

Babit bv rioleringswerken
Tel. 045-463892

Verstopte afvoer of riolering

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

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht
Districtskantoor Limburg:

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.
TV-ANTENNES ’395,- all-
in, 5 jr. garantie. Ook alle re-
paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrijkosten.
Koehen. Tel. 045-441693.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating. Vr.
pr.opg. Tuinaanleg 045-
-423699.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de,
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
GOEDKOOP adres voor al
uw cv.-installaties of sani-
tair. Ook voor storingen.
Voor de jaarlijkse onder-
houdsbeurten aan uw ketel

’ 45,-. TeL 04490-33932.

Wonen Totaal

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven én effe kleu-

ren, compl. set 10 stuks mcl. vulling v.a. ’ 395,-. Rundlede-
ren kussens in div. kleuren v.a. ’ 998,-. Rundlederen kuip-
kussens, rug en zit uit een stuk, dus geen geschuif meer,

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

Tomzon keukens
vernieuwd zijn

toonkamers, hierdoor worden
14 showroom keukens

met zeer hoge kortingen
TOMZON Keukens en Sanitair

Geleen: Hofdwarsweg 69
(Krawinkel Oost)

Hoensbroek: Nieuwstraat 25
(Centrum)

Gaat u verhuizen ofrenoveren of gewoon in uw huis iets
veranderen? Kom dan naar de specialist in gordijnen,

vloerbedekking en zonwering.
Howa binnenhuisdecoratie.

M. Snijders, Nieuwstraat 12-14, Hoensbroek. Tel. 212900
3 Franse SHOWKEUKENS

met 60% korting
1 x Pin blanc 290x280

1 x Olm/wit 200x240x280
1 x Beuken 170x160

v.a. ’ 2.500,- ex. app.
vossen keukens
Eikenderweg 77 Heerlen.
3 SHOWKEUKENS model

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

vossen keukens
Glaspaleis Kerkplein

Heerlen. Tel. 045-717555.
IJSKAST ’ 95,-; gasforn.
’95,-; diepvr. ’190,-; gas-
pl. ’ 75,-. 045-725595.
EIKEN eeth. ’325,-, Oma
slaapk. ’ 425,-, eik. dressoir

’ 550,-, eik. bankst. ’ 350,-.
Kouvenderstr. 208, H'broek.
Te koop aang. z.g.a.n.
zwaar eiken BANKSTEL.
3-2-1 zits. Kussens groen.
Pr. ’ 650,-Tel. 045-728118
Te k. QUEEN-ANNE t.v.-
meubel, inclusief radio en
pick-up. Tel. 045-720647.
na 18.00 uur. 'Te k. prachtig bruin rund-
leren TWEEZITSBANK en
2x eenzitsfauteuil, drie
leverkleurige stoffen zitele-
menten. Tel. 045-712547.
KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan

de halve prijs.
In ons centraal keukenma-
gazijn in Echt worden alle
showmodellen keukens ver-
zameld uit de Hom keuken-
supers, in alle afmeting voor
ongekend lage

prijzen
Kom geheel vrijblijvend kij-
ken, er is vast een keuken
voor u bij!

Hom keuken-
magazijnen Lo-
perweg 8 , Echt

Tel. 04754-86188 Geopend
maandag t/m zaterdaa.

Radio e.d.

Top Hi-fi

saggg■■■■■ ctSq

Denon
JVC
Dual

Yamaha
Revox

Als het echt héél goed moet
zijn. Kom dan naar speciaal-

zaak.

Jo Kreutz
Kerkplein 39 Schaesberg

Tel. 045-313815.

VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.

Radio e.d.

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleuren tv-

video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, lichte bescha-
digde of overjarige appara-
ten uit de Hom winkels wor-
den verzameld en verkocht

tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer

elke dag
superlage

aanbiedingen
Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
Compact disk

speler, type F92
geen ’ 498,- of

’ 378,- maar

’ 98,-.
Maar ook: Akai platenspeler

APA 101 geen ’2lB,- of

’ 178,- maar ’ 98,-. Maar
ook: Sony kleuren TV met

triniton beeldbuis, daglicht-
scherm en afstandsbedie-

ning, geen ’ 1.498,- of
’1.198,- maar ’ 798,-.

Maar ook: Philips VHS vide-
orecorder VR 6548 met af-

standsbediening, geen

’ 1.475,-of ’ 1.248,- maar

’ 898,-. Maar ook: Bau-
knecht inbouw gaskook-

plaat, met gescheiden pan-
nendragers, softline, met

schakelpaneel, geen

’ 539,- maar’ 179,- en nog
veel meer.

Witte Hal,
Bergerweg

51-53, Sittard.
(Industrieterrein Bergerweg)

Tel.: 04490-18162.
TV/Video

KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879. ■
Goede KLEUREN tv's. Zeer
grote sort. va. ’ 125,- met
gar. Reeds 25 jr. het juiste
adres. TV-Occ. centrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.

Kachels/Verwarming
OPENHAARDHOUT, ’30,-
-p. Kub, gratis bezorgd. Tel.
04459-1675.
Kachels, nieuw en gerevi-
seerd, grote keus. De
KACHELSMID, de beste en
de goedkoopste. Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
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siviu Galerie ~n*ü Pindakaas f |Wchocoladerepen 000 4 JTQ n^^BSl&^=r
200 gram A\%li pot 350 gram \*Pjl DAVERENDEm on«bij*oek 7~ "#*H'p

a
u
d
ufa9el JSTOARAKTIeL

300 gram !"!# pak4oo gram Z.Ö7 Wi V7^*r^s^\ F*33?■ ■ i>JfLx&*&^ nXUAIUü]^
ËniTü Kandijkoek Hazelnootpasta l^.^^\YPX\M\P-'-W i tg -^ O TO 3^ r̂VVmni

400 gram !"/ # pot 400 gram ./*"/# \ |
ËDAH Cornflakes Doe mee aan Edah's Daverende Spaaraktie.
"** . ,__ _/ 4<T -> . H*Tr Boodschappen doen bij Edah is nu nóg aan-

pak 375 gram ~C>«T./ 2 x 110 gram 1 "■«/ X trekkelijker. Bij elke 10-aan boodschappen. ontvangt u één gratis spaarzegei.
FDAH KnakWOrst FDAH hervetten Hiermee kunt u sparen voor goedgevuldezgS* 4 £Q diverse kleuren, 4 QQ boodschappenpakketten.*

I blik 200 gram, 10 stuks I*o/ pak 50 stuks !"# # *Of<te helft van de waarde inkontanten.

Edah heeft steeds meer te bieden. IjDAB
a"',7^-_ EDAH SERVICELIJN. Van maandag t/m vrijdag 's mor- I Prijswijzigingen t.g.v. overheids- en/of fabrikanten-^^^

W?M.nf* gensvan 10tot 12uuren 's middagsvan 2tot4uurkunt u maatregelen voorbehouden. Prijzen geldigt/m zater-
\',P/ gratis bellen met de mensen van onze service-afdeling. I dag 30 september 1989. Zolang de voorraad strekt.

W-39-0

■— 1 . _ ___ -"j

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.

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.
Kunst en Antiek

Wijshoff ANTIQUES biedt u
naast de collectie gerestau-
reerd antiek nu ook onge-
restaureerd antiek tegen
messcherpe prijzen. Am-
stenraderweg 9, Hoens-
broek-Centrum. Tel. 045-
-211976. Geopend: Donder-
dag, vrijdag en zaterdag.
Onze kwaliteit bewijst zich
zelf met de jaren. Antiek
SIMONS Dorpstr. 45A, Nuth
(t/o ingang kerk, naast chin.
rest.). Donderdag koop-
avond. Tel. 045-243437.

Te k. gevraagd ANTIEKE
meubels, kleingoed enz.
Tel: 09-3212261156.
Te k. Ant. "BAROK" 3 zifs
bank, "Big Ben" hangklok,
ant. hang-olielamp. Tel.
045-217425.

Computers
Te k. ATARI comp. 1040 St
en muis en SMI24. Monitor
en Peacock IBM printer 9
mnd. oud. Zeer aantr. pr.
045-423451.

Muziek

■52 MUS-C HOUSE DAAN SMIT
AKERSTRAAT 1116 MAASTRICHT1flmH rEL.:D43 :>17429

RIJKSWEG Z. 124GELEENTE1.:04490 54665 j

Grandiose Orla prgeldemonstratie in onze zaak te
Geleen

A.s. zaterdag 30 sept. van 11 t/m 18 uur met gast organist
Michael Voncken
Loopt u gerust eens binnen
1200 m2MUZIEKPLEZIER

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. ,
Aangeb. wegens aanschal
CD's, 400 SINGELTJES
’250,-; 200 LP's ’250,-;
125 oude 78-toeren platen

’ 200,-; zes oude lepeltjes
beeltenis Elvis Presley
’50,-; 6 van ons Konings-
huis ’ 50,-. Remb. mog. Tel.
070-638667 of 070-894543.

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.
Te k. PIANO (petrof) kl.
bruin, pr. n.o.t.k. Hereweg
92, Landgraaf. 045-311684.
Te k. JUKE-BOX plus 1000
singles, merk Americana 11,
tel. 045-464335.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Diversen

Jaco Fashion j
Groothandel in sport- en vrijtijdskleding heeft de nie

collectie glans- en krinclepakken binnen. ,»

BERGPLEIN 20 HOENSBROEK. TEL. 045-2jBogg*j

Paardepoulet
1 kg ’ 9,95

Shoarmavlees
1 kg ’ 12,50

Slagerij Martien Arts
Dorpstr. 86, Brunssum. Tel. 045-25282a__^

GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
STUNTVERKOOP. Werk-
broeken ’ 12,50; winterjas-
sen ’ 35,- en ’ 50,-; spij-
kerbroeken v.a. ’ 17,50; he-
ren kolberts ’ 25,-; trai-
ningspakken ’ 50,- enz.
enz. enz. John Hubert,
Bloemenmarkt 7 Geleen.
Tel. 04490-46351.

GEVELBRANDTRAP Qi
koop. Te bevragen, te»-
-210518. ——-^f
Te k. FEINWERKBAÜ
drukpistool model 90,
tronie r.h., pr.n.o.t.k-
-425989 na 18.00^-^
De massage van Vch fS
QUE is en blijft unie*-
-045-228481. _^-^

Voor Piccolo's . I
zie verder pagina
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Bij het begin van de finale leek Nij-
dam geen kans op de ritzege te heb-
ben. Hij werd met zestien anderen
gelost op een steile helling, 43 kilo-
meter voor het einde. „Het kon me
niets schelen", legde de winnaar na
afloop uit. „Ik was er van overtuigd
dat we zouden terug komen in de
groep. De samensmelting kwam
ook tot stand, ik kon zelfs krachten
sparen voor de laatste kilometer."
Kelly waandezich vijftig metervoor
de streep winnaar. „Ik verwachtte
niemand meer, maar ineens kwam
Nijdam langs vliegen", aldus de ler.
Dank zij debonifiactie heeft Nijdam
vandaag in de tweede etappe Tulla-
more-Limerick over 159 km, twee
seconden voorsprong op zowel Kel-
ly van PDM als de Belg Moreels uit
de Lottoploeg van Jean-Luc van
denBroucke. Bestgeklasseerderen-
ner van Panasonic werd Vanderaer-
den: zevende. Op de tiende plaats
eindigde de Duitse wegsprinter
Wüller uit het Stuttgart-team van
Hennie Kuiper.

" ,Je bent een voorbeeld voor de Amerikaanse jeugd", zei president Bush tegen Tourwin-
naar en wereldkampioen Greg Le Mond.

De openingsrit begon in Dublin en
ging over 179 kilometer naar Dun-
dalk. Kelly won de lerse ronde drie
van de vier keer. Nijdam gaf laco-
niek commentaar op zijn overwin-
ning op de lerse nationale sport-
held. „Kelly is wel snel, maar ik ben
sneller."

DUNDALK - Jelle Nijdam uit
de SuperConfexploeg van Jan
Raas ontwikkelt zich steeds
meer als sprinter. Won hij vori-
ge week woensdag de klassie-
ker Parijs-Brussel in een mas-
sasprint, woensdag versloeg
hij Scan Kelly en de rest van
het peloton in de eerste etappe
van de vijfdaagse Ronde van
lerland. Een andere Nederlan-
der, Marcel Arntz uit de
Spaanse Paterninaploeg, be-
zette de vierde plaats. Adrie
van der Poel, kopman van Do-
mex, werd vijfde.

oefenvoetbalJelle Nijdam, flitsend

MAASTRICHT - In het kader van
het 150 jarigbestaan van beide Lim-
burgen, wordt zaterdag in sporthal
Belfort in Maastricht de steden-
boksontmoeting Maastricht-Hassëlt
gehouden. Op het programma prij-
ken vijftien partijen. Tijdens deze
ontmoeting zal de Heerlense BVH-
bokser Willem de Rooy na twee jaar
zijn come-back in de ring maken. In
een A-partij neemt hij het op tegen
de sterke Brabander Henk de Vaal.
In het zwaargewicht staat de partij
tussen MTS-bokser Marco Gerards
en Patrick Driessen (Olympia
Hoensbroek) op het programma.
Andere interessante partijen zijn:
Jean Verhaegen (MTS)-Heerren
(Tilburg); Louis Leurs (MSS)-Jans-
sen (Olympia); Mike Gonzales
(MTS)-Huizen (de Amateur); Harald
Menten (MTS)-Klijnen (BAT). Aan-
vang 14.00 uur. Toegang gratis.

Autospeedway
in Posterholt

POSTERHOLT - Op het Jabacir-
cuit in Posterholt worden zondag
internationale autospeedwayraces
verreden. De wedstrijden beginnen
om twaalf uur.

Gele trui Le Mond
voor president Bush

de president. In 1986, na zijn eer-
ste Tourzege, werd hij ontvangen
door president Reagan.

Uitslag eerste etappe: 1. Nijdam 179 km in
5.04.31; 2. Kelly; 3. Moreels; 4. Arntz; 5.
Adrie van der Poel; 6. Lilholt; 7. Vanderaer-
den; 8. De Wilde; 9. Wilfried Peeters; 10.
Wülleren rest van peloton in z.t. als Nijdam.

Le Mond verklaarde het wieier-
seizoen 1989 intussen te hebben
beëindigd. „Ik gatot eind van dit
jaar in Minnesota uitrusten". In
januari hervat hij de training
voor het seizoen 1990 waarin hij
achter elkaar de Ronden van Ita-
lië, Zwitserland en Frankrijk wil
rijden. Half oktober van dit jaar
hoopt hij voor de derde keer va-
der te worden.

voor zijn kleinkinderen
Bush sprak lovende woorden tot
de winnaar van de Tour de Fran-
ce en dewereldtitel. „Je bent een
voorbeeld voor de Amerikaanse
jeugd".Le Mond voelde zich zeer
vereerd met de uitnodiging van

" BERLARE - Rob Harmeling eindigde inde profkoers van Berlare als tweede. De
overwinning in deze Belgische plaats gingnaar Johan Bruyneel, 160km in 3.45.00. Be-halve Harmeling behoorden in het veld van
155 deelnemers de navolgende Nederlan-ders tot de prijswinnaars: 4. Moorman; 6.
Manders; 17.Rozendal; 19. Van den Akker;
23. Bogers; 27. Jacq van der Poel.

WASHINGTON - Greg LeMond
heeft woensdag in het Witte Huis
de gele trui uit de Ronde van
Frankrijk geschonken aan Geor-
ge Bush. De wielrenner gaf de
Amerikaanse president boven-
dien een stapeltje gele truitjes

(ADVERTENTIE)

INTERLAND^lbouw-elementen b.«7

IRAMEN .KUNSTSTOF
DEUREN .HARDHOUT
VERANDA'S .ALUMINIUM
rolluitwn ■ l«ol«tieb«fll«2ir>o ■ renovatM "binn*nd*ur-eiem«nt«n . houttkeMbouw
Hommerterweg 35 Hoensbroek I
Gem. Heerien tel. 045-213928
■üMMa-MMrf

landelijke tweede klasse heeft
BC Weert ookzijn tweede duel in
de badmintoncompetitie in
winst kunnen omzetten. Thuis
werd Whippet Maastricht royaal
opzij gezet, 6-2. In dezelfde klas-
se moest BC Roermond tevreden
zijn met een zwaarbevochten re-
mise, 4-4, bij Carvin in Sittard.

- Vanaf maandag is
i Wielerbaan in de Maastrichtse
SiriK a^ Sturende oktober en no-
'm weer beschikbaar voor
Snijden en trainingen, uitge-
tild tijdens de weekends. Bij
.a°ende belangstelling zal wél in
[f^fftber op zondagen in wed-
lejc»verband worden gereden.
|:^ uPervisie berust bij deToer- enerclub Heer. Openingstijden
Jq Tiaandag tot vrijdag telkens
j. 21.00 uur. Entreeprijs per ren-
isnVlJf gulden. Voor begeleiders f.

De mogelijkheid bestaat eenj^fiets te huren voor vijf gulden
j,Uur» mits telefonische reserve-.g °P nummer 04406-40500.

Wielerbaan in
Eurohal open

kennen in Marco Reit uit Rijs-
bergen. De beste Limburger
Rene Opstals werd tweede, Peter
van Enckevort vierde.

riks om Verhagen dispensatie te
verlenen bij de komende Zuid-
nederlandse kampioenschappen
en hem dan in de A-klasse te la-
ten uitkomen is gehonoreerd.

" SCHIJNDEL - In een wed-
strijd om de nationale trialtitel-
strijdhebben de Limburgse deel-
nemers hun meerdere moeten er-

VANDAAG:
Bom-Fortuna Sittard 2 ' (19.00 uur)

(ADVERTENTIE)

sport kort

" SITTARD - Supportersvereni-
ging Fortuna Sittard organiseert
aanstaande zondag een busreis
naar Nijmegen voor dewedstrijd
NEC-Fortuna Sittard. Kosten ’17,00. Leden ’ 5,00 reductie. Aan-
melden tot zaterdag 11.00 uur bij
Vinken, Baandert 38 Sittard;
Brassé, Jupiterstraat 38, Geleen
en Douven, Vaart 11, Oirsbeek.

&RDAGJANSEN:-ijshal Geleen, 11.00 tot 14.00

' 'nternationaal treffen.

" ARNHEM -Arnhem heeft zich
kandidaat gesteld voor het hip-
pisch programma van de Olym-
pische Spelen 1992. Arnhem acht
zich zeer wel in staat dit Olympi-
sche onderdeel te organiseren nu
de kans aanwezig is dat Spanje
vanwege een virusziekte verbo-
den gebied blijft voor paarden
uit het buitenland.

" MAASTRICHT - Door zijn
overwinning op de Amsterdam-
mer Tossijn is de Maastrichtse
MTS-bokser Jean Verhagen ju-
nior B-klasser geworden. Het
verzoek van trainer Wiel Frede-" WEERT/ROERMOND - In de

" SCHAESBERG - De worste-
laars van Simson komen zater-
dag in sporthal Baneberg vanaf
19.00 uur uit tegen Hercules Am-
sterdam. Waarschijnlijk kan de
nieuwe 130 kilogram wegende
Amerikaanse aanwinst Simpson
zijn debuut maken in competitie-
verband bij de Schaesbergse
club.

BORN - De Brabantse springruiter
Eric van der Vleuten gaat per 1 no-
vember weg bij de stal van Henk
Nooren. Van der Vleuten begint dan
in Mierlo voor zichzelf. Hij heeft het
besluit genomen omdat hij het da-
gelijkse op en neer rijden naar stal-
Nooren in Bom steeds meer als een
belasting gingvoelen. Van derVleu-
ten blijft waarschijnlijk welpaarden
van Nooren blijven rijden, alsmede
Expo Matchline en Expo Cartoon
van eigenaarBeekmans.

Van der Vleuten
weg bij Nooren

Weer Jelle Nijdam
Massasprint in Ronde van lerland
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IITSLAC e-trekking 5e klasse 85e loterij
K\m\\ Eenseruiceuoor onzeWO*| Nederlandse Klanten. «ati«afi«a".»iii».i."af.iii"aiiiiMa»afififi»ififififififififif.i.i.^a^^^^^"nal*""

'IM Neemvoormeerinformatieof DM 1.000.000.-OP JOtlir. 468568
toezending van de volledige pm 100.000.-op lotnrs. 382219 679935 dm80.000,-op lotnrs. 501155 483851 602151
trekkingslüst kontakt op met: qm 60.000,-OP lotnrs. 070249 631900 634796 OM 50.000.- oplotnrs.l7B7Bo 438165 761550

PM a0.000,-op lotnrs. 218286 436877 576939 DM_2S.QOQ,. oplotnrs. 110307 272887 498273
DM 10.000,- op lotnrs. 008442 059766 068297 078946 089429 109781 124211 194214 197111 205774

227807 236040 258964 300016 310202~359477 498658 510954 539378 557613
605751 650496 722287 755425 773062~77931 1 787483 833544 889706 895539%ina „. DM 5.000.- oplotnummers eindigend OP 19767 25760 29556 53560~58106 85201 84039

h 9Klantenservice dm 3.000.- oplotnummers eindigend op 1574 9687 DM 1.500,.op lotnummerseindigend op 975
\^^ ||k||l%| E.D DM 730.-op lotnummers eindigend op40 (onder voorbehoud)— "u Süddeutsche Klassenlotterie

I MIELE MAAKT DE MOOISTE I liI EN DE BESTE I I
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Miele maakt erg mooieen zeer goede keukens. Met deperfektie en duurzaamheid
die u van Miele mag verwachten. De hoge kwaliteit vindt u veelvuldig terug in

e|k van de tientallen Miele keukenprogramma's, in de meer dan 200 oogstrelende
designs, in de doordachte details en in de fantastische afwerking. Naar onze meningmaakt Miele de mooiste en de beste keukens. Het zal ons niet moeilijk vallen ook u
daarvan te overtuigen. Want met Miele kunnen we van uw keuken een eenheid
"""aken, passend bij uw stijl en uw woonomgeving. Daarin zullen we u graag vrijblijvend
adviseren en uw keuken, samen met u, stap voor stap laten "ontstaan". Tot in de details.
Want bij Miele levensduur en Miele komfort hoort een doordacht, vakkundig op-
9esteld totaalkoncept. Ook daaromonze voorkeur iBBM^MaBVBW^voor Miele. En waarschijnlijk, binnenkort, ook van u. I 7^ f-*^"*^^""^Na'n vrijblijvend informatiebezoekaan onze Miele- }\J K mr-f l %w-M
keukenshowroom. BffiaMßWWlg"-ffWl

Miele-Keuken-Centrum .fCVPPC
Heerlen: Breukerweg 3. Tel.: 045-719700 (industrieterrein "In de Cramer")

iJllft BERLOUP ROYALE 1988, A.C. ST. CHINIAN WIINKOPERSKORTING
ELI B Vroom & Dreesmann annonceert met gepaste Tegelijk met de nieuwe Wijn v/h Jaarpresenteert V&D v 12 andere

trots haar nieuwe wijncollectie met als specialité kwaliteitswijnen. Wijnen die dankzij de specialeWijnkoperskorting
deWijn van het jaar1989. Het is de Berloup Royale nog eens extra de moeitewaard zijn. Want, hoe meerflessen u

Ij Ijl I 1988, gehonoreerd met de Appellation St.-Chinian afneemt, hoe groter het voordeel. Een bestelformulier met een over-
Contrölée. Een dieprode, ferme wijn. De smaak is zicht van dekortingen ligt voor u klaar op de levensmiddelen-

lil 1 soepel, sappig enrijk aanfruit. afdeling of in de slijterij.
111 Een ware ontdekking, deze Berloup Royale

IH 1 1988, A.C.St.-Chinian. Door zijn charme is hy nu al cótes durhöne 1988, a.e.
AM ÏL goed drinkbaar, maar deaanwezige tannines *gt jeanastier

A k.maken dat u 'm ook nog tot drie jaarkunt weg- @g enS«iSi^!^kKen
M peggen. Het herkomstgebied van V&D'S Wijn meteenlichtfruitaromaDesmaakisJ| ■mvanhetjaarisSt.Chinian.eenrotsigenheuve- CÓTES DL; RHÖNE warm en stevig. f\KC\mW\ Blend district nabij Beziers in de Languedoc. a^^c^b^c»**. \ pernes U.JU

■Ij 1Het is een wijngebied met een eigen Appel- ■ ■ 0!&fc& \ *: wünkoperskorting:prysvoorbeeid
I lationContrölée, dit vanwege dezeer hoge J p^sea 5.50

ÊmfÊ, Dameer dan geslaagdeoogst van 1988 ChAteaularose-trintaudoni9B7, f^^^^^ö1heeft haar bekroning gevondenin de A-C HAUTMEDOC| CRUbourgeois 1 1 tl 'H BerloupeRoyale 1988, V&D'S nieuwe Wijn Een van debetere wijnenvan 1987. Briljant
ÉBHHI Van het jaar.Terkennismaking per fles VOOr helderen al wat geëvalueerd van kleur.

' Een zuivereen intense neus, ruikt naarbosbessen |
mT Wm en vanille. Harmonieusen aangenaam van smaak | ;■

mj m ■■^L met fijne tannines en een Uyl FA

’ ||] i|J goede afdronk. Perfles IH*JV
CT pHTMi *W^k M umW Wijnkoperskorting:
Oï,\j.iiiL\U%\ m m<mw wmww prijsvoorbeeld24flessen, «f *\ CA tïiliillilöm m~ pprfiK I/.jU II» ; ■i,\o~, v^mmmmWM reines »-m».w"«*

W^W Avotre santé! bourgognepasse-tout-
Alsu gebruik maakt van onsWijnkopers- -'^M':,'^m- GRAINI9BB.A.C.HH kortingaanbod, dan is hij per fles voordeliger. THOMAS BASSOT

"PPjÊÊÊm I AM^ jjll I PERFLES I Een rode Bourgogne gemaakt
* mss? m 1 f,es -^

vandePinotNoirendeGamaydruif.
mt m |rcHHMM«gag|i -^ÊW^> , n «5 S&e>tmm^e pyadóeéti^fr^. Intens paars van kleur met een
■f I 9 «<cP nn /js s s * fruitige, zuivere geur.Een fnsse,

Am\ 24fln 605
0"* harmonieuze smaak. QQC

|> 48 "essen | 5?5 | %^^ Wünkoperskorting:
I Voorproefje: tegen inleveringvan debon heeft «mocu^^avwiA>P^^^o^icatf4>-m)f»>^ct pnjsvoorbeeid24flessen, o AC

Bm f u al een proefexemplaar van deWijn v/h Jaar Perfles \J»T*J

mmm P^ )

"

* voor |"/\

B O 24 of meerflessen m%W^WtÊm mÊmmmW 9^ mt \ g '^Mk-

mÈÊ RE Deze bon geeftrecht opeen proefexemplaar van van ongeacht welke :: -: -^mw^^§P V&D's nieuwe Wijn van het Jaar, deBerloup Royale 1988 SOOrt Wijn knjgt Ude Ongmele I^^
a.c st. chinianvan 6.95voor slechts 3.50. Wijnagenda 1990 (winkelwaarde 14.95)*
(Max. 1 fles per klant) ■ cadeau. Eeri[schitterend uitgevoerde zakagenda, met naast een calendarium

W veel nuttige wijn-informatie van de hand van HubrechtDuijker overW% Wm Naam: ■ ° ,BwffiH" ' oogstjaren, serveren,opleggen enz.
Ht-"^! 1 Hl Adres: *of de helft van de winkelwaarde inkontanten.

WWé WÈ postcode- Plaats- ,mm Deze bon kunt u inleveren aan de kassa van de
m\a. ,i W m^m^m ■■■■■■■■■■■■■■■■ "^ levensmiddelenafdelingof deslijterij. V>

Rentree de Rooy

Wereldrecord
Jeannie Longo

MEXICO STAD - De Franse wiel
renster JeannieLongo heeft woens
dag op de Olympische wielerbaar
van Mexico Stad opnieuw eer
(eigen) wereldrecord verbeterd. Ne
in het weekeinde al de tijd op d«
drie kilometer scherper te hebber
gesteld, deed ze dat nu op de 500(
meter. JeannieLongo liet over deze
afstand 6 minuten en 14,13 secon
den afdrukken. Dit betekende eer
verbetering van 68/100 e seconde
Het oude record stond sinds scp
tember 1987 op haar naam.

sport

agenda
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Uni plooirok. ADIDAS jogging-envrije- SCHIESSER Modestoöen. <j
In polyesterwol. Geheel tijdspak «*■-" ■)■■>■. herenondergoed. Viscose modestoöen in }
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marine, zwart, olijf eh Juniormaten: i lm katoen. Maten 4 t/m 8. Dubbelbreed. {
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Blouse met shawlkraag. Herfst- CO O ' sJ ~* t^v
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Kompleet als __^^^H Vlot rond model.mSSSS?O^STS^ Heristvoordeel I. 1 1" Normaal/19,95.Metronde hals. In de m *+. -** W m »», Jm Horfct —kleuren ecru, groen, 498".^ M f vSordeel 12 Vmanne en rood. *' vj & Hhmt ¥W1"W1 Km , 7
Kwaliteit: wol/acryl. .^.gj :^)"
Normaal/129,-. -^^^^^ Roger Rabbit gymnasv
Heristvoordeel /A A W^^ W H m ik tas-

-o^sr " m W X' m H Sportief buidelmodel rn e

fll mmu^ mT^^ «C .Jf IP^ k°°rd*
Herenpullovers. J ■ 1 H F Serf^Sorde^/% /1Met V-hals of rolkraag. In fl Bk jS wenstvooraeeig g
prachtigejacquarddessins, fl V k| ■■■mm Tj7
Kwaliteit: wol/acryl. ". fl J| IPo^^Normaal/139,- en/159,-. fl fjT |p Roger Rabbit vulpen-
Heristvoordeel J£\ m ballpoint set.

0^ ■" *^^^^w In diversekleuren.

" pj]L.ia-a-..iLj.iLiJiij:L.i.ii Heristvoordeel AHerenpantalons. g** a*]
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daar winkel je voor je plezier !



Bastogne altijd in trek

Limburgs dagblad m

Foto boven:

"De Shermantank op de Place
McAuliffe alseen voortdurende
herinnering.
Foto onder:

" Geschutskoepel met de ach-
tergrond St. Pieterspoort en
Trierse Poort.

korte toer

HEERLEN: Ruilbeurs (postze-
gels, munten, ansichtkaarten, si-
garenbandjes e.d.) in HKB-ge-
bouw van 13.30 tot 17.00 uur.

KINROOI (B): Negende Natuur-
beurs van 10.00 uur tot 18.00 uur
in Basisschool (Smeetsstraat 11,
Molenbeersel).

Fototentoonstelling 'Dubbele
Lens' in restaurant Galerie (O.L-
Vrouweplein). Werken van Mark
Delahaye en Marco Scheren.
THORN: Zondagochtendcon-
cert in Golden Tulip Thorn
(Hoogstraat 2). Begin om 11.30
uur. Werken van o.a. Beethoven
en De Fesch. Toegangsprijs 5
gulden, inclusiefkoffie. Reserve-
ring: 04756-2341.

EIJSDEN: IVN (afd. Eijsden) -dagwandeling in bronnengebied
van de Berwijn (Berwinne). Ver-
trek 9.00 uur vanaf het gemeente-
huis Eijsden (Breusterstraat).
MAASTRICHT: ■ Presentatie
'Mestreechs Rizzjemint' in stads-
centrum met o.m. optocht van
circa 25 schutterijen en om 19.00
uur feestavond op het Vrijthof
met Beppie Kraft, De Nachraove
en andere groepen.

MEERSSEN: IVN (afd. Meers-
sen) - dagwandeling omgeving
Monschau (W.Dld). Vertrek 9.00
uur vanaf NS-station.
STEIN: IVN (afd. Stem) - dag-
wandeling omgeving Belgen-
bach (W.Dld). Vertrek 9.00 uur
bij gemeentehuis Stem.
MESCH/EIJSDEN: IVN (afd.
Ulestraten) - middagwandeling
van Mesch naar 's Gravenvoeren.
Vertrek 14.00 uur vanaf de kerk
in Mesch.

BRUNSSUM: IVN (afd. Bruns-
sum) - dagwandeling over de
Brunssummerheide. Vertrek
10.00 uur vanaf parkeerplaats bij
de Schaapskooi Schrievershei-
de.

ZATERDAG 30 september:

MAASTRICHT: Antiek- en
vlooienmarkt in de Stations-
straat van 10.00 tot 16. 00 uur.
Rondleiding in grotten St. Pie-
tersberg (noordelijk gangenstel-
sel). Vertrek 14.00 uur en 15.300
uur vanaf Chalet Bergrust (Lui-
kerweg 71).
WEERT: Bezichtiging toren St.
Martinuskerk van 12.00 tot 16.00
uur.

Weekeinde extra
voordelig naar
en door België

Gedurende het
weekeindevan 7 en 8
oktober viert men in
België het zogeheten
Openbaar Vervoers-
feest. In dit land, en
ook in grotere NS-
stations, zijn vanaf 1
oktober tegen zeer
aantrekkelijke prij-
zen zogenaamde
TTB-biljetten te
koop die op 7 en 8
oktober geldig zijn
op het totale openba-
re vervoer in België.
Voor de treinreis
binnen Nederland
rekent de NS van het

station van vertrek
naar Visé-grens en
terug bijvoorbeeld
het voordelige Bene-
lux Weekendretour-
tarief dat, in combi-
natie met een TTB-
biljet, desgewenst
ook als dagretour

kan worden ge-
bruikt.
Meer details staan in
strooibiljetten die
vanaf 1 oktober bij
onder meer de NS-
stations in Limburg
kunnen worden af-
gehaald.

Jioewel pas in december de jaar-
"jkse noten-jaarmarkt gehouden

worden, vormt komende za-
terdag de foire aux camelots op-
jjieuw een gebeurtenis die extra
bezoekers trekken zal. De tapij-
'enjaarmarkt wordt gehouden op
"et plein achter het gemeente-
huis, het hotel de ville (Grand
°Ue). Wat er zich ook in Bastog-ne -ofwel Bastenaken op zn
"laams- afspeelt, iedereen dieer
f°ndslentert wordt er keer op
*eer onweerstaanbaar gecon-
fronteerd met herinneringen aan
"je laatste wereldoorlog. Daar is
Je Shermantank op de Place
McAuliffe en de geschutskoepel. Jjietver van de St. Pieterskerk en
<*e Trierse Poort, daar zijn de mo-
numenten ter ere van Patton,
McAuliffe, Glessener en Cadyer>> op de heuvel even buiten het
stadje, Bastogne Historical Cen-Ifer en het Mardasson-gedenkte-

Pen. Jawel, Bastogne is en blijft
"e Nuts city.

de Ardennen is een smakelijke
bezigheid, dus ook in de veleres-
taurantjes van een stadje dat
via de autoweg (E25) 88 km van
Luik verwijderd ligt. Uiteraard
kan men er, vanuit Zuid-Lim-
burg, ook via een toeristische
route naar toe. Via La Planck
'binnendoor' naar Battice, Dison,
Pepinster, Theux, La Reid,
Sougné-Remouchamps, Stou-
mont, Chevron, Lierneux en
Houffalize.

elke weer opnieuw voor dat, als
men in Bastogne yertoeft, men er
onweerstaanbaar terugglijdt in

Collectie
Bastogne. Hoogst gelegen stad
van België (504 meter) met am-
per twaalfduizend inwoners. Het
is er altijd druk, het is er altijdvol
vreemdelingen. Die op de echo's
van het beruchte, bloederige Ar-
dennenoffensief wel eens met
eigen ogen willen zien hoe Bas-
togne er nu uitziet. En hoe het er
in die winter 1944-45 was. Dat
valt dan te achterhalen in Bas-
togne Historical Center op de
heuvel van Mardasson. Daar ligt
een museum dat de bezoeker in
een stervormige ruimte een eni-
ge collectie ter wereld offreert
die uitgebreid en met tal van sail-
lante details een beeld geeft van
de strijd van toen, nu vijfenveer-
tig jaren geleden. Met commen-
taar in vier talen. Openingstijden
nu van: dagelijks van 10.00 tot
16.00 uur. Toegangsprijs: 165
francs, kinderen 125 francs.
Vlakbij dit Center bevindt zich
het Amerikaanse oorlogsmonu-
ment Mardasson (opgericht in
1950). De muren vermelden de

namen van militaire eenheden
die aan de Ardennenslag van 16
december 1944 tot 25 januari
1945 hebben deelgenomen. Aan
de voet van dit gedenkteken,
vindt men eencrypte (met drie
altaren) boven een vijftakkigë
ster. Hetverhaal van de Battle of
the Bulge staat er in steen gehou-
wen. Men kan er niet genoeg bij
stilstaan. En zo komt het dan

Verleden en heden
'"? de marge van al die getuige-
P'ssen uit diebange tijd, vormen
j1et oudheidkundig museum, ge-,egen in de Maison Mathelin, en

j3e St. Pieterskerk plus TrierseIf°ort 'plekken' om te verwijlenn het verleden. Dat prachtige
yeelkleurige gewelfin de St. Pie-
prskerk (uit de zestiende eeuw)

's een bezoek dubbel en dwars
(En die uit de veertiende
*?uw daterende poort is een ty-
P'sch overblijfsel van een tijd-
Perk waarin Bastogne leefde

I|.chter de beschutting van ves-

' ."ïgmuren, achter de wallen van
Jan de Blinde. Toegegeven,
v°ortdurend loopt men in Bas-
Pgne de kans vlug uit dat verle-en te worden weggerukt. De

I|° ep van het heden namelijk is er
jjüd en sterk. Vanuit de vele win-, £e's bijvoorbeeld waarin de

1perlij kheden van het Ardenner
?1d royaal liggen uitgestapeld:
Je vele soorten vleeswaren in de

|hortn van hammen, worsten en
I?até's. Winkels die ook op zon-

J;aë geopend zijn en die voortdu-
end bezoekers trekken uit on-
jer meer het Limburgse. Zéker

net jachtseizoen oefent Bas-
.°gne en verre omgeving aan-rekkingskracht uit. Wild eten in

Stijgend aantal mensen
zegt vakantie af

Verzekeraars constateren groei van annuleringen

het verleden. Wellicht wel daar-
om verdringen er zich voortdu-
rend toeristen uit alle landen

leringsverzekering is in die ge-
vallen niet zo vanzelfsprekend
alsvoor een dureverre reis, waar
duizenden guldens mee gemoeid
zijn.

en groeiend aantal mensen
*eft zijn vakantie dit jaar afge-

veëd en de kosten daarvan bij de
erzekering geclaimd. Het aantal

v gesloten reis- en annulerings-
rzekeringen steeg licht, het-

Sui ge^t voor omzetten en re-
i\i Kten van maatschappijen die

bezig houden met reis- en
annuleringsverzekeringen. Dea ude met verlies of diefstal

v. oordvoerder De Jongh van El-
s T* Reisverzekeringsmaat-cnappjj schat dat het aantal an-
Uleringen ten opzichte van vo-g jaarmet vier tot vijfprocent is

«^stegen. „Die mensen waren
j ek, zwak of misselijk of zagen
Jj Verband met familieomstan-
dighedenaf van de reis". Vergoe-
v lflg van geannuleerde reizen le-, over het algemeen geen pro-
'emen op. „Praktisch alles is..r2ekerd, behalve echtschei-

Jng of verbreking van verlo-
Js)g", illustreert De Jongh. De
/Varingen van de Geschillen-
-'"nmissie Reizen bevestigen
riii *~>°k Unigarant, de verzeke-
A^prnaatschappij van de
y W*B, signaleert een lichte om-

v 'stijging, waarmee de trendn de afgelopen jaren wordt
oortgezet. Cijfers wil adjunct-

£'recteur G. Westerman niet. ijs geven, want „dat is niet ge-
J'Uikelijk". De meeste klanten
Od niSarant Saan met de autoP Pad en nemen caravan of tentcc- Het afsluiten van een annu-

Overboeking
Voor de Geschillencommissie
Reizen moet de vakantiepiek
nogkomen. Adjunct-secretaris J.
Nijgh wijst erop dat er enkele
maanden heen gaan, vóór onte-
vreden klanten zich tot de com-
missie wenden. Klachten wor-
den eerst door touroperators en
verzekeringsmaatschappijen be-
handeld en vaak wordt men het
gewooneens. Dit neemt niet weg
dat er nu al meer klachten zijn
dan vorig jaar ron d deze tijd.
„Vrijwel het hele jaar door zijn
mensen op reis", verklaart Nijgh
die de stijging grotendeels toe-
schrijft aan de groeiende stroom
vakantiegangers. Net als andere
jaren gaat de helft van de klach-
ten die de commissie worden
voorgelegd, over de kwaliteit van
hotels, pensions en huisjes. De
kamers waren vies of het zwem-
bad deugde niet en het uitzicht
was ook al niet wat de folder be-
loofde. Een kwart van de onte-
vredenen klaagt over de afstand
naar het strand, het lawaaivan de
disco in de buurt of het kabaal
dat gepaard ging met verbou-
wing van het hotel zélf. Verder
leidde het probleem van de over-
boekingen tot veel gemor. Men-
sen die in Griekenland en Spanje
arriveerden, vonden de hun toe-
bedeelde hotelkamer al bezet en
moesten elders alsnog onderdak
zien te vinden.

zitten zich laten verleiden tot dit
soort trucs.

Minder fraude
Meer uitkeringen na annulering
van reizen betekent niet dat de
resultaten van de verzekeraars
onmiddellijk negatief worden
beïnvloed, wantvan positieve in-
vloed is dat er minder wordt uit-
betaald voor verloren of gestolen
bagage. De Elvira-woordvoerder
schrijft dit voor een deel toe aan
de verbeterde centrale registra-
tie, waardoor fraude „ziender-
ogen terugloopt". Unigarant
meent dat de claims gelijke tred
houdenmet de groeivan het aan-
tal afgesloten verzekeringen. De
hoogte van de claims loog er niet
om, onder meer door de bosbran-
den in Frankrijk. Nogal wat toe-
risten zagen hun auto compleet
met caravan in vlammen opgaan,
zodat de schade soms opliep tottienduizenden guldens. Romme-
laars worden snel ontmaskerd.
Diegenen bijvoorbeeld die de
nota van de apotheker aan de
Costa del Sol vervalsen. Een re-
kening van 125.000 Peseta voor
pillen die normaal niet meer kos-
ten dan 25.000 - een verschil van
zes tientjes - wordt snel herkend.
Het moet de Jongh van het hart
dat uitgerekend mensen die be-
paald niet om dat geld verlegen

Wijnurienden in het Limburgse
behoeven niet meer Frankrijk-
waarts te trekken om er, in het
bijzonder in het smulpapende-
partement Am, hun neuzen in
met GEORGES BLANC-wijnen
gevulde glazen te steken. Het
kostelijke nat van deze wijn
verbouwende, vermaarde drie
stefrenkok (hostellerie Blanc in
Vonnas, op 19 km van Mdcon)
kan nu desgewenst ook in de re-
gio van de Apostelhoeve (uit-
)geschonken worden. Het Wijn-
huis Verlinden (Den Bosch),
met zon honderdvijftig afne-
mers in Limburg w.o. restau-
rants als 't Plenkske, 't Kldóske
(Maastricht), Le Carïbou (Sit-
tard), 't Klauwes (Wahlwiller)
en De Rousch (Heerlen), voert
thans ook de wijnen van deze
eens tot 'Franse kok van het
jaar' uitgeroepen (jonge) 'viti-
culteur'. De hoogmqgenden van
het ruim honderdjarige wijn-
huis, JAN HEIN VERLINDEN
en ROELAND HAFFMANS on-
der meer, voelen zich apetrots
dat zij de exclusieve vertegen-
woordiging voor Nederland
van de Blanc-wijnen verkregen
hebben. Zij in koor: „Georges
Blanc is ook eigenaar van Do-
maine d'Azenay Appellation
Contrölée Mdcon-Villages en
van een huis dat hoge kwali-
teitswijnen levert uit de Beau-
jolais, Maconnais en de Cöte
d'Or. Hij hanteert voor zijn
wijnen dezelfde strenge kwali-
teitsnormen als voor zijn keu-
ken". Monsieur Blanc kwam

roggekorrels. Het was toen dat
Georges Blanc, de overprikke-
ling van zijn tafelgenoten glim-
lachend constaterend al doce-
rend zei: „Voild, dit is nu koken
met gevoel, met perfecte ge-
bruikmaking ookvan wat moe-
der natuur ons biedt. Vergeet
vooral nieter een slokMorey bij
te drinken...". Voor de volledig-
heid: de eend plus roggekorrels
ging vergezeld van een moes
van witte kool met saus waarin
sap van appel ('verjus de pom-
mes') verwerkt was. Het moge
duidelijk zijn dat de Blanc-in-
troductie in De Swaen, waar-
voor o.a. CAMILLE OOSTWE-
GEL 'zijn' Limburgse rijk ver-
laten had, een geslaagde aan-
gelegenheid werd in gemoede-
lijke, gezellige (Brabantse)
sfeer. Dat is bij dergelijke ge-
beurtenissen boven de grote ri-
vieren wel eens beduidend an-
ders. In De Swaen echter geen
spoor van bekakte wijsneuzig-
heid ten aanzien van spijs en
drank maar volop gemeende
hartelijkheid dat spoedig in
speelse vrolijkheid overging.
Een sfeertje dat de Blanc-wij-
nen fijntjes tot hun recht deden
komen. Het kon niet uitblijven
dat Georges Blanc, na afloop
van het diner, uitgenodigd
werd een pint te pakken in de

een dezer dagen (voor het eerst)
persoonlijk naar Nederland
om enkelevan zijnwijnen te in-
troduceren en tegelijk' het pact
met Verlinden te bezegelen. In
de vorm van een diner in De
Swaen (Oisterwijk), uiteraard
bereid door chefkok CAS SPIJ-
KERS én Georges Blanc lui-mê-
me. Blanc zélf: „Spijkers liet
mij perfax weten met welke ge-
rechten hij onze wijnen dachtte
accompagneren. Ik had er wei-
nig aan toe te voegen". De geu-
rende, karaktervolle Domaine
d'Azenay'BB begeleidde niet al-
leen een saladevan duif, artis-
jok en basilicum maar tevens
tarbot op Spijkerswijze: 'a l'in-
fusion de tomates et persil'. Een
hemelse spijs. De Beaujolais
Regnié A.C'BB vergezelde in
(spïnazie)blad ingepakte gan-
zelever met puree van selderij-
Iraap en truffelnat. De stevige,
fluwelen Morey Saint Denis
A.C'B5 (Cöte de Nuits) -„een
Bourgogne die ik graag drink",
meldde Georges Blanc, stak an-
dermaalzn neus in het glas en
vroeg: ,Proeft u de cassis?"-;
die Morey dan ging samen met
een gerecht dat o.a. proever-
par-excellence JOHANNES
VAN DAM in opgewonden
staat bracht. Cas Spijkers bleek
de eend te hebben opgevuld met
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Trier/Moezel: van 9
tot en met 11 novem-
ber;
Cochem/Moezel: van
10 tot en met 13 no-
vember.

Info: 'Fremdenver-
kehrsverband
Rhemland Pfalz',
Löhrstrasse 103,
5400 Koblenz.

Kröv/Moezel: van
morgen tot en met 2
oktober;
Altenahr/Eifel: van
20 tot en met 21 okto-
ber;

Boppard/Rhein: van
7 tot en met 8 okto-
ber met vuurwerk op
7 oktober;

Neustadt/Weinstras-
se: van morgen tot
en met 2 oktober;

Wijnfeesten aan Rijn
en aan Moezel

Overal in Europese
wijngebieden oogst
men zo langzamer-
hand de druiven (in
bepaalde Franse re-
gio's is dit al gedeel-
telijk gebeurd).
Langs de Moezel en
deRijn gaat men bo-
vendien, zoals elk
jaar overigens, ver-
der met de afwer-
king van het pro-
gramma wijnfees-
ten. Een summiere
opsomming van
deze feesten in de
komende tijd:

ZONDAG 1 OKTOBER:

hapje her slokje der

" Georges Blanc:
strenge normen

plaatselijke zogeheten Dorps-
herberg. What's in a name. Dat
monsieur Blanc daar mine-
raalwater boven gerstenat pre-
fereerde deed Cas Spijkers wel-
iswaar eventjes de wenkbrau-
wen fronsen maar nam toch in
het geheel niet weg dat én Geor-
ges én Cas 'cuisiniers' zijn die,
bij al hun meesterlijkheid, de
hoogste prioriteit geven aan het
goede produkt en het evengoede
ingrediënt. Zij paren voortdu-
rend kookkunst met geraffi-
neerde eenvoud.

Voorproefje van de herfstva-
kantie. Daar lijkt het een beetje
>P als men op zon najaarsdag
89 door het stokoudeBastogne
handelt. Dit knooppunt van

historie en toerisme
bidden in de Ardennen trekt
*Jke dag opnieuw bezoekers.£e komen om terug te blikken
Amerikaanse oüdstrijders bij-
voorbeeld die morgen en zater-
dag hun gevallen kameraden
herdenken), om uitgebreid te
pinkelen (ook uit het Lim-
PUrgse), om er na zwerftochtjes
"i de bosachtige omgeving in
k vele restaurantjes hun be-
tlen te strekken en om er (ko-
kende zaterdag bijvoorbeeld)
r°nd te lopen op grote jaar-
markten. Bastogne is altijd in
trek.

Stokoud stadje in de Ardennen fungeert als knooppunt

tijdje vrij
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DAIHATSU INTRODUCEERT DE APPLAUSE
De Applause biedt comfortabel nnin.^l^l^l^l—mt— Wmm "»~~^e~~~ De achterbank kan worden
PLAATS AAN 5 PERSONEN. " " SMHHHMHttI^Stei%V WEGGEKLAPT, WAARDOOR EEN VLAKKE

jrjmm mwamHßfr. ...^sMmw^^^^^'^^^^^^^^^^lSia^^.

"—-~^^^ Vs| JLW IfËm iS» "^IlSSfe- LAADVLOER ONTSTAAT.

De 1.6-liter, 16kleppen injectiemotor WÊÊ SbÊL ■füSTfiai 181 tKIÉÉI *^IS GOED VOOR EEN VERMOGEN VAN 77 M MnÊÊIÊmM^ W Hf* filfll.^
KW/105 pk. Dus ook perfect voor 'M 1/ËBt r̂*a**mmmWllmwm^*i )-j^nmwmmmniimfÊ W^ -PP-
een caravan. "~ >̂^^ Êm>mmmmmmm'l^mWÊÊÊlÊSSi^^^a^^ü^^^^mmkP^i.

'*i : mm\ mßmmiém.^b'H b(bV * !»■ :: Wm^sÉtm

*^B I " * wm "^^^^^^^^^^ wk BtP^P^p \/ K«* *°m \ \/ mmmwmmmmmm i jta <■» \
Comfortabele weg-^^ ■Éj" «F \ Door zn3-weg katalysator voldoet

LIGGING EN GROTE \ DE APPLAUSE AAN DE STRENGSTE MILIEU-
STABILITEIT DANKZIJ HET VOLLEDIG ONAFHANKELIJKE VERKRIJGBAAR MET HANDGESCHAKELDE EISEN, US-'B3.
McPHERSON VEERSYSTEEM RONDOM. S"BAK, ALS AUTOMAAT EN BINNENKORT

SCHIJFREMMEN OP ALLE WIELEN. OOK MET FULL-TIME 4WD.

Tot nu toe was het kiezen: de fraaie lijnen van pen injectiemotór. Met * een vermogen van compleet. Onder meer met schijfremmen
een sedan, of de ruimte en praktische voor- 77 kW/105 pk en een acceleratie van 0-100 rondom, halogeen koplampen, toeren- en dag-
delen van een hatchback. Dat is voorbij, want in 9.8 seconden, dus ruim voldoende power teller, gelaagde voorruit. Kortom een wagen
Daihatsu introduceert de Applause.De sedan- voor een caravan en toch zuinig. Door zn waarin u - zowel zakelijk als privé- gezien
gestroomlijnde middenklassermet 5e deur. 3-wegkatalysator voldoet deApplause boven- magworden.
Onder de motorkap heeft de Applause een dien aan de strengste milieu-eisen. Reden genoeg om gauw eens bij ons langs te

moderne enbijzonder zuinige 1.6-Uter, 16klep- De Applause is daarbij opvallend ruim en komen voor een proefrit.

DEWINNENDECOMBINATIE VAN TALENTEN TECHNIEKVANAFF 25.495 -
Van de eigenzinnige Cuore tot de stoere Rocky, het talent vanDaihatsu isaltijd teherkennen. , Meer dan 80 jaarJapanse perfectie

Cuore v.a. f 13.195-(mcl. B.TOK) Charade v.a. f 17.395-(mcl. B.T"W.) Applause v.a. f25.495- (mcl. B.T*W.) Feroza v.a. f 25.495,- (mcl. B.TWC) Rocky v.a. f 33.195,- (mcl. B.TW.)

GELEEN, Garage Ruud Tiems, Zaanstraat 18, tel. 04490-53010. HEERLEN, Autobedrijf H. Merckelbach, Benzenraderweg 295,
tel. 045-424444.LANDGRAAF, Automobielbedrijf Ton Schuijren 8.V., Rotscherweg 60, tel. 045-313588.

LANDGRAAF, Autobedrijf Ton Quadvlieg, Reeweg 112, tel. 045-321810.
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I Pleegouder zijn is niet altijd makkelijk. Het boekje met de verschillende vormen van Pleegzorg helpt u te
I beoordelen of het iets voor u is. U kunt hetgratislboekje aanvragen met deze coupon.

1 Naam M/V Straat . " I ;
Postcode Plaats (Prov.) Tel I |

I Opsturen naarAktie Pleegzorg, Antwoordnummer 9880, 3500 ZJ Utrecht (een postzegel is niet nodig).
I,-J *Advertentie aangeboden doordit blad in samenwerking'met de Stichting Ideële Reclame SIEË \
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Diversen

Door jonge masseusse tota-
le ONTSPANNINGSMAS-
SAGE met leuk gesprek en
(fris) drankje. Eens geweest;
u blijft komen. 045-353489.

Schmincken voor KINDER-
FEESTJES. Tel. 045-
-711592.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop gevraagd
GOUD, zilv., munt, postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109 (verl. naar
stat. Lutterade) Geleen.
Te k. gevr. ROMNEY-
LOODSEN, Nissenhutten
en direktieketen. tel. 01891-
-15603 of 18368.
Inkoop GOUD enz. tegen
contant geld. Verseveld, Sa-
roleastraat 80 A, Heerlen.
Tel. 045-714666.

KLEUREN TVs en video's
defect geen bezwaar. Tel.
045-728130.
Wij vragen KLEUREN TVs,
def. geen bezw. Video's;
stereo torens; dames brom-
mer; skiën; ski-schoenen en
zware eiken eethoek. tel.
04406-12875.
Gevr. IJSKAST, gasforn,
diepvr., W. TV, bankst., eeth.
slaapk. enz. 045-725595.

"I «

Niet voor iedereen
zijn gezondheidszorg en

onderwijs vanzelfsprekend.
Geef.... Actie
SYMPATIA

O
GIRO: 17797

BANK: 69.99.10.498
Actie Sympatia Biltseweg 14,

3735 ME Bosch en Duin
Tel. 030-281822

A^Êm^M * p" T'

5!
I ' 'i

/ "'fel' #fc fef
Zij willen voor zichzelf zorgen.' % È Ullet uui hulp kan dat
Wist u, dat bet merendeel van de geestelijk gehandicaptenbuiten een instelling leeft?Dat zij hulpbehoeven? Stichting Nationale Kollekte Geestelijk
Dat geestelijk gehandicapten- met hun beperkte mogelijkheden -stapie voor stapje leren voor zichzelf te zorgen? - - >>J - UMMM^PW^Ii i" /t ,^ fïphanrlirantpn Postbus 8000 3503RA Utrecht
Gelukkig zijner veel centra die hen daarbij helpen. Maar daaris wel geldvoor nodig. Help ons een stap verder "-^ ... ■-■ -rflji,^ff^^E^WF «whhiuiwihbjii, ruamw ww,*iw n« «uw. ..
B Vin l4okt. nationale Kollekte Geestelijk Gehandicapten, .*:.. >^BBHbI giro 1122222,bank 707070333, Utrecht.

H^D^nFtRONOVEN VIDEORECORDER I «««lat-souare beeldbuis machte hoeke,
p"og«Z:erbTr Digi- «ype MF-1200 vltelLr 2 x'lo waV, 5 bands- VHS-frontloader. Vooraf pro- STEREO en TELETEKST. Inclusief draad.o*
taal filter en 4 x over- Komb. van mikro-golven en hete equalizer. Tuner met AM/FM/LG. grammeerbaar. Inclusief draad- aistanüsbediening.
sampling. Hoofdtelefoon- lucht- 5 Standen (3 kook- en 2 Dubbel cass. deck. Platenspeler. 1°" afstandsbediening. Nu
aansluiting Nu extra ontdooi). RVS. BINNENWAND. Incl. COMPACT-DISC en BOXEN extra goedkoop geprijsd -==. w=È==mmsi^mm
goedkoop geprijsd voor (g|"pFfHl ,n een witte of bruine uitvoering voor slechts

ElllplE I leverbaar. ■ ■ ||
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lBW«nm.r.mm.'«Tnh£ en
ELEKTRONISCHE WAS- STOFZUIGER type HR-6500 13 Wasprogramma's w.o. bio-en ■ „jj!ZZfrFnl^nJrnr^lL^ DROGER type MISTRAL 1000 watt! Snoeroprolmechanisme I wo|was. Spaarprogr. R.V.S. KUIP |De eleCtrO-afdeling bezorgt gratis aan nU"

Thermostaat-foetl! Knop voor Novotronic-techniek! Elektron. f","16'3'6" ,""" Geinteg!?erde en TROMMEL.Toerental centrifuge Alle artikelen metVolledige garantie &utZ^^""' Y^^^^- h"PS,UkkenNueXgSdetr '00° serviczcangdevoorraadstrekt
tntuge Buu: nu reverserend. dus minder ~,. slechts

=_^==—-^ I Afwijkingen in afbeeldingen voorbehoud0

kreuk! Kreukbeveiligingsfase. Nu ■ *^|^ ||| Jlll^Sjs,' I

O^r^P I .L%^^^iHl AT M^É^ m Promenade Heerlen 2eeta9e
mJkmWAW IB^2B JL' VmW M 2^*|ltelefoon^S^Tl^OS^^
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" Boudewijn de Groot in het programma 'Bloemen voor
Lennaert Nijgh'. (Nederland 1 - 20.20 uur.)

12.10 Playbus.
12.30 Maths is fun.
12.40 Search out science.
13.00 News and weather.
13.25 The Travel Show Travelier.
13.35 Neighbours.
13.55 Boating Butler.
14.25 Take the high road.
14.50 Sounds like music.
15.15 Home and away.
15.35 Country Ways.
16.00 Children's SSVC. Let's Pre-

tend.
16.20 Simon and the witch.
16.40 Wildside.
17.05 Dramarama.
17.35 The Planets.
18.00 News and weather.
18.30 Scène here.
18.50 Emmerdale farm. Serie.
19.15 Blankety Blank.
19.50 Split Ends.
20.15 Voyager.
20.40 The Bill. Afl.Traffic.
21.05 Chelworth.
22.00 News and weather report.
22.30 Everest. The Hardest Way.
23.30-23.55 Tales of the unexpec-

ted.

Sky Channel
07.00 The DJ Kat Show.
09.30 Super Password. Spelpro-

gramma.
10.00 The Sullivans.
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 Golf. Samenvatting Ryder Cup.
18.00 Motor Sport News.
19.00 Volleybal. EK voor heren, van-

uit Zweden.
20.00 Wielrennen. Nissan Classic,

vanuit lerland.
21.00 Indy Car World Series.
22.00 Australian Rules Football.
00.00-01.00 Mens European Volley-

ball Championships.
06.00 Sky News Sunrise.
06.30 European Business Channel.

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. Amerikaan-
se serie. (herh.).

11.00 Ihr Auftritt, Al Mundy. Ameri-
kaanse serie. (herh.).

11.45 Staranwalte. Triks, Prozesse -L.A. law, Amerikaanse serie. (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 Kampfstern Galactica. Sf-se-

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

Duitse verhalen. Afl.: Aufeinander zu.
15.45 Netto. Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
16.50 Reich und Schön. Amerikaan-

se serie.
17.15 Der Preis ist heiss. Spelshow

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

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

kaanse serie. Afl.: Streit einer Königs-
familie.

18.45 RTL aktuell.
19^10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Pulaski. Engelse serie. Afl.:
Klappern gehort zum Handwerk.

20.15 Die Sieben-Millionen-Dollar-
Frau. Amerikaanse serie. Afl.: Der
Überlaufer.

21.10 Agent auf Kanal D. Amerikaan-
se speelfilm uit 1965 van Don Med-
ford, met Robert Vaughn, David
McCailum, Luciana Paluzzi e.a.

22.45 RTL aktuell.
22.55 Der Mann mit der Kugelpeit-

sche - Shanghai Joe. Italiaanse
western uit 1974 van Mario Caiano,
met Chen Lee, Klaus Kinski, Gordon
Mitchell e.a.

00.25-00.30 Betthupferl.

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOT
09.30 Boekenbuis. afl. 2.
10.00-10.30 Kijk als je tekent. Groep

2, afl. 2.
11.00 Natuurkunde in de onder-

bouw. Afl. 1b.
11.30-12.00 Ikke en derest. Afl. 1.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
lOS
18.05 Waar wi] vandaan komen.

Deel 1: Tunesië.
18.20 Nieuws voor doven en slecht-

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

gramma.
19.10 Buddy. 5-delige Engelse jeugd-

serie. Afl. 5 (slot). Everyday it's-a-get-
ting closer.

19.35 Vogels kijken. Natuurfilmserie.
Afl.: Zeevogels.

20.00 Journaal.
20.29 Oog in oog. Praatprogramma

met Ischa Meijer.
21.13 Philippides... toestel 89. Docu-

mentaireserie over hedendaagse
communicatievormen.

21.38 Nederlandse filmdagen 1989.
22.05 Medische ethiek in Joods per-

spectief.
22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag.
22.55 Por Favor. Cursus Spaans.
23.25 Studio Sport. E.K. Volleybal

Polen-Holland.
23.45-23.50 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Nederland 3

Super Channel
SAT 1

België/TV 2

23.30-23.38 Kronkel. De spiegel, ge-
schreven door Simon Carmiggelt,
met Martine Bijl en Henny Orri. Een
vrouw, die 51 dagen in een cel heeft
doorgebracht, vertelt hoe slechtze te-
gen het alleen-zijn kan.13.05 Nieuws voor doven en

Nederland 2
Liefde en bedrog. 3-delige Ca-

J£se serie. Afl. 3. Betsy besluit in
!*' te gaan handelen, hetgeen
jj'9een windeieren oplevert.

lul d '9nDours- Australische serie.
H..R°binson wordt door iedereen■Jciteerd vanwege zijn verloving
Ir rtrry' benalve doorzijn zus Julie.Ne melkweg. Amerikaanse te-

2 Journaal*
""Thuis in de dierentuin.

""«alische serie. Afl. : Toekomst-rsPellingen. De waarzegster Ma-e nosalita maakt diepe indruk op
u' [Jaar die is dan ook de enige.
J*RA's kindermenu. De avon-, "yan Teddy Ruxpin, tekenfilmse-
i,*"'" Oom Grubby. (herh.).Boes. Tekenfilmserie. Afl.: BoesJf'ernaast.
[, p® Smurfen. Tekenfilmserie.

" Babysmurf bij de wrattenmon-Jfoerh.).
jjj Journaal.
l^**De baas in huis? Ameri-
lr)n^e comedyserie. Afl.: De oom
WS' F'ossin'- ZiJn vroegere buur-
Jr'vraagt Tony of hij haar oom

onder zijn hoede wil ne-. Labyrinth. Spelprogramma ge-
il) r 6Bl"0, door peter Jan Rens.
.Bloemen voor Lennaert Nijgh.

sementsprogramma met Karin
Cen ■w «olden Girls. Amerikaanse co-
aterie* AfL: De heldin van hetiJand. Rosé wordt uitgeroepen
(j vrouw van het jaar.
.Achter het nieuws. Actualitei-S,ek.
jj Journaal.
i. China's geheime wa-

* üeel 4: Het volk -de toekomst.

Duitsland 1

Duitsland 3 West

bij onderzoek op een journaliste, die
contacten heeft met rechts-radicalen.

01.05 Tagesschau.
01.10-01.15 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Amsterdam, met de sopraan Eva
Lind, de mezzo-sopraan Mariana Cio-
romila, de tenor Luca Canonici en de
bas-bariton Harry Peeters. Zij zingen
aria's uit bekende Italiaanse en Fran-
se opera's. M.m.v. Ronald Schneider,
piano.

cumentaire. over het ontstaan van deDDR n.a.v. het 40-jarig bestaan.
23.15 Liebe ohne Skrupel. Neder-

landse speelfilm uit 1977 van GeorgeSluizer, met Bibi Andersson, Anthony
Perkins, Sandra Dumas e.a. Laura,een vrouw van rond de veertig, krijgt
een liefdesverhouding met Sylvia,
een meisje van twintig. Om aan het
verlangen van Laura naar een kind
tegemoet te komen, verleidt Sylvia
Laura's ex-echtgenoot en wordt
zwanger. Dit heeft dramatische ge-
volgen.

01.00 Heute.

nenvolk in Mexico.
22.30 Auf Wiedersehen in Kairo. En-

gelse serie in 7 delen. Afl. 6, met
Emma Thompson, Kenneth Branagh,
Charles Kay e.a. Als de echtgenote
van Bill Castlebar in Cairo opduikt,
smeekt Angela Hooper Harriet haar
te vergezellen naar Luxor voor een
korte vakantie. Harriet stemt toe maar
wordt na aankomst plotseling ernstig
ziek.

23.30 «Preston Sturges. Filmportret
van een Hollywood-regisseur.

00.00 Laatste nieuws, aansl.: Zur
Nacht.

23.07 Brug naar Banda. Documentai-
re over de Banda-eilanden in Indone-
sische Archipel.

23.45 ""Ontdek je plekje. Texel,
(herh.).

00.00-00.05 Journaal.

NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

AVRO
15.30 ««AVRO service salon. Geva-
rieerd magazine. Presentatie: Aman-
da Spoel en Tineke de Groot.

17.05 Americas Cup. Documentaire
over deze oudste en meest presti-
gieuze zeilwedstrijd van de wereld.
Commentaar: Jack van der Voorn,
(herh.).

17.55 BDe zwartkijkers. 4-dlige serie
over het medium televisie. Deel 4: En
wat nu? (herh.).

18.10 Van thuisbridger tot clubbrid-
ger. 7-delige cursus speeltechniek.
Vandaag: De tweede hand.

18.30 Top pop. Introductie van de te-
rugkeer van Toppop. Presentatie:
Bas Westerweel, Hans Schiffers, Ro-
bin Albers en Rich van Velthuyzen.

18.45 ""David, de kabouter. Teken-
filmserie naar het boek De Kabouter
van Rien Poortvliet en Wil Huygen.
Afl. 1.

19.10 Music masters. Muziekquiz ge-
presenteerd door Ad Visser.

20.00 (TT)Joumaal.
20.29 Toppop discovery. Live-regi-

stratie van dit popspektakel vanuit de
Evenementenhal in Eindhoven. Pre-
sentatie: Bas Westerweel.

21.20 Opsporing verzocht. Program-
ma om in samenwerkng met depolitie
misdrijven te voorkomen en op te los-
sen. Presentatie: Jan Scholtens en
Will Simon.

22.12 ""Prinsengrachtconcert
1989. Reportage van dit concert te

Duitsland 3 SWF
08.55 Gymnastik im Alltag. Bewe-

gung macht spass. Afl. 8.
09.25 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 30. (herh.).
10.10-12.40 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 4.
18.30 Die Sendung mit der Maus.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

20.00 Nur du allein. Amerikaanse
speelfilm uit 1956 van Jerry Hopper
naar het toneelstuk van Come prima,
meglio di prima van Luigi Pirandello,
met Rock Hudson, Cornell Borchers,
george Sanders e.a. Een Amerikaan-
se arts ontmoet bij toeval zijn doodge-
waande vrouw. Na deze lange perio-
de van scheiding trachten zij opnieuw
een gezinsleven op te bouwen,
(herh.).

21.32 West 3 aktuell.
21.45 Lander, Menschen.Aben-

teuer. lm Spiegel des Schamanen,
natuurdocumentaire over een india-

15.58 Lolek und Bolek. Tekenfilmse-
rie. Afl.: Wettlauf über Tisch und Ban-
ke.

09.45 Gezamenlijk ochtendpro-
gramma ARD/ZDF.

13.15 ZDF-info Arbeit und Beruf.
(herh.).

13.30-14.30 ""Doppelpunkt vor Ort.
Der helle Wahnsinn, documentaire
over ongevallen na de disco en de ge-
volgen daarvan, (herh.).

15.25 ""Teletekstoverzicht.
15.45 Programmaoverzicht.
15.55 Heute.

16.05 Logo. Jeugdjournaal.
16.20 Pfiff. Sportprogramma voor de

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

dern.
17.10 ""Tele-lllustrierte. Magazine

met actualiteiten,, sport en amuse-
ment.

17.45 Der Engel auf Erden. Ameri-
kaanse serie, met Michael Landon,
Victor French, Ned Beatty e.a. Afl.'
der Vater aus der Fernsehserie. Aan-
sl.: Mode höchst-persönlich.

18.25 Ein Engel auf Erden. Vervolg.
18.58 Programmaoverzicht.
19.00 Heute.
19.30 ""Ihr Einsatz bittc.Spel en

gesprek rond Made in Germany, ge-
presenteerd door Dieter Thomas
Heek. M.m.v. Paul Anka, Roy Black,
Juliane Werding e.a.

21.00 Frühes leid. Reportage over
jonge vluchtelingetjes in Karachi.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Auferstanden aus Ruinen. Do

(g *uF-lnfo. Arbeit und Beruf.
Agesschau und Tagesthe-

10 y°etbal. Europabeker.
Sj *ennzeichen D.
(^Persoverzicht.
(.'3.15 Tagesschau.
!q ***Teletekstoverzicht.
IS £>gesschau.
te,"'*0 Campbells. Serie. Afl. 32:
ijj'-'ebe rostet nicht.0 Grad östlich Lange. Reis>r s*fchwege naar Göttingen, waarJPorters Franz Gernstl en Peter
«i6 er weer interessante mensen enij op hun weg tegenkomen.
IS "Je Trickfilmschau.
£, 'Jon.as & Senior. Der Neue
i:'-delige Nederlandse jeugdse-
Q * Der neue Plan C.

Kein Frosch. Natuur- en mi-
|j voor kinderen.
!j .[agesschau
!, rf>underbirds. Serie. Afl.: Kei-
Ij I?che Bewegung.ij
tj f^er und Heute. Actualiteiten.
liJJ'e Wiesingers. Serie. Afl.:
Ift 7-

Iq ~Io9ramma-overzicht.
Ij LrT)Tagesschau.
ir, "*« blonde Fallbeil oder Le-
ipj)it Klischees. Filmportret van
.fiscus Edmund Stoiber.
% °er 7. Sinn.
'irnm* Gelc' oder Liebe. Spelpro-
■^tL9*Iq '»9esthemen.

RD-Sport extra. W.K. Ama-
S <;Ksen, halve finale vanuit Mos-
-3q vatting.
dl T?'110'"-- Thriller in twee delen
\Ma«hias Seelig. Deel 1-De
t, Radicale groep 0.D.1.N. dreigt6n atoomramp. De politie stuit

MTV Europep

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

Weather.
22.00 Touch & Co.
23.30 Look Out Europe. Gevolgd

doorWorld News, Goodyear Weather
and the Mix.

02.00-06.00 Italiaanse programma's
van Rete Mia.

V-KANALEN, OLFLENGTEN
M. L.L.M VJ I l_ I N

(ri^CAI-abonnees:a'en zie schema exploitant

.
%

2wart wit programma
l. stereo geluidsweergave
'; weetalig bij stereo-app.teletekst ondertiteling
Êl r-, .
ELEVISIE
k/ n Ö 1: 5. 26. 29. 46. 51. 53 en 57

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

Radio 1: 95.3 en 100.3mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 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)
WDR4: 93.9 en 91.9 mHz

België/RTBF

22.25-22.30 Audio-videojournaal

20.40 Waarom is de zee zo zout?
Westduitse tv-film van Peter Beau-
vais naar het werk van Brigitte
Schwaiger.

20.00 De geest en de vorm. 10-delige
serie over de ontwikkeling van de Ja-
panse cultuur.

18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 16.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 841. Girvny wil Craig, onder haar vleugels houden. Owen
wordt door Wayne afgeblaft.

19.23 2x7. Tv-spelletje.
19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.

Selgië/TV 1
* ■
Fr)t9t"iOO Schooltelevisie. Wereld-

ei

? Uir'? Mosa- Braziliaanse serie
5 ,J.celia Santos. Afl. 19.&Q >uws.
5 PlnTak- Animatieserie. Afl. 31.V^"8- Afl-: p|ons en de mees-lQ |Jper.

■ $4. ~9 Fu. Amerikaanse serie.
|*ï |.j 'hief of Chendo. Caien komt
i^thpri do en verneemt dat
Jl js no9 Shen Ming Tien verdron-
% en een familielid de machtJ» Strepen.
"S jj/tefilm.
SJr«"""ding door derden. Pro-
k iV|LVan het ACV-Informatief.
iNcht delm9en en programma-

,

leder heel uur nieuws. 6.02 De ha-
vermoutshow. 9.04 TROS gouden
uren. 12.0450 Pop of een envelop.
14.04 De nationale hitparade top
100.18.04 Driespoor. 19.04TROS-
dancetrax. 21.04 De CD show.
23.04-24.00 Sesjun.

Radio 3

14.00-15.30 Schooltelevisie. 17.45 Va-
caturebank. 18.00 Nouba Nouba. Kin-
derprogramma met De Smurfen en
Tchip, tekenfilms. 18.30 Jamais deux
sans toi. 18.53 Programma-overzicht.
19.00 Journaal. 19.03 Ce soir. 19.30
Journaal en weerbericht. 20.05 Autant
savoir. Consumentenmagazine. Van-
daag: Les moules ont la pêche. 20.30
Le solitaire. Franse speelfilm uit 1986
van Jacques Deray, met Jean-Paul
Belmondo e.a. Commissaris Stan en
zijn vriend en collega inspecteur Simon
zijn van plan hun baan bij de politie op
te zeggen. Als er op een nacht een

moord plaatsvindt, lopen de zaken an-
ders dan verwacht. 22.05 Le monde du
cinéma. 23.00 Uitslagen van de Natio-
nale Loterij. 23.10 Weerbericht. Aansl.:
Laatste nieuws. 23.40 Bourse, beurs-
berichten. 23.45-23.55 Reflêts du libe-
ralisme. Politieke uitzending.

België/Tele 21
19.00 Reflêts du liberalisme. Politieke
uitzending. 19.30 Journaal met simul-
taanvertaling in gebarentaal en weer-
bericht. 20.05 Opéra, le magazine de
l'opéra. 21.05 Les nuits révolutionnai-
res, 7-delige serie over het leven en
werk van Nicolas Restif de la Bretonne.
Afl. 1: Le spectateur nocturne, (herh.).
22.05-23.45 Carré noir. Histoires d'A-
mérique, Frans/Belgische gedramati-
seerde documentaire uit 1988 van
Chantal Akerman.

TV5
16.05 Brèves. 16.10 Temps Présent.
17.10 La Chance Aux Chansons. 17.30
La Vérité Est Au Fond De La Marmite.
18.00 Des Chiffres Et Des Lettres.
18.30 Récréation. 19.00 Télétourisme.
19.30 Brèves et Météo Européenne.
19.40 Papier Glacé. 20.00 Magazine.
21.00 Nord-Sud. 21.30 Vu D'Europe.
22.00 Journal Télévisé Et Météo Euro-
péenne. 22.30 Apostrophes. 23.45
Océaniques. 00.20-00.50 Continents
Francophone.

20.00 Boemerang! Quiz waarin be-kende Vlamingen het tegen elkaar
opnemen ten bate van de Boeme-rangactie 1989.

20.10 Buren. Australische serie Afl
201. Max heeft hartklachten. Zowel
Rosemary als Des hebben een min-
der prettige ontmoeting.

20.35 Felice! Quizprogramma waarin
twee duo's spelen op vierentwintig te-levisieschermen. Het winnende kop-
pel speelt in de finale om de auto"

21.05 Panorama.
22.00 Verrassende vertellingen. Se-

rie fantastische verhalen. Afl.: Ren-
dez-vous van Paul Annet naar een
verhaal van John Charters.

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

Röpcke.
23.20-23.25 Coda. Saper vorrei se

m'ami, van Haydn, uitgevoerd door
Louis Devos, tenor.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Stay away, Joe. Amerikaanse

speelfilm uit 1968 van Peter Tewks-
bury over de Navajo Joe Lightcloud,
die het, behalve met de regering, ook
aan de stok krijgt met de schietgrage
Glenda Callahan, met Elvis Presley,
Burgess Meredith, Joan Blondell e.a.

21.10 Südwest aktuell. Neues urn
Neun.

21.25 Landtag aktuell. Parlementair
magazine met Christoph-Michael
Adam.

21.55 Sportimport.
22.40 Miami Vice. Amerikaanse poli-

tieserie met Don Johnson, Philip Mi-
chael Thomas e.a. Afl.: Zu jung zum
Sterben. De 19-jarigeEddie wordt op-
gepakt wegens drugsbezit. Omdat hij
op zijn leeftijd nog geen keiharde
handelaar is, trachten Sonny en Ri-
cardo hem te winnen om met de poli-
tie samen te werken. Als hierdoor een
bende opgerold kan worden, blijkt de
prijs hoog te zijn.

23.25 Showbiss. Gevarieerd pro-
gramma met Desiree Bethge en Jan
Hofer.

23.55 Laatste nieuws.

18.52 Kinder-Verkehrspot.

17.00 Englisch für Anfanger. Cursus
Engels voor beginners. Les 2.

17.30 Physik im Telekolleg 11. Cursus
natuurkunde. Afl. 4 (herh.).

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.29 Ferdy. Tekenfilmserie. Afl.: Das
Kuckucksei. (herh.).

16.40 Die Barke/La barque. Afl. van
de cursus Frans Die Viererbande/La
Bande des Quatre.

09.00-10.36 Schooltelevisie.
16.25 At the seaside. Afl. uit de serie

Play time.

08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 19.
08.30 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 4.

radioRadio 1
leder heel uur nws. 7.04 AVRO's
radiojournaal (7.30 Nws.). 9.06 Ar-
beidsvitaminen. 10.50 Leuterkoek
en zandgebak. 11.06 Arbeidsvita-
minen (vervolg). 12.06 De Burge-
meester is jarig! 12.55 Meded. voor
land- en tuinbouw. 13.09 AVRO
Radiojournaal. 14.06 Koperen Ko
en Nikkelen Nelis. 16.06 Echo-ma-
gazine. 18.35 Man en paard. 19.04
Onder tafel. 19.53 Column. 20.03
Voor wie nietkijken wil. 23.05 Met
hetoog op morgen. 0.02 Truc light;
1.02 EO's country uur. 2.02 Voor
wie niet slapen kan. 3.02 Gospel
vantoen. 4.02 de ochtend-mix.
5.02-7.00 Wakker op weg.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Het le-
vende woord. 7.11 Vandaag...don-
derdag. 8.04 Hier en nu. 8.53 Ont-
moeting. 9.04 Wie weet waar Wil-
lem Wever woont? 10.04 Plein pu-
bliek. 11.04 Onvoltooid verleden
lijd. 12.04 t blijft Hollands. 12.40
Middagpauzedienst. 13.04 Hier en
nu. 13.20Skip Voogd presenteert...
14.04 De tafel van vier. 15.04
NCRV Coupe soleil. 16.04 De Fa-
milieshow. 17.04 Hollandse
hits. 19.02 NOS Jazz-platform.
20.00-07.00 Zie Radio 1.

WDR4
6.05 Morgenmelodie. 9.05 Musik-
pavillon. 12.07 Gut Aufgelegt.
14.05 Auf der Promenade 15.00
Café-Konzert. 16.05 Heimatmelo-
die. Musik-Express. 20.05 Zwi-
schen Broadway und Kudamm.
21.00 Musik zum Traurnen. 22.30
Nachtexpress.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 De eerste ronde.
(6.30, 7.00 Nieuws. 7.30 Nieuws en
R.V.A.-ber.) 8.00 Nieuws. 8.10 Bi-
stro & Co. 10.00 Nieuws. 10.03
Parkeerschijf (10.30 In het spion-
netje). 11.55 Mediatips. 12.00 Lim-
burg Vandaag. 13.00 Nieuws.
13.10 Het schurend scharniertje.
13.15 Roddelradio. 14.00 Hitbox.
17.00 Limburg Vandaag. 18.00
Nieuws. 18.10 Over stuur 20.00
Het orgeltje van Yesterday. 22.00
Nieuws. 22.05 Boem boem. 23.30-
-6.00 Nachtradio. (5.00 en 5.30
Nieuws.)

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 'Treff nach
elf. 12.00 RTL-Themen. 12.15Ca-
sino Parade.l4.oo Viva. 16.00 En-
tenjagd. 17.00 RTL-themen. 17.15
RTL-Musikduell. 19.00 Neunzehn -Vierundzwanzig. 00.00-01.00Traumtanzer.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, Consument, Agenda
en Muziek. 13.05, 14.02, 15.02 en
16.02 Kort nieuws. 17.02 Reg-.weerber. 17.05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek. 17.25 Anno
toen: geschiedenissen uit Limburg.
17.55 Kort nieuws. 18.05-18.07
Aankondigingen.

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 8.30 Besinnliche Worte. 9.10
Musikexpress. 10.00-12.00 Gut
aufgelegt. 12.00Veranstaltungiska-
lender. Musik bei Tisch. 12.15 \/er-
anstaltungskalender. 13.00 Fri-
schauf. 14.20 Musikzeit heute :Country & Western. 15.00 Nsich-
mittagsstudio. 16.05 Spotlight
17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF-.Ak-
tuell. 18 40 Jazz. 20.05 Nachri.ch-ten/Sendeschluss.

18.40 Turks progr. 19.00 Progr.
voor builenl. werknemers. 20.30
Schrijvers van de nieuwe tijd. 21.00
Effectief omgaan met conflicten.
21.30-22.00 Zelf mode maken.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming.
(8 00Nws). 9.00 Veronica's mees-
terwerken I: Berliner Philharmoni-
ker. met sol. 10.30 Muziek voor mil-
joenen. 12.00 Veronica's meester-
werken 11. 13.02 Nederland mu-
ziekland klassiek. Gesprek met
componist Ed de Boer. 14.00 Me-
tronomiumin „konsert". 15.30Zeg-
gen en schrijven. 16.00 Solisten.
16.30 De Beweging. 18.02 Vervolg
De Beweging: Han Reiziger ont-
vangt Jan Willem ten Broeke. 20.02
HetPodium met om 20.02 De wan-
delende tak: Vrouwenzang aan de
Kiwilu; 21.00 Voorland; 22.00
Downbeat: Zuid-Nederlands jazz
festival (4); 23.00-24.00 Audio Art.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 Geen vakan-
tie, toch op reis. 10.00 De zonne-
bloem. 11.00 50+. 12.00 Nws.
12.05Kruispunt. 12.20 Tussen de
regels. 12.30 Volwassenen kate-
chese: Om U te dienen. 12.53 In
gesprek met de bisschop. 13.00
Nws. 13.10 Derde Wereld. 13.40
Da Capo. 14.00Klasse. 15.00 Vo-
gelbescherming. 16.00 NOS Cul-
tuur. 17.25 Marktberichten. 17.30
Scheepspraat. 17.35 Postbus 51
Radio-magazine. 17.55 Meded. en
schippersberichten.lB.oo Nws.
18.10 KRO-literair: Lezen voor de
lijst. 18.20 Uitzending van de PvdA.
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VOünKunz en Siemen Ruhaak in het Duits drama
"^orn is de zee zo zout?' (België/TV 2 - 20.40 uur.)

derland 1
kaanse serie van Seymour Robbie.
20.25 SAT.I Wetter. 20.30 Cagney &
Lacey. Afl. Strefj. Amerikaanse mis-
daadserie van Alexander Singer met
Sharon Gless, Tyne Daly, Al Waxman
e.a. 21.25 SAT.I BLICK 21.30 Mann,
bist du Klasse. Engelse speelfilm uit
1972 van Meivin Frank, met George
Segal, Glenda Jackson e.a. 23.20
SAT.I BLICK 23.30 Topics. 00.00 Die
Profis. Afl. Agentenfieber. Engelse mis-
daadserie van William Brayne, met
Gordon Jackson, Martin Shaw e.a.
00.50-01.00 Programmaoverzicht.

SSVC

RTL Flus

(ADVERTENTIE)

WmW*mW^mm\
f VAN DEZE WEEK'

"Groove Zone" Een serie van 3 CD's
met fantastische dance
classics. ■! C95
SLECHTS PERCD. XO-

"Now this is music Vol. 4"
lets oudere hits. Oa.: Elton John
"Nikita", Whitney Houston,
Simple Mirids, eva. "I ""T95NUSLKHTC^^^JLf ■

ROLLING STONES "Steel Wheels"
Nieuwste CD O"795DEZE WEEK Off.

kiuocELZßnc
Paarkan jeniet omheen
AKERSTRAAT 19 HEERLEN

Duitsland 2

Limburgs dagblad televisie en radio donderdag m\

06.00 Guten Morgen mit SAT.I 09.00
SAT.I BLICK. 09.05 SAT.I Teleshop.
09.30 Programmaoverzicht. 09.35
Niklaas, ein Jungen aus Flandern. Afl.
Willkommen Aneka. Japanse teken-
filmserie. 10.00 SAT.I BLICK 10.05
General Hospital. Afl. Benny's Lager-
haus. Amerikaanse familieserie. 10.50
Teletip Gesundheit. 11.00 SAT.I
BLICK 11.05 Ein blinder Passagiere
hat's schwer. Engelse komedie uit
1970 van Ralph Thoma, metLeslie Phi-
lips, James Robertson Justice e.a.
Aansl. Tekenfilm 13.00 Tele-Börse.
14.00 Ihr Horoskop. Aansl.. program-
maoverzicht. 14.05 Arme mit den roten
Haaren. Afl. Abschied von Arme. Ja-
panse tekenfilmserie. 14.30 Paper-
moon. Afl. Betrogene Betrüger. Ameri-
kaanse jeugdserie. 14.55 Der Goldene
Schuß. 15.05 General Hospital. Afl. Urn
Haaresbreite. Amerikaanse familiese-
rie van Alan Putz met Chris Robinson,
Anthony Geary, Genie Francis e.a.
15.50Teletip Koehen. 16.00 SAT.I Te-
leshop. 16.25 Der Goldene Schuß.
16.35 Bonanza. Afl. Hoss Cartwrights
roter Bruder. Amerikaanse westernse-
rie van William F. Claxton, met Lome
Greene, Pernell Roberts, Dan Blocker,
Michael Landon. 17.25 Teletip Auto.
17.35 SAT.I BLICK 17.45 Programma-
overzicht. 17.50 Das Land des Feuer-
baums. Afl. Trommeln desKrieges. En-
gelse avonturenserie van Roy Wardy-
baker, met Hayly Milis, David Robb,
Holly Aird e.a. 18.45 SAT.I BLICK
19.00 Glücksrad. 19.30 Trapper John,
M.D. Afl. Jubilaum mit Bombe. Ameri-

Alle programma's in stereo.
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control.
12.30 MTV Playback.
13.00 VJ Kristiane Backer.
15.00 Yo Mix.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola Report.
17.15 Dire Straits. Clips.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV.
19.00 MTV at the Movies.
19.30 Remote Control.
20.00 MTV Spotlight.
20.30 Kristiane Backer.
21.00 Metal Hour.
22.00 Ray Cokes.
22.45 The Coca Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 MTV Spotlight.
01.00 Club MTV.
01.30-07.00 Night Videos.
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Dames fantasie Joggingpakken sjes iack S?^ 1955 - HENDRIKS
jack met capuchon (2iefoto)indiv.kleuren Matenii6,mi4o. 69,50 J—erts 129,50 iy|mm|r^g^|g CÜ^B

Geen 119,- nu 69.50 maten 116 tm 176, 4Q (Ml 74 RH Bijpassende pantalon TQ (-ft -C^ VnUU^ UW geen39^7s nu 13, JU | M*tenM6"ml76 *'_ va 59,50 GIGANTISCH GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN!

n «*«« nnnnlntl PvMa malan himicnnc */m moot KQ HEERLEN, SCHELSBERG 88, tel. 045-721124. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond. I pm^SU3ITI6S OPyclcl! UiOlg Ml dlCil UIOUoOnS l/M Uladl DÖ. SITTARD, BRUGSTRAAT 1, tel. 04490-15656. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond.; | gratis; m MÊ 9

______________— , i

NOG 3 DAGEN:
0%RENTE =£-,
OFFLIOOOr J!s^r
KORTING _B
Wie nog deze maand een nieuwe Metro, „jÉpl 3fc-«
Maestro, Montego ofRover 200 koopt, fefi^.^ .lifN^kan profiteren van een zeer aantrekkelijk *f| ||p
aanbod: 0% rente bij 12 maanden ■~J3BhHSS £■financiering (5.8% bij 24 maanden, I MmSMMiSSmm
7.9% bij 36 maanden) of maar liefst xfÖ3BK_^-v
fl. 1000 - korting direkt bij aankoop £g&£^
(behalve voor de Metro GT). Informeer gSS IP^Snaar de voorwaarden. Hg pr
Ga «w Aiaar deAustinRover dealer wmMmimmÖÏËti^mwm

BEEK: BV AutobedrijfSpronken-Beckers, SITTARD: HaveAutomobielbedrijf,
Pr. Mauritslaan 97, Tel. 04490-75 945 Industriestraat 31, Tel. 04490-15195
HEERLEN: Autobedrijf BaltBV, SUSTEREN:Firma Moorthaemer,
Kasteellaan 1,Tel. 045 -7215 41 Rijksweg Noord 16,Tel. 04499 -15 49

"Het komt voor de deur
en X blijft verrassendi

lfi__ijf£|--7 m m Nm M ■/ i\B "Pi- m*r%n

mmW I''!******^ milï'llllMlllaallilaaartWlllMl . <.■.*_»_, . * ,V, ■ .!,■> ,|| W»W_.. ~.. , """"T

Alcohol en verl eer dat kurijZ niet maken.
Dat vindt bijna iedereen. Tjch zijn er nog van
die mensen dievinden dat zij zelfwel zullen
uitmakenofze met een slok op gaan rijden
En wie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daar bemoei jejetoch niet
mee. Maar door dat soort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moet wat aan veranderen.
ZEGER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want
alcoholenverkeer datkun je
nietmaken

S~M^BHmmmmmmmmmmWMl///f—f j WM£////^h VerkeerNederland
v 7n pJJMMfA///

Ligt uw hart in Limburgs natuur?

\ V f ■■> HllM__i ■> '\ i ’ . Bel of schrijf:
7^ / / /ju Stichting het Limburgs Landschap

" /j/ Kasteel Arcen

lÉWvs) postbus 4301, 5944 zg Arcen

*^ telefoon 04703-1840 y

RI i£§» J^__t' " ___^
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iP^TT--»«»»"=-- q_-ï^*b-| S 123=11 LSlfl*l"sï 3 clKPm^ ÖSjfiilJ^sri S«»_11i sbjl*SJ.SsË*: " MJ-S Sf § >s!*|az |1!P* s&iii|iH|lsliiii gjl |ïH3i2li|f|lgii! |ig |

1 tifii it Hiiïftf iiffiiiffitit isi3i Iry d
"7__-Q_cj_c£=ö3£^:si3S_!__s_3 fe -S 3j( _J 2c05 *S 8 « \^^F
S^W 3Ï£«I«I:? W-^*s 2^*s^ w w" == 5- _«_*«*^ (^-^.^fcfc,

2 5 _0 0-_CC"^«" --»Biaii|pjggi-__.

JAPAN DAYS ♦1 BV MITSUBISHI! é
BEEK/GENHOUT N. GELISSEN, KERKRADE AUTO KLEUNEN, SCHINNENW KEES
Hubertusstraat 49, tel. 04490-71054. Locht 193,tel. 045-425555. Dorpsstraat 64, tel. 04493-1721.

HEERLEN AUTO KLEIJNEN HEERLEN, MAASTRICHTAUTO KLEUNEN, STUARD BEK,
Passartweg 35a tel. 045-212035. Molensingel 1 (Wijk 29), tel.043-612323. Tunnelstraat 2a, tel. 04490-25794.
HORN HORNERHEIDE, POSTERHOLT TON HOOGENBOOM,
Heythuyserweg 10,tel. 04758-2561. Roermondseweg 36, tel. 04742-2670. ■ . y

Poßaera-^--sëpTëmD^^ 34Limburgs UagbLad
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Kent ut nog dat roemruchte tv-spelletje "Wie van de Drie"? B!ï!H_i*"I!!li!^ Holland patat frites QQ Johma huzarensalade
De laatste vraag luidde altijd: "Wil de échte mevrouw (of meneer) X 14iaiWl___fi___________^^ (diepvries.) Helekilo>2<5 nu 77 (gegarneerd.) 600 gram>tf nu __..
opstaan?" Wievan dezedrie dames, denkt u, zou échtbij deLage Prijzen koolen PRINZESS jonkerfris sillevoldt GOUDA'S Lupack knakworstjes 199 Heinz Spagheronisaus 195
Marathon van JanLinders geweest Zijn? S

R
P"

F, SLAGROOM APPELMOES SPLITERWTEN GLORIE (groot)glasa4oogram23s nu i. 250mL^nu 1.. Mevrouw 3, natuurlijk. Je ziet 't meteen aan dat winkelwagentje. " ,tb„, ~ H Uik . Kano-koeken QO /^^ magere

Tot aan derand toe gevuld[met bekende kwaliteitsart^elen. Mevrouw 1 ftjL^ £^u X gran^u ?oSgramj^'' Vö >fif S^Snu 1?en 2 zijn voor hun boodschappen duidelijk bi) de concurrent geweest. _^/^V /^iT^ P^/^V >_l F^ /*^V/S Koopmans pannekoekmix 139 fcjp fiV ... . „
Want zoals u weet, heeft JanLinders met succes onderhandeld over PxU VJv 1 /■ !___, UW speciaaHOOgramJ^nu 1. nuvaneiSvoor 77te hoge prijzen. En zijn ruim 100 merkfabrikanten behoorlijk met hun IJy / 5 Koopmans cakemeel QQ r .. ni| Vn

Q-Prijs omlaag gegaan. Bij JanLinderskunt u dus méérkopen voorhetzelf- I V-* l^|X V^ | pak a 500 gram 98 nu 07 027 cm voor TVde geld. Van 't allerbeste, welteverstaan. Net als mevrouw 3. oriva appelsap qq ' "J-L 1,1 j*tf v v ife Grote bos wortelties 149
Van: Voor: Van: Voor: Van: Voor: ¥§ Herschi limonadesiropen literpak>«!> nu / / ti^gÈ? per bos 1.

É| Ruitjes halvarine ~. CQ Brinkers Bak & Braad «A.K Yovol yoghurtdrink "1 45 jk sinaasappel, framboos Macleansanti-tandsteen "1 59 WËF" James Grieve 149I kuip a 500 gram ,s&' SS pakjea 200gram \P? diverse smaken. Literfles Joï" 1. S of reine claude. "I 99 tandpasta tube a5O ml. >T5nu ±. handappel 2 kilo 1.
tCampina verse volle 159 !^S 1 69 «oldsunsinaasappelsap "I 59 W Literfles^nu 1. Biotex vloeibaar750mk^ CT99 Kwaliteits varkensfricandeauSSSr 1. 2hter

i

fles-ofPak 4^ J-* lit«pak 1. Plutovlees/groentebrokjes . Ti,del„k.npn,.verlaagd: aanhetstukofgesn eden
"*»mm v ><r Herschi cassis |39 Timson appelstroop QQ voor de hond. ■» "1 69 Campina "1 11 verkrijgbaar.Remia vleessauzen QQ literfles

/f jo%" X, beker 350 gram>tó nu // Literblik = 810 gram >H? nu ±« verse halfvolle melk literpak X« 500gram '^tf'.-^ftte.»d'verse smaken250 ml. J0"// 0 -- jS^^B^Rtoï^HL
Heco kippevlees in 159 . ü|*^»

__ Q. Mfe^^M^^fe^S^bou.llon34oml. 1. ■! " J
■««a^^^, Resi frituurvet 079 "^t^rtl *J*'S!*:^^* A sff JMHË| Wt/KiM PB-
sgqpfc ii pak al kilo --" I -ItiWni ÉÉÈfc Friki: verse kippedrumsticks 095
'?*Ë&. Bonduelle witte bonen W 1 ± 125 gram per stuk. Nu 1 kilo O.
mmi '"toniatensaus QQ j"tHUHkH lïïÈl ■fcVhfliVLhT Jl li flj P Mals katenspek "198

'IJBWPJJ V2literblik 7 7 ■ B nu 150 gram van 2<5Dvoor J.»

feS:, 2Bseram , 29 2^ 'tAllerbestevoornvriendelijkeprijs l:,i^PPPk" l.98

Deze akties geldenvan donderdag 28 september tot en met woensdag 4 oktober '89. De vers-akties geldenvan donderdag 28 september t/m zaterdag 30 september '89.



||imoilALE #^r^j^
SENSATIONELE AANBIEDINGEN BU WOONDORAP*
iit iin i uu] . imm \"iin\minmm\\mmm\Tmiïï\wm oVlAJ^msmêTalrijke bankstellen, fauteuils, wandmeubelen, eethoeken en slaapkamers A,ie aoederen wor_eri1 . _■~»

AliegoeaerenWOraen Kerkrade, Holzstraatl34,Straterweg 47. KERKfiABiMfVEERIworden verkocht tegen sensationele lage prijzen. geleverd met prijs- en Teiefoon 045 455151- \^ 7
WOONDORADO heeft veel prijsverrassingen in huis, zodat een bezoek in r^j/7 KoSdS6 nabii rin9baan Noord/Boshoven

de WOONMAAND OKTOBER bij WOONDORADO bijzonder lonend kan zijn. vbdo openingstijden maandag 13.00 is 00 uur
GARANTIES dinsdag t/m vrijdag 9.00 -18.00 uur (lunchpauze 12.30 -13.30 uur)

-^^^^j-^^^^j-^j-^^^^^^^^j^^^^^^^^^^^^^^^^^^—j—j-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ zaterdag 10.00 -17.00 uur: donderdagkoopavond tot 21.00 uur
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Voor jeaan 'nproefrit in de nieuweRenault 5 Cosmopo- gesproken extra's zijn, is hier standaard. Je kunt je dus
litan GTRbegint, stel jevanuitje gerieflijkebestuurders- probleemloos de luxe veroorlovenvan jeeigen weg gaan.
stoel beidebuitenspiegels bij. DeRenault 5 Cosmopolitan is verkrijgbaar vanaf

'Je veegt even nonchalant deachterruit schoon met de f. 19.995,-. Er is al een Renault 5 voor £ 18.500,-.

wis/wasser, kijkt nog even vergenoegd om je heen en Prijzen inkl. BTW, excl. afleveringskosten.
geeft gas" DERENA ULT5 COSMOPOLITAN.JEEIGEN WEG.

De schone motor reageert soepel en voor je 't weet M.

RenaUti adviseert Elf oliën. 6jaar plaatwerkgarantie.

Heerlen; Atro Heerlen B.V, Beersdalweg 97, Tel. 045-724200. Kerkrade; Chr. Kerres BV, Domaniale Mijnstraat 25,Tel. 045 -452424. Maastricht;'Autocentrum G.M.R dejonghe B.V, Molensingel 3 (Autoparc Randwijck), Tel. 043 -616288.
Valkenburg(L); Auto Valkenburg, Wilhelminalaan 19-21, Tel. 04406-12514.
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«nT7 souden AWÊÊkheel\^t*m£t■______.__pi: * * *■ ". TB ■_■ "H4£fll mmwL WB

I
a-__r "I --■

■F *^k V
_V *^l HI _H Br

f GIRO 7515 GEEFT KINI |KANS i S^N^|^^K

■ ■ ■■ I I

Heeft ueen
vuurtjevoorme?

' k-l kuit (jubcurcitdulkilïamU'vm niei tn di h»il
J.it /i|tl sify_i'al bniinJl Kin iniyliiildi),i'vcrslnumJlnid'
Ihii iskvl niu#.'lt|k Maar bii uudere iikiim.ii /dulm nok
Dffl kb niuUgurs kunißii gaan. Mussdiku mi taste Idu.ll
laiilti^iiiiniiilfilLiiKiiik-ZtkiTwanißvraiHu.-dingen rv^d
DUliftviHirkiiniL'ii

Mrturlikiji \uii ikiikiilic is xv xckrkkHjik. ikil vad. ju-.
laalduiddiikiujixllwakTaandcliandi:. ALsßiliandi'ditrun:
Jiiif,iiidiM Utr^rvipupdewtfkjL'liiklk-idkivtiiriuki Iji Iki
d_m'hik> Iwuiiiil'lmeer aankan

/ji'n jtüKiii om Ixilt j,vln»l|>iii rijn wanneer ik- riekte
tvnln was uiulcrkiißl ln miduik' van ik'Kcvathi /i|ii
dt iltmliiiiim'lcii in te» vrm'gMadiuin iirl suuns U' Miail-
ik-ku. \ixir di' wa\g!RpvaHw. hesUol -y du iiiiiini'iuiKJg
|jtsil lOKttlnjt.n-ur ikrnr ik' (uistt. verairjyi])} is „ ludi nnm-
v^Tkurüignicitdijk

UTnaladtfi^iLidut jjikki-rtTjjfasilljjislajudtn bi| wak-
ren wd eoB i>p ilemeutw klllliK.ll wijs», wcw it -kn n|>
m im unignhik "urf w uwrlipraten.Kn waHsdiuw in dk
fcnal ik' huisarts

1 Minuutje b uni vvrruik-fli|k /itklcprutt-s dal wd vit-
w iirriiiKkuigl M;ura^ wt ik'vcrM:liijiiM.'kiuvrdLT iKTki'ii-
nen, /i|n wc heler iv sUGdunik helpen.

I Gralis Hoekje over demenlie.
IVkvlnuf ik'iiH.nlnkvï!uniuilKTaiis hi-lcß'(kil wi|uli* |

A-iklui wannen u li—t huninwl jjelraniWikli____HM
__ _uun naar Mkl- p a lioibt» I. 3.17 Ui ikmtluort „111 u || ff I,?S ixira llui pustM!g_i pl_Klu.ii vuur dc v__iM.k.j_iiii'
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JAC.HERmR| f]
EN LAAT nÊmd
W ■■■._---■-% H ._-_>-_-_---_--■ V WatdnM^^'^^^""'*"o"IfCDDACCEII Ip^^^skm^jTi
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Jac. Hermans doet er nog een schepje bovenop. Want behalve Mini-prijzen en Maxi-keuze (
staat er dekomende tijd nog méér te gebeuren in Jac.'s Verrassings Festival. Vanaf nu is $
zes weken lang elke week raak. U kunt nóg scherpere aanbiedingen verwachten. En .. ■eB
groot aantal verrassende (en voordelige!) aktiviteiten. En: u kunt één van de50-Verras-
Tassen van de Week winnen. Hetverrassende toppunt: een spaaraktie en een prijsvraag ~waarmee honderden Aegon Vakantie-Cheques te winnen zijn. Met als fantastische hoofdprl'
een reischeque ter waarde van f 2.500,-. Meer informatie in de weekfolder: Deelname-
formulier bij dekassa. Kom maar kijken. Jac. Hermans blijft u verrassen!

s

'_-- WÊÊÊ^*tiïiait ■' ■ Bij de borrel of bij de saus voor

mm. reuzepotl7ooml frites, j
'*w*B_^*"^li^ i, , emmertje 0."

S^V'wËi ÉÈk. Koelejman ■m?miiim^^^o Remia

WÈËÈr M^_jSïrV^/' Bovenstebeste Hollandse, J
r dat is smullen, vacuüm verpakt, ±750»

***&%& . Jonge mT%{\£\
Kaas w\W

m Wm m «m

*"**■

"^ " / Zi SPA-P~^£x£js

ledereen zijn eigen zakje, 1,5 liter IflQ Ibolognese. paprika of ___f'^^^^ Spa Reine J49" IS1'3 Inaturel, uitdeeldoos 12 *mwzakjes a 25 gram
Croky ChipS .369 I Aanbiedingen geldig t/m za. 30 septemW'

1989.Zolang devoorraad strekt.PriJs*''z''en
■■MMHT 1^ 1 gingen voorbehouden. De versaanbiedms

HR^_r iy:_ ■__...»_... .^_ zijn niet in allefilialen verkrijgbaar.W&Lw Kippebouten Wsjlr BroccoliMfnaturel £QQ Br 500 gram QQ fk g*^^^
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uitzenden. „Het moet gezien
worden als een eerste poging om
te komen tot een landelijk regio-
naal programma", aldus Haas-
broek, „nu in 1990 heel Neder-
land bedekt zal zijn door de re-
gionale omroepen".

Radio Rijnmond zal het komen-
de seizoen nog weer twee uur
langer gaan uitzenden. Zoals be-
kend was Rijnmond de eerste re-
gionale zender die twaalf uur per
(week)dag ging uitzenden en
veertien uur in het weekeinde.
„Inmiddels hebben ook andere
regionale omroepen besloten
langer te gaan uitzenden en daar-
mee kan worden gezegd dat het
experiment van Rijnmond een
succes is", aldus Haasbroek.

Minder piraten

Dit heeft ing A. Hoogeveen van het
ministerie van Verkeer en Water-
staat gisteren gezegd. De teloorgang
van de radiopiraterij is volgens hem
te dankenaan de 'aanpak' van zowel
de exploitanten van de zenders als
de adverteerders.

DEN HAAG- Het aantal radiopira-
ten in Nederland is de afgelopen
twee, drie jaarmet circa 80 procent
afgenomen. De hoeveelheid klach-
ten over storende illegale zenders is
als gevolghiervan gehalveerd.

Schwarzbergbuam naar Brunssum
" Die Original Schwarzbergbuam met prettige Oostenrijk-
se klanken.

Hij denkt dat "zijn kracht ligt in
zijn relaxte houding. „Ik ben
geen mens van uitersten en emo-
tionele taferelen. Als ik een show
met kandidaten presenteer, gaat
het om die mensen. Je hebt als
presentator ook de verantwoor-
dingvoor die mensen. Ik ben van
mening dat het ook de taak van
een presentator is om jekandida-
ten te begeleiden zowel voor, tij-
dens als na de show. Je moet er-
voor zorgen dat jij een rustpunt
voor hen bent. Voor kandidaten
is een tv-show een enorm gebeu-

Ted de Braak met Familie Spelshow nu bij de NCR V

Ik ben geen mens van
emoties en uitersten'

Relativeren is één van de sterk-
ste kanten van Ted de Braak. Hij
pocht niet over zijn 22-jarige tv-
carrière, over zijn populariteit.

ren. Ze leven er weken naar toe,
lopen op de toppen van hun ze-
nuwen en zijn dan niet gebaat bij
een presentator die druk en emo-
tioneel loopt mee te brullen tij-
dens een kwis."

Van onze showpagina-redactie

Heerlen - „ik voel me
geen 'uitverkorene. Ik doe
mijn werk, en doe dat naar
kunnen en vermogen, zoals
iedereen die plezier in zijn
°f haar werk heeft. Ik voel
me geen haar beter dan een
goede timmerman. Waarom
zou ik? Hij kan dingen die
ik niet kan. Maar presente-
ren en entertainen is ook
een vak." Tijdens het ge-
sprek over zijn terugkeernaar de NCRV ontpopt Ted
de Braak zich als een uiter-
mate gezellig en aimabel
mens, wars van allures die
veel tv-beroemdheden heb-
ben. Om het feit dat hij doorde NCRV is gelanceerd als
ons geheime wapen in de
strijd om de kijkcijfers',
moet hij hartelijk lachen.

" Albert Mol vanavond te
gast in de laatste aflevering
van de NOS-serie 'Oog inoog.

Het is duidelijk dat de BRT hier-
mee de concurrentie aan wil met
de VTM, dieal lapg succes boekt
met zijn vaste programmering,
veel spelletjes en films en series.
Ook gaat de BRT langer uitzen-
den, opdat de kijker na elf uur
niet naar VTM overschakelt.

Op woensdag weer een spelshow
(zoals de 'Pak de Poen Show' en
weer een comedy of een thriller.
Op donderdag een andere thril-
ler en het filmprogramma 'Pre-
mière' van Jo Röpcke en op vrij-
dag de wekelijkse speelfilm. In
de weekends tenslotte van alles
wat.

Op maandag een spelshow en
een comedy. Op dinsdag lichte
praatprogramma's en tv-drama
uit binnen- of buitenland.

Ondanks mager budget in concurrentieslag met VTM

BRT óók met meer
amusement op tv

BRUNSSUM - De Original Schwarzbergbuam uit het Oostenrijkse
Steyr komen weer naar Brunssum. Op zaterdagavond 7 en zondag-
ochtend 8 oktober treedt dit gezelschap op in het gemeenschapshuis
'In 't Ven' aan de Langeberg te Brunssum. Dit orkest was vorig jaar
ook al te gast 'In 't Ven', maar toen voor één avond. In verband met
het grote succes is dit orkest nü voor een weekend uitgenodigd. Het
programma op zaterdagavond begint om 20.30 uur, het Frühschop-
pen op zondagmorgen 8 oktober om 11.30 uur.

Grootste tv-studio van
het land in Veenendaal

richten op de internationale
markt. Duitsland ligt per slot op
drie kwartier afstand".

ken variërend van het concert
van Prince tot de Elfstedentocht
en voetbalinterlands. De TV stu-
dio Veenendaal krijgt een volle-
dig geoutilleerde tv-studio, waar
tv-producties of commercials ge-
maakt kunnen worden. Alja Suy-
dendorp: „De mogelijkheden
zijn zo uitgebreid dat we ons ook

Straalverbinding

VEENENDAAL - Met ruim 1400m2vloeroppervlak wordt de 'Te-
levisiestudio Veenendaal - kos-
ten 4,3 miljoen gulden- in januari
de grootste en modernste studio
van Nederland. „En de enige, die
vanaf de eerste steen als studio
gebouwd is. Joop van den Ende
huist in Aalsmeer in een vei-
lingloods en John de Mol in
Baarn in een hal. Daardoor heb-
ben zij te maken met geluids- en
regelproblemen die wij bij de
bouw kunnen voorkomen", stelt
Ben Suydendorp.

Van onze rtv-redactie

»Wie dat bedacht heeft! Het is te
gek voor woorden. Bovendien
2'e ik niet in dat er oorlog is tus-
sen de commerciële en de niet-
eommerciële omroepen. Goed,
er is een aardbeving geweest,
maar er is niets ingestort. Hilver-
sum is wakker geschud en dat
kan geen kwaad. Ik ga geen strijd
Weren. Ik zie eigenlijk niet in
dat er zoveel verandert. De colle-

gasten

Naast de video-, licht- en geluids-
faciliteiten wordt de studio uit-
gerust met schmink- en kleedka-
mers, eenrestaurant, VIP-ruimte
en een grote ontvangsthal. De
opklabare tribunes van de studio
bieden plaats aan 750 tot 1000

Rudi Carrell
De Braak erkent dat zijn, schijn-
baar, rustig optreden ook kan
worden uitgelegd als afstande-
lijkheid. „Ja, ik weet dat mensen
dat wel eens zo inschatten, maar
dat is dus absoluut verkeerd. Ik
ben geen fanatiek mens. Ik heb
een hekel aan fanatisme. Ik ben
wel een gezelligheidsmens. Ik
denk maar zo: het leven duurt
kort, verknoei dus zo weinig mo-
gelijk uren met ongezellige toe-
standen. Maar we hadden het
over mijn vermeende afstande-
lijkheid. Weetje, ik vind het ver-
keerd als je als presentator mee-
huilt met kandidaten of op-
zweept tot climaxen ten gunste
van jekijkcijfers. Ik hou me rus-
tig. Dat is iets anders dan afstan-
delijkheid. Je kunt als presenta-
tor ook helemaal niet om je gas-
ten geven. Alleen jezelf centraal
stellen. lemand als Rudi Carrell
bijvoorbeeld, werkt zo. Je mag
dat best noteren. Carrell heeft zo-
veel lelijke dingen over mij ge-
zegd. Ik mag ook best eens wat
zeggen. Hij is een handige vent
die zijn niet-betrokkenheid aar-
digweet te maskeren. Als Carrell
zegt dat-ie je aardig of goed
vindt, moetje oppassen. Dat is er
iets aan de hand. Hij is er name-
lijk meester in om te roepen dat
niets en niemand deugt."

Samen met echtgenoteAlja is hij
eigenaar van het facilitair bedrijf
Suydendorp. Langs Rijksweg
Al 2 (Utrecht - Arnhem) wordt
momenteel de televisiestudio ge-
bouwd. In januari gaat het pro-
ductiegedeelte open; in april de
rest van het bedrijf, waarin ook
bedrijfspromoties gehouden
kunnen worden.

Het paar nam in 1966 het installa-
tiebedrijfje van vader Suyden-
dorp over en bracht het binnen
enkele jaren tot bloei. Grootste
klus was de technische installa-
tie van het Utrechtse winkelcen-
trum Hoog Catharijne. „Het ging
fantastisch tot de bouwcrisis van
1974", vertelt Suydendorp.

De televisiestudio Veenendaal
krijgt een rechtstreekse straal-
verbinding met het AVVC-scha-
kelcentrum van PTT-Telecom in
Hilversum. „Wat belangstelling
betreft hadden we de studio al
eerder klaar willen hebben", stelt
Suydendorp. Temeer daar zijn
bedrijf deze week een contract
voor voorlopig een halfjaar sloot
met Veronique. In dieperiode le-
vert Suydendorp beeld-facilitei-
ten voor uitzendingen die wor-
den gemaakt in de eigen studio
van de commerciële televisiezen-
der in Hilversum.

Hij 'rolde' daarna de geluidswe-
reld in en werkte mee aan
NCRV-producties. Vanaf 1980
ging het bedrijf over op video-
producties en anno 1989 heeft
het drie reportagewagens op de
weg, die veelal werken voor het
NOS-journaal of producties ma-

„In grote lijnen komt het er op
neer dat ouders tegen hun kinde-
ren strijden. Het is dus zowel let-
terlijk als figuurlijk een familie-
programma. Het is geen grote
show in de zin van spectaculaire
Spellen, maar er wordt meer ver-
baal gestreden. De show wordt
natuurlijk gelardeerd met een
portie amusement, maar ik zoek
het deze keer in de intieme sfeer.
Ik denk dat daar behoefte aan is.
Andere omroepen zullen juist
wel groots aan uitpakken. Wij bij
de NCRV zoeken een huiselijke
sfeer zonder veel toeters en bel-
len."

Het nieuwe programma dat Ted
de Braak voor de NCRV gaat
presenteren heet Teds Familie
Spelshow. De eerste vari een se-
rie acht shows is op 21 oktober te
zien. Over de formule wil De
Braak nog niet al te veel kwijt.

„Ik heb dat destijds verkeerd ge-
daan. Ik kreeg van de KRO de
aanbieding om de 1-2-3 Shows te
gaan doen, maar moest binnen
drie dagen ja of nee zeggen. Het
leek een droom en ik heb te im-
pulsief gehandeld. Niet dat ik de
shows niet leuk vond om te doen,
maar ik heb inderdaad niet met
de NCRV gepraat. Een omroep
die het altijd goed met me heeft
voor gehad, had ik niet zo mogen
behandelen. Juist daarom ben ik
nu des te blijer dat de NCRV me
weer heeft gevraagd voor deze
programma's. Ik ben blij dat ik
weer op het oude honk ben te-
ruggekeerd." Overigens, heeft
Ted de Braak niet helemaal ge-
broken met deKRO. „Ik mag bij
de KRO mijn radioprogramma
blijven doen. Dat is gewoon een
hobby van me. De NCRV en de
KRO doen daar allebei niet moei-
lijk over. De twee besturen wil-
len in de toekomst toch meer sa-
menwerken om krachten te bun-
delen. Dat is een goedezaak."

bij de KRO, werd door velen als
opmerkelijk ervaren. De Braak
en de NCRV gingen een paar jaar
geleden niet als de beste vrien-
den uit elkaar. De NCRV ver-
weet Ted dat hij na achttien jaar
de omroep van de ene op de an-
dere week verwisselde voor con-
current KRO. Terugkijkend op
die periode zegt de presentator:

Impulsief
De terugkeer van Ted de Braak
naar de NCRV na een uitstapje

ga's bij de commerciële omroep
blijven collega's. Mensen als An-
dré van Duin, Hennie Huisman,
Ron Brandsteder en noem maar
op, waren al met grote shows op
tv. Ze worden nu alleen gebun-
deld op één oftwee netten. Als je
het allemaal terugbrengt tot wat
het is, verandert er voor dekijker

niet eens zoveel. Dezelfde men-
sen met dezelfde programma's,
alleen op een ander kanaal."

'Appie'op de
de praatstoel
bij de NOS

" Gerty Christoffels: informatie, amusement, sport en toe-
risme in één programma.

Van onze rtv-redactie
BRUSSEL - Het succes van de
ornmerciële televisiezendertl k

in vlaanderen lijkt de BRT
~ hebben wakker geschud. In de
«*ijd om de gunst van deVlaarn-

r
e tv-kijker gaat de publieke om-

,.oeP nu ook meer amusement en
chte programma's op de buisorengen. „De BRT schiet te kort
P amusementsgebied", zei di-
ecteur-generaal Jan Ceuleersar» de BRT bij de presentatiean het nieuwe winterprogram-

r}&- En juist met haar amuse-
mentsprogramma's heeft de
r*ra.ar"nse Televisiemaatschappij<VTM) succes.

Bij de BRT betoogt men dat het
regeerakkoord alleen het recht

Door de komst van de VTM
kwam daaraan een einde, maar
de BRT wil nu opnieuw toestem-
ming om dergelijke reclame uit
te zenden. Daarnaast wil men'echte' reclame gaan uitzenden
op deradio. De regering moet dat
echter goedvinden.

aan, zegt men aan de Brusselse
Reyerslaan. Temeer daar het de
BRT bij wet verboden is om re-
clameboodschappen uit te zen-
den. De BRT moet leven van wat
de Vlaamse overheid haar geeft.
En dat is bijvoorbeeld maar 60
procent van de inkomsten uit de
luister- en kijkgelden. De rest
daarvan verdwijnt in de schat-
kist. Maar de BRT-top geeft niet
op en wil nu toch commerciële
bronnen gaan aanboren.
Eerst door het werven van 'niet-
commerciële reclamebood-
schappen. Het gaat daarbij om
spotjes voor semi-overheids-
diensten of voor algemene pro-
dukten, zoals 'Belgische kaas.
Tot vorig jaar werden dergelijke
spotjes regelmatig door de BRT
uitgezonden.

*?e kijkdichtheid van die VTM-Pr°gramma's schommelt sinds
,p begin van de commerciële
ender in februari constant ronde 30 procent, beduidend meer, aJ"i was verwacht. Alleen met'e"t nieuws scoort de BRT mo-menteel dagelijks hoger in dekh-g-rsgunst.ie verhouding zal nog wel ster-

irfVn het voordeel van VTM (datn Nederland niet te ontvangen
' uitvallen, nu deze omroep dit

In de concurrentieslag met deze
programma's uit de stalvan Joop
van den Ende moet de BRT voor-lopig achterblijven. Vooral doorgebrek aan geld. Als staatsom-
roep moet de BRT bijna constantde hand op de portemonnee hou-
den.

najaar Belgische versies vanuiterst populaire Nederlandseprogramma's als 'Wedden Dat',
'Showmasters' en de Soundmix-show brengt.

Vorig jaarkreeg de BRT dat geldinderdaad, maar voor 1990 bleef
de verhoging achterwege. Omdatde BRT bij de opzet van het pro-gramma voor het winterseizoen
al met die inkomsten rekening
had gehouden, moesten plots
plannen worden geschrapt.
Op die manier kan de BRT niet
eerlijk de concurrentie met VTM

Daarbij is de BRT woedend op
de regering. In het akkoordwaarin de commerciële tv in Bel-
gië werd geregeld, werd de pu-
blieke zender in 1989, 1990 en
1991 een jaarlijkseverhogingvan
de inkomsten met 560 miljoen
frank (30 miljoen gulden) in het
vooruitzicht gesteld.

HEERLEN - In de laatste afleve-
ring van de NOS-serie 'Oog in
oog' (vanavond om 20.29 uur op
Nederland 3) praat Ischa Meijer
met Albert Mol. De nu 72-jarige
cabaretier, danser en schrijver
verwierf nationale bekendheid
door zijn optreden in het televi-
sieprogramma 'Wie van de drie.
Buiten Nederland boekte hij suc-
ces als choreograaf en regisseur.
Zijn boeken 'Wat zie ik' en 'Haar
van boven' werden bestsellers.
Ischa Meijer praat met Albert
Mol over zijn langdurige samen-
werking met Wim Sonneveld,
zijn herinneringen aan Wim Kan
en zijn schrijverschap. Verder
wordt er gesproken over zijn
werk met verslaafden waarmee
hij theaterprogramma's maakt.

Satire
De BRT komt ook met een sati-
risch programma 'Oei', dat op za-
terdag zal worden uitgezonden,
en volgendvoorjaar wordt de co-
medy-serie FC Voetbal gemaakt,
een familieserie a la 'Zeg eens
AAA' die in de voetbalwereld
speelt, zo zegt men nogal vaag.-
De Australische successerie 'Zo-
nen en Dochters' blijft nog even.
Van de 972 afleveringen zijn er
nu ruim 800 uitgezonden. Die se-
rie trekt veel kijkers weg van het
gelijk uitgezonden VTM-nieuws
en verklaart ook de hoge kijkcij-
fers van het BRT-journaal.
Ook is de BRT inmiddels van
start gegaan met de nieuwe Ja-
panse serie 'Rin', die veel lijkt op
het vorig jaar uitgezonden 'Os-
hin'. Voor eigen Nederlandstalig
drama heeft de BRT nu gewoon
nog geen geld. Als dat er komt
zal ook de informatievoorziening
worden verbeterd en uitgebreid.

op tv-reclame voorbehoudt aan
de VTM. Over radioreclame is
niets geregeld. De Vlaamse libe-
rale cultuurminister Dewael
heeft al laten weten dat de BRT
op dit punt niet kansloos is.

instructieve programma's

De BRT wil op dat tweede net
thema-avonden gaan brengen.
De hele woensdagavond is voor
de sport, de donderdagavond
voor film en kunst, de vrijdag

Met de beperkte middelen vanhet moment moet de BRT echter
nu toch het nieuwe wintersei-
zoen in. Kenmerk is het uitge-
breidere gebruik vari de zender
BRT 2. Het tweede net wordt nu
immers maar twee tot drie avon-
den in de week gebruikt.

Winteseizoen

Zo is er inmiddels op zaterdag
het nieuwe programma 'Het Ei
van C^hristoffels', een totaalpro-
gramma met informatie, amuse-
ment, sport en toeristische infor-
matie,, te presenteren door Gerty
Christoffels, bekend van het toe-
ristische magazine 'Boeketje
Vlaanderen.

en de zaterdag en zondag voor
amusement en informatie.

De zondagmiddag wordt vanaf
november ingeruimd voor 'Drie
uur Jessie' een praat- en amuse-
mentsprogramma van Jessie de
Caluwé, de afgelopen jaren be-
kend als presentatie-partner van
Jan van' Rompaey in het dins-
dagse media-programma 'Ar-
gus'.
Ook op het eerste net wil de BRT
zoveel mogelijk vaste program-
ma's op vaste avonden brengen.

" Ted de Braak: „Ik voel me geen haar beter dan een goede timmerman".

(ADVERTENTIE)

DE VERNIEUWDE KRO-STUDIO,
VOORWIEMffR.WLL.ffib

Limburg, Friesland en Zeeland doen niet mee

Regionale omroepen
zenden samen uit

HEERLEN - Met ingang van ok-
tober gaan acht regionale omroe-
pen in ons land, elke ochtend van
negen tot tien uur, hetzelfde pro-
gramma uitzenden. Het is de be-
doeling dat in samenwerking
met de stichting Conamus (comi-
té ter bevordering' van de Neder-
landstalige muziek) pen uurtje
Nederlandstalige muziek wordt
gebracht. Van de dertien regio-
nale omroepen doen echter die
van o.a. Limburg, Friesland en
Zeeland niet mee. Volgens Om-
roep Limburg in Maastricht en in
Venlo is het nieuwe programma

onze mensen binnen de omroep

'typisch Hollands' en zit de door-
snee-Limburger op zoiets zeker
niet te wachten. „We hebben het
voorstel om óók mee te doen met

besproken, maar erwas.geen ani-
mo voor", aldus gisteren direc-
teur-hoofdredacteur Jan Tieland
van Omroep Limburg.

Nico Haasbroek van de regionale
zender Radio Rijnmond, is een
van initiatiefnemers voor het ge-
zamenlijke programma van Ne-

derlandstalige muziek. Hij is er
voorstander van dat in de toe-
komst alle (dertien) regionale
omroepen het programma gaan

Limburgs dagblad J show
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'Wij verstrekken alle
soorten leningen.

-Énkele voorbeelden P.L
42x 54x 60x

5.000,- 143,- 117,- 108,-- 7.500,- 210,- 171,- 157,-
-.10.000- 280,- 228,- 210,-
-"15.000- 421,- 342,- 315,-
T 20.000- 561,- 456,- 419,-

Overlijdensrisico is
rneegedekt, effectieve

rente vanaf 9.9%,
andere bedragen en
looptijden zijn ook

mogelijk.
E 1e hypotheken vanaf 7,8%
"- 2e hypotheken

240 x180 x 120 x
10.000,. 106,- 116,- 149.-
-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

r... maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEKE 1

è£TmIf'l = Oudweeralsnieuw
j ' I binnen één dag!

tl *°° I n Maakeen keu2*e -'t
'l^l-rrrm meer dan 100mo-

MfüMll'''-| gelijkheden. Hout-
motieven of wit en

l]^/fAu|Pf fl grijs met houtstruc-jn/l|M\\u V tuur. Ook rwwvatit
van voordvuran!

-Een geheel ander renovatiesys-
teem dan bij deuren. Het oude
front (kastdeurtjes, werkbladen; Ijpnz.)wordt verwijderd. Volgensuw
keuze maken wij de nieuwe delen
op maat. Het voordeligealternatief
■voor een nieuwe keuken.

voor l *HA

| Wij geven uw woning binnen één I
I dageen nieuw aanzien.

Van Wel b.v.
Hoekerweg 4 pwu

Bunde 043-647833 B ■

Mf* _. fWW I <mmj
| l M Q

m **r r__TT ■ __Tk I !_!____ !__!___ "TC!
iJttj |f 12'/2]aar I "■T ■ "«r

py| ** cadeau bij
m^i^LeaerlaiiclHet is uitpakken en wegwezen bij Lederland

's Werelds grootste specialist in lederen zitmeubelen
BI bestaat 12V2 jaar. Om dat te vieren hebben wij drie

dagen lang een feestelijke aanbieding voor u in petto.
Koopt uop 28,29of30 septembereen 3- en2-zits;

combinatie, dan betaalt u geen 5 zitplaatsen. maa£
rekent u er slechts 4-fD bij dekassa af.

Hoe dat kan? Omdat u voor de 3-zitsbank hetzelfde
betaalt als voor de 2-zitsbank! Even een voorbeeldje. Stel u
koopt een 3-zitsbank van f2.780- en een 2-zitsbank van
f2.270,-. U rekent dan f4.540- bij de kassa af. I

Uw voordeel? Maar liefst f 510,-.

Ukunt kiezen uit de meest uiteenlopende stijlen efl
*Bl"ia*^^ combinaties. Dus komt u even uitpakken bij Lederland? \

j| <mMll|inM|Bßg "C^S^;Mi^a—

_-----^^^^^^^^ m Model Consul 2-en 3-zitscombinatie vanaf i3AfS(JÏ" nu I*4_s4U«r

€"§ de Grootste ShowinLeef
WA Heerlen Dr. Poelsstraat 2-1-2,3,045-71 8883. Donderdag koopavond.
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3AANTREKKELIJKE HEROPENING VAN II STRAUSS DE RUITER OPTICIENS
MET EEN CADEAUBON VAN 20% VAN HET TOTALE AANKOOPBEDRAG I

I "^^^^^ ï
"* "" " mUmmm^mmUmmmmmmW^llimmmi-1^ "*w****»-l--IMI------------_.^---iii ~—** I

Vanaf vandaag 28 september toont Strauss de Ruiter Opticiens het totale aankoopbedrag.' Met een geldigheidsduur van I
; zijn nieuwe gezicht voor de jaren negentig. Een smaakvol, 1 jaar en niet persoonsgebonden. Als eerste plezierige I

eigentijds interieur met daarin een uitgelezen collectie korting bij een volgende aankoop.. I
monturen. Van modieus tot tijdloos. Steeds met het accent *'^^-ii I
op hoge kwaliteit. Want die blijft gehandhaafd. Evenals het hoge SPRANKELENDE l^fTj I
niveau van service en vakmanschap, waarmee ATTENTIE Jptjj %| I
Strauss de Ruiter Opticiens zich in Heerlen een uitstekende Tijdens de heropening, op donder- mjf \ I

.^^<^ reputatie heeft verworven. dag 28 september, staat voor elke klcintf Jüep*> I
.^SS^^ >\ een sprankelende attentie koud. I

r^^iïiir"lVV !^^ „ju! f (l| "^^^ Tintelend en tongstrelend. Een mooie traditie bij iedere I
i^HHl^^^^i I^^^ nieuwe start. Strauss de Ruiter Opticiens nodigt u graag uit I

CADEAUBON k-h h ■ ♦ ■■ n-. ■ ♦ ~ IJf Mt^JSk unuunwuun om hy fje heropening aanwezig te zijn. Om kennis te maken
K J^ Al Q PFQPHFMI_r

-^^g^^ HLo UCöunCIMIV met de kwaijtejt en de sfeervolle ambiance van collectie en I
Strauss de Ruiter Opticiens geeft de interieur. U bent yan harte welkom! I

heropening een speciaal feestelijk tintje. I
ïSSSSr^- Met een voordelig extraatje voor elke klant. Een maand STR4USR IT" RI JITFR /Col
| lang, tot 26 oktober, gaat iedere aankoop boven 50,- vergezeld BMMMB.^JiT^irrildflM..MliiMiiMi VotiekJ
I^^^ van een aantrekkelijke cadeaubon ter waarde van 20% van MODEBRiLLEN+KONTAKTLENZENPromenade60aHeerienTei.o4s-7i482i I



HWijnkennis
Kalender 1990,

met samenvattingsboekje. Qfll"Door Hubrecht Duijker, per stuk »/■*'
NIEUW; Etchart Cafayate Cabemet
Sauvignon, een volle, zachte, rode r fll
Argentijnse wijn, fles 0.75 liter 7-£5~ D^'
NIEUW: Seleccion Etchart
een volle, rode Argentijnse wijn, Au
fles 0.75 liter o®©© -ë35" "^' 'NIEUW: Beamonte Reserva 1983,
een volle, zachte Spaanse wijn nQ \
uit Navarra.fles 0.75 liter ®® 935" ÖJ
NIEUW.- BlasonManzanilla sherry, O/Uleen droge sherry, flesje 375 ml 3-35" 0&
<j> NIEUW: Huelva dry,all een zacht, droog aperitief J\( 'uit Spanje, fles 1 liter SS& Hv
Sélection Clémence, rood of wit, l(
3 flessen'a 0.75 liter Nü Av
Duyvis knabbelnoten.Provengale,
Oriëntale of NIEUW: Mexlcano, Q "0 1
zakje 250 gram ®®@ Nü _-«*
Smiths Bugles, 1 V
zakje 85 gram ®®@® 1r75" X* f
Douwe Egberts Roodmerk koffie, oT]
pak 250 gram 28& £J\
Suzi Wan satésaus, 11'
pot 400 gram o®© _4-9 i>' j
f& Amandel speculaasbrokken, 1 0 (
_U pak 220 gram *t4- !"*''
f& Chocolademelk, 111SU pak 1 liter £09 X«'';
Unox soep Superieur, Od
set 3 blikken a 330 ml ®® %&f Or .
2 blikken tomatencrème +1 blik
champignoncrème GRATIS.
f& Belgische bonbons,
l_U Namen, Luik ofKnokke, Ah
doos 250 gram 499 H-p

NIEUW: Becel frituurvet, 4 fl |
pak 1 kilo ®©@ %4&iT'J s

Becel dieetmargarine, <\ Q[
kuip 500 gram %& \,3*

~z "" .
Gemalen oude kaas, Oü

I-U zakje 150 gram @®s® -2^98 --"f& Duitse salami, O "3
!±l verpakt, 100 gram 2£&C*J
Kips leverworst, 1
verpakt, 250 gram 4_5&1«JJ

**^^-__^_^___B^loog ZSS tA
Hak gesneden bladspinazie, jappelmoes extra kwaliteit of @©© 1 w
wortelen extra fijn, 3/4pot Nü X^k
Nieuwe oogst: Materne extra jam, Jtdrie-woudvruchten, blauwe of O Ml
groene pruimen, pot 450 gram Nü *"" E
fs* Blanke- of chocoladevla, 1ö?JHU pak 1 liter Nü J-H F
Zelf scheppen, extra voordelig: k I
Drop.diverse soorten, 100 gram -^J»

Bonzo, vieesdiner voor de hond, af
blik 1000 gram OA* -
+ 200gram GRATIS *"" ,i

fyt No-slip maxi dames- 1 fikMU verband, pak 20 stuks iS9 J-,VT
"S__- 7akHnpkip<: 1/11(tl tdßUiießjeb, l ü lSL! 8 pakjes èlO stuks 4r79 J-' I
f^flT-fj Papilion tissue toiletpap'^
ff*TffliïïH| 24 rollen ®®®i&^Q\]
m*"* I 24 halen, 18 betalen O»
te_-?TJ Dixan, pak 2 kilo of oJNHF^fflLflacon L5liter *&* ,

Runder-/riblappen, ®@®@ l/lQ
500 gram 949-7.99 kilo 1739- ln*
500gramT49-5.99 kilo l4_>§-_lU'*

De nieuweAllerHande is uit. 80 Pagina's receP^i V,
informatie. Deze maand bijvoorbeeld moelH)^. tf
makkelijk In de magnetron enwijn uit Argentin' ■Maar ook' hoe uuw bloembollenpakket nu bij a y

AH winkelskopen, behalve de artikelen waar X
cijfertjes bij staan. Die artikelen kunt v alleen
kopen in AH winkels waar één van die cijfers w
de deur staat.Reclameprijzen gelden van
donderdag 28 t/m zaterdag 30 september a>-
* Zolang de voorraad strekt. ** Verkrijgbaar w
winkels met een zelf-schep-afdeling. ’ J

We hebben nu iets bedacht waar een beetje En die hebben we dan weer samengevat in uit allerlei wijnlanden (zelfs Argentinië) tegen geredu- m__Jl fl & l
wijnliefhebbervast meteen warm voor loopt. een boekje, zeg maar een mini-naslagwerkje. ceerde prijzen. Al met al een goede reden om weer \mT\ ji oe-o*"5

Een beknopte wijncursus in de vorm van een De vragen en antwoorden komen van wat aan bijscholing te doen, dachten we. albert heijn |w^
kalender. Op iedere dag staan een vraag en een Hubrecht Duijker.voorwaar niet de eerste de beste WÊmwmÊ —-J^
antwoord over wijn. En aangezien een jaar36s dagen als 't om wijnkennis gaat. De cursus kost maar , . .^ \,„ ■iiJ^L*ui::n. ~_ j^ M#___-i#__*_- l/_+tol
teltzijn dat dus welgeteld 365 vragen en antwoorden, f 9.95. Bovendien hebben we er oefenmateriaal bij S LdnQS grOOtSte KrUluenier DIIJTC Op QÖ KieiMljeS I*Bl*^
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