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DSM-uitgifte
vier maal

overtekend
EERLEN - De vraag naar aan-eenDSM is drie tot vier keer zo

*°°t als het aanbod. In totaal
JJ1 zon 40 miljoen aandelen
öM besteld in binnen- en bui-

end, terwijl er 'slechts' 12
aandelen beschikbaar

H)ti. De eerste tranche, in februa-
& Was zes maal overtekend.
jj'sterochtend had de Amro
ank, de leider van het syndicaat

r^ banken dat DSM naar desurs begeleidt, tenminsteu-000 inschrijvingen van parti-
Jüheren geteld. Volgens een
°°rlichter van de Amro kan dat

ï'ntal nog tot 100.000 oplopen.
Renais bij de eerste partij aan-een DSM die de Staat in fe-, "^ari verkocht, moeten de ban-
vetl nu weer een verdeelsleutel
,erzinnen om iedere koper tevre-'ll te stellen. Hoe die er preciesill zal zien, wordt vandaag be-
*end gemaakt.

Circa 250
asielzoekers
naar Echt
Van onze verslaggever

RT - Het ministerie van WVC
L°Pt deze week nog overeenstem-L^S te bereiken met de Zusters Ur-enen in Echt om in het klooster
rel'jk 200 tot 250 asielzoekers on-
k te brengen. Het klooster aan de
/'^straat wordt in dat geval eenrPendance van het opvangcen-Urn in Schinnen.
w1 ministerie heeft, vanwege de

stroom, asielzoekers
op zo kort mogelijke ter-,m drie tot vijfnieuwe opvangcen-

b Ui te richten. Zolang die er niet
Ë;uS vc n°ë aangewezen op tij-
rHJke voorzieningen.

J college van Echt was aanvanke-
P niet erg enthousiast over de
J^st van zoveel asielzoekers in het
?trum van Echt, maarkan zich er
j 'nee verenigen omdat het om een
j?ehjke huisvesting gaat van naar

acht maanden.

het weer

t^'J VEEL BEWOLKING
toerei? 11 rachtig hogedrukge-

de Britse Eilanden
llic?* vandaag een noordelijke
(WÏ'stroming, waarmee vrij
Vm Wo^'ng wordt meege-
1e 0

Tochzullen er ook klei-
>la voorkomen en
H Jk kan wat lichte re-
's al'en- t>e wind wordt ma-
tajt het noorden en de mid-
V^le»nperatuur bereikt de
de *rde van 18 graden. Ook in
Weekeinde handhaaft dit
V0*rtype zich.
t(eff ac*ue,e informatie be-
ltl,h,ende het weer in Limburg
V 4 u bellen 06-91122346.«>AAG:
V. p: °6-38 onder: 18.22
j, dnop: 06.09 onder: 17.52
CRGEN
Hja'°P: 06.39 onder: 18.20,4l»op: 07.19 onder: 18.03

Kamer
In zijn brief stelt de minister dat er
geen ruimte is voor 'een quasi-bui-
tenlands initiatief als Véronique'
dat beoogt binnenlandse commer-
ciële omroep in Nederland te reali-seren. „De buitenlandse vestiging,organisatievorm en kapitaalver-
schaffing doen daaraan niet af.

Brinkman verklaarde niet nu al een
definitief besluit te willen nemen,
omdat hij als demissionair minister
„geen onomkeerbare besluiten, zo-
als een schorsingsbesluit, wil' ne-
men". Mijn demissionaire statusmaakt dat de opvatting van de
Tweede Kamer van groot belang is,aldus de bewindsman. Is deKamer
het eens met Brinkmans voorne-
men, „dan is dat een extra reden omhet besluit te schorsen".

Met enige nadruk wijst Brinkmaner in zijn briefop dat TVIO en Véro-
nique „ooit - en wellicht zelfs reeds
in de komende kabinetsperiode -"als binnenlandse commerciële zen-
ders worden toegelaten tot het ka-
belnet. Daarvoor is wel een wijzi-
ging van de Mediawet noodzakelijk.

" Diepe ontgoocheling bij de vertegenwoordigers van TV10 na-
dat het Mediacommissariaat bekend heeft gemaakt dat dezen-
der niet op de kabel mag.

Filippijnen
kalm onder
dood Marcos
MANILA - Op deFilipijnen is giste-
ren kalm gereageerd op het overlij-
denvan de 72-jarige ex-dictator Fer-dinand Marcos. Het feit dat de hui-
dige president Corazon Aquino vol-hardt in haar weigering Marcos op
de Filipijnen te laten begraven, riep
wel kritiek op, maarvoor derest be-perkten de reacties zich tot medele-
ven of ongeloof.

Het leger is gevraagd waakzaam te
blijven, maar volgens een woord-
voerdervan het presidentiële paleis
hoefden er geen noodmaatregelen
te worden getroffen en was het niet
nodig het kabinet in een spoedzit-
ting bijeen te roepen. In de hoofd-
stad Manila, waar de bewoners zich
bij hevige regenbuien door het
spitsuur naar huis begaven toen het
nieuws bekend werd, was de situa-
tie gisteravond volstrekt rustig.
De doodzieke Marcos geraakte
woensdag volledig in coma. Zijn
artsen zeiden dat bij hem een pace-
maker was ingeplant, nadat hij een
half uur aan een externe hartstimu-
lator had gelegen. Hij overleed gis-
teren aan een hartstilstand. Marcos
woonde sinds zijn verdrijving van
de Filipijnen in 1986 op Honolulu.
Sinds begin dit jaarlag hij in het zie-
kenhuis.

" Zie verder pagina 5

Precedent
Niet alleen is de uitspraak van de
raadkamer van importantie voor het
onderzoek, aangezien de verdachte
hardnekkig blijft ontkennen. Ook

de precedentwerking van de rech-
terlijke beslissing is van groot be-
lang.

Nog nooit eerder dwong de rechter-
lijke macht in Nederland een ver-
dachte tot het ondergaan van een
genen-vergelijkingstest. Weliswaar
werd vorig jaar'in Amsterdam een
verdachte van meervoudige ver-
krachting ook al aan een DNA-proef
onderworpen, maar die verdachte
had zélf om de test gevraagd, ten-
einde zijn onschuld (met succes,
overigens) aan te tonen. In Maas-
tricht daarentegen, zou sprake zijn
van dwang.

" Zie verder pagina 17

DNA-test dreigt
voor verdachte

van verkrachting
Van onze verslaggever

HEERLEN/MAASTRICHT- De 42-
-jarige man uit Kerkrade, die begin
september door de Heerlense poli-
tie werd aangehouden op verden-
king van verkrachting van een 16-ja-
rige scholiere, wordt mogelijk on-
derworpen aan een DNA-proef.
Via de genen-vergelijkingstest kan
vastgesteld worden of de chromoso-
mensamenstelling in het bloed van
de verdachte overeenkomt met de
erfelijke samenstelling van gevon-
den spermasporen bij het slachtof-
fer.

Het verzoek voor het dcforvoeren
van de DNA-bloedprik werd inge-
diend door het Openbaar Ministerie
in Maastricht. Rechter-commissaris
mr A. Verheezen gaf al toestem-
ming tot de bloedproef. De verdach-
te weigert echter bloed voor de ge-
nentest af te staan. De raadsman
van de Kerkradenaar, mr D. Mosz-
kowicz, heeft bij de rechtbank in
Maastricht dan ook bezwaar aange-
tekend.

September
erg warm

DE BILT - De maand september
is met een gemiddelde etmaal-
temparatuur van 15,5 graden in
De Bilt warm te noemen. Vol-
gens het KNMI zijn er in deze
eeuw slechts zes maanden aan te
wijzen die warmer waren.

In De Bilt werden drie zomerse
dagen genoteerd.Normaal wordt
op één septemberdag een maxi-

mumtemparatuur bereikt van 25
graden of hoger.
Het weerbeeld in de maand sep-
tember was volgens het KNMI

nogal grillig. September begon
met een week koel en wisselval-
lig weer. Daarna trad er een ver-
betering in en werd het geleide-
lijk warmer.
Gemiddeld viel er in september
zon 20 mm minder neerslag dan
normaal. Wel waren de plaatselij-
ke verschillen erg groot, die
voornamelijk te wijten waren
aan grote onweersbuien.

Brinkman wil schorsing besluit
TV 10niet op Nederlandse kabel

Ook Veronique in gevaar
Van onze correspondent

DEN HAAG - Minister Brink-
man (WVC) overweegt het be-
sluit van het Commissariaat
voor de Media om de commer-
ciële zender RTL Véronique
toegang tot de kabel te verle-
nen, te schorsen. Een defini-
tief oordeel wenst de demis-
sionaire bewindsman pas na
het debat in de Tweede Ka-
mer, komende woensdag, te
geven. Brinkman zond gister-
middag, enkele uren na de uit-
spraak van het Commissariaat
dat Véronique wel op dekabel
mag maar TV 10 niet, zijn be-
sluit naar de Tweede Kamer.

De minister verklaarde van mening
te zijn dat Véronique, net als TVIO,
geen buitenlandse zender is. Op for-
mele gronden mag het Commissa-
riaat Véronique toelaten, maar
Brinkman meent dat 'de kennelijke
bedoeling' van het station om voor-
al de Nederlandse kijker te bedie-
nen, moet worden meegewogen. „Ik
heb de neiging om te verschillen
van mening met het Commissa-
riaat", aldus Brinkman.

9 Vreugde in het
RTL Veronique-
kamp als het po-
sitieve besluit is
gevallen.

500 kilomeier snel aan vervanging toe

Limburgse riolen
ernstig verouderd

door peter bruijns
HEERLEN - Het riolenstelsel in
Limburg verkeert in een veel
slechtere staat dan de riolenstel-
sels elders in Nederland. Bijna
500 kilometer Limburgs riool is
zeer dringend aan vervanging
toe.Dat is 12 procentvan het pro-
vinciale riolenstelsel. Landelijk
moet 8 procent dringend worden
vervangen. De kosten voor de
vervanging in Limburg zullen
naar verwachting enige honder-
den miljoenen bedragen.

Dat concludeert prof dr J. Bijen,
hoogleraar TU Delft en directeur
van Intron in Sittard na het be-
studeren van een door het NIPO
gehouden inventarisatie van de
rioleringen in Nederland.

Volgens Bijen is de vervanging
van rioolbuizen niet zozeer nood-
zakelijk omdat debuizen bescha-
digd zouden zijn. Vooral het ge-
brek aan regelmatig onderhoud
van de buizen en de hoge ouder-
dom maakt de vervanging op
korte termijn noodzakelijk.

Uit het NIPO-onderzoek conclu-
deert Bijen dat de rioleringen in
Limburg opvallend veel schade
hebben ondervonden door lozin-
gen van chemische afvalstoffen.
Hij leidt daaruit af dat de Lim-
burgse chemiebedrijven in het
verleden erg onzorgvuldig heb-
ben geloosd op het riool.

" Zie verder pagina 15
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Stakingsrecht
in Sovjetunie
wordt erkend

MOSKOU - Een nieuwe wet in de
Sovjetunie op vakbonden erkent
het stakingsrecht en staat de oprich-
ting toe van nieuwe vakbonden. Dat
heeft de krant 'Troed' van het offi-
ciële Sovjetrussische vakverbond
gisteren bekendgemaakt.

Het nieuwe wetsontwerp is tot
stand gekomen onder druk van de
mijnwerkersstakingen van afgelo-
pen zomer in de Oekraïneen zal aan
het Opperste Sovjet worden voorge-
legd ter goedkeuring. Tot dusverre
kende de Sovjetunie slechts een
centrale vakbond.

♦ Zie verder pagina 5
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Bij Brilmij tijdelijk:
twee brillen halen

één betalen!

b 1Tegen inlevering van deze bon twee n|L
/fcomplete brillen halen en maar één beialenPlL

W (Geldig t/m 14 oktober 1989)
" | "De gratis tweede bril is bestemd "In de gratis bril gaan normale, I

voor dezelfde persoon die ook de blanke glazen in dezelfde sterkte als
eerste (betaalde) bril gaat dragen. in de eerste (betaalde) bril.

" Het montuur van de bril die u wel Wilt u meer (variabel, ontspiegeld,
betaalt mag niet goedkoperzijn dan anti-kras, kleuren, enz.) dan geldt I
f 100,-. een toeslagI " Het montuur van de gratis bril komt "Geen andere kortingen te zelfder I
uit de kollektie monturen met het " tijd.
rode driehoekje. "Op beide brillen 1 jaargarantie.

V Heerlen fJi"]°l|' LfiïO^ Maastricht I
c/Tb Beck i^Bw' Sittard |
L

u-\, Inde Gouden Gids vindt ude adressen. S I

(ADVERTENTIE)

Official Dealer voor
geheel Limburg

_4è^
Robe di Kappa
Saroleastraat 41 Heerlen

(ADVERTENTIE)

RODAHAL TE KERKRADt /ai i w^

ZAT 30SEPT. ZON. 1 OKT. Si%\ \l
zaterdag 30 september 9.00 -17.00 uur* M X #

Viskwellerij
voor rechter



Id-elpee
Een benijdenswaardig doorzet-
tingsvermogen kan Amerikaan
John Waite in geen geval ont-
zegd worden. Al meer dan een
decennium lang is hij per slot
van rekening al 'on the road',
maar veel meer dan de status van
Hopeloos Onderschat Raspaard
en wat bescheiden hitsuccesjes,in eigen land is voor de ex-zanger
van de gedenkwaardige doch
veel te vroeg overleden Babies
tot nog toe niet weggelegd. Een
wreed onrecht natuurlijk, want
Waite is nou net een van die Mis-
kende Talenten die meer dan
zorgvuldig gekoesterd moeten
worden. Stond hij als hyperge-
voelige Baby al aan de basis van
een handjevol prima tot uitste-
kende roek-elpees (met als onbe-
twist magnum opus Head First),
zijn daaropvolgende solo-pro-
ducten bevatten eveneens enke-
le 'parels van songs. De meest
aansprekende daarvan, Missing
You, had werkelijk alles wat een
goede rocksong moet hebben
(een dijkvan een.compositie, flit-
sende gitaren en een refrein dat
je tot in je slaap achtervolgt),
doch deed in ons land hoege-
naamd niets. Voor Waite aanlei-
ding om toch maar weer een vas-
te band om zich heen te forme-
ren, dit maal luisterend naar de
naam BAD ENGLISH. Stuk voor
stuk doorgewinterde muzikale
makkers met enige reputatie: ex-
Baby-bassist Riek Phillips, colle-
ga-spruit en latere Journey-toet-
senist Jonathan Cain, gitarist
Neal Schon (ook al uit Journey)
en de drummende kei Deen Cas-
tronovo (ex-Wild Dogs). Voor-
waar geen lichtgewichten en dat
is op Bad English' gelijknamige
eersteling hoorbaar ook. Waite
en zijn manschappen weigeren
godzijdank hun gezegende af-
komst te verloochenen en leven
zich op alle dertien nummers
ouderwets uit in pakkende, po-
tente maar immer melodieuze
rock van de A-categorie, afgewis-
seld door een enkele ballad. Ver-
nieuwend of hemelbestormend?
Allerminst. Gelukkig maar wat
mij betreft,"want te midden van
al die chronische hip hop-, acid-
en house-diarree zijn en blijven
Waite's composities en zijn ka-
rakteristieke Baby-vocalen een
weldaad voor het oor. Toegege-
ven, lang niet alles op deze Bad
English is even spannend, zeker
niet gemeten naar Waite's eerde-
re oeuvre. Maar luister eens naar
Forget Me Not of Tough Times
Don'tLast en je gaat onherroepe-
lijk voor de bijl. Alleen doodzon-
de dat het album een hitgevoeli-
ge kraker van het kaliber Mis-
sing You ontbeert, zodat Bad
English zijn meer dan verdiende
doorbraak nog weleven zal moe-
ten uitstellen. Bij deze dus maar
een Gouden Tip voor Jan
Smeets: Bad English op Pink-
pop 1990.

laurens schellen

agenda
SEPTEMBER

" 29: 't Vleagelke Geleen:
D-Train

" 29: Des Artistes Maastricht:
Fietsefreem

" 30: Ragebol Geleen: Michi-
ganRed Blues Band

" 30: Harmoniezaal Heugem:
Fietsefreem

OKTOBER

" 1: Unitas Brunssum: Sepul-
tura en Sodom

Adam Clayton
dronken achter

stuur auto
Nadat hij enkele weken geleden
door eenrechtbank in Dublin tot
een' geldboete van 21.000 pond
was veroordeeld omdat hij drugs
bij zich had, zal U2-bassistAdam
Clayton zeer waarschijnlijk bin-
nenkort weer voor de rechter
moeten verschijnen. De politie
van Dublin heeft namelijk een
proces-verbaal wegens openbare
dronkenschap van Clayton naar
de officier van justitie gestuurd.
De U2-muzikant werd door de
politie aangehouden, nadat hij in
dronken toestand achter het
stuur zat. Hij bleek afkomstig te
zijn van een feestje dat werd ge-
geven door het zusje van The
Edge. Het zit zijn familie overi-
gens ook niet mee. De ouders
van Adam Clayton werden door
de politie aangehouden toen ze
van vakantie op weg naar huis
met veel te hoge snelheid over de
autoweg reden, nadat ze hadden
gehoord dat hun zoon wegens
drugsgebruik was gepakt...

recept

Aardappel-visschotel
Benodigdheden: 4 verse kleine ma-
krelen of 6 verse haringen, 750 g
aardappelen, 6 el olie, 3 el boter of
magarine, 2 grote uien, zout en pe-
per, 2 eieren, Vs 1 garderoom en 1 el
paneermeel.

De makrelen of haringen door visle-
verancier laten schoonmaken en fi-
leren, maar het vel mag erop blijven.
De aardappelen 10 minuten voorko-
ken, in plakjes snijden en in gedeel-
ten in de olie met boter of margarine
vijfminuten bakken. De uien in rin-
gen snijden en eveneens goudgeel
bakken. Een ingevette ovenschaal
in lagen vullen met de helft van de
aardappelplakjes, wat peper, de

helft van de uien, wat peper, de vis-
filets en de rest van de aardappelen
en de uien. De eieren met de garde-
room en wat zout en peper losklop-
pen en erover schenken. Het pa-
neermeel en 10 g in vlokken ver-
deelde boter of margarine erover
strooien. In 25 minuten in zeer hete
oven -225°C, stand 5- gaar en goud-
bruin bakken. Serveren met een ge-
mengde salade.

POP

quote
Jk had drieplaten van de Pretty
Things, maar tijdens een echt-
scheiding heb je niet echt zin om
te gaan discussiëren wie welke
platen meeneemt"

BENNIE JOLINK
(Normaal)

Mogelijk ook Rolling Stones naar Nederland

Drie optredens U2
in Amsterdamse RAI

Vrij onverwachtkomt U2voor drie concerten naar Nederland.
Het lerse kwartet, al enige jaren 's werelds populairste rock-
groep, treedt op 18, 19 en 20 december op in de Amsterdamse
RAI. Voor deze alternatieve lokatie is gekozen, omdat Ahoy'
niet beschikbaar was in verband met het dan in aanbouw zijn-
de kerstcircus. Organisator Mojo Concerts hoopt over enkele
weken alle details rond de driedaagse (in hetbijzonder de voor-
ververkoop van de ongeveer 30.000 beschikbare kaarten) be-
kend te kunnen maken.

U2was twee jaar geleden voor het
laatst in ons land te bewonderen in
een tot tweemaal toe uitverkochte
Kuip. Dat bezoek maakte deel uit

van de wereldtoernee in het kader
van het recente studio-album The
Joshua Tree. Die rondreis werd vo-
rig jaarvereeuwigd door middel van
het Uve-dubbelalbum Rattle And
Hum en een gelijknamige bioscoop-
film. Voor 1989 stond slechts pust
plus een herfsttoernee door het Ver-
re Oosten en Australië (twee tijdens
de Joshua-tour overgeslagen re-
gio's) op de agenda. Aan deze in-'
middels begonnen concertreeks is
nu ook een korte serie in Europa
toegevoegd. Nederland is daarbij
goed bedeeld, want in Frankrijk bij
voorbeeld geeft U2slechts één con-
cert.

De verlenging in Europa houdt ge-
deeltelijk verband met het voorne-
men van U2om rond Oud en Nieuw
in Dublin de jaren negentig in te lui-
den met een groots opgezet home-
coming-concert. De berichten daar-
omtrent zouden bij de fans elders in
dit werelddeel ongetwijfeld enorme
teleurstelling hebben veroorzaakt,
mogelijks zelfs een ongeorganiseer-
de invasie van de lerse hoofdstad
hebben teweeggebracht.
De naam van Ü2 wordt intussen ook
genoemd in verband met 'Cartha-
go', het multi-culturele festival dat
volgend jaar augustus op de Maas-
vlakte wordt gehouden ter gelegen-
heid van '650 jaarRotterdam. Voor
het aan dat evenement gekoppelde
goede doel (het Wereld Natuur-
fonds) zou het idealistische lerse
viertal een logischer keuze zijn dan
de tot nog toe steeds naar voren ge-
schoven Rolling Stones.

" Bono Vox van U2

Kasjmir reist
naar Marillion

Kasjmir Productions in Susteren
organiseert busreizen naar Maril-
lion in Düsseldorf (11 oktober), Möt-
ley Crue & Skid Row in Essen, de
Eurythmics (22 oktober) en Yes in
Keulen, Gloria Estefan in Brussel
(15 oktober), Aerosmith & the Cult
in Keulen (18 oktober) en Paul
McCartney op 17 oktober in Dort-
mund. Dit concert zou eerst op 18
oktober plaatsvinden, tickets blij-
ven geldig voor 17 oktober.

Zorgen over
gezondheid

van MacGowa
De platenmaatschappij van TW;
gues en de leden van de groepl
maken zich ernstige zorgen oVO
gezondheidstoestand van z*
Shane MacGowan. Officieel vvö?
'geestelijke uitputting' heeft *Gowan zes concerten van de &
te Amerikaanse tournee - als v'
programma van Bob Dylan -f
ten missen. Zijn plaats is tijdeUi»
genomen door Spidey Stacey.'ders weten te vertellen dat de
zondheid van MacGowan ron
slecht is. De ler staat bekend als|
notoire zuipschuit. Eerder dit J
moesten de opnamen voor de ej
Peace And Love worden onder'
ken omdat MacGowans cow
abominabel slecht was.

Byrds uit de
motteballen

De legendarische popgroep
Byrds is weer onderweg. De "ruim twee decennia geleden I
voor hits als Turn! Turn! Tur»
Mr. Tambourine Man, begint
nenkort aan een Amerikaanse'
nee. Als die achter de rug is k<>
The Byrds naar Europa. De ê
bestaat uit de originele line-Ul
weten Chris Hillman, *:
McGuinn, David Crosby en I
Clark. Van The Byrds verschij'
yens dit najaar een live-elpee.

Oplossing van gisteren

DROM - R O ?
WAS- S - P 0
A S - P I T' - R 1
A-CITER-;
SAR-S-OD
-REK - P U I
REM- G - ï A
I-EINDE'
OM-KOE - $l
OOG-E-K 0
L E 'E M - P O t ■i

Eurythmics in teken eenvoud
Hoe simpeler, hoe krachtiger. De
We Too Are One-shows van Euryth-
mics stonden deze week in Ahoy'
vooral in het teken van de eenvoud.
In plaats van veel technisch geweld
en een strakke programmering kre-
gen de toeschouwers een spektakel
uit de losse pols voorgeschoteldvan
het koningskoppel Annie Lennox
en Dave A. Stewart. Meer dan ooit
presenteerde het excentrieke Britse
tweetal zich ook als akoestisch duo.

Eurythmics, voor heteerst sinds vijf
jaar op een Nederlands concertpo-
dium, hebben voor een ongedwon-
gener aanpak gekozen om meer 10l
te houden in het toeren. Alle herbe-
zinning heeft er toe geleid dat
Eurythmics onder de schijnwerpers
thans meer warmte en soul uitstra-
len dan in het verleden. Min of meer
verplichte oude succesnummers als
Here Comes The Ram Again, Would
I Lic To You en When Tommorow
Comes werden in de meest sobere
bezetting (Annie zang, Dave gitaar)
enthousiast geoffreerd als verse de-
licatessen. In vergelijking met deze
smaakvolle 'een-tweetjes' waren de
orthodoxere uitvoeringen dus met
begeleidingsgroep van zowel het
oudere als het nieuwe repertoire
soms minder spectaculair. De huidi-
ge band bleek ook lang niet zo dege-
lijk als de vorige. Nog wel promi-
nent aanwezig(gelukkig) was Jonie-
ce Jamieson, de donkere nachtegaal
die stiekemweg Annie Lennox van
heel wat gejongleer met hoge noten
verloste. Met achtergrondzanger
Charlie Wilson trad ze halverwege
het zeven kwartier durende optre-
den nadrukkelijk op de voorgrond
met een swingende versie van I'm
Never Gonna Cry Again, een goed
ontvangen intermezzo dat Dave &
Annie de gelegenheid schonk om

zich te verkleden. La Lennox bracht
haar grote tevredenheid over de al-
gehele respons nog even tot uit-
drukking door voor de zeer fraaie
afsluiting When The Day Goes
Down het Ahoy'-publiek tot 'the
best and the greatest' uit te roepen,

louis du moulin

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 ruimtevaarder; 8 paarde-
slee; 9 boom; 10 walkant; 11 muzieknoot;
13 sneeuwschaats; 15 vorm van mij; 16
Europeaan; 18 ruimte in de mond; 20 bij-
belse naam; 21 boomloot; 22 een weinig;
24 telwoord; 25 bijwoord; 26 Europeaan;
28 voegwoord; 29 merkteken in maten en
gewichten; 31 gezichtsorgaan; 33 wiskun-
dig getal; 34 Aziatisch dier.

Verticaal: 1 koude lekkernij; 2 Z
(afk.); 3 muzieknoot; 4 guitig; 5 Nederi|
se Spoorwegen (afk.); 6 dreumes; 'j
van sport; 12 boord v.e. rivier; 13 soC.
gewicht (afk.); 14 persoonlijk vnvfy
rode kleurstof; 17 lang, dun en sm*'«■
hout; 19 alvorens; 23 muzieknoot; f j

(afk.); 27 op iets; 30 karaat (afk.); 31 vj
zetsel; 32 persoonlijk vnw.; 33 rivier»
lië. j
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Dit is de Duitse hardrockgroep Sodom, die zondag optreedt in het Unitasgebouw teBrunssum. Het is
het eerste in een nieuwe serie hardrockconcerten in Brunssum. Sodom is bekend geworden van haar
in 1987 uitgebrachte elpee Persecution Mania, met daarop het volgens kenners klassieke en aan dui-
delijkheidniets te wensen overlatende nummer Bombenhagel. Het optreden begint om 21 uur. Om
19.30 uur maakt de Braziliaanse, uit Belo Horizonte afkomstige groep Sepultura de spieren los. Het
concert in Brunssum is het eerste Europese optreden van de Brazilianen. Kaarten kosten in de voor-
verkoop 15 piek, aan de avondkassa 2 7,50 gulden.

limburqs dagblad i

panda en de magimixersagarmatha



Door afspraken centraal akkoord snel mogelijk maken

CDA en PvdA willen
looneisen voorkomen
0 »an onze parlementsredactie

' 'Kr T, MAG - CDA en PvdA
4 .^ren op korte termijn
ep ös'uiten te nemen over het

Olaal-economisch beleid, r°r een te vormen kabinet.3 die besluiten willen
1Me partijen nog voor me--0 november trachten een
:' traal akkoord te sluiten. 11*Werkgevers en vakbon-, j.11- Op deze manier moet

inkomen worden dat er'56ns de komende CAO-
I voor vol-
k^ jaar forse looneisen

J1meer dan twee procent
1P tafel komen.

j i)^ gesprekken bij informateur
k t>ers hebben de- onderhande-

f' van beide partijen gisteren het
I sociaal-economische beleids-
*n4 doorgenomen. Het ging
bIJ niet alleen om de financiën

kj ook om inkomensbeleid,
l,^gelegenheid en inpassing van
t °Ppeling tussen lonen en uitke-
] Sen.

Basis
«^-onderhandelaar Kok gaf na

van de besprekingen te ken-
tert CDA en PvdA proberen een
u ci

s te vinden voor afspraken met
'Kn Partners over een centraal
C?rd- °e sociaal-democraatt^e zich bezorgd over informele
l( Scten die demissionair minister
t^oning (Sociale Zaken) al met
Vëevers en vakbonden heeft
U een mogelijk centraal akkoord.
L Saf aan liever te zien dat een
Cïe kabinet een dergelijk ak-

rcl sluit. /w
:^-Voorzitter Stekelenburg heeft

r te kennen gegeven dat een
t aal akkoord er voor medio no-
m ,Der moet zijn, wil het nog een
\} nnen spelen bij de dan star-
ts e CAO-onderhandelingen in di-
e bedrijfstakken.

FNV
Kifï. zi Jn CDA-collega De Vries
t Deiden tekennen dat niet ge-
il&o,wen ls over de vier procent--11 '^s die de Industriebond FNV
IMi tafel heeft gelegd. De Vries

We* at deze looneis op ge-
j«ljh

en voet staat met de ontwik-

" Se§ die net CDA voorstaat: een
'S, ende groei van het aantal ba-
I '«it /^at meer sociale premies ople-
"t^h^rd.oor de koppeling tussen
I t

en uitkeringen beter mogelijk

V s sprak de hoop uit dat er
i\ november een kabinet

* Ou?** er geen problemen hoeven
Sal , aan rond een eventueel een-*' akkoord.

Christen-democraten willen 'gastouders'

CDA tegen voorstel
kinderopvang PvdA

Van de redactie binnenland
DEN HAAG - Kinderopvang in be-drijven mag van de PvdA voor be-drijven extra gunstig uitpakken
voor de winstbelasting, terwijl hetCDA een volstrekt andere richting
wil inslaan. Het CDA wil 'gastou-
ders', huisvrouwen die voor een be-scheiden vergoeding,geen belasting
of sociale premies hoeven te beta-
len, inschakelen. Bestaande kinder-dagverblijven - met name bij deoverheid en trendvolgers - moetendaarnaast van het CDA een kans
krijgen.

Pas daarna mag, zoals de PvdA wil,
het bedrijven worden toegestaan
bijna tweemaal dereële bedrijfskos-
ten van kinderopvang af te trekken
voor de belasting. Dat zou de schat-
kist slechts 30 miljoen guldeh kos-
ten. Een en ander blijkt uit een
schriftelijke reactie op het PvdA-
voorstel, die de Tweede Kamerfrac-
ties hebben opgesteld. Diereactie is
ingeleverd tijdens de formatiebe-
sprekingen, waarbij de kinderop-

vang als politiek discussie-onder-
werp is aangemeld.
Het CDA bruskeert met zijn opstel-
ling de Emancipatieraad, die vreest
dat vooral vrouwen weer moeten

opdraven om kinderen tegen onbe-
laste, minimaal beloonde uurloon-
vergoedingen thuis op te vangen.
Op papier staat het CDA sterk, om-
dat in het zittende kabinet de VVD
zich heeft aangesloten bij de gastou-
derprojecten.

De VVD wil nu echter dat „alle as-
pecten van de kwaliteit van de kin-
deropvang en andere, te stellen
eisen besproken worden bij de par-
lementaire behandeling van het re-
geringsstandpunt over de kinderop-
vang". D66 daarentegen wil extra
geld - dat vrijkomt door afschaffing
van de aanvullende arbeidstoeslag
in de inkomstenbelasting- dat door
gemeenten wordt verdeeld over
kinderopvangplaatsen.

9De Franse gevangenisbe-
wakers zijn deze week voor
de derde keer in een jaar in
opstand gekomen om meer
salaris en eenzelfde status
als andere ambtenaren af te
dwingen. Om dat te berei-
ken, hebben ze de gevange-
nen de toegang tot de werk-
plaatsen en recreatiezalen
ontzegd. Advocaten en fami-
lieleden mogen niet meer
spreken met de gevangenen.
Als gevolg van deze maatre-
gelen zijn op hun beurt de ge-
vangenen in opstand geko-
men. In de gevangenis van
Draguignan hebben ze voor
drie, miljoen gulden aan ma-
teriaal kapot geslagen en de
bibliotheek vernield. Op de

foto gaan leden van de Fran-
se oproerpolitie de gevange-
nis van Draguignan binnen.

VVD verdeeld
over aftrek
reiskosten

DEN HAAG - Het reiskostenforfait,
de aftrek van reiskosten voor de be-
lastingen, mag niet vervangen wor-
den door een hogere belastingaftrek
voor arbeidskosten. Mogelijkheden
om het reiskostenforfait anders op
te zetten zijn er niet. De aftrek moet
daarom onverkort blijven bestaan.
Dit zegt de commissievoor belastin-
gen binnen de VVD in een gisteren
uitgebrachte nota over het reiskos-
tenforfait. Met de stellingname
keert de partijcommissie zich tegen
voorstellen van twee partijgenoten:
staatssecretaris Koning (Financiën),

nu kamerlid, en fractieleider Voor-
hoeve.
Zoals bekend forceerde de VVD in
mei de val van het tweede kabinet-
Lubbers door zich in de Kamer te-
gen de afschaffing van het reuskos-
tenforfait te keren.
Tijdens de gesprekken in het kabi-
net opperdeKoning de idee om het
reiskostenforfait om te zetten in een
hogere aftrek van de arbeidskosten.
De VVD-commissie wijst dit plan
nu af. Daarzouden ook degenen van
profiteren die de kosten niet maken.
Voorhoeve heeft enkele keren laten
weten wel in te zijn voor een ander
opzet van het reiskostenforfait
waardoor vooral het dagelijks rei-
zen over langere afstanden tussen
huis en werkplek ontmoedigd zou
worden. De VVD-commissie noemt
dit nu „niet of nauwelijks denk-
baar".

binnen/buitenland

Ex- delinquenten
sluiten moeilijk
verzekering af

Van onze Haagse redactie

PEN BOSCH - Mensen diemet de justitie in
J^raking zijn geweest, hebben vaak grote
J?°eite om een verzekering af te sluiten.
J^bij speelt de aard van de gepleegde mis-
?JP noch het type verzekering een rol. Ook

van ex-delinquenten blijken vaak
r°blemen te ondervinden. Dat staat in hetL6Ptembernummer van Vrij Spraak, een uit-
rve van de reclassering.
.°lgens Vrij Spraak komt het geregeld voor

■'t mensen met een justitieelverleden nood-r^Wongen onverzekerd door het leven
spi. Hoe vaak dat precies voorkomt, is niet"idelijk omdat daarvan geen administratieordt bijgehouden. Maar op basis van peilin-

gen bij de reclassering, de vereniging Rela-
ties van Gedetineerden en het voorlichtings-
project Delinquent en Samenleving, ver-
moedt Vrij Spraak dat de problemen zich ge-
regeld voordoen.

De aanvrager van een verzekering moet op ,|

een formulier invullen of hij of zij de laatste
acht jaar met de jusititie in aanraking is ge-
weest. Wie onjuiste informatie verschaft,
loopt een geredekans bij schade de uitkering
mis te lopen, ook al is de premie steeds op
tijd voldaan. Dat kan doordat de maatschap-
pijen er een eigen informatienetwerk op na
houden, aldus Vrij Spraak.

De Haagse maatschappij Terminus blijkt
vaak de laatste strohalm voor mensen die
nergens meer terecht kunnen. Onder specia-
le voorwaarden - soms dubbele premie die
vooruit betaald moet worden en het storten
van een borgsom - is deze maatschappij nog
wel bereid mensen te verzekeren die elders
zijn geweigerd.

Sovjetunie wil volgend jaar akkoord

Moskou wil top over
conventionele wapens

WENEN - Moskou stelt voor een
top te organiseren in de tweede helft
van volgend jaar om een Oost-West
overeenkomst te ondertekenen over
debeperkingvan conventionele wa-
pens. Deelnemers zouden moeten
zijn 33 Europese landen (inclusief
de Sovjetunie), de VS en Canada.
Dat heeft Oleg Grinevsky, de Sov-
jetafgevaardigde bij het overleg in
Wenen over de conventionele wa-
pens in Europa (de CFE-onderhan-
delingen) in Wenen, gisteren be-
kendgemaakt.
Sovjetminister Edoeard Sjevard-
nadze van Buitenlandse Zaken
kwam met het plan voor deze confe-
rentie tijdens zijn bezoek aan de VS
vorige week, zo zei Grinevsky op
een persconferentie. Moskou heeft
Washington en zijn bondgenoten
ook voorgesteld dat de ministers
van Buitenlandse Zaken van Euro-
pa, de VS en Canada begin volgend
voorjaar bijelkaar komen om de top
voor te bereiden.

Heactie
Grinevsky zei verder dat de voor-

stellen van de Sovjetunie door de
VS worden bestudeerd, maar dat
nog geen reactie is ontvangen.

De CFE-onderhandelingen begon-
nen in maart in Wenen. Het War-
schaupact en de NAVO hebben el-
kaar in het recente verleden met
vergaande voorstellen bestookt. Vo-
rige week legden de NAVO-landen
een pakket voorstellen op tafel
waarin het gaat om stabilisering,
verificatie en maatregelen die er
voor moeten zorgen dat de deelne-
mende landen zich niet aan de ver-
plichtingen onttrekken.

Partijleider
Oekraïne
vervangen

MOSKOU - De Oekraïne heeft een
nieuwe partijleider. De 71-jarige
Vladimir Sjtsjerbitski, die sinds
1972 secretaris-generaal van de par-
tij was in de graanschuur van de
Sovjetunie, heeft gevraagd te mo-
gen terugtreden. Dit heeft het pers-
bureau TASS gisteren gemeld.

In aanwezigheid van Sovjetpresi-
dent Michail Gorbatsjov koos het
Centraal Comité gisteren in Kiev de
58-jarige Vladimir Ivatsjko tot op-
volger van Sjtsjerbitski. Het aftre-
den van deze laatste werd verwacht,
nadat hij vorige week zijn plaats in
het Politburo in Moskou verloren
had. Sjtsjerbitski was de laatste pro-
minente partijleider op regionaal ni-
veau, die jaren de lijn gevolgd heeft
van wijlen Leonid Brezjnev.

Protesten tegen
stap Slovenië

BELGRADO - Op verscheidene
plaatsen in Joegoslavië zijn gisteren
demonstraties gehouden tegen het
besluit van het parlement van de
deelrepubliek Slovenië, dat deze re-
publiek het recht heeft zich los te
maken uit de federatie Joegoslavië.
Meer dan 30.000 mensen trokken bij
voorbeeld door de straten van Novi
Sad, de hoofdstad van de provincie
Vojvodina die aan de grootste deel-
republiek Servië grenst, terwijl zij
anti-Sloveense leuzen riepen.
Het federale parlement in Belgrado
heeft het constitutionele hof ge-
vraagd de wijzigingen van de Slo-
veens grondwet van afgelopen
woensdag, te vernietigen.

Inspectie wil
miljarden voor

beroepsonderwijs
ZOETERMEER - In het beroepson-
derwijs moet de komende vier jaar
bijna twee miljard gulden worden
ingevesteerd om de achterstand op
het gebied van inventarissen in te
lopen. Hiervoor pleit de onderwijs-
inspectie in een gisteren gepubli-
ceerd rapport.

Zij bekeek de voorzieningen in het
lager en middelbaar beroepsonder-
wijs en het leerlingwezen. Voortbe-
staan van de huidige situatie brengt
volgens de dienst de kwaliteit van
het beroepsonderwijs in gevaar.

Vervanging van bestaande inventa-
rissen vergt de komende jaren 550
miljoen gulden. Met nieuwe voor-
zieningen, nodig door modernise-
ring van de leerplannen is 1,4 mil-
jard gemoeid, zo becijfert de inspec-
tie.

Griekse regering treedt af
Papandreou komt

voor de rechter
Van de redactie buitenland

ATHENE - De Griekse ex-premier
Andreas Papandreou komt voor de
rechter wegens zijn rol in een om-
vangrijk bank- en fraudeschandaal.
Met 165 stemmen voor en 121 tegen
hief het parlement in Athene in de
nacht van woensdag op donderdag
de politieke onschendbaarheid van
Papandreou op. Met Papandreou
moeten nóg vier bewindslieden uit
zijn regering voor een speciaal hof
verschijnen. Enkele uren na het be-
sluit van het parlement werd in
Athene bekendgemaakt dat derege-
ring van premier Tzannetakis op 6
oktober aftreedt.

Het huidige kabinet, een unieke
coalitie van communisten en con-
servatieven, werd begin juli gefor-
meerd met de bedoeling drie maan-
denaan te blijven. Deze periode zou
gebruikt worden om grote schoon-
maak te houden onder Griekse poli-
tici, van wie velen betrokken zijn bij
corruptieschandalen. Op 5 novem-
ber worden in het land nieuwe par-
lementsverkiezingen gehouden.

Papandreou kreeg vorige week al te
horen dat hij zich voor de rechter
moet verantwoorden voor het laten
afluisteren van politici, onder wie
ex-president Karamanlis.
Papandreo» kan levenslang krijgen

als hij schuldig wordt bevonden aan
het aannemen van grote sommen
geldsvan de Bank van Kreta. Behal-
ve de ex-premier moeten vier minis-
ters uit zijn kabinet terechtstaan,
onder wie Koutsogiorgas (Justitie).
Papandreou heeft alle beschuldi-
gingenvan de hand gewezen.

'Zieke geest'
De ex-premier houdt vol dat de be-
schuldigingen tegep hem het pro-
dukt zijn van de „zieke geest van
een voortvluchtige zwendelaar".
Daarmee doelde hij op de eigenaar-
directeur van de Bank van Kreta,
Georgios Koskotas, die vorig jaarna
het aan het licht komen van het
schandaal naar de VS vluchtte.
Daar zit hij nu in de gevangenis.

Koskotas heeft Papandreou er van
beschuldigd dat hij zijn zegen had
gegeven aan de bankzwendel, waar-
bij ministers uit het socialistische
kabinet in ruil voor een deel van de
rente staatsbedrijven onder druk
zetten hun tegoeden bij de Bank
van Kreta te zetten. Ruim 400 mil-
joen gulden is op die manier „zoek-
geraakt". Volgens een parlementai-
re commissie van onderzoek zou
Papandreou zelf in augustus en sep-
tember 1988 omgerekend zon der-
tien miljoen gulden in zijn zak ge-
stoken hebben.

puntuit
DDR

Het aantal DDR-vluchtelingen
in de Westduitse ambassade in
Praag is gisteren verder toege-
nomen tot naar schatting 2.400.
Irmgard Adam-Schwaetzer,
een Westduitse regeringsfunc-
tionaris, zei gisteren dat de si-
tuatie ernstig is en dat het ter-
rein bij de ambassade overvol
begint te raken.

Ouderen
De ouderenbonden en de Ge-
handicaptenraad toonden zich
donderdag verbijsterd en boos
over het plan van staatssecreta-
ris De Graaf (Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) om bejaar-
den uit te sluiten van voorzie-
ningen in het kader van de Al-
gemene Arbeidsongeschikts-
wet (AAW). De bejaarden wor-
den nu vanaf 1 januari vrijge-
steld van premiebetaling AAW.
De Tweede Kamer mag echter
onder geen beding akkoord
gaan met een „zo kil discrimi-
nerende maatregel", stellen de
ouderenbonden en de Gehan-
dicaptenraad in een brief aan
de volksvertegenwoordigers.

Executie
De algemene vergadering van
de VN heeft gisteren in New
Vork een dringend beroep ge-
daan op de Zuidafrikaanse
autoriteiten het leven te sparen
van de ter dood veroordeelde
kleurling Magena Boesman-
.Boesman is ter dood veroor-
deeld omdat hij deel uitmaakte
van een groep die in oktober
1985 een 51-jarige vrouw om
het leven bracht.

Wachtlijst
In ons land staan 814 ernstig ge-
handicapten op een wachtlijst
om toegelaten te worden tot
een woonvorm of activiteiten-
centrum. Als gerichte maatre-
gelen uitblijven zal dat aantal
binnen een jaar oplopen tot
meer dan duizend. Voor de op-
lossing van dit probleem moet
in de komende regeerperiode
van vier jaar 36 miljoen gulden
uitgetrokken worden. Dit staat
in een rapport dat de gehandi-
captenraad gestuurd heeft aan
kabinetsinformateur Lubbers.

Ontvoerd
In het noorden van Guatamala
zijn woensdag drie toeristen
ontvoerd. De drie, een Italiaan,
een Fransman en een Span-
jaard, werden door twee gewa-
pende mannen uit hun hotel in
Tecun Uman gehaald.

Simulator
In afwachting van een onder-
zoek van TNO over de veilig-
heid van botssimulatoren zal
het korps Rijkspolitie hiervan
geen gebruik maken. De ge-
meentelijke korpsbeheerders
wordt in overweging gegeven
hetzelfde te doen. Dit hebben
de ministers van Justitie en
Binnenlandse Zaken gisteren
schriftelijk geantwoord op vra-
gen vanuit de PvdA-fractie.

Stakillg
President Rodrigo Borja van
Ecuador heeft de noodtoestand
in het het gehele land afgekon-
digd om een staking in de olie-
industrie te breken, zo werd
gisteren van officiële zijde in
Quito meegedeeld.

Brezjnjev
Het Presidium van de Opperste
Sovjet heeft de voormalige pre-
sident Leonid Brezjnjev nog
een stukje verder van zijn voet-
stuk gestoten door hem pos-
tuum de hoogste militaire on-
derscheidingvan de Sovjetunie
te ontnemen. Brezjnjev zou dit
niet hebben verdiend.

Klarendal
In de Arnhemse wijkKlarendal
zijn de afgelopen dagen ver-
schillendeauto's met een West-
duits kenteken vernield en op
hun kant gegooid. Volgens de
politie had in alle gevallen de
eigenaar van de auto's niets
met drugs te maken. In twee
gevallen ging het om inwoners
van de Bondsrepubliek die bij
kennissen in Klarenal op be-
zoek waren. De politie had al
eerder de vrees uitgesproken
dat onschuldige mensen het
slachtoffer zouden kunnen
worden van de volkswoede te-
gen drugshandelaren en junks.

Gestolen
Actievoerders hebben gister-
morgen de complete oplage,
10.000 exemplaren, van het
blad van de Landbouwuniver-
siteit in Wageningen gestolen.
In ditblad staat tot ongenoegen
van activisten tegen apartheid
in Zuid-Afrika een advertentie
van Shell, 's Middags brachten
de actievoerders de hele oplage
terug. Volgens een woordvoer-
der was dit gebeurd nadat uit
alle exemplaren de omstreden
advertentie was gescheurd. De
actievoerders willen de adver-
tenties naar Shell terugsturen.
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(ADVERTENTIE)

ONZE VERJAARDAG
IS EIGENLIJK
EEN RAMP.

Dat een stichting als Mensen in Nood al 75 jaarbestaat, is niet ietsom
uitgebreidte vieren. Maar als u toch een gebaarwiltmaken, steun ons
dan financieel. Zodat we vluchtelingen in
Mozambique en andere slachtoffers van
grote en kleine rampen kunnen blijven hel- m W^.f.^%
pen te overleven en'n eigen bestaan op te WmwmM
bouwen. In datopzicht is uw bijdrage duseen aardigverjaarscadeau.

Giro 1111222
Stichting Mensen in Nood. Postbus 1041, 5200 BA Den Bosch. Telefoon 073 - 144544.

k. (ADVERTENTIE)

van

Sittard

L^Jfdswegske 17, 04490-26851v^onchterstr. 45-47, 04490-15218
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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 B.T.W.

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

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 155599

———_——___——________________—__———————■________________

Vermist/Gevonden

’ 1.000,- beloning
voor de goudentip, die leidt tot arrestatie, veroordeling en
terugbezorging Opel Rekord 2.0i S, groen met., bwj. '82,

ontvreemd nacht van 25 op 26-9 te Kerkrade,
kent. JD-41-FD, tel. 045-453008.

Personeel aangeboden
Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.
Voor al Uw BOUW-
PLANNEN; Ontwerp, begro-
ting, berekeningen, vergun-
ningen en subsidie aanvra-
gen. Tel. 045-460392.
Gedipl. DROGIST met erva-
ring biedt zich aan voor Dro-
gisterij- of Parfumerie-
brache. Br.o.nr. 82211 aan,
Limburgs Dagblad, Postbus
3100. 6401 DP Heerlen.

EENMANSORKEST voor
alle gelegenheden. Tel.
04754-83464.
Voor TUINSNOEI, winter-
beurt, renovatie, bestrating,
afrast, metselwerk, enz. Bel
045-272093 na 18.00 uur op
werkdagen.

J.man zoekt werk als
CHAUFFEUR. I.b.v. eigen-
auto (BMW). Heb ervaring
met escort en prive-taxi. Tel.
045-421306.

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.

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.

NIEUW te openen
Privéhuis Cherrie

vraagt meisjes. 045-462805, bellen tuss. 12.00-18.00 uur.
Algemene Schoonmaakorganisatie

vraagt

interieurverzorgsters
voor de ochtenduren voor projecten in Heerlen en

Schinnen, telefonische aanmelding maandag t/m vrijdag
van 09.00-13.00 uur 04490-55252.

Wegens groei van ons bedrijf
Pompbediende

gevraagd. Leeftijd ca. 20 jr. Full-time.
Avia-Tankstation, Drievogelstr. 78, Kerkrade. 045-424496.

Gevraagd: 1 ervaren
gasfitter

of verwarmingsmonteur
Moet goed kunnen lassen, zonder ervaring en goederefe-

renties onnodig te solliciteren.
Sollicitaties m.i.v. 2-10-'B9 tijdens kantooruren van

13.30 tot 17.00 uur. Tel. 04490-11657.
A.M.J. Geilen 8.V., Dr. Nolenslaan 107, 6136 GL Sittard.

Gezocht:

Energieke verkoper
(18-20 jr.) Heb je interesse in Audio/Video?

Spreek je redelijk Engels?
Weet je iets van fotografie en witgoed?

Wij bieden een afwisselende interessante baan (ca. 30 uur
p.w.) in de intern, tax-free shop in Brunssum. (Afcent)

Als je dit aanspreekt bel dan tijdens kantooruren
045-253498. (mevr. Kremer)

Gevr. LOODGIETERS, leer-
ling loodgieters en c.v.-
monteurs. Inl. Hoogbrugstr.
13, Maastricht. Tel. 043-
-210518.

Medilaco BV
gevr. part-time hulp

voor verkoop

Medilaco BV, Akerstr. 25,
Heerlen. Tel. »45-718080

WERKSTER gevr. voor en-
kele uren p.w. Fam. Vrusch,
Kerkstr. 59-61, Brunssum.
Vrouwelijke BUFFETHULP
gevraagd va. 18 jaar. Tel.
04457-1321.
Gevr. PIZZA-BAKKER liefst
met ervaring. Bellen va.
17.00 uur. 045-712021.
Liefh. gevr. om TUIN van
part. te onderhouden, teg.
vergoed. Tel. 045-7T2492.

Met spoed gevr. part-time
Verhuizers

voor verhuisbedr. omg.
Heerlen. Liefst enige erv. in

meubelbranche. Br.o.nr.
B-2235, L.D., Postbus 3100,

6401 DP Heerlen.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland Ervaren
timmerlieden, metselaars en
ijzervlechters (handlangers
onnodig te soli.), ook co-
lonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of 229548.

Mancare,
Gay Escort Service vraagt

jongenstot 25 jaar. Aanmel-
ding schriftelijk met foto.

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

CASINO te Eindhoven
vraagt met spoed:
Boulleurs
Croupiers

Serveersters
Reakties va. ma. 2 okt.

12.00-18.00 uur.
Tel. 040-449264.

Montagebedrijf
van Zon B.V. te

Oss
vraagt op korte termijn

sprinkler-nlonteurs,
dikwandige CV-monteurs,

pijpfitters, loodgieters.
Inl.: 04120-46956.

Voor langdurige projecten in
geheel Nederland zoeken
wij: Pijpfitters, bankwerkers,
elec. monteurs, lassers. Wij
bieden hoog loon en goede
arbeidsomstandigheden.
Soli. na tel. afspraak, Arno
DOHMEN Techniek BV.
04490-78870.
APOTHEKERSASSISTEN-
TE gevraagd liefst full-time,
voor serieuze gegadigde is
woonruimte beschikbaar. Inl
De Lairesse Apotheek (bij
concertgebouw) De Laires-
sestr. 42, 1071 PB Amster-
dam. Tel. 020-6621022, na
19.00 uur 020-450623.
Mann. BAKKERIJHULP
gevr. voor dag- en nacht-
dienst. Liefst met enige er-
varing. 045-225868.
Suppers Verspreidingen
Hulsberg vraagt nog enkele
serieuze BEZORGERS voor
Huis-aan-huis-bezorging in
Voerendaal, Ransdaal,
Klimmen, Aarveld, Douve-
weien, Benzenrade. Inl.
04405-3702.
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.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

METSELAARS gevr. voor
Aken en Duren. Tel. 043-
-649326.
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.
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.
Gevr. HUISHOUDELIJKE
HULP, ca. 20 ur p.we., pers.
aanmeld, voor 12 u. Permstr
10, Heerlen (Zeswegen)
Gevr. jonge man plm. 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.
Voor direct gevr. rest. KEL-
NERS, serveersters en keu-
kenhulp "Zur Golden Kette"
Aken, 0940-24136110.
Gevr. leerling KOK m/v,
leerling serveerster en am-
bulant serveerster. Wapen
van Sittard. Tel. 17121.
Gevr. VISAGISTE /oor -a-
vondopl. voor foto-model in
de mode-branche. Brieven
met gegevens en foto te
richten aan: Mode Promoti-
on Nederland, Annastr. 52,
6161 GZ Geleen.
Bakkerij G.Senden, Kokele-
str. 35, Kerkrade, vraagt
brood- en BANKETBAK-
KER en WAO of gepens.
bakker, op korte termijn.
Weinig nachturen. Tel.
aanm. 045-453873.
Bakkerij in Brunssum vraagt
BAKKERSHULP m/v plusm.
25 uren p.w. Br.o.nr. B-2223
Limburgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 pp Heerlen.
Kunt u goed met mensen
omgaan? Bent u ouder dan
20 jaar? Dan bent u de aan-
gewezen persoon voor de
verkoop van onze
SCHOONMAAKPRODUK-
TEN in Vlaams België. U
dient zowel particulieren als
winkels, scholen en ge-
meentes te bezoeken. Voor
opleiding, vervoer en goede
salariëring wordt door ons
gezorgd. Deze baan kan
ook part-time uitgevoerd
worden. Aanmelden telefo-
nisch tijdens kantooruren op
09-3211227567.
J. vrouw als HUISHOUDE-
LIJKE hulp, enige ochten-
den p.wk. 04493-1855 Puth.
LEERLING-JONGEN gevr.
Brood- en banketbakkerij M.
Castermans, Mr. Ulrichweg
53a Maastricht 043-219039
Gevr. voor direct nette
WERKSTER, voor woonh.
St. Gerlach 72, Houthem. 3
ochtenden pw 04406-41241
Huishoudelijke HULP gevr.
voor 6 uren p.w. Inl. 045-
-723488.
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Onroerend goed te huur gevraagd

Te huur gevraagd van particulier

vrijstaand huis of bungalow
omgeving HEERLEN.

Tel. 073-143761.

Te huur gevr. woonh. met Als u ons voor 12 uur 's mor-
meerdere slaapk. Omgeving gens belt, staat uw PICCO-
Heerlen/Landgraaf. Br.o.nr. LO de volgende dag al in het
B-2095, LD, Postbus 3100, Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-6401 DP Heerlen. 719966._____________________________________________________

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.
Te h. appartement te
KERKRADE tel 045-454708
Te huur aangeboden compl.
ingerichte VIDEOTHEEK
met banden in Sittard.
Reacties Postbus 5020,
6413 GA Heerlen.
APPARTEMENT te huur in
Oirsbeek, woonk., slpk.,
badk. 04492-2601.
Te huur aangeb. ZIT/
SLAAPK. in Treebeek, per
1-10-1989 Tel. 045-212663
Te huur CAFÉ, zaaltje met
woning, mooi ingericht, gun-
stige huur en overname.
Landgraaf. Tel. 045-323685

Gemeub./gestoff. apparte-
ment, 1 of 2 slpk, Nieuwstr.
KERKRADE, 045-456795/
452895, huursubs. mog.
HEERLERHEIDE 1-per-
soons app. te huur, huur-
subsidie mogelijk. Tel. 045-
-214368.
Te huur a.angeboden CAFÉ
te Heerlen (Zeswegen) voor
inlichtingen tijdens kantoor-
uren: 045-243900.
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:
woonkamer, eetkamer, 1
slpks., wc, keuken, douche,
cv., tel.- en tv aansl., huur-
sub., evt. garage Tel. 045-
-310706, na 18 uur.

■■:: :■ :: " !" i?-"! " -■ "■ ■■ ■■■■■■■■■■ 1 ~:,.... —Onroerend goed te koop aangeboden

Huis kopen of verkopen
Geen verkoop, geen kosten.

Van Oppen BV, Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543.

Hypotheken! net even beter!
Informatie en mogelijkheden i.v.m. een aankoop van een

woonhuis en de noodzakelijke bijbehorende hypotheek op
maatwerk (gratis advies mcl. bekijken eventueel aan te

kopen pand)
Ass.kant. Van Oppen BV Lindeplein 5, 6444 AT Brunssum.

Tel. 045-254543 vraag de infofolder.
HEERLEN, Leienhoesstr. LANDGRAAF, Nieuwenha-
-50, grote hoekw. met garage gerheidestr. 63, hoekwoning
en tuin, dichte luxe keuken, met grote garage, woonkmr.
3 slpkmrs., badkmr. en 2e met plavuizen, 3 slpks, bad-
toilet. Vr.pr. ’ 125.000,- k.k. kmr. met ligbad en 2e toilet,
Wijman & Partners Vast- direkt te aanvaarden. Pr.
goed. Tel.: 045-7288671. ’97.000,- k.k. Wijman &
uccdi cm _. Partners Vastgoed. Tel.HEERLEN, Benzenrader- 045-728671weg 89, goed onderhouden :boyenwoning met grote tuin,' Te k. van part. WONING,
o.a. ruime woonkmr., 4 sip.- Tot. opp. 365 m2. Mooie
kmrs. Vr.pr. ’85.000,- k.k. rustige ligging, Spaubeek,
Wijman & Partners Vast- ’150.000,- k.k. 04490-
-goed. Tel. 045-728671. 17121.

Heerlen
Goed gesit. keurig onderh.

tussenwoning met tuin. lnd.:
beg. gr.: gang, woonk. (35

Tn2), bijkeuken, eetkeuken
met eiken keukeninr.,

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

ruime slaapk., vaste trap
naar zolderverd. alwaar 4

kamers, cv. Buitenkansje!!
Pr. slechts ’ 89.000,- k.k.

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

Te k. BOUWTERREIN 1200m 2- goede ligging - Echt.
Inl.: Peters - Echt - 04754-
-82826.
HEERLEN-N. t.k. karakte-
ristiek landhuis op 1220 m2
grond, bwj.'Bs. 045-222933.

Met spoed gevraagd
WOONHUIZEN tot
’150.000,-. Directe aan-
koop is mogelijk. Geen ma-
kelaarskosten. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
Te k. BOERDERIJTJE -omgeving Echt - geheel
verbouwd - tuin en boom-
gaard ruim 2000 m 2- Inl.:
Peters - Echt-04754-82826.
RIMBURG, Gremelsbrugge
33, goed onderhouden tus-
sengelegen Premie-A wo-
ning met woonkmr, 3 slp.-
kmrs, badkmr. met ligbad en
2e toilet. Het hele pand is
voorzien van dubbel glas.
Vr.pr. ’ 92.000,- k.k.
Wijman & Partners Vast-
goed. Tel. 045-728671.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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

Kamers aangeboden/gevraagd
Te h. zit/slaapk. en zitkamer
met aparte slaapk., te
HOENSBROEK. Na 14.00
uur 045-229654.
Te h. 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.
Centr. Schaesberg, v. jonge
meisjes t/m 30 jr. gem.
KAMER, eig. ingang, gebr.
v. gez. keuk. en badk. Tel.
045-324880 tot 18.00 uur.

Gemeub. KAMER te huur.
Holtskuilenstr. 1, Eygels-
hoven.
KAMER te huur met cv kif

', chenette voor serieuze
huurder(ster) ’ 300,- all-in,
na 14.00 uur, 045-219205.
Gr. gemeub. KAMER te h.
aangeb. te bevr. na 14.00 U.
Voskuilenweg 40 Heerlen.
Te huur kl. gemeub. KAMER

',voor werkend pers., Kruisstr
75, Hrl. 045-714330.
KAMER te huur bij Centrum
Kerkrade. Tel. 045-461870
of 452269.
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Bouwmaterialen <

Betonklinkers ’ 9,95 per m 2
excl. ËTW. 10,5x10,5x8. Eenmalige aanbieding.
Creugers Beton Economiestr. 46, Hoensbroek.

Tei. 045-213877 (bij Hoensbroek station)

Kunststof ramen en deuren
AANNEMERSBEDRIJF RENOBOUW B.V.

Ook doen wij verbouwen of nieuwbouw,
Vraag vrijblijvend offerte.

Tel. 045-462700, b.g.g. 227368.
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
KINDERKOPPEN: werkelijk
goedkoper dan in Nederland
Zutendaal (Heymans) 09.
32.11.611290.
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.
Vuren balken 63x160 mm.

’ 5.30 p.m. Prima eiken bils
’23.20 p.st. Houth. IM-
PREG, In de Cramer 104
Hrl. 751687. Bezorg, mog.

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.
Snelle en VAKKUNDIGE
reparaties van al uw Tv.- en
Hifi-toestellen zonder voor-
rijkosten. W.R. Klawitter,
Veldhofstr. 34 Eygelshoven.
Tel. 045-352727.
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.

Hobby/D.h.z.
EIKEN balken in alle afm.
bijv. 7X7 cm ’5,- per mtr.;
10X10 cm ’ 10,- per mtr.;
20X10 cm ’2O,- per mtr.
enz., event. thuisbez. Hout-
zagerij, Impregneerbedrijf i
Windels, Bouwberg Bruns-
sum. Tel. 045-270585.

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 gewenstbrengt"
onze buitendienstmedewerker het geld binnen 1 dag bij u

thuis
Gemakkelijk:

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

over uw geld beschikken.
Discreet:

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

lening kan eenvoudig telefonisch besproken worden.
Openingstijden:

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

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

SPAARBRIEFBEURS Eind- Met een PICCOLO in het
hoven, 040-457080, (tus- Limburgs Dagblad raakt u
sentijdse) verzilvering, uw oude spulletjes 't snelst
hoogste waarde, discreet, kwijt. Piccolo's doen vaak
contant, gratis goed advies wonderen... Probeer maar!voor daarna. Boschdijk 363. Tel. 045-719966. ,

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 h. gevr. LANDBOUW-
GROND prijs en betaling n.
o.t.k. Tel. 04492-1964.
Te koop aangeb. KERST-
BOMEN, gezaagd en met
kluit. Tel. 043-645365.
Jonge KIPPEN en kalkoe-
nen. Henk Ploemen, Broek-
huizenstraat 538, Rimburg.
Tel. 045-320229.
Te koop 5 1/2 ha MAÏS. Tel.
04450-1816. J. Ploumen,
Cartils 4, Wittem.
Te k. GRIMM-aard. rooier
met rolbunker. Tranpsort-
banden, tractoren etc.
04490-71504.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Uit voorraad leverbaar
nieuwe en gebruikte machi-
nes voor speciale prijzen.
Lely rotorkopeggen; 1 en 2
rijige aardappelvoorraad-
rooiers; alle type's vaste
tandCultivatoren; 2 en 3
balks met en zonder rol of
steunwielen; veewagens
voor 2 - 4 koeien en 6-8
koeien; tandemas; perfect
weidebloters; weidehekken
3/5 mtr. gegalvaniseerd;
Voederdrinkbakken op wie- |
len; voorhefinrichting; auto-'.
matische voederbakken ;
voor kalveren in weide bij te jvoederen; hooiwagens te-
vens te gebruiken voor
drinkbak of mais te voede-
ren, dit alles gegalvaniseerd
o.a. gebruikte machines in
zeer goede staat, Lely rotor-
kopeg 3 en 4 mtr.; kunst- ,
meststrooiers; Lely, Amazo-
ne, Vicon en Vicon Penton;
1-2-3 schaarploegen; aard-
appeltrieurs en transpor-
teurs 6/8 mtr., aardappel- ]loofklappers. Bel direct Jean
SPONS. Eysden 04409-
-3500/2524.-—'—"-"-". 'Bedrijven/Transacties

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

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.
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.

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.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.- - "I - "■■—■■ — — '■■'■ ..^a

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
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, danwordt u de nieuwe eigenaar. U hebt

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

maanden garantie.) Bovendien maakt u karts op een gratis
long-weekend in een bungalow van Holland Park's.

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

Fiat Klankstad
Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87; Uno 45 '83 t/m '88; Uno 60S
Silver '86; Uno Diesel '84; Ritmo '84 t/m '86; Fiat Ritmo
105TC '82; Fiat 127 1050 '85, '86; Opel Ascona 1600 S s-
drs. Hatchback '81; Opel Corsa TR '84; Opel Kadett 1.2
Hatchback '86; Opel Kadett 1200 '82; Renault 9 GTL '85;
Renault 11 TXE '85; R5TL '81; Skoda 120 LS '86; Volvo
345 DLS '82; Panda 1000 S '87; Visa 11 '85; Lada 1500 S
Stationcar '83; Ford Escort 3-drs. '85; Seat Ibiza 1.2 L '85.

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

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

van max. 4 jaar * 14 dagen omruilgarantie.

finGebruikteWagensL/UP/usSysieem
GARANTIE

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. 10,00-18.00uur.

Met Bovag-garantie
OPENINGSTIJDEN: _■- ■

IS °'L' Vrouwestraat 89 _.
;M Tel. 045-453030 S

Radrema B.V.
Beatrixhaven Maastricht

De MAZDA-Dealer; en bij uitstek
het adres voor een betrouwbare occasion.

Ca. 70 gebruikte automobielen,
zo goed als nieuw, in alle prijsklassen.
Radrema niet alleen het goedkoopste,

maar ook het beste in service
U MOET ER GEWEEST ZIJN

Personenauto's
8MW316 1980 ’ 6.700,-
Ford Escort 1.3 met uitbouw 1985 ’ 12.900,-
FiatPanda4sS 1986 ’ 9.200,-
Honda Accord 2.0 autom. met stuurbekr. . 1982 ’ 8.700,-
Honda Accord 1.8 met stuurbekr 1985 ’ 15.900,-
Honda Accord 2.0 met stuurbekr 1988 ’ 29.900,-
Mitsubishi Galant 1.6GL 1986 ’ 15.900,-
Opel Kadett HB 1.6 diesel 1986 ’ 15.900,-
Seat Ibiza 1.2GL 1987’ 15.900,-
Renault 9 automaat 1982 ’ 6.900,-
Renault9GTL 1982 ’ 6.500,-
Renault2lTS 1987 ’ 19.900,-
Skodal2oLS 1983 ’ 3.750,-
Talbot Solara 1.6GLS 1982 ’ 5.900,-
Toyota Corolla 1.3 DX 1982 ’ 5.900,-
ToyotaCamryl.BDX., 1983 ’ 9.900,-

Exclusieve auto's
Audi 100Avant turbo diesel 1984 ’ 23.900,-
BMW3l6injection 1988 ’ 30.500,-
BMW 730 injection 1987 ’ 68.500,-
Daihatsu Charade GTTi metextra's 1988 ’ 25.500-
Mazda 323 HB4WD turbo, intercooler .... 1987 ’ 32.900-
Mazda 626 sedan 2.0 inj. GTI, TWR uitv. . 1986 ’ 23.900,-
Mazda 323 HB3 1.3 1981 ’ 5 500-
Mazda323Hßs 1.3..... 1983 ’ 8 900-
Mazda323Hß3 I.3LX 1985 ’ 14.900-
Mazda 323 HB3 1.3GLX 1985 ’ 14.900,-
Mazda323Hß3 1.1 LX 1986 ’ 15.700,-
Mazda 323 HB3 1.3GLX 1986/ 14 900-
Mazda 323 HB3 1.3LX 1986 ’ 15.900,-
Mazda 323 1.7LX diesel 1986 ’ 16.900,-
-2xMazda 323 sedan 1.3 GLX 1986 ’ 14.900,-
-2xMazda 323 sedan 1.3LX 1987 ’ 16.900,-
-2xMazda 323Estate 1987 ’ 17.900,-
Mazda 626 coupe 2.0 GLX aut :... 1984 ’ 13.500,-
Mazda 626 HB 1.6LX met extra's 1985 ’ 16.900,-
Mazda 626 HB 2.0 GLX 1985 ’ 15.900,-
Mazda 626 HB 1.6GLX 1986 ’ 17.900,-
Mazda 626 sedan 1.8LX aut. nw. model . 1988 ’ 25.500,-

Bedrijfsauto's
Daihatsu Rocky Jeep 2.0L 1985 ’ 16.500,-
Mitsubishi Wagon 1.8 diesel van 1986 ’ 14.900,-

Wordt verwacht
Alfa 33 junior 1987
Ford Sierra 2.0 Laser 1986Mitsubishi Cordia 1600 1986
Opel Omega turbo diesel 2.3 1987
Mazda 323 HB 1.5LX 1987
Mazda 626 sedan 1.6 GLX 1987Mazda 626 HB 1.6LX 1985

Gunstige financieringsvoorwaarden.
TOT ZIENS BIJ:

Radrema Auto B.V.
Galjoenweg 73, Beatrixhaven Maastricht. Tel. 043-632250

i

_________________ —____________—;—

Proficiat
met jullie 25 jarig Huwelijk

Helma - Mam - Wiel - Hanna - Troutje

Proficiat
Trinie en Herman!

'__F_lr:' 'WlijfM :■■:%:;W:':' »p'l"l~l_k: ■'■'__f_W

m .^mmmmmm*. '"'^ mmi '1F J^ _Bf

____r ' _^-^-'*S-. _t_É

*V

Van jullie bruidsmeisjes. \
Pap en Mam

jL%rf

Proficiat met jullie ZILVEREN Bruiloft
John, Martin, Marion en Denise ;

Hein Proficiat Sandra

' tmmmmmt,- ik hou van je. Pgt*i

_B__. ■■ —BB

Anja, Marco en Marie-lou v-*«*ÉpF J
Proficiat

(o)pa Vervuurt m* de vut
met je 80ste verjaardag Henk, Marlie, Jos'

Petra en Yvonne,,
Reageren op

advertenties ond«'
-^^

,„ BRIEFNUMMER

enveloppe het nuimm8
nog vele jaren wensen je . rr. . tfl

Je vrouw, kinderen en de advertentie te
kleinkinderen vermelden.

Nu kunt u een auto
kopen waarvan u zélf

de prijs bepaalt.
Op onzegebruikte-wagenshow bepaalt u zélf

betaalt. Via een inschrijfformulier kunt u een W
doen op de auto van uw voorkeur. Bent u de hoo<P
enige bieder, dan wordt u de nieuwe eigenaar. LI

daarbij een ruime keus uit jonge occasions van all*.
ken. (Allemaal vooraf grondig nagekeken en me';

maanden garantie.) Bovendien maakt u kans op eeflï
long-weekend in een bungalow van Holland PafK

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

van 28 tot en met 30 septerw

ML i^^^MmMÊMSiMMiê
--■■-■-■■"■>>'i

Wethouder Sangersstraat 7, Beek, tel: 04490-7-ffi: t^hlT- GöttgensSit»I Toy,ota Hl-ACe H?spelsestr. 20fi. dof b van'7s tot'B2. Tel. Tel. 04490-1656» J. 04765-1338/04740-1925. Renault R9TL '83 ’%i: Autohuurkoop ISil2^'B7^v.a. ’ 375,-p.m. Direct ’11.450,-; Volvo 3^- rijden voor iedereen. Geen Sedan '84 ’ 11.950,-'q j|- info bij bank of werkgever, geot 205 KR '86 ’ H-*
Alle Europese merken te Ford Escort 1.4 Gj- leveren, 25% aanbet., 6 ’17.450,-; VW Gfj

dagen p.w. geopend. ’18.950,-; Toyota C°,\
p-w-i R ont '87 ’ 18.950,-; Peuge<"
noyai Kent xr w ’ 19.950,- ~J

040-480055. Uiteraard hebben WJ
r^.. .. ruime keuze in of1

Ultroen eigen merk^- BK 1.6 TRI wit 5 bak duurste [sjT- uitv. '88; BK 1.9 sport een ____- aparte uitv. compl. uitge- ITI i
bouwd sportvelg. blauw- ■»■ I 1- mett. getint glas stuurbekr. Hü m i■ '86; BK 1.9 TRD wit 5-bak ■*■ il 1
duurste uitv. '86. Auto Lim- _ A-^^^^^WP- burg, Mauritsweg 126, StemI ArilWffflr^P s^*! 04490-38474.: VOLVO34OCLSJMazda 1400 cc' roodmetalliC'
626 2.0 12V GLX Hatchback 7%c°e^nwst. model blauw metallic n_c oonnze, >getint glas. alle opties M'88; "/f-. „ _ _ -^1<929 2.0 inj. L.T.D. Coupe FIAT R'tm°. 3-deurs,
zeer apart alle opties o.a. ’7.950,-. Volvo
elec. schuifkanteldak stuur- De Koumen 7, Hoen*
bekr. digitaal dashb. enz. 045-220055.
'86. Auto Limburg, Maurits- Met spoed te koop 9e%
weg 126, Stem. 04490- betere auto's ook vra^38474 bestel, schade en "geen bezwaar, hoogst

Kadett D1.3 S zen, contant geld. $
bwj.'Bs, 5 drs. kl. beige, km. b_fJS" K'

57.000, div. ace, pr. Tel. 045-456963. _^t f 9.900,-. Tel. 045-753693 Te koop Fiat UNO 60",
Honda Civic 1.3 L '84; LB* & ’8.900,-, tel'
Ford Fiësta 1.1 S'80; 32495°- _--r^

Skoda 105 L '85; CITROEN CX 2000 A'
Opel Ascona 1.9 '80. 10-'Bl, LPG, APK 3-»«

Inruil mogelijk. pr. ’ 3.850,-. 045-j^
Grote beurt en APK ’ 240,-. vw GOLF 13de|Uxe,£

Bovag-autobednjf met APK
__

mooli ’ 4.»

John Osojnik Tei. 045-454087.
Tripstr. 24 Eygelshoven. Voor Piccolo s &
i Tel. 045-460734. zie verder .pag"'
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*der wenst de minister de uitkomsten van de gerechtelijke procedures af te wachten. „Zo-
jgniet is vastgesteld dat de Nederlandse mediawetgeving strijdig is met het Europese recht,Wt de nationale wetgeving onverkort", zo staat in zijn brief. Mocht Europese regelgeving een

van de Nederlandse Mediawet noodzakelijk maken, dan heeft de minister daarvoor
twee jaar de tijd.

Jöens het kamerdebat van woens-j*6 zullen PvdA en CDA het voor-den van Brinkman waarschijn-
r steunen. Waarnemend CDA-
r^tievoorzitter De Vries verklaar-

het 'niet onlogisch' te vinden om
j besluit van het Commissariaat
schorsen. „Er is aanleidingtot ge-

P^ twijfel of Véronique wel mag.
kan mij voorshands in de uit-

maken van minister BrinkmanNftrjen".
6 PvdA liet' doorschemeren het

voornemen van Brinkman te zullen
steunen. Omdat TVIO en Véroni-
que op dezelfde manier de Media-
wet proberen te omzeilen, „kan ik
me voorstellen dat de minister het
besluit van het Commissariaat wil
schorsen", zei mediaspecialiste J.
van Nieüwenhoven.

Luxemburg
Véronique is in de ogen van het
Commissariaat een programma van
de Luxemburgse omroepinstelling
CLT/RTL, die al decennia lang in
Luxemburg uitzendt in verschillen-
de talen. Volgens het Commissa-
riaat is er „geen sprake van dat CLT
zich in Luxemburg heeft gevestigd
met de kennelijke bedoeling de Ne-
derlandse mediawetgeving te ont-
gaan". „CLT is naar Luxemburgs
recht opgericht, is daar gevestigd,
voert daar de administratie en is in
Luxemburg belastingplichtig", al-
dus de voorzitter van het Commis-
sariaat mr Geurtsen.

Uitspraak
TVIO zou vóór 30 augustus door het
Commissariaat ook als buitenland-
se zender zijn aangemerkt, maar nade uitspraak van de Raad van State
over het min of meer vergelijkbare
commerciële satellietstation Cable

One kon het Commissariaat niet.tot
een andere conclusie komen dan
dat TVIO zich in Luxemburg heeft
gevestigd „met de kennelijke be-
doeling de Nederlandse wetgeving
te ontgaan". Geurtsen wees erop
dat TVIO zich voornamelijk op het
Nederlandse publiek richt, Neder-
landse 'sterren' als medewerkers
heeft aangetrokken, de dagelijkse
leiding grotendeels in handen van
Nederlanders is en TV10 naar Lu-
xemburg verhuisd is met de expli-
ciete mededeling dat men proble-
men wilde voorkomen.

" De leden van het
Commissariaat voor
de Media tijdens de

persconferentie.
Rechts voorzitter
mr A. Geurtsen.

Voornemen
Over het voornemen van minister
Brinkman de uitspraak het
Commissariaat ongedaan te maken,
zei media-commissaris G. Heyne
den Bak: „Dat is zijn goed recht. In
de wet staat dat de minister onze
besluiten kan schorsen en hij, nadat
we erover gehoord zijn, het besluit
kan voordragen voor vernietiging."
Heyne den Bak noemde de uit-
spraak die het Commissariaat giste-
ren deed 'een tussenstap. „We wa-
ren aan de beurt om iets te zeggen,
maar ik verwacht dat uiteindelijk
de Raad van State het laatste woord
zal hebben".

MANILA - Ferdinand
EdralinMarcos werd 11

(T&tember 1917 in Sarrat,
pi dorpje in de noordelijke
K 2°n-provincie van ilocos
orte geboren. Zijn ouders

b emden hem naar koning
S^dinand (1452-1516), die
i^nje heeft verenigd. Hij

aanvankelijk dokter
ejh^en» maar hij werd uit-
feh "lijk advocaat. Op ne-
jj^ienjarige leeftijd werd
J gearresteerd wegens
v^°ord op een politieke ri-
rj* 1.van zijn vader. Hij'ver-
in/j-^Sde zich op briljante
Ü2e en werd vrijgespro-
tg "" Hij slaagde er inom toe
f*. _reden tot het hoogge-ch-tshof.
KtVtj;^os maakte ook naam als
t|0

J
oneidsstrijder, hoewel dit later

Vif i^et Amerikaanse leger in
01rj! Werd getrokken. Met 27
tya Scheidingen, is Ferdinand
So j

,c°s de meest gedecoreerde
Bj)e aat- Na de oorlog werd hij de
Ma n' e technische assistent van
'Wll^ oxas> eerste presi-
blj e. Van de Filippijnse repu-
"°sit: kostte hem vanuit de

geen moeite om ud te
V r̂^en van het Huis van Afge-
itaat

ai-den en later van de Se-
j r̂' Waar hij gedurende drie

v°orzitter van was.

Reputatie
*ijr,urende de eerste jaren van
de ruewind verwierf Marcos zich
le^ ePutatie van een krachtiger: hij drukte landhervor-
sÖoo n oor' vet snelwegen en
j^PtpWegen aanleëgen, liet cor-
\t ambtenaren oppakken.
fa, e°s Was inmiddels met Imel-ko n j n̂. voormalige schoonheids-
:?4i n~f'n getrouwd en hun mon-
!% levensstijl sprak de bevol-

i^el aan. De mensen noem-
<tepvYet Paar de Kennedy's vanUlPpijnen.

Fil' nau°nale eenheid van
'V>r ljPpiJnen werd nu bedreigd
% o Moro's en de communis-
lerj mdc ougarchieën verdwe-nen ar hun plaatsen werden
°yaai°men door nieuwe die
-ij 2f-' waren aan Marcos. Dank-
A ,'JriPopulariteit won Marcos
Kki °Pnieuw de presidents-
V;to ngen- waarmee hij de
H 'e Pjesident werd die sinds
Ve °^afhankelijkheid voor eenwOe termijn werd gekozen.

Onderschat
Maar Marcos onderschatte me-
vrouw Aquino. Op het laatste
moment besloot zij onder het
vaandel van Unido, de partij van
Salvador Laurel, aan de verkie-
zingen deel te nemen. De verkie-
zingen, die op 7 februari 1986
werden gehouden waren wel-
licht de meest controversiële in
de geschiedenis van de Filippij-
nen. Marcos riep zich tot over-
winnaar uit, maar Aquino, ge-
steund door de Amerikanen, be-
schuldigdeMarcos te hebben ge-

knoeid met de stemmen en riep
tot lijdelijk verzet op om het be-
wind van marcoïten val te bren-
gen. Het einde kwam snel. Op 22
februari liep defensieminister
Ponce Enrile en de chef staf, ge-
neraal Fidel Ramos, over naar
het Aquino kamp.

Marcos moet de situatie buiten
het paleis tot op het allerlaatste
moment hebben onderschat. Hij
dacht dat als hij volk zou toe-
spreken, zoals hij dat vaak in het
verelden had gedaan, de situatie
naar zijn hand kon zetten. Voor
ChannelFour zei hij: „Wat er ook
gebeurt, denk niet dat ik zal af-
treden of ontslag zal nemen."
Dat waren de laatste woorden
van Marcos tot het volk. Rebelle-
rende militairen hadden tijdens
zijn toespraak het tv-station be-
zet en de toespraak van Marcos
afgebroken.

Vlucht
De vlucht uit Malacanang, waar
zij twintig jaar lang hadden gere-
sideerd, was dramatisch. De
staat waarin de woonvertrekken
in het paleis werden achtergela-
ten, sprak boekdelen. De parket-
vloer van Marcos' studeerkamer
lag bezaaid met persoonlijke
brieven en decreten. De haastig
geleegde laden stonden half
open. Naast het vier meter brede
bed van Imelda Marcos lag ëen
halfopgegeten banaan.

Sinds zij twee en halfjaar gele-
den in onvrijwilligeballingschap
gingen in Honoloeloe, bewoon-
den Marcos en zijn vrouw een
riante villa. De maandelijkse
huur van 6.000 dollar echter be-
taalden zij zelf niet, maar hun
vrienden. Dezelfde vrienden die
tijdens zijn bewind de suiker en
copra monopolies hebbengeleid.
Marcos heeft in verscheidene in-
terviews pertinent ontkend, dat
hij zich tijdens zijn president-

schap heeft verrijkt. Het geld dat
hij op bankrekeningen in Zwit-
serland, de VS, Hongkong, Lu-
xemburg en andere steden op
bankrekening heeft staan, wordt
tussen 200 miljoen en 30 miljard
dollar geschat, ruim voldoende
om de buitenlandse schulden
van de Filippijnen mee af te los-
sen.

TV10 blijft
hopen op een
goede afloop

HILVERSUM - Véronique mag op
de kabel, TVIO niet. Na deze uit-
spraak van het Commissariaat voor
de Media knalden bij Véronique de
champagnekurken. Het voornemen
van minister Brinkman om de uit-
spraak te schorsen doet- voorlopig- weinig af aan de feestvreugde. In
het kamp van Joop van denEnde is
de stemming een stuk minder uitge-
laten.

Toch noemt Ben Bunders, alge-
meen directeur van TVIO, de uit-
spraak „een doorbraak in het be-l
stel". Hij heeft alle hoop dat óók
T.VIO eind oktober via de kabel kan
uitzenden. „Wij hebben nogvier we-
ken de tijd om de details te repare-
ren diehet Commissariaat dwarszit-
ten", aldus Bunders. „De uitspraak
die is gedaan, heeft een voorlopig

karakter. Wat telt is de standvan za-
ken op 28 oktober".

Volgens Bunders is het niet nodig
dat TVIO, net als Véronique, een
dochteronderneming wordt van een
buitenlandse omroepinstelling.

„Wij zijn al een buitenlandsbedrijf,
ingeschreven in bij Luxemburgse
Kamer van Koophandel". Bunders
ontkent niet dat de komende dagen
druk overleg zal worden gevoerd
om te kijken hoe TVIO aan de eisen
van de wet zal kunnen voldoen.
„Maar uitzenden doen we straks in
ieder geval".

Veronique-directeur Lex Harding is
uiteraard blij met het besluit van het
Commissariaat. Medeleven is er
voor verliezer TVIO. „Ik win liever
op een andere manier van een con-
current", aldus Harding. Hij ver-
wacht niet dat het TVIO lukt alsnog
op de kabel te worden toegelaten.
Eeri woordvoerder van de Vecai (de
kabelexploitanten) noemt de vreug-
de om de toelating van Véronique
groot. „Maar we zijn diep teleurge-
steld over het besluit TVIO niet toe
te laten". De Vecai gaat haar leden
adviseren zowel, TVIO als Veroni
que door te geven.

Filippijnse ex-president bewandelde vele slinkse wegen

Ferdinand Marcos, ijdel
en verknocht aan macht

De volgende vier jaren werd
Marcos geconfronteerd met
anarchie, studentenbetogingen
en guerrilla-oorlog.

Op 30 januari 1970 bestormden
boeren en linkse studenten het
Malacanang paleis, maar zij wer-
den tegengehouden door de toen
nog minister van Justitie, Juan
Ponce Enrile, die later als minis-
ter van Defensie, overliep naar
hetkamp van Aquino. Op 23 sep-
tember 1972 kondigde Marcos de
staat van beleg af, stelde degrondwet buiten werking om zo-
als hij zei 'het land te bescher-
men en onze democratie.
-Maar Marcos gebruikte zijn pas
verkregen macht niet alleen om
criminelen op te pakken, maar
ontdeed zich ook van zijn be-
langrijkste politieke rivalen, on-
der wie senator BenignoAquino,
de echtgenoot van de huidige
president Cory Aquino. De toen39-jarige senator zou zeker presi-
dent zijn geworden, wanneer
Marcos, niet via .slinkse wijze
zich in 1973 verzekerde van een
derde ambtstermijn. Eèn nieuwe'
grondwet gaf in januari 1973
Marcos nieuwe executieve be-
voegdheden en een onbepaalde
termijn als president.

Tegen 1981, toen Marcos alle
touwtjes stevig in handen had,
absolute macht had over de uit-
voerende, wetgevende en rech-
terlijke macht, hief hij de staat
van beleg op. Er was maar een
partij, de Nieuwe Maatschappij
Beweging, die hem gehoor-
zaamde. De strijdkrachten had
hij intussen omgevormd tot een ,
privé-leger dat hij onder bevel
plaatste van generaal Fabian
Ver, eens zijn privé-chauffeur.
Op de sleutelposities benoemde
hij mensen uit zijn geboorte-
plaats, Ilocos Norte.

Gedurende zijn 20-jarig bewind
creëerde Marcos om zich heen

een elitaire kring van zakenlie-
den, de zogenaamde cronies, diepolitieke protectie van hem kre-
gen en konden rekenen op over-
heidskredieten. ziJ leidden voorMarcos en zijn vrouw Imelde (59)
de suiker en copra monopolies,
de staatsbanken, de radio- en te-levisiebedrijven, de pers en nog
vele andere zaken. De miljoenen
winsten, de miljarden aan bui-
tenlandse leningen voor staats-
bedrijven, verdwenen in de zak
van Marcos en Imelda en hun fa-
milie.

De moord opBenigno Aquino op
21 augustus 1983 betekende voor
het kleptocratisch' bewind van
Marcos het begin van het einde.
Het verzet tegen hem nam toe, in
de straten werd openlijk tegen
hem gedemonstreerd en de op-
positie en het volk schaarde zich
achter de Corazon Aquino, de
weduwe van de vermoorde sena-
tor, die zwoer dat zij het regiem
van Marcos ten val zou brengen.
De ironie wil, dat het Marcos zelf
is geweest die Cory de kans gaf
om hem te laten vallen. Onder
druk van de VS om zijn regering
te hervormen en aangemoedigd
door een schijnb*are verdeeld-
heidin de oppositie, schreef Mar-
cos onverwacht verkiezingen uit
om een nieuw mandaat te win-
nen.

Aanklacht
In een 79 pagina tellende aan-
klacht die een Amerikaanse
rechtbank tegen hem heeft inge-
diend, wordt haarfijn uit de doe-
ken gedaan hoe Marcos meer
dan 100 miljoen dollar diehij van
de Filippijnse regering heeft ge-
stolen, Amerika heeft binnenge-
bracht. Via tussenpersonen en
pseudo-firma's kochten Marcos
en Imelda van het geld onder
meer een zeventig verdiepingen
hoge kantoorflat in Wall Street.
Bij de transacties zouden beiden
Amerikaanse banken hebben be-
nadeeld voor een bedrag van 165
miljoen dollar. Imelda kocht van
het geld ook antiek voor een
waarde van 5 miljoen dollar

Als de Amerikaanse rechter Mar-
cos en zijn vrouw schuldig had
bevonden aan verduistering,
zwendel en tegenwerking bij het
justitieelonderzoek, zouden bei-
den zijn veroordeeld tot een ge-
vangenisstraf van vijftig jaar en
een boete van een miljoen dollar
en bovendien alle rechten verlie-
zen op hun bezit aan onroerend
goed ter waarde van 250 miljoen
gulden.

De regering van president Aqui-
no zal nu van een grote zorg zijn
bevrijd. Mevrouw Aquino heeft
Marcos ervan beschuldigd de
mislukte staatsgrepen van zijn
loyale aanhang en van rechtse
militairen financieel te hebben
mogelijk gemaakt. Mevrouw
Aquino heeft vergeefs getracht

om de miljarden dollars, die Mar-
cos onder de naam William
Saunders en Imelda onder het
pseudoniem Jane Ryan in Zwi-
tersland hebben gedeponeerd,
'terug te krijgen. De Filippijnse
president reisde er zelfs speciaal
voor naar Zwitersland.

Ferdinand Marcos was een ijdele
man. Hij liet een portret van zich
maken waarop hij afgebeeld
stond als een stoere vrijheids-
strijder; halfnaakt midden ift de
jungle. Op het toppunt van zijn
macht liet hij niet alleen het pro-
fiel van zijn gezicht uithouwenin
een berg, maar had hij ook op-
dracht gegeven om een deel van
de Filippijnse kust, bij Luzon, te
vormen naar zijn profiel.

Marcos heeft de beschuldigingen
dat hij een dictator was steevast
ontkend. Hij vond dat hij in zijn
land de meest democratische py-
ramidestructuur heeft opgezet
die men zich kan bedenken. Mar-
cos zei eens vanzichzelf, dat hij
de geschiedenis wil ingaan als
een 'politiek, sociaal en econo-
misch hervormer, die het land
heeft gered van anarchie. Hij
leekzich in het begin van zijn be-
wind te ontplooien tot een staats-
man, maar uiteindelijk was hij zo
verknocht aan de macht dat hij
niet meer wilde afstaan. Hij was
gevangen in een web van rela-
ties, geld en familie, dat hij ech-
ter zelfom zich heen had gespon-
nen.

bob mantiri

" Ex-president Ferdinand Marcos, die gisteren op 72-jari-
ge leeftijd is overleden in een ziekenhuis in Honoloeloe.

binnen/buitenland

Geding
NOS, STER en dagbladuitgevers
verenigd in de NDP hebben van-
ochtend bij de Raad van State een

kort geding aangespannen tegen
het Commissariaat voor de Media
om te voorkomen dat Véronique
zijn programma's gaat uitzenden.

Verwacht wordt dat de beslissing
van derechter 'binnen enkele uren'
genomenzal worden. De drie partij-
en zullen een schadevergoeding
eisen. Zij claimen dit jaar door de
dreigende komst van beide com-
merciële kanalen 'enkele tientallen
miljoenen guldens' inkomsten mis
te lopen.

NOS, STER en NDP houden ook
vast aan het kort geding dat van-
middag dient voor de rechtbank in
Amsterdam. Dit geding beoogt een
verbod aan zes grote kabelmaat-
schappijen om de programma's van
Véronique door te geven op straffe
van een forse dwangsom.

Mediacircus
Waarom RTL Véronique wél
en TV 10 niet? De uitspraak
van het Commissariaat voor
de Media is vanaf nu niet
meer bindend voor de ver-
dere ontwikkelingen rond
commerciële televisie in ons
land. Dat komt omdat minis-
ter Brinkman, die dit Com-
missariaat nota bene zelf in
het leven heeft geroepen,

het nu met zijn eigen club oneens is. De chaos in medialand is na
gisteren dus alleen nog groter geworden.

Het Commissariaat voor de Media heeft een twijfelachtige, maar
te verdedigen uitspraak gedaan. Immers, Véronique is, na een
noodgreep, inderdaad een buitenlandse zender geworden. Uitwij-
ken naar Luxemburg alléén om de Mediawet te kunnen omzeilen,
was niet voldoende. Dat zag men bij Véronique op tijd in en daar-
om werd er gepraat met de commissPrissen van de Compagnie
Luxembourgeoise de Télédiffusion (CLT), bekend van de Franse,
Duitse en Engelse uitzendingen van Radio Télé Luxemb(o)urg. Een
Nederlandse 'poot' erbij -en tezijnertijd ook een Italiaans pro-
gramma - ziet deze omroepgigant wel zitten.
Véronique moet daarvoor wel een hoge prijs betalen. Enerzijds is
51 procent van haar aandelen nu in handen van de CLT, anderzijds
heeft Luxemburg een dikke vinger in de pap bij de samenstelling
van de programma's. En daar zal het zeker niet bij blijven.
Ondanks de champagne van gisteren, staat Véronique met de rug
tegen de muur, net als TVIO trouwens, dat in Nederland voorals-
nog niet en in Luxemburg (met nog geen 100.000 aansluitingen)
wél op de kabel mag. Als een soort paard van Troje komt nu ook
nog de schotelantenne uit de doos. TVIO, de wanhoop nabij (Van
denEnde heeft reeds voor miljoenen aan advertenties in portefeuil-
le), kondigde dinsdag op zijn beurt een samenwerkingsverband
aan met Amstrad, Astra en Esselte.
Alleen jammer dat de gewone TV-kijker, voor wie al datfraais uit-
eindelijk werd bedacht, er nu helemaal niets meer van begrijpt.

H.C.

Veronique op 32
plaatsen in Limburg

HEERLEN - In 32 Limburgse ge-
meenten, steden of deelgemeenten
zal RTL Véronique vanaf aanstaan-
de maandag 2 oktober, de startda-
tum van de uitzendingen, te ontvan-
gen zijn. RTL Véronique heeft met
deze gemeenten een contract voor
twee jaar afgesloten. Opvallend is
dat op de lijst van de Limburgse ge-
meenten Heerlen, Kerkrade, Bruns-
sum, Vaals, Valkenburg en ook an-
dere plaatsen - met name in de
oostelijke mijnstreek en zuidelijk
Zuid-Limburg - niet voorkomen.
„Die gemeenten willen eerst de kat
uit de boomkijken. Maar nu we van
het Commissariaat voor de Media
wél op de kabel mogen, verwachten
we dat deze gemeentenin Limburg
ook zullen volgen", aldus RTL Vér-
onique gisteren desgevraagd.
De plaatsen waar Véronique wel al
te ontvangen is:
Arcen; Baexem; Beek; Belfeld; Bergen;
Bom; Echt; Eijsden; Geleen; Grathem; Gre-
venbicht; Grubbenvorst; Heijen; Helden:
Herten; Hom; Landgraaf; Linne; Maas-
bracht; Maastricht; Meijel; Montfort; Ob
bicht; St. Odiliënberg; Posterholt; Roer-
mond; Sittard; Susteren; Venlo; Venray
Voerendaal; Well.

Motivering uitspraak Commissariaat voor de Media

'TV 10 is Nederlands,
RTL Veronique niet'
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OPEL Kadett 1.2, grijsme-
tallic, 1984, ’7.950,-.
Volvo Klyn, De Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
Te k. BMW 318i, bwj. '84,
nw. model, metal. grijs, ver-
laagd. Tel. 045-256668.
Te k. DAIHATSU Minibus
Cab 850, geel kenteken,
bwj. '85, APK 4-'9O, i.z.g.st.
Tel. 045-272795.
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
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Rocky Daihatsu
Soft-top diesel '88, 19.000
km; Porsche 924 Targa gr.
met., '81; Audi 80 CL Turbo
diesel '83; Alfa Sud Sprint
'81; Opel Kadett, 5 drs. t.'Bo;
Golf Diesel '79; Ford 1.6 '78;
Ford Combie 2 Itr. GL, LPG,
i.z.g.st., '80; Ford Capri 2.3
S '79; Zastava Yugo '83; 2x
VW Polo '79, i.z.g.st.; VW
Buggy Ruska Classic; Lada
Sarnara '87; Triumph
acciaim HLS '83; Toyota
Corolla coupé '77; Audi 80
1e eig. '80; Mercedes 250

LPG 78; Kadett Combi 12 S
LPG '80; Kadett 79; BMW
316t.79; Manta GTE, i.z.g.st
voor liefhebber. Inkoop, ver-
koop, financiering. Diverse
inruilers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10-19 u.
Zat. 10-17 u.
Tek. R4bwj. 1980, ’ 950,-.
Opel KADETT combi 1979,

’ 2.500,-. Tel. 045-225977
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
f.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.
MERCEDES 230 Coupé,
_utom., '80; Ford Fiësta 1.1
L, rood, dcc. '84; BMW 518
tyxiinmet. '83; mooie Opel
Kadett 12S HB, wit '83; Opel
Kadett stationc. 79-80;
Opel Ascona 19, LPG '81.
Bernhardstr. 12, Munsterge-
leen (ook zondags geopend)
Te k. VOLVO 66, bwj. '80, i.
tg.st en APK; Opel Manta i.
_.g.st., lichtmet. velg. en
APK. Tel. 04499-4981.

Auto's ,
——.

__ , _ _
! 1 ,

Te k. BMW 316, bwj. '83, 1e
eig. Lindenlaan 46, Geleen,
tel. 04490-56339.
Te k. TALBOT 1510 LS, t.
'81 .kl. bruin metal. Iste ei-
gen, org. 61.000 km. benzi-
neverbr. 1 op 15, APK tot
10-'9O, i.st.v.nw. wegens
omstandigh. ’2.150,-
-04490-29612.
Z. mooie Ford MUSTANG, 8
cyl. aut., 2-drs., bwj. '79,
APK 8-90. Vr.pr. ’ 4.750,-.
Tel. 04490-11757.
Sportieve ESCORT 1.3 L,
'82, zeer mooi. Kerkrader-
weg 166, Heerlen.
Te k. ALFA Romeo t. Alfa
Sud 1.5, bwj. '81, bodem voll
gerest, techn. 100%, APK
’1.200,-. 045-716177.
Te koop AUDI 80 bwj. '87,
1e eign., km.st. 38.000. Vr.
pr. ’ 31.500,-. 045-323169.
Te k. AUSTIN Allegro Spec.
1300 bwj. '78, pr. ’750,-.
Navolaan 53 Heerlen. Tel.
045-225899.

BMW 323 I, type '84, alle
extra's, shadow line, 04754-
-82933.
BMW 520 I '84, veel extra's,
i.z.g.st. ’ 13.000,-, 04490-
-25087.
Te k. BMW 3-serie, bwj. '85,
compl. Hartge uitv. Tel. 045-
-323942.
FORD Fiësta type '80, i.z.g.
st., APK'9O, vr.pr. ’ 1.850,-.
Tel. 045-726673.
Te koop: Ford ESCORT, '77
APK tot maart '90. Koelmoer
65, Landgraaf. Tel. 318040,
na 17.00 uur.
Ford ESCORT 1.1 Bravo 3-
d., wit, km 50.000 n.bnd., i.z.
g.st. ’ 7850,- 04490-40382.
Ford ESCORT 1100L Bravo
bwj. '83, bl.met. 59.000 km.
’6.950,-. 045-442125.
Ford Fiësta 1.1 L '80. Deze
sportieve zuinige auto, i.g.
st., voor slechts ’2.950,-.
Garage CENTRAL Geleen,
Rijksweg-C. 97.
Te koop ESCORT 16 CL,
bwj. '86, mr. mog. Kling-
bemden 33, Brunssum.

OCCASIONS I
1 JAAR GARANTIE!

A) 6 maanden - uitgestelde betaling
B) 12 maanden -0% rente
C) 24 maanden - 4.9% rente

Mm. D) 36 maanden - 6.9% rente

RENAULT/3rrO HEERLEN
Beersdalweg 97, 045-724200

Zeldzaam mooie OLDIE!
Kleine BMW 1602, alles
chroom, spierwit, leren bekl.
stereo, sportwielen, ger.
motor, APK 7-'9O, bwj. 1973
ronde achterl., vr.pr.

’ 3.500,-. Inr. bespreekbaar
Info: Jurastr. 3, Heerlen (flat
Zeswegen)
Te k. BMW 728 i, bwj. '84,
mr. mog., Caumerweg 70,
Heerlen na 18.00 uur.
BMW 316 1.8 '87, sedan, in
nw.st. Div. extra's,

’ 19.750,-. 045-458944.
Te koop BMW 316 LM vel-
gen, APK 7-'9O, koopje, ml.
045-253249. Moet weg!.-
EEND, bwj. '80, APK 8-'9O,
’925,-. 045-210435.
Te k. FIAT Panda 750 CL
Fire, bwj. '87, zwart, km.st.
28.000, vr.pr. ’ 7.950,-,
moet weg. 045-273743.
Tek. Fiat RITMO 60 CL, bwj
'80, APK 6-'9O, i.z.g.st., met
LPG-instal. vr.pr. ’ 1.650,-.
Tel. 04409-1404.
Te k. FIAT 133, APK, zeer
zuinig, vr.pr. ’ 850,-. Schut-
tersveld 1, Gulpen.

Te k. FIAT 126, bwj. 78,
67.000 km, puntgaaf,
’1.450,-, Kleingraverstr. 27
K'rade-W. 045-420622.
Te koop Fiat PANDA bwj.
'81, i.z.g.st. APK '90. Tel.
045-226478.
Te k. Fiat PANDA bwj. 1983,

’ 4.500,-, 045-270224.
Fiat Uno 45, rood, bwj. 7-
87, ’12.900,-; Fiat Panda
750 L, wit, bwj. 4-'B7,
’9.450,-; Fiat Regata 85S,
groenmet., bwj. 4-'B7,
’16.500,-; Fiat Uno Van
(met ruiten), wit, bwj. 5-'B6,

’ 7.700,-. Bastiaans Auto-
bedrijf, Spoorsingel 50,
Heerlen. Tel. 045-724140.
Honda ACCORD 2,0 EX 18
mnd, autom. schuifd. 42.000
km. 04492-3894 na 18 uur.
Honda CIVIC '81, zilver,
’2.450,-. Tel. 045-211071
Te k. Honda CIVIC, 5-drs.,
bwj. 78, APK mrt-'9O, nwe
banden plus uitl., Ringoven
25 Brunssum.
HONDA Civic 50 luxe, bwj.
1981, kl. rood, ’1600,-.
Voerendaal. 045-750743.

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.
Wij geven het meeste voor
Uw AUTO. U belt, wij komen
045-422610 ook 's avonds.
G.G. AUTO'S biedt aan;
Ford Escort 1.4 CL met
sportw. enz. enz. '87; Ford
Siërra\2.o laser metLPG '86
Ford Escort laser metal.
blauw '84; Ford Escort sta-
tioncar '81; Ford Siërra 1.6
Laser '84; Ford Siërra 2.3
CL diesel met nw. motor '83;
Honda Accord Sedan met
12 kleppen motor '85; Hon-
da Prelude 12 kleppen mo-
tor '84; Honda Prelude '81;
Citroen BK 14 RE met extra
's '84; Toyota Tercel auto-
maat in nieuw staat

’ 9.900,-; Toyota Celica KT
nw. model '84; Opel Kadett
diesel stationcar 5-drs. '85;
Opel Ascona 16 S '83; Saab
900 GLE autom. zeer. mooi
'82; Nissan Cherry diesel als
nw. ’ 12.750,-; VW Golf s-
drs. ’7.000,-; Fiat 127 Spe-
cial in nw.st. 46.000 km.,

’ 6.900,-; Daihatsu Cuore
luxe stads-auto ’ 4.900,-;
Mitsubishi Galant '82; Ford
Granada 2.3 GL ’3.900,-.
Alle auto's in ons bedrijf
voorzien van prijsinfo. Ga-
rantie-inruil-financierïng-
onderhoud. Ook het adres
voor al uw auto-accessoires
te koop in onze shop. Tot
ziens! G.G. auto's en Shop,
Heerenweg 284-286, Heer-
len. (gr.weg Hrl.-Brs.).
SCORPIO 20 GL inj. bwj.
85, pr. ’ 16.900,-. Tel. 045-
-325468.
Ford FIËSTA 1.1 '84,
z.g.a.n. Vr.pr. ’ 9.000,-,
04490-25087.
Te k. Ford FIËSTA type S-
'7B, 4 nwe. band. i.z.g.st.
APK '90, pr. ’1.250,-. Tel.
045-724384.
Te k. GOLF GTI, amerik.
uitv., antrac. grijs, verlaagd
uitgeb., 15 inch velgen, etc,
Tel. 045-253901.
Honda CIVIC '84, 1.3 zilver
met., absol. nieuwst., vr.pr.

’ 8.200,-, 04490-25087.
LADA 2104 Stationcar 1.5,
rood, nwste. model, bwj.'BB,
1e eig., nw.pr. ’ 17.550,- nu
’10.250,-. Auto Limburg,
Stem. 04490-38474.
LANCIA Bèta 4-drs., type
'80, APK 9-'9O, i.z.g.st., vr.
pr. ’ 1.750,-. 045-229394.
MAZDA 626 hardtop coupé,
schuld.,- radio.terkh., APK
15-9-'9O, bwj. '80, i.z.g.st.
’2.350,-. Tel. 045-323178.
MERCEDES 240D, kl. wit,
trekhaak, bwj. 1977. 045-
-750743. ’ 2.500,-.
Van particulier te koop
MERCEDES 280 S, bwj.
1982. Pr. ’16.000,-,
Schelsberg 149, Heerlen.

Mazda 626 2.0 GLX Sedan
LPG '86; Mazda 626 2.0
GLX HB '84; Mazda 626
GLX 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
Sedan '84 en '85; Madza
626 1.6 DX Sedan '83 au-
tom.; Mazda 626 2.0 SDX
coupé '82; Mazda 626 1.6
HB LX '83; Mazda 626 2.0
GLX coupé autom., p.s. '84;
Mazda 323 1.3 SN3 aut. '80;
Mazda 323 1.7 GLX Diesel
Stationcar '87; Mazda 323
1.5 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'B6; 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
Mazda 323 SEDAN 1.3, 4-d.
5-g., bwj. 8-'B4, bl.met. i.z.g.
St. ’ 6750,- 04490-40382
Te koop MAZDA coupé, 626
GL, 1987, diverse extra's.
Tel. 045-212799.
Te k. MAZDA autom. 323
bwj. 79, goed, pr. ’850,-;
Golf D bwj. 79, goed

’ 3.500,-. Maastrichterstr.
151 Brunssum.
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.
MERCEDES 200, kl. antra-
ciet, bwj. 1-'B9, 9.000 km.,
div. extra's. 045-713683
Te k. MINI 1000 HLE, nov.
82. Tel. 045-441137
Te k. Mitsubishi BESTEL-
BUS L 300 D, bwj.'Bs. Te
bevr. 045-750443
Mitsubushi TREDIA '83,
autom. LPG, ’ 5.750,-,
04490-25087.
NISSAN Laurel 2.4iGL, au-
tomaat plus overdrive stuur-
bekr., elec. schuifkanteldak,
groenmett., getint glas en
alle extra's, 1e eig., 57.000
km. '86. Auto Limburg,
Stem. 04490-38474.
Opel KADETT HB 13 S 2-
drs., eind '80, APK gek., als
nieuw. Tel. 04490-36860.

Tek. MERCEDES 190 D 2.5
1., bwj. '85, div. extra's, mr.
mog., 04498-53498.
Te k. MERCEDES 190 D,
bwj.'B4. Tel. 045-751994
Tek. OPEL GT, bwj. 72, i.z.
g.st., pr. plm. ’10.500,-.
045-255448, na 17.00 uur.
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.
Tek. OPELAscona 2.0, bwj.
78, APK tot febr.'9o. Navo-
laan 88, Heerlen-Vrieheide.
Te koop Opel KADETT aut.
bwj. 76, APK 1-'B-'9O, vr.pr.

’ 1.000,-. Tel. 045-273488.
Opel KADETT 12 N, 3-d.,
groen, bwj. 9-'Bl, LPG, i.z.g.
St. ’ 4500,- 04490-40382.
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.
Opel CORSA 1.3, bwj. '87.
Tel. 04493-4064.
Opel KADETT 12S Station-
car, '80. APK 9-'9O. Vr.pr.
’3.750,-. 045-319328.
Zien is kopen. Opel KA-
DETT City 79, vr.pr.
’1.750,-, APK 4-'9O. 045-
-323830.
Te koop Opel SENATOR
2.8 S, bwj. 79, APK, i.z.g.
st., grijsmet., Pullman bekl.,
radio-cass., sportwagen, vr.
pr. ’ 2.600,-. 04490-12765.
Opel KADETT 1.2 S oud
type 79, i.g.st. ’2.300,-,
04490-25087.
Te k. OPEL Kadett SR s-
bak, bwj. '83, kl. rood, veel
extra's. 04498-51173.
Tek. OPEL Kadett SR, bwj.
'83, met garantie, Tramweg
4, Holturn. 04498-56057.
Van part. te koop i.st.v.nw.
Opel ASCONA 16 LS, bwj.
'86, 38.000 km. ’ 13.750,-.
Of te ruil tegen BMW 3 of 5
serie. Tel. 045-218851.
Te k. KADETT GTE 1.8 I,
apart mooi, zwart, alle
extra's, bwj. '83, 04490-
-28492.
Te koop Opel KADETT City
Coupé, bwj. 77, APK '90.
Tel. 045-226478.
Opel ASCONA 16 S, bwj.
79, sportstuur, spoiler, APK
gek. Tel. 045-321553
Te k. Opel KADETT 12 S
bwj. '86, km.st. 30.000,
z.g.a.n., van part. Tulpstr. 57
Vaesrade-Nuth.
Mooie Opel KADETT, APK
15-10-'9O, i.z.g.st. ’750,-,
Haesenstr. 34, Schaesberg.
Te k. Opel ASCONA 1900
bwj. 77, APK, pr. ’650,-.
Inl. 04754-81724.
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.
PEUGEOT 305 SR break,
bwj. '81, LPG insta».,
’2.750,-, APK 10-8-'9O.
Tel. 045-323178.
Te koop Renault FUEGO
GTL. Bwj. '83. I.z.g.st. Kl.
zilver. Nw. kopp. en band.
Pr.n.o.t.k. Tel. 045-442448.
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
Weg. omst. te k. RENAULT
5 TL, '85, in staat van nieuw,
km. st. 22.800, pr. ’ 9.000,-.
Tel. 045-352317.
Te koop RENAULT 4 GTL,
nov. 79, APK mei '90, 5-drs.
Tel. 045-424484.
RENAULT 25 GTS, div. uit-
voeringen, '86 en '87. Auto
Limburg, Mauritsweg 126,
Stem. Tel. 04490-38474.
Rover 2600 S, automaat,
roodmett., getint glas, elec.
ramen, 4 hoofdst., 1e eig.,
78.000 km., '86. Auto Lim-
burg. Stem. 04490-38474
SAAB 900 GLS, 5-drs, bwj.
'84, extra uitvoering. TeL
045-443401.
Seat TERRA Bestel, bwj.
dcc. 1988, km.st. 1500, kl.
wit, 1 jr. volt. 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.
SKODA 130 GL '86, 5-sp.,
sunr. div. opt., als nw., nw.
pr. ’14.000,- nu ’5.750,-.
Tel. 04490-18134.
Te k. TOYOTA Celica bwj.
'80, APK, i.g.st., vr.pr.
’3.250,-. Tel. 045-310582.
Toyota CROWN 2.8iSuper
Saloon autom.'Bl, alle
denkbare extra's, ’ 5.750,-.
045-211071
Toyota luxe BUS, F-model,
7-pers., vaste middentafel,
tel. 04490-25087.
Te koop Toyota CELICA ST,
bwj. '83, tel. 045-460573^
Tek. GOLF 1600 GLS aut.,
bwj.'Bl, 1e eig. Lindenln, 46
Geleen. Tel. 04490-56339.
VW GOLF type '87, luxe uitv
loodvrij, rood, als nw.,

’ 14.750,-, inruil mogelijk.
Lucar Kerkrade. Tel. 045-
-456963.
GOLF GLi cabriolet, kl. wit,
concoursconditie ’ 18.500,-
Alleen ser. gegadigden.
045-750331

Te k. VW POLO, bwj. 77,
APK sept. '90. Pr. n.o.t.k.
Tel. 04454-4914.
Te k. VW GOLF GLS 1600
dcc.76, man.groen, APK B-
'9o, vr.pr. ’1.000,-. Crau-
bekerstr. 21, Klimmen
Te k. VW GOLF 1100 bwj.
nov. 79, nwe. banden,
sportstuur, radio-cass., pas
grote beurt gehad, vaste pr.

’ 2.750,-. Hovenweiden 8
Landgraaf.
Te k. GOLF D bwj. '86, div.
extra's, 04498-53498.
VW GOLF 1.6 LS, automaat
m. '80, z. mooi, APK

’ 3.450,-, tel. 045-454087.
Te k. VW KEVER 1302, bwj.
72 m. schuifdak. Geh. op-
geknapt, APK 9-'9O, vr.pr.

’ 3.750,-, Schutterstr. 58,
Brunssum. Tel. 045-259462
VW GOLF 1.3L, 5-drs., '82,
stereo, zeldz. mooi. Hamer-
str. 39, Heerlen.
Te koop VOLVO 340 DL bwj
eind '82, nw. type, APK, vr.
pr. ’ 3.750,- Boudewijneik
49, Kerkrade. -Te k. VOLVO 245 GLT sta-
tion, '83, centr. vergr., elec.
overdrivë, get. glas, trekh., t.
e.a.b. Tel. 043-436354.
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. .
Te koop VOLVO 343, bwj.
'82, Caumerweg 38 Heerlen
Volvo 240 DL, rood, getint
glas, 5-bak, als nw., 1e eig.,
M'B6. Auto Limburg, Stem.
04490-38474.
Te k. VOLVO 343, bwj. 78,
APK, pr.n.o.t.k., sportvelg.
ATS 14 inch, renaultvelg. 13
inch. 045-456823.
Te koop VOLVO Amazone,
verzonken plaatwerk, uniek
goede cond., 1e lak,
’6.950,- bwj. 70. Garage
Schaepkens, Klimmender-
str. 110, Klimmen. Tel.
04405-2896.
Te koop Volvo AMAZONE,
bwj. '65, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-326319.
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.
MAZDA 626 2.0 diesel LX/
HB, 5-drs. wit bwj. 09-'B6 1e
eig. bijzonder mooi, pr.
’13.450,-; Renault 25 GTS
06-'B5, do.bl.met. nette auto
’13.750,-; Talbot Rangero
'83 groen ’9.850,-; VW
Golf L 78 ’1.500,-; BMW
1602 75 orig. 65.000 km.
gave auto, ’3.500;-. Tel.
045-255784.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

FIËSTA 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.
Kadett 1600 GT '85; Kadett
1300 5-drs. '85; Corsa 1300
GLS '87; Mazda 1300 LX
'88; Ford Escort 1300 '86;
T«yota 1300 DX 3-drs. '85;
Toyota 1300 DX 4-drs. '87;
Mitsubishi Cordia 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.
Seat Automobielbedrijf
PRIMAIR Sittard, Industrie-
str. 25, (Handelscentrum
Bergerweg). Tel. 04490-
-14364 biedt met garantie te
koop aan: Renault 21 GTS
'87; Seat Malaga 1.2 L mrt.
'88; Seat Ibiza 1.2 GL april
'87; Peugeot 305 SR jan.''83, Citroen Visa okt. '85;
Fiat Uno 45 S mrt. '85; Fiat
Panda 34 aug: '85; BMW
320 april '80; Opel Kadett
'82; VW Golf diesel '80; Ci-
troën Visa '82; Mercedes
autom. 230 E nov. '81. Inr.
en Finan. mog. Donderdags I
koopavond.
Ford Scorpio 2.4 CL i '87;
VW Golf 1300 '86; Ford
Fiësta 1.1 '87; Ford Siërra
2.0 GL 5-drs. LPG '86; Ci-
troen AX als nw. '88; Citroen
2CV 6 Club '84; Ford Siërra
Sedan 4-drs. '87; Opel Ka-
dett Caravan diesel 5-drs
'87; Ford Escort 1.1 Br,avo
'86; Opel Rekord 2.0 '80
’3.000,-. Auto's met Bo-
vaggarantie. Inruil en finan-
ciering. APK-keuringssta-
tion. Autobedrijf Stan WE-
BER, Baanstr. 38 Schaes-
berg. 045-314175.
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; BMWS2Si aut. '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.
Te k. Lada 2105 bwj. '86;
Skoda coupé '83; Skoda
130 L '86. Garage Piet DE

LA ROY, Hoofdstr. 114
Hoensbroek. 045-212896.

Autobedrijf Loek SCHA
KENS biedt te koop aan
80 topoccasions. O.a- ! L
Polo C zeer mooi ]
’12.950,-; VW Golf f \
'87 ’16.900,-; VW Go» J
CL '83 ’ 8.950,-; Ford ?
ra stationcar 5-drs. type
’12.950,-; Opel Corsa (
'85 ’10.950,-; Opel K»
diesel '84 ’8.950,-; <*Manta GTI zeer "*’5.950,-; Renault 5 (-
'B3 ’ 4.900,-; Renault 20' [D
5-drs, LPG '82 ’ 3.9 s
Volledige BGVAG-gara"' P
goede service en vlotte
nanciering. Vraag ook"' ,
de speciale meeneew ■*zen. Klimmenderstr. ', *Klimmen. Tel. 04405-2JÜ l
Tek. Toyota COROLLA!!
liftback, DX, bwj. '80, A> *tot2-'9O, Iste eigen. tf-L
vr.pr. ’ 2.750,-. M4s_sj ,„'

Sloopauto's ,
Te k. gevr. loop-, sloop' n
SCHADE-AUTO'S. Ik b« ,

g(
de hoogste prijs in Linw
Tel 045-254049. _^ te
ROADSTAR vrgt. k* |
sloop- en schade-au'0 f
Vrijw. RDW. 045-22633 ij
Te k. gevr. sloop- *SCHADEAUTO'S. Au»'
perij Marxer, 045-720f3 V
RAPIE Stiba lid vraagt K>j t»
sloop- en schadeauto's, 1 lai
vrijwaringsbewijs. Locht
Kerkrade. 045-423423^ f
Sloop- enSCHADEAÜ^(
Oud ijzer en metalen,’ «ti
272216/272516 s'avqndjxz
Te k. gevr. loop- J*
SLOOPAUTO'S. Tegen
ge prijzen. Tel. 045-2JJ2 i
Te k. gevr. sloop- en SC; j(
DEAUTO'S van ’ 100.'

’ 5.000,-, tel. 04490-435 a
SLOOPAUTO'S te koopje
vraagd. Wij betalen iJT
tot ’ 10.000,-. 045-4525/
Te k. gevr. SCHADE- s{<j
en loopauto's, in- en „
koop gebr. auto-onderde
Tel. 045-411480. __^

Bedrijfswagen^
Te k. FIAT 242 Verkoopj'
gen 79, APK, ’ 2.o^'
excl. BTW, 045-45671j> <
Piccolo's in het Lim^ IDagblad zijn groot in JL
SULTAAT! Bel: 045-71j^

Aanhangwagensfi
Te k. gesloten
HANGER met roIW'SL
Korenstr. 1 Heerlen.
719598, na 16.00 uuj^l'
Te koop AANHANGWA6!
afm. Ix 2mtr. torsey-as,^
st. uiterste pr. ’ 150,-
-04752-2519. _^X
AANHANGWAGEN, t
merk Frada, 2 achterdeü'hI. 1.95 m., br. 1.26 m-j
1.26 m. Laadvermogen ».«
kg ’ 975,-. Mareheiwei iKlimmen. Tel. 04459^/ j

Voor Piccolo's ;
zie verder pagina <°J\

Niet alleen zakenlui doen
goede zaken met dezakenauto

van het jaar1989
4-spaaks sportstuur in hoogte verstelbare

ygffilPßWP^^ .... ■... 11■■■■■■■■ ■; 11■■ i■■■iui "'■'''''''''""*ff£Bßffl -sSS^^--- HBt

MMH_____________lii '^^^^^i^_ti HNMm bbb^^^^^^^^^*^

(f3.66Q- aan extra's op deGolf Manhattan voor slechts f 825,-.)
De Golf is uitgeroepen tot de zakenauto van het rijders inderdaad ook nooit over uitgepraat. meer dan verantwoord is. om te weten datjezon aanbieding nooitjeneus^0

jaar 1989. De belangrijkste punten waarop deze Je hoort wel eens zeggen: een auto is zo goed Zeker nu u bij de Volkswagendealer zeer goede bij mag laten gaan. ,
Volkswagen het van alle andere merken wint, zijn ook als de dealer die erachter staat. Wat dat betreft zit u zaken kunt doen. Of zeg maar gerust: een fantasti- U bent bij deze dan ook uitgenodigd om zo 5

voor het privégebruik heel belangrijk. met de Golf perfect. Want onze VA.G dealers zijn sche deal kunt sluiten. mogelijk bij de Volkswagendealer langs te komen"
Om te beginnen natuurlijk dezeer lage kilometer- sterk vertegenwoordigd in binnen- en buitenland. En Want op de Golf Manhattan (natuurlijk standaard Want als er iemand is met wie u momenteel uit

kostprijs (lange levensduur, weinig onderhoud, hoge kregen het hoogste waarderingscijfer (een 8.9) ooit geleverd met 'schone' katalysator) zit nu een gigan- kende zaken kunt doen, is hij het wel.
inruilwaarde). in deze verkiezing toegekend. tisch pakket aan extra's ter waardevan ruim f3.660,- /^w\\g n ..., i fl\

Veel lof van de jury voor de uitstekende rijkwali- De zakenwereld kiest dus voor de Volkswagen waarvoor u slechts f825- hoeft te betalen. (vM/j VOIKSWaCJ6n,Vvie and*?'
teiten. Tja, daar raken de vakpers en 10 miljoen Golf- Golf. En het zal duidelijk zijn dat die keus 'privé' ook Je hoeft absoluut geen zakeninstinct te hebben X&y MET katalysator

Golf Manhattan v.a. f25.375,-. Golf CLv.a. f24.550.-. Prijzen zijn 'vanaf'-prijzen inclusief BTW exclusiefafleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. Importeur: PonsAutomobielhandel BV. Postbus 72. 3800 HD Amersfoort. Tel.: 033-949944.
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Speciale
belening

|STERDAM - Tegen een rente, 'i4procent konden de banken
inschrijven op een

jiale belening van De Neder-
J?enecne Bank. De centrale bank
'een bedrag van f 696,3 miljoen

Be\vezen. De eerste f 25 miljoen
,°or 100 procent gehonoreerd,
J*l f 25 miljoen en f 500 miljoen
F voor 25 procent toegewezen.

Zuivelfusie
in de maak

J^ERWOLDE/RAALTE - Op-
¥* is in Nederland een zuivelfu-,^de maak. Na de aankondiging
Aampina en Melkunie de moge-
ïeden van een nauwe samen-
?'ng te onderzoeken hebben
i andere zuivelmaatschappijen
u, mogelijke fusie bekendge-
C-t- Het zijn Zuivel Handelmaat-
jypij ZHM in het Friese Ooster-

y*6 en Liegro-Oost Nederland te
i, le (Ov.). Beide ondernemingen
i Aangesloten bjj de SRV-organi-
Bi

les taat tussen de twee bedrijven
j^n nauwe samenwerking op
H^atiseringsgebied. Beide di-
(ies hebben besloten te onder-en of samenwerking ook op an-
ij Sebieden tot voordeelvoor hun
ij rnemingen en de afnemers kan
k,*1- Inmiddels is al een intentie-
l^fing ondertekend om tot een

fusie te komen.

| heeft een omzet van circa fHoen.

beursoverzicht
Rustig

- De beurs lag er
bc, ®ren merendeels rustig bij.
isjjj'otale omzet kwam op f 1,4
'5Snr<^ waar':>y de aandelen mét
de,,]., rnüjoen bepaald stiefmoe-
OJk bedeeld waren. De alge-
V stemmingindex herwon

punt op 195,5.

bij de hoofdfondsen
tfQ {nternatio-Müller dieper sal-
ho 2 aantrok tot f 100,80 na een
cQ^ste punt van f 101,50. Het
ta Cern heeft fors hogere omzet-
Ve aangekondigd voor zijn nieu-
i)je, divisie communicatietech-
tO en de claimemissie is suc-
itl o °1 afgesloten. Nedlloyd lag
%teze sector een krappe gulden
\ r- Eveneens vast lag Hunter
g^jSlas die een contract heeft

,oten met de Sovjetunie voor
*ièh

an_iarige levering van jaloe-
f^'" Het fonds klom bijna f 4 tot
hQQ '^0- Stork vond de weg om-
hS. terug met een winst van
öfc H

°p f 44,70.
*%ft verc>eelde markt zocht
&H ö het weer een stukje lager
«en°P f 270 bedroeg het verlies
'v .^k-daalder. Pakhoed ver-
V '20 °P f 141,90. Elders lag
"en Yens fL3O laSer aangebo-
V 6 ' °P f95,40. De internationals
tij nderden per saldo maar wei-
foLen ook elders bij de hoofd-
al»- n was het met enkele dub-
L Jes of kwartjes verschil wel\}en'l,it ac parallelmarkt viel Text
.o& * op met een winst van f 0,60
V*b;4onadat aanvankelijk zelfs
W? ' 6-80 was gedaan. HES Be-
Cr trad fl4 in herstel op f217.L«erzijds was Grontmij hierf3l^f

er op f210,50. De lokale markt
(^nauwelijks veranderingen te

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs

Hoofdfondsen
AEGON 112,00 112,30
Ahold 135,50 136,40
Akzo 141,80 141,80
A.B.N. 43,30 43,60
Alrenta 166,00 165,50
Amev 55,90 55,50
Amro-Bank ■ 83,90 83,90
Bols 173,00 172,50
Borsumij W. 125,00 125,80
Bührm.Tet. 70,70 69,80
C.S.M.eert. 79,40 78,00
DAF 52,60 52,80
Dordt.Petr. 132,00 131,80
DSM '26,80 126,70
Elsevier 79,10 78,90
Fokker eert. 47,90 48,40
Gist-Broc. c. 34,90 35,00
Heineken 138,30 138,40
Hoogovens 96,70 95,40
Hunter Dougl. 117,70 121,50
IntMüller 98,80 100,80
KBB eert. 86,90 87,00
KLM 52,80 52,20
Kon.Ned.Pap. 54,40 54,10
Kon. Oüe 144,00 144,30
Nat.Nederl. 71,40 71,40
NMB. 272,50 270,00
Nedlloyd 93,90 94,80
Niiv.Cate 97,20 97,20
Océ-v d Gr. 330,00 330,00
Pakhoed Hold. 143,10 141,90
Philips 47,50 47,70
Robeco 111,50 111,60
Rodamco 81,00 81,00
Rolinco 112,70 113,30
Rorento 61,10 61,10
Stork VMF 44,20 44,70
Unilever 154,50 154,50
VerBezit VNU 112,5 u 112,00
VOC 35,10 35,30
Wessanen 82,00 82,40
Wolters-Kluwer 47,00 46,50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 60,00 f 60,20
ACF-Holding 44,50 43,70
Ahrend Gr. c 284,00 284,00
Alg.Bank.Ned 44,50 44,40
Asd Opt. Tr. 21,10 21,10
Asd Rubber 6,60 6,60
Ant. Verff. 330,00
Atag Holde 103,50 106,10
Aut.lnd.R'dam 115,00 115,70
BAM-Holding 570,00 575,00
Batenburg 91,80 91,80
Beers 161,00 161,00
Begemann 113,40 112,00
Belindo 373,00 372,00
Berkei's P. 6,60 6,65
Blyd.-Will. 31,30 32,00
Boer De, Kon. 417,00 417,00
de Boer Winkelbedr. 68,70 69,30
Boskalis W. 14,60 14,55
Boskalis pr 12,95 12,95
Braat Beheer . 51,50 51,50

Breevast 23,00 24,00
Breevast eert. 23,00 24 00
Burgman-H. 3800,00 380000-
Calvé-Delftc 1010,00 100900
Calvépref.e 5825,00 5825 00
Center Parcs 61,00 6150
Centr.Suiker 78,50 78'üO
Chamotte Unie 10,20 10 00
Cindu-Key 117,00 117,00
Claimindo 352,00 353*00
Content Beheer 23,40 2300
Cred.LßN 69,50 71,00
Crown v.G.c 100,50 10300Desseaux 260,50 262*00
Dorp-Groep 46,50' 4650Econosto 362,00 a 369'ü0
EMBA 139,30 13930Enraf-N.c. 56,20 56,70
Eriks hold. 445,00 44700Flexovit Int. 92,80 9220
Frans Maas e. 86,60 88,50
Furness 129,50 128,00
Gamma Holding 89,00 90*00Gamma pref 5,90 590
Getronics 32,20 32*00
Geveke 45,00 4510
Giessen-de N. 287,00 282*00Goudsmit Ed. 416,00 411,00
Grasso's Kon. 112,20 11250
Grolsch 149,00 152 00
GTI-Holding 194,00 195*00Hagemeyer >" 124,50 12420HAL Trust B 15,70 1580HAL Trust Unit 15,70 1530H.B.G. 233,00 233,00
HCS Techn 19,00 1910Hein Hold 123,00 ' 12270Hoek's Mach. 203,00 203*00
Holec 37,00 a 36 50
Heineken Hld 123,00 12270Holl.Sea S. 1,30 129
HoU. Kloos 570,00- 570'ü0HoopEff.bk. 10,10 io'io
Hunter D.pr. 5,95 600ICA Holding 20,80 20*70IHC Caland 37,50 38*20Industr. My 242,50 242*50
Ing.Bur.Kondor 670,00 658*00
Kas-Ass. 51,10 51*80
Kempen Holding 17,00 17,00Kiene's Suik. 1507,00 1507 00
KBB 88,00 87,50
Kon.Sphinx 131,50 133,00
Koppelpoort H. 331,00 330,00
Krasnapolsky 216,00 216,50
Landré & Gl. 57,20 5700Macintosh 49,30 49*50Maxwell Petr. 693,00 d 695*00
Medicopharma 83,00 8400Melia Int. 6,80 6*60
MHVAmsterdam 20,10 22*90Moeara Enim 1225,00 1240 00M.Enim 08-cert 16050,00 1600000MoolenenCo , 33,50 3520Mulder Bosk. 83,50 83*50
Multihouse 10,90 10J70Mynbouwk.W. 432,00 43100Naeff 250,00 ,' -

NAGRON 49,50 49,30
NIB 614,50 616,00
NBM-Amstelland 20,30 20,40
NEDAP 376,50 377,00
NKF Hold.cert. 364,00 369,00
Ned.Part.Mij 41,00 41,00
Ned.Springst. 10800,00
Norit 980,00 976,00
Nutricia gb 73,50 74,50
Nutricia vb 80,70 81,50
Oldelft Groep c 184,00 184,00
Omnium Europe 15,70 15,70
Orco Bank c. 69,00 69,30
OTRA 147,50 149,80
Palthe 91,00 90,80
Pil-elli Tyre 48,30 48,30
Polynorm 117,00 117,00
Porcel. Fles 188,00 195,00t
Ravast 49,80 49,90
Reesink 79,00 79,80
Riva 61,00 61,00
Riva (eert.) 61,00 61,00
Samas Groep ■ 70,20 70,00
Sanders Beh. 112,00 112,00
Sarakreek 31,70 32,50
Schuitema 1575,00a1575,00a
Schuttersv. 168,00a 167,00
Smit Intern. 48,00 48,00
St.Bankiers c. 23,40 23,70
Stad Rotterdam c 43,00 43,10
TelegraafDe 448,00 448,00
TextTwenthe 351,00 351,00
Tulip Comp. 54,20 54,30
Tw.KabelHold 155,704 '56,00
Übbink 101,50 101,00
Union Fiets. 23,90 24,40
Ver.Glasfabr. 343,00 347,00
Verto * 64,50 64,50
Volker Stev. 62,00 64,80
Volmac Softw. 57,00 57,50
Vredestein - 16,70 16,70
VRG-Groep 69,50 68,50
Wegener Tyl 189,50 189,50
West Invest 28,20 27,60
Wolters Kluwer 188,00 186,00
Wyers 46,50 47,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 38,70 38,00
ABN Aand.f. 79,20 79,50
ABN Beleg.f. 62,40 61,10
ALBEFO 53,90 53,80
AldollarßFs 21,40 21,40
Alg.Fondsenb. 249,00 247,00
AlhanceFd 11,80 13,40
Amba 49,80
America Fund 335,00 334,50
Amro A.in F. 93,20 93,10
Amro Neth.F. 81,70 81,20
Amro Eur.F. 77,00 76,90
AmroObl.Gr. 154,80 154,80
Amvabel 94,10 94,10
AsianTigersFd 63,80 63,70
AsianSelFund 50,00 50,00

Bemco Austr. 65,50 65,00
Berendaal 123,00 123,00
Bever Belegg. 25,75 26,50
BOGAMIJ 111,50 111,50
Buizerdlaan 43,50 43,50

-Delta Lloyd 43,80 43,50
DP Am. Gr.F. 25,50 26,00
Dp Energy.Res. 41,50
Eng-H011.8.T.1 " 9,80 9,80
EMF rentefonds 66,00 66,00
Eurinvesttl) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 8,40 8,30
EOE DuStlnF. 323,00 327,00
EurGrFund 65,00 65,00
Hend.Eur.Gr.F. 227,00 226,50
Henderson Spirit 76,10 76,50
Holland Fund 81,40 80 50

3 Holl.Obl.Fonds 123,50 124,00
Holl.Pac.F. 119,50 121,50
Interbonds 564,00 564,00
Intereff.soo 45,50 45,30
Intereff.Warr. 347,00 350,00
JapanFund 37,00 38,40
MX Int.Vent. 59,70 59,70
Nat.Res.Fund 1550,00 1560,00

i NMB Dutch Fund 40,50 40 40
NMBOblig.F. 34,90 35,00
NMBRente F. 103,80 103,60
NMBVast Goed 38,10 38,00
Obam, Belegg. 233,00 233,20
OAMFRentef. 14,10 14,10
Orcur.Ned.p. 49,60 49,60
Pac.Prop.Sec.f. 52,20 52,70
PiersonRente 100,90 100,80
Prosp.lht.High.lnc. 8,50 8,50
Rabo Obünv.f. 76,10 76,00
Rabo Obl.div.f. 51,20 51,10
Rentalent Bel. 136,60 136,40
Rentotaal NV 31,50 31,50
Roünco cum.p 101,00 101,00
Sci/Tech 18,00 18,10
Technology F. 18,50 20,90
Tokyo Pac. H. 262,50 266,50
Trans Eur.F. 83,30 " 83,50
Transpac.F. 570,00 570,00
Uni-Invest 126,00 126,50
Unico Inv.F. 87,50 87,50
Unifonds 33,50 32,80
VWN ' 58,50 58,50Vast Ned 122,80 1.3,00
Venture F.N. 45,30 45 30VIB NV 87,70 87,50
WBO Int. 79,20 79,00
WereldhaveNV 211,00 211,00

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4U) 102,40 102,40
3/2 EngWarL 35,20 35,00
5% EIB 65 99,00 99,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 37,80 - 37,00
Amer. Brands 73,75 74,25
Amer. Expres 36,10 35,50
Am.Tel._ Tel. 42,50 43,00 d

Ameritech 63,20 62,20
Amprovest Cap\ 115,00
Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine. 33,30 33,00
Atl.Richf. 102,25 101,50
BAT Industr. 8,25 8,25
Bell Atlantic 98,20 98,30
BellCanEnterpr 41,00 41,10
Bell Res.Adlr 1,05 1,05
Bell South 53,30 53,80
BET Public 3,00
Bethl. Steel 20,80 21,00
Boeing Comp. 58,00 57,60
Chevron Corp. 58,75
Chrysler 25,00 24,70
Citicorp. 32,10 32,50
Colgate-Palm. 58,50 60,00
Comm. Edison 37,70 37,50
Comp.Gen.El. 485,00 500,00
Control Data 18,80 18,50
Dai-Ichi Yen 3450,00d3450,00
Dow Chemical 98,80 98,00
Du Pont 118,00 117,90
Eastman Kodak 47,00 46,80
Elders IXL 3,00
Euroact.Zw.fr. 180,00
Exxon Corp. 44,75 44,80
First Paclnt 0,60
Fluor Corp. 32,60
Ford Motor 51,00 50,80
Gen. Electric 55,25 55,75
Gen. Motors 47,90 48,00
Gülette 45,00 45,75
Goodyear 52,00 52,00
Grace _ Co. 34,50
Honeywell 82,00 82,30
Int.Bus.Mach. 113,00 111,50
Intern.Flavor 64,60 -Intern. Paper 54,80
ITT Corp. 60,40 60,10
K.Benson® 4950,00 4950,00
Littonlnd. 91,10- 91,10
Lockheed 48,30 47,50
Minnesota Mining 74,80 75,00
Mobil Oil 55,80 55,50
News Corp Auss 15,60 d 15,60
Nynex 80,20 79,80
OccPetr.Corp 29,50 29,60
Pac. Telesis 44,80 44,80
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 56,10 57,40
Philip Morris C. 158,00 162,00
Phill. Petr. 25,90 26,50
Polaroid 43,80 44,20
Privatb Dkr 297,40 297,30
Quaker Oats 63,50
St.Gobin Ffr 710,00 710,00
Saralee 57,10 ■ -Schlumberger 42,60 42,60
Sears Roebuck 42,50 ' 42,20
Sony (yen) 37,50 38,20 'Southw. Bell 55,00
Suzuki (yen) ' 915,00
Tandy Corp. 47,00 46,60
Texaco 51,20 50,8»
Texas Instr. 38,75 38,70
The Coastal C. '2,00 42,20

T.I.P Eur. 1,78 1,78
Toshiba Corp. 1230,00d1230,00
Union Carbide 28,30
Union Pacific 76,00 76,50
Unisys 18,50 18,80
USX Corp 33,00' 33,10
US West 70,60 70,50
Warner Lamb. 105,80
Westinghouse 66,60 66,10
Woolworth 64,30 67,50
Xerox Corp. 65,10 65,00
Certificaten buitenland
AMAX Ine. " 53,00 53,00
Am. Home Prod. 220,50
ATT Nedam 89,00 90,00
ASARCO Ine. 68,50
Atl.Richf. 216,00 215,10
Boeing Corp. 122,00 122,00
Can. Pacific 45,00 46,00
Chevron Corp. 124,00
Chrysler 53,10 53,00
Citicorp. 65,00 d 67,00
Colgate-Palm. 123,00 126,00
Control Data 34,00 35,00
Dow Chemical 209,00 210,00
Eastman Kodak 98,50 98,00
Exxon Corp. 94.00 95,00
Fluor Corp. 65,50 d
Gen. Electric 117,00 116,00
Gen. Motors 101,00 100,00
Gülette 95,00 97,00
Goodyear 111,00 111,00
Inco 67,50 67,00
1.8.M. 238,50 231,50
Int. Flavors 147,50
ITT Corp. 128,00 127,00
Kroger 37,00 37,00
Lockheed 102,00 102,00
Merck & Co. 150,00 156,00
Minn.Alin. 157,00 158,00
Pepsi Co. 116,00 121,00
Philip Morris C. 331,50 340,00
Phill. Petr. 53,10 54,50
Polaroid 85,00 87,00
Procter & G. 266,50
Quaker Oats 134,00
Schlumberger 88,00 89,50
Sears Roebuck 88,00 87,50
Shell Canada 71,20 70,50
Tandy Corp. 98,00 98,00
Texas Instr. 79,00 79,50
Union Pacific 161,00 d 162,00
Unisys Corp 40,00 39,50
USX Corp 70,00 69,50
Varity Corp ' 3,95 3,70
Westinghouse 141,00 139,00
Woolworth 136,50 141,00
Xerox Corp. 137,00 135,00

Certificaten buitenland
Deutscheß. 675,00
Dresdner B. 350,00 350,00
Hitachi (500) 1600,00
Hoechst 294,00 293,50
Mits.El.(soo) 1250,00

Nestlé 8600,00 8500,00
Siemens 595,00
Euro-obligaties & conv.
10V,Aegon 85 102,50 102,50

Aegon warr 12,20 12,20
10/2ABN 87 96,00 96,00
13Amev 85 99,00 99,00
13Amev 85 96,00 96,00
10AmevBs 102,20 102,20
11Amev 86 95,50 96,25
14'/4AmroB7 98,40 98,40
13 Amro-BankB2 100,25 100,25
WhAmro 86 95,80 96,50
10Amro 87 96,00 96,00
5% Amro 86 96,25 96,25
Amro Bank wr 36,50 37,20
Amro zw 86 71,25 71,30
9 BMH ecu 85-92 100,50 100,50
7 BMH 87 95.75 95,75
10VaEEG-ecu 84 100,25 100,25
9%E18-ecu 85 101,50 101,50
12/2HIAirl.F 92,90 92,90
12N1B(B) 85-90 101,00 101,00
UV4NGUB3 101,75 101,75
10NGU 83 100,50 100,50
2'A NMB 86 82,80 82,85
NMB warrants 92,00 93,00
8% Phü. 86 99,50 98,50
6% Phü.B3 98.00 98,00
11 Rabo 83 102,75 102,50
9Rabo 85 102,25 102,25
7Rabo 84 102,50 102,50
Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 25,00 26,20
Bredero eert. 23,00 24,20
11 Bredero 23,50 23,50

LTVCorp. 1,80 1,80
5 Nederh. 68-78 25,50 25,50
RSV. eert 1,41 1,41
7'/a RSV 69 82,00 82,00
Parallelmarkt
Alanhen 29,00 28,50
Berghuizer 49,00 47,00
Besouw Van c. 57,00 56,70
CBI Barin Oce. yen 2030,00 2040,00
Comm.Obl.F.l 101,40 101,30
Comm.Obl.F.2 101,40 101,20
Comm.Obl.F.3 101,60 101,50
De Drie Electr. 38.00 37,70
Dico Intern. 124,50f 123,50
DOCdata 26,10 25,50
Ehco-KLM Kl. 43,00 b 42,00
E&L Belegg. 1 78,50
E&L Belegg.2 77,20
E&L Belegg.3 77,10
Geld.Pap.c. 73,50 73,40
Gouda Vuurvc 112,00 112,00
Groenendijk 37,30 37,20
Grontmij c. 213,50 210,50
Hes Beheer 203,00 217,00
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 4,30 4,40
Infotheek Gr 32,50 32,30

Interview Eur. 8,10 8,50
Inv. Mij Ned. 62.50 62,50
Kuehne+Heitz 44,50 44,50
LCI Comp.Gr. 75,50 79,50
Melle 323,00 323,00
Nedschroef 128,50 130,50
Neways Elec. 12,70 12,50
NOG Bel.fonds 31,60
Pie Med. 12,10 12,40
Poolgarant 10,55 10,50
Simac Tech. 19,50 20,00
TextLite 5,80 6,40
Verkade Kon. 280,00 280,00
VHS Onr. Goed 19,40 19,30
Weweler 152,30 152,60

OPTIEBEURS
ah c jan 150,00 360 2,00 3.00
akzo c okt 150,00 236 0,70' 0,80
akzo p okt 140,00 204 1,80 1,50
akzo p jan 140,00 427 4,70 4,50
akzo p jan 150,00 457 9,50 b 9.50
akzo p apr 150,00 200 10,90 10,30
daf c okt 55,00 211 0,50 0,50
d/fl c dcc 220,00 241 2,00 2,00
dsm c jan 125,00 256 9,50 a 9,50
dsm c jan 135,00 242 4,70 4,40
dsm p jan 125,00 519 4,20 3,80
coc c okt 305,00 210 10,50 10,60
coc c okt 315,00 305 4,50 4,40
coc c okt 320,00 309 2,60 2,60a
coc c okt 325,00 219 1,60 1,40
coc c okt 330,00 624 0,60 0,60
coc p okt 280,00 205 0,30 a 0,20
coc p okt 300,00 349 0,80 0,70
coc p okt 310,00 280 3,00 3,00
coc p okt 315,00 383 5,00 5,20
hoog c okt 95,00 216 4,50 3,80
hoog c okt 100,00 640 2,20 a 1,70
hoog c okt 115,00 247 0,30 0,40
hoog p okt 100,00 419 4,80 5,50
hoog p jan 95,00 662 5,50 b 6,20
kim c okt 55,00 245 0,40 0,40
kim c jan 55,00 188 2,50 2,40
kim p okt 55,00 248 2,70 3,00
kim p jan 55,00 448 3,50 3,90b
nip c mei 100,00 300 0.75 a 0,40
nip p nov 97,50 400 0.50 0,50
nip p mei 97,50 300 0,95 a 0,75
obl c mei 95,00 300 1,55 a 1,40a
phil c okt 40,00 276 7,60 7,70
phü c okt 45,00 372 3,00 3,00b
phil c jan 45,00 258 4,70 4,60
phü c jan 50,00 449 2,20 2,10
phil c apr 45.00 228 5,80 5,80
phil c apr 50,00 308 3,40 3,30b
phil c 091 55,00 225 5.10 5,10
phü e 092 55,00 222 7,30 7,10
phü p apr 50,00 372 5,50 5,50
olie c okt 150,00 470 1,10 0,90
ohe c jan 150,00 284 4,80 5,00
ohe p okt 150,00 202 6,30 6,40
olie p jan 150,00 306 7,80 7,70
unü p okt 150,00 213 o,Bob o.Boa
voc c jan 35,00 202 3,00 2,80
voc p okt 35,0" 380 0,90 0,70_

Op departement Financiën
Duisenberg voor

ondernemers enig
redelijke PvdA-er

APELDOORN - De president van De Neder-
landsche Bank en voormalig minister van Fi-
nanciën W. Duisenberg, is voor ondernemers
de enig acceptabele PvdA'er ineen nieuw ka-
binet. Dat blijkt uit een door Lagendijk On-
derzoek verrichte enquête onder driehon-
derd ondernemers van bedrijven met mini-
maal vijftig werknemers.

Acht van de tien ondernemers zien het liefste
een kabinet van CDA en VVD terugkomen,
terwijl 12 procent denkt dat een kabinet met
de PvdA erin ook gunstig zou kunnen zijn
voor het bedrijfsleven. De ondernemers heb-
ben weinig vertrouwen in de capaciteiten

van de VVD-coryfeeën Voorhoeve en De
Korte als bewindslieden in een nieuw kabi-
net. Opmerkelijk is dat Winsemius van de
VVD-kopstukken het meeste vertrouwen ge-

niet bij de ondernemers, op de voet gevolgd
door Wiegel, terwijl Nijpels met de hakken
over de sloot slaagt. Lubbers, Ruding en Dui-
senberg krijgen het meeste vertrouwen van
ondernemend Nederland. Maar ook De Ko-
ning en -zoals gezegd- Winsemius en Wiegel
liggen erg goed in het bedrijfsleven. Albeda
(CDA) en Van Mierlo krijgen beiden een rui-
me voldoende. Aan Kok, Kombrink en Wölt-
gens zouden de ondernemers niet graag hun
vertrouwen schenken, zo blijkt verder uit de
enquête. Een kabinet met D66 heeft evenmin
de voorkeur. Slechts een kwart van de onder-
nemers verwacht van D66 een stimulerend
beleid voor het bedrijfsleven.

Hogere looneis zonder centraal akkoord

Voedingsbond FNV wil
drie procent meer loon

UTRECHT - De Voedings-
bond FNV gaat de onderhan-
delingen over de nieuwe CA-
O's in meteen eis om 3 procent
loonsverhoging. Daarnaast wil
de bond twee procent van wat
er intotaal aan lonen wordt be-
taald, beschikbaar gesteld zien
voor verbetering van arbeids-
omstandigheden en voor her-
verdeling van het werk om
meer mensen aan een baan te
kunnen helpen. Als er geen
centraal akkoord komt, zullen
de looneisen worden opge,
schroefd.

De bond legt vandaag de laatste
hand aan de nota arbeidsvoorwaar-
denbeleid 1990. De komende twee
weken'wordt de nota met de leden
besproken waarna de bondsraad
zich er op 30 november over zal uit-
spreken! De Voedingsbond moet in
1990 CAO's afsluiten voor zon
60.000 werknemers. De grootste be-
drijfstakken in het overleg zijn de
zuivelindustrie en de suikerverwer-
kende industrie.

Voor zijn andere wensen - zoals be-
tere verdeling van het werk, minder
flexibele arbeid, verbetering van de
werkomstandigheden, scholing
voor iedereen, maatregelen ter be-
scherming van het milieu, inlopen
van de achterstand die ambtenaren
en mensen met een utkering heb-
ben opgelopen - wil de Voedings-
bond 'rugdekking' hebben in de
vorm van een centraal akkoord tus-
sen werkgeverscentrales, vakbewe-
ging en de regering. „Er moet een
centraal akkoord komen, anders is
het onbegonnen werk om al die za-
ken in hun volle omvang aan de on-
derhandelingstafel boven water te
krijgen". Komt er geen centraal ak-
koord, dan is een hogere looneis
volgens de Voedingsbond „de enige
uitweg".

" Computers in alle soorten en maten voeren de komende week weer deboventoon
op de Efficiency beurs in de Amsterdamse Rai.

economie

DAFin markt
oor Spaanse

fabriek
PHOVEN - Op uitnodiging van
'Paanse autoriteiten heeft het
'Ur van DAF een voorstel inge-

W voor een mogelijke integratie
Ide bedrijfsactiviteiten van DAF

"^ Spaanse staatsbedrijf ENA-
ÖAF heeft daarbij benadrukt
Volledige integratie na te stre-

de raden van commis-
en van bestuur zullen wor-

[ uitgebreid met een Spaanse
*genwoordiging.

"'euw tevormen combinatiezou

" Van de drie grootste onderne-men in Europa worden op het'cd van ontwikkeling, produktie
'Srkoop van bedrijfsvoertuigen.
terts een woordvoerder van
'. 's de omzet van ENASA om en
J de helft van die van DAF

F f5,2 miljard).

zei verder dat desüe nog deze week in hetatlse kabinet aan de orde komt.

's é é n van de vier mogelijke
Jogden. De andere drie zijn de
Duitse combinatie Daimler-
[2/MAM, de Italiaanse Fiat/Iveco
'e Zweedse Volvo.

'ens de woordvoerder is het on-
!hd wanneer er een beslissing
'.Dat kan morgen zijn als het
Snse kabinet zich erover buigt,
rhet kan evengoed een halfjaareslag nemen.

Looneis Industriebond
vindt weinig gehoor

bij andere FNV-bonden

DEN HAAG- „In feite is het zo dat
de Industriebond zegt geen centraal
akkoord te willen. Op het moment
dat je met een looneis van vier pro-
cent komt, weetje dat er van centra-
le afspraken niets meer komt. Wij
kiezen een andere weg. Als er echt
geen sociaal akkoord komt, zullen
wij misschien ook hardere eisen
gaan stellen. Maar we willen zon
akkoord in ieder geval niet tegen-
werken", aldus Geert Wijnhoven,
woordvoerder van de Voedings-
bond FNV.

Zijn organisatie, toch bekend om
zijn radicale opstelling, vertolkt dit-
maal aardig de gevoelens van de
collegabonden. Binnen de FNV-
bonden wordt algemeen niet erg en-
thousiast gereageerd op de looneis
van vier procent die de Industrie-
bond FNV tijdens de komende
CAO-onderhandelingen wil stellen.

De verdeling van de loonruimte die
de Industriebond heeft gekozen
(twee derde voor loon, een derde
voor scholing, werkgelegenheid en
ATV), komt namelijk niet overeen
met de afspraken die de gezamenlij-
ke FNV-bonden een paar maanden
geleden hebben gemaakt.

Toen
werd uitdrukkelijk gezegd dat de
helft van de loonruimte voor scho-
ling, werkgelegenheidsmaatregelen

en arbeidstijdverkorting bestemd
moest worden.

Daarmee brak de FNV al met de
koers van zeer gematigde looneisen.

In de afgelopen jarenwerd voor ver-
betering van de lonen over het alge-
meen niet meer dan een derde van
de loonruimte (de inflatie plus de
stijging van de arbeidsproduktivi-
teit) opgeëist. De vakbeweging
hield daarbij heel duidelijk reke-

ning met de kwakkelende positie
van veel bedrijven en de grote werk-
loosheid. Nu de economische groei
afgelopen jaar alle verwachtingen
heeft overtroffen, willen de bonden
echter meer geld. Ze willen daarom
de helft van de loonruimte voor
loonsverhoging gebruiken. Ook het
CNV heeft al laten weten hogere
looneisen te zullen stellen.

Zowel voor het kabinet als voor de
werkgeversorganisaties was dat re-
den om ernstig en vermanend te
spreken over de gevaren van een
loongolf. Dat vanuit werkgeverszij-
de negatief gereageerd wordt op de
looneis van de Industriebond, is dus
niet vreemd. Voorzitter Blankert
van de metaalwerkgevers heeft met-
een al geroepen dat vier procent
loonsverhoging in de industrie de
werkgevers in werkelijkheid acht
procent kost.

Pools plan
voor herstel

van economie
WARSCHAU - De Poolse regering
heeft gisteren een plan ontvouwd
dat de economie er weer bovenop
moet helpen. De uitwerking van het
plan zal een hard gelag zijn voor de
Poolse bevolking, zo heeft Marek
Dubrowski, vice-minister van fi-
nanciën, verklaard tegenover parle-
mentsleden.

Het zal minstens een jaar duren
voordat een begin van herstel van
de economie merkbaar is. Tot die
tijd zal de levensstandaard flink da-
len. De regering wil snijden in de
voedselsubsidies, een einde maken
aan enkele staatsmonopolies en een
deel van de staatsbedrijven privati-
seren.

Verder zal de totstandkoming van
sommige prijzen worden overgela-
ten aan de markt, komt er één wis-
selkoers voor de zloty en gaan vol-
gende week de energieprijzen al
omhoog. >
Een hervorming van het belastings-
ysteem en het oprichten van een ef-
fectenbeurs laten nog wat langer op
zich wachten. De hervormingen
moeten de hollende inflatie in toom
houden en het enorme begrotings-
tekort verminderen. Het is een illu-
sie te stellen dat deze maatregelen
kunnen worden genomen zonder
pijn te veroorzaken, aldus vice-mi-
nister Dubrowski.

Smit-Kroes
mogelijk

naar KLM
AMSTELVEEN - Demissionair mi-
nister Neelie Smit-Kroes is kandi-
daat voor de opvolging van prof. dr.
H. A. Wassenbergh bij de KLM.
Wassenbergh is hoofd van het Bu-
reau Buitenlandse Betrekkingen en
Samenwerking en gaat op 1 januari
met pensioen.

De kandidatuur van Smit-Kroes
wordt gesteund door ten minste
drie commissarissen van de Staat,
onderwie ex-premier Barend Bies-
heuvel. De directie van deKLM zou
echter weinigvoelen voor de benoe-
ming van Smit-Kroes. Afgelopen
maandag zou een besluit worden
genomen over de opvolging van
Wassenbergh.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 28-9-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 24.880-/25.380,
vorige ’ 24.920-/25.420, bewerkt ver-
koop ’ 26.980,vorige ’ 27.020 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 320-/ 390, vori-
ge ’ 325-/ 395; bewerkt verkoop ’ 430
laten, vorige ’ 440 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar . 2,07 2,19
Brits pond 3,29 3,54
Can. dollar 1,74 1,86
Duitse mark(lOO) 110,60 114,60
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,60 1,72
Jap. yen (10.000) 148,00 153,00
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.(lOO) 1,72 1,87
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 47,75 50,75
Joeg. dinar (100) 0.002 0.010

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,13175-13425
Brits pond 3,4220-4270
Duitse mark 112,875-925
Franse franc 33,320-370 'Belg. franc 5,3775-3825
Zwits. franc 130,120-170
Japanse yen 150,940-1,040
Ital. lire 15,550-600
Zweedse kroon 32,975-33,025
Deense kroon 28,975-29,025
Noorse kroon 30,615-30,665
Canad. dollar 1,80475-80725
Oost. schill 16,0330-0430
lers pond 3,0020-0120
Spaanse pes 1J740-7840
Gr. drachme 1,2400-3400
Austr.dollar 1,6550-6650
Hongk.dollar 27,20-27,45
Nieuwz.dollar 1,2575-2675
Antill.gulden 1,1825-2125
Surin. gulden 1,1825-2225
Saudische rial 58,10-58,35
Ecu gulden 2,3295-3345

INDEXAmsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 204,10 204,40
id excl.kon.olie 200,80 201,00
internationals 203,60 203,90
lokale ondernem. 207,00 207,30
id financieel 150,80 151,00
id niet-financ. 262,70 263,20
CBS-Herbelegg ingsindex (1983=100)
algemeen 265,40 265,80
id excl.kon.olie 248,70 249,00
internationals 273,90 274,30
lokale ondernem. 255,90 256,30
id financieel 196,40 196,60
id niet-financ. 313,80 314,30
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 195,30 195,50
internation 197,40 197,20
lokaal 194,90 195,20
fin.instell 160,60 160,40
alg. banken 155,30 155,10
verzekering 164,90 164,70
niet-financ 206,00 206,40
industrie 197,40 197,60
transp/opsl 232,70 232,50

Avondkoersen Amsterdam
AVONDVERKEER
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen donderdag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
vandaag):
Akzo 141,80 (141,80)
Kon.Olie 143,80-144,30 (144,30)
Philips 47,60-47,90 (47,70)
Unilever 153.70-154,30(154,50)
KLM 52,00-52,20 (52,20)

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 2678.38 1428.70 215.92 1067.11
Hoogst 2709.16 1447.72 216.99 1079.05
Laagst 2657.86 1419.63 214.91 1059.81
Slot 2694.91.1438.12 216.55 1073.37
Winst;
verlies + 21.85 + 10.49 + 1.38 + 8.18
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(ADVERTENTIE)

Nashua. «««Nashua■«* «Nashua
kopieermachines v.a. ’ 45- per maand

(de eerste 4000 kopieën gratis)
Faxapparatuur v.a. ’ 59- per maand(met koopoptie)
Laserprinters v.a. ’ 99,- per maand
Burocenter, uw NashuadealerDorpstraat 125, Brunssum, tel. 045-273525

■imb-rgs dagblad



Limburgs Dagblad

r--^mm^^~^m^mW^~^mmmW~~LmmmW^~~^mm\w^~^k Wekelijkse wegwijzer voor uw bezoek aan bar - café - dancing - disco - braderie - L -2* ■ L-\-\ *— ' r !^^_f
Deutschlands größte Disco

(5000 m2)

JK FETE -PARTY - PENTHOUSE-PARTY
m%l-.\\ damit startet das

»KK-Center«
A^^ in das grofie und attraktiveB Programm 89/90.

% WWWM: Manner-Madchen-ModeH^tsam
jÊf 'JL Warm: Donnerstag, 5. Oktober "

Dieser Oonnerstagabend bietet \ > KaKBi RW- ]. * TheArm SummersßoadShow, LondorA. jß^,^»',_mß
★ Action, Unterhaltung '-'|j__H wkm, ■fl★ Fürunsereweibl. Gaste P_flHJ B^^V-viÜberraschungsstarqast «ffl Wf^ Avli★ Penthouse Girls live wLmr _d_Bk^ B★ Booby Trap V^ _d__ i\r*
★ JedeMenge Spafl «T \

....für Erwachsene Alles!!!! __ffi_| \
l_____^ _■> _" '_B_h_^_ll ____

Einlafi: 20.00 Uhr
Mindestverzehr 15,- DM

Kempen bei Krefeld
Tel. 09-492152/519977

BAB A2Abfahrt Kempen

Nieuwe diSCOtheek ,4lp geopend/geöjfiiet:
Nieuwe muziel^Fzaterdag, zondag

<""
v en woensdag
vanaf20.00 uur

DISCOTHEEK
~"I

Las Vegas
KERMIS in NIEUWENHAGEN <-*

Zaterdag en zondag v.a. 20.00 uur gezelligheid met

DJ TOTO
Sunplein 2, Nieuwenhagen-Landgraaf

Zaterdag 30 september

SOCIO SCHINNEN
Veronica's Top 40

drive-inn show
Aanvang 21.00uur Entree ’5-

LA DILIGENCE vanavond: SPHINX
-j_^g^y" (uit Tsjechooslowakije.)

Vrijdag I A QTDAnAjyxp Pv<*{fW 130m.: LA 9 I KMUA
een begrip in Limburg

Kermis in Brunssum
DANCING

Gorissen
Brunssum

Zaterdag dansen met
orköst

LOS VALENTINO'S
Zondagmiddag vanaf
15.00 uur matinee met

orkest
WESLY SOUND

Dinsdag gezellige avond
voor alleenstaanden met

ork©st
LOS VALENTINO'S

r' mi
3

Gemeenschapshuis

Schimmert
zaterdag en zondag

DISCO
Veronica Top 40
disco drive-in show
Trefcentrum
Kunderhoes
Voerendaal

Vrijdag 29 september
aanvang 20.00 uur■ ■

mmT\m ■' B i im n'iirn~m i _HrifWW"<TiiiiT>Vi-i*tjT^a» «*'»■■*■-■*'* il
W**f — \"U ,m Totdat eenwraakzuchtige I __, :. .■ __S^^_T* _> J_ïJL "' I_iJC.^LjL flW^_B>^ gtvungenisdirecleu» hem H ■^^tftt^.A. /_fl_R

MM\WLmmm\ H_i woorgoed wil opsluiten. I_?^*__^__~\ -*ffr II ■_■ _BP)KH
JK_______lH' Vl< 1^ _/^^_HÈP »_? i STALLBMEI H___M_____!r^^£__l E

Bl 11v/L"lLi* " mm^^hh. I W*iéÊi VbMK3I

De leukste moord comedy I ÏÉtafcn lij 1 1^I HImHS.iL .tv .JW p iffi-~;*-t--i_- +ïla-4*a~ _^-H-M-^l I 88-^-EBH lfi*____. wttb* ' ..-i-aal ESm-fIMIsindstijden. [3e___!v^ n jjffliTTi

Wonen op Niveau bij Schreurs

■ l_F * i1 H -I ■' f T~M|
I HHfe : # : 9B

V " -ÊNftJJs^_»^____l_-**^-:£:.-- Tfl__Wl______J___É"''l "~.^.ip*p HHBHH_BIHRHpHHH nHHR

Pracht collectie FAUTEUILS + BANKEN in KLASSIEK + MODERN
i tegen zeer SPECIALE PRIJZEN

«t&jßSchreurs Meubelen b.v.
Molenstraat 10, LIMBRICHT, tel. 04490-16961
Langs de grote weg Sittard-Bom, ruime parkeergelegenheid
lEDERE VRIJDAG KOOPAVOND TOT 21.0,0 UUR

__*B _7 WHmm\
_____i B _____

__F~_^__R

Vrijdag: Disco in de kelderbar
Zaterdag: de formatie WHY?
Let op: nu iedere zondag live-orkesten

Zondag: Belgische top 40 band
Splash

LIMBURGS MOOISTE... .. met . —l

WttIIfi THE SPIKES
|}jR9HPB|II| KI pfl BONGERD 5, SPAUBEEK, 04493-4193

r_WA *4JWA((tjw/fAmS^i GDUDEn GIDS Teletekst pag. 193

p|M| ||B|
mmmmw^ '

I Dancing HOUSMANS Montfort
ZATERDAG 30 sept. DECEMBER

|RB___::' -*W mmmmasmmmmmmM w x xw» ■W.**'^l___S^_ë_f ïB

3 mmmn I mms mmt m *^^E^3» ■

I A_. MAANDAG 2 OKT.: MODESPEKTAKBi
MODESHOW - KAPPERSHOW- VISAGIE

m.m.v. Roger's Company (Geleen-Sittard) Jos lacroix Sport (Beek)
Boetiek Ell (Geleen) Steeyens Schoenmode (Sittard) s
Doublé You Fashion (Elsloo) Moulin Opticien (Beek) f
Astqire Men's Wear (Geleen) Hoirdo Haorstuctio (Beek)
Senza Dubbto (Sittard) Gashu Schoonheidssalon (Beek) \
Entree : voorverkoop : FL 7,50 - Kassa : Fl. 10,-. (Informatie in Globe.)

Presentatie : FREDDY HOLTACKERS
Open ." Vrij - Zat - Zon

Burg. Jgnssenstraat 26 {t.o. de Kerk), Beek (Nl) - Tet. 04490-79^ *

m_Mu\ ÜJ ft^Ummmm^^, P^^ I^l
_____________________________»■ ! il IJ 8 IIBBBBt

DE NATIONALE DOORKIESLIJN
Voor al het nieuws over films,
kunst, cultuur en literatuur be-
staatnu één telefoonnummer.
Selecteer de gewenste infor-
matie- door te draaien of te
toetsen... soapm

Heeft u een
vuurtjevoorme?

Hakan jjebeurwidm iemandwen niet in de Balen heeft
dal _i|ii sigaar uibrandt, Kt-fi onschuldige verstrooidheid?
Ifcil isheel goedmogelijk. Maar hi|t*ideremensennou het ook
urn lets ernstiger, kunnen gaan. Mfcsdikai een.ettsie teken
vaiik'Büiniiidi-denieiilie, Merwarineerzulke diiißeii reßel-
matig voorkomen.

Het verloopvan denieniie is_o geleklelijk, dal vaak pas
lual dnidvlijk wurdt wateraan dehand is. Als iemand echtrundinHcndoet. üvtsn__ptiptfe w«rfcdl(khei(lkwgtndkt, Knlm ,
dagefijks leven niet nuvr aankan

Zun|uitk.'iii nuii luier (jeholp_i. zijn wanneerdeziekte
eerder was onderkend. In een derdevan depullen zijn
de vtTSchiinsebi in mi vrueg siadium met suoas ie hehan-
delen. Vbur<k uver^e gevjllun bestaat updit niumeninqg
(jx-tlBeneziiiß,maar d«tir de juisteveraufgitgis it likTi $vt£
vurlx'ieriiin umudijk

UTjjsiaditijiheidtj gekke vtr^s_tn)^ilzmKkn N| oude-
len wel eens up dementie kunnen wijzen Wees er alert op
in uw omneviiiß. I)urter uwte pralen Knwaarschuw inelk
Beval dehufaarts,

IVnienik' iseen verrailerlijk aektepniees dat veel ver-
w airniß hrenö. Maar alswe ik' versdii|nselen eenkT herken-
nen, zijn we beter in .slaat0111 le helpen

I Gratisboekle over dementie. .
IJAtxrDver -eiueniiektst u meen KTjiis luwkje J-lMLI W I

«iufcti vKumetr u deze Iwn intin envetupp*
__ sluurt luur SJKK. p/a llttlhu- I, 'iX, Monifüurt Wih u || ( 1.75extra -in puU/t^n plakken viwr de verzendkosieii>

IN_-uii: _. ' ! Leefliid: |
Adres 1 |

I l-staide: , -
Wwoptoiiw-. SIBE |

_^__. GELEENSTRAAT 9 HEERLEN _^a§

U mTTtT-TtJi ■■■■■■ OE^ t»■i 5 THEATERSIf9V K Vrij. 29 sept. t/m do. 5 okt. 19#"/ j
■fl _ E NEDERLANDSE PREMIÈRE!!

9 = E VANDAMME-KICKBO^'i!
_B HjJ Zoek je vijand, daag hem uit en...
'mt ■ verpletter hem!! J._fl ; BC! Dag. 14.30-19.30-21.30 uur.I r I , Za., zo. óók 16.30 uur. \
mM " Mei Gibson en Danny Glover. r■H _ Het fantastische duo is terug in: ;

E LETHAL WEAPON 2
[ Een keiharde actiefilm met een flinke °° j1 = 1! humor

m\M _ E Dag. 14.00-18.30-21.00 uur. 'I_ I | Za, zo. óók 16.00 uur. y

■^H „ ■. De twee hardste smerissen van het P^ *|"fl _F corPs __,__-^ IHB - ■" JAMESBELUSHI W\T»*D f_H - fl*! Met Jerrv Lee als Z|chzelf. M__i i> \

■fll - E Dag 14:15-19.00-21.15 uur.
1 Za, zo. óók 16.15 uur. y

I - I ■ Zijn nachten lopen over van swingend %jSI ï; muziek, wilde aktie en mooie vrouwe^
__B j __E PATR|CK SWAYZE in:
fl K ROAD HOUSE
■fl __F Met THE JEFFHEALEY BAND. ]"

E Dag. 18.45-21.00 uur. Za., zo. óókl64^ "<fi^^W_E Vrij, ma, di, do. óók 14.00 uur. j S,

■|Uct blueberry hill " I■Bp^m^EïBï A love story from the fifties. vHfc*** Afrlmby ROBBEDE HERT.HErHI Met: MICHAEL PAS enHtfj_P BABETTE VAN VEEN I
EfrMl Dag. 14.00-18.45-21 00 uur.
■ I'IT. Za, zo. óók 16.00 uur. . i,WlW£ ,i--presenteren eeP "■_fj_n DON BLUTH film |sr
«fli PLATVOET ij*

fl Pt EN ZN VRIENDJES
■fl Bë_H NEDERLANDS GESPROKEN! 8-
"B ____* i^■■ Bft Za, zo, woe. 1400-15.30 uur^___^'B,fl Et KASSA-OPENINGSTIJDEN |{

Er Vrijdag, maandag, dinsdag, woensdag Ij
Bi_C en donderdag: 13.30-15.30 uur »,■f en 18.30-21.45 uur. Iq

■fl |_jF Zaterdag en zondag: 13 30-21 45u_^ j,,1 I E___niÉ_n_i__flPk'
Op vertoon van uw 65-plus KAART, jtg

_fl » .DAGELIJKS ALLE FILMS VOOR ’6.'1_H 'avondvullende films V^ï _> cj'
; DONDERDAG VOOR 't l_AAT g

-fl E Zorg dat u geen film mist. Elke maandag te
■fl K ku'ht u bij de H-5 theaters informeren k *films er na donderdag niet meer in ne <.

V te zien zijn. . <.:

B_l la____£A_k_k__H_dL_l_4_4_U-ia_^^^
BIV Te koop aan dekassa L"a^H Bioscoopbonnen van ’ 10,-en ’ 15.- vi

-fl .H - __rf#
U ftMMMIHIIIIIIIIHfJfflf':
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Nederland 2
'o°-13.05 Nieuws voor doven en
pchthorenden.

16.00 Gloss. Nieuwzeelandse serie
van Chris Bailey. Maxine Redfern
mocht eigenlijk niet weten dat er een
huwelijk plaats vindt bij de Redferns.
Wat zal zij doen? Brad en Caro's hu-
welijk begint onzeker. Gemma, de
nieuwelinge ■ bij het modetijdschrift,
krijgt haar eerste opdracht die anders
verloopt dan zij dacht.

16.53 Herfst- en Wintermode '89/'9O.
Duits modeprogramma van Antonia
Hilke, waarin de nieuwe herfst- en
wintermode, zoals die getoond werd
op de prêt-a-porter beurs in Parijs.

17.44 (TT)Zoo is de dierentuin. Serie
programma's over dierentuinen in
Nederland en Antwerpen.

18.20 Zomerparade. Serie program-
ma's vanuit attractiepark Walibi in
België.

18.50 ""De Grote Club Show. Amu-
sementsprogramma vanuit de Erica-
hal in Apeldoorn, gepresenteerd door
Peter Teekamp.

20.00 Journaal.
20.29 Rons Honeymoon Quiz. Serie

spelprogramma's gepresenteerd
door Ron Brandsteder, waaraan drie
pasgetrouwde paren deelnemen.

22.05 Jongbloed en Joosten. Recht-
streeks nieuwsmagazine vanuit de
Nieuwsstudio in het WTC in Amster-
dam, gepresenteerd door Astrid
Joosten en Jaap Jongbloed.

22.40 Modemagazine. Najaar en
Winter 1989/1990, modeprogramma
waarin tegen het decor van het cul-
tuurhistorische Joegoslavië Dubrov-
nik dames- en herenkledingwordt ge-
toond.

23.30 Sport. Actuele sportrubriek on-
der eindredactie van Watier Tierne-
ssen.

00.01-00.06 Journaal

"Ron Brandsteder presen-
teert vanavond weer de
'Rons Honeymoon quiz.
(Nederland 2 - 20.29 uur.)

Duitstand 1
Tagesschau und Tagesthe-

'** ««Ihr Einsatz bitte.
j> Tele-Zoo. (Herh.).

I s Die Reportage. Der dritte Mann®'bt oben, reportage, (herh.).

* Persoverzicht.j0Tagesschau.s Die Entstehung eines Konti-
,nts. Afl. 3: Mississippi am grossen
torn.
j* Hallo Spencer. Kinderserie.
\t °er blinde Passagier.
Q Die Trickfilmschau.
£s Die Texas-Klinik. Serie. Afl.:

(herh.).
jO Tagesschau.
j*| Papi, was machts du eigent-
■** den ganzen Tag? Informatief
Wramma.
" Wer Angst hat, lauft davon.
p echische speelfilm uit 1986. In een
gelegen dorp, vlak na WO 11, pro-
?6rt de jonge leraar Dudek kinderen
$ landarbeiders te onderwijzen. Hij
jrj'dt echter flink tegengewerkt.
Lj» Tagesschau.
fj*5 Das Buschkrankenhaus. Se-
L'RAfl.: Das MuttersöhnchenK* Tagesschau.
\jy Hier und heute. Actualiteiten.
j'2 WWF-Club. Live vanuit de stu-

'"On Pro9rammaov-rzicht.f.: (TT)Tagesschau.
k 5 Heisse Holle Acapulco. Ameri-

speelfilm uit 1979 van Ri-
lt,'9^ O Sarafian. Als de rijde zaken-
l0 *n Walter Thoren onder verdachte

in Acapulco om het
vé komt, stuurt de verzekering pri-q s"°etective Jake Dekker erop af.
(i?5 Gott und die Welt. Macht undnrnacht. Reportage over de in-
i6d van de katholieke kerk in de

llllllllllllllllllllimilll.NNm.m.imi.iiiii

DDR.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten

met Bericht aus Bonn.
23.00 Sketschup. Spelprogramma.
23.50 Cesar und Rosalie. Frans/Duit-

s/ltaliaanse speelfilm uit 1972 van
Claude Sautet. Na haar scheiding
van schilder Antoine leeft de char-
mante Rosalie gelukkig samen met
de rijke zakenman César.

01.35 Tagesschau.
01.40-01.45 Nachtgedanken.

TV-KANNALEN,
GOEFLENGTEN
"°on," en CAI-abonnees:

Kanalen zie schema exploitant

% % zwart wit programma
ac * stereo geluidsweergave

* tweetalig bij stereo-app.
** teletekst ondertiteling

Revisie. «Mand 1: 5 26. 29. 46. 51. 53 en 57

Nederland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60Nederland 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 58Duitsland 3 SWF: 40, 55 en 56.
Belgié/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3 en 8
België/Télé2l: 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 Channej: satelliet.
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
I^On. .U5.00 Schooltelevisie. Engels.
ir, Sinja Mosa. Braziliaanse serie
if,s' Lucelia Santos. Afl. 20.hl ï.ie"ws.
Ns _. Tak- Animatieserie. Afl. 32.
i(!,lo plons. Kleuterserie.
Afl Mik, Mak en Mon. Kinderserie.
84rj c°ntactbreuk.
v or. Schoolslag. Spelprogramma
So Srrholieren-'&,js Uitzending door derden.
tv Mededelingen en programma-

LÜ^'cht.ü,0q Nieuws.
"H.lq boemerang. Quiz.
\ o ren" Australiscne serie. Afl.
W aul kiest S_e Wright als secre-

Sse ' wat tot wrijvingen leidt met
iBt j. 'n gezelschap van wolven.

d^6 speelfilm uit 1984 van Neil Jor-
ie . ■ "osaleen, een opgroeiend meis-

eeft akelige dromen waarin weer-zo i
een °-rote ro' spelen.

Uï 'ntermezzo.
'._ Ku "st-zaken.15 Nieuws.
JC Weerbericht. Aansl.: Paarden-

' 4.n-
-li6 h.F'lmspot. Achtergrondinforma-
I,jq'l de filmactualiteit.
tis a p'tadel. 10-delige Engelse serie
KSr "et boek van A.J. Cronin. Afl. 10.
WW worclt voor de Medischea gedaagd vanwege zijn samen-

werking met de niet erkende Dr. Ro-
bert Stillman. Ondanks het advies
van zijn advocaat geeft hij een zeeropenhartige verklaring.

00.10-00.15 Coda. De roeier, van Rut-
gerKopland.

" Sarah
Patterson
in de
Engelse speelfilm
Tn gezelschap
van wolven.
(België/TV 1 -
20.35 uur.)

Duitsland 2
10.00 Gezamenlijk ochtendpro-
gramma ARD/ZDF.

13.15 Bild(n)er der Chemie.
13.45 Wie klaut man eine Million.

Amerikaanse speelfilm uit 1966 van
William Wyler. De rijke en alom be-
kende kunstverzamelaar Bonnet
woont met zijn dochter Nicole in een
villawijk van Parijs. Zijn verzameling
bestaat echter uit door hemzelf ver-
vaardigde vervalsingen.

15.45 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
16.00 Berufswahl heute. Beroeps-

keuze-magazine.
16.25 Freizeit...und was man darausmachen kann. Vrijetijds-magazine.

Thema: Dansen.
16.55 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.
17.10 ""Tele-lllustrierte. Magazine

met actualiteiten, sport en amuse-
ment.

17.45 Pyjama für drei. 12-delige se-
rie. Afl.: Eine Dame nimmt kein Geld

18.20 Pyama für drei. 12-delige serieAfl.: Wenn die Glocke schlagt.
18.58 Programma-overzicht
19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. Reportages

van buitenlandcorrespondenten.
20.15 (TT)Derrick. Duitse politieserie

Afl.: Mozart und der Tod, met Horst
Tappert, Fritz Wepper, Heike Faber
e.a. Als de 17-jarige Marion Scholz na
haar vioolles op weg naar huis is,
wordt zij overvallen en verkracht.
Haar muziekleraar, die haar bege-
leidt, wordt in elkaar geslagen.

21.15 (TT)Nestrauber von Borneo.
Über gute Geschafte mit fleissigen
Schwalben, reportage over het roven
van zwaluwnesten door de bewoners
van Borneo.

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

voetbal: FC St. Pauli - VfL Bochum; 1.FC Nümberg - SV Waldhof. Presen-

tatie Wolfram Esser.
23.15 Mm Anfang war nur Liebe.

Franse speelfilm uit 1950 van Richard
Pottier. Tegen de achtergrond van de
Franse Revolutie speelt zich het ver-
haal af van de liefde van de adellijke
Caroline de Bièvre voor Gaston de
Sallanches.

01.05 Heute.

"Martine 'Carol in de Franse speelfilm 'lm Anfang war nur
Liebe'. (Duitsland 2-23.15 uur.)

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22. 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
18.45 Babel. Wekelijkse nieuwsbrief

voor Turkse migranten. '19.00 Zonen en dochters. Australi-
sche serie. Afl. 842.

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

19.28 Programmaoverzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 W.O. II - De Oostfronters. Afl2. De tragedie van het Vlaams Le-

gioen. Presentatie: Maurice deWilde.
21.15 Een goede eeuw kunst. Afl. 2:Een kunstenaar als tuinman.

21.45 Kamerorkest Sinfonia. Het Ka-
merorkest Sinfonia 0.1.v. Dirk Ver-
meulen speelt voorklassieke symfo-
nieën vanuit het Kasteel van Wanne-
gem Lede.

22.05-22.35 Het glazen oog. Horizon
extra n.a.v. het Audio-videosalon.

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00-12.00 Schooltelevisie.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Een geloof zonder boek. Pro-

gramma over de Bektashi, een gods-
dienstige orde in Turkije.

18.30 Sesamstraat. Kinderprogram-
ma. Pino is boos omdat Paula zijn si-
naasappel uitperst. Ernie heeft een
banaan in zijn oor.

18.45 Jeugdjournaal.
18.55 Het Klokhuis. Kinderserie.
19.10 Mag het iets meer zijn? Fami-

lieserie met consumenteninformatie.
Roos heeft een baantje aangeboden
gekregen als journalistebij een weék-

blad. Eigen vervoer zou wel handig
zijn, maar daar heb je een rijbewijs en
een auto voor nodig en wie gaat dat
betalen? Afl. Borgtocht.

19.36 Restaurateur en kunstenaar.
Documentaire over Leonetto, die zijn
hele leven heeft gewijd aan het res-
taureren van schilderijen uit de vroe-
ge Italiaanse renaissance.

20.00 Journaal.
20.29 Holland Dance Festival.
20.41 Het Cullberg Ballet danst:

Mats Eks 'Giselle'. Balletuitvoering
met Ana Laguna, Luc Bouy e.a.

22.10 Lustrumprogramma Open
Universiteit.

22.30 Journaal.
22.40-22.45 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Jack Glenn tijdens een scène uit de Franse speelfilm
'Les uns et les autres'. (Nederland 1 - 20.22 uur.)

Belgié/RTBF
14.00-15.00 Schooltelevisie. 17.45 Va-
caturebank. 18.00 Nouba Nouba. Kin-
derprogramma. 18.30 Jamais deux
sans toi. Magazine met een bekende
persoonlijkheid als gast. 18.53 Pro-
gramma-overzicht. 19.00 Journaal.
19.03Ce soir. 19.30 Journaal en weer-
bericht. 20.05 Les grandes families.
4-delige Franse serie naar hetwerk van
Maurice Druon. Afl. 1. Herfst 1921 Si-
mon Lachaume, leraar aan een middel-

bare school, maakt zijn entree bij twee
aristocratische families in Parijs. Lang-
zaam weet hij op te klimmen en zijn
weg te vinden in de hogere kringen.
21.30 Calandres. Automagazine. 22.30
L'homme a l'orchidée. 14-deligeAmeri-
kaanse serie. Afl. 1:Les araignées dor.
23.15 Paardenkoersen. 23.20 Weerbe-
richt. Aansl.: Laatste nieuws. 23.55
Bourse. Beursberichten. 00.05-00.10
Musique balade.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag. Bewe-

gung macht Spass. Afl. 9.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 4. (herh.).
10.10-12.20 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus bedrijfs-

economie. Les 4.
18.30 Hallo Spencer. Kinderserie. Afl.

44: Ein Zeugnis für Galy.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en Blickpunkt
Düsseldorf.

20.00 Landesspiegel. Zu Gast bei
Eberhard Trumler, reportage over de
zoöloog en huisdieronderzoeker
Eberhard Trumler.

20.45 Ich, Leonardo. Getelende tv-

film over een les in kunstgeschiede-
nis door de Engelse karikaturisl
Ralph Steadman.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 ZAK. Weekoverzicht.
22.30 West 3 Extra-Spiel. Schluss!

Aus! Feierabend!, tv-film van Frank
Gützbach, met Brigitte Janner, Dieter
Augustih, Heinrich Schafmeister e.a.
De geschiedenis van dikke Inge, die
de juisteman niet vinden kan. Na vele
avontuurtjes besluit zij een poging te
wagen met de onopvallende Kutzner.

00.05 Frederick Wiseman. Filmpor-
tret van deze regisseur.

00.25 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

België/Télé 21
19.00 Terre et Soleil. 19.30 Journaal
met simultaan vertaling in gebarentaal
en weerbericht. 20.05 La Chine en ré-
volution (1911-1949). 2-delig portret
van de strijd van het Chinese volk.
21.25 Opéra, le magazine de l'opéra.
(herh.) 22.25-23.40 Frankenstein s'est
échappé. Britse speelfilm uit 1957 van
Terence Fischer.

TV 5
16.05 Breves. 16.10 Magazine. 17.10
La chance aux chansons. 17.30 La vér-
ité est au fond de la marmite. 18.00Des
chiffres et des lettres. 18.30 Récréa-
tion. 19.00 Ushuaia. 19.30 Brèves etmétéo Európéenne. 19.40 Papier Gla-
cé. 20.00 C'est a vbir. 21.00 Destina-
tion le monde. 22.00 Journal Télévisé
et Météo Európéenne. 22.30 Ciné-club:
Equinoxe d'Arthur Lamothe. 23.55-
-00.55 Du cöté de chez Fred.

Radio 1

radiolederheel uur nieuws. 7.04 Het Ge-
bouw metom 7.04 Act. binnenland.
8.09 De tafel van NL; DPA; 9.06
Achtergronden binnen- en buiten-
landse ontwikkelingen; DPA; 10.06
Act. bin.land, afd. onderzoek; 11.06
Eurobureau; 12.06 Actualiteiten;
12.53Bericht voor de vissers. (7.30
Nws.). 12.55 Meded. tbv land- en
tuinbouw. 13.09 Hier en nu. 13.35
Kerk vandaag. 14.06 NCRV-V.I.P-
róem. (14.30 en 15.30Nieuwsover-
zicht Hier en nu) 16.06 VARA Ra-
dio 1 vrijdageditie (16.30, 17.30
Nws.overz.)(lB.3o Nieuwsoverz.).
19.30NCRV Bulletin. 20.04 Week-
end blues. 21.04 Jazztime. 22.04
NCRV-vrijdag-sport. 23.05 Met het
oog op morgen. 0.02-7.00 Veroni-
ca's Oh, Wat een nacht, met om
0.02 Caribbean night. 2.02 Oh, wat
een nacht. 5.02-7.00 Ook goeie-
morgen.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.02 Ook
goeiemorgen. 9.04 Goud van oud.
12.04D'Rob of d'ronder. 13.04 Ha,
die Holland. 15.04De Top 40.18.03
Driespoor. 19.03 Stenders en Van
Inkel. 22.03-24.00 Countdown
café.

televisie en radio vrijdag.

Nederland 1

!"°-13.05 Nieuws voor doven en"echthorenden.
JJS Olie. 8-delige serie over de in-J^d van olie op de geschiedenisvan
i^e eeuw.
j10 Arme van het Groene Huis. Afl.
Het weesmeisje Arme is inmiddels

*n zelfstandige jongedame gewor-
!n- Ze besluit onderwijzeres te wor-

*n op een deftige meisjesschool,'aar dat is geen eenvoudige opgave.
|J9Schaken. Verslag van het Inter-es Schaaktournooi in Tilburg. Pre-
Natie: Hans Böhm.
f> Journaal.*s Markant Achterland. Serie
Jj6r folkloristische en culturele activi-pen in bekende en minder bekende
fatsen in ons land.
'<5 Indonesië, een generatie in
rWeging. Slot. Afl. vrouwen in Indo-

en de erfenis van Kartini. Zes-f"§e Canadese documentaire van
."wbara Barbe.
)"° Journaal.
K* Tekenfilmfestival.

'3l? Ook dat nog. Serie program-
ma's over moedwil en misverstand.
■<2 Les Uns et les Autres. FranseJteelfiim van Claude Lelouch, met
j°bert Pray, Geraldine Chaplin, e.a.
,e' leven van vier verschillende fami-s wordt gedurende de periode
£"16-1980 gevolgd. Centraal staan? Franse pianist Simon Meyer en
Pin vrouw, de violiste Arme.
k*|o Journaal.
lji 0-23.40 Vervolg van de speel-l "* 'Les Uns et les Autres'.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 20.
08.30 Telekolleg 11. Cursus bedrijfs-

economie, les 4.
09.00-10.39 Schooltelevisie.
16.30 News of the week. Nieuws in

het Engels.
16.45 Actualités. Nieuws in hetFrans.
17.00 Zoom. Engels magazine.
17.30 Telekolleg 11. Cursus Bedrijf-
economie. Les 4. (herh.).

18.00 Hauptsache Beruf. Vandaag:
verschil tissen stad en platteland.

18.29 Lassies Abenteuer. Canadese
jeugdserie. Afl.: Transportprobleme.

18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Das
Versteckspiel. (herh.).

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Das Rasthaus. Auto- en ver-
keersmagazine met Wolf-Dieter
Ebersbach.

20.15 Auf dem Weg zu Freunden.
Reportage over het vervoer per
vrachtwagen van Duitse videobanden
naar Rusland.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
Neun.

21.15 Kulturkalender. Cultureel ma-
gazine met Ernst Elitz.

22.30 Reilly - Spion der Spione. En-
gelse serie naar de roman Ace of
spies van Robin Bruce Lockart, met
Sam Neill, Leo McKern, Billy Nighy
e.a. Afl. 3: Unlösbarer Auftrag. Als bij
de Duitse scheepswerf Blohm und
Voss weer eens een Engelse spion
ontdekt wordt, gaat Reilly naar Ham-
burg. Als brandweerman verkleed,
weet hij zich toegang tot de werf te
verschaffen.

23.20 Jazz-in concert. Galanacht van
het jazzfestival te Bern in 1988, met
Oscar Peterson Trio, Dizzie Gillespie,
Clark Terry e.a.

00.35 Laatste nieuws.

Radio 2
leder heel.uur nieuws. 7.04 Het le-
vende woord. 7.13 Echo. 7.20
KRO's Ontbijtshow. 8.50 Postbus
900. 9.04 Adres onbekend. 10.04
In antwoord 0p... 11.50 Postbus
900. 12.04 Van twaalf tot twee.
(13.04-13.15 Echo). 14.04 Ratel
plus. 15.30 Gerard de Vries draait
op verzoek. 17.04 Nederlands hit-
werk. 18.04 AVRO radiojourn.
19.04 Hobbyvitaminen. 20.00-7.00
Zie Radio1.

Radio 4
7,00 Nws. 7.02 Vroeg Ochtendcon-
cert. 8.00 Nws. 8.02 Vroeg och-
tendconconcert: Florence. 9.00 Het
internationale concertcircuit: Ita-
liaanse instrumentale muziek.
10.00 Melos Kwartet. Muziek voor
strijkkwartet. 10.30 Klassieke mu-
ziek. 12.30 Jazz-op-vier-Concert.
13.00 Nws. 13.02Operette. 14.00
Orgelbespeling. 14.45 Klein be-
stek: Mozart Ensemble. 15.30 Crè-
me du baroque: Italiaanse barok-
muziek. 17.00 De cantates van
Bach. 17.40 The Best of
brass.lB.oo Nws. 18.02 Aspecten
van de kamermuziek: Holland Fes-
tival Oude Muziek 1989. 19.00 De
Bovenbouw. 20.00 Nws. 20.02
Europees Concert Podium:Symf-
onie Orkest van Radio Peking met
viool (In pauze: Muziekspiuegel).
22.00 Musica Nova. Internationale
Gaudeamus Muziekweek 1989.
23.00-24.00 NOS Jazz.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Het overzicht.
10.00 Meerdan muziek. 11.00 Een
leven lang. 12.00 Nws. 12.05 Toe-
gift. 12.15 Vrijzinnig Vizier. 13.00
Nws. 13.10 Het Gebouw met om
13.10 Het Interview; 14.00 Eurobu-
ro; 15.00 Documentaire en actualil

teiten. 16.35 Welingelichte kringen.
17.35 Postbus 51 Radio-magazine.
17.55 Meded. en schippersberich-

ten.lB.oo Nws. 18.10 Schrijvers
verhalen. 18.20 Uitzending van de
PvdA. 18.30 Homonos. 19.00
Progr. voor buitenl. werknemers.
20.30 Kom overen help ons! 21.00
Zicht op Israël. 21.20-22.00 Gelo-
ven met het oog op de toekomst.

SSVC
12.10 Playbus. The Tent Stop.
12.30 Thinkabout.
12.45 Wondermaths.
13.00 News and Weather.
13.25 The Travel Show Travellen
13.35 Neighbours.
13.55 Boating Butler.
14.25 Take the high road. Serie.
14.50 Sounds like music.
15.15 Home and away. Serie.
15.35 Country Ways.
16.00 Children's SSVC. Huxley Pig.
16.15 Stanley Bagshaw.
16.30 The Ghost of Faffner Hall.
16.55 Blue Peter.
17.25 The Animals Roadshow. Do-

cumentaire.
18.00 News and weather report.
18.30 Scène here sports desk.
18.40 Beadle Box of tricks. Spelpro-

gramma met Jeremy Beadle.
19.05 Top of the Pops.
19.35 Challenge Anneka.
20.15 The Joe Longthorne Show.
20.40 Square Deal.
21.05 Anything more would be gree-

dy. Trading favours.
22.00 News and weather.
22.30 Surgical spirit.Komische serie
22.55-00.25 Film. Missing Pieces.

RTL Plus
96.00 Hallo Europa, Guten Morgen
Deutschland. Informatief program-
ma.

99.10 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie. (herh.).

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

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

11.00 Ihr Auftritt, Al Mundy. Ameri-
kaanse serie. (herh.).

11.45 Die Sieben-Millionen-Dollar-
Frau. Amerikaanse serie. (herh.).

12.30 Klassik am Mittag. M.m.v. het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns. Aansl.: Inspek-
tor Gadget, tekenfilmserie.

13.25 California Clan. Amerikaanse
serie.

14.15 Pulaski. Engelse serie (herh.).
15.00 Schauspielereien. Korte Oost-
duitse verhalen. Afl.: Ach, Domen nat
die Liebe.

15.45 Netto. Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.50 Reich und Schön. Amerikaan-
se serie.

17.15 Dèr Preis ist heiss. Spelshow
met Harry Wijnvoord.

17.45 RTL-Spiel. Aansl.: tekenfilm.
17.55 RTL-aktuell.
18.00 Ihr Auftritt, Al Mundy. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Jedes Taubchen
ziert ein Ring.

18.45 RTL aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Die glorreichen Zwei. Ameri-
kaanse misdaadserie. Afl.: Waffen-
scheu.

20.15 Zwei Wochen im september.
Franse speelfilm uit 1967 van Serge
Bourgignon, met Brigitte Bardot, Lau-
rent terzieff, James Robertson Justi-
ce e.a.

21.50 RTL aktuell.
22.00 Anpfiff - Die Fussball-Show.
Gepresenteerd door Willfried Moh-
ren.

23.00 American Monster. Das Unge-
heuer von New Vork. Amerikaanse
speelfilm uit 1982 van Larry Cohen,
met Michael Moriarty, David Carradi-
ne, Richard Roundtree, Candy Clark
e.a.

)0.25 Mannermagazin.
31.00-01.05 Betthupferi.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Teleshop.
09.30 Programma-overzicht. 09.35
Arme mit den roten Haaren. Afl.: Ab-
schied von Arme. 10.00 SAT 1 Bliek.
10.05 General Hospital. Afl. Urn Haar-
esbreite. 10.50 Teletip Koehen. 11.00
SAT 1. Bliek. 11.05 Stimme der Sehn-
sucht. Duitse speelfilm uit 1956 van
Thomas Engel. Aansl.tekenfilm. 13.00
Tele-Börse. 14.00 IhrHoroskop. Aansl:
Programma-overzicht. 14.05 The Real
Ghostbusters. Amerikaanse tekenfilm-
serie. Afl. Die Geisterjager in der Opfer.
14.30 Happy Days. Amerikaanse fami-
lieserie. Afl. Sexfilm und Einbrecher.
14.55 Der Goldene Schuß. 15.05 Ge-
neral Hospital. Amerikaanse familiese-
rie. Afl. Ein Haus für Susan. 15.50Tele-
tip Geld: 16.00 SAT 1 Teleshop. 16.25
Der Goldene Schuß. 16.35 Bonanza.
Amerikaanse westernserie van Tay
Garnett. Afl. Recht und Gewalt. 17.25
Teletip Test. 17.35 SAT.I Bliek. 17.45
Programma-overzicht. 17.50 Verliebt in
eine Hexe. Amerikaanse familiekome-
die van William Asher. Afl. Der andere
Darrin. 18.15 Die Ausgeflippten. Ameri-
kaanse komedieserie van Jay Sand-
rich, met Katherine Helmond, Robert
Mandon, Cathryn Damon e.a. Afl. Pri-
vatunderricht. 18.45 SAT.I Bliek. 19.00
Glücksrad. Quiz-show. 19.30 Eine
Duke kommt selten allein. Höllenfahrt
zum Gestandnis. 20.25 SAT.I Wetter

20.30 Fantasy Island. 21.25 SAT 1.
Bliek. 21.30 Der Mann mit dem 1000
Masken. Duits/Italiaanse politiefilm uit
1956 van Alberto de Martino. 23.20
SAT 1 Bliek. 23.30 Der Tod im roten Ja-
guar. Duits/Italiaanse politiefilm uit
1968 van Harald Reinl. 00.55-01.05
Programma-overzicht.

Omroep Limburg
07.15-07.58 Ochtendmagazine.
08.05, 09.02, 10.02, 11.02 Kort

' Nieuws, 12.05-12.56 Middagmaga-
zine. 13.05, 14.02, 15.02, 16.02
Kort nieuws. 17.02-17.04 Regio-
naal weerbericht. 17.05-17.25 Lim-
burg Aktueel, agenda, muziek.
17.25-17.55 Licht ■ Limburgs.
17.55.17.58 Kort nieuws. 18.05-
-18.07 Aankondigingen.

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

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut aufgelegt. 14.05 Auf der Pro;
menade. 15.00 Café-Konzert
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway undKudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.0S
Nachtexpress.

Sky Channel
07.00 The DJ Kat Show.
09.30 Super Password.
10.00 The SuMivans.
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 Australian Rugby League.
18.00 Major League Baseball.
19.00 Volleybal. EK heren, vanuit

Zweden.
20.00 Golf.
21.00 European Basketball.
22.00 Football World Cup.
23.00 Wielrennen. Nissan Classic,

vanuit lerland.
00.00-01.00 Men's European Volley-

bal Championships.
06.00 Sky News Sunrise.
06.30 European Business Channel.

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

Weather.
22.00 Rock over Europe.
23.00 In Concert.
00.00 World News, Goodyear Wea-

ther and The Mix.
02.00-06.00 Italiaanse programma's

van Rete Mia. ■

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

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstück. 7.15 Wunsct\-
kasten. 7.30 Regionalmagaziri.
7.45 Veranstaltungskalender. 8.39
Besinnliche Worte. 9.10 Musikex-
press. 10.00 Gut Aufgelegt. 12.00
Musik bei Tisch. (12.15 Agenda,
12.30 Nieuws). 13.00 Treffpunkt
Frischauf. 14.05 Schulfunk. 14.15
Musikzeit Heute: Klassik leicht ser-
viert. 15.00 Nachmittagsstudid.
16.05 Spotlight: Euro-Tops. 17.05
Oldiekiste. 18.10 BRF-Aktuell +
Sportvorschau. 18.40 Konzertd-
bend. 20.05 Nachrichten und serv
deschluss.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wiekein anderer. 11.00 Treff nach
Elf. '12.00 RTL-Themen 12.15
Casinoparade. 14.00 Viva. 16.00
Entenjagd. 17.00 RTL-Themea
17.15 RTL-Musikduell. 17.56
Sportshop. 19.00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig: New Releases;
00.00-01.00 Traümtanzer.
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BMW^OCCASIONS
EEM MIEUWE ERVARING VOOR EEM MGEREOEH PRIJS

3-serie
8MW316/4-drs. blauwmet. 55.000 km 6/86
BMW3l6lachsmet. (LPG) 68.000 km 9/87
BMW 316imalachitmet. 20.000km 4/88
BMW 318igrijsmet. 86.000 km 2/84
BMW3lBantrac.met.div. ace. 65.000km 2/87

Exclusief
BMW 320iTouring lachsmet. 40.000 km 5/88

BMW32oiantrac.met. div. ace. 70.000km 6/86
BMW 320iantrac.met. LPG 40.000 km 7/88
BMW 324dgrijsmet. 50.000 km 1/88

Exclusief
BMW 325irood, sp.uitv. 4.000 km 8/89

5-serie
BMW 520imarineblauw 88.000 km 1/86
BMW 524td aut. grijsmet. 120.00Q km 4/86
BMW 520ibronsmet. 55.000 km 4/88
7-serie
BMW 730iaut. groenmet. div. ace., 40.000 km
BMW73oiaut. grijsmet. 13.000km 1/89

UW BMW-DEALER

AUTOBEDRIJF KERA B.V.
KERKRADERSTEENWEG 5, KERKRADE

24,3,aTEL. 045-452121

;___^^^/^ ■]UILi3iLIU^JmW

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliil'l Hliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip

VktA Auto Veneken b.v. |TCSfflS* Beek" Pr' Mauritslaan 171 - Tel. 04490-72882
\Pï*""^ Sittard - Leyenbroekerweg 27 - Tel. 04490-15777 =

SITTARD BEEK
Peugeot2osGT 1.4, zwart.... 1985 Porsche 924 S 2.5 autom. |
Golf GTS 1.6, rood 1985 veel extra's, roodmet. 1986 |
Fiat Uno 45 S, wit 1987 Audi801.8 S, blauwmet 1989 =
OpelKadett 1.25, goud 1984 Audi 801.8 S, LPG, blauwmet. 1988 |
Renault 11 Tl, zilver 1985 Audi 100 CC turbo diesel, zi1v.1987 fAudi 100CC 136PK aut., roodmet. Honda Accord Aerodeck, roodmet. =

1985 1987 |
VWGolf diesel '85-'B6 VW Passat D„ 5-drs., zilv. ...'B4-'B7 |
Jetta CL diesel 5-drs., beige 1985 Peugeot 205XE Junior, 2x.... 1987 |
Volvo340 automaat,rood 1982 Peugeot 205 XE Junior, rood 1988 |
Passat GL 5-drs 1.8,rood 1984 OpelKadett GLS, 5-drs., zilver 1985 |
Polo Shopper, wit 1985 Toyota Starlet 1.3 Sport, wit 1987 |
Ford Escort Van diesel, rood 1987 Golf GTII6, wit 1986 |
VW JettaCL turbo diesel,rood 1985 Golf GTI, zwartmet 1986 |
Opel Ascona 1.5 S, goudmet. 1983 JettaAvance I.Bi,rood 1987 =
_ancerGLl.24-_rs., r00d.... 1984 Polo coupé, vuurrood 1987 |
Escort 1.3 L Bravo, groenmet 1985 Ford Fiësta, zilver-r00d.... '84-'B7 §
Honda Accord 4-drs., wit 1987 Polo, Golf, Jetta, alle uitv., ± 50i |
Occaslonkelder Veneken Ruim aanbod Opel - Ford - |

Sittard, een oase voor de Fiat " Peugeot - Mitsubishi |
244289 autoliefhebber - Volvo

CS *i3ft (^) W) fISI
L

20-UARIG JUBILEUM

SHOW
VAN 18 T/M 30_HHf_H[^HV
SEPTEMBER A WA W

_H Wr Mm\ Tijdens showdagen keuze uit:
_fl H/_fl of» 6 mnd. uitgestelde betaling tot_H VB een maximum van ’ 10.000,—

_H _H of* accessoires t.w.v. ’ 1000,—naar
_H Am _B keuze

_H _H of " 10% meer voor uw inruilauto danWW M ANWB-koers

_fl Hr_fl Hr of* 1 jaarBovag-garantie op onzeAU _fl occasions boven ’ 7.500,-

-#■ JURGEN
■w■ AUTOCENTRUM

Langheckweg 32-40,Kerkrade
\mm\W (Ind.terrein Dentgenbach)

isMERCEDES =

Laten wij eerlijk zijn, gebruikte auto's
staan er genoeg.

Zo ook wij hebben een ruim aanbod in zeer goede staat verkerende auto's.
Uw vraag is natuurlijk: wat mag ik verwachten

bij een \wmm\ auto (gebruikte auto)

't belang- rijkste is GARANTIE en SERVICE
Ford bewijst dit met 25 jaar Jr___lL

ervaring.
Officieel Ford-dealer JosBogman biedt u:

3 mnd. 100% garantie
en als aktie er 9 mnd. gratis bij.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade, Simpelveld, Wittem, Vaals e.o.
De gemakkelijkste manier
van financiering Hamstraat 70, Kerkrade
via uw dealer 045-423030

244085

4x4 OFFROAD- SPECIALIST

( bandenshop)
Eigen import uit U.S.A. van:

- Offroad banden
- Velgen chroom staal/aluminium- Spatbordverbreders 244319

Maastrichtersteenweg 47
3680 Maaseik - Tel. 09-3211568153

Wmm^[^^-Tm\m^mmr^3mmm^mWmmmAm^FmTm^m^immmfömmi w_L''n L_s*J_ L-__JL___L____h
_nw_TPiiPPPfPWWP^fPW^pwiWr^w^i
HHHI I

ltol_lT_E3|| UË I
■3.*ttMÉMMMKjESj XE "^ Zjïï_j_! _2_y_i-l

M Ml I
_^_^_a__a.-n nn fcrainini é nirmnin-maaè-^
I s_, l ■■ ' lti^%^ SCHADE AAN UW AUTO?

,:^^^^___r^2_i^^S_>v I ' nersfe"en perfect
/ IL-<- iedere auto en hebben

S> jmJ '4:^^B^S^ H-QÏHeen vervangen" jj

r^^t^^ CANTON-REISS \
KTfïïJffTïïfffffffltTJM [_________l_l WiïWïZ&rirfiïfïm■ruil i m^lg

GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelle afhandeling.

I 75- 90,- ■3.000 ■ 203,. ■
I M.OOo\w6.- 1165 lA^'l

OVERLIJDENSRISICO IS
MEESTAL MEEVERZEKERDAndere bedragen en
looptijden zijn óók mogelijk

FINANCIERINGSKANTOOR

WB
Scharnerweg 108 Maastricht

IDIABETES I
IS OVERAL

Diabetes (suiker-
ziekte) is een

ingrijpende aan-
doening dieRoy

altijd en overal met
zich meedraagt.

Hfi____£&*_ *^ ,_B ________s':>: _c__BÉ___H

zijn eigen bloedsuiker-
waarde moet bepalen.
Niet één keer, maar de
rest van zijn leven!
De wetenschap probeert
een oplossing te vinden
voor deze ongeneeslijke
ziekte. Steun dat weten-
schappelijkonderzoek,
steun hetDiabetes Fonds
Nederland. __-

GIROREKENING 5766
l.n.v. DFN, AMERSFOORT

8

SmeetsZiud-liiriburg nodigtuuitom de \
vernieuwde 200-300 serie te bekijken. !

Vandaag en morgen, 29 en 30 scp- Voorwaarde daarbij is wel dat uvv
tember, kunt u zien wat vernieuwing en auto wordt onderhouden dooruw gjïïcjjP
verfijningvoor Mercedes-Benz betekent. Mercedes-Benz dealer. i

Smeets introduceert de nieuwe 200- Diekan bieden wat het niet erkend"3

300 serie, de top onder de zakenauto's. kanaal moet missen:zoals doordefabriek
Wat onmiddellijk opvalt, is de flank- opgeleide medewerkers, die u de zek^r
bekleding, die resulteert in een fraaiere heid, kwaliteit, en degelijkheid garandere11

uitstraling. die Mercedes-Benz al sinds jaaren dag
Verder is meteen te zien, dat het hoog in het vaandel heeft. En uiteraard o

interieur exclusiever is geworden, met uitgebreide fabrieksgarantie,
meerhout en een luxueuze bekleding. Verkies hetzekere bovenhet onzeke

Maar ook onder de motorkap valt re. Enkomde29een3oeinonzeshowroo' 1

meer te beleven. De 300 E, 300 TE en de nieuwe 200-300 serie aanschouwen-
-300 CE zijn leverbaar met de befaamde 24- U bent van harte welkom en een proetr'
kleppenmotor uit de onlangs géïhtrodu- wordt terplekke voor u geregeld,
ceerde SL.

De diesels hebben de schoonste die- Slllt'ütS M. 13.
selmotor ter wereld. En alle benzinetypen tat,'-» t __-~l__-___v e> *t
hebben een driewegkatalysator. ZmdLimbllTg B.V.
■ Wijngaardsweg 55

IkilfflinïtlJmmWÊÊïï] 6433 KA Heerlen/HoensbroekIri L'l'l^rlll M1mmlmU'aj Telefoon 045-22 4800 , .
METDE SPORTUNE-VERSIEKUNT UUW MERCEDES-BENZ 200-300 -AkPrdtPPnwPtr 1n R997AA MnatfriCWEEN EXTRA SPORTIEVE UITSTRALING GEVEN. /YKtJI bieeilWeg IU, t>_;_; / /V/\ IVlddhU

Telefoon 043-613200Ook nieuw is de Sporthne-versie, Ri jksweg Noord 125, 6162 AE Geleed
waarmee u de auto een heel eigen en Telefoon 04490-46333
uitgesproken sportiefkarakter geeft.

Bovendien geldt sinds 1 september ivt tn """!
de Mercedes-Benz Tburing Garantie. /1 \ NctóStOmCiele , i
Een bijna alles omvattende service bij pech. L^kJ MercedeS-BeHZ dea^' \
In 22 Europese landen, 24 uurper dag. V___X VOOralüWdealer, fl

Limburgs Dagblad Vrijdag 29 september 1989 "10



Vorm
jUJi Heavy Industries, de pro-
ducent van Subaru, vond de
ormgeving van het wagentjechter achterhaald. Nadat vane Wat grotere Justy vooral deeus gestroomlijnder was ge-
bakt, werd het ook tijd de
°ekige voorkant van de Mini
ürnbo bij te slijpen. En dat is

e koplampen zijn breder en
Platter en liggen evenals nu bij,e Justy in één lijn met de car-
.°sserie. De grille is eveneens
'euw en de motorkap sluit

vaarop naadloos aan. Het front
j.ari de wagen toont vloeiender.

B wijzigingen maakten ook
*uwe spatschermen en bum-
rr nodig. Verder werd de ach-
ij^klep boller, waardoor het

' Jkt of de wagen meer 'schou-
l ervulling' heeft gekregen.

Soepel
> e vier-cylinder motor geeft de
Urü Jumbo wat meer kracht
jhVooral soepelheid. Met 42 pk
j% _e krukas vait een topsnel-
/f'd van 140 kilometer per uur
* bereiken. En de acceleratie
„^ nul naar honderd kan vol-
fls de fabriek in 16,4 secon-
,eri verlopen. Het soepele ka-
'Kter van de krachtbron
.Preekt uit de maximale trek-
3RnCht van 59 Nm' die reeds b1-*b°o toeren min. wordt bereikt.

e motor is uitgerust met een
r regelde katalysator en vol-
r,°et daardoor aan de strengste
l^ 83 uitlaatgasnorm. Op het
enteken wordt dat weergege-er> door de aanduiding K9.

Verbruik
0r , benzineverbruik zal in de
L kuJk hoger uitpakken dan
L J de twee-cylinder kracht-
?ir,°n- T°ch lijkt dat nog alles-
Ve».S binnen de perken te blij-
rjr " Volgens de fabriek be-
üt^gt dat bij 90 km/uur con-
lg jll 1 : 23, bij 120 km/uur 1 :fcg 1 en in stadsverkeer 1 : 15.6.
st_„ , vijf-versnellingsbak isandaard.

De Mini Jumbo met de vier-cy-
linder motor is leverbaar als
drie-deurs in de DL- en in de
luxere SDX-uitvoering. Als
vijf-deurs is hij alleen met het
SDX pakket te koop. De prij-
zen zijn respectievelijk f
13.995,-, f 14.995,- en f 15.595,-.

VOLKSWAGEN draait momen-
teel zo goed dat er langere lever-
tijden gaanontstaan bij sommige
modellen. Extra (tijdelijk) perso-
neel moet zorgen voor een sur-
plus aan produktie, dieeen Euro-
pees record zal bereiken van 3
miljoen stuks dit jaar. VW ver-
wacht geen sombere tijden en
ziet de mondiale autoproduktie
binnen 10 jaar stijgen met ruim
40 procent.Subaru Mini Jumbo #

Goed advies
Velen schromen nog om zelf metde schroevedraaieren steeksleu-tel in aktie te komen. Volgens de
heer van de Venvan de gelijkna-
mige doe-het-zelf garage aan de
Wagenschutsweg in Heerlenkomt het niet alleen aan op hetverhuren van de brug en een setgereedschap aan een klant; „Eengoed advies en het controlerenvan de werkzaamheden van dedoe-het-zelver is erg belangrijk.
De auto moet hier wel weer ver-keersveilig de deur uitgaan."

Van de Ven: „Als iemand bin-
nenkomt die niet zo handig is ofvoor de eerste keer zelf gaat sleu-
telen nemen we eerst de werk-zaamheden door. Vervolgens
kan de klant aan het werk met de
demontage. In de tussentijd wor-
den de onderdelen voor de beurt
of de reparatie klaargemaakt. Na
montage wordt gecontroleerd of
de reparatie goed is verlopen.
Wat niet voorradig is wordt via
onze leveranciers snel geleverd
zodat er geen tijdverlies ontstaat
en de klant niet onnodig huur
van de faciliteiten hoeft te beta-
len. Als eenklant een grote beurt
doet en de onderdelen betrekt

van de doe-het-zelf garage is er
geen huur verschuldigd voor het
gebruik van de brug. Anders
kost het vanaf7,5 gulden per uur.
Als een hele dag een boor of an-
dere machine wordt gehuurd
kost dat 2,50. Voor het achterla-
ten van de afgetapte olie wordt 1
gulden berekend en voor het ver-
vuilde oliefilter 50 cent. Deze
worden dan door een bedrijf op-
gehaald. Aan het milieu moet
ook worden gedacht."

Nagenoeg alle werkzaamheden
kunnen worden uitgevoerd in de
doe-het-zelf garage. Er is ook een
spuitcabine. Zodoende kunnen
klanten met schade, of die hun
auto opnieuw willen spuiten, in
de werkplaats hun auto
spuitklaar maken. Hier geeft de
garagehouder ook advies. In de
toekomst behoort ook een trek-
bank tot de uitrusting. In de ga-
rage zijn karretjes met de meest
verschillende soorten gereed-
schap, lasapparatuur en machi-
nes voorhanden om klein en
groot onderhoud aan de auto uit
te kunnen voeren. Tectyleren is
ook mogelijk aangezien een bi-
tak-cabine aanwezig is.

Alvorens de auto voor de APK
aan te bieden kan de auto in de
doe-het-zelfgarage in orde wor-
den gemaakt. Van de Ven:
„Automobilisten die zelf hun on-
derhoud doen adviseren we wat
er moet gebeuren zodat de auto
geheel in orde is. Ook de APK
doen we eventueel."

Grote beurt
Op een grote beurt kan zo algauw 100 tot 125 gulden worden
verdiend. De meeste auto's die in
de garage komen zijn ouder daneen jaar. „Niet alleen oude auto's
komen hier, ook een gloednieu-
we Mercedes 280 SL en Volvo
740 Turbo hebben we hier al op

de brug gehad. Ook allerlei exoti-
sche bouwsels komen hier bin-
nen en de eigenaren van hobby-

en antieke auto's maken graag
gebruik van de doe-het-zelfgara-
ge," zegt Van de Ven.

De meeste doe-het-zelfgarages
zijn 's avonds tot 20.00 uur en 's
zaterdags geopend.

" Zelf
sleutelen
aan de
auto komt
steeds
vaker
voor.

Foto:
FRANS RADE

Snel gesneden
'kostuum' voor
nieuwe Accord

j^e vierde generatie van de
onda Accord, die tijdens

ji "Autotentoonstellingen in
g^nkfurt en Tokio werd
(jj,^resenteerd, is zeer na-
u^kkelijk op Europese
aa s* geschoeid. Debet daar-
'iwS ondermeer dat Honda

"jftiddels bezig is een vol-
rj^dige lid te worden van
£>a UroPese auto-industrie.

P"° e *s een Europees
u ?fdkantoor in Londen ge-
<l.fSVest en worden de Hon-
mpbrieken in Engeland
ty ebreid. Bovendien
frj j"dt de samenwerkinget Rover verstevigd.

M,at Uwe Accord moet een ver-
\e nS te weeg brengen die den scriaart in het segmentarnisch-prestigieus. Honda
\v e Frland verwacht van de nieu-
e<rini ord °P Jaarbasis 3500 ex-
v0 7aren te slijten. Die zullen
mg Tamelijk in de zakelijke
4e *..terecht komen, gezien ookPrijsstelling.
SfOnHeUWe Accord Diedt °P
%n VanYan haar Europese maten
re w°°k meer ruimte. Een grote-
!W ■ asis zorgt er voor dat de
i magiërs meer ruimte hebben,

terwijl de wagen drie centimeter
hoger is dan de voorganger. Dat
scheelt aanzienlijk in de hoofd-
ruimte, zoals we konden consta-
teren tijdens het rijden met een
Accord 2.2iEX, de meest luxe
van het viertal uitvoeringen, die
standaard een elektrisch schuif-
dak heeft. Normaal gesproken
vervalt daneen dermate deel van
de hoofdruimte dat je onderuit
moet gaan ziten, maar dat is in
deze Accord niet meer het geval.

De Accord wordt alleen nog
maar geleverd in een vierdeurs
sedanversie. Dat betekent dat er
een eind is gekomen aan de leve-
ring van de Accord Aerodeck,
die weliswaar niet uitmuntte in
grote verkoopaantallen, maar
toch een zeer vlot en creatief ge-

stylede carrosserie bezat
De sedan is zeer vloeiendgelijnd,
met uiteraard een knipoog naar
de modelvoering van Civic enLegend, maar heeft een duidelijk
eigen karakteristiek. Lage kortemotorkap, zeer vlak geplaatste
voorruit en een groot glasopper-
vlakvrondom.
De auto is leverbaar met twee
motortypen; vier cilinder kracht-
bronnen met vier kleppen per ci-
linder. Daarbij kan gekozen wor-
den uit een twee liter motor (110
pk) met een elektronisch gere-
gelde carburateur, een dito, maar
dan met een brandstofinjectie-
systeem, waardoor het vermogen
stijgt naar 133 pk en een 2,2 li-
ter(lso pk) eveneens met het be-
kende, door Honda ontwikkelde

PGM-FI Multipoint injectiesys-
teem. De door Honda opgegeven
maximusnelheden bedragen
voor de 2.0 200 km/uur, voor de
2.2 212 km/uur. In hoeverre die
waarden exact zijn hebben we
niet kunnen traceren. Maxi-
mumsnelheid en verkeersinten-
siteit tijdens onze 'proefrit' lieten
dat niet toe. De motoren zijn op
een andere wijze opgehangen.
Daarvoor hebben de Honda-in-
genieurs twee balansassen aan-
gebracht, die motortrillingen zo-
veel mogelijk voorkomen.

Rijgedrag
Een korte rijimpressie leerde dat
de Accord vlot mee kan op de
door Honda ingeslagen weg van
betrouwbare, luxe uitgevoerde
automobielen. Ook deze Accord,
die zich nestelt in de top van de
middenklasse kenmerkt zich
door een uitstekend rijgedrag,
waarbij het feit dat de veerweg
wat langer is geworden meehelpt
aan een wat soepeler weggedrag
in die zin dat oneffenheden niet
meer zo ■ nadrukkelijk worden
doorgegeven aan het interieur.

Voor het overige kan ook deze
Accord bogen op het al bekende
„doublé Wishbone systeem voor
de onafhankelijke ophanging
van dewielen. In combinatie met
uitstekende torsiestabilisatoren

voor en achter blijft de Honda
ook in snelle bochten heel goed
contact houden met het wegdek.

" Accord: uitstekend rijgedrag

auto

Subaru Mini
Jumbo met

sterkere motor
e Subaru met de dubbel-

'Uinige naam Mini Jumbo is
jjl een nieuwe huid gesto-

ken. Tevens is het compacte
J'agentje 'onderhuids'
f°ortaan leverbaar met eenjachtige vier-cylinder mo-
l°r van 758 cc, naast de al
"ids de introductie in 1983
°egepaste zuinige twee-pit-

let de wat merkwaardige
J^am heeft de fabrikant altijd
Jollen aanduiden dat het welis-waar om een zeerkleine wagen
aat, maar dat hij de binnen-
lrnte heeft van een auto die

klasse groter is. Zo kunnen,ler volwassenen nog heel re-.elijk zitten. Dat is met name
aan het vrij hoge dak

j
de in verhouding ver naarchteren geplaatste achter-

ank, waardoor mensen ook,cttterin met hun benen weg
|ürmen komen. Bagageruimteser echter niet veel.

Auto-onderhoud langzamerhand dure grap

Doe-het-zelf-garage
steeds vaker gebruikt

Van onze medewerker FLOR SCHILTE
Autorijden wordt steeds duurder. Het onderhoud legt eensteeds zwaardere druk op het budget. Voor de particulier
wordt het autorijden langzamerhand onbetaalbaar. Alhoe-
wel de techniek van de auto's steeds eenvoudiger wordt,
denk maar aan een electronische ontsteking en hydrauli-
sche kleppen die geen onderhoud meer nodig hebben,kost
een grote beurt toch al gauw 250 gulden. Vooral het ar-
beidsloon drukt zwaar op de rekening.

Steeds meer automobilisten
gaan er toe over om de grote
beurt zelf uit te voeren. Het ver-
wisselen van lucht-en oliefilter,
het verversen van de olie en het
vernieuwen van de bougies zijn
eenvoudige werkzaamheden. De
meeste automobilisten beschik-
ken echter niet over een garage,
en ook de benodigde gereed-
schappen zijn meestal niet voor-
handen. Veel buurt-garages heb-
ben een gat in de markt gevon-
den door het verhuren van ruim-
te en faciliteiten aan automobi-
listen die zelf het onerhoud wil-
len uitvoeren.

Prijzen
We. zeiden het al: Honda heeft

heel duidelijkgekozen voor klas-
se en dat moet -uiteraard- be-
taald worden. Flink betaald in
sommige gevallen, want de
meest eenvoudige Accord, altijd
nog goed voor standaard een
snelheidsafhankelijke stuurbe-
krachtiging en een behoorlijke

luxe interieur kost f 38.940, ter-
wijl de duursteAccord, voorzien
van een 2.2imotor en standaard
elektrisch te bedienen ramen
voor en achter, Anti Lock Bra-
kes, een leren stuurwiel en een
elektrisch schuifdak voor 59.490
gulden van eigenaar verwisselt.

uitlaatjes
NISSAN levert vanaf 1 oktober
een nieuw blinderingssysteem
voor de 'grijsrijders'. Dit systeem
is voor de ombouw van drie- en
vijfdeurs personenauto's naar
grijs kenteken, de zogeheten
'Van-uitvoeringen. In verband
met de voordelen van het grijze
kenteken nemen veel zakelijke
rijders de blinderingseis op de
koop toe. Met behulp van kunst-
stofpanelen, voorzien van don-
kere hoogglansafwerking, wordt
het uiterlijk van de geblindeerde
modellen aanzienlijk aantrekke-
lijker dan voorheen. Het gamma
'Vans' omvat de Nissan-model-
len Micra, Sunny, Bleubird en
Prairie.

SV/OV, de Stichting Weten-
schappelijk Onderzoek Ver-
keersveiligheid, heeft een letsel-
preventie-onderzoek gestart. On-
gevallen met fietsen en bromfiet-
sers nemen in de verkeersonvei-
ligheid in Nederland een belang-
rijke plaats in. In 1986 overleden
er in Nederland 311 fietsers en
133 bromfietsers als gevolg van
een ongeval in het verkeer. Bo-
vendien zijn er 11.989 gewonde
fietsers en 12.010 gewonde brom-
fietsers geregistreerd. Totaal be-
draagt het aantal fietsers- en
bromfietsers 47% van het aantal
geregistreerde verkeersslachtof-
fers in 1986. Meestal is debotsing
er een tussen tweewieier en auto.

VEILIGHEIDSGORDELS wor-
den per 1 januari 1990 ook ver-
plicht achter in de auto. Op de
achterzitplaatsen wordt het ge-
bruik en de aanwezigheid van
autogordels ook verplicht ge-
steld. In veel nieuwe auto's wor-
den gordels achterin al stan-
daard geleverd.

CABRIO rijden was erg prettig
deze zomer. De lange warme zo-
mer heeft een positieve invloed
gehad op het rijden met open
kap. De eerste zeven maanden in
1989 werden 585 cabriolets ver-,
kocht ten opzichte van 475 ca-'
brio's in 1988.

DYNOMITE is een nieuw meet-
instrument van Vialle Professio-
nal Autogassystemen. Met de
Dynomite CE-1 kunnen alle
auto's die met een 3-weg kataly-
sator en Lambdasonde zijn uit-
gerust worden afgeregeld.
Auto's op gas, benzine of diesel
kunnen worden afgesteld. Een
van de grootste voordelen is de
snelheid waarmee gewerkt kan
worden wat eenaanzienlijkekos-
tenbesparing oplevert.

BMW komt in oktober 1990 met
de opvolger voor de 3-serie. De
vormgeving zal overeenkomen
met de succesvolle 5 -en 7-serie.
Een jaar later volgt de twee-
deurs-coupé.

RENAULT presenteert voorjaar
1990 de nieuwe Renault 5. Geen
model met een herziene styling
maar een kompleet nieuw model
van dit succesnummer. De wa-
gen wordt helemaal opnieuw ge-
construeerd.

SUZUKI presenteerde op de
lAA 89 de nieuwe Swift Sedan.
Met dit model penetreert Suzuki
in een nieuwe markt, die van de
ruime vierdeurs middenklasse-
sedans. De kofferruimte is twee
keer zo groot als die van de
Hatchback. De jongste telg van
de Swift-familie wordt ook lever-
baar met een sterke 1.6 liter mo-
tor met 4 kleppen per cylinder,
benzine-inspuiting en geregelde
3-weg katalysator. Het model
wordt leverbaar vanaf 1 januari*
1990.

APK staat in de Miljoenennota
vooral in het teken van het mi-
lieu. De regering wil een vrijwil-
lige milieukeuring aanmoedi-
gen, om zo een betere controle op
de motorafstelling te krijgen.
Verder zal moeten blijken of een
continu effect van 'schone' moto-
ren meetbaar is. Of de vrijstelling
van de APK van eens in de drie
naar eenmaal per vier jaar gaat,
moet uiterlijk in '92 bekend zijn.

Vrijdag 29 september 1989 <11
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Ford Sierra 1600 CL div. extra's 1988
VWPassat 1800 GL 1988
Mazda323 4-drs. sedan 1984
Audi 100CC 2.3 steengrijs 1987
Audi 80 CC 1600cc 4-drs Kalahari beige met 1985
BMW 320i autom 1984
Citroen GSA 1984
Citroen Visa wit 1986
Fiat Panda rood 1982
Fiat Panda 45 S grijsmetallic 1985
Fiat Uno45 S grijsmetallic 1985
Fiat Uno 45 blauwmetallic 1988
Ford Escort 1100CC 1986
Ford Escort 1600CL goudmetallic 1987
Mazda 323 4-drs sedan 1984
Mazda 626 autom 1983
Mitsubishi Colt grijsmetallic 1984
Opel Corsa 1200kl. zwart 1988
Opel Kadett 1300 1987
Opel Kadett 13S grijsmetallic 1985
Opel Kadett 1300 Nkl. wit 1986
Peugeot 205 GR grijsmetallic 1984
Renault 11 TC blauwmetallic 1983
Renault 5 GTL grijsmetallic 1986
Skoda 120L 1986
Seat Fura blauw 1985
Seat Ibiza 1200rood 1985
Toyota Corolla 1300 rood 1986
VW Golf 1300C Tornadorood 1986
VWGolf 1300CL wit 1987
VWGolf 1600CC 1985/1986
VWGolf 1600diesel, geel.... 1987
VWGolf 1600cc 5-drs. rood 1986
VW Jetta 13004-drs 1986
VW JettaCL 1600 CC 1984
VWPassat 1600CC 5-drs 1986/1987
Volvo 360 GLS 1985
Volvo 340 GL grijsmetallic 1985

IKwiS- PP_siWPPff!Mff^WJ
Geopend ma. t/m vr. van 9.00 tot 18.00uur

Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
Donderdag koopavond tot 21.00 uur 223710

/Zaterdag a.s.
kopen wij: ka-
naries rood int
en zalm man
en pop ’l2,
rood pigment

man en pop 9, mannen lichte
kleuren 9, poppen 4, putter-
bastaardman 25, zebra's p.p.
7, jap meeuw p.p. 4, graspar-
kiet p.p. 8, rosé collie p.p.
17,50, personata p.p. 30, pe-
nant p.p. 180, blaskop p.p.
160, rosella's p.p. 70. Vogels
brengen van 9.00 tot 9.30 uur
Dirks Nieuwenhagen, van
10.30 tot 11.00 uur Oswald
Kerkrade.

244200

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371

Vraag vrijblijvend
prijsopgave.

-—, . V'_r-ri _T _rv>_"-,'_- T_ri" _rt' _t IRAMEN en DEUREN!
sFgjSm Hardhout

| «*3s& Kunststof
Bocboltzerweg 14, Simpelveld

IDE GAAS b.v. 045-4427261
GEZIN GEZOCHT! A
Voor de 16-jarige Rita zoeken we op korte termijn een
pleeggezin.
Rita, die een niet erg hartelijke jeugd achter de rug heeft,
is een kind dat niet voor zichzelf op kan komen, kwetsbaar
is en te meegaand. Ze gaat jn Heerlen naar de huishoud-
school en zal nog enkele jaren de geborgenheid nodig
hebben van een gezin. Ze voelt zich het beste thuis in een
pleeggezin uit het arbeidersmilieu, waar ze de ruimte
en de tijd krijgt om zichzelf te ontwikkelen en ze geaccep-
teerd wordt zoals ze is.
Wilt u meer informatie? Bel of schrijf dan naar de Centrale
voor Pleeggezinnen, Wilhelminastraat 30, 6131 XP Sittard,
tel. 04490 - 23123. U kunt vragen naar Tonnie Wöltgens. I

HOGE BELONING
voor aanwijzingen die leiden tot

terugverkrijgen van:
- polyester speedboot, merk Marsham 16, kleur wit

met brede blauwe striping, bj. 1985, reg.nr. YF 78-
-24, afm. 5.00x1.85 m, naam: „Nico Snellens Wa-
tersport" met een Johnson bbm 200 pk.

- Ontvreemd in de nacht van 8/9 september 1989
te Roermond.

Inlichtingen: ESMA DEN DRIJVER EXPERTISE
Tiengemeten 1-3, 1181 CN Amstelveen
Tel. 020-437521 (kantoor)

2442Ö na kantoortijd: 03457-2095 - 020-464089

" >

De betoverende kleuren van de herfst
vindt u terug in de

adembenemend-mooie najaarsmode
bij Schunck.

Topmerken van de mooiste mode!
Voor haar: mantel 579.-. Voor hem: kolbert 569.-; pantalon 139.-; vest 79.-.

De bijpassende schoenen en accessoires vindt u in Heerlen op de 1e etage en de parterre. Damesmode ook in onze speciaalzaak in Geleen.
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" ~~~~~~~~~M~~" "~"' ~~~**~' '' " ' "' ~~~~~* " ' ———————————1111 ____________M________,___ M
_

M_—————————■——■ #

UNIEK Ë iJ Ë Vit ons aUe merken aanbod:
AANBOD lil #VWGolfCLD,tour-uitv 1988

Ë I / #BMW3l6i,shadowline, diamont-zwart 1989 1
Audi 80 S Af Ef* #BMWs2oi,delphinmet.,shadowline.. 1987
nw.model Afl /A #VW Passat I.Bi, nw. model, metallic 1988
nov. 1986 Af II HL mmm #opel Manta 1.8 S, silver metalic 1983
76.000km È I Imfmm.m #opel Kadett 1.3 S, 3-drs., div. ace 2x1986

■_ Ël I Ford Sierra 1.8 CL, 5-drs., blauw metallic 1987
O ËV/_É _ #Ford Scorpio 2.8i, Ghia-uitv., automaat 1986
|jj Ë vMl\ ▼ #Ford Escort 1.6CL, 3-drs., lm. velgen 1987

Ë L^^^l \ #Peugeot 205 Junior-uitv., wit 1987
}Q Ë \ ) #Renault4GTL, bronzit met., 40.000 km 1985
H>^ Af / / #Toyota Carina 1.6 GL 11, metallic, nw. staat 1986

Ë ’ / #Toyota Celica 2.0 KT, li'ftback-uitv 1983
Ë E / #Mitsubishi Colt 1.2 EXE, speciale uitv 1988
Ë jmjf f / Lancer 1.4 GL, 4-drs., 5 versn 1984

Ë O ’ / #Volvo 740 GLE, automaat, 37.000 km, dg. metallic 1987
Ë / / #Volvo 360 GLS, 4-drs. uitv., dg. metallic, nw.staat 1984
Ë i /'#Mercedesl9oE, metallic, ABS, w.w. glas etc 1986
Ë £* / / #Mercedes 300E, airco., ABS, schuifdak, leer, lm. velgen 1986
Ë *V ’ /_fMer-des 250D, airco, automaat, lm. velgen, 14.000km 1989

/ / Heerlenseweg 200, Landgraaf (Leenhof)
f / Tel. 045-728484/720002 P

Diversen

Restaurant La Cage
Meesweg 2, Vilt, 04406-41001

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

Overalls, broeken, jassen, truien, jacks, parka's body-war-
mers, petten, sokken, laarzen, schoenen, ook met stalen
neus, enz. enz. Bij: K. Stienstra en Zn. Wagenschutsweg

21, Palemig-Heerlen, tel. 045-722334.

Jaco Fashion
Groothandel in sport- en vrijetijdskleding heeft de nieuwe

collectie glans- en krinclepakken binnen.
BERGPLEIN 20 HOENSBROEK. TEL. 045-218058.

GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom & Door jongemasseusse tota-
Moers, Streeperstr. 29, 'e ONTSPANNINGSMAS-
Schaesberg. 045-315921! SAGE met leuk gesprek en
GEVELBRANDTRAP te JBlift tomen MS _s_3_f!koop. Te bevragen, tel. 043- u o")" komen. 045-353489.
210518. Ant: geh. compl. WONING-
Te k. FEINWERKBAU lucht- 7 f"«V- "-
drukpistool model 90, elec- °"°^oo/-
tronie r.h., pr.n.o.t.k. 045- STUNTVERKOOP. Werk-
-425989 na 18.00 uur. broeken ’ 12,50; winterjas-

&ET^b_Tu^_ Kerbr.e3ksenve_.f^o;ShPJ:n^??«4«i ' 6 ren kolberts t*& trai-U45-^B4Bi. ningspakken ’5O,- enz.
Te k. Grünbeck WATER- enz. enz. John Hubert,
ONTHARDER. Heerlerbaan Bloemenmarkt 7 Geleen.
224A, Heerlen. 045-411270 Tel. 04490-46351.
OPENHAARDHOUT te k. KAARTLEGSTER. Volgens
droog en gekloofd, gratis afspraak, tussen 09.00 en
thuisbezorgd. 04406-15562. 12.00 uur. Tel. 045-424792.

---------_--_----_______________________________________________________—————

_£V CORSTENS-
/BjT VERSCHUREN«y** Helmond koopt j

Zal. 30 sept. vroegbroed mankanaries 1lichte kleur 9 popjes alle kleur 4 rode & |
roodzalm man & popies 12 kneu- & Isijsbast 10 putterbast o.kl. 25 pst wit- *te, glosters 8. kuifkanaries extra pnis 1d duiven 10 meeuwen 4 zebras 7 park7 valken 17.50 witte etc. 22 50 coll.s15 pp. brengen: SITTARD 9 30-10 15putstr. 10 HEERLEN 11-11 45 crn
4b BEEK 2-2.30 maastrichterln. 7.

HELP DE LEPRA BESTRIJDEN.
DOE HET Nü!

_B _E^_Sil mwPym&\
T_ mmT&ÊÊÊÊk

'_^_^Bi MM w

Foto met dank aanDr. W.H.Jopling

Stort uw bijdrageop
postgiro 50500of

bankgiro 70.70.70.929

NederlandseSlichting voor
l.eprabtstrijding/'Wislerdam
Wibautstraat 135,1097DN

Amsterdam. Tel. 020- 93 89 73

&—\stadsschouwburg heerl
Openingstijden: ma. t/m vr. 10.00 -15.00 uur, za. 11

12.00 uur, één uur voor aanvang. Tel.: 045-7166 -
LIMBURGS SYMPHONIE EdwinRutten in OME WILT
ORKEST 0.1.V. Salvador Mas VANGT BOEVEN ’ 7.50-fc
Conde; solist: Peter Zazofsky, ■I"^^^—^^^^^«Jviool. Brahms-progr. ’ 20- -

" ’ 17,50 - ’ 15,50; pasp. WaVmmVaitéMMWmmmmmm
f 14,50. TOON HERMANS.

Uitverkocht.

kleine zaal Anne-Wil Blankers in
HUWELIJKSSPEL met SHIRLEY VALENTINE.
Josine van Dalsurn en Paul Solotoneel van Willy Rus!
Röttger ’ 18,50;pasp. ’ 14,-. ’ 24- - ’ 21.- - ’ 18,-;P

’16,-.

m^jjj Rr
FOLKLORISTISCH Kleine zaal \DANSTHEATER "Van Zwarte DE EEUWIGE OFFICIEB ï
Woud tot Zwarte Zee" ’ 24- Wrange komedie van Ibft-’21,--’ 18,-;pasp. ’ 16,-. Selman ’ 13,50; pasp. ’<
wmfwmwmmmjijmm Q__| Bi____■_■«-■ -M_M__a Kleine zaal .IVO JANSSEN, piano, ’ 8,50; SJOUKJE DIJKSTRApasp. en kinderen tot 14 jaar „Betty". ’ 13 50 pasp. f’ 6,-; crèche ’ 2,50. ’ 10,-; JTP-Tlp ’7,50. Fr

-^PwSS^Ï BI

~~~~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~* i
vr. 29 sept. De Nationaal Kampioen '20.00 uur Cabaretgroep Zak en As '"■Entree ’ 23,50/20,00 J
zo. 1 okt. Cinderella
19.00 uur Familievoorstelling door het Scapino Ballet

Entree ’ 19,50/16,00 kinderen t.m. 15 jaar
’____ \\di. 3 okt. Eliane Rodriques

20.00 uur Pianorecital. Entree ’ 19,50/16,00
za. 7 okt. De grote Meneer Kaktus Show l{

14.00 uur Uitverkocht J
70. 8 okt. Tango
,12.00 uur Koffieconcert door Ensemble Piceni.

Entree ’ 10,50/9,00 kinderen t.m. 10 jaar *
’ 5,00 *- : -\ma. 9 okt. Tosca ~20.00 uur Staatsopera van Poznan.
Entree ’ 29,50/24,00

vr. 13 okt. Musica Transalpina ii
20.00 uur Barokensemble 0.1.v. Karel Smagge. j

Entree ’ 19,50/16,00 Jl
Expositie: t.m. 2 november Saskia Hendriks, gemengde i
technieken, aquarel, pastels.
Openingstijden kassa: dinsdag t.m. vrijdag 10.00-16.00 f
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Maandag gesloten. 'I

SPECIALE GROTE VERKOOP ["
GALERYIRAN

Plm. 500 stuks originele PERZISCHE en OOSTê' lt
TAPIJTEN van importeur naar particulier, ge*1 *tussenhandel. Alles moet weg, 1e keus *

winkelkwaliteit met. 70% KORTING J
BIDJAR KASHAN *300x200 ’ 4950-170x240 ’ 2850,- "lBiNU NU r,

’1250,- ’ 875,- "*leder tapijt met certificaat van echtheid. Gee' a
deurwaarderskosten, taxateur aanw. 'Morgen en zondag CENTRUM COCARDE Odap' "boven Casino Valkenburg a/d Geul, 04406-1 S& *

Zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur
Zondag van 10.00 tot 18.00 uur "

LET OP: SLECHTS 2 DAGEN
Ook zeer exclusieve zijde tapijten VRIJ EN _ s

k

M
ï'

££gJig^[£(-t-tf_^__l__^_|__|__^_B_^_Mi '|i^^^^B_l_h_i_b_É__b_i__H__H_M_h_w^''
D Twee verdiepingen met een

enorme keuze in machinale ■en handgeknoopte tapijten. ■ /r^^lmkD De beste prijs door m'*mml$sJ/m.rechtstreeks import vanuit mIAA D W*Iran, Indië, China, Pakistan en r ,^^-^i_ Ik|
Nepal. *

!□ De volgende afmetingen zijn """ el
altijd in voorraad: "C(

70 x 140, 90 x 180, 120 x 180, 140 x 2Ö Je
160 x 220, 170 x 240, 200 x 250, 200 x 290. "i

200 x 300, 240 x 290, l .»__.—
250 x 300, 240 x 225, ""»*>"s^
250 x 350, 300 x 400, / (NL)
0 170, 0 200,... f, J^

Openingsuren: o.£«pil,JL_J»< j
di, wo, do, vr van 9 - 12 iJ^TI'^ 1
en van 13 - 19 u. / "" "" *p za van 9-12
en van 13 - 18 u. j_^*C ~'_^_""° I
ook zondag open "">"rZ^\ "/^n>n_-_
van 13 - 17.30 v. (JJ) %~«..»r|
maandag gesloten I _■EDECKERJ
INTERIEUR & TAPIJTCENTi
DORPSSTRAAT 130 3583 OVERPELT TEL. 09/32/11 6^'B

__'
_F

■ i777/ïï7___^-iif/j'/'/j//i__i Vl'■ £^^^jyHü^X___ii*_____| V>

KWH __IVI __3ir'
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Van onze verslaggver Inbraak
in café

wethouder Grooten behaalde 4 stemmen
Het PvdA-raadslid Ploem stemde blanco.

Hein Zinzen:
'College liegt'

Kritiek op benoeming wethouder te leiden tot wethouder. Als hij ingewerkt is
zijn er al weer verkiezingen. Mijn voorkeur
gaat uit naar de heer Grooten. Hij heeft als'
wethouder tien jaar ervaring. Grooten is bo:
vendien veel goedkoper voor de gemeente.
De benoeming van Vaessen gaat Simpelveld
in 1990 ruim 32 mille kosten. Het door het
college voorgerekende bedrag van 18.000
gulden is een leugen", aldus Hein Zinzen.

SIMPELVELD - Raadslid Hein Zin-
zen heeft gisteravond behoorlijke kri-
tiek geuit op het benoemen van Lucas
Vaessen tot wethouder van de ge-
meente Simpelveld. Hij zei dat het col-
lege liegt bij het berekenen van de
kosten die met de benoeming gepaard
gaan.

De tussentijdse benoeming van Vaessen (52)
heeft plaatsgevonden, omdat wethouder
Schryvers zijn functie met ingang van 1 okto-
ber ter beschikking stelde. Bocholtzenaar
Vaessen kreeg 10 voorkeurstemmen, oud-

Burgemeester Teheux ging niet nader in op
het betoog van Zinzen en zei dat de raad (los
van de financiële consequenties) een opvol-
ger moest kiezen voor de heer Schrijvers. De
eerste stemming telde niet, omdat er één
stembriefje te veel was ingeleverd. Hilariteit
alom, maar bij de tweede stemronde won
Vaessen overduidelijk.

Zinzen over de benoeming van een nieuwe
wethouder voor de periode van zeven maan-
den. „Ik heb niets tegen de persoon Vaessen.
Maar de tijd is veel te kort om een raadslid op" Hein Zinzen

HEERLEN - In een café aan de
Geéïstraat in Heerlen is woens-
dagnacht ingebroken. De dieven,
die zich toegang tot het pand ver-
schaften 3r>or een ruit te vernie-
len, namenzeen grote hoeveel-
heid shag en sigaretten mee. Ook
werd geld uit een opengebroken
spaarkas gestolen. In een niet:
water gevulde spoelbak wierpen
de inbrekers een twintigtal CD's
en er werd een complete stereo-
installatie op de grond gegooide
De totale schade is nog niet be-
kend. Van de daders ontbreekt
ieder spoor.

Pringlevend
re Voerendaalse visclub isf dat de ellende ten gevolge
r de vergiftiging van het vis-
Jjfr in vijver 't Broek na een

f» jaar achter de rug is. Volfts meldt het bestuur dat on-f9s 200 karpers in het zuiverel*ater zijn uitgezet. ,£ij zijn
Ptaai springlevend", zegt se-
jfcfis Masolijn. Voor de lief-föers; er is een karper uitge-V'o.n tien kilo. De spqrtvisser

F in slaagt deze kanjer te
Sen, mag ons bellen.

Steunfraude
in Landgraaf

LANDGRAAF - De sociale recher-
chevan Landgraaf heeft proces-ver-
baal opgemaakt tegen twee inwo-
ners van die plaats die de gemeente
hebben opgelicht voor ruim elf mil-
le. De beide Landgravenaren werk-
ten op een camping in Midden-Lim-
burg terwijl zij ook een uitkering
kregen van de gemeenteLandgraaf.
Ze hebben inmiddels bekend.

Auto's
gekraakt

KERKRADE - In de Kerkraadse
wijken Chèvremont en Erenstein
zyn in de nacht van dinsdag op
woensdag negen auto's opengebro-
ken.
Uit de auto's zijn radio's, cassette-
recorders en andere waardevolle
spullen verdwenen!

Klarendal
ernstig
signaal

Hulpverlening en politie in Heerlen over rellen in Arnhem:

Van onze verslaggever

van onze verslaggever

Asielhond

Van onze verslaggeverL. hond op bovenstaande
fr (j gistermorgen om zeven
ity ?0r de politie van Vijlen
tij £'" Zij vroeg het dierente-
(l .ue Mijnstreek in Heerlen
hg Sew°nde rottweiler, die
\en bank langs de Mameli-
«en 9 J°as vastgebonden, op te
ty. - ledereen die deze hond
iort

nt of weet waar hij thuis-hpJ^ordt verzocht contact op
i^en met het dierentehuislifinstreek (725834) ofmet delle van Vijlen.

Gemeente wacht op plan
voor Romeinse resten

Heerlense politie naar aanlei-
ding van de gebeurtenissen
begin deze week in. de Arn-
hemse wijk Klarendal, waar
buurtbewoners drughuizen
bekogelden en drughandela-
ren bedreigden.

HEERLEN — „Klarendal is
voor ons een ernstig en be-
langrijk signaal. Niet zozeer
vanwege het gebeuren zelf als-
wel vanwege de achterliggen-
de problemen, namelijk dat
burgers niet die veiligheid
krijgen van de overheid die
men verlangt en dan het recht
maar in eigen handen gaat ne-
men," dat zegt hoofdinspec-
teur Henk de Heus van de

Van onze verslaggever

plant. Indien men in die opzet niet
slaagt, kan de gemeente de bouw-
grond weer doorverkopen. Simpel-
veld loopt met de koop dus geenen-
kel risico.".
De leden van heemkundevereni-
ging 'Bongard' hebben tot gister-
avond laat in café Frijns genoten
van de positieve beslissing van de
gemeenteraad. 'Bongard'-penning-

meester Dohmen: „Die unanieme
beslissing van deraad is een flinke
steun in de rug. Met man en macht
worden nu de plannen uitgewerkt.
Ideeën zijn er genoeg, maar die
moeten ook financieel haalbaar zijn.
Met een aantal subsidies en eigen
sponsoracties moet het lukken deze
archeologische vondsten te behou-
den."

Brief
'~,efi dezer dagen werd ope redactie een brief afgege-
■> f*e geadresseerd was aan
\ i-imburgsch Dagblad' in
f^en. De brief kwam vanr y*ouw Swiers uit Amerika.

Swiers was in 1945 als
luitenant inge-

*}rtierd bij de familie Kra-
\' °f Cramer (en het kan ook
i Cremer geweest zijn) in

In die dagen heetteekrant inderdaad nog Lim-
J* föch Dagblad. Hoewel we in
j °P der jaren dan een paar
'Crs verloren hebben, is d\eJ^e steeds hetzelfde geble-
J ' Vandaar dat wij meneer
Jnevrouw Swiers ook wel
if billen helpen. Op 6 okto-

Qaan zij namelijk op visite■ "Un zoon Wayne (nee niet
T eou)boy) die gelegerd is in
f* in West-Germany. Zij

dan ook een bezoekje
j Schaesberg en natuurlijk
i luitenant Christian H.

I,er zijn oude vrienden weer
Roeten. Daarom wil hij

' in contact komen met de
C"der genoemdefamilie, die

de Streeperstraat 37
■^haesberg woonde en die
o dochters had, waarvan de
j^e Miep heette. In de brieftft ook nog gemeld dat luite-

' ' Swiers als een van dewei-
Jj Amerikanen Nederlands
.j

1* en daarom misschien nog
i bekend is bij andereJ^sbergenaren. Als dit in-

zo is kunt u schrijven~ C. Swiers, 501 Parkwoodrf e Box 476, Buies Creek ,
P 27506. U.S.A.

Gemeente wil zelfgaan exploiteren

Huurovereenkomst
kasteel opgezegd

SIMPELVELD - De gemeenteraad
van Simpelveld heeft gisteravond
unaniem besloten een bouwkavel,
voor een bedrag van 92.000 gulden
te kopen in het bestemmingsplan
'de Molt' aan de Stampstraat/Remi-
giusstraat. Met de aankoop van de
bouwkavel blijven deRomeinse vil-
laresten vooralsnog bewaard. In de
koop wordt op voorstel van het
raadslid Frits Lennartz de clausule
opgenomen dat de heemkundevere-
niging 'Bongard' binnen anderhalf
jaar met een uitgewerkt plan moet
komen over de verdere aanpak van
het 'Romeinse terrein.

Foeval
'L u u>e het toch over Ameri-JJj^se soldaten hebben: Een
"Ve Beleden kwam tijdens een
Jb>, re oefening in Duitsland
■*'am Peter Williams met een
m .re Graham Johnson samen

1 helicopter te zitten. Ze
-J^en zich netjes voor en ste-
I rpo'3' nde lucht maakten de, n een babbeltje (wat moetje
ijQldaat ook anders in vre-
%tl^ en 'aüamen er ten slotte
>\^ r dat ze allebei in Schin-, Qewoond hadden. En om
[. ingverhaal kort te maken:
'cht 'l?°9 boven in het Duitse

" € ruim werd een kleine reü-
e|tse'louaen, want de heren
kg n ZeWs enige jaren naast

iO e 9-r te hebben gewoond. Zo
<J,e maar weer: It's a small
' 'd a/ter all.

Er zijn parallelen te trekken tussen
de situatie in Arnhem en die in
Heerlen. Beide steden hebben een
levendige drughandel met alle bij-
komende problemen. Ze liggen
dicht bij de grens met West-Duits-
land. „Zover ik echter weet is die
drughandel in Arnhem vrij gecon-
centreerd in een bepaald gebied.
Hier is de handel verspreid over de
hele gemeente, zelfs de hele regio.Verder hebben we hier in Heerlende taktiek, om als er ernstige over-
last ontstaat vanwege de drughan-
del, in te grijpen als dat kan. Als het
echt onhoudbaar wordt, dan doen
we er iets aan hoewel we natuurlijk
niet op 150plaatsen tegelijkkunnenzijn. In het begin van dit jaar heb-

Overigens denkt Gillissen dat de
problemen in Anrhem ook mede
het gevolg zijnvan een minder goed
georganiseerde hulpverlening. Y°l-
gens hem zijn in Arnhem vier stich-
tingen daarmee bezig die onderling
niet goed samenwerken. „Wij ken-
nen hier een kleinschalige en direc-
te hulpverlening. Ik denk dat dat
beter is," meent hij.

Fred Gillissen denkt echter op zijn
beurt dat ook in Heerlen hardereac-
ties te verwachten zijn tegen alles
wat met de drugscène te maken
heeft. „De mensen pikken het niet
meer, de samenlevingwordt minder
tolerant. Hulpverlening aan ver-
slaafden is bijvoorbeeld prima,
maar niemand wil dat in zyn buurt
hebben."

der wordt omdat ook hier het.
rechtszekerheidsgevoel geleidelijke
aan afneemt, omdat de politie niet
over de mogelijkheden beschikt dat
optimaal te waarborgen. Men be-
grijpt echter wel dat de politie niet
alles kan. We moéten er wel voor
zorgen dat er geen explosieve situa-
ties ontstaan. Dat doen we ook,"
meent De Heus.

" De zogenaamde 'Kop van
de Sarool',.. een plaats in Heer-
len waar nogal wat overlast
van drughandel ondervonden
wordt. Foto: DRIESLINSSEN

„Ik denk niet dat we in Heerlen si-
tuaties krijgen zoals in Arnhem. De
mensen hier hebben een redelijk
groot vertrouwen in de overheid en
politie, alhoewel datwel steeds min-

Het enige Heerlense voorbeeld van
soortgelijke acties als in Arnhem, is
de instelling van een burgerwacht
in en rond de Willemstraat in Heer-
len in 1985. De mensen kwamen
toen in actie tegen (heroïne)prosti-
tuées die daar in de buurt hunwerk-
terrein hadden. De buurtbewoners
vonden toen dat de politie cq. deoverheid te weinig deed aan dit pro-
bleem. Even was er toen sprake van
dat Heerlen ook een gedoogzone
zou krijgen. Maar politiek Heerlen
was daar toen niet voor te vinden.

Fred Gillissen, de directeur van het
Consultatiebureau voor Alcohol en
andereDrugs (CAD) in Heerlen zegt
met zorg de gebeurtenissen in Arn-
hem te hebben gevolgd. „De tole-
rantie van mensen ten aanzien van
als wat met drugverslaving te ma-
ken heeft neemt af, dat hebben we
hier in Heerlen ook geconstateerd.
Toch verschilt de situatie in Arn-
hem wezenlijk van die in Heerlen
omdat daar de mensen protesteren
tegen werkelijke overlast diemen in
de wijk ondervindtvan de handel in
drugs. Hier in Heerlen protesteren
mensen vooral tegen de mogelijk te
verwachten overlast die men denkt
te ondervinden van opvang van en
hulpverlening aan . verslaafden.
Overigens zijn wij vsty mening dat
die overlast sterk meevalt."

ben we 14 drughuizen opgeruimd.
Ook dit najaar zullen weer een paar
aanpakken," zegt De Heus.

Raadslid Lennartz: „De gemeente
Simpelveld verplicht zich door de
koop van de bouwkavel verder tot
niets. De heemkundevereniging
Bongard moet nu binnen anderhalf
jaar zorgen voor een verantwoord
behoud van de Romeinse villares-
ten. De opgravingen moeten op-
nieuw plaatsvinden en daarna moet
het gebied worden afgezet en be-

HOENSBROEK — Het ziet ernaar
uit, dat de gemeente Heerlen de
huurovereenkomst met exploitant
Moonen die momenteel het restau-
rant bij kasteel Hoensbroek be-
heert, gaat opzeggen. Een voorstel

Aantal duiven
Heerlenaar

wordt beperkt
Van onze correspondent

HEERLEN/DEN HAAG - J. De-
gens, eigenaar van een duivenhok
achter zijn woning aan de Heide-
veldweg in Heerlen, zal voorlopig
genoegen moeten hemen met het
feit dat hij niet meer dan 29 duiven
mag hebben.

De waarnemend voorzitter van de
afdeling rechtspraak van de Raad
van State, staatsraad mr J.M. Polak
heeft een verzoek om schorsing
door Degens van enkele beperkin-
gen, die de gemeente Heerlen aan
het houden van de duiven heeft ge-
steld, afgewezen. Wel zei Polak toe
dat er waarschijnlijknog dit jaareen
definitieve uitspraak komt over de
toelaatbaarheid van het optreden
van de gemeente.

daartoe is door het college inge-
diend bij de gemeenteraad. Heerlen
wil de exploitatie van het horecage-
deelte van het kasteel in eigen be-
heer nemen.

Vanaf 1 juni 1971 heeft Moonen een
overeenkomst met eerst de Stich-
ting Exploitatie Kasteel Hoens-
broek en naderhand de gemeente
Heerlen, die de rechten en plichten
van genoemde Hoensbroekse stich-ting heeft overgenomen.

Moonen huurt de Taveerne met bo-
venliggende woning en de foyer en
verder heeft hij de buffetrechten in
de grote en kleine remijs en de ge-
hoorzaal. Daarvoor betaalt hij aan
huur/pacht ongeveer 38.000 gulden
per jaar(niveau 1987). Alleen in het
slotgebouw kon buiten Moonen om
een hapje en een drankje worden
verkocht. Per 1 oktober 1985 werd
door de gemeenteHeerlen de huur-
en pachtovereenkomst opgezegd.
„Aangezien de bedrijfsvoering in de
looptijd van de overeenkomst niet
dusdanig was geweest als een goed
huurder betaamde," aldus schrijft
het collegeaan de gemeenteraad die
op 3 oktober zal beslissen over dé
uiteindelijke beëindiging.

Naar aanleiding van het opzeggen
per 1 oktober 1985 werden er be-
sprekingen gevoerd om te kijken
hoe men nu verder zou kunnen.
Omdat het kasteel is gerenoveerd
wil de gemeente meer geld probe-
ren te halen uit de exploitatie van
het horecagedeelte. Uit een rapport
van het horeca-aviesbureau Mers-
mans blijkt dat de horeca-omzet ze-
ker een bedrag van 1,3 tot 1,6 mil-
joen gulden moet kunnen halen.
Vooral met stimulering van con-
gressen (tot 300 personen) moeten
er meer inkomsten te halen zijn uit
het kasteel, zo concludeert een on-
langs gehouden onderzoek naar het
functioneren van het kasteel Hoens-
broek.

Overigens adviseert dat onderzoek
de taveerne om te bouwen tot ont-
vangsruimte en kantoor voor direc-
tie en het restaurantgedeelte van
het kasteel onder te brengen in de
groteremijs.

" Buurtbeowners en
vooral kinderen met pro-
testborden op straat om
zo aan te geven dat men
een speelstraat wil.

Foto: FRANS RADE

Bewoners de straat op
ten Uitgedeeld. Volgens
woordvoerder Slangen van
hetactiecomité waren er meer
dan honderd buurtbewoners
bij de actie aanwezig. Het
buurtcomité voert al sinds
twee jaar overleg met de ge-
meente Kerkrade, maar ditle-
verde tot nu toe niets op. Een

KERKRADE - Bewoners van
de St.-Jozefstraat en omge-
ving inKaalheide hebben gis-
termiddag rohd het spitsuur
geprotesteerd tegen de hoge
snelheden waarmee het ver-
keer door hun buurt rijdt. Met
behulp van-pionnen had het
'actiecomité de straat afgezet.
Er waren spandoeken opge-
hangen en er werden pamflet-

meer acties volgen, aldus
Slangen. Wethouder Cou-
mans was gisteravond niet
voor commentaar bereikbaar.

voorstel van de buurtbewo-
ners op eigen kosten drem-
pels in de wyk aan te leggen
werd afgewezen. Vandaag
vinden er weer gesprekken
plaats met de politie en met
wethouder André Coumans.
Indien er niet vlug maatrege-
len genomenworden zullen er

In die procedure zal de Raad van_
State toetsen of op basis van de Al-"
gemene Plaatselijke Verordening
beperkingen gesteld mogen worden
aan het houden van duiven. Degens
had om schorsing gevraagd omdat
hy bang was dat de gemeente Heer-
len tegen hem zou optreden als hij
meer duiven in het hok heeft dan
toegestaan. De buren van de dui-
venhouder hadden bij de gemeente
bezwaar gemaakt tegen het duiven-
hok. Het zou hun uitzicht aantasten
en het grote aantal duiven zou veel
stank veroorzaken. Zij menen ech-
ter dat met de huidige beperkingen
te leven valt. Een beroep tegen de
bouwvergunningvoor het hok loopt
nQg.
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Ziek kind dichtbij
huis verplegen

Intreerede profKuijten aan RL

van onze verslaggever

Getrouwd:
Dr. Charles

J.H.J. txirCnnOT
en

JUÜëttG
G.J. Verhaegen

Maastricht,
28 september 1989 l__ l
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Met droefheid geven wij kennis dat, na een werk-
zaam en liefdevol leven voor het gezin, dat alles
voor hem betekende, geheel onverwachtvan ons is
heengegaan, mijn lieve man, vader, opa, schoon-
zoon, onze broer, zwager, oom en neef

Wiel JrCltZerielU.
echtgenoot van

Ivlïcl DonnerS
Hij overleed op 67-jarige leeftijd, gesterkt door het
h. oliesel.,„.. , , , . _
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kerkrade: Mia Ritzerfeld-Donners
Kerkrade: Marleen en Raimond

Familie Ritzèrfeld
Familie Donners

6461 CB Kerkrade, 28 september 1989
Kloosterraderstraat 65
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 2 oktober as. om 11.00 uur in de deke-
nale kerk van de St.-Lambertus parochie te Kerk-
rade, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op de begraafplaats te Schifferheide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Wiel wordt bijzonder herdacht in de avondmis van
zaterdag 30 september om 19.00uur in voornoemde
dekenalekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van deLückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Chèvremont, da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.
■^■_-_>__-J_

mm««.B m̂m^^l^m^mmmmmmmmmm-
Bedroefd namen wij kennis van het plotselinge
overlijden van de heer

W. Ritzèrfeld
♦ „,„„.„ . ,Zijn grote deskundigheid van de geologie en de

historievan de mijnbouw moeten wij node missen.
Maar vooral verliezen wij in hem een echte vriend
en raadsman voor ons allen.
God schenke Wiel de welverdiende en eeuwige
rust.

Bestuur, directeur
en medewerkers van
"het Mijnmuseum» te Kerkrade

Oktober 1989
—————aaaaaa_aaaaaa__aaaaaaaaaaaaaaaa__aaaaaaa>—_______!
-H--l--->--_-_-__-_-_a--_-_a_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-_ aa_-__HB

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van ons lid en oud-mede-
werker

___. _
-r-» " n\A/IPm ¥\ M yPTTPiriT V _.\_-A x — J. _XVA

In hem verliezen wij een kundig en oprecht collega.
Personeelsvereniging
Geologisch Bureau
Staatstoezicht op de Mijnen

Heerlen, september 1989
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

t INa een intens en welbesteed leven van zorg en lief-
de, is heden van ons heengegaan, voorzien van de
h.h. sacramenten, in de leeftijd van 81 jaar, mijn lic-
ve man, onze goede en zorgzame vader, schoonva-
der, opa, zwager, oom en neef

Jan Nicolas Wehrens
echtgenoot van

Maria Hendrica Adriaens
In dankbare herinnering:

Limbricht: M.H. Wehrens-Adriaens
Limbricht: chris wehrens

Thérèse Wehrens-Bucks
Marcel en Nathalie
Claudia
Christian
Luc

Limbricht: Marian Frenken-Wehrens
Wil Frenken
Henriëtte en Godfried
Leonie

, „«■
Mathijs

Berg aan de Maas: Sibille Coenen-Wehrens
Hein Coenen
Monique en Richard
johan
Familie Wehrens
Familie Adriaens

27 september 1989
Boyenstraat 38, 6141 CD Limbricht
_. . . .De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-

aesnoSmZ?0.3Poauur^^p^SSS. ZlïTSl
vius te Limbricht '
2_^S^,^^^S_*^ tot_ ,üe dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht tijdens de avondmis van heden, vriidae-
avond, om 19.00 uur in bovengenoemde kerks-i.^-.n_c ___"

Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, hedenavond van
17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

—; 1Enige en algemene kennisgeving,
T

Heden hebben wij afscheid moeten nemen van
onze goede broer, zwager, oom en neef

Piet Goebbels
Familie Goebbels

Bocholtz, 27 september 1989
Corr.adres: Margrietstraat 39, 6351 CA Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op zater-
dag 30 september 1989 om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Jacobus deMeerdere te Bocholtz.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, liever geen condole-

De h. rozenkrans wordt gebeden heden vrijdag 29
september om 18.45 uur, aansluitend hieraan zal,
mede ter intentie van de overledene, een h. mis
worden opgedragen in voornoemde kerk.

Enige en algemene kennisgeving
-j-

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij u er kennis van dat, na
een kortstondige ziekte, toch nog onverwacht, ge-
sterkt door de h.h. sacramenten der zieken, is over-
leden, mijn lieve echtgenote, onze zorgzame en lie-
ve moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus,
tante en nicht

Helena Maria Jozefina
TT -. j <~Huberta Severens

echtgenote van

Johannes Hubertus Jozef
R_rn_ek(_TS

op de leeftijd van 77 jaar.

TT
"eerlen: J.H.J. Ramaekers

Voerendaal: Rosé Dautzenberg-Ramaekers

Grathem: Marjo Ramaekers
,_ , _>,?u . "f*Heerlen: Martin Ramaekers

Resi Ramaekers-Erkens
Voerendaal: JeannyLaval-Ramaekers

Pierre Laval
Heerlen: JoséRamaekers

Henk Hendriks
Voerendaal: Paul Ramaekers

MariaRamaekers-Schmets
Heerlen: Frans Ramaekers

Anny Ramaekers-Salden
Voorschoten: JulienRamaekers

Annemieke Ramaekers-Mosch
en haar kleinkinderen
Familie Severens
Familie Ramaekers

25 september 1989
Ypenburgstraat 92, 6417 PS Heerlen
Liever geen bezoek aan huis.
Overeenkomstig de wens van moeder, hebben de
uitvaartmis en de crematie in besloten familiekring
plaatsgevonden.
De zeswekendienst zal worden gehouden op zater-
dag 11 november a.s. om 18.30 uur in de dekenale
kerk st Pancratius te Heerlen.

a_"_"_»_-_-_-_^_._-_-_-_-___-_«_-_"__ <_-_-__-_-«l
__
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Na een moedig en waardig gedragen lijden heeft in
wijsheid de dood aanvaard en is heden van ons
heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten,
mijn lieve man, onze goede en zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

TV/Toi T-'"y,'I ffoIVJLcU. X_l LA Lo

,-, echtg7°tvan

Emma Vusschers
op de leeftijd van 77 jaar.

In dankbare herinnering:
Nuth: EmmaKruts-Vusschers

Schinnen: Lies en Ben
Ritzen-Kruts

„ .. en Ronald
Nuth: *e« ?dielEveltn enPe°er

Frank en Jolanda
Familie KrUtS
Familie VUSSCherS

27 september 1989
Horenweg 6
6361 GE Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za-
terdag 30 september om 9 uur, inde St. Bavokerkte
Nuth gevolgd door de crematie te Heerlen. Bijeen-
komst in dekerk. Overtuigd van uw medeleven is
er Êeen condoleren.
Vrijdag as. om 19 uur avondwake in de hulpkerk
Tervoorst te Nuth.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I t
Na een langdurige ziekte, nam God heden, in de
Hambosklimek teKerkrade, tot Zich, voorzien van
de hh- sacramenten der stervenden, in de leeftijd
van " Jaar, mijn dierbare vader en schoonvader,
onze goede grootvader, broer, schoonbroer, oom en
neef

AütOOÜ Hubert
Schmeets

weduwnaar van
A -» »- . „» .«Anna Maria Pfener

In dankbare herinnering:
Lemiers: Jo Schmeets

Gerda Schmeets-Loo
Ton
Fons en Leonda
Briggit en Dieter
Jos
Familie Schmeets
Familie Pfeifer

„ ,
Kerkrade, 28 september 1989
Corr.adres: Mamelis 15,
6295 NA Lemiers
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op maandag 2 oktober om
1000uur in deParocniekerk van deH. Remigius te
Simpelveld.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren
Vrijdagavond om 19.00 uur zal, mede ter intentie

overledene, een h. mis worden opgedragen
in voornoemde parochiekerk.

%t^nu°offbbaardtrd Wff Trtuaruïïr„I g n Bende , Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld; be-
zoekuur van 18.00 tot 19.00 uur.
"»"■ _■ i , .. x,Zy die|een kennisgeving mochten ontvangen, ge-
heven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Wmmmmmmmmmmmm——————————————■————■—■—
Met groot leedwezen vernamen wij van het overlij-
aen van

Nelly Esser
In haar verliezen wij een goede vriendin.

D.K.C. Ummer dr neaver
D.K.C. Dr Knvb
Vrienden en kennissen

l.^__.^____^^_=I

Gevestigd:
ten kantore van

mr H I A/l _^l lil laf éC_I"C~,r' ""«'"l«« WUII-MSf»
6211 EX Maastricht

Het Bat 8, tel. 043-219158
Te|efax „ Q4406. 1 534Q

mr. AJJ. Kreutzlcampr
advocaaten procureur

'

het ziekenhuis kan eerder plaa''
den, wanneer korte reistij de",
quente poliklinische nacon^
mogelijk maken.

Zuid-Sudan
mag zich

afscheiden
KHARTOUM - Sudan's militaire
leider, generaal Omar Hassan al-
Bashir, heeft gisteren gezegd dat
zijn regering de afscheiding van
zuid-Sudan van het noorden van
het land serieus zal overwegen
als alle inwoners van het zuiden
dat willen.

Hij zei ook dat hij de omstreden
invoering van de islamitische
wetgeving (Sharia) aan een refe-

rendum voor zal leggen als de
kwestie niet in overleg opgelost
kan worden. De invoeringvan de
sharia raakt de kern van de zes
jaardurende burgeroorlog in Su-
dan, waar het Sudanees Volksbe-
vrijdingsfront in het overwegend
christelijke en animistische zui-
den de troepen van de -naar hun
zeggen- islamitische overheer-
sing van de regering bevecht.
„Wij zoeken naar een eensgezind
zuidelijk standpunt. Als het zui-
den zich uitspreekt voor één be-
paalde oplossing dan zullen wij
daar serieus naar kijken", aldus
Al-Bashir. Als de inwoners van
zuid-Sudan zich los willen ma-
ken van het noorden dan „zullen
wij dat serieus overwegenen met
hen bespreken".

MAASTRICHT - Het zieke kind is
het meest gediend met een deskun-
dige behandeling in een centrum, zo
dicht mogelijk bij huis. Alleen dan
kunnen ouders daadwerkelijk een
belangrijke rol spelen bij de verzor-
gingvan hun kind, zonder het gezin
volledig te ontwrichten. Ontslag uit

Nog dit jaar nieuwe wervingsactie

Honderd pleeggezinnen
te kort in Limburg

Daarop heeft gisteren dr.R. K<4
hoogleraar aan de Rijksunivef*
Limburg, gewezen in zijn intf?
de, getiteld 'Hetkind in het m 1"

punt. Hij ziet het als zijn eerst£|
de afdeling kindergeneeskunde
de AZM uit te bouwen tot ed1

trum van deskundigheid, w%huisartsen en ouders zieke kin^kunnen toevertrouwen en &K
kinderartsen uit heel Limburg
nen terugvallen.
Daartoe is niet alleen concef^van kostbare voorzieningen 1
onderzoek en behandeling "°maar ook wetenschappelijke
kundigheid met specialisatie;,
deelgebieden. Zo kan de a&\
van het AZM beschikken ove',
derartsen die extra kennis en *
ring hebben op het gebied vaJ>
geboren hartgebreken, darfl1'
ten, nierziekten en groeisto^sen. Een aparte afdeling is ing 6'

voor intensive care voor pasge^
nen. Van het AZM zal, aldus j
.Kuijten, een stimulerende in^j
verwacht mogen worden op <&
voor het zieke kind in Limbui»'

De centrale heeft inmiddels onder-
zocht waarom zoveel mensen die
belangstelling tonen voor het
pleegouderschap uiteindelijk afha-
ken. In Limburg verbreekt tachtig

Van onze verslaggever

SITTARD - De Centrale voor
Pleeggezinnen in Sittard wil dit
jaar nog minstens honderd pleeg-
ouders werven. De centrale kampt
met een groot tekort aan gezinnen
die geduren enkele weekends, we-
ken, maanden of zelfs jaren een
pleegkind willen opvangen. Op dit

moment kunnen 37 kinderen direct
geplaatst worden en dat aantal zal
de komende maanden nog fors
groeien.

Volgens Peking
Vietnamezen

nog altijd
in CambodjaPremie AWBZ

niet aftrekbaar

Vanwege uitstel plan Dekker

procent van degenen die informa-
tie inwinnen na enige tijd het con-
tact met de centrale. Een enquête
onder de afhakers wees uit dat
ruim een kwart alleen maar infor-
matie wilde en nog niet de bedoe-
ling had zich onmiddellijk aan te
melden. Verder zeiden sommige
respondenten dat ze door werk,
studie etc. nog niet toe waren aan
pleegzorg. Een andere groep zei bij
nader inzien het pleegouderschap
te moeilijk te vinden, vooral van-
wege de leeftijd van de meeste
pleegkinderen (12-18 jaar). Weer
andere ondervraagden lieten we-
ten op te zien tegen mogelijk con-
tact met de natuurlijke ouders van
het pleegkind. Ook waren er men-
sen bij die moeite hebben met de
gedachte dat het pleegkind ooit
weer weg zal gaan. Slechts een klei-
ne groep haakte af uit onvrede over
de door de centrale verstrekte in-
formatie of door de omslachtige
procedure.

Volgens een woordvoerster van de
Centrale voor Pleeggezinnen in
Sittard zijn de resultaten van het
onderzoek hoopvol. „De meeste
ondervraagden zijn geen afhakers,
maar uitstellers. Om de een of an-
dere reden zijn ze nu nog niet aan
een pleegkind toe. Het is een zaak
van 'warm houden. Wij zullen die
mensen niet loslaten, ze regelmatig
bladen over pleegzorg toesturen en
ze uitnodigen voor bijeenkom-
sten", zegt ze.

Van onze parlementsredactie

PEKING - De verklaring van ]
nam dat het al zijn bezettings..
pen heeft teruggetrokken uit
bodjaK, is ongeloofwaardig. *,
„duidelijke aanwijzingen" &\Vietnamese militairen zijn afgebleven. Dit heeft een woord
der van het Chinese ministerie
buitenlandse zaken, Li Zha"y

gezegdDEN HAAG- Premies voor de alge-
mene wet bijzonder ziektekosten
(awbz) zijn met ingangvan 1 januari
1990 voor de belastingen niet aftrek-
baar als buitengewone lasten.
Staatssecretaris Koning (financiën)
heeft daartoe gistereneen wetsvoor-
stel rtaar de Kamer gezonden.

Li verklaarde uit „betrou^
bronnen" te hebben vernomelj
er nog 30.000 als „verzetströj
verklede" Vietnamese militai'T]
Cambodja zijn. Daarnaast hee' 1

noi een groot arsenaal wapen(
andere militaire goederen ach4
laten, zei hij. j
Volgens hem is deVietnamese
ring kennelijk van plan Camfy
onder controle te houden. ï>e
namezen kunnen erg makkelijk
het geheim 's nachts" terug^j
via de vele gemeenschapP^p
grensovergangen met Kampll
aldus de woordvoerder. ijl
Ook de leider van de verzetsco*
prins Norodom Sihanouk, &$
mening dat er Vietnamese trö
in zijn land zijn achtergebleven

De gelijkstelling van giften aan le-
vensbeschouewlijke instellingen
met die aan kerkelijke instellingen
was nodig met het oog op de in de
Grondwet neergelegde nevenschik-
king van godsdienst en levensover-
tuiging. Het wetsvoortel heeft niets
met Oort te maken. Het moet ook op
1 januari ingaan.

Bovendien is de aftrekmogelijkheid
van met vrijwillige bijdragen gelijk
te stellen min ofmeer verplichte be-
talingen, nu in de wet verankerd.

In een tweede wetswijziging van de
inkomstenbelasting heeft Koning
de aftrekbaarheid van giften aan le-
vensbeschouwelijke instellingen
gelijk getrokken met de aftrekbaar-
heid van giften aan kerkelijke in-
stellingen.

dat aftrek van awbz-premie niet
kon. Dit gat heeft Koning nu willen
dichten. De voorstellen-Oort gaan
op 1 januari in.

Volgens de woordvoerster zal het
heel moeilijk worden om nog dit
jaar honderd pleegouders te wer-
ven. „Waarschijnlijk zullen we dat
niet halen, maar elk pleeggezin er-
bij is meegenomen".

Meegenomen
Met het uitstel van die plannen
bood de inkomstenbelasting, ook
na de besluiten van de Kamer rond
de voorstellen-Oort voor een ver-
gaande belastinghervorming en
-verlaging, geen keiharde waarborg

De bewindsman is tot- zijn actie
overgegaan nu het demissionaire
kabinet nieuwe stappen op weg
naar een andere financiering van de
gezondheidszorg volgens de plan-
nen-Dekker tot 1991 heeft uitge-
steld.

Limburgs Dagblad Vrijdag 29 september 1989 ♦ 14r ~~ ~ ~~
Bedroefd, maar dankbaar voor al wat wij van haar mochten ontvangen,
vervullen wij hiermede onze plicht u te berichten, dat woensdagavond
vrij plotseling van ons is heengegaan, na een arbeid- en zorgzaam leven,
ons aller

Linette Maria Emma
Werner

geboren 10 augustus 1917
overleden 27 september 1989

weduwe van

Joseph Mathias Mertens
Heerlen: Richard

Voerendaal: Marina, Miek en Peggy
Heerlen: Peter

6417 CJ Heerlen
Dr. Jaegerstraat 45
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op maandag 2 oktober
as. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Moeder Anna te Bekker-
veld-Heerlen, gevolgd door de teraardebestelling op de begraafplaats te
Imstenrade.
Ma is opgebaard in de rouwkamer van het Uitvaartcentrum v/h Crom-
bach, Oliemolenstraat 30, Heerlen, ingang St. Antoniusweg.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks van 16.30 tot 17.00 uur.
Zij dieonverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

Dankbetuiging
Zij is gegaan ...
Mooie herinneringen blijven.

Allen die met ons meeleefden bij de ziekte en het overlijden van onze
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Lies Houben-van Daal
danken wij.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 1 oktober
om 10.00 uur in de St.-Pancratiuskerk te Munstergeleen.

A.s. zondag 1 oktober
OPEN DAG
I-- — |fl D.A.Mi. Koenen

/Jr
~ :-.iV* 6343 AW Klimmen

" praktijk is gevestigd bij tandarts J. Coenen
244087 * behandelingen volgens afspraak

■f Willem Verschue-
* ren, 91 jaar, weduw-

naar van Margaretha
Neelen, Posterholt.
Corr.adres: H. Vernooij,
Jan Vermeerstraat 165,
5914 VP Venlo. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden op zaterdag 30
september om 10.30 uur
in de parochiekerk van
de H. Matthias te Pos-
terholt. "
_.__...__--■_

,—■ *.

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens haar leven heeft 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, schoonmoeder,
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

* Gato Friesen
Anna Catharina Paulina

weduwe van

J.H. Mevissen
Kerkrade: Sjaak en Mia Mevissen

Jos en Ineke
Marcel en Jacintha
Mathea enRoland

Simpelveld: Carlho Tjin aLim
Carmelita
Rina Wildenburg

Landgraaf: Sjef en Riny Mevissen
Danny

Brunssum: Tiny en Hub Bindels
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 JNuth: 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, heden vrijdag i" |
het mortuarium van het bejaardenhuis, van 17.30 tot 18.30 uur.
Avondwake, heden vrijdag om 19.00 uur, in de hierna te noemen kerk. j
In de Fatimakerk te Brunssum zal de plechtige uitvaartdienst gehouden I
worden op zaterdag 30 september om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheidtot schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de algemene begraafplaats aan i
de Merkelbeekerstraat.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als

' — J
fi INSCHRIJVING IS VOOR DE REST

VAN UWLEVEN 'N ZORG MINDER!sll

Omdat u uw nabestaanden zekerheid verschaft over de
afwikkeling van uw
uitvaart. Daar kunt u met tt
onsbest 'ns over ___§^y \ r " j
praten. Er zijn namelijk /sgjg/ \ J____Ci£ll_an
een aantal mogelijk- WË7 I lifvaarf-ppnl-ra

4 heden om dekosten W^ "MVdctTlLeniia
tijdig te dekken... Bel: Stationsstraat 6,6372GS Landgraaf.

Spoorsingel 4,6464 AA Heerlen.pf|l Einderstraat 53,6461 EM Kerkrade.
pil Telefoon (045) 724808/313197/463141.!___il



Het is niet verwonderlijk dat het sociaal-economisch verslag 1989
van het Economisch Technologisch Instituut Limburg (ETIL) - giste-
ren verscheen de tiende uitgave - er inhoudelijk heel anders uitziet
dan de eerste edities.
Tot hun tevredenheid kunnen de onderzoekers nu vele positieve
ontwikkelingen melden, die de resterende matige kanten van de
Limburgse economie ver overtreffen. Dat gebeurt ook wel een
beetje tot hun verbazing, want sinds de Tweede Wereldoorlog
heeft Nederland niet meer zon lange aaneengesloten periode van
groei doorgemaakt. Eerlijk gezegd hebben weinigen in Limburg
verwacht dat 1989 nog beter uitpakt dan 1988.
Op de vraag wanneer het keerpunt dan wel komt - want elke pe-
riode van economische bloei wordt afgewisseld met een terug-
gang - moeten de onderzoekers het antwoord schuldig blijven.
Statistisch gesproken had er eigenlijk alweer een recessie moeten
zijn, maar voor een omslag zijn nog steeds geen gronden aanwe-
zig. 'Niets is zo moeilijk als het voorspellen van een omslag,' zei
ETIL-directeur drs Swartjes bij de presentatie.
Je zou kunnen zeggen dat Limburg zon enorme klap (eerst de
mijnsluitingen, gevolgd door een economisch dal) heeft gehad dat
de provincie recht heeft op meer jaren van groei dan gebruikelijk.
Maar zo eenvoudig is hetnatuurlijk niet. Dat het zó goed gaat is te
danken aan een combinatie van factoren, waaronder zeker ook
het invoeren van ATV.
Hoe begrijpelijk de huidige looneisen ook zijn, er zal in Limburg
nog hard getrokken moeten worden aan het scheppen van meer
werkgelegenheid door herverdeling van arbeid, om ook die
50.000 resterende werklozen aan een baan te helpen.

H.B.

Vrijdag 29 september 1989 "15
provincieLimburgs dagblad

Van onze redactie economie geningen inventariseren in welke
vorm dievoorlichting gestalte moet
krijgen.

val loopt het afval-
water sneller door.

Vervolg van
pagina 1

v (ADVERTENTIE)

Een nieuwe dimensie in schoenen dragen
bestaat A B c DbP'ddels al enige jaren. j

ni, V,c,?e dragers constateren echter / r^<-.
u cn'ge tijd, dat men in sommige Vt*_i___ ***\

"handigheden toch een gekledere f—" _^-^Z___J
Nedelandse schoenlabrick van

UuVc!'"!"'' 'lL>L't hi^r wat op a uilru zacht voetbed onderde voorvoet.nUen. De geheel llieuw b. schok absorberende lichtgewicht zool.
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*»nïnünd m, I //// jll MMMMSMS Benzenraaemeg 42

de ï v ' /(' ' /_/!//f//rr/r_l/_H_7 64n EE Hee"enI ' r'/_f«i/ _S_S/iarfaW_ïaflaW_!aV Teleloon (045) 71 03 84
\ lYnl 11 donderdagavond geen koopavond

De Lozo schrijft dat aan de fractie-
voorzitters van de provinciale sta-
ten in eenreactie op de provinciebe-
groting voor 1990. Het midden-en
kleinbedrijf krijgt in die begroting
veel te weinig aandacht, vindt de
Lozo.

MECC in
gesprek
met RAI

Het midden- en kleinbedrijf voelt
zich ook gepasseerd bij alle aan-
dacht die de provincie aan scholing
besteedt. Bij het opzetten van bran-
chegewijze of regionale bedrijfs-
scholen wordt het MKB nauwelijks
betrokken, schrijft de Lozo.

Daarmee lopen de ontwikkelingen
op de Limburgse arbeidsmarkt in
de pas met de zonnige cijfers dieaan
de Limburgse economie worden ge-
geven. Naar verwachting groeien de
economie en de werkgelegenheid in
1989 nog wat meer dan vorig jaar.

Hoewel de werkgelegenheid in
Limburg sneller groeide dan lande-
lijk, zakte de regionale werkloos-
heid niet betekenisvol onder de Ne-
derlandse cijfers. Dat gebeurde
slechts even in het voorjaar van
1989; gemiddeld genomen blijft de
Limburgse werkloosheid (op dit
moment rond de 50.000 mensen)
iets boven het landelijk gemiddelde
zitten. Kleinere bedrijven

hebben behoefte aan
milieuvoorlichting

ReactieLOZO op toekomstheleid provincie
De komende jaren zal de werkgele-
genheid in Limburg nog verder toe-
nemen, maar niet meer zo snel als
de laatste jaren. Omdat tegelijk de
groei van de beroepsbevolking ver-
traagt, kan de werkloosheid licht
blijven dalen. Mogelijk dat de Lim-
burgse werkloosheid blijvend on-
der het landelijk gemiddelde komt
te zitten, maar dat is nog even af-
wachten. .

Het ETIL is over deze ontwikkeling
niet zo optimistisch. De daling in
absolute cijfers (van 56.000 in 1987,
53.000 in 1988 naar ruim 50.000 nu)
was ongeveer even groot als lande-
lijk. Verder zijn de verschillen per
regio groot. Zo komt de werkloos-
heid in de regio Maastricht ook dit
jaar hoger uit dan in de Oostelijke
Mijnstreek.

„Limburg heeft de afgelopen jaren
geprofiteerd van de versnelling van
de economische groei. We naderen
thans een vertraging. Als de Lim-
burgse werkloosheid niet snel on-
der het landelijk gemiddelde zakt,
lukt dit voorlopig misschien niet
meer."

Opvallend is niet alleen dat Heerlen
op de tweede plaats staat van de
rayons met de hoogste werkloos-
heid, maar ook dat deregio's Kerk-
rade en Brunssum de werkloosheid
in 1989 het sterkst van Limburg
daalt.

VENLO - Het midden- en kleinbe-
drijf in Limburg heeft dringend be-
hoefte aan voorlichting op het ge-
bied van milieu. De Limburgse Or-
ganisatie van Zelfstandige Onder-
nemers (LOZO) gaat daarom samen
met de Landbouw Universiteit Wa-

De LOZO is daarnaast bang dat de
verwerking van afvalstoffen in Lim-
burg steeds meer problemen op
gaat leveren. Dat leidt mogelijk tot
een onevenredige lastenverzwaring
voor het bedrijfsleven, waardoor
het concurrentie-evenwicht wordt
verstoord.

Het midden- en kleinbedrijf wil dat
de provincie bij de vergunningver-
lening rekening houdt met de kos-
ten die moeten worden gemaakt
voor milieuvriendelijker vervan-
gingsinvesteringen.

Tweeling terug naar
Heerlens pleeggezin

Susette en Lisette (9) weer opgehaald "Het pleeggezin Offergelt
ruim twee jaargeleden, toen
zij in Heerlen onderdoken.
Op de voorgrond Lisette en
Susette, die inmiddels negen
jaarzijn geworden.

Archieffoto: DRIES LINSSEN

tact met de Offergelts werd door
hen van de hand gewezen. Niet
duidelijk is geworden waarom.

verliep heel positief. Uiteindelijk
heeft het belang en het welzijn
van de kinderen daarin gepreva-
leerd."

Van onze verslaggever

Dat staat in de jaarlijkserapportage
van Economisch-Technologisch In-
stituut Limburg (ETIL), de sociaal-
economische verkenning 1989. In
dat verslag worden de fraaie winst-
en omzetcijfers bij het Limburgse
bedrijfsleven bevestigd. Opvallend
is de groei in de bouwsector, die
voor het tweede achtereenvolgende
jaar een zeer gunstig seizoen mee-
maakt (dank zij het weer). De stij-
ging met 12 procent in 1988 was
zelfs uniek in de afgelopen 20 jaar.

Zelfmoord
Het pleegechtpaar legdezich uit-
eindelijk - „in het belang van de
kinderen" - neer bij de beslissing
van de kinderrechter toen bleek
dat zij bij een oom en tante kon-
den worden ondergebracht. De
moeder pleegde echter zelf-
moord op de dag dat ze de meis-
jeszou krijgen.

Bert en Dini Offergelt raakten de
pleegkinderen twee-en-een-half
jaar geleden kwijt omdat kinder-
rechter mrPrins van meningwas
dat de tweeling terug moest naar
hun moeder. Aanvankelijk dookhet echtpaar, dat destijds in Hel-
levoetsluis woonde, met de kin-
deren in Heerlen onder.

([ËERLEN - De Voogdijstich-
js"g Pro Juventute in Dordrecht

' na overleg met de Nederland-
ft Vereniging van Pleeggezin-

(NVP), akkoord gegaan met
l^t terugplaatsen van de twee-ivng Susette en Lisette (9) bij het
j,eerlerheidse gezin Offergelt.
„.^t echtpaar heeft de kinderen
5 steren uit een tehuis in Dor-echt opgehaald.

Wind
Al vanaf 1983 groeit de Limburgse
economie harder dan fendelijk. De
groei in Limburg is in 1988 en 1989
gemiddeld 4,5 procent, terwijl Ne-
derland als geheel op drie procent
blijft steken. Het verschil wordt ver-
oorzaakt doordat de bedrijfstakken
die het voor de wind gaat, in Lim-
burg sterk vertegenwoordigd zijn
(export, bouw, chemie, papier,
transport).

t ee§moeder Dini Offergelt gis-
„We zijn allemaal heel

blij met deze beslissing. De
«deren gaan zo snel mogelijk

y ?r hier naar school. En dan
tict gen ze vrienden en vriendin-tjes genoeg." Voorlopig willen
J echter geen drukterond de te-Skeer van de tweeling.

Zij waren ervan overtuigd dat de
moeder de opvoeding niet terhand kon nemen. De kinderen
kwamen, zo vertelden Bert en
Dini, na elk bezoek overstuur te-rug. Bovendien had kinderpsy-
chiater Frijling van het Psycho-
logisch Adviesbureau laten we-
ten dat de tweeling bij Offergelt
goed zat.

De tweeling werd, nu ruim vier
jaar geleden, tijdelijk geplaatst
bij de familie Offergelt omdat
hun moeder in deproblemen zat.Zoals gezegd, het echtpaar
woonde toen nog in Hellevoet-
sluis. De tijdelijke plaatsing
werd één keer met een jaar ver-
lengdzodat de kinderen in totaal
twee jaar in het pleeggezin heb-
ben doorgebracht. Dank zij debeslissing van de kantonrechtermogen zij nu weer terug.

De familie van detweeling dacht
er echter anders over. Elk con-

y^Ud Kok van de Nederlandse
van Pleeggezinnen:

gesprek met Pro Juventute

Naast de ontwikkeling in de bouw-
sector was in 1988 ook de produktie-
groei in de tuinbouw opvallend: 14
procent in Limburg tegenover zes
procent landelijk. Andere opmerke-
lijkezaken: de industrie inLimburg
biedt al twee jaareen groei in werk,
terwijl de werkgelegenheid in de in-
dustrie landelijk daalt.

de gevallen gaat het om een koop-
nummer, zoals beurs-, seks- of bab-
bellijnen.

Mogelijkheid tot blokkeren telefoon
PTT-hulp voor
06-verslaafden

Verder toont de transportsector flo-
rerende groeicijfers dank zij een
sterke groei van de internationale
handel. Verwacht wordt dat de toe-
nemende liberalisatie (binnen de
EG) de handel nog sterker zal doen
toenemen.

Volgens de PTT draagt de 06-pro-
blematiek slechts weinig bij aan het
wanbetalen. Het aantal klanten dat
een nota niet betaalt bedraagt op
jaarbasis zeventig- tot tachtigdui-
zend.

Ongeveer de helft van de mensen
die koopnummers bellen doet dat
niet vaker dan één keer per week.
Een op de honderd koopnummer-
bellers doet dat enige tientallen ke-
ren per week en deze groep 'verbelt'
meer dan tweehonderd gulden per
maand. Tenslotte zijn ook de ontwikkelin-

gen binnen het midden- en kleinbe-
drijfgunstig. Zoals al uit de jaarlijk-
se enquête van de Kamers van
Koophandel was gebleken, heerst
er een ongekende tevredenheid
over het rendement. Het ziet ernaar
uit dat ook 1989 een positief jaar
wordt.

" De aanleg van een nieuwe riolering. Uit een onderzoek
blijkt dat het bedroevend gesteld is met het rioleringstelsel
in Limburg. Foto: CHRISTAHALBERSMA

Reden is het feit dat de orderporte-
feuille (beurzen etc) van de RAI
dusdanig is gevuld dat er haast geen
ruimte meer is om nieuwe evene-
menten op de agenda te plaatsen.
Bij het MECC ligt het probleem
juist andersom. Daar is de directie
naarstig op zoek om evenementen
binnen te halen.

MAASTRICHT - Het MECC in
Maastricht is sinds enkele dagen in
gesprek met de directievan de RAI
in Amsterdam over een mogelijke
samenwerking op het gebied van
evenementen.

Uit een steekproefvan de PTT blijkt
dat een op de acht van de 6,5 mil-
joen klanten van PTT geregeld een
06-nummer belt. In 80 procent van

I/Uq, Van onze verslaggever
(UITRICHT - De PTT gaat te on-
jële gebruikers van commer-

en "bjnen de helpende hand
LCWif anaf 1 januari kunnen zij
\t} in bescherming nemensgu)^gen eenmalige betaling van
Sr, n nun toestel te laten blok-
Vm°or de z°geneten 06-koop-. '"ers, waarop de seks- en bab-

bellijnen te vinden zijn. Naar schat-
ting van de PTT komen dit jaar on-
geveer duizend mensen in beta-
lingsmoeilijkheden door het bellen
van dit soort nummers.

Eind augustus waren er in totaal 152
exploitanten van koopnummers.
Per maand beantwoorden ze 11,9
miljoen oproepen en vullen ze 31,2
miljoen gespreksminuten. Daar-
voor betalen de bellers gemiddeld
16 miljoen gulden per maand. Daar-
van komt de helft terecht in de zak
van de exploitanten.

Overigens wordt opgemerkt dat de
bijzonder gunstige rendementspo-
sitie van het Limburgse bedrijfsle-
ven te danken is aan een de combi-
natie van economische groei en de
matige kostenontwikkelingen,
vooral de reeds jaren aanhoudende
loonmatiging.

Weinig schade
door biologisch

afval in Limburg

Mogelijk dat ook de benoeming van
de Maastrichtse zakenman Benoit
Wesly tot commissaris (van het
MECC) hiermee verband houdt, een
benoeming die sinds enkele dagen
een feit is. Overigens is het een pu-
bliek geheim dat de huidigeMECC-
directeur Stapel bepaald niet zat te
wachten op de benoeming van Wes-
ly. .
Die laatste is overigens door de ge-
meente gevraagd om toe te treden
tot de raad van commissarissen, on-
der voorzitterschap van oud-DSM-
topman Kretzers.

Nieuwe chef
Marechaussee

BRUNSSUM - Kolonel G.H.
Brink wordt per 1 oktober de
nieuwe districtscommandant
van de Koninklijke Marechaus-
see in Limburg. De heer Brink
volgt kolonel H.E. Scipio op.

HEERLEN- In Lim-
burg veroorzaakt
biologisch afval, zo-
als etensresten en
wasmiddelen, nau-
welijks schade aan
het rioleringstelsel.
Elders in Nederland
veroorzaakt dit afval
liefst 16 procent van
de beschadigingen.
Dat dit probleem in
Limburg nauwelijks
voorkomt, wijdt Bij-
en aan de hellingen
in deze provincie.
Door het grote ver-

Ir. A. Beaufort van
Rioned gaat op de
bestuurlijke aspec-
ten van de riolerings-
problematiek in.
Daarna praat prof. J.
Bijen van de TU
Delft over de mate-
riaalkundige aspec-
ten van beton en de
Limburgse aspec-
ten.

Met deze manifesta-
tie viert de in riole-
ringen gespeciali-
seerde betonfabriek
het 75-jarig bestaan.
Na een symbolische
heringebruikneming
van de fabrieksge-
bouwen en de ma-
chines door burge-
meester A. van Goe-
them, worden twee
inleidingen gehou-
den over problemen
met het Limburgse
rioolstelsel.

klein symposium
over de situatie van
de Limburgse riole-
ringen.

Met als thema 'goed
riool, een schone
zaak' houdt de be-
tonfabriek Gelissen
in Beek vandaag een

Bijna tachtig pro-
cent procent- van de
gebreken heeft 'me-
chanische' oorzaken,
zoals de toename
van verkeer en wor-
telgroei. Met name in
de Oostelijke Mijn-
streek zijn boven-
dien veel buizen be-
schadigd door mijn-
schade.
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drijven. En hoewel Limburg
nog altijd zon 50.000 werklozen telt, loopt de economische groei
ook parallel met een stijging van de werkgelegenheid die óók bo-
ven de landelijke cijfers uitgaat.

cijfers bij de Limburgse be

Onverminderd steekt de
economische groei in Lim-
burg zeer gunstig af bij de
landelijke ontwikkelingen,
nu al voor het zevende ach-
tereenvolgende jaar. Een
groei die hand in hand gaat
met over het algemeen zeer
florissante winst- en omzet-

Van onze verslaggever

Zeer gunstig

Volgens de woordvoerster is nog
niet duidelijk hoe ver het park van
de oorspronkelijke lokatie gebouwd
zal worden. „Dat kan tien tot 45 kilo-
meter zijn."

Van onze verslaggever

MAASMECHELEN (B) - Center
Parks kan bij het Belgische Maas-
mechelen toch een bungalowpark
bouwen, maar buiten het natuurge-,
bied dathet eerst op het oog had. De
Vlaamse deelregering heeft de
bouw in het natuurgebied definitief
afgewezen, maar doordattegelijk de
aanleg van een nieuwe rondweg is
geschrapt, heeft Center Parks de
mogelijkheid om .elders in de

Vlaamse gemeente te bouwen. Dat
heeft een woordvoerster van Center
Parks bekend gemaakt.

De Vlaamse deelregering heeft met
de weigering voor de bouw in het
natuurgebied de eerdere beslissing
overgenomen van minister Waltniel
van ruimtelijke ordening. Die zei
twee weken geleden al dat het park
er niet zou kunnen komen. Center
Parks meldde toen dat de minister
voor zijn beurt sprak en dat de

Directeur Westerlaken van Center
Parks heeft in de afgelopen twee
weken pogingen ondernomen om
een andere beslissing te forceren en
kreeg gisteravond in Brussel te ho-
ren dat er samen met de gemeente
Maasmechelen alternatieven kun-
nen worden uitgewerkt. „Maasme-
chelen vindt de bouw vanuit het
oogpunt van de werkgelegenheid
van groot belang en juicht die van
harte toe," aldus de woordvoerster
van Center Parks. „Ook de Vlaamse
regering staat er voor honderd pro-
cent achter."

Vlaamse regering anders zou kun-
nen beslissen.

Toch bungalowpark
in Maasmechelen

CenterParas krijgt ander terrein toegewezenGeen jumelage
Maastricht met

stad in Israël
i'tAASTRICHT - Degemeente Maas-zicht gaat geen ju-
!°Jelage aan met een*lad in Israël. Met dit
,Desluit heeft het col-'eëe van ben w af-
**ozend beschikt op

betreffend ver-
?ek van de tijdelij-e zaakgelastigde»an de Nederlandsef^assade in Tel
iviv.

Niettemin zullen b
en w de zaakgelastig-
deer van op de hoog-
te stellen dat de stad
Maastricht door
middel van het uit-
wisselen van een
vriendschapsdocu-
ment met een Israëli-
sche stad graag haar
sympathie betuigt
jegens het Joodse
volk. Daar wordt te-
vens de boodschap

aan verbonden dat
de gemeente niet in
de mogelijkheid ver-
keert een jumelage
met financiële ver-
plichtingen aan te
gaan.

Met zijn afwijzend
besluit handhaaft
het college conse-
quent de stelregel
van de gemeente om
in zijn algemeenheid
geen jumelages aan
te gaan. De enige uit-
zondering hierop
vormt de jumelage
van Maastricht met
Koblenz. Deze da-
teert van vóór de tijd
dat Maastricht een
'jumelagestop' in-
stelde.

ETIL: werkloosheid wellicht blijvend onder landelijk gemiddelde

Werkgelegenheid blijft groeien
MAASTRICHT - Voor het zevende achtereenvolgende jaar
groeit de werkgelegenheid in Limburg in 1989 sneller dan lan-
delijk. De regionale component, het verschil tussen de werk-
loosheid in Limburg en het landelijk gemiddelde, is zelfs voor
de tiende achtereenvolgende maalkleiner geworden. Limburg
is als een van de provincies met de grootste werkloosheid 'ge-
zakt' naar de vierde plaats en komt dit jaar waarschijnlijk als
vijfde op de ranglijst, na Groningen, Friesland, Noord-Holland
en Flevoland.
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Niet alleen achter is de Peugeot 309 nieuw, maarook voor. Zo is de grille geheel in Peugeot stijl en treft u onder de motor- Verder is het interieur geheel nieuw ontworpen en zitten er voor alle veiligheid óók gordels achterin. En dit geW1j
kap nieuwe motoren aan. De benzinemotoren zijn (van 80 tot 122 DIN pk) voorzien van een injectiesysteem. voor de krachtige diesel-uitvoeringen. Kortom, ü kunt erop rekenen dat er heel veel nieuws is aan de Peugeot 309.

Dat zorgt voor een laag verbruik, meer vermogen en soepelerrijden. Bovendien is de Peugeot 309 uitgerust met'n drie- Terwijl betrouwbaarheid en comfort als vanouds van -tfm
wegkatalysator en Lambda-sonde. De 309 voldoet hiermee aan de strengste milieu-eisen die onlangs in Europa zijn gesteld. hoog niveau zijn. Er is al een nieuwe Peugeot 309 vanaf 22.200,-.* ___#___. £N_L_L_.*U.W_t_. JrJfcl lJW__r_t_.\J JL -* |
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; Auto onderdelen en accessoires

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

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

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

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

Hagen Top-start 1990
" Milieu - accu "

* Absoluut onderhoudsvrij
* Zeer hoge startcapaciteit

* Moderne vormgeving oranje / grijs
* Europese kwaliteit

* 2 jaar garantie

K£EP e.

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

Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's. Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Goede gebruikte onder-
delen voor alle types van
alle merken. ROBBY'S -
auto-onderd. 045-224123.
Te k. motor v. HONDA Civic,
goed, pr. ’350,-. Maas-
trichterstr. 155 Brunssum.

Motoren en scooters

Te k. HONDA C8650Z, bwj.
'80, pr. ’ 2.700,-. Tel. 045-
-412202 na 15.00 uur
Te k. SUZUKI GS 750, wer-
kelijk i.z.g.st., vraagpr.
’2.650,-. Tel. 045-440696,
na 19.00 uur.

Te k. SUZUKI crossmotor,
250 cc, bwj. '85, ’1.500,-,
Tuddernderweg 144, Sittard
Tel. 04490-15752.
Te k. v. liefhebber HONDA
GLIIOO, bwj.'Bo, km.st.
49.600, compl. koffers, kuip
etc. ’ 8.700,-. 045-752878
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(Bromfietsen

Te k. Aprilia
bromfiets, bwj. juni '88, vr.pr.

’ 3.995,-. Tel 04490-20589/
18209. O Beltjensln 48,

Sittard.
MOUNTAINBIKE met spat-
borden en verlichting, ideaal
voor school, aanbieding nu
f 449,-. Tweewielers Math
Salden, Limbricht.
Grote sortering en nergens
goedkoper; -Fietsen, onder-
delen en banden. Ook voor
reparaties. Simon Olthofs
Tweewiélerspeciaalzaak
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.
OPA-OMAFIETS, dames-
herenfiets, renfiets en frame
Tel. 045-257371.
Te koop VESPA Ciao, als
nieuw. Tel. 045-419260.
Te koop PUCH Maxi met
sterw. en verz. ’ 500,-; he-
renfiets Ralleigh Routier

’ 200,-. Burg. Coonenlaan
19, Landgraaf. 945-319947.

Te k. VESPA Ciao. Tel.
045-716509
SPARTAMET Snorfiets
’1.549,-. Geen aanbet., af-
lossing ’ 50,- p.mnd. Huub
Arets, Rdr. Hoenstr. 118,
Hoensbroek. Tel. 211893
MOUNTAIN BIKES model
1990 v.a ’ 695,-. Geen aan-
bet. afl. ’ 40,- p.mnd. Huub
Arets, Rdr. Hoenstr. 118,
Hoensbroek. Tel. 211893
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 Rider, 4mnd
oud verz., nw.pr. ’2.075,-,
vr.pr. ’ 1.500,-045-320746.
Te k. PUCH Maxi, bwj. '87,
vr.pr. ’550,-, Kasteellaan
2a, Meezenbroek-Heerlen.
Te k. BROMMER merk To-mos, 6 wkn. oud, met verz.
helm, ’ 850,-. 045-225119.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO devolgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Caravans/Kamperen
Caravelair en Sprite 1989 ex
verhuur modellen te koop nu
met duizenden guldens kor-
ting op is op. BARTELS
Caravaning Hommerterweg
256, Amstenrade. Tel.
04492-1870.
Grote INTRODUCTIE show,
André - Jamet vouwwagens'
modellen 1990. Profiteer nu
van onze najaars aktie.
Dealer voor geheel Limburg.
Tentenhuis Hans Stassar,
Heisterberg 78, Hoensbroek
Tel. 045-224200.
CARAVANSTALLING vanaf

’ 175,- per jr. Bartels Cara-
vaning Hommerterweg 256,
Amstenrade. 04492-1870.
FIAT van Hooi bus 8.25 m.
inger. gestoft., APK-gek., pr.
n.o.t.k. Superkampeerauto.
Zr. Paladiaplnts. 28,
Meerssen.

Te k. 5-pers CARAVAN
Burstner Luxe met rondzit,
toilet en luxe voortent, m.
'84, i.z.g.st. geïnt. disselbak,
met veel extra's, vr.pr.
’11.000,-. 04490-17690.
Te k. TOURCAR. Home Car
422, bwj. '84, mcl. voortent,
veel acces, nw.pr. ’ 19000,-
Vr.pr. ’ 11,950,-Bezichtigen
alleen zaterd. Kromstr. 52,
Sittard. 04490-11353.

Vakantie
Te huur riant gelegen studio
in SEEFELD/Tirol. Inl. 043-
-215817.
Prachtig gelegen VAKAN-
TIEWONINGEN te huur te
Wilwerwiltz / Luxemburg. Inl.
ma t/m vrij tel. 045-410071.
Snel gebeld 1 week ZEE-
LAND 30/9 - 7/10 half geld
01189-2953.

Kontakten/Klubs

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

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

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

06-320.323.01
Babbellijn

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

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

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

Tiener-Box 06-320.325.30
Speciaal inbel no. voor HETE MEISJES (va 18j) tegen laag
tarief 010-4951748. Niet alleen het weer is heet 50c.p.m.

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

Tel. 045-311895.
Riversideclub

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

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

uur. Trichterweg 126, Brunssum.

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

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

Privéhuis Michelle
wij staan op scherp!!!

Uook?
045-228481/045-229680

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

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

Zegt het voort
Zegt het voort

Sexclub Lisette
weet hoe hel hoort, iedere avond wervelende show. D
Door Cindy en Lana, let op het juiste adres. Rijksweg

Baexem, nr. 28, tel. 04748-2973.

Bar Club Mirabelle
7 Jonge lieve meisjes ontvangen u in ongedwongen sfeer.

Van maand.-zat. 13.00-02.00 uur. 045-424330.
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sex Royai Tieners06^nr voor 50 eer, p^m. H _.
yAK

_
R320.320.24. 50ct/min °6-

MEISJES 320.320.10
ivi i_ iou L_ o GRATIS PORNO PAKKET

DROMEN Topsex
nfi ion-wo o<» / *r> n --, 18 Jaar' 2 nanden v°i06-320.329.93 /50 cpm maar 2 kwartjes p.m. 06-

LIVE-LIVE-LIVESO ct.p.m. 32Q*325*25SeX-bOX Bel je eigen
06-320.325.06 provinciebox
Grieks Intiem babbel, klets, ratel,

Marcha RODDEL
öoctymin.oe- bel voor limburg

320.325.55 06-320.330.86
LIVE-LIVE-LIVE 50ct/min. Viditel pag. 611. 50 et p.m.

S.M. Box u ~ . .
06-320.330.70 naraiesoi

Talk Prnri Ri)Pe Sex_!____[___ Maar 2 kwartjes p m Q6

Trio-sex 320*323*24
06-320.331.93 (50 c.p.m.) " 06-320.321.03 **

Rijpe vrouwen Retina Sexfoon
Tante Ria 40 jr 50 cpm 06- f °-50 P/m

320^323*45 Orale sex.
320*323*45 06-320.323.40 - 50 et p/m

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

-320.324.06
Speciaal inbel no. voor hete

DAMES tegen laag tarief
010-4951959.

Zeventien
06-320.331.53 (50 c.p.m.)

Lekker in

Lady Bizar
50 et. pm. 06*

320*324*68
Op de wallen heb ik 't erg
naar m'n zin gehad!! Maar
nun ik Privé callgirl werk

doe.. Maak ik echt extreme
dingen mee!!

De Sexbom
06-320.327.11 - 50 c.p/m.

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

len. 045-225237

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

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

' Tev. meisjes gevr.

SCHOOL
MEISJE

06-320.324.35 / 50 c.p.m.
Nobel escortservice
045-459597.
Escortservice all-in
045-326191

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

sexbelevinsbox
06-320.325.36, heftig,

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

Steigerbox
06-320.325.14 - 50 c.p.m.

lekker in alle bochten.
Telefoonsex met hulp-

middelen? wat voor attribu-
ten vind je allemaal in 'n

box? 'n sexbox!
De Vibrabox

06-329.325.16-50 c.p.m.
Sex op maat?!? vertel 'ns 'n
verhaal!! misschien vind ze
jou wel interressant? zij belt

regelmatig onze
Box

06-320.325.20 - 50 c.p.m.
....en toen werd ik aange-
sproken door zon sexuele

gladjanus!! ohhm...!!
ahhm...mm...l!

nombre hombre
06-320.320.23/50 ct.p.m.

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

jou nog kunnen leren!!
vanaf 18 jr»

Zat. en zond. 14.00-24.00 u.
ma t/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

Rijksweg Nrd. 22, Geleen
Tel. 04490-42315.

Tev. meisje gevraagd.
Onze operator bijt!... wat
moet je daar nou mee?

06-320.325.34/50 Ct.p.m.

"De Bijtbox"
lange benen, kort rokje!!

sexcontactenü
Wil je eens vreemd op 'n

andere manier? pak 'ns 'n
lekker donker meisje!
"Zoenbabwe"

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

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

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

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

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

rookworsten en
kadetjes!!

06-320.322.77/ 50 ct.p.m.

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. 12-02uur.
Balthasar Floriszstr. 37 hs,
Amsterdam. 020-762176.

U kunt ’ 150,- winnen !!
06-320.324.94

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

Naturistenbox
Voor blote zonaanbidders.

Voor mensen diezich
durven te laten zien en... telaten gaan.
06-320.327. 88 (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
m©6st6r

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

ufS^W LIMBURG 50ct/minfim 06-320.327.55
fl I» HET M-6AY«ftLEER JE NIEUWE VRIENDEWKEWMEM DIE WIET VER WEGKUNHEN WONENI
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.)

Gay!!
Het is wel even slikken

06-320.327.01 (50cpm.)

Buurvrouw
Katja staat op springen.

06-320.329.01.
Kanjers van meiden op 't
Sexrelatie-nr.

06-320.329.01.

Supersnel sex-contact (50
cpm) Live-afspreek-lijn
06-320.320.55

Ondeugende meisjes willen
sex 06-320.326.33 (50cpm)
Hetevrouwenlijn
Schoolmeisjes, hete chicks

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

Tippelbox:
06-320.326.66 (50 cpm).

Huize Elle
5 lieve meiskes (safe-sex),

sauna, massage. Kapoenstr
29?Maastricht. 043-218884.

Gezellig flirten en ver*!
doe je op de
Flirtbox J06-320.330.01. (SOjP

Sex-Afspreekbard ]
Zoek ze uit (50 cpn'l

06-320.330j^
Spannend!'^

flirten, versieren, afsp' >,
06-320.330.77 (sgj!>
Vannacht alleen voo<^

deugende bellers (5°

06-320.330^
Lekkere meid zkt. se" ..lSex-Contactl'J|
Bel 06-320.320.33_0^T

Peggy PrivH
Verwennen en ven" *worden, datkan bij °]}J;

t/m vr. 11 tot 19 u-u
74393. y

Contactburö,
Lucie, voor bemidde^?adressen. Bel Gele" ||

04490-50921^1 \
Eens in de maand o>&m 'voor 1 lange avonfuU

nacht naar die
Sexclub n

om te.. Hoe vaak..hoen. s,
06-320.326.92 (sgi^ \

Dame zoekt gave i°n%l *
Meisje wil contact y J

ervaren heer. Ze vinö" t
op de

GeneratiebojJ
06-320.326.27 (SOjt^ Si

Opde \Sexsuperbo^
zijn die hete praters Wj, *willen, maar op de n , «
Box daar doen ze t' j
praatje, SexSupert^,

320.324.30 Heetste f ,
320.328.29 50 centje

Opde
bisex-box fvinden eerlijke mens

kaar die weten dat e< {l
te koop is dan mar"1

vrouwtje. öi06-320.328.38 (50J---%
Homo. Mannen die
wat mannen voor e l

kunnen betekenen-
de langste nacht be" (
Box Olymp-Jf;

06-320.326.37 (50jt^
~~~jé

Als haar man biljart on'
Frieda 'n studem

Een stevige
Sportknul

dieer ook iets van "Jj
06-320.326.93 jgOgtV
Alweer die Wip-ln 8° p
gesprek ... en da's ° $
om wat te versieren-^<t
een mazzel, dat er

LijfSexßox,
ook een paar vrije sc

zijn. .„
De Wip-ln Box w

06-320.324.60
De LijfSexßox >

06-320.324.90j__L>y j
Voor Piccolo'^ $

zie verder pagir,a
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" De Amerikaanse hoogleraar Patricia Cross, vandaag eregast
in Heerlen bij de viering van het eerste lustrumfeest van de Open
Universiteit. Foto: .„DIJKSTRA

Grondwet verbiedt
verplichte DNA- test

Advocaat spant geding aan als Raadkamer bloedproef toeslaat:

te verzamelen. Kennelijk ontbreekt
het aan andere bewijzen. De DNA-
test schijnt voor justitie de laatste
strohalm."

Amerikaanse pleit voor
levenslang (door) leren

s*kowicz denkt echter niet dat
? -over komt, aangezien zijn he-
ilrijkste bezwaar tegen de ver-
ste DNA-test op artikel 11 van
'Grondwet stoelt. „Daaruit vloeit
j^< dat het verboden is om zon-

specifieke wettelijke basis
cded af te nemen. Wat rechter-com-

missaris Verheezen beschikt heeft,
brengt een onaanvaardbare aantas-
ting van het lichaam van verdachte
met zich mee. Zelfs als je dronken
achter het stuur vandaan wordt ge-
haald, heb je immers nog het recht
om bloedafname te weigeren. Dat is
weliswaareen strafbaar feit, maar je

vervolg van pagina 1

- De raadsman van de Kerkraadse/lachte in de verkrachtingszaak, mr D. Moszkowicz uit
pstricht, is voornemens een kort geding aan te spannen, in-"■n de raadkamer van de rechtbank in Maastricht komende
iaandag beslist tot het laten doorvoeren van een DNA-test bij
42-jarige verdachte. Voorts zegt Moszkowicz dat rech-

ter-commissaris Verheezen niet be-
voegd is tot het deponeren van eenbeschikking voor een verplichte
DNA-test. „De rechtbank zou hem
dan ook niet ontvankelijk moetenverklaren. Maar los gezien daarvan;
de test is niet voor honderd procent
betrouwbaar. Toch ziet men de ge-
nenproef als belangrijk middel om
bewijsmateriaal tegen de verdachte

Strohalm

kunt medewerking achterwege la-
ten. In dit geval echter, zou de ver-dachte de bloedafname niet mogen
weigeren..." \. t-, .

Rechter-commissaris Verheezen,
die het vooronderzoek in de ver-
krachtingszaak leidt, wilde gister-
middag niet op de affaire ingaan. Hij
verwees door naar persvoorlichter
Nabben, die liet weten dat de rech-
ter-commissaris zijn beschikking
grondde op artikel 225 Invoerings-
wefrvan het Wetboek van Strafvor-
dering, waarin ruimte is geschapen
voor het nemen van bijzondere
maatregelen, betreffende het onder-
zoek in kapitale delicten.

de wind mee. Want door de taai
doorzettende terugloop van stu-
denten tussen de 18 en 24 jaar
hebben universiteiten en hoge-
scholen volop aandachtvoor een
nieuw soort studenten: volwas-
senen van tussen de 35 en 45 jaar.
Deze toeloop verbaast haar niets.
„Integendeel, het sluit aan bij
mijn visie dat de rol van hoger
onderwijs in Amerika drastisch
verandert," meent de hoogleraar
op haar hotelkamer in Amster-
dam, enkele uren na een uitput-
tende vlucht vanuit San Francis-
co.

Voorts ontkende depersofficier metklem dat justitie de DNA-test als
een laatste strohalm ziet om de ver-
dachte achter slot en grendel tekrij-
gen. „Nee hoor, er lopen nog talloze
andere onderzoeken, waarover iknu niet ga uitweiden. De DNA-test
kan echter opkorte termijn voor be-
wijs tegen de verdachte leiden. Van-
daar dat het verzoek van justitie
door de rechter-commissaris werd
gebillijkt." *"

AMSTERDAM/HEERLEN
Ideeën, liefst briljant. Daarvan
zal in toenemende mate de eco-
nomische groei afhankelijk zijn.
Omdat ideeën vooral gedijen bij
gedegen onderwijs, pleit de
Amerikaanse hoogleraar K. Pa-
trica Cross voor levenslang leren
ofwel permanente educatie-
.„Vroeger spon je garen door nog
steeds meer grond te ontginnen.
Later lag je economisch voorop
door het machinepark te perfec-
tioneren. Momenteel hebben
deze mogelijkheden in de geïn-
dustrialiseerde wereld hun gren-
zen bereikt. Nu moet jejeecono-
mische kracht zoeken in dat wat
het menselijk brein bedenkt. In-
derdaad, een onuitputtelijke
bron. Mits je ervoor zorgt dat
eenieder de kans krijgt zich blij-
vend te scholen."Clown

Zoals bekend vond de verkrachting
afgelopen zomer plaats in het
struikgewas langszij een B-weg-
getje tussen Kerkrade en Bocholtz.
De dader, een man gestoken in
clownspak, trok daarbij de scholie-
re van de fiets, sleurde haar de bos-
jes in, bond haar aan armen en voe-
ten, spoot haar in met een kalme-
rend middel en vergreep zich ver-
volgens aan het zestienjarige meis-
je.

Opnieuw een cijfer: niet meer
dan 16 procent van alle Ameri-
kaanse universiteiten en hoge-
scholen is elitair, waarvan Har-
vard en Princeton de exponen-
ten zijn. „Daarentegen staan 3200
instituten voor hoger onderwijs,
waaronder die 1300 'community
colleges', openvoor eenieder van
achttien jaaren ouder."

Patricia Cross zou geen echte
Amerikaanse zijn als ze voor
deze stelling zou wegduiken.
Zonder aarzelen: „Inderdaad,
maar omgekeerd is ook waar. Je
bankrekening wordt bepaald
door je opleiding. En dat meer
geld jein de VS aan een nog bete-
re opleiding helpt, kan ik even-
min ontkennen. Maar het beeld
in Europa dat geld ook alles be-
palend is voor je verdere educa-
tieve ontplooiing, is sterk over-
trokken."

Toch hangt aan deze leergierige
samenleving de geur van geld.
Onderwijs is business. Levens-
lang doorleren is afhankelijk van
jebankrekening, zo opper ik.

ling dat de 'leaming society' is
ingeluid.

Over wat Patricia Cross de 'lear-
ning society' noemt, heeft de mo-
menteel aan de Universiteit van
Californië, Berkeley, verbonden
hoogleraar niet alleen een schap
vol boeken geschreven. Ook en
vooral haar gedurfde theorieën
over volwassenen-educatie is
blijkbaar zo onmiskenbaar, dat
zij vandaag het eerste eredocto-
raat krijgt uitgereikt van de vijf
jaar jonge Open Universiteit in
Heerlen.

„Of neem IBM. Nabij New Vork
heeft deze multinational niet al-
leen een eigen universiteit. Bo-
vendien heeft IBM 6000 leraren
en instructors full time in
dienst." De Amerikaanse defen-
sie te land, ter zee en in de lucht
geeft een leger van 4 miljoen stu-
denten.

Het traditionele beeld van hoger
onderwijs - jonge studenten full
time bezig met een studie - ver-
dwijnt ten gunste van volwasse-
nen die om diverse redenen col-
lege willen volgen, terugkeren
naar school ofafstandsonderwijs
wensen.
„Meer dan 40 procent van alle
studenten aan hogescholen is 25
jaaren ouder. Bijna de helft stu-
deert in deeltijd," memoreert Pa-
tricia Cross met vreugde. En
komt met nog meer cijfers: zeker
3000 merendeels particuliere on-
dernemingen verzorgen jaarlijks
40.000 seminars. Het Amerikaan-
se bedrijfsleven, uiteenlopend
van Xerox tot hamburgerreus
McDonalds, geeft jaarlijks 30
miljard dollar uit aan het oplei-
den en bijspijkeren van zijn
werknemers.

Business

'Geïntegreerd
pijnbeleid

noodzakelijk'

richard willems
Momenteel heeft Patricia Cross

Volwassenen Voor deze inspanning wordt Pa-
tricia Cross vandaag door de
Open Universiteit op een schild
getild.

Juist deze, noem ze volksuniver-
siteiten, draagt Patricia Cross
een warm hart toe. Een sympa-
thie diewortelt in haar jeugd.Als
dochter van lesgevende ouders
in Normal, Illinois, was het van-
zelfsprekend dat zij naar de
kweekschool ging. „Dat was tij-
dens de oorlogsjaren 40-45. Ter-
wijl veel van mijn leeftijdgenotes
en hun moeders werkzaam wa-
ren in de oorlogsindustrie,
mocht ik doorleren. Ik voelde me
bevoorrecht. Zeker toen ik zag
hoe anderen die kans nooit kre-
gen. Vandaar dat ik me later heb
ingespannen voor volwassenen-
onderwijs. En voor 'community
colleges' waar men een eerste, en
vaak een tweede kans krijgt om
wijzer te worden."

Warm hart

Koppel daaraan de 1300 'comm-
unity colleges', te vergelijken
met volksuniversiteiten, met
meer dan vier miljoen studenten
en cijfermatig heeft Patricia
Cross gelijk met haar voorspel-

Tot op heden blijft de man uitKerk-
rade echter ontkennen. De uit Enge-
land 'overgewaaide' DNA-proef zou
wettig overtuigend kunnen aanto-
nen, dat de Kerkraadse huisvader
en de dader één en dezelfde persoon
zijn. Of juist niet, natuurlijk.

Begin september arresteerde de po-
litie na grondig recherchewerk een
huisvader uit Spekholzerheide, op
verdenking van dit misdrijf. Naar
alle waarschijnlijkheid is men ach-
ter de identiteitvan deze man geko-
men, door bij verschillende apothe-
ken navraag te doen naar personen,
die het betreffende kalmerende
middel in het verleden kochten.

Dat de Open Universiteit zich
met dit eredoctoraat optrekt naar
het niveau van internationaal se-rieus te nemen instituten voorhoger onderwijs, verplichtte
haar tevens tot een buiten kijt
staande keuze van de uitverkore-ne. Elf eredoctoraten heeft de
hoogleraar achter haar naam
staan, verdiend met in de bres
springen voor onderricht (hoger
en/of afstandsonderwijs) aankansarme groepen in de VS zoals
minderheden, volwassenen en
vrouwen,

De vernieuwing in Valkenburg valt
samen met het koperen jubileum.
Dat wordt gevierd met een wed-
strijd voor allekoks van de acht Ne-
derlandseCasino's in de middelbare
hotelschool te Heerlen op woensdag
18 oktober.

Verder is er op zondag 5 november
open huis in het casino. ledereen,
die belangstelling heeft, kan tussen
half elf en één een bezoek brengen
aan het casino waar uitleg gegeven
wordt over de verschillende soorten
kansspelen.

t^KENBURG - De officiële Ne-
W 6 casino's gaan zich op een
Kt e wiJze aan net publiek pre-
**t 6keri' ®a^ za* *e merken zijn aan
Vc.r

, briefpapier en andere druk-
K rS 'n advertenties, maar ook
L Ie buitenkant van de acht ge-

n' waar°ver de Nationale
ng Casinospelen thans be-

\^' Het Casino Valkenburg
fej deze week een nieuwe huis-
Sh& n' e ouc*e lichtreclame, die|lty a 12V. jaar de buitenkant vanl
'"e Lasin°gebouw heeft gesierd enl
W?estond uit een vierbladig kla-l
k6ll

,iad met de naam Casino Val-I
Urg, is vervangen door del

naam 'Holland Casino' met daaron-
der Valkenburg.

„Door de gelijkluidende presentatie
van de acht officiële casino's als
'Holland Casino' willen we niet al-
leen benadrukken, dat we tot een en
dezelfde organisatie behoren, maar
ons tevens onderscheiden van de il-
legale speelhuizen," zo verklaart
Valkenburgs casinodirekteur Hans

Schalken de keus van de nieuwe
huisstijl. Een belangrijke rol daarbij
speelde dat de naam 'casino' niet
beschermd is. Die van 'Holland Ca-
sino' is dat wel.

L^et casino in Valkenburgkrijgt in het kader van de nieuwe huisstijl ook een andere lichtre-I me. , Foto: WIDDERSHOVEN

Nieuwe huisstijl
Casino Valkenburg
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Casino lonkt
naar Vrijthof

e^KENBURG - Als het tot
V^ij^rhuizing van het casino uit
'ko,5enb_rg naar Maastricht
'""e } dan wordt er door de direk-
W^Uidelijk de voorkeur gege-
lf> \ aan het Vrijthof. „De stijlvol-
Vfjj^sieke omgeving van het
&*h *s als net ware gescha-
ft V°°? een casmo>" z0 wordt in
Hia 2oJuist uitgekomen kwartaal-
Opgazine van Holland Casino's

end uit de mond van de
Sp lKfnburgse direkteur Hanstjalken.
feen " artikel wordt overigens
Wr* uitspraak gedaan over een
n nUIZing. Wel benadrukt hij
it)je^eens dat er in elk geval een

h
gebouw moet komen om-

'Val, de huidige huisvesting in
oKenburg de allure mist, die
staat

Casino moet uitstralen. „Het
kerTh n°g niet vast of we in Val"
<W<s g blijven dan wel naar el-- vertrekken. Maastricht is
V °Ptie," aldus Schalken. In
l»it„ adem prijst hij evenwel de
lla°aansmogelijkheden van
taJT, Cnt> waar een casinodüloos in zou passen.

in te vullen pijn-evaluatieformulier
en een 'pijnmeter' waarop de pa-
tiënt kan aangeven hoeveel pijn hij
heeft.

" Dergelijke radio-apparatuur verdween uit de auto, waaruitL. Schneider werd doodgeschoten.

Schneider werd doodgeschoten. De
auto werd na de aanslag in Maas-
tricht teruggevonden.

Toen eenmaal vastgesteld was hoe
erg en waar een patiënt pijn had,
werd de behandeling vastgesteld.
Dit komt vrijwel altijd neer op het
toedienen van meer pijnstillers.
„Maar als een patiënt angstig is, hel-
pen die niet. Dan kan een goed ge-
sprek helpen", aldus oncologiever-
pleegkunige in het Maaslandzieken-
huis J. Teeuwen.

Pijnstillers

SITTARD - Een patiënt die
pijn heeft help jeniet metpijn-
stillers alleen. Daarom is het
de plicht van hulpverleners
om een geïntegreerd pijnbe-
leid te voeren. Dit beleid werd
gisteren tijdens het sympo-
sium 'Pijn en kanker' in het
Maaslandziekenhuis in Sittard
aan bijna 200 verpleegkundi-
gen en verzorgenden uit Lim-
burg gepresenteerd.

Onderzoek naar
moord Schneider

zit muurvast

Rechercheteam opgeheven

Onderzoek wees uit dat de auto in
augustus werd. gestolen en vervol-
gens werd overgespoten. Toen de
Sierra werd teruggevonden bleken
onderdelen verdwenen, zoals de ge-
luidsapparatuur (Gellhard radio-
cassetterecorder, type GXR-870
plus Gellhard equalizer, type GXV-
-328) en een dubbele achterspoiler.

Districtverpleegkundige R. Pal-
men-Alings van het Groene Kruis,
kwam tot de conclusie dat in het
Maaslandziekenhuis toegepaste
werkwijze ook gebruikt kan worden
in de wijk. Bijscholing voor ver-
pleegkundigen en goede informatie
voor de huisartsen acht zij noodza-
kelijk.

Het symposium werd georgani-
seerd door Intergraal Kankercen-
trum Limburg (IKL) en het Maas-
landziekenhuis. Volgens onderzoek
heeft 60 procent van de mensen met
kanker veel pijn. Heel vaak zwijgt
men daar over. Het IKL probeert
daarin verandering te brengen.

De eventuele huidige bezitter van
deze spullen, zal als hij de appara-
tuur sinds 9 augustus van iemand
gekocht heeft en hiervan medede-
ling doet aan de politie, volkomen
schadeloos gesteld worden.

HEERLEN - Het onderzoek
naar de moord op Heerlenaar
Louis Schneider zit muurvast.
Gisteren werd het Recherche-
bijstandsteam, dat sinds 1 sep-
tember de moordzaak onder-
zocht, ontbonden.

In maart 1988 begon het IKL in sa-
menwerking met de afdeling inter-
ne oncologie van het Maaslandzie-
kenhuis een 'pijnprojekt'. Bij drie-
kwart van de patiënten bleek het
project meer of minder succesvol.

Voorts wil de politie in contact ko-
men met mensen, die iets.kunnen
vertellen over de djefstal en de ver-
blijfplaats van de witte Sierra. Ook
wil men weten wie de Sierra heeft
overgespo^en en door wie.

De rechercheurs die nog aan de
zaak blijven werken spitsen het on-
derzoek voornamelijk toe op de
zwarte Ford Sierra, van waaruit Bij het project wordt onder andere

gebruik gemaakt van een dagelijks

Volgens drs C. Mattern, pijnarts in
Amsterdam, onderschatten veel
verpleegkundigen en verzorgenden
de rol die zij kunnen spelen bij het
bestrijden van pijn. Vooral bij het
maken van de amnese en bij de be-
geleiding is hun taak belangrijk.
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j^ASTRICHT/HEERLEN - De
Limburg is tegen de ver-

ding van (een deel van) de auto-
Jüseringsafdeling van het kadas-*in Heerlen. Dat hebben Gedepu-
*!_e Staten laten weten in een re-e op het automatiseringsplan

het kadaster voor de komende
1*I',1', waarin gewag wordt gemaakt
*> een overheveling van Heerlen
*f Apeldoorn. Bij de bewuste af-
."irig in Heerlen werken 48 men-t
k hebben gisteren de afwijzing
r" dergelijke voornemens ge-
'"Td naar de ministervan VROM,

het kadaster deel uit-

'Tegenstrijdig mei afspraken rijksdiensten'

GS tegen verhuizing
'kadaster' Heerlen

maakt. De automatiseringsafdeling
is indertijd in Heerlen gevestigd in
het kader van het spreidingsbeleid
van overheidsdiensten. Dat beleid
was er op zijn beurt weer gekomen
om de economische situatie in Lim-
burg extra te prikkelen.
In de brief aan VROM wordt herin-

nerd aan de afspraak dat hetkabinet
niet meer dan evenredig kort op de
gespreide rijksdiensten. Maar daar-
van afgezien vinden GS ook dat de
noodzaakvan een verhuizing onvol-
doende is aangetoond. De knelpun-
ten die in het automatiseringsplan
van het kadaster genoemd worden,

kunnen wel op andere manieren
worden opgelost, aldus GS.

Het provinciaal bestuur vindt dat
eerst naar alternatieven gekeken
moet worden, voordat een besluit
over een reorganisatie valt. GS heb-
ben de minister gevraagd erop toe te
zien dat bij de besluitvorming in-
derdaad daarnaar gekeken wordt.
„En dat niet wordt voorbijgegaan
aan de afspraken die tussen kabinet
en provinciaal bestuur van Limburg
zijn gemaakt," zo wordt eraan toege-
voegd.

In de brief aan de minister merken
GS bovendien op dat de werkne-
mers in Heerlen niet veel voor een
verhuizing naar Apeldoorn voelen.

Open
Universiteit
verleent
eredoctoraat
aan
Patricia Cross

door hans toonen

provincie



# Engelse en Amerikaanse
soldaten op Nederlands
grondgebied ten tijde van
de bevrijding.

De avond-, weekend- en zondaü
diensten beginnen op vrijdagavoj
en eindigen de volgende week V"
dagochtend om 8.30 uur.
VRUNSSUM. Bel TIGH S 71140»
HEERLEN. Apotheek Meez«
brock,Kasteellaan 70, S 045-7213'
B.g.g. TIGH _. 711400.
LANDGRAAF. Apotheek LemP»
Hoofdstraat 5, 'Landgraaf, S <*
310777. Voor spoedgevallen dag'
nacht bereikbaar. ,
KERKRADE - EYGELSHOVJ»Apotheek Smitshuis, LaurastP
71, Eygelshoven, S 045-353434. .
KERKRADE-WEST. Apoth*
Snijders, Kampstraat 114, KerW
de-West, _? 045-420777.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide, ,
Bleijerheiderstraat 52, S 460*
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur
zondag van 12.00 tot 13.00 uuH
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor sp***
gevallen dag en nacht geopend. J
SIMPELVELD - BOCHOI^Voncken, Dr. Ottenstraat 9, SimP?
veld, _? 441100. Zaterdag van W
tot 15.00 uur en zondag van 14.30'
15.00 uur. Voor spoedgevallen »*
men terecht van 22.00 tot 22.30f.
HOENSBROEK. Apotheek BJwijk, Akerstraat Noord 43, S "213773.
NUTH. Voor spoedgevallen &&
apotheek (bgg TIGH S 711400).

TIGH - HEERLEN.
_t 711400

(Informatie over avond- en *’*einddiensten van artsen, tand*
sen, apothekers en het Groe
Kruis.) J
GROENE KRUIS
HEERLEN. Wachtdienst
spoedgevallen tijdens avond .
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur. W^j
enden 24 uur doorlopend S 7114,
Werkdagen, tijdens werkte
S 713712. (~
NUTH - VOERENDAAL - SlMPf'VELD. Wachtdienst voor spoe<«
vallen _? 04405-2995. ~BRUNSSUM - SCHINVELD - Jj,
BEEK. Wachtdienst voor spoe^
vallen S 259090. *HOENSBROEK - MERKELBË^BINGELRADE. Wachtdienst V°l
spoedgevallen _? 225588. ~é

KERKRADE. Voor spoedgeva^j*
is de dienstdoende verpleegd
ge bereikbaar onder _? 462222. . i
EYGELSHOVEN - LANDGRA^Wachtdienst voor spoedgeval
S 323030. J
ARTSEN
HEERLEN. Voor spoedgeva
TIGH (brandweercentrale) bel
S 711400. e i
BRUNSSUM - HOENSBRO^Voor spoedgevallen eigen hmsa
bellen. j
KERKRADE-WEST. Voor spo^
gevallen eigen huisarts bellen- ,j

SCHIMMERT. Voor spoedgeva11

eigen huisarts bellen. jo|
KERKRADE-OOST. Tot zate^12.00 uur vlg. telefoonbeantwoo1*j
van eigen huisarts. Van zaterO J|
12.00 uur tot zondagmorgen lU'^uur dr. Schiffers, Hoofdstraat 4*.
045-452176. Van zondagmo^
10.00 tot maandagmorgen 8.00 j
dr. Uiterwaal, Pricksteenweg 4*>
453059. nf
SIMPELVELD - BOCHOLTZ- VJ
Mom, Karolingenstraat 27, Sin1^
veld, S 045-443938. Jr
SCHAESBERG. Zaterdag fYpenburg, Lichtenbergerstraat a
S 322072 en zondag dr. VPn
Schumanstraat 14, S 045-32060^
ÜBACH OVER WORMS -WENHAGEN. Eigen huisarts *■
len. J
VOERENDAAL. Praktijk &>
huisplein 4 S 751322.

Patiënten gezondheidscentr a
Hoensbroek-Noord kunnen dag
nacht bellen, _? 214821. ;

DIERENARTSEN
HEERLEN - HULSBERG - V^RENDAAL. Quadvlieg, PapE/jl
jans 56, _? 045-212928. B.g.g-
S 711400. x,é
KERKRADE - ÜBACH Orfi'WORMS - SCHAESBERG - Nl^WENHAGEN - EYGELSHOVj
Reinders, Willem Sophiapleif* .
Kerkrade, S 045-417700. Spree»u{
van 11.30 tot 12.00 uur en van I*'
tot 19.30 uur. „,„
SIMPELVELD - BOCHOLT^j
GULPEN -VAALS - WIJLRE - WJTEM. Janssen, Hofstraat 9, NUS^ler, S 04451-1969. Spreekuur \
11.30 tot 12.00 uur en van 17-3U
18.00 uur. nBRUNSSUM - SCHINVELDNUTH - HOENSBROEK - SC£g
NEN. Van Dijk, Burgemeester rjk
straat 2, Schinnen, _ï 004493-^
Spreekuurvan 11.30 tot 12.00 uU
van 17.30 tot 18.00 uur. J

APOTHEKEN

WEEKENDDIENSTEN

In de komende periode zullen er
nog meer activiteiten plaatsvindenin het kader van de jubileumvie-
ring.

Forum: Sec no evil, hear no evil, vr t/m
zo 18.30en 21 uur, zo ook 15 uur, ma t/m

-do 20.30 uur. Roadhouse, vr t/m zo 18.30
en 21 uur,zo ook 15 uur, ma t/m do 20.30
uur. Sirkel: Bird, wo do 20.30 uur.

SITTARD

Roxy: Indiana Jones and the last crusa-
de, vr t/m do 20.30 uur, zo ook 15 uur.
Studio Anders: Lock Up, vr t/m do 20.30
uur, zo ook 15 uur.

GELEEN

14.30 en 21.15 uur. Cinema-Palace: In-
diana Jones and the last crusade, dag. 18
en 21 uur, za zo wo ook 14.15 uur. Lethal
Weapon 2, dag. 21.30 uur, za zo wo ook
14.30 uur. Roadhouse, dag. 18.15 en

'21.15 uur. Beaches, dag. 18.15 uur. Plat-
voet en zijn vriendjes, za zo wo 14 en
15.30 uur.Lumière: Zwarte regen, vr t/m
wo 20 en 22 uur. Bagdad Café, dag. 21
uur. VPRO-Cinema, do 19.30-23.30 uur.
Kinderfilmhuis Zoem: Lucky Luke en. de ballade van de Daltons, zo 14 uur.

I Mabi: Sec no evil, hear no evil, vr t/m zo
;.14.30 18.30en 21 uur,ma di do 21 uur,wo
"14.30 en 21 uur. Lock up, vr t/m zo 18.30

" en 21.30 uur,vr ook 14.30uur, ma t/m do
;.21.30 uur. Taran en de toverketel, za zo
'"wo 14.30uur. The adventures of the Ba-ron Münchhausen, vr t/m zo 14.30 18.15
.en 21 uur, madi do 21 uur, wo 14.30en 21

/uur. License to kill, vr t/m zo 14.30 18.15
"en 21.15 uur, ma di do 21.15 uur, wo

Karate Kid 3, vr t/m zo 22.15 uur

MAASTRICHT

1 Autokino: Lock up, vr t/m wo 20 uur.

SCHAESBERG

Royal: Indiana Jones and the last crusa-
de, dag. 15 18.15 en 21 uur. Rivoli: Sec
no evil, hear no evil, dag. 14.30 16.30
18.30 en 21.30 uur. Maxim: Lock up,
dag. 14.30 18.30 en 20.30 uur. H5: The
Kickboxer, dag. 14.30 19.30 en 21.30 uur,
za zo ook 16.30 uur. Lethal Weapon 2,

.dag. 14 18.30en 21 uur, za zo ook 16 uur.
-K-9, dag. 14.15 19 en 21.15 uur, za zo ook
; 16.15 uur. Roadhouse, dag. 18.45 en 21
* uur, za zo ook 16.45uur, vr ma di do ook. 14 uur. Blueberry Hill, dag. 14 18.45 en
"21 uur, za zo ook 16 uur. Platvoet en zijn
'vriendjes, za zo wo 14 en 15.30 uur. De

Spiegel: Loos, vr t/m di 21 uur.

HEERLEN

BRUNSSUM - De stichting St.
Aemiliaan uit Bleyerheide in Kerk-
rade wandelt op 8 oktober door het
Wormdal in Duitsland en de bossen
rond Kerkrade. Er zijn verschillen-
de afstanden (10,15 en 30 kilometer)
en men kan tussen 09.00 en 14.00
uur starten vanaf het Jongenspen-,
sionaat in Bleyerheide. Het start-
geld bedraagt 2,50 gulden en de
tocht gaat onder alle weersomstan-
digheden door. De organisatie be-
veelt aan een paspoort mee te ne-
men.
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Wandeling
door Wormdal

In de maand oktober staan onder
meer werelddierendag (4 oktober),
een lichtprocesie (7 oktober), een
mis met het dameskoor (14 oktober)
en een spelenavond (19 oktober) op
het programma. In november vin-
den een concert van het gemengd
koor (3 november), een carnavalszit-
ting (11 november), een dansavond
(12 november), een bezinnings-
avond (15 november) en een toneel-
uitvoering (22 november) plaats.

De expositiewordt vanavond om
acht uur ingeleid met de lezing
'Zuid-Limburg 10 mei 1940' door
luitenant-kolonel b.d. E. Bron-
gers. Hij zal aan de hand van
dia's herinneringen oproepen
aan de oorlogsjaren en de bevrij-
ding van Zuid-Limburg.

EYGELSHOVEN - In de monu-
mentale Laethof (voormalig ge-
meentehuis) aan de Putstraat in
Eygelshoven wordt dit weekein-,
de een fototentoonstelling ge-
houden over de oorlogsjaren en
de bevrijding. Daarbij ligt ook de
aandacht op de bevrijding van
Zuid-Limburg' nu 45 jaar gele-
den. Ook van de bevrijdingsfees-
ten van Eygelshoven blijkt foto-

In alle ruimten van de histori-
scheLaethof worden de oorlogs-
jarenin ons land op overzichtelij-
ke wijze uitgebeeld. Naast deze
foto's wordt ook oorlogsmate-
riaal tentoongesteld. De gratis
toegankelijke expositieis mor-
gen geopend van 14.00 tot 17.00
uur en zondag van 11.00 tot 17.00
uur.

Maassen en ir. R. Sluijsmans.
Voor belangstellenden is er van
19.00 tot 20.30 uur een receptie in
de aula van de school aan de
Eijkhagenlaan 31 in Landgraaf.

huldigt zaterdag tussen 19.00 en
20.00 uur in verenigingslokaal 't
Drieluik, Heerlerbaan 107, drie
jubilarissen in verband met hun
40-jarig lidmaatschap. Tijdens
een receptie worden in de bloe-
metjes gezet de heren JulesLem-
mens, Hein Mertens en Jacques
Tummers.

" Het jaarlijkse patroonsfeest
van het Koninklijk Kerkraads
Mannenkoor St. Lambertus kent
zaterdag twee hoogtepunten. Na
de H. Mis om 19.00 uur in de
St. Lambertuskerk worden om
20.00 uur in deaula van deTech-
nische School aan het Old Hicko-
ryplein de zilveren jubilarissen
Peter Breuer, Wim Keulartz en
Victor Beckers. Peter Breuer
viert tevens zijn 50-jarig jubi-
leum als zanger. Daarna wordt
Hennie Ramaekers officieel
geïnstalleerd als nieuwe dirigent
van het koor.

" Harmonie St. Aemiliaan Bleij-
erheide huldigt zondag 1 oktober
de jubilarissenGer van den Boo-
men, Cor Kluytmans en Math
Engels in de Harmoniezaal. Er is
gelegenheid tot feliciteren van
12.00 tot 13.00 uur. Ger van de
Boomen is 25 jaarmuzikant. Cor
Kluytmans is naast zilveren jubi-
laris ook secretaris van St. Aemi-
liaan. Math Engels is 25 jaar lid
van actieve commissie van dona-
teurs.

Koninklijke
onderscheiding

" De heer Joep Bos (Heerlen)
ontving gistermiddag op Kasteel
Hoensbroek uit handen van
Heerlens burgemeester Van Zeil
de versierselen behorende bij
zijn benoeming tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau. Joep
Bos nam in verband met het be-
reiken van de 65-jarige leeftijd
officieel afscheid als secretaris
van het Werkvoorzieningschap
Oostelijk Zuid-Limburg. De heer
Bos mag gezien worden als de
stuwende kracht, gedurende 25
jaar, achter de werkvoorziening
in deze regio, die uitgroeide tot
5800 werknemers. Tijdens de af-
scheidsreceptie van de heer Bos
bestond tevens de gelegenheid
kennis temaken met de heer J.
Radermacher, de nieuwe secre-
taris van het Werkvoorziening-
schap." Het Mannenkoor Polyhymnia

Heerlen, dat zelf 45 jaar oud is," De heer Biemans (tweede van rechts, naast zijn vrouw)
tijdens zijn afscheidsreceptie in het gemeentehuis in Voe-
rendaal. Foto: FRANS RADE.in gesprek

Huisdierenkeuring
in Schrieversheide

HEERLEN - In de kinderboerderij
bij het bezoekerscentrum Schrie-
versheide in Heerlen-Noord zal op
woensdag 4 oktoberter gelegenheid
van werelddierendag tussen 14.00
en 16.00 uur een dierenarts aanwe-
zig zijn om huisdieren te keuren.
De resultaten van de keuring wor-
den in een rapport vastgelegd. Kin-
deren tot twaalf jaar mogen gratis
aan deze activiteit meedoen. In het
bezoekerscentrum worden doorlo-
pend films over huisdieren ge-
draaid.

" Monique Hanssen (Schin-
veld) slaagdeaan deRijksuniver-
siteit in Maastricht voor haar
doctoraal examen geneeskunde.

" Aan de Katholieke Universi-
teit in Nijmegen slaagde Pascal
Kuipers (Heerlen) voor zijn doc-
toraal examen geschiedenis.

" Aan de Katholieke Universi-
teit in Leuven slaagde Sophia
Kallen (Rimburg) voor haar li-
centiaat in depolitieke en sociale
wetenschap op haar doctorale
scriptie 'het nieuweregionale be-
leid van de uitgebreide Europese
Gemeenschap' met onderschei-
ding.

" Aan de Technische Universi-
teit in Delft slaagde E.M.M. Wil-
lems (Heerlen) voor ingenieur
technische natuurkunde.

" Desirée Severens (Heerlen)
behaalde aan deKatholieke Uni-
versiteit Nijmegen haar docto-
raal examen orthopedagogiek.

" Paul Kaesler (Rimburg)
slaagde aan de Katholieke Uni-
versiteit in' Nijmegen voor het
doctoraal examen biologie.

Geslaagd
" Nicole van de Kar (Übach
over Worms) slaagde aan deKa-
tholieke Universiteit te Nijme-
genvoor het artsenexamen.

per persoon

Afscheid van
secretaris

bij de gemeente. Ze werkte eerstbij de afdeling huisvesting en
werd in 1975 secretaresse van de
wethouders. Ze werkte onder an-,
dere voor de wethoduers Schlös-
ser, Niesten, Savelbergh en An-
driesma. Nadienwerkte ze als se-
cretaresse van de burgemeester.
Haar functie wordt overgeno-
men door mevrouw N. Franssen-
Alberts.

" Lieske Thelen (78) heeft gis-
termiddag afscheid genomen
van de bejaardensoos Pancratius
in Heerlen. Zij was dertig jaar
penningmeester en heeft in die
tijd altijd de eindjes van de ver-
eniging aan elkaar weten te kno-
pen. Tijdens de feestmiddag heb-
ben de bejaarden mevrouw The-
len en haar echtgenoot flink in de
bloemetjes gezet.

Ik zou er aan willen toevoegen: ja-
wel hoor bungalowparken bouwen
en golfbanen aanleggen, daarzijn ze
ondertussen ook heel goed in ge-
worden.

Landgraaf Ed Bekema

De foto overziende, moet ik denken
aan de woorden van de voorzitter
van de Raad van State, jaren gele-
den reeds uitgesproken: „Mijn God
kunnen jullie in Limburg niks an-
ders dan wegen aanleggen!"

Als men het tracé goed bekijkt en
men ziet wat er allemaal in de ver-
nieling wordt geholpen en wat er
voor moet wijken. Niet alleen ak-
kers, velden en boerderijen, maar
ook waardevolle beemden. Zelfs
woongemeenschappen worden in
tweeën gedeeld.

De recentelijk geplaatste kleurenfo-
to van de streekweg 21 drukt ons
Limburgers weer eens met de neus
op de feiten. Namelijk dat onze pro-
vinciale bestuurders op een werke-
lijk onnavolgbare wijze bezig zijn
deze toch al aangetaste provincie
nog verder naar de knoppen te hek
pen, wat betreft wegenaanleg.

Streekweg

" Mevrouw J. Haenen, die ja-
renlang secretaresse is geweest
van de wethouders en de burge-
meester in Heerlen, heeft per 1
september afscheid genomen.
Mevrouw Haenen kwam in 1954

Afscheid

" De heer G. Biemans nam gis-
termiddag tijdens een druk be-
zochte receptie in het gemeente-
huis van Voerendaal afscheid als
gemeentesecretaris. Biemans
heeft ruim veertien jaarbij de ge;
meente Voerendaal gewerkt
Eerst als hoofd van de afdeling
financiën en de laatste vier jaar
als gemeentesecretaris. De heer
Biemans is onlangs benoemd tot
gemeentesecretaris van Valken-
burg. Tijdens de receptie kon
men tevens kennismaken met de
heer C. Raes, die met ingang van
1 oktober is benoemd tot opvol-
ger van Biemans.

Huldiging van
jubilarissen

" Het Eijkhagencollege in
Landgraaf viert vandaag de zil-
veren jubilea van de heren H.

Klimmen

Heerlen

" Joep Bos, Ridder in de Orde van Oranje Nassau, ontvangtfelicitaties van burgemeester
VanZeil. Foto: DRIESLINSSEN

dens die een half uur duren, is:
drumfanfare Molenberg, Antil-
haans Koor, Zol Mol Band, zang-
koor Molenberg èn harmonie St.
Bernadette. Toegang gratis.

SOS-HULPDIENST
Dag en nacht bereikbaar, S 7l9y'
Geslachtsziektenbestrijding:
24-uurs infolijn S 740136.

" De Limburgse Werkgroep Filip-
pijnen houdt maandag 2 oktober
vanaf 20.00 uur in het Missionair
Centrum aan de Gasthuisstraat
weer haar maandelijkse 'schrijf-
ayond' voor politieke gevangenen.
Fieke Klaver en Fons Litjens doen
verslag van hun reis door de Filip-
pijnen.Hoensbroek

" Maandag 2 oktober is van 14.00
tot 16.00 uur in het Centrum voor
Maatschappelijk Werk aan de
Kloosteraderstraat 20 een spreek-
uur voor ex-mijnwerkers in Kerkra-
de. Telefoneren kan ook van maan-
dag tot en met donderdag van 09.30
tot 12.00 uur: _S 045-713511. Overi-
gens is er elke eerste en derde don-
derdagmiddag van de maand
spreekuur.

klein journaal
oostelijke mijnstreek S redactie: 739282 I

verlening die als doel heeft mensen
met elkaar in contact te brengen
door middel van sociale en recrea-
tieve activiteiten. Er zijn drie werk-
gebieden: dagopvang, huisbezoek
en incidentele hulp. Meer informa-
tie: mevr. Jacobs, S 045-256291 of
mevr. Heymann, S 045-254325.

trum zijn 's middags diverse activi-
teiten zoals volksdansen en gooche-
len. Wandelen met het IVN kan van-
af 14.30 uur. Parallel aan het pro-
gramma is in de filmzaal vanaf 14.00
uur gelegenheid om mevrouw Van
Boxtel en de heer Wouters te felici-
teren met hun 10-jarig jubileum als
vrijwilliger.

kanten' sluiten het driedaags feest
af.

Landgraaf

" Kanarievereniging Zang en
Kleur houdt zondag vanaf 10.00 uur
in zaal Pijls aan de Oranje Nassau-
straat 10 een zogenaamde tafelkeu-
ring. Gastdocent is keurmeester Ha-
geman uit Eindhoven.

" Het Mannenkoor St. Remigius
opent zaterdag om 19.00 uur het
jaarlijks patroonsfeest met een
plechtig gezongen H. Mis in de pa-
rochiekerk in Klimmen. Aanslui-
tend worden de jubilarissen Sjir
Pisters (25 jaar lid) en Leo van
Weersch (10 jaar dirigent) gehuldigd
in zaal Keulen.

Voerendaal

Kerkrade

Brunssum" Op de draf- en renbaan wordt
zondag tussen 10.00 en 17.00 uur een
snuffelmarkt gehouden. In de over-
dekte ruimtes van het hoofdgebouw
is opnieuw een groot aanbod van
spulletjes.

" De Spoorweg Sport- en Ontspan-
nings Vereniging Heerlen houdt
zondag een familie-wandeltocht.
Vertrek vanaf 'de Spuiklep', gele-
gen op het NS-emplacement (langs
de Parallelweg). Inschrijven vanaf
09.00 uur, voor 22 km tot 12.00 uur,
15km tot 13.00 uur en 5 km tot 15.00
uur.

" In café 't Wapen van Brunssum
aan de Maastrichterstraat wordt
vrijdag, zaterdag en zondag een
avond-wielerdriedaagse op home-
trainers gehouden. Op de avonden
wordt gefietst van 19.00 tot 23.00
uur. Kinderen kunnen zaterdag- en
zondagmiddag gratis fietsen. Meer
informatie en eventuele opgave: de
heer Borger, _. 045-259020 of 045-
-270911.

" Zymose houdt zondag 1 oktober
een beurs voor tweedehands kle-
ding en speelgoed ten bate van
vrouwenactiviteiten. De beurs is ge-
opend van 10.30 tot 15.00 uur en
wordt gehouden in het MFC aan de
Prinsenstraat.

" In de aula van huize 'De Berg'
(Gasthuisstraat 45) is vanavond om
19.30 uur het Oecumenisch avond-
gebed. Het thema is 'vrede.

" In café De Nor treedt zaterdag
vanaf 22.00 uur de groep 'Touch' op.
De groep bestaat uit Harry Schoffe-
len, Hans Rademacher, René Quan-
jel en Theo Hansen. Entree vrij.

BRUNSSUM- In het jeugdhuis£de Maanstraat in Brunssum co»(
teren komende zaterdag het
mend koor IVO en harmonie-ory
Concordia uit Brunssum. Het * ikoor brengt werken van ondfr
dere Mozart, Viadana, Obrecn 1■
Morley ten gehore. Concordia r,
senteert zaterdagavond voorn
lijk populaire evergreens. Aan
20.00 uur. Entree gratis.

Concert van
het Ivo-koor

0 Speeltuin 'Prickbos' houdt zon-
dag ter afsluiting van het seizoen
een kindermarkt van 12.00 tot 16.00
uur. Alle kinderen kunnen dan hun
eigen spulletjes verkopen. Er is bo-
vendien een prijs voor het leukst
versierde kraampje.

" Harmonie St. Joseph houdt vrij-
dag, zaterdag en zondag haar tradi-
tioneel 'Oktoberfeest' in trefcen-
trum Kunderhoes aan de Hogeweg.
Vrijdag is vanaf 20.00 üur de Veroni-
ca disco drive-in show. Zaterdag is
van 19.30 tot 21.00 uur de receptie
van de gouden jubilarisPiet de Ko-
ning. Aansluitend is er een gezellige
avond met de Martinelli's. Zondag
zijn er vanaf 17.00 uur concerten
m.m.v. De Berggalm Klimmen, St.
Gabriël Hoensbroek en St. Joseph
Voerendaal. De 'Voerendaler Muzi-

" De werkgroep Vrouw Geloof en
Leven houdt maandag in het Mis-
sionair Centrum (Gasthuisstraat 19)
een thema-avond in het kader van
'Vrouw en Gerechtigheid. Aanvang
19.30 uur. De toegang is gratis.

" Het Welfarewerk van het Neder-
landse Rode Kruis in Brunssum en
Onderbanken zoekt vrijwilligers.
Welfarewerk is een vorm van hulp- " Het 'Sociaal Program' van Wel-

terhof houdt vandaag een vrijwilli-
gersdag. In het Ontmoetingseen-

9 Molenbersge muziekgezelschap-
pen bieden de liefhebbers zondag
van 14.00 tot 17.00 uur in de Pius
K-kerk Molenberg een concertmid-
dag aan. De volgorde van de optre-

wisselend programma aange-
boden.

materiaal bewaard te zijn geble-
ven.

Uitgebreidfestiviteiten-programma
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Driekwart eeuw
wijk Mariarade

bioscopen
Van onze verslaggever

HOENSBROEK - In het kader
van het driekwart eeuwfeest
van de Hoensbroekse wijk Ma-
riarade vindt vandaag een
scholenuitwisseling plaats
tussen basisschool De Regen-
boog en het St. Janscollege.
De leerlingen van beide scho-
len krijgen vanmiddag een af-

Zondag begint het feest rondom '75jaar Mariarade' om 11.00 uur meteen eucharistieviering in de Heilig
Hart van Jezuskerk, diewordt opge-luisterd door het gemengd koor St.
Jozef. Aansluitend is er in het ge-
meenschapshuis van Mariarade een'tref-in', waar (oud)-bewone- - van
de wijk de gelegenheid wor' gebo-Iden elkaar op informele /ijze telontmoeten. Voor de muzikale om-lijsting zorgt onder andere SjefDie-Ideren en het duo 'Oetgeschloape'. Laethof in teken van

oorlog en bevrijding

oostelijke mijnstreekLimburgs dagblad



Kasparov op weg
naar topscore

TILBURG - Zelfs Viktor Kortsjnoi
heeft Kasparovs Tilburgse zege-
tocht niet kunnen stuiten. De we-
reldkampioen dendert onvervaard
voort op weg naar ongekende hoog-
ten. Nog twee punten uit de reste-
rende drie partijen en hij heeft Ro-
bert Fischers historische topscore
verbeterd.

Geel voor Blattler
bij heroptreden

Gre nslandtreffengestart

Primeur voor
Hellebrekers

Van onze
medewerker

BEEK- Op de eerste
wedstrijddagvan het
Grenslandtreffen in
het ruitersportcen-
trum Beek kwamen
de springcombina-
ties klasse beginners

en licht in actie. De
eerste winnaar van
het vierdaagse eve-
nement op nationaal
en landelijk niveau
was Hellebrekers,
die met het paard
Wiscon de begin-
nersklasse op zijn
naam schreef.

Beginners: 1. Hellebre-
kers met Wiscon; 2.
Storms met Cherry Evi-
to; 3. Cordewener met
Distane. Springen Licht,
groep A: 1. Schoofs met
Zephyr; 2. Boesen met
Royal Diable; 3. Rooyak-
kers met Dusty. groep B:
1. Moeskops met Celine
M.; 2. Smits met Casand-
ra; 3. Timmermans met
Little Goldi. Programma
vandaag: 10.30 uur,
springen nationaal 1.30
meter; 13.45 uur, sprin-
gen nationaal 1.40 meter.
16.45 uur, springen natio-
naal 1.30 meter; 19.10 uur,
springen NKB-finale be-
ginners; 20.10 uur, sprin-
gen NKB-finale klasse
licht; 21.25 uur, springen
nationaal 1.40 meter.

KERKRADE - Na een afwezigheid
van negen maanden vanwege twee
achillespeesoperaties maakte Roda
JC'erPierre Blattler zijn rentree op
het veld. Dat gebeurde gisteravond
in het tweede elftal van de Kerkra-
denaren, die in het kader van de zo-
genaamdebeloftencompetitie tegen
de reserveploeg van Borussia Mön-
chengladbach speelden. Het werd
0-1.
Blattler speelde slechts drie kwar-
tier mee. Bovendien liephij pal voor

rust ook nog tegen een gele kaart
aan. „Ik ben al blij dat ik een helft
heb kunnen spelen", meende Blatt-
ler. „Het was allemaal nogal stijfjes
en de scherpte is totaal zoek. Ik
denk dat ik nogzon wedstrijd of zes
in hettweedeteam speelen danzien
we wel verder wat het gaat worden".

In de 75e minuut kon Borussia
Mönchengladbach aan de leiding
komen door een misverstand tussen
Broeders en Van der Luer.

Uitslagen elfde ronde: Ljubojevic (Joeg)-
Hjartarson (IJs) afgebroken; Piket (Ned)-
Sax (Hong) '/a-'/z; Kasparov (Sov)-Kortsjnoi
(Zwits) 1-0; Agdestein (Noor)-Ivantsjoek
(Sov) '/_-»/2. De stand:l. Kasparov 9/2 pnt; 2.
Kortsjnoi 7 p; 3. Sax 5V_ p; 4. Hjartarson en
Ljubojevic i¥> p en 1 afg. partij; 6. Agde-
stein en Ivantsjoek 4V_ p; 8. Piket 3 p.

Tranen van vreugde na bereiken halve finale
Volleyballers reusachtig

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

OÖREBRO- Het Nederlands
volleybalteam heeft een ge-
middelde lengte van 2,03

/~-| meter. Ondanks die impo-
K\/^ santé lichaamsbouw
IV_/| schaamden de Oranjereu-

' *—* '""' zen zich gisterenavond in
het Zweede Örebro na de

maximale 3-0 winst op Polen niet en werden
de traanklieren spontaan geactiveerd.
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VoorzitterDe Swart van Feyenoord wil aftreden
OverlegPSV-Ploegsma

nog zonder resultaat

Minder dan een etmaal eerder immers was voor de
Oranjeploeg een wereld nagenoeg ingestort. Door
eigen, collectief falen. Slechts een zeer fragiel touw-
laddertjerichting kruisfinales bungelde nog boven de
afgrond. Maar dan diende er wel in de laatste poule-
wedstrijd tegen het verrassend sterke Polen zonder
setverlies gewonnen te worden. Ondanks die giganti-
sche druk dwong de basiszestal bij vriend en vijand
respect af met een feilloos geklaarde klus. Setstanden
15-3, 15-7, 15-6.

Cijfers EK
at

OREBRO- Uitslagen van het Europees »
kampioenschap volleybal voor heren-
teams ir^het Zweedse Örebro:
Poule A: Frankrijk-Italië 3-2 (15-5, 15-13, i
4-15, 15-17, 15-13); West Duitsland-DDR
3-1 (15-3, 11-15, 15-10, 15-4); Zweden-.
Bulgarije 3-2 (10-15, 15-13, 15-12, 13-15,
15-10. Eindstand: 1. Italië 5-8 (14-6); 2.
Zweden 5-8 (12-8); 3. Bulgarije 5-6 (12-8);
4. Frankrijk 5-6 (10-9); 5. West-Duitsland "5-2 (6-13); 6. DDR 5-0 (5-15).
Poule B: Nederland-Polen 3-0 (15-3, 15-
-7, 15-6); Sovjetunie-Roemenië 3-0 (15-5,
15-9, 15-6); Joegoslavië-Griekenland 3-2
(8-15, 15-10. 10-15, 15-12, 16-14). Eind-
stand: 1. Sovjetunie 5-10 (15-4); 2. Ne--
derland 5-6 (11-7); 3. Polen 5-6 (10-7); 4.
Joegoslavië 5-6 (11-11); 5. Roemenië 5-2
(5-13); 6. Griekenland 5-0 (5-15).
Zaterdag halve finales: Nederland-Ita-
lië; Sovjetunie-Zweden.

Leo Beenhakker: 'Je blijft achterfeilen aanlopen'

Ajax likt zijn wonden

Onverdroten ging de Oranjebrigade
door in de volgende periode. Zelfs
voor gevreesde aanvalskanon Zbigr

Heel even verloor Oranje de greep
op het scoreverloop in de aanvangs-
minuten van het derde bedrijf.
Brokking nam bij 2-5 zijn enige
time-out in deze partij. Er volgde
een fase waarin het Nederlandse
spel de grens van perfectie bereikte:
9-5. Daarna beseften de Poolse vol-
leyballers dat tegen deze optimaal
draaiende hoogvliegers geen eer te
behalen viel. De ploeg drong niet
meer aan. Een laatste droge knal
van Ronald Zoodsma deed alle so-
res van een avond daarvoor verge-
ten: 15-6.

Zijn collegaMilewski wisselde liefst
vier basisspelers om met een ander
aanvalsritme verwarring te stichten,
maar ook onder die taktische va-
riant bleef Oranje rustig en con-
stant. De Poolse equipe was niet bij
machte een oplossing te vinden te-
gen de Nederlandse overmacht en

Met die woordkeus, afkomstig uit
het psychologische arsenaal waar
zijn yader en ex-bondscoach Arie
Selinger zich regelmatig met succes
van placht te bedienen, liet Selinger
jr. de gewenste vonk overspringen.
Een mentale douche die zowel
strijdlust als wedstrijddiscipline bij

Woordkeus Greep

niew Zielinski was er geen doorko-
men meer aan. Bondscoach Harrie
Brokking: „We hebben onze basis-
opstelling bewust een aantal plaat-
sen doorgedraaid om hem aan ban-
den te kunnen leggen".

bezweek onder een toenemende
foutenlast: 15-7 na een tussenstand
van 9-3.

In de wetenschap dat het bereiken
van de eerste vier op dit toernooi
vlak onder handbereik lag, ver-
scheen Polen redelijk ontspannen
tussen de lijnen. Twee keer slaag-
den de manschappen van coach
Leszek Milewski er in om een bal
achter de Nederlandse blok te plaat-
sen. Daarna werd de netverdediging
onder aanvoering van Ronald
Zoodsma een vangnet voor de Pool-
se scorepogingen: 15-3.

de Nederlandse ploeg van een nieu-
we slijtlaag voorzag.

" Het succes
was groot, de
blijdschap ook.
De Nederland-
se volleyballers
in Zweden lie-
ten hun emoties
de vrije loop.

„We hadden afgesproken om, met
het verstand op nul, deze wedstrijd
bal voor bal te spelen. Je eigentaak
in het veld zo perfect blijven uitvoe-
ren, dan hadden we een kans. Pas
bij 12-6 in de derde set voelde ik
mijn handen licht trillen. Realiseer-
de ik me dat we het gingen flikken",
verklaarde regisseur Peter Blangé
na afloop.
De overtuiging dat de Poolse equi-
pe bedwongen kon worden, had in
feite al woensdagavond, direct na
het debacle tegen Joegoslavië, post-
gevat. Aanvoerder Avital Selinger
verzamelde zijn ploeggenoten om
zich heen in de kleedkamer. „Wat
vandaag gebeurd is, is niets. Dat ligt
achter ons. Maar morgen, dat wordt
een mooie dag. Dan vieren we een
feestje."

Plannen
Carlo de Swart, voorzitter van
Feyenoord, dreigt te zullen opstap-
pen omdat hij door de commissaris-
sen Huubvan den Boogaard (tevens
shirtsponsor) en Jorien van den
Herik niet op de hoogte is gesteld
van de plannen om PSV-manager
Kees Ploegsma te benaderen. De
Swart moest uit de krant vernemen
dat Van den Boogaard namens
Feyenoord afgelopen weekeinde
een gesprek heeft gehad met
Ploegsma.

ïftICH - Het 'crisisoverleg' tus-
Jtfe drie PSV-bestuurders Jac-
ïfßuts, Harry van Raay en Kees
rSsma heeft nog niet tot een be-
jfjrig geleid over het aanblijven
F Ploegsma als manager. Voorzit-

en penningmeester Van
P/V vlogen donderdag in de och-
I[J met het elftal terug uit Zürich,
u'3-jarige manager die niet alleen
ÏJele ontwikkeling van de lands-
ï'Pioen heeft meegemaakt, maar
■£■* een belangrijk deel zelf heeft
J^ld, bleef in Zwitserland in ver-
Jtt met de loting voor de tweede
'ffe van de Europese bekertoer-
|K'en, die vandaag plaatsvindt.

'ü is geconfronteerd met het aan-
jk? aan Ploegsma over te stappen
?t de Rotterdamse club, dat één
ifde geldschietersvan Feyenoord
iMi van den Boogaard van shirt-
Nor HCS) heeft gedaan. In een
I? nieuwe organisatiestructuur
J^eKuip zou hij de functie van al-
j^en directeur moeten vervul-
C' Hem zou een budget, gezegd
k^t 35 miljoen gulden, ter hand
pden gesteld dat de vergelijking
E de financiële middelen van
fj gemakkelijk kan doorstaan.
t'|ens beweringen, die in Luzern
L" Zürich bevestigd konden wor-
O zou Ploegsma zijn arbeidsover-k^omst met PSV reeds hebben
gezegd. Gegeven de beëindig-
ijmijn van drie maanden van het
E^act tussen club en manager is

(it begrijpelijk dat Ploegsma een
CPraak voor het einde van de
/'and wenst.

Hoewel niemand bedragen wilde
noemen, ligt het voor de hand aan te
nemen dat Ploegsma voor de func-
tie bij Feyenoord een veelvoud van
het salaris is aangeboden dat PSV
hem op het moment betaalt. In
Zwitserland heeft penningmeester
Van Raay laten blijken dat een ver-
hoging van het salaris van Ploegs-
ma bij PSV een mogelijkheid zou
zijn hem voor de club te behouden.

Doelman Austria
doet aangifte

van mishandeling
AMSTERDAM - De doelman van
Austria Wien, Franz Wohlfart, heeft
in de nacht van woensdag op don-
derdag bij de politie in Amsterdam
aangifte gedaan van mishandeling
en openlijke geweldpleging.
De recherche van het bureau IJ-tun-
nel is inmiddels volop bezig met een
onderzoek naar aanleiding van de
gebeurtenissen tijdens de wedstrijd
Ajax-Austria Wien woensdagavond.
Uit de medededeling van de politie
blijkt dat Wohlfart een grote bloed-
uitstorting op zijnrug heeft met een
lengte van circa 20 centimeter.

WENEN - De Oostenrijkse kranten
prijzen het heroïsche gedrag van
Austria Wien in het duel tegen Ajax
en veroordelen de gebeurtenissen
die tot het staken van de wedstrijd
leidden. Het blad 'Kurier' opent de
voorpagina met „De Austrianer
vreesden voor hun leven". Op de
sportpagina: „Eerst dwong een he-
roisch strijdend Austria Ajax tot
een verlenging, dan werd het duel
gestaakt bij de stand van 1-1. Her-
haaldelijk werden ijzeren staven in
het strafschopgebied van Austria
geworpen. Austria is daarmee zeker
van de tweede ronde, elke andere
beslissing betekent onrecht."

'Kronen Zeitung' laat twee Oosten-
rijkse politie-agenten aan het
woord, die met de ploeg waren mee-

gereisd. Zij waren gewaarschuwd
door Amsterdamse collega's. „Als
Ajax op achterstand komt, is de
beer los".
'Arbeiter Zeitung' eist dat de UEFA
Austria de reglementaire 3-0 over-
winning toekent. Onder de kop
'Schandaal, Wohlfahrt getroffen,
Austria voor 3-0' doet het blad een
beroep op de UEFA. „Alles anders
dan een reglementaire 3-0 overwin-
ning voor Austria zal een verrassing
zijn". De krant zegt verder, dat het
staken in Amsterdam afbreuk doet
aan de vreugde over de overwin-
ning van Rapid Wien (1-0) op Aber-
deen.
'Der Standard' heeft het over de hel
van Amsterdam. „De hel werd ver-
oorzaakt door supporters en verras-
te Ajax en Austria volledig."

Ronald Pieloor, de voorzitter van de
supportersgroep van de F-side,
heeft inmiddels zijn excuses aange-
boden bij het bestuur van Ajax.
„Het voorwerp werd uit het vak van
de F-side geworpen. Toen die Oos-
tenrijkse keeper viel stond iedereen
te juichen. Nu balen we ontzettend
van wat er gebeurd is."
Van een georganiseerde actie was
volgens Pieloor geen sprake. „Zulke
dingen kunnen altijd voorkomen.
Hoe vervelend het ook is, we zullen
waarschijnlijk met dergelijke inci-
denten moeten leren leven."

„De tolerantiegrens is overschre-
den".
De kopman van de Amsterdammers
verklaarde verder dat de leiding van
Ajax onder geen beding verant-
woordelijkheid wenst te dragen
voor „het criminele gedrag" uit de
F-side-kring.

Ajax-voorzitter
'Zieke elementen
hard aanpakken'

TERDAM - Het bestuur van
\r heeft zich gisteren beraden
'df, te nemen maatregelen om sup-
V^sgeweld als bij de Uefacup-

t\\^ trijd tegen Austria Wien in de
'Vr al^ *e voork°men. Maar voor-
Af^ Michael van Praag wilde niet
\%u\ T dan vrijdagmiddag (van-
,tf met nadere mededelingen
■\ buiten treden. „We hebben een
,Vs.°Pgesteld, maar dat willen we
,\„ n°g toetsen met de autoritei-

l Praag kondigde wel al harde
aan tegen wat hij

'^h -'Zieke elementen" die de
ten gronde trachten te richten.

Freek de Jonge:
Ik had dat niet

mogenzessen'
0 STERDAM - Freek de Jonge
i% sPijt van een opmerking tij-
(C de Uefacupwedstrijd Ajax-
L lria Wien. De cabaretier, woens-
j*Cv°nd als gastspeaker in De
K h actief> liet °P zeker moment
(lik. geluidsinstallatie weten dat
jiivl- Waldheim" verzocht werd
il r Wiesenthal anzurufen."
IL,
{ <*|K de Jonge: „De reden waarom
SLat zei lijkt me vanzelfsprekend.
1 Jde plaats en de tijd waren ach-
jHl. 1 gezien minder juist.Bij humor
i«3jt l sprake zijn van enige subtili-
t\\ maar zodra humor enige na-
-1ie kl"ijgt vervalt de humor. Ik had
V°Pmerking niet moeten maken,
i\J net schaadt de club en dat kan
(V4 mijn bedoeling zijn."
lst|, enig verband tussen zijn 'grap'

'hn^vlak daarna uitbrekende sup-
Versgeweld wil Freek de Jonge

' s Weten.

achterhaalde gedachte".
In zijn Spaanse periode werd Leo
Beenhakker eerder ook meer dan
eens met voetbalvandalisme en sup-
portersgeweld geconfronteerd. Zo-
als in 1987 tijdens het Europa-Cup-
duel tussen Real Madrid en Bayern
München.
„Bij Real hebben ze toen hele hoge
ballenvangers achter de doelen ge-
plaatst. Maar die moeten dan ook
weer brandvrij zijn. En er mag net
geen 220 Volt op staan. Dat zou je
hier ook nog kunnen verzinnen, net
als allemaal zitplaatsen in de sta-
dions omdat die beter controleer-
baar zijn. Maar het zijn lapmidde-
len. Je blijft achter de feiten aanlo-
pen."

Strafzaak
Op donderdag 5 oktober zal de
tuchtcommissie van de UEFA in
Zürich de strafzaak van de gestaak-
te wedstrijd behandelen. Beenhak-

ker vreest een zware straf en de
daarmee gepaard gaande financiële
en sportieve consequenties.
Hij erkent de gevolgen van een
Europese verbanning voor een of
mogelijk zelfs twee seizoenen. „Als
dat inderdaad gaat gebeuren zul je
alternatieven moeten vinden. Je
zult dan met Ajax de boer op moe-
ten en de internationale confronta-
ties moeten gaan zoeken. Maar wat
je ook bedenkt, het wordt allemaal
een stuk ingewikkelder als het
Europa-Gupvoetbal wegvalt. Het is
duidelijk dat Ajax dan een moeilij-
ke tijd tegemoet gaat."
Beenhakker onderkent dat zijn ta-
lentrijkste spelers hun heil mogelijk
elders zullen zoeken, wanneer zij
van EC-voetbal verstoken zullen
blijven. „Die kans zit er in". Zelf
zegt Beenhakker op de Ajax-bok te
zullen blijven zitten. „Ik heb nog
nooit van m'n leven de handdoek
gegooid."

„Maar dan komen er een paar maf-
kezen en die slopen een oerdegelijk
hek dat tussen de vakken staat en
beginnen met die losgerukte staven
te gooien. Ja, dan houdt het op. Het
enige dat je dan nog kunt doen is
geen mensen meer toelaten. Je kunt
de verantwoordelijkheid niet alleen
bij de club neerleggen. Dat is een

Begrip is er voor de Zwitserse
scheidsrechter Galler die bij Ajax-
Austria Wien het sein tot inrukken
blies nadat de Oostenrijkse doel-
man Franz Wohlfarth door een ijze-
ren staaf was getroffen. „Maar", zegt
Leo Beenhakker, „wat kun je als
club nou nog doen om dit te voorko-
men? Ajax heeft alles gedaan wat
menselijkerwijs gedaan kon wor-
den. Ajax kan dat ook heel goed
aantonen. Er is gefouilleerd, er is ge-
controleerd, a11e5..."

Van onze sportredactie
AMSTERDAM - „De dadervan het
incident waardoor de wedstrijd ge-
staakt werd zal wel een slechte
jeugdhebben gehad". Technisch di-
recteur Leo Beenhakker van Ajax
schudt het hoofd en verbergt het
vermoeid ogende gezicht achter zijn
handen. De spelers druppelen bin-
nen na een lichte looptraining. Bui-
ten klontert het vaste groepje sup-
porters samen. Ajax likt zijn won-
den, is woedend en voelt zich mach-
teloos.

(ADVERTENTIE)
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Oostenrijkse pers veroordeelt Ajax

'Spelers vreesden
voor hun leven'

# Toen viel voor Ajax het
doek. De gewonde
Austria-keeper Wohlfahrt
(midden) verlaat gewond
het veld, getroffen door
het geweld vanuit Am-
sterdamse 'süpporters'-
krinaen.
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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 denaam

belooft. Geen flauwekul
maar tot op 't been... Porno!!
en ... Porno!! 06-320.320.51. (50 cpm)

Het Leven
begint bij 40, ook het

sexleven. Op de 40 plus Box
fijn en ongedwongen met

leeftijdgenoten.
06-320.327.28. (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)

Rosie-zweeplijn
Van hun cheffin leren jonge

mooie MASSEUSES
hoe ze dames eindeloos

kunnen verwennen.
Praktijkles.

06-320.330.51 (50cpm)
Als Ireen 8 jaargetrouwd is
voelt ze voor 't eerst wat het

kan zijn met een ...
Ontembare

jonge knul. 06-320.326.84
(50 cpm)

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

en vurig enthousiast steeds
maar doorging.

06-320.321.32 (50 cpm)
Homo. Hij is jong, sterk en

lenig als een panter. Hij kan
Eindeloos

doorgaan. Zn handen
verwennen je..

06-320.321.33 (50 cpm)
Als ze met Nick een
Lifeopname

maakt zijn er figuren in de
kamer die zich er mee

bemoeien...
06-320.329.24 (50 cpm)

De gevangenis-
directrice

inspecteert en zoekt ze uit.
j Stevige jonge kerels, tot ze, zelf wordt... geinspecteert.. 06-320.329.23 (50cpm)

" Robby voelt hetero, tot hij, met een chef overwerkt, die
hem iets heel nieuws en
Opwindends

laat voelen.
06-320.326.91 (50cpm)

j 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)

Goudbruin
van de vacantie moet Fanny
de rekening betalen voor de

] lift die ze van 2 heren kreeg.
1 06-320.326.90 (50cpm)
1, Richy merkt dat die grote

man hem volgt. Steeds
j smaller wordt 't pad. Hij

eindigt tussen de
Struiken

en wordt...
■ 06-320.329.22 (50cpm)

Hoe lang weigert Wendy
hem als die handen zo

j Geraffineerd

' bezig zijn om haar verzet te
smoren. 06-320.321.30

(50 cpm)

Contactburo
Yvonne bemid. v. dames,
trio pr. Vrangendael 154,

i Sittard. Tegenover Fortuna
Stadion. 04490-23203.

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

Privé
Yvonne
Kapelweg 4 KerkradeI 045-425100 nieuwe aanw.

| Privé
Meisjes Selfkant bij Sittard.
09-49-2456.1053'smor-

gens vanaf 10.00 uur.

Club Margo
Privé met 6 meisjes. Dag en
nacht geopend. SM en trio
mogelijk. Rijksweg-Zuid
1318, Geleen. 04490-
-48448. Meisjes gevr.

Nieuw Nieuwe
Nieuwe Meisjes

bij Exclusief
Wij zijn open van ma t/m
zondag van 11 tot 23 uur.

Wij zijn ook in voor
Escort

Industriestr. 13, K'rade-W.
045-422685.

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.

Privé en escort. Tevens
meisjes gevr. 045-228975.
Wij kloppen... Wij vegen..

en wij zuigen
de meisjes van

Club
Bubbles
Rijksweg Zuid 131

Geleen. 04490-42313
Tevens meisjes gevr.

Kriebels...?
Bel maar naar Karin

50 c/m 06-

-320*327*27
Hardsex

lekker keihard 50cpm 06-
-320*325*35

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608.

Nieuw Escort
Het adres voor een lief
meisje bij u thuis v.a.

’ 100,-all-in.

06521-27896.
Zin om iemand te

Versieren
06-320.330.77. Dat is
opwindend!!-(50 cpm.)

Meisjes gevr.
voor escortservice.

04490-48236.
Club Cinderella

nieuwe dames
aanwezig. Oude Rijksweg

Nrd 56, Susteren naast
tennishal.

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.

Club
Merci

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

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.

Escort
Marli
045-451033.

Natasja
heeft altijd zin in wilde sex.

06-320.327.77 (50cpm)

Supergirls
bij madame Butterfly.

Tevens sympathiek meisje
gevr. Hoog garantie loon.

Open vanaf 14 uur.
Hommert 24, Vaesrade.

Anita
' Privé met escort, ook zat.

Tel. 045-352543
GASTVROUW gevr. voor
leidinggevende functie.
Leeft, liefst v.a. 35 jaar. Tel.
04490-45249.
Echtp. 49 j. zoekt echtp.
voor moderne vriendschap.
Br.o.nr. 82224 aan LD.
Heerlen, "Postbus 3100,
6401 DP Heerlen. ._

Privé L'amour
Véronique, Pasealle,

Beatrice, Nora. 045-225237
1 ! 1 — — : —— :

(Huis)d leren
Komt u ook kijken naar de

Jonge hondendag
van de Maastrichtse Hondensportvereniging op zondag

; 1 Oktober as.
Ongev. 100 rashonden van 4 t/m 18 mnd. Plaats Manege
Valkenburg, Plenkertstr. 88, Valkenburg a.d. Geul, van 10
tot 17.00 uur. Entree ’ 2,50 (tot 12 jr. en 65-pl.) en ’ 3,50.

Uw bezoek meer dan de moeite waard!!!
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-

-!Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-

'Vink. Tel. 045-460252.
'Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
Kakatoe's en Ara's. Tel.104490-75359.

:SCHARRELKIPPEN te k.
i Moonen, Einighauserweg
"4a Guttecoven. Tel. 04490-
-24401.

BOBTAILPUPS met stam-
boom 6 wkn. Inl. Janssen,
Braambessenstr. 58, Hech-
tel België. Tel. 09-32.11;
473602.
Te k. A-PONY 2V2 jr. hengst
Zadelmak en getuigd. Prijs
’1.250,-. Tel. 045-751539
Weg. omst. GRATIS af te
halen bouvier, (lief voor
kind. en goed waaks) 7 jr.
gesl. Rue. tel. 045-316341.

Te koop DWERGPOEDELS
klein soort. Tel. 04750-

-'16590.
Te koop HAFLINGER 3j. z.
mak. Tev. tuig en rijzadel,
Emmastr. 16 Nieuwenhagen
Te koop SLACHTKIPPEN,
Vinkerstr. 120, Kerkrade.
Tel. 045-460570.
Te koop PONY-PAARDJES
geiten, eenden, sierkippen.
Tel. 045-451670 of 455144.
Te koop PITBULL teefje, 7
mnd. pr. ’250,-. Tel. 045-
-351851.
Te koop zwarte DWERG-
POEDEL pups, iets moois.
Tel. 045-250210.
Weg. omstandigh. goed te-
huis gezocht voor AIRDALE
terriër, reu, 3 jr. Lief voor
kind. Tel. 04492-3515.
Te k. grijze DWERGPOE-
DELS m. stamb. 04490-
-14542.

PAARDEN- Ponystalling en
privépony's te huur. Incl.
verzorging, verlichte buiten-
manege, weidegang, ideale
ligging voor uitritten. Tel.
04451-1353.
Te koop Mech. HERDER,
reu, 1 1/2jr., gesch. v. bew.
tel. 045-458653.

In/om de tuin
Eiken TUINHOUT; schuttin-
gen, palen, pergola's, biel-
zen enz. ook geïmpr., event.
thuisbez. Houtzagerij, im-
pregneerbedrijf Windels,
Bouwberg Brunssum. Tel.
045-270585.
Eiken SPOORBIELZEN 21/2
mtr. v.a. ’ 20,- event. op ge-
zaagd en/of thuisbez. Hout-
zagerij Windels Bouwberg
Brunssum. Tel. 045-270585
Te k. blauwe CONIFEREN
1.50-1.80 m. h. ’l4,- p.st.,
tel. 04492-2258.

Opleidingen-: ■■ ■ i -'■■-■' .
Cursus Herziening

Inkomstenbelasting/Loonbelasting (Oort)
Voor ondernemers en particulieren start 2 oktober as.
Reageer dus snel. Inl. ADECOM t.n.v. Dhr. Creutzen,
De Heugden 277, 6411 DV Heerlen. Tel. 045-716087

ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap

Baby en Kleuter
TEUTONIA combiwagens
showroommodellen vanaf
’598,- mcl. ace. Harlekijns
Babyland, Kouvenderstr.
141, Hoensbroek. Tel. 045-
-221263.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Huwelijk/Kennismaking

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

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

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

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

ledere vrij-, zat-, zond- en
maandag Dansen voor het
iets oudere publiekv.a. 25 jr.
Vrij entree en geen pasje
nodig, 's maandag 10 con-
sumptiebonnen voor 14 gul-
den. Waar!!! Bar-Dancing
DE FONTEIN, Schandeler-
boord 7, t.o. de kerk, Heer-
len-Meezenbroek.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Zoekt U een ser. relatie. Bel
dan 045-211948. Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"
"PARTNERS-TRUST",
huw.-relatieburo. Info: 045-
-210627.
J. man 29 jr. zkt. ser. KEN-
NISMAK, m. j. vrouw, kind
geen bezw. Br. met foto, op
crew. ret., o. nr. B-2225 L.D.
Postbus 3100, 6401 DP Hrl.

Mode Totaal
■ ■— ■lllilllillllilllMII li 111

Bijzondere Herenkleding

"$ mAison lOUISM exclusief
Heerlen, Boyengalerij Winkelcentrum 't Loon

Aanbieding
Moderne pakken v.a. ’ 69,-

Collectie van
Heidemann en Tuzzi

is binnen. Grote keuzen,leuke prijzen.

Mode Haan
Hoogstr.9B, Landgraaf/Nieuwenhagen,'2oom nabij winkelc.

Lemotex
biedt aan: trainingspakken

’ 29,-; krinclejacks ’ 27,50;
jacks ’ 22,50; jogging-
pakken ’ 17,50; over-

hemden ’ 8,-.
Tevens U adres voor

lederen kleding v.a. ’ 100,-.
Geen part. verkoop.

Laurastr. 28, Eygelshoven
Tel. 045-462000.
Fax 045-464040.

Te k. BONTJAS Vos, z.g.a nTel. 045-224177

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

Uitgaan
fë huur KEGELBANEN
’17,50 p. avond. Café de
Parasol. Tel. 045-315358/
453087.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bel de Vakman
Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
TV-ANTENNES ’395,- all-
in, 5 jr. garantie. Ook alle re-
paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrijkosten.
Koenen. Tel. 045-441693.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.

OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating. Vr.
pr.opg. Tuinaanleg 045-
-423699.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.

Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Wonen Totaal
14 Showroom-keukens
Voor snelle beslissers!

A-kwaliteit voor een B-prijs:
50 tot 70% korting ALLEEN NOG DIT WEEKEND.

Op vrijdag 29 september, 17.00 tot 21.00 uur.
Zaterdag 30 september, 10.00 tot 15.00 uur.

ASTO Keukens B.V. - Hoofdstraat 43 - Schaesberg.
KEUKENS Jaag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te koop oude eikenh. TA-
FEL m. 6 stoelen, wand-
meub. en leren bankstel. De
Heugden 127, Heerlen.
Te k. 2-pers. SLPK., compl.
en ingeb. radio, kl. Zwart/geb
wit, ’ 675,-. 045-444863.
Mod. witte EETHOEK ovale
tafel met 4 stoelen, plm. V_jr.
oud. t.e.a.b. Heemskerkstr.
63, Meezenbroek-Hrln.
Te k. BANKSTEL 4-1-1 zits
nightblue ’ 950,-. Marehei-
weg 22, Klimmen. 04459-
-1331

Te k. noten KAST 2.60 mtr.,
noten eethoek met dressoir,
vr.pr. ’ 600,-, 1 pers. slaap-
kamer, vr.pr. ’125,-, tel.
045-457365.
O.K. Hal: Prima eiken bank-
stellen v.a. 150,-; wand-
meubels v.a. 175,-; eethoe-
ken v.a. 145,-; pracht 2-zit-
ters v.a. 295,-; topclass gre-
nen eethoeken v.a. 795,-;
klassiek bankstellen v.a.
295,-; barok-meubels,
rundl. kuipbankstellen, toog-
kasten, enz. grote keuze,
spotgoedk. en inruilen oude
spullen mogelijk. O.K. Hal-
len, Printhagenstr. 22-24,
Geleen centrum (vlakbij Alb.
Heijn).

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 enkelevoorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
VHS yideoplay-
er geen ’ 668,-
-of ’ 598,- maar

’ 498,-.
Maar ook: Philips luidspre-
kerbox FB 263, 2 x 50 Watt
geen ’ 129,- of ’ 99,- maar
’49,-. Maar ook: Philips mi-
diset F445: tuner, verster-,
ker, cassettedeck, platen^
speler, 2 x 40 Watt, geen

’ 998,- of ’ 798,- maar

’ 398,-. Maar ook: Sohy
cassettedeck TCW 250,

dubbel cassettedeck, high
speed, geen ’ 598,- of

’ 398,- maar’ 298,- en nog
veel meer!.

Witte Hal,
Bergerweg

51-53, Sittard.
(Industrieterrein Bergerweg)

Te1,:04490-18162.

Computers
Te k. ATARI comp. 1040 St.
en muis en SMI24. Monitor
en Peacock IBM printer 9
mnd. oud. Zeer aantr. pr.
045-423451.

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.

Huish. artikelen
Te k. Miele prof. AFWAS-
MACHINE 380 volt, weg.
aansch.. nieuwe, pr. ’450,-.
Tel. 045-211537 __
Voor een KOELKAST, diep-
vries, wasautomaat of kook-
plato. Het juiste adres
"Vriesko" Sittarderweg 136,
H'len Tel. 045-727342.
Te k. WASMACHINE Ruton
boyenlader, 40 cm br. Tel.
045-443666, na 19.00 uur.
Kachels/Verwarming

KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.
Kachels, nieuw en gerevi-
seerd, grote keus. De
KACHELSMID, de beste en
de goedkoopste. Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Te koop KOOLOVEN met
glas. ’400,-, vr.pr. 045-
-461926.
Te k. KACHEL voor hout en
kolen. Tev. salontafel te k.
045-751539
Te koop VERWARMINGS-
KETEL merk Buderus. Nom.
verm. 64,5 KW. bwj. '80, i.z.
g.st. Pr.n.o.t.k. 045-214503.
Te k. Brginkool-Houtkachel
"De DIETRICH" nieuw
’3.500,- voor ’1.000,-.
Tel. 045-461189.
Droog BRANDHOUT den-
nen ’ 15,- per m3; eiken
openhaardhout ’ 60,- per
m 3Houtzagerij Windels,
Bouwberg Brunssum. Tel.
045-270585.

Te k. QUEEN-ANNE t.v.-
meubel, inclusief radio en
pick-up. Tel. 045-720647.
na 18.00 uur.
Te k. 2-zits klassiek BANK-
JE, kl. bruin, z.g.a.n. Tel.
045-711581.
Te k. Ziebro LCR 3.laser.
Nw.pr. ’ 1.695,-, 1 jr. oud.
vr.pr. ’850,-. Tel. 045-
-724384.

Tek. QUEEN Armkast, 1.70br x 1.40 h. ’400,-. Tel.045-318710.
Voor snelle beslissers.
Pracht zwaar eiken BANK-
STEL vr.pr. ’ 975,-; massief
eiken eethoek ’ 1.250,-; Ei-
ken TV/Videokast, vr.pr.

’ 675,-. 045-323830.
Te k. eiken BANKSTELkuss
groen, ’2OO,- O. L. Vrou-
weplein 30, Voerendaal.

ZonnebankenZonnehemels
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. 4m"stenraderweg 9, Hoens-
broek-Centrum. Tel. 045-
-211976. Geopend: Donder-.
dag, vrijdag en zaterdag.
Te k. gevraagd ANTIEKE
meubels, kleingoed enz.
Tel. 09-3212261156.
Onze kwaliteit bewijst zich
zelf met de jaren. Antiek
SIMONS Dorpstr. 45A, Nuth
(t/o ingang kerk, naast chin.
rest.). Donderdag koop-
avond. Tel. 045-243437.

Muziek

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

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

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.

Koop bij de man die
het ook bedienen kan!!!

■(DJ MUSIC HOUSE DAAN SMIT
AKERSTRMTII-16 MAASTRICHT

TEL.O 43L' 17428■ RIJKSWEG Z. 124GELEENj | Ta.:04490 64665 |
Grandiose Orla orgeldemonstratie 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

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

en nacht. 50ct p.m
06- 320.326.30

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

Gevr. kleine vleugel plm.
1.60 m. Wit, i.g.st. Tel. 045-
-422548. (tussen 18.00 en
19.00 uur).
Te koop witte VLEUGEL,
merk Gebr. Knake. Na 17.00
uur, 04492-2506.
Te k. JUKE-BOX plus 1000
singles, merk Americana 11,
tel. 045-464335.
Prof. MIXER, 8 kanaals, per
kanaal regelb. Tel. 045-
-215821.

, , __ __ , A

Te koop gevraagd
De hoogste prijs voor oud
papier en METALEN. Irik,
Pappersjans 36 Heerlerhei-
de. Tel. 045-212913, na
18.00 uur 045-253209.

KLEUREN TVs en video's
defect geen bezwaar. Tel.
045-728130.
Inkoop GOUD enz. tegen
contant geld. Verseveld, Sa-
roleastraat 80 A, Heerlen.
Tel. 045-714666.
FIETSDRAAGREK voor
montage op trekhaak. Tel.
04459-1270.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Wij vragen KLEUREN
def. geen bezw. Vil
stereo torens; dames I
mer; skiën; ski-schoen*
zware eiken eethoelt
04406-12875. I
Te koop gevr. eiken
oude of antieke KL
KAST. Tel. 045-31503
Alle soorten KOELKAS
diepvriezers, was-
droogautomaten, bakö
kookplateaus, magnel
En ook video en stereo
(niet ouder als 5 jr).
defect geen bezwaar
045-727342.
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Bmgo-kaarten voor de le spelronde die start op maandag 2 [ AmWM vIZ/ilrw rnlVfoktober a.s. zijn verkrijgbaar bij de onderstaande winkeliers en \g^(!f!*_ Vi^'r f flfiy Ibij alle kantoren van het Limburgs Dagblad. De winkeliers zijn a^y/^T''^ _JH-_^-U
ook herkenbaar aan het Bingo-vignet. \%%¥f "^J*^^^"^^^^. BOCHOLTZ: Roozenboom boekhandel, Heerlerbaan 114
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Bertram, Min. Ruysstiaat 3 Schoenmakers Super. Amsterdamstraat 66
Hollands-Haagen sig.mag., Wilh____straat 11 Schoutens postag., Schelsberg 13
BRUNSSUM: ' Shell Ganzeweide, Terhoevenderweg 200 Rieteco, Meuserstraat 54
Aral Service, Rembrandtstraat 2C » sloun van' Heerenweg 158 Rolduc Shell Service, Ailbertuslaan 66
Bartholome sig.mag.. Kennedylaan 86 I Stoffel Boekhandel, Willemstraat 113 Royen Cirkel,Kasperenstraat 41
Bartholome, Rumpenerstraat 108 Super service. Frankenlaan 3 Spitz de Mijnlamp. Akerstraat 48
Derrez de Spar, Gregoriuslaan 60 Swell, Promenade 50 Strien-Lataster van, Kaalheidersteenweg 1
Geelen-Moonen, Maastrichterstraat 13 TenEsschen Shell, Antwerpseweg 50 , Vinders. Akerstraat 168
Habets 4=6, Vondelstraat 22 Texaco Loven, Palemigerbcord 401 Willem II sig.mag., Kloosterbosstraat 114
Hermans sig.mag.,Rumpenerstraat 5 Top copy, Emmastraat 21 Zuid de Boekhandel, Hoofdstraat 13
Hussenvan. Winkelcentrum de Parel Total service, Heerlenseweg 200 KLIMMEN:
Limburgs Dagblad, Rumpenerstraat 81 Total service, Bokstraat 6 Eussen versmarkt, KUmmenderstraat 48
Rokershoes 't, Julianastraat 2 Veneken tankstation, Heesbergstraat 60 LANDGRAAT:
Rook 4= 6 versmarkt, de Ruyterstraat 6 Verseveld van, Saroleastraat SOA Benram Super, Prem 1
Rozeman boekh., Kerkstraat 35 Versmarkt Peree, J. van Vondelstraat 37 Bremen sig.mag., Streepersiraat 17
Schobben Fina, Pr. Hendriklaan243 Welterhof superette, J.F. Kennedylaan 301 Bruinenberg Versmarkt, Dr. Schaepmanstr. 12A .
Smeets super, Schildstraat 54 Wieer drog., Stanleystraat 2 Bruis Spar, Hoofdstraat 148
Starmans sig.mag., Wyenweg 197 Winants boekhandel, Raadhuisstraat 2 C-1000. Korte Hovenstraat 10
Thewissen Bruna, Passage 2 Winnubst Plusmarkt, v. Weerden Poelm.str. 47A Cox (Bruna), Raadhuisplein 9
Vromen, Pr. Hendriklaan 152 Worseling Esso, Welterlaan 44 Cox, Sunplein 1
Zandvoort vansig.mag., Akerstraat 80A Zebra tankstation, Voskuilenweg 125 Geregeld boekh., Kerkstraat 7
EYGELSHOVEN: Zebra tankstation, Valkenburgerweg 34 Gulpers. Markt 5
Dupuis sig.mag., Veldhofstraat 158 HOENSBROEK: Horsch Super, Lichtenbergstraat 55
Eygelshoven sig.mag., Veldhofstraat 71 Boumans Garantmarkt, Hoofdstraat 360 Huth drog., Hovenstraat 141
Faassen drog., Laurastraat 11 Cremers postag., Julianastraat 44 Jongmans stomerij, Hoogstraat 189
Korbel, Merodestraat 16 Felix Boetiek, Oranjestraat 16 Kempen b.v., Nieuwenhagerstraat 30
HEERLEN: Giesen sig.mag., Baron vanHóvellplein 13 Krijntjes servicemarkt, Abdissenlaan 82
Alberts kant. boekh., Dr. Poelsstraat 22 Hermans Versmarkt, Paadweg 39 Limburgs Dagblad, Fr. Erenslaan 4
Apollo lektuur, Homeruspassage 2 Hermens, Julianastraat 114 Mmli Energiecentr., Streeperstraat 60
B.P. Molenberg,Kerkraderweg 200 Herpers, Kouvenderstraat 13 Vaessen drog., Hovenstraat 47
Benders. Keizerstraat 7 Heynen Spar de Dem, Pr. van 'lHolstraat 11 MERKELBEEK:
Bijsmans, Saroleastraat 29 L'Ortye, Kouvenderstraat 33 Houben postag., Misweg 3
Boekelier, Promenade 50 Peeters sig.mag., Hoofdstraat 26 NUTH:
Boskeljon, Eikenderweg 68 Savelberg Super, Mgr. Hanssenlaan 83 Aral service Christophe, Valkenburgerweg 81
Boxtelvan drog., Mgr. Hanssenstraat 17 Senden sig.mag, Amstenraderweg 90 Claessens boekh.. Stationstraat 286
Brouwers Texaco, Oud Valkenhuizenstraat 4 Smeets coiffure, Pius 12-plein 8 Dael de Esso service, van Eynattenweg 1
C-1000. Zeswegenlaan 283 Total de Koumen, Koumenweg 7 Kerens Spar. Vaesrade 39
Claassens sig. mag.. Kasteellaan 83 Winands boekh., Akerstraat Nrd. 124 Mobil selfservice, Markt 1
Cox postagentschap, Kerkraderweg 23 HULSBERG: Spar. Bavostraat 6
Douven sig; mag., Eikstraat 166 Scheepers supermarkt, Hoosterlaan9 RANSDAAL:
Evers sig. mag.. Nobelstraat 54 KERKRADE: Pieters, Ransdalerstraat 40
Fina service, Beersdalweg 2 A»'a service, Drievogelstraat 78 SCHIMMERT:
Gosgens-Gehleh, Limburgiastraat 39 Beckers, Markt 18 ' Knols Kopak, St.-Remigiusstraat 4
Gotiek sig. mag., Geleenstraat 55 Beugels drog.,Kampstraat 44 SCHINVELD:
Gruma, Nobelsuaat 48 Bruin de Plusmarkt, M. Goretlistraat 2D Diederen Esso. Prov. Weg
Haarenvan Autobedr., Schandelerboord 25 Buck boekhandel. Einderstraat 59 Schwaamhoes 't sig.mag., Beekstraat 26
Hermens Super, Kasteellaan 87 Croussen, Markt 55 SIMPELVELD:
Heussen Enkabe, Amsterdamstraat 60 Duysens, Piusstraat 19 Frankhort-Didden, Stampstraat 47
Hollands drog., Caumerboord 29 Eyckmans, Bleyerheidestraat 28 Janssen-Hendrix, Irmstraat 25
Jongen sig. mag.. Anjelierstraat SOA Fakkel Mobil, Carboonstraat 40 MentShell, Markt 15
JovoMeyers, Eikenderweg 55 Fohler, Industriestraat 64 Texaco,Kloosterstraat 46
Kortis-Smeets, Rennemigstraat 25A Fuchs-Woltgens, Bleyerheidestraat 122 van Oppen Super, Kloosterstraat 28

* Lamers Spar, Anjelierstraat 70 Gracht de Super, Eikerplein 5 Vijgen Esso, Oranjeplein 16
Leers Plus markt, Dr. Kuyperstraat 7 Jolanda drog., Eikerplein 4 ÜBACHSBERG:
Limburgs Dagblad, In de Cramer 37 ""■ Annastraat 35 Werry Spar, Kerkstraat 10
Limburgs Dagblad, Geerstraat 5 Kuckelkom, St.-Pieterstraat 43 VOERENDAAL:
Linden sig. mag..Keekstraat 2 Limburgs Dagblad, Markt 42 B.P. Autorette, Hogeweg 78
Meertens bakkerij, Nieuwhuisstraat 9 Maersdorf, Heiveldstraat 56 Boosten Shell service, Heerlerweg 129
Meertens kant. boekh., Weltertuynstraat 74 Meenens, Zonstraat 75 / Hendrix kant. boekh., Hogeweg 32, Meyers Plusmarkt, Wannersnaat 7 Meertens, Poststraat 14 Senden super service, Kerkplein 61
Mobil service, Beersdalweg 115 Oppen van Super, Pieterstraat 15 Widdershoven, Tenelenweg 19
Peperklip, Wannerstraat 15 Oppen van Super, Gladiolenstraat 216 WIJNANDSRADE:
Riksen Super, Bautscherweg 43 Onen Finy sig.mag., Bleyerheidestraat 144 Vaesssen Thuismarkt, Komerstraat 22



daarbij telt ook nog het financië-
le aspect. Deelname kost de club
veel geld."

met wiel gielkens

Handbalderby

f lt tumult op een Rotterdams terras, voordat Feyenoord-Stuttgart begon, liep nog met een sis-af- Naderhand waren er nog ergere ongeregeldheden.

Het zal organisatoren van bridge-
evenementen als muziek in de oren
klinken te vernemen dat de Rotary
Maastricht een kroegendrive heeft
laten organiseren, waaraan afgelo-
pen zaterdag 528 (!) paren hebben
deelgenomen. De opbrengst was be-
stemd voor de koninklijke zangver-
eniging de Maastreechter Staar, die
een nieuwe behuizing zoekt. Hoe-
wel velen deze vereniging ongetwij-
feld een warm hart toedragen, kan
dit de enorme opkomst niet verkla-
ren, aangezien sommigen desge-
vraagd meenden dat het om een
Maastrichter oogziekte ging. Uiter-
aard betrof het hier buitenstaan-
ders, want het moge duidelijk zijn
dat een dergelijke hoeveelheid brid-
gers van heinde en verre gekomen
moet zijn. Er zit dus nog muziek in
bridgetoernooien als je de juistefor-
mule weet te vinden.Vanderaerden in

hotel gehuldigd

Finishfoto zorgt voor late opheldering

De organisatie van dit gebeuren lag
in de professionele handen van de
stichting Bridge Evenementen
Maastricht (BEM), die hiervoor 47
bekende en minder bekende lokali-
teiten had gecharterd, waarin aan
totaal 264 tafels kon worden ge-
speeld.

Aantal arrestaties
steeg tot honderd

Feyenoord- Stuttgart werd toch nog incidentrijk

LIMERICK - Eric Vanderaerden,
die met ingang van volgend jaar de
ploeg Post verruilt voor het team
van Raas, kon gisteren pas in zijn
hotel worden gehuldigd als winnaar
van de tweede etappe van deRonde
van lerland.

Daar werden zij ingesloten. Woens-
dagnacht zijn veertien supporters
vrijgelaten, derest zat gistermorgen
nog vast.
Van de 22 voornamelijk Westduitse
arrestanten die voor de wedstrijd
waren opgepakt wegens openhjke
geweldpleging, dronkenschap en
vooral wapenbezit zijn de meesten
inmiddels weer vrijgelaten. Volgens
de woordvoerder heeft de politie
over de hele woensdag „een flinke
hoeveelheid" wapens in beslag ge-
nomen, waaronder messen, traan-
gasbussen, werpsterren en gasa-
larmpistolen.
Een 52-jarige man uit Noordwijker-
hout is even na de wedstrijd op het
parkeerterrein van De Kuip door
een groep van zon twintig voetbal-
supporters in elkaar geslagen en ge-
schopt en met een hersenschudding
in een Rotterdams ziekenhuis opge-
nomen.

Van onze sportredactie

jPTTERDAM- Hoewel aanvanke-
C door deRotterdamse politie was
(^egd, dat het met de incidenten
lt»,0.I*' tijdens'en na de Uefacupwed-
'Üd Feyenoord-Vfß Stuttgart
Hj.^nsdagavond was meegevallen,
jKt men na afloop (na al ruimJ^tig aanhoudingen te hebben

toch nog eens 76 Rotter-

damse supporters te hebben aange-houden. Dat gebeurde nadat om
nog onduidelijke reden de politieachter het Stadion Feyenoord metstenen werd bekogeld. Hierbij raak-
ten enkele agenten gewond en werdeen groot aantal auto's beschadigd.
De politie dreef de raddraaiers in enrond het supportershome bij elkaaren bracht de supporters over naar_het bureau Groot IJsselmonde.

De Belgisch Limburgse wegsprin-
ter verkeerde in de veronderstel-
ling, dat hij in de eindrush van de
159 kilometer lange rit Tullamore-
Limerick was verslagen door zijn
landgenoot Etienne de Wilde. De te-leurgestelde Vanderaerden ver-
dween daarom onmiddellijk na aan-
komst naar het hotel, terwijl De Wil-
de naar voren werd geroepen. Pas
na ontwikkeling van de finish-foto's
kon de werkelijke winnaar worden
vastgesteld: toch Vanderaerden.

Vanderaerden kreeg ook de leiders-
trui nagebracht. Hij heeft een voor-
sprong van één seconde op zijn toe-
komstige ploegmakker Jelle Nij-
dam, die aanvankelijk abusievelijk
in het geel werd gehesen. Vander-
aerden dankte dat tweede succesje
aan een bonificatiesprint onderweg.
Om de volgorde daarin vast te stel-
len, moesten ook al tv-beelden wor-
den bestudeerd. Vanderaerden
werd aan de hand daarvan als twee-
de geklasseerd en verdiende daar-
mee twee tellen.

„Het verschil was minder dan een
banddikte", zei wedstrijdleider Ger-
ry McDaid. De marge was echter
niet alleen voldoende voor de etap-
pezege, maar ook goed voor de eer-
ste plaats in de algemenerangschik-
king.

Het algemene verzamelpunt was de
Dominicanerkerk, van waaruit de
menigte zich lopend, spelend en
consumerend door Maastricht
voortbewoog om er 's avonds in een
soms ietwat aangepaste stemming
terug te keren. Weliswaar was er
's ochtends bij de kerkelijke in-
structies op gewezen dat consump-
ties niet verplicht waren, maar dat
was kennelijk niet helemaal tot
iedereen doorgedrongen. Vooral te-
gen het einde hadden sommigen
dan ook een duidelijk relativerende
instelling verworven t.a.v. het met
bakken weggooien van punten.

N/Allen

Oost start metklaver 4 voor de 8 van
Noord, die in slag 2 schoppen 9 op
tafel legt. Oost neemt het aas en gaat
met ruiten naar West, die klaver te-
rugspeelt, door Oost getroefd, waar-
na de leider het contract claimt. U
kunt in dit spel heel veel ter discus-
sie stellen, te beginnen met de lSch-
opening van Noord. Hierna echter
hadden OW het uitstekende redbod
van 5R moeten kunnen vinden. In
plaats daarvan werd 4Sch gedou-
bleerd, waarbij Oost vond dat West
dit had moeten uitnemen en West
vond dat je een gaatje in je hoofd
moest hebben om met Oosts spel
4Sch te doubleren. Kortom: u kent
dat wel, dat trieste einde van een
dag, waarnaar zo met verlangen was
uitgezien. U ziet verder dat ook NZ
in een gulle bui waren, want na de
klaveruitkomst kan Noord gewoon
12 slagen maken (2 rondes harten en
ruiten ecarteren). Feit blijft echter
dat het een interessant spel is, waar-
in OW 5R moeten zien te vinden en
NZ dat niet moeten doubleren,
doch hun onverliesbare sSch moe-
ten bereiken! Maar in een kroegen-
drive worden, vooral tegen het ein-
de, nuances nogal eens over het
hoofd gezien.

Stayers op Schaesberg
ban uit Uden; 3. Darby üiabolo.
Zingana du Bois-prijs: 1. Chess Darby; 2.
Vivace Malta; 3. Clerques Express.
ZoeffNeyenrode-prijs: 1.Debora Durbin; 2.
Chaunty Top; 3. Cyprus P.F. Outsider: Bella
Donna.
Champion's-prijs: 1. Cita de Bloomerd; 2. 'Anjo Renka; 3. Baba T. Outsiders: Charlotta i
V. en Blanche Fleur.
Whopper Oostwyck-prijs: 1. Zesta Rijn-
stroom; 2. Abbado R.; 3. Zeb David. Outsi-
der: Amon Marco.
Wervelwind C.-prijs: 1. Cora de Bloomerd;
2. Yvette Nubar; 3. Baron de Ways. Outsi-
der: Zorro V.
Stayerskampioenschap van Limburg: 1.
Vriend; 2. Wervelwind C; 3. Alfons. Outsi-
ders: Zara Hazelaar en Whopper Oostwyck.
Vriend-prijs: 1. Brigitte G.; 2. Do Lor Als
Sassy; 3. Zimrod B. Outsider: Volmay Stoc-
quoy.

In tegenstelling tot VGZ/Sittardia,
dat compleet kan aantreden heeft V
en L-trainer Pirn Rietbroek nog
steeds niet de beschikking over Jan
Willem Hamers (geschorst) en Bart
Wanders (geblesseerd). De Lim-
burgse eredivisie-debutant Bevo
speelt morgenavond in Arnhem te-
gen Swift. Het gisteravondreeds af-
gewerkte duel Hermes-Aalsmeer
eindigde onbeslist: 19-19.

GELEEN - In de zaalhandbaleredi-
visie bij de heren wordt morgen, za-
terdag, in sporthal Glanerbrook Ge-
leen de derby tussen Herschi/V en L
en VGZ/Sittardia gespeeld. Aan-
vang 19.45 uur.

Nederlanders
In de Ronde van lerland, die nog
duurt tot zondag, zijn ruim honderd
renners van de partij. Tot de ploe-
gen, die voor deze gelegenheid uit
ieder vijfman bestaan, behoren alle
vier Nederlandse merkenformaties.
SuperConfex is present met Nij-
dam, Maassen, De Vries, Jagt en
Solleveld. De Panasonic-afvaardi-
ging bestaat uit Vanderaerden,
Breukink, Van Vliet, Peiper en Van
Lancker. In de TVM-gelederen treft
men Hanegraaf en Capiot aan en na-
mens PDM zijn o.a. de beide leren
Kelly en Early in actie. Het veld,
waarin zich naast de vele profs een
twintigtal amateurs bevindt, heeft
voorts diverse Nederlanders uit bui-
tenlandse ploegen in de gelederen,
zoals Adrie van der Poel, diezich in
lerland in vorm hoopt terijden voor
de najaarsklassiekers Parijs-Tours
(7 oktober) en Ronde van Lombar-
dije(14 oktober).

Spa in ban van
titelstrijd

Mountain Bike

SCHAESBERG - Vanavond strij-
den liefst twaalfpaarden om de eer-
ste prijs van 15.000 gulden in het
Stayerskampioenschap van Lim-
burg. In deze koers die gaat over de
extreem lange afstand van 4100 me-
ter komt ook dè titelverdediger
Vriend aan de start. Vorig jaar dek-
lasseerde hij het veld en won hij in
een nieuw koersrecord.
Dat record zal hij vanavond zeker
moeten benaderen wil hij de mo-
menteel in topvorm verkerende
Wervelwind C. met Simon Woud-
stra voor blijven. De overige con-
currentie lijkt van minder kaliber
als zijn paarden als Alfons en Zara
Hazelaar zeker in staat om te verras-
sen als de favorieten zouden falen.
De eerste koers start om 19.00 uur.

Id-tips:
Vaiiant C.-prijs: 1. Bravo Logniat; 2. Dur-

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur

Paardepest
in Portugal

LISSABON - De Afrikaanse paar-
depest, die in Spanje al bij 400 die-ren is geconstateerd en de organisa-
toren van de Olympische Spelen inBarcelona zo langzamerhand totwanhoop drijft, heeft zich nu ookuitgebreid naar Portugal.

toto
HEERLEN - Cijfers toto 38A: Eerste
prijs: geen winnaar, tweede prijs: 10
winnaars f. 539,80, derde prijs: 204 win-
naars f. 66.10. Cijferspel 38 en 38A: eer-
ste prijs geen winnaar, tweede prijs 2
winnaars, derde prijs 13, vierde prijs
242,vijfde prijs 2355.

Tweede etappe Tullamore-Limerick: 1.
Eric Vanderaerden 159 km in 3.53.24; 2. De
Wilde; 3. Wüller; 4. Nijdam; 5. Redant; 6.
Museeuw;"7. Capiot; 8. Adrie van der Poel;
9. Clay; 10. Lilholt, allen z.t. Algemeen klas-
sement: 1. Vanderaerden 8.57.41; 2. Nijdam
op 1sec; 3. De Wilde 0.06; 4. Kelly z.t; 5. Wül-
ler 0.08; 6. Moreels z.t; 7. Barnes z.t; 8. Lil-
holt 0.09; 9. Arntz 0.10; 10. Redant z.t.

Bogaert
" LICHTERVELDE - Jan Bogaert
was de sterkste van honderdnegen
profs in het Vlaamse Lichtervelde.
De Belg liet voor de 162 kilometer
een tijd afdrukken van vier uur en
drie minuten. Verdere uitslag: 2.
Pascal Elaut; 3. Johan Devos; 4. Ed-
win Bafcop; 5. Kim Eriksen; 21.
Twan Poels.

SPA - Morgen, zaterdag, wordt in
Spa het wereldkampioenschap
Mountain Bike, oftewel terreinfiet-
sen gehouden. De derde editie van
deze regenboogstrijd wordt op bij-
zonder geaccidenteerd parcours
over 2225 meter verreden. De deel-
nemers krijgen vijf ronden voor de
wielen geschoven. Het WK, met
start en finish nabij het casino, be-
gint om twee uur.
Bij de gisteren gehouden kwalifica-
tiewedstrijd, waarin tevens voor de
startpositie werd gestreden, dwong
Maastrichtenaar Richard Driessen
deelname af, net als cyclocrosser
Henk Baars. Door pech werd Paul
Driessen uitgeschakeld.

betaald voetbal, de hoogste profes
sional in Zeist worden.

Beroep Feyenoord
" ROTTERDAM - De commissie
van beroep van de KNVB zal zich
woensdag 4 oktober buigen over de
zaak-Feyenoord.De Rotterdamse
eredivisieclub tekende beroep aan
tegen de straf die haar door de
tuchtcommissie werd opgelegd
naar aanleiding van de ongeregeld-
heden en het staken van de compe-
titiewedstrijd tegen Fortuna Sittard
eind augustus. Het tuchtcollege van
de bond strafte Feyenoord tot het
spelen van twee wedstrijden zonder
publiek, waarvan een voorwaarde-
lijk. Ook moest Feyenoord een boe-
tevan 10.000 guldenbetalen. Aange-
zien Feyenoord beroep aantekende
werd de straf, die zou ingaan bij de
afgelopen thuiswedstrijd tegen Wil-
lem 11, opgeschort.

Schorsing

" AMSTERDAM - Zondag moet
Ajax het in de competitiewedstrijd
tegen FC Utrecht stellen zonder
Bryan Roy en Marciano Vink. Bei-
den ontbreken wegens een schor-
sing. Roy moet drie duels pauzeren;
in afwachting van de uitspraak van
de tuchtcommissie van de KNVB
werd Vink voorlopig buitenspel ge-
zet. Bryan Roy kreeg zijn schorsing
naar aanleiding van een wilde char-
ge tegen de MVV'er Guy Francois
op 27 augustus. Scheidsrechter
Schuurmans zag de brute overtre-
ding door de vingers, maar een
waarnemer op de tribune stelde dé
Ajacied in staat van beschuldiging.
Marciano Vink werd afgelopen zon-
dagtegen Volendam uit het veld ge-
stuurd.

ORTMUND - Franz Beckenbauer, de teamchef van het Westduitse
JHbalelftal, heeft opnieuw twee spelers uit zijn selectiezien wegval-
t- Hans Dorfner en Hans Pflügler, beiden van Bayern München,
"dden zich geblesseerd af voor de wedstrijd van volgende week
°ensdag in Dortmund tegen Finland.
'ffner heeft last van een enkel-
Ssure en Pflügner gaat het ko-
6ftde weekeinde onder het mes
*r een onwillige knie. Holger
°h, die wel in de selectie is opge-ven kan waarschijnlijk niet wor-
f 1 ingezet. De middenvelder van
yer Uerdingen heeft last van een
'erblessure. Beckenbauer heeft
[volgende negentien spelers op-roepen voor het duel met de Fin-
*: Aumann, Illgner, Augenthaler,
Wer, Berthold, Brehme, Buch-
fd, Reinhardt, Bein, Thon, Fach,
psler, Littbarski, Hermann, Mat-
"üs, Möller, Klinsmann, Mill en"Her.

Dranje
ZEIST- Bondscoach Nol de Rui-

'Van de KNVB heeft de selecties
waakt voor het Bonds- en Olym-*ch elftal. Het Bondselftal speelt'3 oktober in Breda een oefen-
Wstrijd tegen NAC, het Olym-
*ch elftal op 4 oktober in en tegen
Pmen. Bondselftal: Verkuyl
Jax), Van Duren, Willems (beiden

PJ Bosch), Hesp (Fortuna Sittard),
f*elkamp, Meijer (beiden FC Gro-
ten), Boerebach, Ellerman, Gill-es (allen PSV), Paus, Peeper,
ÏJten (allen FC Twente), De Koek
L Utrecht), Van de Brom, Van der
"Mw, Sturing (allen Vitesse), Berg-
js (Volendam) en Brood (Willem
I Olympisch elftal: Frank de

Ronald de Boer, Vink, Witsch-

'(allen Ajax), Zegerius (Emmen),
Jll Ooijen, Van Watturn (beiden
*celsior), Tebbenhof (Feyenoord),

Numan (Haarlem), Vonk (RKC),
Gorré (SVV), Sas (Sparta), Elzinga,
Karnebeek (beiden FC Twente), De
Kruyff, Roest (beiden FC Utrecht),
Binken (Volendam), Van Gobbel
(Willem II). Op afroep: Karelse (Ex-
celsior),Dikstaal (Haarlem), De Wijs
(RKC), Refos (SVV).

Rinus Michels

" ZEIST- De vroegere bondcoach
Rinus Michels maakt deel uit van
het nieuwe bestuur betaald voetbal
in ons land. Bijna een halfjaar na de
val van het 'kabinet-Van derLouw'
werd Michels gisteren tegelijk met
vijfanderen benoemd. Dat ging met
een eenvoudige pennestreek op het
bondsbureau in Zeist, omdat bin-
nen de reglementaire termijn geen
tegenkandidaten waren voorgedra-
gen. De vijf naast Michels zijn: drs.
Maarten van Rooyen ( voorzitter),
Jaap Bontebal, mr. Jan Masman,
Aad Smits en mr. Eric Vilé. De
naam van het zevende bestuurlid
zal nog moeten worden ingevuld.
Over de portefeuilleverdeling wen-
ste het nieuwe bestuur nog niets
naar buiten te brengen. Wel is zeker
dat naast voorzitter Van Rooijen,
Aad Smits de financiën gaat behe-
ren en datRinus Michels, de techni-
sche baas van bondscoach Thijs Li-
bregts zal worden. Een van de be-
langrijkste opdrachten, die het
nieuwe bestuur van de algemene
vergadering betaald voetbal heeft
meegekregen is de aanstelling,op
korte termijn,van een directeur be-
taald voetbal. Deze zou, binnen het

i]j van onze medewerker
TON VAN NUNEN
il
(

"ALMERE - Evenals in de voor-bije jaren bestaat er een grote. desinteresse bij de Limburgse
iWielerclubs en renners om deel
jte nemen aan de Nederlandseclubkampioenschappen, die ko-
l Tiende zaterdag in de vorm van
J^n ploegentijdrit in Almere
]Plaatsvinden. Slechts twee vande zeven Limburgse wielervere-■%ingen, De Ster (Geleen) en. WC Maastricht geven acte de
Presence.
Als men bedenkt, dat er zaterdag
j*üim honderdtwintig clubs strij-
den om de Nederlandse titel in

de A-(profs en amateurs) en
B-klasse (junioren en nieuwelin-
gen) kan men stellen dat het jaar-
lijkse gebeuren geen goed doet
aan het imagovan de wielersport
in Limburg. Secretaris Emiel Fr-
ambach van TWC Maastricht

stelt dan ook nuchter: „Een club
die zichzelf respecteert dient bij
het NK aanwezig te zijn, onge-
acht de capaciteit van de zes ren-
ners tellende formatie. Blijf je
weg, vind ik dat blamerend voor
de betreffende club".

Bij De Ster (die zowel in de A- als
B-klasse uitkomt) en TWC Maas-
tricht denkt men daar in ieder
geval anders over. In de A-klasse
(40 km) startDe Ster met het vol-
gende zestal: prof Ad Wijnands
en de amateurs Robert Radema-
kers, Danny Nelissen, Barry
Thoolen, Ron Smeets en Willy
Zelissen. Het zestal van TWC
Maastricht bestaat uit de profs
Peter Harings en Alain Strou-
ken, alsmede de amateurs Jean
Habets, Johan Senden, Jeroen
Driessen en Jos Gilissen.

De vijf Limburgse verenigingen
die ontbreken komen practisch
allemaal met een eensluidend
excuus: „Onze meeste coureurs
hebben hun seizoen al beëin-
digd. Bovendien kunnen wij
geen eervol resultaat behalen èn

I. 32-28 20-25 2. 37-32 15-20 3. 41-37
10-15 4. 31-27 5-10 5. 46-41 19-23 6.
28x19 14x23 7. 33-28 9-14 8. 28x19
14x23 9. 38-33 13-19 10. 33-28 17-22
11. 28x17 11x31 12. 36x27 10-14 13.
39-33 4-9 14. 43-38 8-13 15. 49-43 6-11
16. 44-39 11-17 17. 33-28 2-8 18. 50-44
7-11 19. 41-36 1-6 20. 47-41 20-24 21.
34-30 25x34 22. 40x20 14x25 23. 39-34
9-14 24. 44-40 3-9 25. 43-39 15-20 36.
48-43 20-24 27. 34-30 25x34 28. 40x20
14x25 29. 35-30 25x34 30. 39x30 17-21
31. 30-25 9-14 32. 38-33? Nu kan
zwart zijn schijven activeren en pro-
fiteren van de witte zwaktes op
links, na 32. 36-31 en 33. 41-36 zou
wit nauwelijks nadeel hebben ge-
had. 32. ... 21-26 33.42-38 11-17 34.45-
-40 17-22! 35. 28x17 12x21 36. 33-28
14-20! 37. 25x14 19x10 38. 28x19
13x24. Zo slaagt de zwarte opzet. 39.
38-33 8-13 40. 43-39 6-11 41. 39-34 11-
-17 42. 33-28 17-22 43. 28x17 21x12 44.
32-28 24-29! 45. 34x23 18x2946. 36-31
10-14 47. 41-36 14-19 48. 37-32 26x37
49. 32x4119-24 50. 41-37 24-30 51. 40-
-35 30-34 52. 37-31 34-39 53. 35-30 39-
-43 en de Belgische veteraan Ver-
poest is de 65 voorbij, gaf zich ge-
wonnen.

Dan krijgt u nog de oplossing van
het probleem van twee weken gele-
den: wit, acht schijven, op 17, 21, 27,
29, 33/35 en 42; zwart, acht schijven
op 9, 10, 13, 18, 20, 23, 25 en 38. De
eerste impuls is te zoeken naar een
slag 35x4; maar die zit er niet in. De
prachtige oplossing komt uit een
heel andere hoek: 1. 35-30! 38x47 2.
33-28! 47x35 3. 28x8 35x2 4. 17-11!
2x16 5. 27-22!! 16x30 6. 22x35 met
oppositie.
De maker van dit probleem, wijlen
Herman van Meggelen, componeer-
de vele fantastische werkstukken.
Het wachten is op de uitgave van
het volledige oeuvre van de origine-
le en eigenzinnige problemist.

Beckenbauer in problemen
Weer afmeldingen voor Mannschaft tegen Finland

Als de afgelopen tweekamp tussen
Sij brands en Gantwarg een voor-
proefje was van de aanstaande WK-
match tussen wereldkampioen
Tsjizjow en Sijbrands, dan wacht
ons iets moois. Ton Sijbrands maak-
te in de boeiende ontmoeting met
Gantwarg een ontzagwekkende in-
druk. Hij viel fel aan, experimen-
teerde, beet zich vast in voor-
deeltjes, maakte het spel en dwong
de tegenstander tot het uiterste.
Vooral dat laatste was in vroegere
krachtmetingen met concurrenten.
(Sijbrands-Andreiko uit 1973
springt direct in het geheugen) wel
eens anders. Maar het spel en de in-
stelling van de grootmeester der
grootmeesters lijken in zijn periode
van afwezigheid een verjongings-
kuur te hebben ondergaan. Wie hem
in de schouwburgvan Deventer aan
het werk heeft gezien, zal zich mis-
schien net als ik hebben afgevraagd
welke dammer op de wereld tegen
zon kracht opgewassen is en wie
ongevoelig kan blijven voor zon
charisma.
Of de 24-jarige Russische wereld-
kampioen Alexeï Tsjzow dat zal
zijn, zullen we over een paar maan-
den zien. Zijn vijftien jaar oudere
uitdager zal hij de titel natuurlijk
niet zo maar schenken, maar het
prolongeren van de hoogste eer te-
gen deze Sijbrands lijkt me een heel
zware opgave.
De wereldkampioen was vorige
maandvoor het laatst in beeld in het
Italiaanse Verona. Hij won daar met-
de Russische equipe het wereldbe-
kertoernooi voor landenteams. Ne-
derland deed niet mee. Uit dat toer-
nooi een karakteristieke Tsjizjow-
winst: toeslaan in iets voordelige
klassieke middenspelpositie.

Verpoest-Tsji_jow, Verona '89, Bel-
gië-U.S.S.R.

Vrijdag 29 september 1989 "21

" Eric Vanderaerden, dubbel succes.

sport

Alleen De Ster en Maastricht met A-ploegpresent

Interesse Limburgse
clubs voor NK gering
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