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Onderzoek wijst uit:

’Limburgheeft

geen dynamiek’
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Limburg heeft geen elan,
Seen uitstraling en geen dynamiek. En wordt
Seassocieerd met gezelligheid, wijn en bier.
Öuiten Limburg leeft deze provincie niet zo
teer. Zakelijk gezien heeft Limburg dus een
Wet al te positieve uitstraling.

Tot die conclusie komt drs Bert de Vries, di-
recteur van het Instituut voor Telefonisch
Marktonderzoek in Amsterdam. Hij voerde

onderzoek uit in opdracht van het Ad-
viesbureau voor reclame, pr en jobmarketing
Bovil (voorheen Bogaerts), dat gisteren een
studiemiddag hield rond de opening van het
lieuwe kantoor in het Maastrichtse Rand-
tyyck.

Oe Vries vroeg 206 communicatie-deskundi-

gen met name naar de term 'Made in...', die
op het produkt van een bepaald land of be-
paalde streek staat vermeld. Voor sommige
zaken hebben die woorden een bijkomende,
positieve waarde. Staat er bijvoorbeeld Made
in Zwitserland, Duitsland of Holland op,
wordt het als een kwalitatief goed produkt
gezien; bij de vermelding Made in China,
Rusland of Spanje legt de koper echter een
link met slechte(re) kwaliteit.

Brabant staat voor velen gelijk aan schoenen
en meubelen. Limburg wordt veelal geasso-
cieerd met hetrijke Bourgondische leven. En
Amsterdam staat voor trendy en modieus,
concludeert onderzoeker De Vries.

„Produkten uit Limburg hebben een zwak
kwaliteitsimago. Ruim eenderde deel van de
gevraagde bedrijfsdeskundigen kan zelfs
geen enkel pluspunt voor de regio Limburg
opsommen. Als zwakste punt wordt de lig-
ging in Nederland gezien. Het is te ver en te
geïsoleerd. In geringere mate komt een aan-
tal veronderstelde ondeugden - zoals afspra-
ken niet nakomen - aan de orde."
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het weer
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Luxemburg
Hadden de Duitsers niet om uitstel
gevraagd, dan had Nederland dat
wel gedaan. Lubbers verklaarde im-
mers begin deze week grote proble-
men te hebben met Luxemburg, dat
weigerde om in het kader van
Schengen sluitende afspraken te
maken over de bestrijding van fisca-
le fraude.

Het grootste probleem voor het Ne-
derlandse kabinet lag echter op het
gebied van het asiel- en vluchtelin-
genbeleid. In het voorliggende ver-
drag werd niet voldaan aan de eis
van de Tweede Kamer het asielbe-
leid te harmoniseren. In de verdrag-
tekst staat slechts dat naar die har-
monisatie gestreefd zal worden.

Duits verzoek tot uitstel komt Nederland goed uit

Tekenen ’Schengen’

voorlopig van de baan
Van onze parlementsredactie

ÊN HAAG - De ondertekening van de omstreden aan-
diende overeenkomst bij het Akkoord van Schengen is

van de baan. Premier Lubbers liet de Tweede
Wier gisteren per brief weten dat de Duitse bondskan-lüer Kohl om uitstel had gevraagd. Op aandringen van
|°hl ziet ook de Nederlandse regering af van onderteke-
Rg. Het verdrag bevat afspraken over het wegvallen
PU de grenzen tussen de Benelux-landen, Frankrijk en

De Tweede Kamer heeft het regerings-
met instemming begroet. Ook in Brussel werd po-

'üef op het nieuws gerageerd.

" Duitse verzoek kwam Neder-
fp goed uit. Het kabinet zag nog
F 1aantal grote obstakels die zichj^en ondertekening verzetten. InF Tweede Kamer waren de reser-E*. ook bij de regeringsfractiesfuA en PvdA, nog groter. In de

aanvullende overeenkomst zouden
de vijf Schengen-partners bestuur-
lijke en juridischeafspraken maken
met het oog op het wegvallen van de
controle op het personen- en goede-
renverkeer aan de onderlinge gren-
zen.

De moeizame onderhandelingen
noodzaakten de Schengen-landen
de afgelopen maand om de datum
van het openstellen van de grenzen
te verschuiven van 1 januari 1990
naar 1 juli 1991. De ondertekening,
die vandaag in het Luxemburgse
plaatsje Schengen was voorzien,
moest een impuls zijn om de ver-
dere onderhandelingen weer vaart
te geven.

Bondskanselier Kohl heeft premier
Lubbers nu gevraagd het Neder-
landse voorzitterschap te benutten
om in de eerste helft van 1990alsnog
tot ondertekening van de overeen-
komst te komen. Voor de Duitse re-
gering bleken de eisen van met
name Frankrijk en Nederland om
een regeling te treffen voor de con-
trole aan de DDR-grenzen zwaar te
wegen.
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Aantal DSM’ersvan
fraude verdacht

Van onze verslaggever
MAASTRICHT/HEERLEN - Een
aantal medewerkers van DSM
wordt verdacht van malversaties
met een zakelijke relatie van het
chemieconcern. Volgens ingewijde
bronnen gaat het om negen werkne-
mers, waartegen het concern reeds
disciplinaire maatregels zou hebben
getroffen. Een woordvoerder van
DSM wilde daarop gisteren echter
geen enkel commentaar geven.

De verdenkingen over mogelijke
oplichting rezen na een onderzoek
door de Fiscale Inlichtingen- en Op-
sporingsdienst (FIOD) bij het be-
treffende bedrijf, een installateur in
Kerkrade. De werknemers van
DSM worden ervan verdacht smeer-
gelden of geschenken te hebben
ontvangen, in ruil voor het plaatsen
van dubieuze orders.

Het FIOD-onderzoek bij de Kerk-
raadse onderneming is al geruime
tijd geleden uitgevoerd. Inmiddels
is justitie, kort geleden, op de hoog-
te gebracht van de resultaten van
het onderzoek. Het openbaar minis-
terie moet de resultaten, waaruit de
mogelijke malversaties door de
DSM-medewerkers en van de zijde
van het installatiebedrijf moet blij-

ken, eerst nog intensief bestuderen
Omdat het gerechtelijk vooronder-
zoek nog maar net is afgesloten, kon
officier van justitie mr J.Laumen
nog niet op de zaak ingaan. „Het is
helemaal niet zeker of het tot een
vervolging komt," zei hij gisteren.
Pas na bestudering van het uitge-
breide dossier, dat het Fiod-onder-
zoek opleverde, kan het openbaar
ministerie zich over eventuele nade-
re stappen beraden.

Over de omvang van de mogelijke
fraude is nog niets bekend. Dat het
een uitvoerig onderzoek betreft,
kan erop wijzen dat het hier om een
grote fraudezaak gaat.

Het bewuste bedrijf werkt zowel in
de particuliere sector als voor de
utiliteitsbouw (kantoren, openbare
gebouwen etc). Ruim zes jaar gele-
den verkeerde de Kerkraadse on-
derneming in zware financiële
moeilijkheden en hing de werkne-
mers massaal ontslag boven het
hoofd. Na een reddingsactie bloeide
de onderneming weer op.

Hummel niet
op PvdA-lijst
gemeenteraad

Van onze verslaggever
HEERLEN - Oud-Tweed Kamerlid
Rein Hummel staat niet op de ad-
vieslijst van de PvdA voor de ge-
meenteraadsverkiezingen in Heer-
len. Hummel had na de Tweede Ka-
merverkiezingen in september vo-
rig jaar, laten weten beschikbaar te
zijn voor de plaatselijke politiek.
Hummel werd niet meer gekozen in
de Tweede Kamer omdat hij door
het gewest van de PvdA-Limburg
op een onverkiesbare plaats werd
gezet.

Nu heeft de de commissie die de
concept-lijst voor de gemeente-
raadsverkiezingen heeft opgesteld
Hummel niet genomineerd, omdat
hij zich niet loyaal heeft gedragen
en niet in teamverband zou kunnen
werken, hetgeen in een fractie no-
dig is. De commissie erkent de kwa-
liteiten van vroegere Kamerlid als
politicus, maar hij voldoet volgens
de commissie niet aan het profiel
dat men heeft van een gemeente-
raadslid.

Hummel kan wel nog op de lijst ko-
men te staan, als de afdeling hem op
8 januari tijdens een bijeenkomst
daarop plaatst. Hij staat namelijk
wel op de zogenoemde alfabetische
lijst, waarop ook de kandiaten staan
die niet door de commissie naar vo-
ren zijn geschoven.

Rein Hummel wilde gisteravond
niet reageren op de samenstelling
van de conceptlijst. „Eerst wil ik
kennis nemen van de inhoud van de
briefen zien wat de beweegredenen
zijn van de Onafhankelijke Com-
missie. Daarna zal ik mij beraden."Viëtnamezen woedend

" Duizenden Viëtnamezen in Hongkong demonstreer-
den gisteren tegen de gedwongen terugkeer naar hun
vaderland. De woede onder de Vietnamese vluchtelin-
gen is groot. 'Liever de dood dan repatriëren' en 'ge-
dwongenrepatriëring is onmenselijk' klonk het giste-
ren uit de monden van duizenden demonstrerende
Viëtnamezen in vier grote opvangkampen in de Britse
kroonkolonie. Woensdag kwamen al zon 6.000 vluchte-
lingen in het geweer tegen Londens beslissing om, na
lang heenen weer praten met de Vietnamese autoritei-
ten, een begin te maken met de repatriëringen. Alle
kritiek ten spijt, met name die uit de Verenigde Staten,
is de Britse regering vastbesloten door te gaan met de
deportaties.

Impuls NAVO eu
Warschaupact

aan Weens
wapenoverleg

BRUSSEL - De NAVO heeft giste-
ren een ontwerpverdrag gepresen-
teerd dat voorziet in een verregaan-
de beperking van de conventionale
strijdkrachten in Europa. De landen
van het Warschaupact deden het-
zelfde.

De indiening van de ontwerptek-
sten wordt gezien als een belangrij-
ke politieke impulsvoor de CFE-on-
derhandelingen in Wenen. Tevens
werd bekend dat Sovjet-minister
van buitenlandse zaken Edoeard
Sjevardnadze volgende week een
historisch bezoek zal brengen aan
het Brusselse NAVO-hoofdkwar-
tier.

Sjevardnadze's eerste reisdoel in
Brussel is overigens de EG, waar-
mee hij een handelsakkoord zal on-
dertekenen.
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(ADVERTENTIE)

BELANGRIJK BERICHTl voor a.s. MOEDERS

Zondag 17december is
BABY-DISCOUNT voor u
geopendvan 1 tot 5 uur,
en er is maar één
Baby-Discount.

Laanderstraat 81 Heerlen
045-712161

Official Dealer voor
geheel Limburg

Robe di Kappa
Saroleastraat 41 Heerlen

SPEELCLUB MAASBRACHT | . , _ ,_ -_ /^^S^ ■h l CïNQWSS^^ HPEN 2x PER DAG |||k Ij

BSBEEBI
ons nieuwe goudsmedenbedrijf „Roland Oostwegel Goudsmid" in
de Geleenstraat 55 te Heerlen.
Een atelier voor reparaties en vervaardigen van sierraden naar
eigen ontwerp. Ook uw oude edelmetalen kunnen wij tot nieuwe
sierraden verwerken.

Met dank aan: Jack van Gilse
L. Oostwegel Wiel Laumen Fa. Zanetti
G. Van Weersch Frans Soomers Fa. Kuypers
F. Theeuwen Bert Bremmers Fa. Lendfers
Ben Leers Jo Rademacher Fa. Soons
Fam. Hermans Fam. Douven Fa. Kurnig
Fa. Collombon Fa. Kersten Fa. Stoffels

"rïPMPfdhïed" "Zï*ê^z>
i rKido I ntriEn^y 2wI

|^__r^____. _>__r^ Heerlen: Hoogeweg 2-4 ■■1 ■■d'ffI■ Kerkrade: Nullanderttraat 102 I
tm^m m^F m .^k m Mmwmw i Sittard: winkelcentrum 'den Tempel'

_
MMm MMkJ M \JJLJ Rothem-Meerssen: 'Au Ciel' Kuilenttr. 75 |



quote
Jk heb mijn bloedjes van kinde-
ren niet in de steek gelaten,of iets
andersvan dieaard. Ik bied geen
stof voor schandalen. Ik zou na-
tuurlijk de krant kunnen bellen
met het nieuws dat onzefazant is
aangebrand, maar dat interes-
seert waarschijnlijk geen mens"

CHRIS REA

Id-elpee
Is '89 op een haar na gevild en
mijmer je meewarig over de kwa-
litatief uiterst schamele oogst die
de vaderlandse rockscene - al-
thans wat daar nog van over is -het afgelopen jaar bijeen heeft
gespeeld, en zie, bij het scheiden
van de (jaar)markt staat daar
plots een stelletje studentikoze
ARTSEN op om de kreunende
Nederpop-patiënt eerste hulp te
verlenen. En - om maar eens een
oppeppend cliché te gebruiken -hetgeen de Arnhems/Amster-
damse gitaarband na bijna zeven
(!) jaarocculte podium-arbeid op
hun eersteling CONNY WAVES
WITH A SHELL laat horen, is
zonder overdrijving van interna-
tionale allure. Sterker nog, een
must voor elk zichzelf respecte-
rend platenrek (spijtig genoeg is
het kleinood niet op CD lever-
baar). Aanschaffen dus, deze on-
weerstaanbare Artsen-plaat, op
het gevaar af dat zich een neuro-
tische verslaving meester van je
maakt. Vanaf de allereerste groef
houden de hypnotiserend-mono-
tone maar o zo subtiele electri-
sche gitaarklanken van Peter
Visser en de slepende, diep pene-
trerende zanglijnen van broertje
Joost je in een wurggreep. Con-
ny Waves With A Shell barst
waarlijk van de inventieve, intel-
lectueel aandoende popsongs,
die zwelgen in peilloze oceanen
van sfeer en gevoel. Nu eens
moordend fel en grimmig bij-
tend, dan weer boterzacht en
aandoenlijk intiem. Stuk voor
stuk gegoten in bizarre, surrea-
listische teksten in soms gebrek-
kig Engels. 'Dear Minister of
Photography, would you please
explain, how come shell find
oranges in your apple-tree down
Memorylane', vraagt Joost zich
op het beklemmende Ten Grains
in gemoede af. 'Dogs are better
off these days, they got supplies
for many years, in their soul they
leave no tracé, thats's why dogs
are better offthese days,' luidt de
Artsen-logica op het machtige
Dogs. My favorites? Bepaald
geen lichtekeus, maar ik hou het
op She's In Love, Miss Under-
stood en de twee-in-een titel-
song. Nummers (net als de ande-
re trouwens) waarin je van alles
en nog wat aan stijlflarden en -in-
vloeden tegenkomt: The Feelies,
The Pixies, de vroege Velvet Un-
derground, Peter Perret's veel te
vroeg overleden Only Ones, ja
zelfs Neil Young waart hier en
daar hoorbaar rond en lijkt The
Flying Doctors te assisteren. Art-
sen Zonder Grenzen dus, maar -
en daarin schuilt hun onmisken-
bareklasse - steeds voert die ma-
gische gitaarsound voorzien van
het eigen handelsmerk de boven-
toon, van enig pastiche of ob-
scuur jatwerk is geen sprake.
'Wij spelen enkel monotonehits',
stellen De Artsen de diagnose
van hun eigen 'ziekte. Wat mij
betreft worden ze nooit meer be-
ter...

laurens schellen

agenda
DECEMBER

" 16: Torn Torn Heythuysen:
Rowwen Hèze

" 16: Ragebol Geleen: Cross-
road

" 16; Halle-zalen Diest (B): Rol-
ling Beats

" 17: Troubadour Linne: o.a.
Bridge Of Spies

" 22: Boerderij Geleen: But-
chered Babies e.a.

" 23: Spuugh Vaals: Herman
Brood (nachtconcert)

de bezeten bezitter

r^ ~^g

(c) Standaard Uitgeverij nv Antwerpen vertegenwoordtgc door W-- ery Pre: etions b v sGravenhage

POP

Nederlands enerverendste livegroep heropgericht

Bintangs weer bijeen:
minder maar wel beter

De legendarische band The Bin-
tangs komt voor een korte serie
van twaalf concerten opnieuw
bijeen. De repetities voor The
Return of The Bintangs zijn in-
middels begonnen. De IJ-
monds-Haarlemse groep zal de
volgende bezetting krijgen: Gus
Pleines (zang, mondharmonica),
Frank Kraayeveld (zang, bas),
Jan Wijte (gitaar, dwarsfluit),
Jack van Schie (gitaar, zang) en
Cees Brouwer (drums). One For
All, de vaste band van Gus Plei-
nes en van Jackvan Schie, blijft
bestaan; de Frank Kraayeveld
Band is opgeheven.

The Bintangs legden in oktober
1985 na 41 bezettingen gekend te
hebben het loodje. Ze behoren tot
de oudste bestaande live bands in
Nederland. De oprichtingsdatum
ligt ergens in 1960. Negen jaar later
maakten ze hun eerste elpee, Blues
On The Ceiling. In 1975 maakten ze
hun beste plaat, Genuine Buil, on-
der leiding van producer Steve Ver-
roca. De rhythm & blues-band ken-
de een mateloze populariteit in het
clubcircuit en had de reputatie de
meest onderschatte live band van
Nederland te zijn. De preciese data
voor de concerten, die vanaf half ja-
nuari regelmatig zullen plaatsheb-
ben, zijn nog niet bekend. The Bin-
tangs hebben volgens Frank
Kraayeveld al zeventien nummers
klaar. „We zullen alles spelen waar-
naar veel gevraagd wordt. Op het re-
pertoire komen zon stuk of dertig
oude Bintang-favorieten te staan,
daarna zullen we nieuw materiaal
instuderen. Ik heb de laatste jaren
erg veel geschreven".

Volgens Kraayeveld is het idee van
de hereniging langzaam gegroeid.
„Ik heb toch vier jaar een eigen
band gehad. Prima groep trouwens.
Maar het voldeed niet aan mijn ver-
wachtingen. We stonden teveel in
kroegen, en slechts af en toe op fes-
tivals. Het is niet wat ik voor ogen
had. Dus ga ik gewoon de kwaliteit
verhogen ên de kwantiteit vermin-
deren. De bedoeling is dat we eens
in de twee weken optreden. En dan
wil ik er weer voor 300 procent te-

gen aan ". hm vervolgt: ~Ik heb ove-
rigens geen boodschap aan mensen
die zeggen: daar heb je ze weer. Uit-
gangspunt is dat ik het voor mezelf
doe en voor mensen die dat leuk
vinden. Het grappige is dat dit een
echt originele bezetting is. Alleen
drummer Harry Schierbeek ont-
breekt. Hij heeft gezegd nooit meer
achter die ketels te duiken. Prachtig
is dat Jan Wijte meedoet. De laatste
vier jaar van ons bestaan hebben
The Bintangs met zijn vieren opge-
treden; daar hebben we nu weer
iemand bij, als smaakmaker. Het
meest heb ik de sound gemist. Gus
zn stem en mijn stem samen. In
mijn eigen band moest ik alles zelf
zingen. Doodziek werd ik ervan. Nu
kan ik weer lekker tegen Gus aan
zingen, als tweede stem op het topje
van mijn kunnen. En ik ga weer bas-
sen. Ik heb een scheurende installa-
tie gekocht en ik sta weer als een
kleine jongen in de schuur te tim-
meren".

" De Maastrichtse
bluesrockformatie
Crossroad geeft
morgenavond vanaf
20 uur een concert in
De Ragebol in
Geleen. Crossroad
bestaat uit drie
musici (v.l.n.r.
gitarist/zanger Joop
Pieters,
basgitaristi'zanger
Jan Halders en
drummer Charles de
Jong) die pure blues-
en rockmuziek
spelen, onder andere
covers van Jeff
Healey, Stevie Ray
Vaughan en Erie
Clapton. Crossroad
trad onlangs op met
de band van Terry
Williams (Dire
Straits) en de uit
Wales afkomstige
groep Alcatraz
(waarin musici van
de begeleidings-
groep van Tina
Turner). Voor
volgend jaarstaan
concerten in Berlijn
en andere Europese
steden op het
programma.

" The Bintangs (hier op 'n archiefplaat uit 1977) gaan binnenkort weer 'on the road'.

Kravitz wacht
grote toekomst

Halverwege het optreden, woens-
dagavond in het Amsterdamse Pa-
radiso, plakt Lenny Kravitz twee
ballads aan elkaar. Be, een slow
blues die slechts is gebaseerd op
hammondorgel en een ritmesectie,
zou niet hebben misstaan op Sgt.
Pepper van The Beatles. My Pre-
cious Love is van hetzelfde laken
een pak, maar hierin laat Kravitz
werkelijk het achterste van zijn
tong zien. Stel jeKravitz even voor.
De ideale mix. Zijn naam is van se-
fardisch joods-poolse komaf, de
huid negroïde, de haardracht die
van een rasta. Zijn stem is een mix
tussen die van John Lennon en Ar-
thur Conley, zijn muzikale terrein
omvat ruwweg de tweede helft van
de jaren zestig. Kravitz maakt
rhythm & blues die je in Memphis
zou moeten situeren, maar er spelen
duidelijke invloeden van The Beat-
les, Jimi Hendrix, War en Sly Stone
in door. Het geheel komt samen op
Let Love Rule, een debuutalbum
dat geschiedenis zal maken. En dan
die stem. Op de plaat is-ie al expres-
sief, maar live komt er de suggestie
bij dat Kravitz door het lint wil
gaan. In de ballads zingt Kravitz het
sputem van zijn strottehoofd, zodat
schrapen een gotspe is geworden.
Met wilde, extatische gebaren
schudt hij zijn expressieve kop op-
dat zijn manen als een" nimbus van
haar opveren. Die houding is niet
helemaal vrij van effectbejag, maar
dat is nu eenmaal de consequentie
als je naar buiten wilt treden.
Kravitz is getrouwd met Lisa Bonet
en alleen al daarom voer voor de
media. Maar het gaat hier om een
werkelijk talent, waarschijnlijk een
maatje groter dan dat van Terence
TrentD'Arby, die in zijn haast om te
vernieuwen boven zijn macht heeft
gegrepen, maar de overeenkomst is
opmerkelijk. Ook Kravitz heeft een
sexy uitstraling, bezit lef en gaat er
tegen aan. Zijn debuutplaat heeft
hij vrijwel in zijn eentje volgespeeld
en doet geen moment als een be-

dacht studioprodukt aan. Diezelfde
frisheid zit ook in zijn voortreffelij-
ke band die geen van de stukken
simpelweg kopieert. Kravitz geeft
zijn band de vrijheid en laat op het
podium eigenlijk zien dat veel van
zijn repertoire het resultaat is van
jamsessions en niet van studeerka-
merwerk. Sax, gitaar en een van les-
lie-boxen voorzien hammond-orgel
jankener vrijelijk op los. Kravitz is
een ruwe, ongepolijste diamant, die
de komende jaren beslist zal wor-
den gepolijst. Zijn wat naïefoverko-
mende, positieve grondhouding die
zich uit in mededogen met drugs-
slachtoffers, het veelvuldig zwaaien
met het vredes-teken (wat in Ameri-
ka overigens een wat minder oubol-
liger lading heeft dan hier) en vage
tussenteksten zal in de loop der ja-
ren wel wat gelikter worden. Mocht
Kravitz er echter in slagen om zijn
oorspronkelijke mix van muzikale
invloeden uit de jaren zestig staan-
de te houden, dan zal zijn talent de
glans krijgen van een 24-karaats
edelsteen. Zoals Lenny namelijk If
Six Were Nine van Jimi Hendrix
covert zijn er maar weinigen.

john oomkes

" Lenny Kravitz

recept
Zeeduivel op bedje van
tomaat en courgette
Benodigdheden voor 4 personen:
400 g schoongemaakte zeeduivel, 2
middelgrote vleestomaten, eenzes-
de courgette, beetje verse of ge-
droogde tijm, 1 el azijn naturel, 3 el
olie, peper & zout, suiker, Limburg-
se mosterd, fïjngesnipperd uitje en
boter.

Verdeel de zeeduivel in 8 parten.
Houd de tomaten 8 seconden in
heet water, spoel onmiddellijk
koud af en ontvel ze. Verwijder
pitjes en snijd het vruchtvlees in
reepjes. .
Was de courgette en snij in tijne re-
pen.
Voor de dressing: de azijn mengen
met mosterd, peper & zout, uitje en
suiker en langzaam al roerend de
olie toevoegen.

Vermeng de tomaat met de cour-
gette en schep er voorzichtig de
dressing en de tijm door. Verdeel in
gelijke porties 'over 4 borden. Bak
de parten zeeduivel op laag vuur
aan beide zijden in totaal 3-4 minu-
ten. Leg de parten op het bedje van
tomaat/courgette en serveer direct.
TIP: Hierbij past een droge Ries-
ling uit Rheinland-Pfalz of uit de
Elzas.

„hub meijer

Radiosucces voor
Geleense groep

De Geleense popgroep Waiting For
Columbus staat in het brandpunt
van de belangstelling. De groep is
namelijk doorgedrongentot de fina-
le van NCRV-Popslag en zal op za-
terdag 23 december tussen 19 uur en
21 uur samen met vier andere pop-
groepen via radio 3 strijden om de
titel 'Band van het jaar. Voorts mag
Waiting For Columbus komende za-
terdag vier nummers liveten gehore
brengen. Twee tussen 12 en 14 uur
in Paperclip Live en twee tussen 19
en 21 uur bij Paperclip Radio.

U2met oudjaar
live via radio

De KRO-radio zendt het concert dat
U2in de nachtvan 31 december op 1
januaria.s. in Dublin geeft, live uit
en wel van 00.45 uur tot 03.00 uur op
radio 3. In eerste instantie wilde U2
dat het concert ook via televisie
'worldwide' zou worden uitgezon-
den maar de satelliet, die voor de
uitstraling moet zorgen, bleek reeds
gereserveerd voor andere program-
ma's.
Speciaal voor het oudjaarsconcert
wordt een Jumbojet vanuit New
Vork naar lerland gevlogen, met
daarin genodigden van allerlei plui-
mage. Onder hen zouden zich vol-
gens ingewijden ook Bruce
Springsteen en Bob Dylan bevin-
den die het oudjaarsconcert extra
cachet moeten geven. Vanwege het
tijdsverschil met lerland zal het in
Nederland op de radio pas om 01.00
uur 'new years day' zijn.
In verband met de concerten die U2
op 18, 19 en 20 december in de Am-
sterdamse RAI geeft, zendt de KRO
zondagavond a.s. tussen 21 uur en
22 uur een special over deze lerse
groep uit in het programma 'Studio
3' via Radio 3.

Alweer afscheid
van Tina Turner
De momenteel in het Westduit-
se Keulen woonachtige Tina
Turner geeft op zaterdag 23 juni
1990 een concert in de Rotter-
damse Kuip. De 50-jarige roek-
zangeres wil nog éénmaal op
tournee gaan, nadat ze 'n tijd ge-
leden had verklaard voorgoed
van het podium te zijn gestapt-
Half mei start,ze in Scandinavië
met de concerten en op 23 juni
staat ze in het Feyenoord-sta-
dion in het kader van haar 'fare-
well-tournee'.
De landelijke voorverkoop be-
gint morgen, o.a. bij de VVV in
Heerlen.

Pinkpop laat bussen rijden naar
Tina Turner én naar het concert
van Tears For Fears, op 14 april
in Ahoy'.

Oplossing van gisteren

BREM-VAAL
R-VYZEL-E
lA-TIL-. Dl
IAP-N-BRÏ
sprokhaaK

EN- A R
DANSVLOER
UIT-0-NEE
IR-BES-NB
T-KATER-U
SLOT-NEUS

puzzel van de dag

Horziontaal: 1. gedachte; 8. lichaamsdeel;
9. rondedans; 10. voltooid; 11. streling
met de hand; 13. muzieknoot; 14. zijkant;
16. gehoororgaan; 18. bijbelse naam; 20.
snede, schijf; 21. voedsel; 22. metaal; 24.
boomloot; 25. bewijs aan een couponblad;
28. laagtij; 30. vocht in vruchten; 31.
bouwkundig ingenieur (afk.); 32. zelfkant
van linnen; 34. kloosterlinge; 35. redevoe-
ring

Verticaal: 1. in die buurt; 2. bij een boerd
rij gelegen grond; 3. deelvan de dag $H
4. deugdzaam; 5. bijwoord; 6. moed, d^'7. vogel; 11. hoewel; 12. voorzetsel; 1.
voorzijde; 15. ketting; 17. wijfjesscha*
19. heidemeertje; 23. deel v.h. hoofd; f,
spil; 27. voorzetsel; 29. vogel; 31. niet-9'
tige slang; 33. persoonlijk vnw.; 34 vo"
zetzel.
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BRUSSEL- De vergadering van de
NAVO-ministers stond gisteroch-
tend geheel ih het teken van hun po-
ging alsnog gedaan te krijgen dat
het bondgenootschap nog dezelfde
dag in de CFE-besprekingen in We-
nen een ontwerpverdrag op tafel
zou leggen. De NAVO wilde niet
achterblijven bij het Warschaupact,
waarvan al langer bekend was dat
het op deze datum een tekst zou
produceren.

Eigenlijk had de NAVO de Oost-
bloklanden een stapje voor willen
zijn door vorige week al het ont-
werp-verdrag in te dienen. Maar een
geschil tussen Griekenland en Tur-
kije zorgde voor vertraging. Het
conflict tussen deze twee traditione-
le kemphanen op NAVO's zuidflank
betrof de eis van Athene dat de
Turkse havenstad Mersin, van waar-
uit Turkije zijn troepen op Cyprus
bevoorraadt, onder de beoogde
CFE-reducties komt te vallen, het-
geen Ankara afwijst.
Na vrijwel de hele ochtendzitting
aan dit probleem te hebben gewijd,
besloten de NAVO-ministers de
kwestie van de precieze afbakening
van het toepassingsgebied van een
CFE-verdrag voorlopig open te la-
ten.

Htourwaardeforfait
Mi
ï\v 'ilster Kok is onder druk van de
verh

e Kamer ook bereid om een
%n°gmg van het huurwaardefor-
lua^ I,S naar 2-3 Procent op 1 ja-
«aan desëewenst later te laten in-
Ook dient de Kamer er dan
bate te rekenen dat een met de
fQrf

n uit het hogere huurwaarde-
de *e financieren verlaging van
k 0 °verdrachtsbelasting bij aan-P van een huis, ook later ingaat.

Diesel
stemde gisteren in met

Selnr gin§ van de accijns op die-
verh met 10'6 cent Per liter- Destaa>°flng gaat op 1 januari aan-
dik ln' De middelen die erdoor
*an st?ien' zullen worden besteed
fetl stlltere en schonere vrachtwa-
Setrnt1bussen- Tevens zal geld uit-
v^n W worden om de invoering
tw Katalysatoren voor dieselperso-"auto's te stimuleren.

Presidentskandidaat
Chili optimistisch

"Zon 7,5 miljoen Chilenen gingen gisteren na zestien
jaarmilitairedicatatuur naar de stembus om een pre-
sident en een parlement te kiezen. Dat deed ook Patri-
cio Aylwin (links), de 71-jarige kandidaat van de ze-
ventien partijen tellende oppositiecoalitie. Aylwin zal
hoogstwaarschijnlijk als winnaar uit de bus komen.
Afgezien van de moord op een politieman verliep de
stembusgang rustig. De Chilenen hadden een dag vrij
gekregen om hun democratische plichten te vervullen.
Om de kans op incidenten te verkleinen gold de hele
dag een drankverbod. Voor een dag was een metro-
kaartje goedkoper. Militairen bewaakten stemlokalen
en sommige straten waren zelfs autovrij gemaakt om
chaos voor de ingang van de bureaus te vóórkomen.

Verpleeghuis:
Ineke Stinissen

mag sterven
HAAKSBERGEN - Het toedienen
van voedsel en vloeistof aan coma-
patiënte Ineke Stinissen-Swager-
man mag worden gestaakt. Dat
heeft het algemeen bestuur van het
verpleeghuis Het Wiedenbroek in
Haaksbergen gisteravond, na ruim
vier uur vergaderen, besloten. Het
algemeen bestuur machtigt de me-
dische staf met ditbesluit de behan-
deling van de al vijftien jaar in een
onomkeerbaar coma verblijvende
mevrouw Stinissen te beëindigen.
Gérard Stinissen reageerde ver
heugd op de beslissing van het alge

meen bestuur, maar zei toch zijn
vrouw uit het verpleeghuis weg te
halen. Hij wil niet dat zijn echtgeno-
te sterft in „een zo vijandige omge-
ving".
Het algemeen bestuur van Het Wie-
denbroek verzette zich jarenlang te-
gen de wens van echtgenoot Gérard
Stinissen uit het Groningse Win-
sum, om door stopzetting van de
zijns inziens zinloze behandeling
een eind te laten komen aan het le-
ven van de comapatiënte.

Dit najaar kwam er echter een om-
mekeer. Het Gerechtshof in Arn-
hem achtte het toelaatbaar dat Sti-
nissen zijn echtgenote naar een an-
der verpleeghuis mocht overbren-
gen. Toen de Winsummer dreigde
zijnvrouw desnoods met geweld uit
Haaksbergen weg te halen, kwam
de discussie in een stroomversnel-
ling.

Onvolledig
De Westerse verdragstekst is ook op

andere punten nog niet volledig, üp
de plek waar de definities moeten
komen te staan van de verschillen-
de te reduceren wapencategorieën,
staan nog haken.

De nu gepresenteerde ontwerpen
van NAVO en Warschaupact bevat-
ten geen verrassingen. Zij vormen
een juridische vertaling van de al
bekende voorstellen.

De voorstellen die beide partijen
hebben gedaan voor de verschillen-
de wapenplafonds stemmen vrijwel
overeen. Dat betekent dat het War-
schaupact gezien haar overmacht
veel meer tanks, pantservoertuigen
en kanonnen zal moeten vernieti-
gen dan de NAVO om tot gelijke
plafonds te komen.

Bewindslieden nemen alternatief van PvdA over

Geen verhoging van
gasprijs en accijnzen
van onze parlementsredactie

£EN HAAG -De ministers
i\ra (Financiën) en AldersvROM) hebben het kabinet■ *°orgesteld af te zien van eenerhoging van de accijns op

en petroleum
.JJJet ’ 1,26 per 100 liter. Daar-
in cc. gaat ook een gasprijsver-

rjoging voor gezinnen met 1,3
j*nt op 1 juli 1990 niet door.,e ministerraad beslist van-~aag over het voorstel. Hetiaat vast dat de bewindslie-den het voorstel Kok-Alders*uUen overnemen.

~„■ ,° eide bewindslieden zijn nu be-et m te steken op een alternatief
Wo°HStel van de PvdA- dat gesteundrdt door de andere grote partijen.
it voorziet erin de met de hogerecijnzen en gasprijs te behalen ba-

bi' l'O miljoen gulden per jaar,nnen te halen. Dat gebeurt doorkJlVerhoging van de brandstoffen-e"ing in het kader van de Wet alge-ene bepalingen milieuhygiëne.

sj~ 17° n^Uoen gulden moet op ba-s van het Nationaal milieubeleids-plan (NMP) besteed worden aan"^■giebesparing waarmee ook hetuieu gediend is. Volgens het oor-wonkelijke voorstel zouden echtergezinnen de lasten betalen voorPvhiregelen in de industrie. Met het
ev °p-alternatief worden de lasten"Wichtig gespreid over burgersn lr>dustrie.

Q
°k en Alders zijn tot hun stap

oD
er§egaan nu het eerdere voorstel

te verzet in deKamer stuit-
r beidp bewindslieden bete-

tftptK het plan echter alleen een
binn om de 170 milJ°en guldenmen te krijgen. Indien het geld
ltonfen andere manier binnen konmen, was dit hen even lief.

Communisten in Praag
verdeeld over akkoord

Van onze correspondent
PRAAG - De Tsjechische commu-
nistische partij staat, een week voor
het vervroegde partijcongres, op
springen. Oorzaak is het woensdag-
nacht aan de onderhandelingstafel
bereikte akkoord met de oppositie
over de wijze waarop het nieuwe
staatshoofd moet worden gekozen.
Hierover is nu binnen de partij one-
nigheid gerezen.

Verschillende partij afdelingen,
waaronder de invloedrijke Praagse,
lieten gisteren in de loop van de dag

de communistische onderhande-
laar, politbureaulid Mohorita, val-
len. Een partijwoordvoerder ver-
klaarde haastig, dat „de onderhan-
delaars geen mandaat hadden om
bindende afspraken te maken".
Een breuk in de partij wordt niet
uitgesloten. Het Hongaarse voor-
beeld, waar de hervormers een so-
cialistische partij oprichtten en de
conservatieven doende zijn de com-
munistische te laten herleven,
wordt zowel in oppositie- als partij-
kringen een reële mogelijkheid ge-
noemd.

De overeenkomst werd beschouwd
als een succes voor het oppositione-
le Burgerforum, omdat de onder-
handelaars namens de communisti-
sche partij hun voornemen om de
president per referendum te laten
kiezen lieten vallen. Het Burgerfo-
rum wil dat het staatshoofd, zoals
dat in de grondwet staat voorge-
schreven, door het parlement wordt
gekozen.

Het aan de ronde tafel bereikte com-
promis werd gisteravond door de
woordvoerder van het Burgerfo-

rum, Dobrovsky, een 'herenak-
koord' genoemd. Maar hij liet blij-
ken dat er nog de nodige twijfels
aan deze afspraak bestaan en de po-
litieke spanningen over deze kwes-
tie niet zijn verminderd.
Het compromis hield in, dat de pre-
sident door het parlement zal wor-
den gekozen, maar niet binnen veer-
tien dagen, zoals de grondwet voor-
schrijft, maar binnen 45.

Eind januari zou het parlement,
waaruit dan met zekerheid commu-
nistische dogmatici zijn gewipt en
vervangen door volksvertegen-
woordigers die op steun van de op-
positie kunnen rekenen, dan een
keuze maken uit dekandidaten. Op
dit moment zijn het er vier, van wie
de leider van het Burgerforum, Va-
clav Havel, favoriet is. Gisteren
kwamen er enkele tienduizenden
mensen naar het Wenceslasplein
om hun steun aan Havel te betui-
gen.

binnen/buitenland

Universiteiten
hoog in top-100

LEEUWARDEN - Een deel van de Neder-landse universiteiten doet het niet gek ineuropa. Dit blijkt uit de deze maand gepubli-ceerde lijst van de 'Honderd beste universi-teiten van Europa' in een bijlage van het'ranse dagblad Libèration.
De Technische Universiteit Delft komt uit-stekend uit de bus. Als leverancier van inge-nieurs laat Delft befaamde universiteiten alsOie van Stuttgart en Cambridge achter zich.Meteen eervollevermelding voor de faculteitfucht- en ruimtevaarttechniek komt de TUnier op de derde plaats.

Daarnaast behaalt deze universiteit een eer-
volle vierde plaats op het gebied van archi-
tectuur. Ook de Landbouwuniversiteit van
Wageningen doet het niet slecht. Op het ge-
bied van agronomie komt deLU op de eerste
plaats en op een dertiende plaats in biologie.

De Rijksuniversiteit Leiden komt met haar
rechtenfaculteit op de vijfde plaats, de Tech-
nische Universiteit Eindhoven eindigt op
verschillende terreinen bij de eerste twintig
en de Vrije Universiteit in Amsterdam be-
haalt een zesde plaats op het gebiedvan psy-
chologie.

De Businessschool van Rotterdam komt op
haar terrein op de derde plaats.

De universiteiten zijn door zeshonderd Euro-
pese hoogleraren beoordeeld op kwaliteit
van onderzoek en internationale oriëntatie.

Minister ziet
risico

’sinakkoord inzake
specialisten

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Minister De Vries
(Sociale Zaken) wil de eerstkomen-
de driejaar de mogelijkheid houden
in te grijpen in het inkomenvan me-
disch specialisten. Hoewel alle be-
trokken partijen recent onder lei-
ding van oud-minister Van Aarden-
ne een akkoord sloten over de inko-
mens van de specialisten. In dat ak-
koord zitten echter nog te veel risi-
co's, aldus de minister.

De Vries gaf zijn mening gisteren in
de Tweede Kamer tijdens een kort
debat over de zaak. De Vries wees
erop dat het onder Van Aardenne
gesloten akkoord, een akkoord tus-
sen onderhandelaars is. De achter-
bannen van de diverse deelnemers
moeten er begin volgend jaar nog
mee instemmen. Daarna moet het
kabinet er nog mee akkoord gaan.
Vervolgens zullen de uitvloeisels er-
van nog verwerkt moeten worden in
richtlijnen voor tarieven, op te stel-
len door het Centraal Orgaan Tarie-
ven Gezondheidszorg (COTG).

Hardere aanpak
alcoholmisbruik

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Misbruik van alcohol
in het verkeer zal komend jaar har-
der worden aangepakt. Daartoe wil
het ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat gebruik maken van zijn be-
voegdheid notoire drinkers het rij-
bewijs af te nemen. Afgelopen
maand is het ministerie samen met
Veilig Verkeer Nederland een
grootscheepse landelijke campagne
begonnen om drankmisbruik ach-
ter het stuur te bestrijden.

Verder zal het ministerie automobi-
listen gaan attenderen op de risico's
van medicijngebruik. Jaarlijks
wordt vijf tot tien procent van het
aantal dodelijke ongevallen in het
verkeer veroorzaakt door medicijn-
gebruik. Zon 25 procent van de on-
gelukken met fatale afloop, zon 400
gevallen, is te wijten aan overmatig
alcoholgebruik.

EG-steun voor
TGV-verbinding

Brussel-Aken
BRUSSEL - De Europese Commis-
sie wil volgend jaar 140 miljoen gul-
den steken in vijftien verkeerspro-
jecten in Europa. Nederland kan re-
kenen op op een bijdrage van 6,7
miljoen gulden voor de verbetering
van de verbinding Boxmeer-Venlo-
Duitse grens. Opvallend is het feit
dat de (Belgische) EG-commissaris
Karel van Miert maar liefst 45 mil-
joen gulden wil reserveren voor de
«TGV-verbinding tussen Brussel en
Aken.

In België bestaat nog grote onenig-
heid over de vraag of deze verbin-
ding er wel moet komen en zo ja, of
dit ten1koste moet gaan van Vlaams
dan wel Waals grondgebied. Het ge-
baar van de Commissie mag dan
ook en als een stevig schot voor de
boeg worden beschouwd om niet te-
veel tijd te verliezen met onderling
gekibbel.

Moslimgroep
bedreigt paus
BEIROET - Een extremisti-
sche moslimgroep in .Libanon
heeft gedreigd paus Johannes
Paulus II te vermoorden omdat
hij partij zou hebben gekozen
voor de christelijke stafchef
van het Libanese leger, gene-
raal Aoun.

De 'organisatie fer verdediging
van de onderdrukten' liet giste-
ren in een verklaring aan het
persbureau Reuter in Beiroet
weten dat het hiertoe had be-
sloten omdat de paus de geeste-
lijke leidsman van de kruis-
vaarders in het christelijk deel
van de Libanese hoofdstad was
geworden. „Wij zullen dit dood-
vonnis tegen de paus vroeg of
laat uitvoeren. Allah zal onze
getuigge zijn," aldus de groepe-
ring in een handgeschreven
verklaring in de Arabische taal.

Dezelfde groep dreigde de paus
te doden toen hij in September
Libanon wilde bezoeken. De
moslims beschuldigen de paus
van steun aan Aoun, die wei-
gert zich aan de door Syrië ge-
steunde president Hrawi te on-
derwerpen.

’Schengen’

Merkwaardig. De onderte-
kening van een aanvullende
overeenkomst bij het Ak-
koord van Schengen is uit-
gesteld en daarover blijkt
iedereen voldaan. Ook dat
is mogelijk.
Debet aan de vertraging die
nu opgetreden is, zijn de te-
gengestelde belangen van
ae verdragspartners, obsta-

kels die- dat is zonneklaar gebleken - niet zo maar uit de weg ge-
ruimd kunnen worden. De intenties om met het oog op het wegval-
len van de controle op het personen- en goederenverkeer aan de
onderlinge grenzen hechte bestuurlijke en juridische afspraken 1e
maken, mogen nog zo oprecht zijn, er komt wel heel watvoor kij-
ken om die voornemens in de daad om te zetten. Daarvoor is una-
mimiteit vereist en die is er helemaal niet.
De voorbeelden liggen voor het oprapen. Kohl heeft problemen
met de eis van Frankrijk en Nederland dat Bonn een degelijke op-
lossing moet uitwerken voor de controle aan de grens met de DDR.
Conform de in de grondwet verankerde stelling dat er maar één
Duitse natie bestaat, is West-Duitsland nochtans wel verplicht alle
DDR-burgers die dat willen, op te nemen.

Nederland heeft grote moeite met de weigering van-Luxemburg
om binnen het raam van het Schengen-akkoord de oorlog te ver-
klaren aan de fiscale fraude.
Of die bestrijding via 'Schengen' aangezwengeld moet worden, is
inderdaad een vraag waarover men van mening kan verschillen.
De Luxemburgers blijven hardnekkig in hun opvatting dat dit kapit-
tel in EG-verband ter tafel moet komen en daarvoor is wel wat te
zeggen, want in inhoudelijke zin ontstijgt dit vraagstuk immers aan
het territorium van de landen die in 'Schengen' verenigd zijn.
Het uitstel van nu valt te betreuren, maar het betekent geen afstel.
Verdere onderhandelingen zijn nodig om de wrijfpunten weg te
werken, waarbij ons land terecht zwaar tilt aan harmonisatie van
het asielbeleid.
De strubbelingen tussen de vijf - de Beneluxlanden, West-Duits-
land en Frankrijk, stukvoor stuk landen die een vooraanstaande rol
hebben gespeeld in de wordingsgeschiedenis c.g. ontwikkelings-
gang van de Europese Gemeenschap - tonen eens te meer aan
dat het proces van de Europese eenwording een uiterst moeizame
aangelegenheid is, die slechts met taaie volharding gerealiseerd
kan worden. Hetgeen nog geen pessimisme voor de dagen na
1992 rechtvaardigt. p 5_

uit
Belastingvrij

De gemeenteambtenaren van
Goirle (NB) krijgen dit jaareen
eenmalige uitkering van 245
gulden belastingvrij per per- !soon. Voor de uitkering, be-taald van een overschot op het
fonds waaruit de salarissen "

worden betaald, komen onge- -veer 150 ambtenaren in aan-
merking. Minister van Binnen- -
landse Zaken Dales kondigde "enige tijd geleden aan in ver- 'band met een financiële mee-
valler alle ambtenaren te zullen
tracteren op 100 gulden. Later -kwam zij daar op terug.

Glasbak
Het gebruik van de glasbak
neemt nog steeds toe. In de eer- .
ste helft van dit jaar gooiden "
Nederlanders ruim 120.000 ton
glas in de bak, 6 procent meer .
dan in dezelfde periode in 1988.
Gemiddeld draagt elke inwo-
ner jaarlijks 16 kilo glas naar de
bak. Dat blijkt uit cijfers van de
Stuurgroep Promotie Glasbak.

Veldslag
Bij een veldslag tussen de be- i
langrijkste Tamil-strijdgroep ',
en een door India in het leven
geroepen Tamil-militie zijn in
het district Batticaloa in Sri '
Lanka minstens 130 mensen
om het leven gekomen, zo heb- 'ben militaire functionarissen
gisteren meegedeeld. De veld- "
slag, die twee dagen woedde,
was de hevigste sinds tweeën- *eenhalfjaar.

Bethlehem
In Bethlehem en het nabijgele-
gen Beit Sahour op de Westelij-
ke Jordaanoever zal voor het ,
derde opeenvolgende jaar geen J
openbare kerstviering plaats- 'hebben. De gemeentelijke !
autoriteiten van de twee plaat-
sen maakten gisteren bekend
dat hiermee steun wordt be-
tuigd aan de intifadah, de Pa-
lestijnse opstand tegen de Is-
raëlische bezetting. Plechtighe-
den georganiseerd door het Is-
raëlische militaire gezag en
christelijke groepen zullen wel
doorgang vinden.

Heroïine
De politie in Beieren heeft een
zending van 71,5 kilo heroïne .
onderschept die onderweg was
van Turkije naar Amsterdam.
De zending had volgens de po-
litie een geschatte waarde van
40 miljoen gulden. Het was de
op drie na grootste heroïne-
vangst die ooit in de Bondsre- "
publiek werd gedaan.

Gestikt
Een transport van Fries vee is
begin december in Afrika uit-
gelopen op een drama. Van de
85 voor Oeganda bestemde .
koeien zijn 61 op het vliegveld ■van de Keniase hoofdstad Nai- ;
robi omgekomen, omdat verge-
ten werd het vee te luchten tij-
dens de zes uur durende vertra-
ging. De temperatuur in de niet
geventileerde vrachtruimte van
het vliegtuig liep op tot zon 70
graden Celsius, waardoor de 61
koeien zijn bezweken.

Grieks-Turks geschil
stokt NAVO-overleg
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(ADVERTENTIE)

f§§ DE VERKEERSVEILIGE
AUTOTELEFOON
Dus standaard hands-free___J va. 90,- p.m. (excl. BTW)

"^ Autoservice
ÉT HALECOB.V.
Kr Daelderweg 27, Nuth -

tel 045-242192
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~i' L imburgs Dagbladgpiccolo 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
adminjstratiekosten berekend.
Advertenties voor de rubrieken 'Proficiat',
'VermistGevonden', 'Mededelingen', 'Woningruil',
'Kamers aangeb.-gevr', 'Kontakten/Klubs',
'HuwelijkKennismaking', 'Braderieën/Markten' en
'Bingo/Kienen' worden UITSLUITEND tegen kontante
betaling of vooruitbetaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer geaccepteerd, waarbij tevens voor de
rubrieken 'Proficiat', 'Huwelijk/Kennismaking' en
'Kontakten/Klubs' legitimatie VERPLICHT is.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

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

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen docr 261 .000
personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) '56599

Personeel aangeboden

Voor VAKBEKWAME bin- SCHILDER/behanger vraagt
nen- en buitenschilderwerk- bijverdiensten. Tel. 043-
-zaamheden: 045-210020. 647937.

Personeel gevraagd

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft direkt werk voor

Loodsmedewerkers (m/v) ;
In de groente- en fruitsector bij een bedrijf in Hoensbroek..
Het werk bestaat uit het klaarmaken van bestellingen en
het laden en lossen van vrachtwagens. De werkzaam-
heden zullen plaatsvinden tussen 13.00 en 20.00 uur.
Goede salariëring. Hebt u interesse, neem dan contact op.
Voor informatie: 045-718366, Wilma Smaling of Jaap
Roelofsen, Op de Nobel 1/Akerstraat, Heerlen.

Seat-dealer zoekt
Chef-werkplaats

Autosport, Schelsberg 175, Heerlen. Tel. 045-725507.

Internationale Transporten
Jan Linden

vraagt voor spoedige in-diensttreding
Intern Chauffeur

(hoofdzakelijk weekritten Italië)
Sollicitaties uitsluitend telefonisch na 18.00 uur.

Tel. 045 - 419200.
Ter uitbreiding van ons team

vragen wij een full-time
zelfstandig werkende

kok
en een restaurant

kelner
Rest. Chez Rachel,

Vrijthof 12. Maastricht
Tel. 043-213059.

Talent voor management?
Bent u 18-26 jaar? Heeft u
rijbewijs B, Havo/Mavo/LTS-
C diploma? Geselecteerde
candidaten maken kans op:
studietoelage ’ 4.800,-, mi-
nimaal vier jaar vast werk,
plusm. ’ 3.000,- netto per
maand, V.W. Golf ook voor
privé, uitstekende door-
groeimogelijkheden als zelf-
standig RIJINSTRUCTEUR,
rijschoolmanager (m/v). Pak
deze uniek kans op een
snelle carrière? Schrijf een
uitvoerige sollicitatiebrief t.a.
v. KRM mevr. E. Saris,
Postbus 35, 5688 ZG
Oirschot.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV, Trich-
terweg 125, Brunssum vr.
voor Duitsland ervaren tim-
merlieden en metselaars
(handlangers onnodig te
soll.), ook colonnes omg.
Keulen-Mönchengladbach.
Tel. 045-229529 of 229548.
UITDAGING bent U een
energieke vrouw die best
wel een gokje wil wagen op
freelance basis, voor hele
leuke artikelen waar wij de
alleen vertegenwoordiging
voor Nederland van hebben.
Schrijf dan een brief met
pasfoto naar Postbus 36,
Geleen.
Part-time CHAUFFEUR
gevr. voor schoolvervoer,
liefst WAO-er, 5 dagen per
week, ca. 3 uur per dag. Tel.
045-241491.
Bierspecialiteiten café De
Doufpot zoekt nette ervaren
BARKEEPERS-KELNERS,
parttime. Tel. 04490-51023,
na 16 u.

Aankomend AUTOMON-
TEUR gevraagd. Tel.
04406-12089.
Gevr. jongen/meisje plm. 20
jr. om 4 PAARDEN te ver-
zorgen en te berijden, 7 da-
gen p. week, 's morgens en
's avonds. Inl. tussen 18 en
20 u. Benzenrade 38F, 6419
PH Heerlen. 045-413939.
AU-PAIR gezocht per 1-1-
-'9O Voor huish. hulp bij moe-
der met 4 knd. in Brussel-
Franstalig. Tel. 09-
-3226579415.
Een nieuwe Top 40-band
zoekt met spoed ervaren
TOETSENIST(E). Tel. 045-
-713232/250016.
BASSIST/zanger gevraagd
voor dans-, top-40 orkest.
Tel. 045-224886/045-
-213462. ]
Dringend gezocht ORGA-
NIST liefst m. zang voor be- 'kend duo bell. tuss. 18 en ;
21.00 uur. 045-310129. 'MEISJES gevraagd. Club |
Bubbles, Rijksweg Zuid 131, ;
Geleen, 04490-42313. In- ,
tem mog. Hoog gar. loon. k
Gevr. part-time weekend .
CHAUFFEUR. Tel. 045- I
241491. |
Limburgs Dagblad vraagt 'aktieve BEZORG(ST)ERS !
voor Spekholzerheide. Meer .
informatie over de aard van (
het werk, de duurvan de be- .
zorgroute en de hoogte van Jverdiensten en extra's kunt
u krijgen bij Limburgs Dag- .
blad, Markt 42, 6461 ED *Kerkrade. Tel. 045-452932. 1
Met spoed gevraagd, KAS- 1SIER of kassiëre op afroep. r04406-14951. -
KLUSJESMAN gevr. voor ]
timmerwerk e.d. tel. 04406- «
13801. a
Gevr. betontimmerlieden Z
V.O.F. WEDO Tel. 045- »
416657/420584 b
Gevr. 2 IJZERZAGERS met g
ervaring en CO-2 lasser Tel. 4
ml. 04754-86745. z

Tankstation vraagt KAS-
SIER, dag- en nachtdienst.
Tel. 045-413977.
Bar Ma Cherie vraagt MEIS-
JES voor de avonduren.
Geopend v.a. 18.00-02.00
uur. Hellebroek 61, Nuth.
Tel. 045-241829.
Hago Nederland b.v. vraagt
voor haar objecten in Nuth-
Hoensbroek en Brunssum
dames voor SCHOON-
MAAKWERKZAAMHEDEN
in de avonduren van 17.00
uur tot 19.00 uur. Interesse?
Bel 045-710561.

Hago Nederland b.v. vraagt
voor direkt CORVEEËRS
voor een van haar objecten
in Nuth, Werktijd dagelijks
van 16.00 uur tot 19.30 uur.
Interesse? Bel 045-710561.
Gevr. all-round medewerker
(MONTEUR) voor garage-
bedrijf, full-time. Br.o.nr.
B-3047 Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Nette TAXICHAUFFEURS
gevr., full-time, Heerenweg
267. Heerlen.

Onroerend goed te huur gevraagd

Te huur gevr. eengezinswoning
Omgev. Heerlen-Landgraaf m. tuin en gar. Pr. tot 1000,-

-p.m. Br.o.nr. B-3039, L.D. Postbus 3100. 6401 DP Heerlen
Te h. gevr. WONING omgev
Heerlen-Hoensbroek met
spoed, tot ’ 700,-. Tel. 045-
-273808 tot 15.00 uur.

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Onroerend goed te huur aangeboden
KAMERS te huur, met voll.
pension te Hoensbroek. Tel.
045-214804.
Te h. gemeub. appartement
KERKRADE-W. ml. Graver-

-1 str. 107, 045-423912 na 18u

Te huur FRITURE met bo-
yenwon. met verplichte
overname. Afspr. op tel.nr.
045-273808 tot 15.00 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Onroerend goed te koop aangeboden

Actief
Betrouwbaar
Deskundig!

raMakelaardij o.g, Taxaties. ______ H <___iHypotheek — Advie»centrum

_M-B___MB ■______■*__■■__- Ruys de Bee_er.bro-.c_.laan 28 M\/K_lCIO ïlO 6411G8 Heerlen INV M
"^" Tel. : (045)71 S5 66 MAKELAAR

Open Huis zaterdag 16 december
van 14.00 tot 16.00 uur.

Heerlen, Schandelerstraat 74,
1 karakteristieke woning geh. gerenoveerd met vernieuwd

interieur, nabij centrum Heerlen.
Woonk. 40 m2, gesloten keuken, 2 slaapk., badk., zolder

alw. 3e slaapk. (via vaste trap). Pand is geh. onderkelderd,
geh. geïsoleerd. Hardh, koz. Achtertuin met berging. Moge-

lijkh. voor gar.
Prijs ’ 99.000,- k.k.

Netto maandlast ca. ’ 580,-.
Inl. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

Tel. 045 - 71 22 55.

Nieuwenhagen *

Aan marktplein, uitst. gesit.
appartem. op 3e verd. best.
uit gang, toilet, woonk. keuk.
douche, 3 slpkmrs. achterst,
onderh. Pr. ’ 52.000,- k.k.

Geleen
Ruim, tusseng. woonh. m.

besl. tuin lnd.: beg.gr.: gang,
kelder, woonk., keuk., dou-

che, wc, serre, verd.: 3
slpkmrs. vaste trap n. zolder

■ Vraagprijs ’ 79.000,-k.k.

Heerlen
Tussengel. woonh. m. kleine
ingesl. tuin, md.: o.a. kelder,
beg. gr.: gang, woonk., (ca.
35m2) bijkeuk., keuk.; ber-
ging/hobbyruimte, verd.: 3
slpkmrs., badk., wc, zolder
via vaste trap met 4 kleine

slpkmrs. c.v.
Vraagprijs ’ 89.000,- k.k.

Livac BV
Brugstraat 19 Sittard. Tel.

04490-10855. (Buiten
kantooruren: 045-220550).

Met spoed gevraagd
WOONHUIZEN tot

’ 150.000,-. Direkte aan-
koop is mogelijk. Geen ma-
kelaarskosten. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671
KLIMMEN: Centraal gele-
gen verbouwde tussenwo-
ning met cv, witte keuken, li-
ving met parket en open-
haard, 4 slpk., badk., zolder,
kelder, tuin. Vr.pr.

’ 112.000,-kk 045-753066
VOERENDAAL: Op prima
stand halfvr. woonhuis met
zeer royale tuin en bouw-
plaats voor 2 halfvr. huizen
of 1 vrijst. huis, diep doorlo-
pend achtergelegen weiland
div. gebruiksmogelijkheden.
Tot. grondopp. 4660 m2. Vr.
pr. ’350.000,00 k.k. Tel.
045-753066
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.

Bedrijfsruimte
Zeer goedlopende

Cafetaria/Friture
Ter overname aangeboden in Simpelveld.
Zonder contanten onnodig te reflecteren.

Tel. 045-444736 na 14.00 uur.
Weg. ziekte te koop goedlo-
pende FRITURE met woon-
h., op goede locatie. 04492-
-1285, na 15.00 uur 5178.

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

Kamers aangeboden/gevraagd
Studentenhuis centrum
HEERLEN nog enkele grote
kamers vrij. Inl. 045-740416
KAMER centrum Sittard per
1-jan.'9o. Tel. 04492-2044.
Gemeub. APPARTEMENT
te h. Papersjans 40 Heerler-
heide-Hrl.
Nabij Centr.-Hrl. in nieuw
studentenhuis nog enkele
KAMERS vrij voor stagiaires
werk. personen of studenten
045-721268/720564 of
72682 J.

Kamer te h. in centrum van
HEERLEN, vrije opgang.
Dir. te aanv. 045-724690
Gem. zit/slpk. cv, met keu-
ken en gebr. v. bad. Anje-
lierstr. 48 HEERLEN, tel.
045-213308.
Te huur gemeub. BOYEN-
WONING te Spekholzerhei-
de, tel. 045-324775.
Te huur kamers en apparte-
menten te SUSTEREN, tel.
04499-1615.

Bouwmaterialen

Cantex betonsysteembouw
voor betonschuttingen, garages, schuren en loodsen.

Bel voor info 04920-28221.
DAMOISEAUX Heerlen ver- Te koop TRAPPEN, balken,
koopt en verhuurt meer dan keepers, spanlatten en an-
u denkt! (Verhuur zonder dere gebr. bouwmaterialen.
borg). Tel. 045-411930. Wolter & Zn. B.V. De Kou-
KANTELDEUREN, roldeu- "%fQiQQoenSbroek- Tel'ren, sectiedeuren met of 045-229999.
zonder afstandsbediening in Een PICCOLO in het Lim-
-23 maten direkt leverbaar, burgs Dagblad helpt u op
Afstandsbediening compu- weg naar snel succes. Bel:
ter gestuurd, geschikt voor 045-719966.
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw Reparaties
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044 TV/VIDEO reparatie. Zonder
Kanteldeuren en rolluiken S£a GÖrgenS- TeL 'bestellen? STRATEN Voer- " °"^'^
endaal bellen. Ook voor in- Voor al uw koelkast- en
dustrie. Tenelenweg 8-10. DIEPVRIESREPARATIES.
Tel. 045-750187. Vroko, 045-441566/461658. 'cnnr, „o □. ..Kr __~. Diepvries en KOELKAST--6000 m3PUIN aangeboden reparatie zonder voorrij-afkomstig van sloopgebou- kosten Be

,
Ge|een 0449(j. .wen, geschikt voor ertver- 45230. Service binnen 24 u.harding, wegen en parkeer-

plaatsen. Tel. 043-632433. Hobby/D h Z
Te k. gekloofd OPEN- ——HAARDHOUT 5m3 ’ 200,-. TREINENSPECIAALZAAK
10m3 ’380,-. Bezorging °e "Spoorlijn" ink.-verk.-
mog. 045-715477/ 740112 rul|en van Marklin-LGB-N. .
I-e koop rollen DAKLEER JJ*wa.atsyasïE &&%%?&&
a.n. Tel. 04490-27465. Transacties
<unststof ramen en deuren.
vlet 10% winterkorting. Vrij- Ter overname gevraagd
kijvend opmeten en prijsop- BEDRIJFSAKTIVITEIT met -jave. Renobouw BV 045- toekomst of dienstverlening.
1-62700 bgg. 227368. Ook Br.o.nr. B-3036 LD., Post- c
:at. tot 13.00 uur. bus 3100, 6401 DP Heerlen, r

Landbouw en Veeteelt
ONDERDELENBANK.
04493-3715.

Te koop jonge HENNEN.
Custers, Dicteren. Tel.
04499-1341.

Gevr. jongen/meisje plm. 20
jr. om 4 PAARDEN te ver-
zorgen en te berijden, 7 da-
gen p. week, 's morgens en
's avonds. Inl. tussen 18 en
20 u. Benzenrade 38F, 6419
PH Heerlen. 045-413939.

Auto's

Autobedrijf Ploemen-Schols B.V.
Selectie uit ons aanbod occasions

Citroen BK 16TRS 1985’ 11.950,-
Peugeot2osXE 1987 ’ 13.950,-
Ford Siërra 2.0 laser 1986’ 17.895,-
Alfa 33,1.3, 27.000km 1987’ 17.595,-
Opel Ascona 1.6 S, 37.000 km .~ 1985 ’ 14.500,-
G01f1.3 1985 ’ 13.950,-
AudiBo, 1.8 1987 ’ 28.450,-
AudicoupéGT 1982 ’ 15.500,-
Audi 100 1.8 1985’ 19.995,-
Jetta 1.3 4-drs 1983 ’ 8.950,-
Oldsmobile Omega Brougham 2.51 1982 ’ 6.000-
BMW3IBi 1981 ’ 7.950,-
Golf 1.3 5-drs, 13.000km 1987’ 19.895,-
OpelKadett 1.6 S, GT 1987 ’ 20.950,-
Mazda 323 sedan 1.3LX 1988 ’ 17.950,-
Peugeot 309 XL diesel 1987’ 18.950,-
RenaultlBGTL 1986 ’ 11.500,-

Alle auto's ANWB-gekeurd.
Uw VW en AUDI-DEALER

Ambyerweg 2, Meerssen. Tel. 043-644888.

Te koop gevraagd div. busjes.
Toyota , Nissan Urvan, M.B. 508, 608,

Peugeot 504, 505, Toyota's 4-drs.
Tel. 045-325955/425858.

mazc»
Subari Justy 1.2S 1988 wit
Ford Sierra 2.0 CL 1988 wit
Ford Escort 1987 blauw
Ford FiestaKR 2 1984 rood
Nissan Sunny 1.5 GL 1986 zilver
Nissan Cherry 1.3 1986 blauw
Misubishi Cordia I.6sr 1986 zilver
Honda Civic Sedan 1.4GL 1988 grijs
Honda Accord aero deck 1987 goud
Honda Shuttle 1.54wd 1986 blauw
Renault 5 turbo 1982 blauw
Volkswagen Golf 1.3 CL 1987 grijs
Volkswagen Golf 1.3 CL 1988 groen
FiatPanda34 1986 beige
Mazda 323 HB 1.3 1x 1988 prestige
Mazda 323 HB 1.5 GLX 1986 blauw
Mazda 626 HB 1.8 LX 1988 wit
Mazda 323 HB sport 1987 wit
8MW316 1987 antra
Opel Record Combi 20 S 1986 rood
Mazda 323 LX Combi i.j 1987 wit
Mazda 323 GLX Combi 1987 wit
Mercedes 900 dt van 1986 blauw

Autobedrijf A. Caubo b.v.
Langheckweg 2

Kerkrade, tel. 045-464646
Voorsprong in kwaliteit!!

Nog enkele showroom
klare auto's met 0 km o.a.

Fiat Uno, Tipo
10% korting

Fiat Eén brok temperament
Fiat Klankstad Kerkrade
KAALHEIDERSTEENWEG 185. TEL. 045-413916.

Fiat Klankstad
Fiat Panda 34-45 '81 Vm '87; Fiat 127 1050 '85, '86; Uno 45
'83 t/m '88; Uno 60 S Silver '86; Uno Diesel '84; Ritmo 84
t/m '86; Fiat Ritmo 105 TC '82; Fiat Fiorino benz.'B7; Fiat

Regatta weekend '85; Opel Ascona 1600 S 5-drs.
hatchback '81; Opel Kadett 1200 '82; Opel Corsa TR '84;

Renault 9 GTL '85; Renault 11 TXE '85;
'85; R STL '81; Skoda 120 LS '86/'B5; VW Golf diesel '87;
Seat Ibiza 1.2 L '85; Volvo 345 DLS '82; Visa 1.1 '85; Lada

1500 S station '83; Ford Escort 1.3 L 3-drs. '85;
Ford Fi ësta 1.1 '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.

OBOVAG'GARMIE
nr/GebruikteWagens

L/uPkisSysteem

mazoa
Driessen - Beek

Maastrichterlaan 22-26, Beek. Tel. 04490-71920.
A.6. zondag 17 december

open van 10.00 - 17.00 uur!
Extra korting

bij aankoop van een nieuwe Mazda 626!!!
Tot ziens in onze showroom.

Wetzels Auto's
Industriestr. 35, 6135 KG Sittard. Tel. 04490-10655.

Nissan Patrol verl. cornb. kent.'Bs
Mercedes 2.5 Turbo dies. station '88; Mercedes 200Turbo

dies. station '87; Mercedes 300 Turbo diesel Station '85;
Mercedes 300 Turbo dies. station '85; Mercedes 300 E aut.

'85; Mercedes 230 E aut. 86; Mercedes 500 sec. '84;
Mercedes 240 dies. '79; Renault 2.5 Turbo dies. '87;

Porsche 928 aut. '80; Porsche 911 SC '80; Porsche 944 '84
Nissan ZX.3.Oi T/bar '85; Citroen 2.5 CX prestige aut. '87;

Audi Avant/200 Turbo Quatro '87; BMW 520iaut. '88; BMW
323iCE albina '86; BMW 525iaut. '85; BMW 320iBaur '84;

Ford Escort 1.4 CL '86; Ford Escort 1.3 Bravo '89; Ford
Sierra 2.0 GL aut. '83; Opel Kadett 1.3 jub.uitv. '88; Opel

Ascona 1.6SCaprio nw.; Opel Kadett 1.6 i aut. 88; Camaro
Z 28; Crossfire '85; Toyota Celica 1.6 ST '86; VW Golf 1.3
R, '86; Mitsubishi Galant 2.3 Turbo dies. '84; Dodge Aries

2.2 aut. '86; Ford Sierra 2.0 Ghia '87; Fiat Argenta '84.

Ford Sierra
1800 Laser, 3-drs., briljant-

zwart, bwj.l2-'B6 km 57.000
sunr., a.spoiler, get. ramen,

uitm. staat. Vaste prijs
f 12.750,-. 04490-28868.

Te koop
Mercedes 230
TE zeer mooi, bwj. '84,

71.000 km. Garagebedr.
John Nievelstein,

045-225566.
Te k. mooie BMW 630 CSI
:oupé, Harige, bwj. '81, mr.
■nog. Tel. 04492-5473.

Te koop
Saab 9000

Turbo 16 V '85, alle opties.
Garagebedrijf John

Nievelstein. 045-225566
Te k. gevraagd

Toyota Hi-ace
D of B va. 1977 met zijruiten.

Tel. 04492-4992.
Te koop gevr. SCHADEAU-
TO'S, sloop en loopauto's.
Tel. 045-753762.
Tek. BMW 315, bwj.'B2, km.
st. 56.000, z. mooi. Prijs
’6.250,-. 04490-51467.

Gottgens
Sittard

Haspelsestr. 20
Tel. 04490-16565

Citroen BK 19 TRS '86;
Citroen Visa 11 RE '85; Fiat
Uno 60 S '86; Ford Escort
'87; Ford Fiesta 1.1 L '83;

| Honda Civic 1.4 GL '88;
Lada 2105 88; Mazda 323

■ Diesel '87; Peugeot 205 KR
'86; Peugeot 309 KR '87;
Suzuki Swift '89; Toyota
Corolla 4-drs '87; Toyota

■ Starlet '87; Volvo 340 GL '85
Uiteraard hebben wij een

ruime keuze in ons
eigen merk.

EU i

■ OPEL Kadett 1300 '83

" ’6.850,-; Honda Civic 1300

" '84 ’6.950,-; Mazda 626

" coupé '83 ’6.500,-. Tel.
045-460734.
In- en verkoop alle merken- AUTO'S. Ook schade! 045-
-416239.
Te k. 4 WINTERBANDEN
merk Kleber 185-70 R 14
met stalen velgen vaste pr.- ’BOO,-. 04498-53139.
T.k. mooie verlaagde MER-
CEDES 190Ebwj.'B4, vele
extra's tel. 04490-51164
Tek. ALFA Sud 1.3SC, bwj.
'83, bijz. mooie auto. Tel.
045-421153. pr.n.o.t.k.
BMW 320 6 cyl. bwj. '78 vr.
pr. ’ 2.000,- met APK. Tel.
045-224444.
Te koop BMW 316im. 40,
kat. bwj. 10-'BB, alle extra's.
Tel. 045-257981.
Te k. BMW 316 bwj. '85, M-
uitv., zeer exclusief, LPG.
Tel. 045-323942.
Te k. zeer mooie BMW 316,
kl. wit bwj.'7B, Sluiterdstr. 46
Brunssum.
Te k. BMW 520 I bwj. '82,
zilvergrijs met., autom.,
electr. ramen en sp. velgen,
get. glas, sunroof, aircond.,
nw.st., vr.pr. ’ 9.950,-, Mei-
doornstr. 21, Geleen.
Te k. BMW 520-I, 5-bak,
bwj. 84, bordeauxrood met.
schuif-kanteldak, get, glas,
in nw.st., vr.pr. ’11.750,-,
tel. 04490-47737.
Te koop lelijke EEND 2 CV
6, bwj. 80, APK 7-'9O, pr.
’850,-. Tel. 045-324490.
CITROEN Diesel AX 14
TRD '89, 5-drs., blauw/grijs
met., 8.500 km, origineel
sunroof, excl. striping, alu.
velgen. May Crutzen, Huns-
straat 33, Übachsberg. 045-
-752121.
Citroen VISA, club (2 cyl.)
'81, APK 10-'9O ’1250,-.
Tel. 045-252947.
Te k. CITROEN GSA bwj.
'82, km.st. 118.000, vr.pr.

’ 1.100,-. Tel. 045-71-8235.
Te k. DATSUN Sylvia bwj.
'81, APK 23-11-90, vr.pr.

’ 2.850,-. Tel. 045-727938.
Te k. DATSUN Micra DX,
APK, bwj.'B3, zeer mooi. Vr.
pr. ’5.000,-. Tel. 04743-
-2220.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Schamerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. Opel KADETT, bwj.
'81, ’4.350,-; Toyota Celi-
ca, bwj.'Bl, ’3.750,-; Dat-
sun 160 V, bwj.'79,
’1.350,-; Opel Kadett, bwj.
'78, ’ 1.450,-. Heerenweg
248, Heerlen-Heksenberg
SEAT Dealer A.C.H. Jeugd-
rubbenweg 20, Hoensbroek.
Tel. 045-222455 biedt te
koop aan: Ibiza 900, '86;
Malaga 1.5 SKI, '89; Malaga
1.5 GL '88, '87 en '86; Ron-
da 1.7 diesel '87 en '85;
Ronda 1.5 GLX '85 en '84;
Ronda 1.2 GL '87, '85 en
'84; Marbella GL '88; Fura
GL '85 en '84; Ibiza del Sol,
'87; Ibiza 1.7 GL diesel '87;
Subara 1600 stationcar '88
en '87; Subaru 1600, '80;
Fiat Panda '81; BMW 520,
'80; Audi 80 Turbo diesel
CC, '85; Audi 100, '81 en
'79; Visa-Leader '86; Talbot
Samba '82; Talbot Solara
1.6 GLS, 81; Mazda 323,
'79; opel Kadett, '83; Fiat
Ritmo diesel '80; Fiat 126,
'79; Fiat Uno '86; Renault 14
TL '80; VW Passat '81; Lada
2105 GL, '82; Simca 1307
GLS, '76; Ford Taunus '79;
Ford Fiesta '79; Saab 99,
'76. Donderdag koopavond
Te k. Daihatsu 1600 auto-
maat, '83, Lada 2105, '86,
Skoda 120, '84, Hyundai
1200, '81, Garage Piet DE
LA ROY en Zn, Hoofdstr.
114, Hoensbroek. Tel.
045-212896.
Te k. FIAT Argenta 2500 D
bwj. '82 of ruilen met Combi.
na 14.00 u. Tel. 045-712021
Te koop Fiat UNO 75 SX lE,
digitaal, met katalysator, s-
drs, antracietmet. mrt. '88,
16.000 km, nw.st., veel ex-
tra's, pr. ’ 20.900,-. Tel.
04490-18459.
Te k. Fiat RITMO 60, bwj.
'83, APK sept.'9o, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-324015.
Te k. FORD Taunus 1.6 L,
bwj.'79, APK 12-'9O, vr.pr.
’1.500,-. Tel. 04498-51353
FORD Scorpio bwj. mei '86,
kl. zwart, div. opties, LPG, pr
’19.900,-, mr. mog. Tel.
04407-2266/04490-31347
Ford ORION 1.6 L bwj. '85,
perf. st., 1e eigen., onder-
houds boekje aanw., pr.

’ 11.500,-. Tel. 045-444584
Te koop Ford ESCORT 1.3
Laser, bwj. eind '84, kl. grijs-
blauwmet., extra uitv. Auto
verk. in nw.st. Pr. ’ 8.750,-.
Tel. 045-419272.
Te koop Ford ESCORT
1300 L t. '81, APK 11-'9O, i.
z.g.st., pr. ’4.650,-. Tel.
045-325984.

Te k. Ford ESCORT XR3i,
rood, bwj. '83, RDW gek., i.
z.g.st. Tel. 045-273340.
Te koop FORD Taunus
1600 bwj. '79, vraagpr.
’1.400,-. Tel 045-228729.

: Ford Fiesta 1.1 GL, mrt. '83,
APK, z.mooi, ’ 4.950,-. Tel.
045-454087.
FIESTA 1.1 L Bravo '82
sportw. ’4.250,-. als nw.
Hamerstr. 39 Hrl.
Te k. Honda CIVIC bwj. '79,
APK 5-'9O, te bevr. 045-

I 230465.
Tek. HONDA Sedan autom.
2 L, 42.000 km, ’24.000,-.
Tel. 045-413994.
Honda Jazz 1.2 Special 3-
drs. bwj.'B4, kl. rood, orig.
60.000 km in NIEUWSTAAT
APK 11-'9O, elke keuring
toegestaan Vr.pr. ’ 7.750,-
Tel. 045-458666.

ITe k. LADA 2105 GL als nw.

' roestvrij, bwj. '84, 43.000
3 km, trekh. 045-257365.
\ Te k. weg. omst. LADA 2105

' LPG, bwj.'B6, pr. ’4.900,-.■ Demstr. 26, Hoensbroek.- Mazda 929 LEGATO sta-
-1 tionwagon bwj.'Bo 57.000

km. gel. ’ 3.750,- mr. mog.. Te bevr. 045-324763.
j Te k. als nieuw uitziende

* MAZDA 626 5-drs. 1600, kl.■ zilvermet., trekh., APK 10--. '90 bwj. '80 ’2.600,-. Tel.- 045-323178.
! Tek. MERCEDES 200 D '83. 161.000 km, metall. groen,. electr. schuifd., nwe banden. 195 x 14, radio etc. Vr.pr.

’14.500,-. 1e eig. Tijdens
■ kant.: 04490-95573, na

' 19.00 u: 04493-2420.
MERCEDES 300 TD bwj.'79

" automatic, niveau regel mo-

' tor 100% ’8.950,- te bevr.
045-324763.

■ MITSUBISHI Lancer diesel,
'85, 96.000 km., in pr.st. met
Bovag-gar. 04746-4354.

' Mitsubishi COLT GLX, t. '81,: APK, i.z.g.st., ’ 1.500,-.

' Terschurenweg 66, H'broek
Te koop Datsun SUNNY

' 140 V, vr.pr. ca. ’ 1.100,-.
1 M. de Ruyterstr. 15, Land-
-1 graaf.

' OLD-TIMER Chevrolet 2-
drs., bwj. 1926, restauratie-
object. Tel. 045-720654.
Te k. mooie gave OPEL Ka-
dett coupe 1.6 SR, APK, ty-
pe '78, ’1.650,-. Tel. 045-
-228332.

' Te k. Opel REKORD 2.0 S
bwj. '83, 81.000 km. goud-
met, vr.pr. ’8.500,-. Tel.
04490-72692.

; Te k. OPEL Kadett club, '87,
4-drs., kl. rood en gasinst.
Beukenberg 14, Oirsbeek.
KADETT 2L GSi bwj.'B7 en
garantie. St. Hubertusplein 4
Heksenberg-Hrl.
Te k. Opel KADETT GSI
bwj. 1985, i.z.g.st., vr.pr.

’ 17.500,-, tel. 04405-3783.
Te k. van part. OPEL Asco-
na 16 s deluxe, 4-drs., m.
veel extra's, bwj.'B3, Ailber-
tuslaan 399, Kerkrade.
Te koop Opel KADETT 1200
S 4-drs., met of zonder
LPG, APK-gek. kl. wit, bwj.
'82, vr.pr. ’ 5.500,-. E. Casi-
mirstr. 2, Kakert-Landgraaf.
Te koop Opel KADETT 1.3
S, bwj. '80, ’ 2.850,-. Beek-
str. 11, Schinveld.
Te koop Opel KADETT 12S
LS, bwj. '85, km. 48.000, als
nw. ’ 10.250,-. 045-453572
Te k. Opel KADETT, 1e ei-
gen., in st.v.nw., APK 7-90,
bwj. '76, vr.pr. ’1.550,-.
Tel. 04498-54319.
KADETT 12 S h.back '83
zeldz. mooi elke keur. mog.
Kerkraderweg 166 Hrl.
OPEL Kadett, 5-drs., HB,
mBo, APK 10-'9O,
’2.400,-. 045-319328.
PEUGEOT 305 GT, groen/
grijs metall., dec'B3, get.
glas, electr. schuifd., i.z.g.
st., regelm. onderh., pr.

’ 4.500,-. 045-750486
Te k. PEUGEOT 504 tel.
04405-2936.
RENAULT 4 TL 11-'B3, APK
3-'9O, nw. mod. vr.pr.
’2.750,-. 045-319328.
Te koop Talbot HORIZON
Ultra LS 1.3, bwj. type '84, i.
z.g.st., APK 17-11-'9O,
’2.950,-. Tel. 045-323178.
Te k. Talbot SUNBEAM '1.6
Tl bwj. '80, ’ 550,-, tel. 045-
-314373.
Te k. Toyota LANDCRUI-
SER Type 8J42, bwj.'Bl, i.z.
g.st., te bevr. 043-642866
VW POLO shopper, bwj. '85
km.st. 54.000, i.z.g.st., 043-
-631454/619246.
VW POLO '79 APK i.z.g.st.

’ 1.950,-. 04450-2097.
KEVER 1300 '71 ’1.250,-;
1303 i.z.g.st. Passat op gas
'79. Alles APK. 04499-3398.
Te k. VW PASSAT ’ 1.250,-
-geen roest, nw. banden en
veel nieuwe onderd., ieder
keur, toegest. 04455-2251.
Te k. SCIROCCO 1600 GT
nw. mod. type '83 als nw.
Klingbemden 33, Brunssum.
Te koop VW GOLF 1100,
model '80, vr.pr. ’2.350,-.
Tel. 045-251485.
VW KEVER bwj. '73, ver-
laagd, steenslaghoes, 13 en
14" velgen, blauwmet. iets
aparts. V.p. ’2.500,-. Kas-
tanjelaan 22, Hoensbroek.
Te k. VW KEVER 1970 uit-
geb. i.g.st. Groeneweg 13,
Merkelbeek tel. 045-251582
Te k. VW GOLF 1,6 bwj .7-
-'B2, zender uitgeb., sport-
velgen, sunroof, recente
APK, vr.pr. ’7.950,-. Tel.
045-225201.
GOLF 1.3 GTi Look zeer
mooi 68.000 km. ’ 5.500,-
Rotterdamstr. 24 Hrl.
Te k. GOLF diesel, autom.,
bwj.'B2, nw. motor, bosch-
ruilpomp en nw. verstuivers.
Gaaf, roestvrij, vaste pr.
’6.000,-. Tel. 045-719230

*fË||f* "Hiep * Hiep * Hoera
Opa Bons

70 jaar. Mam, kinderen en
kleinkinderen

Bedankt autorijschool
Fr. Bisschops

voor het 1 e keer slagen van
mijn rijbewijs.

Monique van Velsen.
Amstenrade opgelet!

Houdt ramen en deuren
dicht, want er wordt bij-
zonder werk verricht.
Ron/Monique

gaan samenwonen.

Monique

hartelijk gefeliciteerd <n
diene 21ste verjoardaS

Mam, Frits en Ma;

Proficiat
Mare

je bent nu ElectrotechniS
ingenieur! Mam en pap'

Anja Schoonbrood-Linna!
Ringoven 27 Brunssurr^
Alsu ons voor 12 uur 'srj
gens belt, staat uw PIC
LO de volgende dag al in
Limburgs Dagblad. Tel-"
719966.

VOLVO 440 turbo, jan.'B9,
17.000 km., zwartmetallic, te
bevr. 04490-18741.
VOLVO 343 DL bwj. '80,
goede motor, APK 4-'9O,
’950,-. Tel. 04454-1147.
Te koop VOLVO 244 met
gasinst., vr.pr. ’ 3.900,-,
bwj. '79. Nic. Beetstr. 158,
Heerlen. Tel. 045-423821.
Te k. VOLVO 66 autom. 1,3
GL bwj. '77 i.prima st.
’1.200,-. Tel. 045-711386.
Te k. VOLVO 244 DL bwj.
'80, LPG en APK, vr.pr.
’2.950,- Inr. mog. Tel.
04750-22955.
Te k. VOLVO 360 GLE 2.0
inj., bwj. '84, t.85, i.pr.st. Vr.
pr. ’12.000,-. 045-320286.
Zaterdag en zondag KOOP-
WEEKEND voor Occasions
en nieuwe auto's. Op beide
dagen zijn wij geopend van
10.00 tot 17.00 uur. Volvo A.
Klijn, De Koumen 7, Hoens-
broek-Heerlen. Tel. 045-
-220055.
VOLVO 360 GLT inj. 5-drs.
zwartmet. 11-'B6, bijz. mooi,
vr.pr. ’16.900,-. Tel.
04409-2619.
Te k. VOLVO 340 DL diesel
Sedan kl. groen, bwj.'B6,
km.st. 95.000, pr. ’ 13.600,-
Tel. 045-414501.
VOLVO 340 DL, sept. '88,
weg.omst., 5-drs., div. ex-
tra's, Vi jr bovag gar.,

’ 20.500,-. Tel. 04492-4281
VOLVO 340 DL, 5-drs., bwj.
'83, i.pr.st. mcl. radio-cass.-
ree. vr.pr. ’ 4.500,-. Tel.
045-423142.
Wij betalen de hoogste
PRIJS voor uw auto. Ook
schade-auto's. 045-462441
OPEL 2.0 S nw. type '84, op
gas, APK, i.z.g.st.; Kadett D
1600 '83. 04499-3398.
OPEL Kadet 1300 automaat
'85; Kadett 1200 stationcar
5-drs. '85; Kadett 1200 se-
dan '86; 3X Corsa '84 '85 '86
Kadett 1600 automaat '85;
Ford Siërra 1600 5-drs. '87,
hieuw model; Ford Scorpio
2.0 GLi '85; Ford Fiesta 1.1
'87; Opel Kadett Caravan
diesel 5-drs '87; Mazda 323
'82; Ford Escort aut. '86;
Opel Kadett 1200 '83; Opel
Kadett Stationcar type '78
’1.650,-; VW Golf CL 1300
'86; Opel Ascona '79
’2.000.-. Auto's met Bo-
vaggarantie. Inruil en finan-
ciering. APK-keuringssta-
tion. Stan WEBER Autobe-
drijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg. 045-314175.
Te k. SUZUKI Alto '82; Mit-
subishi Lancer GL '81; Mit-
subishi Galant 2300 Turbo
diesel GLX '82; Opel Asco-
na diesel HB rood i.nw.st.
'83; Opel Kadett stationcar
1.3 S 5-drs.'Bl. Enkele
koopjes o.a. Renault 5 aut.
'82; Peugeot 305 81; Golf
diesel '80; Mitsubishi Galant
'79; Ford Fiesta '78. Steeg
33, Stem (zondags kijkdag).
Loven Heerlen B.V. Gran-
dioze Occasionshow Mini-
male inruilpr. ’1.500,- mits
3 mnd. kenteken op naam.
Mazda 626 coupé 2.0 GLX
rood '88; Mazda 626 coupé
2.0 GLX '87; Mazda 626
coupé 1.6 GLX '85; Mazda
626 coupé 1.6 LX '83; Maz-
da 626 HB 2.0 GLX'BB;
Mazda 626 HB 2.0 GLX,
LPG, 27-1087; Mazda 626
HB 1.6 GLX '87; Mazda 626
HB 2.0 GLX '86; Mazda 626
HB 2.0 GLX '84; Mazda 626
sedan 1.8 GLX '88; Mazda
626 sedan 1.6 DX '83; Maz-
da 626 HB 2.0 LX diesel '86;
Mazda 323 sedan 1.3 GLX
'86; Mazda 323 sedan 1.3
LX 2X '86; Mazda 323 se-
dan 1.3 GLX nw. model 3-
-10-'B5; Mazda 323 sedan
1.3 DX '83; Mazda 323 se-
dan 1.7 GLX diesel '88;
Mazda 323 HB 1.3 LX 3X
'86; Mazda 323 HB 1.3 LX
5-drs. '86; Mazda 323 HB
1.5 GLX '86; Mazda 323 HB
1.5 DX '85; Mazda 323 HB
1.3 DX '83; Mazda 323 HB
1.5 GLX automaat '87; Maz-
da 323 HB 1.3 LX automaat
'86; Mazda 323 1.3 DX au-
tomaat '84; Opel Omega 1.8
LS '87; Opel Ascona 1.6 S
'84; Opel Kadett 1.3 N '87;
Opel Kadett 1.2 S '84; Opel
Kadett 1.2 S nw. mod. '85;
BMW 31581; BMW 318 au-
tomaat '81; Ford Escort 1.1
CL '86; Ford Escort 1.3 '84;
Nissan Bluebird 2.0, 24-6-
-88; Nissan Cherry 1.3 GL
'86; Peugeot 205 KR '85;
Peugeot 405 SR 1.6 met
schuifdak '88; Volvo DL se-
dan '87; Ford Escort spec.
inger. voor rolstoelverv. km.
st. 29.000, in nw.st. '86. Ei-
gen financiering en APK-
KEURINGSSTATION. Pale-
migerboord 401, Heerlen.
Tel. 045-722451.

In- & export Ankiewicz *.i m. spoed alle merken aJ
ook Oostblok, defect
schade geen bezw. 0
geld (ook 's-avonds). '727742/723076 gratis ajj
PASSAT ’650,-; Da*
'79 ’950,-; Charade
’950,-; Kadett ’950,--
-les APK. 04499-3398.^; Autohandel F.v. OPHUI^biedt aan: Opel Kadett 1'
Sedan LPG '87; Toyota i
cel '84; VW Golf 1.8 au!
drs. m. '85; VW Passat-'
D. 5-bak, '82; BMW 52*.
'82, alle extra's; VW Go«j

.t. '81; Mitsubishi Sap**
'80; Volvo 343 GLS aüt
nw.st. '80; Opel Ascona
S aut. t. '80; VW Kever
nw. st, '74; VW Golf }

Ford Fiesta 1300 S i.zJ
'78; Citroen GSA '82; A|
80 CL Turbo diesel '83;'
Jetta LPG i.z.g.st. '81 p.
sun 120AF2coupé '78?
Opel Kadett 1200 S '80'
'81; Ford Fiesta 1100
Bravo '81; Ford Escort!
Ghia aut. i.nw.st. '78; 'Polo '79 i.z.g.st. Triui"
acclaim HLS '83; Audi 80
eig. '80; A Manta GTE. ij
st voor liefhebber. InK"'
verkoop, financiering. Di*
se inruilers. Akerstr. N. 5*
Hoensbroek. Tel.
224425. Geop. van 10-»
19.00 u. Zat. 10.00-17-3
Volvo 144 1968 4.
’2.750,-; Citroen GSA»
cial 1972 blauw ’2.761

Lada 1200 S 1986
’4.900,-; Citroen Visa
RE 1985 wit ’ 5.400,-: <.
nault 9 C 1983 wit ’ 5.9<>
Mazda 323 1.3 4-drs. ItB1

t
8

wit ’5.900,-; Citroen h
11 1986 rood f6.90*
Seat Ronda 1.6 GLX
blauw ’ 6.900,-; Citroen,
sa 11 RE 1984 t*

’ 7.900,-; Citroen Visa U
1985 wit ’7.900,-; BJ316 1982 blauw ’ 7.9<*
Citroen BK 16 RS 1982?
’8.500,-; Nissan Cherry
1985 blauw ’8.900,-, H
bedrijf VAN LEEUW'
Strijdhagenweg 129, W
rade, 045-453355.
VW Polo wit '86; VW \1600 CL wit 30.000 km
Opel Kadett 1600 5-drs,
'84; Volvo 340 sedan Wit!
Volvo 340 DL wit '84; &r
518 blauwmet. '83; W
Civic geel '79; Citroen \
1.9 TRD zilver '85; B\TRI wit '88; BK 19 TR^
'88; BK 19 GTI zwart'B9^!19 GT zilver '86; BK 19 JiTurbo grijs '89; BK 14 W
der grijs '86; BK 14 3
zwartgrijs '88; BK 19 'J
zwart '88; BK 14 Basis %
'89; BK 14 ER wit '84;,
troën CX 20 RE wit '86;, JTRD Turbo Diesel zilver
Citroen AX 14 TRD
grijs '89; BK 16 TRS S
rood '85. May CRUTZ^;
Hunsstraat 33, Übachsb6'
045-752121. J
Wij geven het MEESTEfy
uw auto! U belt, wij kon*
045-422610,00^3^;
INKOOP auto's alle w(
dir. cont. geld ’ 500,p,
40.000, gesp. in Merce"
tel. 045-414372.

Sloopauto's,
ROADSTAR vrgt. !<$
sloop- en schade-a^'
Vrijw. RDW. 045-22634gy
Te k. gevr. loop-, sloop'
SCHADE-AUTO'S. Ik t)^
de hoogste prijs in LirnD 1'Tel 045-254049.
RAPIE Stiba lid vraagt !<$
sloop- en schadeauto's,
vrijwaringsbewijs. Locht
Kerkrade. 045-423423^pj
Te k. gevr. sloop- s
SCHADEAUTO'S. Auto»
perij Marxer, 045-7204^,
Te k. gevr. loop- é;
SLOOPAUTO'S. Tegert 3,
ge prijzen. Tel. 045-2j3v
Te k. gevr. sloop- en SC jj
DE-AUTO'S van ’ 100.V

’ 5.000,-. Tel. 04490^P
Te k. gevr. SCHADE- slsen loopauto's, in- efljJ
koop gebr. auto-onderö
Tel. 045-411480. _^>

(Brom)fietsen/
Te koop wegens overijl >
SNORBROMMER
Vespa, plm Vijr., in p^f
staat, vr.pr. ’ 950,-- r045-220672, na 17.30^P
VESPA Ciao met e<ijj
’250,-. Inr. fiets 'U
Vrijdagstr. 10 Molend
Heerlen.
Te k. DAMES-, herenpj
kinderfietsen. Inr.
Vrijdagstr. 10 Molene
Heerlen. , .

Voor Piccolo's
zie verder pagina b
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Poolse inflatie
naar 900 procent

WARSCHAU - De
Poolse inflatie zal dit
jaar uitkomen op 900
procent. In de maanden
tot en met oktober ste-
gen de prijzen met 450
procent. Vorig jaar be-
droeg de inflatie 74 pro-
cent.

Vandaag wordt in War-
schau een overeen-
komst getekend met
het Internationale Mo-

netaire Fonds (IMF).
Daardoor komt er veel
geld beschikbaar voor
Polen uit de internatio-
nale donorgemeen-
schap. Behalve de voed-

selhulp zal dat ongeveer
3,2 tot 3,5 miljard dollar
zijn.

De regering is van plan
de lonen te verlagen, te

bezuinigen en de belas-
tingopbrengst te ver-
groten door een betere
controle. Ook zullen de
subsidies op,voedsel en
andere produkten wor-
den verminderd of afge-
schaft. Door deze maat-
regel kan de inflatie de
eerste maanden oplo-
pen tot vijftig a zestig
procent per maand, al-
dus regeringsadviseur
Stanislaw Gomulka.

PARIJS - Voor de Franse auto-
producent Citroen, onderdeel
van het Peugeot-concern, is 1989
een recordjaar. Gisteren liet Peu-
geot-topman Jacques Calvet we-
ten dat Citroen dit jaar 900.000
auto's zal verkopen, 100.000 meer
dan vorig jaar. De omzet komt
daardoor uit op 66,1 miljard
frank (f22 miljard). Hoe hoog de
winst zal zijn zei Calvet niet.

Citroen investeerde dit jaar ze-
ven miljard frank (f2,3 miljard).

Limburg, Brabant en Zeelandkenden grootste groei

Goed jaar voor
economie zuiden

Van onze redactie economie

- De economie in het zuiden van het land (Lim-
burg, Brabant en Zeeland) is dit jaar metvijf procent gegroeid.

[*n het noorden bedroeg die groei nog geen half procent. Dit

' bliJkt uit de jaarlijkse Enquête Regionale Bedrijfsontwikke-
| llrig (ERBO) van de gezamenlijke Kamers van Koophandel
| de resultaten gisteren werden bekend gemaakt. Ook

!^e groei van omzet, werkgelegenheid en export was het sterkst
[ Jf1 het zuiden van Nederland. De werkgelegenheid bij alle Ne-

derlandse bedrijven steeg dit jaar met 3,3 procent, een groei-
tempo dat in de jarentachtig niet eerder zichtbaar was.

dp°£ rïit onderzoek enquêteerden
g? Kamers van Koophandel ruim
u-000 bedrijven. De enquête wordt
j 2'en als representatief voor dej«angvan zaken in het bedrijfsleven.
1 e reële omzet (omzet minus infla-

tic) van het Nederlandse bedrijfsle-
ven groeit dit jaar met 2,8 procent
gegroeid. Vorig jaar lag dit percen-
tage nog op 3 procent, en deKamers
van Koophandel spreken dan ook
van een geringe afvlakking van de

groei die al vanaf 1984 schommelt
tussen de twee en drie procent.

Vooral de omzet verkregen uit ex-
port groeide behoorlijk. Deze groei
kwam uit op 4,7 procent. De binnen-
landse omzet groeide 2,4 procent.
Het aantal exporterende bedrijven
steeg van 19,7 procent vorig jaar tot
22,1 procent dit jaar. Van de totale
omzet van de Nederlandse bedrij-
ven wordt momenteel 28 procent
via export gerealiseerd.

Dit jaar wordt door ruim negentig
procent van de bedrijven winstge-
vend afgesloten. In 1986 leed nog 14
procent van de bedrijven verlies.
Over het rendement van de bedrij-
ven zijn nog niet alle ondernemers
tevreden. Ruim 70 procent van de
bedrijven toonde zich tevreden. De
Kamers van Koophandel spreken
over een topjaar wat betreft de ren-
dementen.Europees krediet

voor MKB via ABN
i AMSTERDAM/LUXEMBURG
[ ue Europese Investeringsbank EIB
'£n de ABN gaan samenwerken bij
!jet financieren van investeringen

I M°°r et midden- en kleinbedrijf in,Nederland en in principe ook in de
j j^dere elf EG-landen. In Amster-
dam hebben de Europese bank en

|?e grootste Nederlandse handels-
bank een overeenkomst getekend,
:de ABN de beschikking
pijgt over 25 miljoen ecu (f5B mil-
j J°en) aan EIB-middelen om in alle. valutas door te lenen tegen een vas-
'r^ Tente op langere termijn aan het. bedrijfsleven.

' J^e maatstaven voor wat éen mid-
den- 0f kleinbedrijf is, zijn bij de
°yereenkomst Europees en daar-mee ruimer dan het begrip dat in. Nederland wordt gehanteerd. De

' gemeenschap hanteert voor het
iVIKB de definitie dat het gaat om

bedrijf met maximaal 500 werk-
l penners en vaste activa tot 75 mil-

joen ecu (f 175 miljoen).

{*et gaat om een zogenaamd globaal
[ *rediet, waarbij sterk de nadruk ligt

°P hulp bij regionale ontwikkelingen investeringen van het MKB in de
.demilieusector en in nieu-we technolgiëen, aldus vice-presi-

dent L. Meulemans van de EIB na
e ondertekening van de overeen-

komst gisteren in Amsterdam.
"et contract met de ABN is in

zoverre iets nieuws, dat het betrek-
king heeft opkredieten van deABN
in alle twaalf lidstaten van de Ge-
meenschap. Een uitbreiding van de
kredietomvang binnen anderhalf
jaartot het dubbeleligt in de lijn der
verwachting.

In principe kan iedere bank in de
Gemeenschap zich voor het verle-
nen van dergelijke kredieten wen-
den tot de EIB. De situatie bij de
ABN is volgens Meulemans echter
in zoverre uniek, dat de ABN de eni-
ge grote Europese bank in de EG is
met vestigingen in alle lidstaten.

Uitschieter
De groei van de werkgelegenheid
van 3,3 procent deed zich vooral
voor in het midden- en kleinbedrijf.
Uitschieter was de elektrotechni-
sche branche, met een werkgele-
genheidsgroei van 8,5 procent. Ver-
der valt op dat het aantal part-time
banen met 4,5 procent sneller groei-
de dan het aantal full-time banen.
Van het totale aantal arbeidsplaat-
sen in de bedrijven bestaat nu bijna
10 procent uit part-time banen.

overzicht
Dun
AMSTERDAM- Nadat de Amster-
damse effectenbeurs gisteroch-tend kort na de opening een voor-zichtig herstel te zien had gegeven,
kokkelden de koersen even na het■niadaguur weer snel af waarbij deoeurs haar mineurstemming vanaeze week handhaafde. De koers-aahngen waren zeker het gevolgvan de zeer dunne markt, die voH
tt u somrni£e handelaren wel eens, t het eind van het jaar kan aan-houden omdat niemand zich met

leestdagen in zicht in groteposi-
"es wenst te begeven. In totaal"erd f939 mijoen omgezet, waar-
h^n fes£ 6 milJoen in aandelen en
"'Jna t 380 miljoen in obligaties. Desiem mingsindex sloot aan de aan.
aeienkant 0,7 punt lager op 183,6.
Ve obligatiemarkt sloot onveran-erd met een rendementsindexVan 102,60.
Pc internationals toonden onderaanvoering van Koninklijke Olieeen treurige aanblik. Stond ditnoofdfonds woensdag nog sterk in°e noteringen, gisieren was het
r£n mis- Ondanks een sterkere«oilar moest dit fonds een verlies

van f 1,90 op f 147,50."e omzet in dit fonds bedroeg
7otlr?/$8 milJ°en. Hoogovens (om-
*l' °.3 miljoen) moest fl,lo laten°P f 84,30, KLM (omzet 4,6 miljoen)
*es dubbeltjes op f47,10, Philips>omzet f43,2 miljoen) tweeKwartjes op f45,60 en Unilever'omzet f31,6 miljoen) een dub-beltje op f 159,60. Alleen Akzo (om-

f 26,5 miljoen) wist een beschei-den winstje van twee dubbeltjes terealiseren op f 133,40.
°ij de overige actieve aandelensprongen Nijverdal-Ten Cate meteen winst van f 2 op f 82 en Borsu-mij Wehry met een winst van f 1,80°P f 108,60 eruit.

beurs vonamsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. ».k.
AEGON 111.20 111,00
Ahold 131,70 131.30
Akzo 133,20 133,40
A.B.N. 40,20 40.20
Alrenta 159,00 159,00
Amev 60.60 60,50
Amro-Bank 78,10 77,30
Bols 177,00 176,50
Borsumij W. 106,80 108,60
Bührm.Tet. 65,90 66,00
C.S.M.eert. 77,60 78.00
DAF 41,80 40,50
Dordt.Petr. 134,50 133,90
DSM 113,30 113,50
Elsevier 78,80 78,30
Fokker eert. 40,20 39,90
Gist-Broc. c. 32,00 32,00
Heineken 124,50 124,60
Hoogovens 85,40 84,30
Hunter Dougl. 114,20 113,00
Int.Müller 102,00 100,00
KBB eert. 77.50 77,50
KLM 47,70 47,10
Kon.Ned.Pap. 51,80 51,20
Kon. Olie 149,40 147,50
Nat. Nederl. 71,00 71,00
NMB Postbank 48.10 48.30
Nedlloyd 86,70 85,60
Nijv. Cate 80.00 82,00
Océ-v.d.Gr. 296,50 296,00
Pakhoed Hold. 140,20 140,10
Phiüps 46,10 f 45,60
Robeco 106,90 106,40
Rodamco 80,80 80,90
Rolinco 106,00 105,50
Rorento 59,40 59,60
Stork VMF 43,70 43,20
Unilever 159.70 159,60
Ver.Bezit VNU 106,00 105.80
VOC 31,80 31.50
Wessanen 62,00 62,50
Wolters-Kluwer 45,90 45,60
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 64,50 64,50
ACF-Holding 38,00 38,00
Ahrend Gr. c 250,00 251.00
Air Holland 32,70 32,70
Alg.Bank.Ned 41,30 41,40
Asd Opt.Tr. 18,90 18,90
Asd Rubber 6,00 6,10
Ant. Verft. 490,00
Atag Holde 102,30 ■ 102,00
Aut.lnd.R'dam 96,00 95,00
BAM Groep 108,00 107,00
Batenburg 84,00 83.50
Beers 149,00 150.00
Begemann 126,50 127,00
Belindo 360,00 360,00
Berkels P. 5,80 5,75
Blyd.-Will. 29,00 28.80
BoerDe, Kon. 340,00 a 320,00
de Boer Winkelbedr. 62,00 e 63,50
Boskalis W. 13,90 13,80
Boskalis pr 13,40 13,20
Braat Beheer 49,50 48,00
Breevast 18,70 18.60

Burgman-H. 3400,00 3400.00
Calé-Delft pr 865.00 865,00
Calvé-Delft c 1045.00 1050,00
Center Parcs 63,50 62,70
Centr.Suiker 76.70 77,00
Chamotte Unie 8.40 8,40
Cindu-Key 169,00 165.00
Claimindo 357,00 357,00
Content Beheer 19.60 19,50
Cred.LßN 61.50 61,30
Crown v.G.c 100,50 100,50
Desseaux 264,50 265,00
Dorp-Groep 35.50 36,00
Econosto 339.00 337,00
EMBA 120,00 120,00
Enraf-N.c. 65,80 65,80
Erikshold. 114.00 114,00
Flexovit Int. 96,00 96,00
Frans Maas c. 96,00 96,00
Furness 125,50 124,50
Gamma Holding 81,00 81,30
Gamma pref 6,10 6,10
Getronics 29,70 29,20
Geveke 43,80 43,70
Giessen-deN. 240,00 241,00
Goudsmit Ed. 373.00 373,00
Grasso'sKon. 112,70 112,70
Grolsch 139.00 139,20
GTI-Holding 202,00 202,00
Hagemeyer 106.50 107,50
IdemV2 div.'B9 104.00 104,00
HAL Trust B 15,10f 14,90
HAL Trust Unit 15,00 15,00
HBG. 219,50 219,50
HCS Techn 14,00 13.90
Hein Hold 105,30 106.20
Hoek's Mach. 204,50 202,00
Heineken Hld 105.30 106,20
Holl.SeaS. 1,17 d 1,18
Holl. Kloos 510,00 512,00
Hoop Eff.bk. 8,50 8,20
Hunter D.pr. 5,00 4,95
ICA Holding 22,00 22.00
IHC Caland 36,10 36,00
Industr. My 224.00 224,00
Infotheek 28,50 28,50
lng.Bur.Kondor 604,00 601,00
Kas-Ass. 47,00 46,50
Kempen Holding 17,50 17,30
Kiene's Suik. 1410,00a 1400,00
KBB 77,80 77,80
Kon.Sphinx 121,70 121,00
Koppelpoort H. 295,00 b 300,00
Krasnapolsky 207,00 208,00
Landre & Gl. 56,50 56.70
Macintosh 40,20 40,00
Maxwell Petr. 710,00 710,00
Medicopharma 71.00 71,50
Melia Int. 6,60 5,20
MHVAmsterdam 17,00 17,30
Moeara Enim 1225,00 1225,00
M.Enim 08-cert 15900.00 15900,00
MoolenenCo 31,50 30,70
Mulder Bosk. 73,00 73,00 a
Multihouse 8,70 8,90
Mynbouwk. W. 418.50 418,50
Naeff 285,00
NAGRON 46,80 47,50
NIB 640,00 639.00

NBM-Amstelland 20,60 20,90
NEDAP 381,50 382,1)0
NKF Hold.cert. 314,00 313,00 'Ned.Part.Mij 40,80 40,80
Ned.Springst. 10000,00 10000.00 a
Norit 1030,00 1040,00
Nutricia gb 76,50 77,00
Nutricia vb 86.00 86,00
Oldelft Groep c 184,50 183,50
Omnium Europe, 15,00 14.80
Orcoßankc. 70,10 70.10
OTRA 164,80 164,80
Palthe 79,50 79,50
Philips div.'9o 45,00 45,00
Pirelli Tyre 38,60 38,10
Polynorm 107,00 107,40
Porcel. Fles 195,00 195,00
Ravast 47,30 49,50
Reesink 76,00 75,50
Riva 54,80 54.50
Riva (eert.) 54,50 54,50
Samas Groep 67,00 66,50
Sanders Beh. 110,00
Sarakreek 32,00 32,00
Schuitema 1446,00
Schuttersv. 153,30 158,00
Smit Intern. 53.00 53,00
St.Bankiers c. 23,00 22.70
Stad Rotterdam c 46.70 47,00
Telegraaf De 88,00 86.30
Text.Twenthe 325,00 325.00
Tulip Comp. 41,00 40.00
Tw.Kabel Hold 153,50 153,00
Übbink 89,50 89,50
Union Fiets. 23,60 22,40
Ver.Glasfabr. 335,00 337,00
Verto 64,00 63,50
Volker Stev. 69.00 69,50
Volmac Softw. 49,80 49,20
Vredestein 23,70 23,70
VRG-Groep 63,10 63,50
Wegener Tyl 183,20 183.50
West Invest 25,00 25,00
West Invest c. 90.00 90,00
Wolters Kluwer 183,00 181,00
Wyers 49,00 50.00 c
Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37.80 38,00
ABN Aand.f. 76,10 76.10
ABN Beleg.f. 58,30 56,80 d
ALBEFO 53,40 53,40
AldollarßFS 21,80 21,80
Alg.Fondsenb. 236.00 236,00
Alliance Fd 12,10 12,10
Amba 48,70 48,70
America Fund 315,00 319,00
AmroA.inF. 92,00 91,90
AmroNeth.F. 78,10 77,80
Amro Eur.F. 72,00 72,00
AmroObl.Gr. 155,00 155,00
Amvabel 86,10 85,20
AsianTigersFd 62,80 62,10
AsianSelFund 48,80 49,20
Bemco Austr. 57,00 56,00
Berendaal 117,00 117,00
Bever Belegg. 26,30 26.30
BOGAMIJ 114,00 113,70
Buizerdlaan 43.00 43.00

CLN Obl.Waardef. 100,40 100,50
Delta Lloyd 43.20 43,20
DP Am. Gr.F. 25.50 25,70
Dp Energy.Res. 43,60 44.00
EngHoll.B.T.l 9.30 9.30
EMFrentefonds 63.80 63,60
EunnvestÜ) 115,00 115,00
Eur.Ass. Tr. 9.00 9,00
EOE DuStlnF. 309,00 309,00
EurGrFund 61,80 61.90
Hend.Eur.Gr.F. 210,00 207.00
Henderson Spirit 72,50 72,50
HollandFund 75,20 75.40
Holl.Obl.Fonds 117.80 117,50
Holl.Pac.F. 117,40 117,00
Interbonds 557,00 555,00
Intereff.soo 48,90 49,10
Intereff.Warr. 391,50 392,50
JadeFonds 185.00 185.80
JapanFund 36,20 36,70
JapanRot. Fund yen 10521,00
Mees Obl.Div.Fonds 100,40 100,40
MX Int.Vent. 58,00 58,00
Nat.Res.Fund 1540.00 1560.00
NMB Dutch Fund 40,20 40,10
NMB Global F. 50,00 50,00
NMB Oblig.F. 34.40 34,30
NMBRente F. 103.00 102.90
NMB Vast Goed 38,20 '38,30
Obam, Belegg. 224,00 223,50
OAMF Rentef. 14,05 14,05
Orcur.Ned.p. 48.70 48,70
Pac.Prop.Sec.f. 52,80 52,30
Pierson Rente 100.30 100,30
Prosp.lnt.High.lnc. 7.00 7.00
Rabo Obl.inv.f. 76.00 76.00
Rabo Obl.div.f. 48.60 48,60
Rabo Onr.g.f. 85.00 85.00
Rentalent Bel. 136.50 136,30
Rentotaal NV 31.30 31.30
RG groen 50.40 50.40
RG blauw 50,20 50,30
RG geel 50,00 50,10
Rolinco cum.p 94.00 94,00
SaTech 18.50 18.50
Technology F. 19.30 19,00
Tokyo Pac. H. 286.00 286.00
Trans Eur.F. 80.80 80,10
Transpac.F. 569,00 550,00
Uni-Invest 130,00 130,00
Unico Inv.F. 81,70 81,70
Unifonds 33,80 33,20
VWN 58,60 58,70
Vast Ned 125,80 126,00
Venture F.N. 47.00 47,00
VIB NV 86,80 86,50
VSB Mix Fund 51,40 51.40
WBO Int. 77,20 77.20
Wereldhave NV 212.00 212.00
Yen Value Fund 99.70 98,70

Buitenlandse obligaties
83/iEEGB4Ü) 100.30 100,30
3W EngWarL 35,70 35,10
5% EIB 65 98,70 98.70
Orig. n.amerik. aandelen
Alhed Signal lnd 35.80 36.00
Amer. Brands 71,80 71,80

Amer. Expres 33.60 33.30
Am.Tel.& Tel. 45,10 46,20
Ameritech 63,30 64,70
Amprovest Cap. 115.00
Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine. 29,80 30.10
Atl.Richf. 114.20 113.00
BAT Industr. 8,20 8,20
Bel! Atlantic 109.60 111,50
BêllCanEnterpr 44,00 44,30
Bell Res.Adlr 0,50 0.45
Bell South 55,20 56,30
BET Public 2,84
Bethl. Steel 17,10 16,90
Boeing Comp. 58.75 58,75
Chevron Corp. 67.25
Chrysler 19.80 20.30
Citicorp. 28,70 28,60
Colgate-Palm. 63.00 64,00
Comm. Edison 40.50 40,30
Comp.Gen.El. 502,00 510,00
Control Data 17,80 17,90
Dai-IchiYen 3230.00 3260.00
Dow Chenfical 68.00 68,50
Du Pont 123,20 123.30
Eastman Kodak 42.10 41,90
Elders IXL 2.90
Euroact.Zw.fr. 168,00 168,00
Exxon Corp 50.80 50.30
First Pac.HKs 1,36
Fluor Corp. 33,50 34.10
Ford Motor 44,50 44.60
Gen. Electric 64,10 64.10
Gen. Motors 43.75 44.25
Gillette 48.50 48.50
Goodyear 47.00 47,00
Grace & Co. 29,80 30.25
Honeywell 83,00 84.20
lnt.Bus.Mach. 97,00 95,70
Intern.Flavor 67.90
Intern. Paper 53.35 53,40
ITT Corp. 60,75 60.50
K.Benson® 5047.00 5047.00
Litton Ind. 78,80 78.80
Lockheed 40,00 40,50
Minnesota Mining 80.25 81.50
Mitsub.Elect. 1100.00
Mobil Oil 62.80 62,40
Morgan $ 41,40 42,50
News Corp Auss 14,30
Nynex 85.20 87,80
Occ.Petr.Corp 30.60 30.25
Pac. Telesis 49,50 50,50
P.& O. ® 6,00 6,50
Pepsico 65,25 64.85
Phiüp Morris C. 42,50 42,50
PhiU. Petr. 25,50 25,80
Polaroid 45.10 45,00
Privatb Dkr 305,00 305,00
QuakerOats 60,50
St.Gobin Ffr 630,00 a 602,00
Saralee 30,00 59,00
Schlumberger 49.60 49,80
Sears Roebuck 37,50 38.30
Sony (yen) 36,10 36,00
Southw. Bell 57.80 59,80
Suzuki (yen) 965,00
Tandy Corp. 40,60 39,60
Texaco 57,00 57.00

Texas Instr. 36.60 36.10
The Coastal C. 47,80 48,50
T.I.P Eur. 1.78 1,78
Toshiba Corp. ' 1280.00 1260.00
Union Carbide 24,00 23.75
Union Pacific 75,00 77.50
Unisys 14,20 14.40
USX Corp 36,00 35.70
US West 73,80 76.30
Warner Lamb. 116,90 116,40
Westinghouse 73,30 73.70
Woolworth 61,40 63.00
Xerox Corp. 58,80 57,60
Certificaten Amerika
AMAX lnc. 44.50
Am Home Prod. 216,00
ATT Nedam 85,50 88,00
ASARCO Ine 68,50
Atl. Richf. 220.00 218.50
Boeing Corp. 114.00 115.00
Can. Pacific 41,00 42,00
Chevron Corp. 144.50
Chrysler 39,20 39,20
Citicorp. 54,00 54.00
Colgate-Palm. 122,00 124,00
Control Data 34,50 34.50
Dow Chemical 186,00 191.00
Dow (geen split) 130,00 130.00
Eastman Kodak 81,20 81,20
Exxon Corp 98.50 97.00
Fluor Corp. 65,00 65,00
Gen. Electric 123,00 123.50
Gen. Motors 85,00 86.50
Gillette 94.00 95.00
Goodyear 89.00 92,00
Inco 50.00 51,00
1.8.M. 185.00 185,00
Int Flavors 131.50
ITTCorp. 119.00
Kroger 25,00 25,00
Lockheed 78.00 78,00
Merck&Co. 151.00b 153,50
Minn. Min. 155.00 159.00
Pepsi Co. 124.00 124,00
Philip Morris C. 81,00 81.00
PhiU. Petr. 48.50 48.50
Polaroid 81,00 81,00
Procter & G 270,00
Quaker Oats 127,00
Schlumberger 95,00 95,00
Sears Roebuck 73,00 75,00
Shell Canada 67.00 70.00
Tandy Corp. 77,00 76,00
Texas Instr. 69.00 69.00a
UnionPacific 145,00 149.00c
Unisys Corp 30,00 30,00
USX Corp 69,00 68.00
Vantv Corp 3.20
Westinghouse 141.50 142.00
Woolworth 117,00 120.50
Xerox Corp. 110,00 107.01)

Euro-obligaties & conv.
ny< Aegon 85 103.00 103.00
Aegon warr 12.00 12.00
102ABN 87 94.65 94,75
13Amev 85 96.25 96,25
10 AmevBs 103.25 103.75

11Amev 86 94.90 94.80
14',jAmro87 99.75 99,75
Wee Amro 86 94,50 94.75
10 Amro 87 94.00 93.50
53i Amro 86 96,00 96.00
Amro Bank wr 22.00 23,00
Amrozw 86 73.75 73.50
9 BMH ecu 85-92 97,00 97,00
7 BMH87 96,00 96,00
10'»EEG-ecu 84 100,25 100.25
9>4E18-ecu 85 98.00 98.00
12»■■> HIAirl.F 93,00 93,00
12NIB(B) 85-90 101.00 101,00
11..NGU 83 101,00 101,00
10 NGU 83 100,50 100.50
2'4 NMB 86 85.10 85.10
NMB Postb.war. 79,90 79,80
83/jPhil. 86 99,50 99,50
6% Phil 83 98,75 98.75
11 Rabo 83 102.25 102,25
9 Rabo 85 99.70 99.70
7 Rabo 84 100,75 100,75

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 6,10 5,40 e
Bredero aand. 29,50 29,00
Bredero eert. 27.20 26.30
11Bredero 24,00 22,80

LTVCorp. 1.50 1,40
5Nederh. 68-78 23,00 23,00
RSV. eert 1,15 1.20
T/sRSV 69 86,00 e 86,00 b
Parallelmarkt
Alanhen 29,60 29.30
Berghuizer 43.20 43,20
Besouw Van c. 52,00 52.00
CBI Bann Oc. yen 2050.00 2060.00
Comm.Obl.F.l 100.90 100.90
Comm.Obl.F.2 100.70 100,70
Comm.OblF.3 101.00 101,00
De Drie Electr. 35.10 35.30
Dico Intern. 119.20 119,00
DOCdata 21.10 e 21,10
Ehco-KLM Kl. 37,00 37.50
E&L Belegg. 1 77.80 77.60
E&L Belegg.2 76.00 76.00
E&L Belegg.3 76.40 76.40
Free Rec.Sh. 33.00 32.30
Geld.Pap.c. 75,50 72,10
Gouda Vuurv c 98.80 98,50
Groenendijk 37,20 37,20
Grontmij c. 200,00 198,20
HCA Holding " 46.00 46.20
Hes Beheer 209.00 209.00
Highl.Devel. 14,70 14,70
Homburg eert 3.80 3.80
Interview Eur. 8,00 8,10
Inv. Mij Ned. 57.00 57.00
Kuehne-t-Heitz 46,00 46,00b
LCI Comp.Gr. 73.00 74.20
Melle 313.80 313,70
Nedschroef 118,00 120.00
Neways Elec. 10,60 10.60
NOG Bel fonds 31,70 31,70
pan pacific 10,50 11.00
Pie Med. 10.10 10,10

Poolgarant 10,50 10.50
SimacTech. 18,00 17,00
Sligro Beh. 51.00 a 50,00
Text Lite 5,50 e 5,60
Verkade Kon. 278,00 280,00
VHS Onr. Goed 18.20 18.00
Weweler 126,50 117.50

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Akzo c jan 130.00 265 5.00 b 5.30b
akzo c apr 135,00 185 6.30 6.50
akzo c apr 140.00 223 3.70 4.00
akzo p apr 135.00 250' 5,00 4.70
dfl p dcc 200.00 399 4.90 4.40
d'fl p dcc 210,00 263 15.00 14.50
dsm p apr 110,00 200 370 a 3,80
coc c dcc 290,00 310 4,60 3.40
coc c dcc 295.00 443 I.Bob 0.60
coc c dcc 300.00 263 0,40 0.10
coc p dcc 290,00 161 0.60 0.60
coc p dcc 295.00 414 2,00 2.40
coc p dcc 300,00 229 5.90 7.00
coc p jan 285.00 346 2,80 3.00
coc p jan 290.00 251 4,00 4.30
coc p jan 295.00 161 6,00 6,40
coc p jan 300,00 207 8.90 9.00
eoo c jan 280,00 161 23.00 a 20.00
eoo p apr 310.00 310 17.00a 18.00
goud c feb 410.00 198 19.50a 15.50
goud c feb 430,00 432 9,00 a 7.40
gist p jan 35,00 246 3.30 3.00
hoog c jan 90.00 173 1.90 1.60
hoog c apr 100,00 336 2.50 2.50
kim c apr 47,50 268 3,90 3,50
kim c jul 50,00 305 4,50 a 3,90b
kim p apr 47,50 275 2,80 2,90b
nedl c apr 100,00 297 2.50 2.60
nedl p apr 100,00 350 14.50 a 15.00
natn c apr 80.00 245 1.20 a 1.10
phil c jan 45.00 727 2.30 a 2.00
phil c jan 50,00 768 0,50 0.40
phil c apr 45.00 177 4.30 4.00
phil c apr 47,50 1693 3,20 2.90
phil c apr 50,00 535 2,00 1.90
phil c apr 55,00 721 1.00 0,80
phil c jul 50,00 615 3,00 2.80
phil p jan 45.00 178 0,90 0.90
phil p jan 50,00 177 4,10 a 4,30b
phil p apr 45,00 356 2,90 3.10
olie c jan 140,00 264 9.80 a 8.50
olie c jan 150.00 298 3.20
oüe c apr 150.00 218 6,50 6.00
ohe c apr 160,00 214 3.00
olie p jan 130.00 200 0.20 0.30
robe p jan 105,00 510 0,70 1,10
unil c jan 160,00 269 3,30 3,30
voc p jan 30,00 685 1,20

p jan 32,50 659 2,00

a=laten g=bieden+ei-d.».
b=bieden h=laten+ei-div.
c=ex-c.aim k=gedaan+h
d-ex-dividend l=gedaan-i-g
e=gedaan*bieden wk^ slotkoers vorige dag
f gedaan . laten sk=slotkoers gisteren

economie

Recordjaar
Citroen

Dat bedrag zal in 1990 ongeveer
even hoog zijn. De autoprodu-
cent wist zijn marktaandeel in
Frankrijk iets te vergroten tot
12,2 procent bij personenwagens
en tot 18,2 procent bij bedrijfs-
wagens. In de rest van Westeuro-

pa is Citroëns marktaandeel 3,37
procent.
De autoverkoop van Citroen in
Westeuropa (buiten Frankrijk)
groeit dit jaar met 5,6 procent tot
374.000 personenwagens. Aan
bedrijfswagens wordt met 71.000
stuks 30,5 procent meer ver-
kocht. De grootste verkoopgroei
boekte de onderneming in Bel-
gië met achttien procent. In
Spanje werd 15,5 procent meer
verkocht en in de Bondsrepu-
bliek Duitsland 14,7 procent.

Producenten presenteren Eleclriciteitsplan:

Behoefte aan vijf grote
warmte/krachtcentrales

ARNHEM - De N.V. Samenwerken-
Ide Electriciteits-Productiebedrij-
k yen (SEP) stelt voor vijf gasgestook-
I te warmte/kracht-centrales te bou-
I wen, elk met een een vermogen van

250 MW. De nieuwe eenheden ko-
men in Diemen, Geertruidenberg,
Nijmegen, Rotterdam en Utrecht.
Dit blijkt uit het Electriciteitsplan
dat de directie van de SEP gisteren
in Arnhem heeft gepresenteerd.

Warmte-kracht-centrales maken het
mogelijk de warmte die bij de op-
wekking van van ëlectriciteit vrij-
komt nuttig te gebruiken. Dank zij
de combinatie van stroom- en
warmte-productie zijn er minder
brandstoffen nodig. Hierdoor is uit-
stoot van milieu-ondervriendelijke
gassen ook lager.
De bouw van een kolengestookte
centrale met een vermogen van 600

MW. maakt eveneens deel uit van
het electriciteitsplan. Deze eenheid
komt in Borssele en zal van een in-
stallatie voor kolenvergassing wor-
den voorzien. Eerder al heeft de
SEP besloten in Buggenum een
proefkolenvergassingsinstallatie te
bouwen.
Het electriciteitsplan zal, nadat het
door de Raad van Commissarissen
en aandeelhouders van de SEP is

vastgesteld - in het eerste kwartaal
ter goedkeuringaan de Ministervan
Economische Zaken worden voor-
gelegd.

In het Electriciteitsplan 1991-2000 is
rekening gehouden met grote be-
sparingen in het stroomverbruik.
Voor de periode tot 2000 gaat de
SEP uit van 14 procent als gevolg
van een beter rendement van appa-
ratuur, met daar bovenop nog eens
vijf tot tien procent dank zij het
voortzetten van het gedrag om te
besparen op het verbruik van ëlec-
triciteit. Ondanks die besparingen
groeit volgens de SEP het stroom-
verbruik in de periode 1991-2000
jaarlijksgemiddeld met 1,8 procent.
Die toename komt niet alleen door
de stijging van het aantal gezinnen
en groei van de industrie, maar ook
door het vaker toepassen van ëlec-
triciteit in plaats van andere ener-
giebronnen.

Fikse boete
voor Bayer

BRUSSEL- De Europese Commis-
sie heeft een boete van 500.000 ecu
(1,15 miljoen gulden) uitgedeeld aan
het Westduitse chemieconcern
Bayer wegens overtreding van de
Europese concurrentie-wetgeving.

Bayer had haar afnemers in de
Bondsrepubliek de verplichting op-
gelegd het produkt 'Bayo-n-ox Pre-
mix 10%', een groeibevorderend
middel dat wordt toegevoegd aan
mengvoer, alleen te verbruiken in
de eigen fabrieken.
Op die manier wilde de chemiegi-
gant voorkomen dat het produkt
zou worden doorverkocht naar
mengvoer-fabrikanten in andere
EG-landen.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 12-14-1989 om14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 25.400-/ 25.900-,
vorige ’ 25.880-/ 26.380; bewerkt ver-
koop ’ 27.500, vorige ’ 27.980 laten.
Zilver:' onbewerkt ’ 310-/380 vol

’ 320-/ 390; bewerkt verkoop ’ 420 la-
ten, vorige / 440 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,90
austr.dollar 1,48 1,60
belg.frank (100) 5,19 5.49canad.dollar 1,63 1,74
deense kroon (100) 27,55. 30
duitse mark (100) 110,40 114
engelse pond 3.00 3.25
franse frank (100) 31,40 34.15'
griekse dr. (100) 1,10 1,30;
ierse pond 2,86 306
ital.lire (10.000) 14,20 15
jap.yen (10.000) 132,00 13:.
joeg.dinar (100) 0,0000 0,0
noorse kroon (100) 27,85 30,35'
oost.schill. (100) 15,72 li.
port.escudo (100) 1,19 1,37!
Spaanse pes. (100) 1.65 I,Bl'
turkse pond (100) 0,060 t).:
zweedse kr. (100) 29,80 32
zwits.fr. (100) 123.00 12:

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,95875-1.9".
antill.gulden 1,0775-1.1075
austr.dollar 1.5370-1,5470
belg.frank (100) 5.3655-5,3705
canad.dollar 1,68375-1,68625
deense kroon (100) 29,015-29,065
duitse mark (100) 112,855-112,905
engelse pond 3.1320-3,1370
franse frank (100) 33,000-33,050
griekse dr. (100) 1,1725-1,2725
hongk.dollar (100) 25,0250-25,2750
ierse pond 2,9720-2,9820
ital.lire (10.000) 15,135-15,185
jap.yen (10.000) 135.82-135.92
nwzeel.dollar 1,1635-1,1735
noorse kroon (100) 29,235-29,285
oostenr.sch. (100) 16,0270-16,0378
saudi ar.ryal (100) 52,1750-52,4250
spaanse pes. (100) 1,7390-1,7490
surin.gulden 1,0775-1,1175
zweedse kr. (100) 31,210-31,260
zwits.frank (100) 125,395-125,445
e.e.u. 2.2860-2.2910

Groen licht voor
samenwerking VW

en Trabant
WEST-BERLIJN - Het Westduitse
kartelbureau heeft ingestemd met
de oprichting van een gemeen-
schappelijke onderneming door het
Westduitse autoconcern Volkswa-
gen en het Oostduitse Ifa-Kombi-
nat. Ifa-Kombinat is onder meer
producent van de personenwagen
Trabant.
De joint-venture zal in eerste instan-
tie naar de rechtsregels van de
Bondsrepubliek worden ingericht
en waarschijnlijk worden gevestigd
in Wolfsburg, waar Volkswagen zijn
hoofdzetel heeft. De nieuwe onder-
neming zal verhuizen naar Karl-
Marx-Stadt zodra in de DDR de be-
nodigde juridische kaders zijn ge-
schapen.
De op te richten joint-venture heeft
tot taak de samenwerking van beide
producenten op het gebied van
planning, produktontwikkeling,
produktie en verkoop van personen
en vrachtwagens voor te bereiden.
Ifa levert Volkswagen al automoto-
ren.

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100»
algemeen 202.10 201
id excl.kon.olie 193,70 193,00
internationals 208.10 206
lokale ondernem. . 196.60 196.00.
id financieel 147,40 147,20
id niet-financ. 245,80 244.70
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 263.40 261,60
id excl.kon.olie 240.80 240,00
internationals 281,00 278,40
lokale ondernem. 243,20 242.40
id financieel 192,00 191,70
id niet-financ. 293.70 292.40
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 184,30 183.70
intemation 192.40 19:
lokaal 182,90 182
fin.instell 155,40 15!
alg. banken 141,70 141,60
verzekering 169.90 168,10
niet-financ 191,90 191,30
industrie 183,40 182,90
transp/opsl 216.10 214.30

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 133,40 (133,40)
Kon. Olie 146,20-147,50(147.50)
Philips 45,40-45,60 (45,60)
Unilever 159,20-159,80(159.60)
KLM 47.10 (47,10)

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 2751.28 1200.57 233.40 1039.23
Hoogst 2771.33 1204.66 235.35 1045.82
Laagst 2732.08 1179.41 232.58 1029.36
Slot 2753.63 1185.63 234.66 1036.88
W'"st/ -7.46 -17.78 +1.20 -5.16verlies

(ADVERTENTIE)

/volvo\
fLEASINGI
M Autobedrijf IV A. Klijn/

Heerlen-N.
045-220055

Kerstbal met muziek

" De kerstboom van de toekomst? Die te ontwerpen
was in ieder geval dè opdracht voor beeldend kunste-
naar Jan Blauw. Deze is gespecialiseerd in het ver-
werken van electronica. Niet verwonderlijk dus dat
de kerstballen nog muziek laten horen ook.

Vrijdag 15 december 1989 "5Limburgs dagblad i



(Brom)fietsen

Nieuwe ATB 1990, nu op
voorraad v.a. ’ 389,-, wiel-
platen nu ’ 59,95 verlichting
1990 per set en ATB banden
v.a. ’ 19,95. Finan. mog. v.
a. ’ 40,- p.mnd. Vuurwerk
bestellen v.a. 16 dcc. afha-
len. 29 en 30 dcc. Rens
Janssen, Ganzeweide 54,
Heerlerheide. 045-211486.
10% KORTING op alle fiet-
sen en mountainbikes mo-
del '89. Tweewielerservice
Peter Hogenhout, Kerkra-
derweg 84, Heerlen Molen-
berg. 045-426249.

HONDA MB 5 bwj. '86, zeer
mooi, zien is kopen. Schild-
str. 24A, Brunssum.
Te k. blauwe HERENREN-
FIETS m. 12 versn. en ba-
gagedrager 1 jr. oud. pr.

’ 300,-. 045-270628.
Koga-Miyata 1990, race,
ATB en tour. Vuurwerk. Bert
Rekers, Willemstraat 85,
Heerlen. 045-726840.
Te k. PUCH Maxi en verze-
kering ’ 300,-. Tel. 045-
-218439.. ..uiiij.l ij mii ll ;.I ii iiiniiiiiiii

Bedrijfswagens
H. Merc. 107Dbestel 282x168x155 '79. 84 '85 1986
H. Merc. 307 D, v.v. 4 mtr. volume laadbak 1985
H. Merc. 307D bestel 282x168x155 cm,'Bl 1986
M. Merc. 207Dbestel 330x168x155, 67.000km 1985
M. Merc. 407D, bestel 395x168x183 cm 1986
M. Merc. 407Dchassis-cabinew.basis 370 cm 1987
M. Merc. 407D, v.v. 4 mtr. nieuwe open laadb 1987
H. Merc. LSOBD bestel 400x186x175 cm zijd 1984
M. Merc. 307D dubb. cabine, open laadbak'B3 1984
H. Fiat Fiorino diesel bestel, 60.000km 1985
H.VW Transporter benz. bestel. 20.000km 1987
H. Volvo F7m. gesloten laadbaken laadklep 1980
H. Daf 2100met open wissellaadbak 1981
H. Iveco Pll A 160 3 zijd. Kipper 1977

Personen/taxibus
H. VW Transporter benz. gas taxi-bussen 1983 1984
H. Fiat verlengd,verh. geel kent. ideale camper 1986
M. Merc. 207D33 taxi-rolstoelbus 1981
M. VW Transporter Diesel taxi 1984
G. Merc. 207D aannemerscombi 1981
H. Merc. 300 TD Turbo, stationcar geelkent 1983

Truckcentrum Smeets
M.B. Zuid-Limburg BV

Heerlen: Wijngaardsweg 55, 045-224800.
Geleen: Rijksweg-Noord 125, 04490-46333.
Maastricht: Akersteenweg 10, 043-613200.

P.S.: Mercedes-Benz de best-seller onder de bestellers.

Auto onderdelen en accessoires

Hagen Top-start 1990
" Milieu - accu "

Koop Hagen Accu bij uw garage!
" Absoluut onderhoudsvrij
* Zeer hoge startcapaciteit

* Moderne vormgeving oranje / grijs
" Europese kwaliteit

' 2 jaar garantie

|<_^gpBV
In de Cramer 31, Heerlen.

Tel. 045-716951.
Goede gebruikte onder- In- en verkoop goede ge-
delen voor alle types van bruikte AUTOBANDEN met
alle merken. ROBBY'S - garantie. Passartweg 39,
auto-onderd. 045-224123. Heerlen. Tel. 045-222675.
Gebruikte en nieuwe ON- MotorenDERDELEN v. jonge scha-
de-auto's. Deumens Haef- Te koop BMW R6O-5, bwj.
land 20 Bruns. 045-254482. '73. Tel. 045-420682.

Kontakten/Klubs

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar eén gedachte hebben.

50 cm
06-320.323.01

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

06-320.330.02

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

In het 06-gaycafe leer je nieuwe vrienden kennen die niet
ver weg kunnen wonen. 50 et p/m

Grote Silvester-Party
31 December Villa Liberta

voor paren en alleenstaanden van 21.00 uur tot ??.
Op vrijdag steeds open voor paren en alleenst.

Za. uitsl. paren. Maaseikerweg 24 Susteren. 04499-4928.
Za. 30 dcc. gesloten.

Diana Escort
045-215113/226565

Party - Line
06-320.330.10

BELLEN MET ZN TIENEN TEGELIJK! 50 CPM
Party-Line Amsterdam en omgeving....o6-320.330.20
Party-Line Den Haag en omgeving....o6-320.330.30

Privéhuis Michelle
Klein duimpje werd een reus

bij zoveel moois en zoveel keus
nieuw.ginger

Tel. 045-228481/045-229680

Harry's Gaybox
06-320.330.11

Gaybox Amsterdam... 06-320.330.33
Gaybox Den Haag 06-320.33.44

Voor opwindende gesprekken en nieuwe vrienden
50 cpm

eurotele
HETEROLIVE-SEX

Typen is niet het enig wat ze kunnen...o6-320.329.69
Lingerie, hoor het naadje van de kous. .06.320.327.34
Anja, vreemdgaan is nooit hetze1fde...06.320.322.08

Sex op het werk komt regelmatig v00r...06-320.328.69
35 jaar, alsof het de laatste keer i5...06-320.327.35

Vrouwen fantasieën echt over de schreef...o6-320.327.69
Tele-sex laat je andere hand trillen. .06-320.322.07

Achter de ramen voor geld doen ze a11e5..06-320.326.69
GAY ONLY

Marcel & André maken héél wat mee..o6-320.320.21
Gay-phone, kun je tegen een stootje...o6-320.322.06

Mr. Martin, dans naar zijn pijpen. ..06-320.323.05
Escort, call-boys doen hun mond 0pen...06-320.323.04

!! NIEUW NIEUW !!
Het leukste wat je als man kan overkomen. Zomaar een
WlLDvreemde, HETE dame aan je telefoon... Hoe zou jij
reageren? Misschien kom jij ook nog wel aan de beurt!
Marion de wi1de....06-320.326.21

Circa 50 ctpm

Club Pin Up
Nieuwe meisjes. Geop. ma. Tm vrijd. van 14.00 uur t/m
24.00 uur. Pr. Hendriklaan 312, Brunssum 045-272929.

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

320.320.24.
SM Maniac

2 strenge, hete meesteres-
sen. Lesbische SM-sex.
06-320.324.12. 50 e/m.
Bel de ondeugendste

Lolbox
voor gezellige
afspraakjes!

06-320.330.04 ■ 50 et p/m

Gay Box
Rotterdam beter een hete

j buur dan een verre vriend\ 06-320.328.22 - 50 et/pm

| 06-Sex
I Betty

Hallo lieve beer
! 06-320.320.06
i

Annetje
Alles kits achter de rits?

i 06-320.320.07
i ...

Amanda. terug
06-320.320.08

LIVE-LIVE-LIVE
Sex relax box

praat mee over sex
06-320.324.06

add.prod. 50 et p/m

S.M. Box
06-320.330.70

Talk, prod. 50 et p/m

Nimf Linda?
ALLE GAATJES GEVULD
VERNIEUWD 50 et p/m 06-

-320.320.14
LIVE-LIVE-LIVE 50 et p/m

Sex-Box
06-320.325.06

Mooiste meisje
50 et p/m 06-

-320.320.50
Sexlijn 10

EVELIENTJE DURFT!

320.321.10
Gratis Pornokalender 1990

50 et p m

045-326191
Escortservice. All-in.

Top S&M
meesteressegenot 50cm 06

320.331.13
Rijpe Greet

40 plus
pakt je live 50 cpm 06

320.322.27
hardlesbi
rijpe triosex 50 cpm 06-

-320.323.24
Rijpe

buurvrouw
heet in aktie! 50 cpm 06

320.331.23

Topsex
The best voor 50 cpm 06

320.325.25
Lady B

hard en lekker 50 cpm 06

320.324.68
Contactbureau
L'Amour, dames, trio, p-r.,
heren, kamerh., enz. Heer-

len. 045-225237

Janneke
320*324*24

18 jaar, 06- 50ct.pm

Rijpe
Vrouwen

320*323*45
Ervaren tante 50 c/m 06-

Waar???
Voor o.a. die

heerlijke erotische
thaise bodymassage enz.
door lieve, mooie, jonge

meisjes. Bubble bad.
Maaseikerweg 24

(A2afslag Maaseik, richting
Susteren, 350 mtr. aan

linkerzijde). Ma.do. van 12
tot 24 uur, vr. tot 20.00 uur.

04499-4346.

Thai privé
Suffolkweg 13, Weert.

04950-42966.
Als je vreemd wil gaan,

Tippelbox
06.320.326.66 - 50 et p/m

Lekkere meid zkt.
sexcontact

SexContactLijn
06-320.320.33 - 50 et p/m
Op 2oek naar sex-contact

Live-
Afspreeküjn

06-320.320.55 - 50 et p/m
Extreme

Sexcontacten
De afsprakenhjn

06-320.325.80 - 50 et p/m
Zoek je 'n ondeugende

meid?
Hetevrouwenlijn
06-320.326.33 - 50 et p/m

Nieuw Nieuw
privé Cherry, v. ma totwo v.

10-19 do-vr tot 22 uur.
Tel. 045-462805.

De Venusbox
De eerste echte box van

vrouwen voor vrouwen, door
vrouwen. Hetero's en...

lesbisch
06-320.326.88 - 50 et p/m
Rijpe Natasja heeft zin in

Keukensex
06-320.327.77 - 50 et p/m
Chantal staat op springen.

Live-Sex
06-320.328.01 - 50 et p/m
Homo. Die man heeft voor

de dijspieren
een nieuwe methode. Heet

bad, massage-olie en tover-
handen. Roy geniet.

06-320 .329.22 - 50 et p/m
Sexvriendinnen via de

Relatielijn
06-320.320.44 - 50 et p/m

Het kille metaal van
handboeien

heeft een heet effect op Net-
ty als ze zo met 2 heren

bezig is.
06-320.329.23 ■ 50 et p/m
Maak nieuwe vriendinnen

Flirt-Box
06-320.330.01 - 50 et p/m
Homo: zoek je een lekkere

Boy?
Gay-Date

06-320.330.18 - 50 Ct p/m
Anna verwent meneer terwijl

Atie met de man vrijt.
Lifesex

in 1 kamer. Jawisselen nu...
CO6-320.329.24 - 50 et p/m

Zoek ze uit die kanjers

Sex-
Afspreekßand

06-320.330.21 - 50 et p/m

De Super-
Contacten-Box

De eerlijkste, eenvoudigste
en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.
Probeer het maar... op

06.320.324.30 Trouwens als
je nog andere verlangens -hebt, dan is er de beste, De
Heetste Box van NL. op

nummertje
06-320.328.29 -50 et p/m

Tippellijn: 1
voor jonge meisjes?

06-320.330.66 - 50 et p/m

De wip-in box
heet zo, omdat er heel wat

ge., wordt op 06-320.324.60 -Leuk toch? Trouwens, de
LijfSexbox, daar durven ze 'ook en... jij mag best mee-

doen op
06-320.324.90 - 50 et p/m

Flirt-Cafe:
meiden versieren!!!

06-320.330.77 - 50 et p/m
De vrouw in rubber beveelt.

Les in gehoorzaamheid
v00r.... \

Heren ,
06-320.326.92 - 50 Ct p/m
Volop hete meiden in de

aanbieding. Bel de
Sexwinkel

06-320.326.66 - 50 et p/m
Dame zoekt gave jongeknul
meisje wil contact met erva-
ren heer. Ze vinden het op
de generatiebox
06-320.326.27 - 50 et p/m

S-E-X-
K-O-N-T-A-K-T-E-N
T-E-L-E-F-O-O-N-

-06-320.321.44 ,
50 et p/m

naturistenbox
Voor blote zonaanbidders.
Voor mensen die zich dur-

ven te laten zien en... |
te laten gaan. Tel. .

06-320.327.88 -50 et. p/m -
Sex-hoorspel <Ook jij kunt meedoen als het

sidderend heet...gebeurt.
06-320.326.90 - 50 et p/m

Bij ons geloven ze nog in de
kerstman!!

"Caleutta"
06-320.320.13 - 50 et p/m

jong en nog jonger!!! _
Net als Nancy haar nieuwe
bikini past belt de man aan.
Zo gaat ze voor hem uit de

trap op voor...bijles.
06-320.323.85 _

50 et p/m *Ik aaide hem over z'n...! en
kon het niet geloven!?!

zo groot

de "Beurtlijn"
06-320.325.33 -50 et p/m ~

De jongevrouw van de man
krijgt hulp van een jongen.

Hij doet zn best...tot ze
tevreden

is.. 06-320.326.93 (50 cpm)

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

vrouwtje...
06-320.328.38 - 50 et p/m

Anita verzet zich tegen een
donker figuur in zwart leer,
maar als ze merkt dat het

een vrouw is....heerlijk
06-320.330.51

50 et p/m
Als het zo
Bizar

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

toe...nog meer...
06-320.326.70 - 50 Ct p/m

"Zoenbabwe"
06-320.325.22 - 50 et p/m

continentsexü en veel meer
elke keer, heen en weer!?!

Hoe gedwee zijn grote
kerels als Sita

Genadeloos
streng de baas speelt. Ze

temt ze...en snel.
06-320.330.17 -50 et p/m

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

voor al zn hete
Verlangens

06-320.326.91 - 50 et p/m
Lesbisch de hippe kleertjes

aan het haakje.
2 mooie meiden,

1 hotelkamer
1 douche... 1 handdoek

06-320.329.25 - 50 et p/m
Weer vonden vurige bellers

van de
Orgiebox

nieuwe dingen uit om 't nog
heter met elkaar te doen.

Alles op 06-320.324.40. En
dan... De Sexbox, daar
draaien mannetjes en

vrouwtjes niet om de pot.
Die zeggen hoe ze het willen
"doen op 06-320.322.22 -50 et p/m
2 blondjes met 2 knullen.

Van hetero tot
Lesbisch

Stuivertje wisselen. Wie met
wie? En...nog eens??

06-320.321.32 -50 et p/m
De loopjongen misbruikt

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

verdient
ze ze terug.

06-320.326.73 - 50 et p/m
Tina 18. Haar leventje van

sport en uitgaan is 't
keerpunt als ze die man

ontmoet. De
allereerste

keer. 06-320.326.72
50 et p/m

Koffie, 3 sherries en dan...
ontkleden maar voor

life-sex
Zenuwtjes en...vreemde

nieuwe sensaties...
06-320.326.71 - 50 et p/m
't wordt heet, als 2 jongens

na de wedstrijd hun worstel-
partij thuis afmaken onder

de...douche...
06-320.321.33 - 50 et p/m

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

om haar vurig te laten
gehoorzamen

06-320.330.61 - 50 et p/m
Club Exclusief, privé en

escort nieuw Jacky bel privé
045-422685

Escort
045-413887

Wij zijn open ma t/m zo
11.00 tot 11.00 uur. Indus-
triestr. 13, Kerkrade-west

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

23, Elke, Regina, Heidi,
Heike, Areane, Rita, ma.-zo.

v. 20-04 u. 045-463943.

Sex'o'foon
Automatiek
Luister goed: de
meisjes bieden

je 'n ruime keuze!
Geef antwoord
met je telefoon!

Probeer het eens!
06-

-320.320.11
Sabrina Privé

043-619435.
Leuk meisje gevr.

Maand.-zat. 11 tot 24 uur.
Zond. 15 tot 24 uur

Privé Yvonne,
Kapelweg 4, Kerkrade 045-
-425100. Dring, meisje gevr.

Buro Yvonne
Sarina, bemid. via buro. Tev
discr. inschrijv. gevr. Vran-

gendael 154, Sittard,
04490-23203

Vrouwen bellen
schaamteloos, 50c.p.m. 06-

-320.321.62.
Hard & Streng
nieuwe SM 50c.p.m. 06

320.325.70
Vrouwen spelen

als hun vriend weg is
50c.p.m. 06

320.321.18.
Beter in bed
in het ziekenhuis!

50 c.p.m. 06.

320.323.20

Gluren bij
de buren

Wat je altijd wilde!
50c.p.m. 06.

320.330.80
Diana de
Koning

De Porno ster 50 c.p.m. 06.

320.321.50
Gymles

in de kleedkamer,
50c.p.m. 06.

320.323.18.
Contacten
Sexadvertenties,

50 c.p.m. 06.

320.321.05
Pornomodel

Luister naar de lijn en kijk in
het sexblad 50c.p.m. 06.

320.321.17
*Nieuw*

Sex uit 't Zuiden

320*326*00.
Bel Judith 50 et/m 06-

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.

Privé en escort. Tevens
meisjes gevr. 045-228975.

Verena
ster van de pin up. Nu privé

ma t/m dond. van 17,00-
-24.00 uur vrij van 11.00-

-19.00 uur. Tel. 045-251165

Joyce
Privé en escort ma.-zat. va.
11-24 uur. Wilt U een uurtje

plezier, kom dan sneltot hier
Lolita meisje aanw. Tel.

045-411766. Tevens meisje
gevraagd.

’ 50,- all-in
Katja, Brigit en Stella

Tel. 045-423608.——■■ ■ ._— *Club Margo
24 uur geopend. Meesteres
en slavinnen aanw. Rijks-
weg zuid 131 B, Geleen.

Tel. 04490-48448.

Peggy Privé
Ma t/m vr. 11 tot 19 uur.

Tel. 04490-74393
Tev. meisje gevraagd.

St. Tropezbar
ouderwets gezellig, ledere
dag geopend 21-05 uur.

Putstraat 40 Sittard.

Mark en Boy
Privé 045-223850

tevens escort.

Sexy meisjes
Bij Madame Butterfly.

Geopend v.a. 14.00 uur.
Hommert 24 Vaesrade.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.

Anita
privé met escort ook

zaterdags 045-352543.
Nieuw!!! Nieuw!!!

"Privé Party"
08-12-'B9 en 09-12-89

contactavond voor alleen-
staanden. Heren en

vrouwen, bel voor info:
04490-23203 - 045-425100

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131, Geleen
04490-42313. Tev. meisje

gevraagd.

Sexy blondine
ook zat. en zondag
Tel. 045-721759.
ledereen komt aan

zijn I? bij
nombre hombre

hardsex 06-320.320.23
sexst, sexer, sex!!! 50 c.p.m.

Harde sex, opgewonden,
sta je op springen??
06-320.322.77 de
Allessexlijn

de beste sex! 50 c.p.m.
De sexvonken en spetters
vliegen in het rond bij de
Sexnonstopbox

06-320.330.57 niet te
stoppen die sexboxü 50 cpm
Voor een stevige ... bel jede

sexweerenweerbox
06-320.330.58

voor de echte sexhongerü
50 ct.p.m.

Sexkanjers bellen de
sexcontactdirectbox

06-320.330.59
sexrelatie's, serieuze

en/of holgeslagen
pornocontacten?!?! 50 cpm.

Een kneedbare box is de
sexperversbox

die kent de route naar sex-
verkeer!?! 06-320.325.20 -50 cpm alles mag!
Wij weten wel raad met jou
cabaretstok, dus voor een

fijne behandeling bel de toch
de

sexreteketetbox
06-320.325.14, 50 cpm.

Mirjam
06-320.323.63

50 ct.p.m.

Bij ons ben je verzekerd van
de juiste behandeling!!

06-320.325.34
sexzekerbox

als je echte ... zoekt! 50 cpm
De Krolsesexpoezenbox

■ 06-320.325.36
we zijn zo heet!!! er is geen

houden aan, bel snel 50cpm

Escort M-'tricht
Charmante dames voor uw- plezier. Tevens meisjes met. niveau gevr. 043-435528

Gevraagd
meisjes voor club in Zuid-
Limburg. Max. leeft. 45 jr.,. woonruimte aanwez. Inl. tel.

043-473426 van 10-18 uur.

Gezellige
dames

charmant, discreet,
■ bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.

Parenclub
Stephanie. Geop. woensd.,
vrijd., zaterd. v.a. 20.00 u.
Provinc. weg 26, Schilberg
(Noorbeek). Route Margra-

ten, grens België. (De
Planck), plm. 1 km voor de
grens. Op woensd. en vrijd.
ook voor alleenst. dames en

heren. Tel. 04456-226.
Welke kerstman wil ons

versieren?

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen.
Tel. 04490-45814.

Gezocht
Bestaand privéhuis/club/
bordeel ter overname of te

huur gevr., min. 3 relax-
kamers, overname inboedel

geen bezwaar, tel. 040-
-456438.

1 (Huis)d leren
Te k. COLLIE-PUPS met
stamboom, zeer mooi. Val-

■ kenburgerweg 25, Wijlre
Dierenartsenpraktijk Nuth.
Blijvend LAAGSTE prijzen!
Vrijbl. advies en apotheek
gehele dag open. Valken-
burgerweg 14. 045-244247.
Te k. GROENENDALER,
lief voor kinderen, waaks, 2
jr. oud. Tel. 045-230012.
Te k. Perzische KITTENS
m. stamboom 04750-27106.
Te k. ROTTWEILERPUPS. met stamb., geënt en ontw.,
zeer mooi, HD-vrij, gar. ou-
ders aanw. Tel. 043-476353
Te k. prachtige GROENEN-
DAELER Pups met stam-
boom. Ouders beide uit-
muntend tel. 045-312189.
Te koop COLLIE 1 jaar oud,
pr. ’ 400,-. Tel. 045-224532
Te k. DWERGPOEDEL-
TJES, ingeënt en ontwormd,
tel. 043-630749.
9-delige BROEDKOOI
(hout) 115 br. 125 hg. 40 d.
’50,-. H. Dunantstr. 177
Brunssum Nrd Flat rode bol.
VOGELHANDEL Bisschops
koopt a.s. zaterdag tegen de
beste prijzen: Rood int. en
zalm, alle rood pig. vogels
witte kanaries en goud isa-
bel beslist geen andere
kleuren wij kopen wel bor-
ders, non/v., york., frisé, lis-
sard, J.H. parkieten en bas-
taarden. Vogels brengen
van 09.00 tot 10.30 uur
zaadhandel Limpens, Amby
en van 11.30 tot 13.00 uur
zaadhandel Sangen, Che-
vremont-Kerkrade.
Uit een nest van 9 BRIARD-
PUPS nog te koop 1 zwart
Teefje met stamb. 5 mnd.
pr.n.o.t.k. Tel. 045-229103.
Te k. trop. VOGELS o.a.
goulds, papegaai-amadi-
nusmasker enz. enz. Trich-
terweg 102, Brunssum. Tel.
045-227427.
Te koop PITTBUL 7 mnd.
oud. Tel. 045-456283.

Te koop Tervurense HER-
DER, met stamboom, 13
mnd. oud, pr.no.t.k. Te bevr.
na 17.00 uur 045-750911.

Opleidingen
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap
Start cursus chauffeurs-
opleiding goederenvervoer
06-jan. '90. Start cursus ge-
vaarlijke stoffen 07-jan. '90.

Huw./Kennism.
J.man 30 jr. zkt. ser. kennis-
mak, m. j.VROUW kind is
welkom. Br.m. foto op crew.
ret. Brieven naar Postbus
2945, 6401 DX Heerlen.
PARTNERS TRUST
Huwelijks-relatiebureau.
Info: 045-210627.
Weduwn. zonder kinderen
64-plus, sport., eerlijk en o-
pen karakter, geen alcohol,
mensen/dieren zijn mij lief, z.
k.m. een lieve, bemiddelijke
en intelligente VROUW, br.
o.nr. B-3031, LD, postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Mode Totaal
Nw. lange BONTJAS mt. 42,
1.20. licht van kleur, na 18
uur. 045-721441.
Voor alle lederen kleding
echte Lammy's vanaf

’ 398,-; damesjassen vanaf

’ 298,-; kinderjasjes vanaf

’ 79,-. Niet de grootste, wel
de goedkoopste. Gemeen-
tegrot Valkenburg.
Te koop lange en korte
BONTJAS mt. 4244. Tel.
045-726533.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RÈ-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bei 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.
Hans. LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Ook voor DAKREPARA-
TIES. Bel Koehen 045-
-441693.
Vakwerk in tegelwerk
WAND- vloer- marmer.
045-227028.
Voor al Uw GRONDWERK
en bestrating. Jack Bosman.
Tel. 04490-27829.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautom., ook bedr. install.
defect? Garantie op de re-
paratie, geen voorrijkosten
en korting op onderdelen.
Bel direct 045-726206.
BOOMROOIERIJ neemt
nog rooi en snoeiwerk aan.
Tel. 04490-55701.

Wonen Totaal

Keuken-inbouw-apparatuur
met ruim 40% korting!

Halog. TURBO-combinatie. In wit-zwart en bruin.
Van ’ 3.265,- voor ’ 1.895,- zolang de voorraad strekt.

VOSSEN-KEUKENS Heerlen,
Eikenderweg 77, tel. 045-717555.

KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Kerst uit verkoop 2e-hands
MEUBELS, veel keus. Kou-
venderstr. 208, Hoensbroek.
Te koop HOOGSLAPER
kleur wit/grijs 1 jr. oud,
’250,-. Tel. 04490-16159.
Te k. Barok MEUBELEN,
i.pr.st. Tel. 045-227793
Te koop BANKSTEL (3-de-
lig) donker opgelegd eiken
met tafel, t.e.a.b. Te bevr.
Dorpsstr. 73, Bingelrade.
Tel. 04492-1835.
koopje! Zwaar blank eiken
BANKSTEL mcl. salontafel
als nw., vpr. ’ 1.975,-; oud
bik.eiken brood/toogkast vpr

’ 975,-. 045-323830.
Te k. eiken KAST h. 2.05 I.
3.00 eiken tafel en 6 stoel.
TVkast stero inst. 3 in 1 Tel.
045-318661.
GASFORNUIS ’95,-; Ijs-
kast ’ 95,-; wasautom.,
’175,-; gasplaat ’75,-.
045-725595

Te k. eiken WANDKAST
2.50 mtr. I. pr. ’ 500,-. Tel.
045-725172.
Te k. compl. SLAAPKAMER
met blauw fluweel bekl., 2 jr.
oud, nw. ’ 5.400,- vr.pr.,
’1.500,-. Tel. 045-220539.
Te k. WANDMEUBEL fabr.
Hülstar kl. wit, 3-delig mcl.
TV-kast, bar, boekenrek,
afm. 2.50m. br. x 1.95m
hoog. 04493-50.
Zeer mooie eiken EET-
TAFEL met 6 stoelen met
leer bekleed. Merk Castle.
Tel. 045-712217.
Te k. CHESTERFIELD leren
bankstel, als. nw. Tel.
04750-18902.
Te k. eiken HOEKBANK en
stoel ’3OO,- Tel. 045-
-723529.
Winkel van SINKEL De
grootste van Limburg. Heer-
lenseweg 27 Landgraaf
045-323077, Raadhuisplein '9 Heerlen 045-716060,
Nieuwstr. 82 Hoensbroek
045-214080 In- en verkoop
van goederen. Ook antiek,
alle stijlen.

Zonnebanken/Zonnehemels

Superbruiner!
10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilator en

snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 999,-.
Volledige garantie en service.

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531. -Hoofdstr. 12Kerkrade, tel. 045-456999.

Zonnehemels - Brozonü!
Voor de grootste keuze in merken en prijzen en

voor een eerlijke en deskundig advies
SPECIAALZAAK BROZON, Kerkstraat 55

Cadier en Keer. Tel. 04407-1554.

van Uden zonnehemels
Zonnehemel 1.80 lamplengte met statief v.a. ’ 69«

Wolff lampen 1.80 mtr. 100 watt nu ’ 17,-. Jvan Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek. Tel. 045-2126]
Computers

HYPERCARD voor Macin- Te k. com. P.C. 10, I
tosh, nieuw in doos. Nog 30 kleur, mon., en div. softw
Stuks over. Tel. 045-716266 ’ 1.300,-. 045-312936

' TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
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.

Piccolo's in het Limbd
Dagblad zijn groot in fl
SULTAAT! Bel: 045-7199
Kachels Verwarmin

-.

Nieuw en gereviseerd, 9
kolen, hout, kachels. Irü
haarden, open haarden
maat. Gratis geplaatst.
KACHELSMID, de beste]
de goedkoopste. Walem
Klimmen. Tel. 04459-1CT
KACHELS, keuze uit 200
Jac. Kohlen, Rijksweg
104, Sittard. 04490-1322 j

Muziek

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

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

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
PRETTIGE BETALINGSREGELING V.A. ’ 30,- PER m

Koop bij de man die
het ook bedienen kan!!!

PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Te k. KEYBOARD GEM
DSK 4 met adapter, nw.pr.
’999,- vr.pr. ’525,-, z.g.a.
nw. Tel. 045-351401.
STEMMINGSMUZIEK voor
bruiloften, feesten en carna-
valsdagen. Tel. 045-323305
Te koop electr. ORGEL
merk Viscount Oklahoma
De Luxe, nw.pr. ’10.000,-:
nu ’ 3.000-, 5 jr. oud. Tel.
045-225566.
Te koop Ria ORGEL ’ 250,-
-i.Z.g.St. Tel. 045-229675.
Ernst Kaps Duits kruissnari-
ge PIANO (hoogmodel) in
topconditie tel. 045-315715.
Te k. KNOPACCORDION
Acordiola, 5 rijen, 120 bas,
4-korig, 7 registers, z.g.a.n.
tel. 045-412510.
MUZIEKLIEFHEBBERS op-
gelet! V.a. ’ 30,- p.mnd. di-
rect eigenaar van o.a. key-
boards, drumstellen, orgels,
gitaren, piano's, accorde-ons, orkestapparatuur enz.
Vraag naar onze speciale
klantenkaart. Altijd aanbie-
dingen en ocassions. Alles
van Flight-case, nergens
goedkoper. Muziekhuis Ly-
ana, Mauritsweg 48, Stem
04490-33227.Ma. t/m za. O-
pen Wo.-do.-vr. koopavond.

Van maandag t/m vrijd]
van 8.30 tot 17.00 uur, kul]
uw PICCOLO teleforw
opgeven. Tel. 045-71996$

Radio e.d.

Top Hi-fl
| P______M__—_^ II I L-J3

Denon
JVC
Dual

Yamaha
Revox
Elipson
Magnat

Als het echt héél goed m°
zijn.

Kom dan naar speciaalza'

Jo KreutJ
Kerkplein 39 Schaesbed

Tel. 045-313815.

Kunst en Antiek
Zondag 17 dcc. van 11.00-19.00 uur.

Grote Antiekbeurs
Maaspaviljoen Maastricht

(Afrit Kennedybrug). Meubelen en véél kleingoed efl*/

Kerst-show
Ruime keuze antieke meubelen en leuk kleingoed-
Zaal Monopool, Rijksweg 258, Maria-dorp Eysden-

Open van 11.00-18.00 uur.
Antieke KASTEN, vitrines,
buro's, klokken, kachels en
curiosa. Direkt van impor-
teur, uit heel Europa vindt U
in onze 1500 m2showroom.
Wijshoff antiques, Amsten-
raderweg 9, Hoensbroek-
Centrum. Tel. 045-211976.
Geop: dond. vrijd. en zat.
Te k. BIEDERMEIJER eet-
hoek, Duitse staande klok,
spinnewiel, bidstoelen en
veel kleingoed. Goedkoop!
Leeuwerikstr. 25, Kerkrade-
Hopel.

Pracht BAROK bankstel h
nw. mcl. salontafel

’ 1.975,-. 045-323830. X
RÉGULATEUR, omaklokj
jachtconsoles, biederm^dessertkast, 2-zits bai"]
045-750917 X
Te k. antieke VITR'H
KAST veel snij*«3
’3.250,-, 3-zits jachtbal

’ 2.500,-. 045-422088. A \
Te k. ant. EETHOEK i
kast. Henri Deux. Tel. O*
252292 y

Braderieën Markten
Met Schurgers-cars naar

Kerstmarkt Düsseldorf
Morgen zaterdag 16 dcc. enkele plaatsen vrij. Vertr. 9-0"

terug plusm. 20.00 u„ ’ 20,- p.p., ml. 043-436376^
KERSTMARKT, Pey (Echt)
14-15-16 december 14.00-
-21.00 uur, 17 december
10.00-18.00 uur. Pavillion
Chatelainplein met kerst-
man, koopjes en muziek.

Met een PICCOLO in JlLimburgs Dagblad f^M
uw oude spulletjes 't sn*Jkwijt. Piccolo's doen *3J
wonderen... Probeer ma"
Tel. 045-719966. y

Te koop gevraagd j, —"*"J
WINKELRESTANTEN en
restpartijen. Tel. 043-
-210830, Fax 043-216601.
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Gevraagd IJSKAST, gasfor-
nuis, diepvries. 045-725595
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994

KLEUREN TV'S en VideO,!
defect geen bezwaar. '045-231340. J
De Hoogste prijs voor *Jpostzegels, munten 1
GOUD. Stamps en CoflKasteelln 102 Heerlen(M^
zenbroek). 045-726789_^

Uitgaan j

Te huur KEGELBANÉ,
’17,50 p. avond. Café ji
Parasol. Tel. 045-3153~
453087. S

Diversen >.—
Werkkleding

Overalls, broeken, jassen, truien, jacks, parka's body-^f
mers, petten, sokken, laarzen, schoenen, ook met sta^neus, enz. enz. Bij: K. Stienstra en Zn. Wagenschuts**

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

Draf en Renbaan Landgraaf 4
Vrijdag 15 december om 19.00 uür de beste start van

weekend: 10 Internationale draverijen. Tevens
Luxe merk fiets te verloten

onder de betalende bezoekers.
Info: 045-319191.

Voor Piccolo's zie verder pagina 11
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Duitsland 1
Tan0 Heute-

-03 Ringstrassenpalais. Serie. Afl.
m Die Verwandtschaft-
-1 -45 Aerobic - Fitness mit Ver-

Afl. 4: Verbesserung der Rüc--I(.Kenmuskulatur.SIJ-00 Heute.
"03 Terra Australia. DocumentaireSe|ïe, Afl. 1: Queensland - Sonnen-s «aat zwischen Great Barrier Reef

IftUnd Outback. (herh).u-s0 ARD-Ratgeber. Fall auf Fall -L^cht für jeden!. Presentatie: Tilman
Reiner.j 00 Heute.

tw 'm Sch'llin9shof- Tv-film in
""ee delen van Herbert Ballmann

1naar deroman van E. Marlitt. Deel 2.
'"55 Tele-As. Spelprogramma.

Persoverzicht.
*00 ARD-Sport extra. Tennis: Da-
,Js Cup-Finale enkelspel, West-■rusland - Zweden, vanuit de Hanns-
', Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart.
(Iyoo Die Trickfilmschau.
L^JS Tagesschau."25 Das A-Team. Amerikaanse se-[J'l Afl.: Schwarzbrenner.
l8 «6 Tagesschau.
la e Hier und Heute- Actualiteiten.«"52 ««WWF-Club. Live vanuit de
.sb Programmaoverzicht.
jqOO (TT)Tagesschau.
p's «Aus dem Tagebuch eines'auenarztes. Duitse speelfilm uit
p959 van Werner Krinkler, met Rudolfra ek, Marianne Hold, Ellen Schwiersa. De gynaecoloog dr. Bruckner, ofdt door een patiënte wegens ver-
achting aangeklaagd. Hij wordt ver-edigd door een jonge advocate,
'ens zuster hij eens het leven heeft9ered.

21.35 Plusminus. Economisch^maag-
zine.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten
met Bericht aus Bonn.

23.00 Sketchup. Sketches met Iris
Berben en Diether Krebs.

23.25 Sportschau.
23.50 Bim Zeichen des Bösen. Ame-

rikaanse speelfilm uit 1958 van Orson
Welles, met Charlton Heston, Janet
Leigh, Orson Welles e.a. Op huwe-
lijksreis is de voorzitter van de Pana-
merikaanse drugscommissie, Mike
Vargas, getuige van een bomaan-
slag. Hij besluit zich In het onderzoek
te mengen als hij ontdekt dat de plaat-
selijke politie 0.1.v. Hank Quinlan er
vreemde methodes op na houdt.

01.25 Tagesschau.
01.30-01.35 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

en CAI-abonnees:
°°r kanalen zie schema exploitant

' = zwart/wit programma
*" = stereo geluidsweergave
?? = tweetalig bij stereo-app.T = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Jjederland 1: 5, 26 29. 46, 51, 53 en 57
""lerland 2: 31. 33, 35, 49. 54, 56 en 60

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

Jtelgië/TV 1
"j> Sinja Mosa. Braziliaanse serie

l7 'etLucelia Santos. Afl. 75.
Nieuws-

-18 ne Tik Tak- Animatieserie. Afl. 109.
rt'"s. plons. Afl.: Plons en het schil-

;'° Mik, Mak en Mon. Kinderserie.
IBjn 15:Ruimteredder Galactonia.
'9 On Schoo|slag. Spelprogramma.■uu Uitzending door derden. Pro-

van de Vlaams-Nationale
19£roe P Stichting.

■«5 Mededelingen en programma-
la ,^'cht.
20on 2ieuws'
2^7 suren- Australische serie. Afl.
='" Des tracht Daphne terug te win-

ÏOpc' £llve steekt een handje toe.
sno » we9P'raten. Westduitse

uit 1980 van Peter F. Bring-trurl Wanneer de splinternieuwe
stoi Van Theo Gromt)erg wordt ge-"'en, begint hij een speurtocht

** Osrl?? or Eur°Pa-
?2'ln u 1

uit! Verkeerstips.
Non Heden en verleden. Serie over

? ?aerlandse musea.
b',5 Ku "st-zaken.
ilf* Nieuws.

5n Vyeerbericht-
li* 0 Filmspot. Achtergrondinforma-

J3j Dlltle filmactualiteit.P«o De rokken van de revolutie.'anse serie. Vandaag: Mme Tallien.
I

00.10-00.15 Coda. Zeg mij niet..., van
J.L. de Belder.

Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Gloss. 31-delige Nieuw-Zee-

landse serie. Afl. 13. Brad is verdwe-
nen waarna Gemma een onthullend
stukje schrijft. Campbell doet een
nogal dubieus zakelijk voorstel.

16.54 Alf's kerstfeest. Als Willie met
zijn gezin naar de berghut van Mr. Fo-
ley vertrekt, belandt Alf per ongeluk in
een doos speelgoed, bedoeld voor
het ziekenhuis, (herh.).

17.42 De bal is rond. 8-delig jeugd-
voetbalprogramma. Afl. 2. Presenta-
tie: Walter Thiemessen, Margriet de
Ruiter en Ignace van Swieten.

18.25 ««TROS Popformule. Poppro-
gramma. Presentatie: Martijn Krabbé.

19.00 De eerste de beste. Amuse-
mentsprogramma gepresenteerd
door Joost Cohensius en Walter Thie-
messen.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 De mini playbackshow. Met

Henny Huisman.
21.29 De TV-dokter. Adviezen van

huisarts Ferdinand Zwaan.
21.30 TROS Aktua milieu. Vandaag:

Het verkeer.
22.04 De TV-dokter. Adviezen van

huisarts Ferdinand Zwaan.
22.05 TROS Sport. Sportmagazine.
22.40 Derrick. Duitse misdaadserie.

Afl.: De kilheid van het leven. De
prostituee Libeta meldt Derrick dat
haar pooier Alfred Rossner in de
Orion-club vermoord is. De volgende
dag herroept zij echter haar verkla-
ring.

23.46-23.51 Journaal.

# Scène uit de Amerikaanse
speelfilm 'Working girls'.
(Nederland 1 - 23.30 uur.)

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk ochtendpro-

gramma ARD/ZDF.
13.45 EURO. Europa magazine.
14.15 «Eins, zwei, drei. Amerikaan-

se speelfilm uit 1961 van Billy Wilder,
met James Cagney, Arlene Francis,
Horst Buchholz e.a.

16.00 Heute.
16.05 Technik 2000. Jongerenpro-

gramma over techniek. Presentatie:
Biggi Lechtermann.

16.30 Torn und Jerry. Tekenfilmserie.
16.55 Programma-overzicht.
16.58 Heute.
17.00 Die Sport-Reportage. Tennis:

Daviscup finale: West-Duitsland -
Zweden, vanuit de Hanns-Martin-
Schleyer-Halle in Stuttgart. Commen-
taar: Hermann Ohletz. (ca. 19.00
heute).

18.00 Vervolg. Sport-reportage.
20.15 Derrick. Duitse misdaadserie.

Afl.: Ein merkwürdiger Tag auf dem
Landen, met Horst Tappert, Fritz
Wepper, Svenja Pages e.a.

21.15 Vorsicht,Falie! De politie waar-
schuwt voor afzetters en oplichters.
Presentatie: Eduard Zimmerman.

21.45 Heute-journal.
22.10 Aspekte. Cultureel magazine.
22.50 Die Sport-reportage. Met o.a.

Bundesliga-voetbal: VfL Bocum - Ein-
tracht Frankfurt; Reacties op de eer-
ste dag van de Daviscup finales ten-
nis.

23.15 Driver. Amerikaanse speelfilm
uit 1978 van Walter Hill, met Ryan
O'Neal, Bruce Dern, Isabelle Adjani
e.a. Driver is een chauffeur, die er om
bekend staat dat hij met zijn auto altijd
langs de politie weet te komen. Gang-
sters maken dan ook graag van zijn

kwaliteiten gebruik, maar intussen is
de politie er wel op gebrand om driver
in een hinderlaag te lokken.

00.45-00.50 Heute.

# Janet Leigh en Charlton Heston in de speelfilm 'lm Zei-
chen des Bösen'. (Duitsland 1 - 23.50 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 21 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
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
13.25 Sport-Extra. Tennis: Davis

Cup-finale tussen West-Duitsland en
Zweden, rechtstreekse reportage
vanuit de Hans Martin Schleyer-Halle
in Stuttgart.

18.40 Nieuwskrant.
18.45 Babel. Wekelijkse nieuwsbrief

voor Marokkaanse migranten.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 907.
19.25 2x7. Tv-spelletje met Mark De-

mesmaeker.
19.30 Nieuws.
20.00 Wie slim is, sorteert. 7-delige

serie over afvalverwerking. Afl. 5: Wie
slim is, sorteert plastic.

20.30 AIDS. 5-delige informatieve se-
rie. Afl. 5: Voorkomen kan, genezen...
nog niet!

21.30 Binnenskamers. Serie met de
hoogtepunten uit de klassieke kamer-
muziek.

22.30-23.30 Sport Extra. Tennis: Da-
vis Cup-finale tussen West-Duitsland
en Zweden, rechtstreekse en/of uit-
gestelde reportage vanuit de Hans
Martin Schleyer-Halle in Stuttgart.

België/RTBF
17.45 Vacaturebank. 18.00 Nouba

18.30 Jamais deux sans toi, maga-
zine. 18.53 Programma-overzicht.
19.00 Journaal. 19.03 Ce soir, actuali-
teitenmagazine. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.00 Le choix de Sophie.
Amerikaanse speelfilm uit 1982 van
Alan J. Pakula. Na de oorlog vestigt
Stingo zich in Brooklyn om te schrijven.
Hij wordt echter gestoord door de ru-
zies bij de buren, Sophie en Nathan.
22.35 Musique: Portrait du Conserva-
toire Royal de Musique de Bruxelles.
23.20 Weerbericht en laatste nieuws.
23.50 Bourse, beursoverzicht. 23.55-
-00.00 Musique balade. (onder voorbe-
houd).

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOT
11.00 School TV-Weekjournaal. Afl.

13.
11.30-12.00 Brandpunt in de school.

Afl. 4.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Paspoort. Magazine in het

Turks en het Nederlands.
18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het Klokhuis. Kinderpro-

gramma.
19.10 Graaf Duckula. Tekenfilmserie.

Afl. 11: Het spook van kasteel Mac
Duckula. Graaf Duckula wordt slinks
een vampierkasteel binnengeloodst
door bediende Igor Slinks.

19.33 Leontyne. Serie documentaires
over de belevenissen van een be-
manning aan boord van de Leontyne,
een schip dat in zeven maanden via
de Theems in Engeland en het Ka-
naal naar Wenen voer. Afl. 11.

20.00 Journaal.
20.20 Jimmy's. Wekelijkse serie over

de belevenissen in het grootste
streekziekenhuis van Engeland.

20.45 Honderd meesterwerken. Cul-
turele serie over honderd bijzondere

schilderijen. Vandaag: „Meditatie"
van Alexej von Jawlensky.

20.55 Poppaden van de jaren '80.
Henk Hofstede laat typische jaren '80
muziekstromingen zien.

21.54 Hongaarse dans nr. 1. Van
Brahms, uitgevoerd door het Radio
Filharmonisch Orkest 0.1.v. Sergiu
Comissiona.

22.00 NOS-Laat. Actueel magazine.
Presentatie: Charles Groenhuijsen.

VRIJE GEDACHTE
22.45 Programma van de Vrije Ge-

dachte. Spreker: Jan Vis.
22.55-23.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

België/Télé 21
13.25 Tennis. Davis Cup-finale tussen

West-Duitsland en Zweden, vanuit
Stuttgart. 20.00 Onder voorbehoud.
Un hotel pas comme les autres. Ame-
rikaanse comedyserie. 20.25 La cité
sans voiles. Serie. Afl.: La charmante
Madame Douvay. Adam en Libby
eten vaak in een restaurantje waar-
van de eigenaar, Douvay, voortdu-
rend ruzie maakt met zijn vrouw Ma-
deleine. 21.15 Onder voorbehoud:
Clips. 21.30 Onder voorbehoud.
Coup de film, filmrubriek met Terry
Focant. 21.50-23.35 Onder voorbe-
houd: ■Hitchcock-cyclus. Le faux
coupable. Amerikaanse speelfilm uit
1957-van Alfred Hitchcock. Voor zijn
huisdeur wordt Manny Balestrero ge-

arresteerd omdat men hem ervan;
verdenkt mensen in de buurt te heb-1ben beroofd.

"Marius Mueller-Western-
hagen en Guido Gagliardi in
de komische speelfilm 'De
wegpiraten'. (België/TV 1 -
20.25 uur.)

TV5
16.05 TVS Infos. 16.13 Chocs. 17.10

La Chance Aux Chansons. 17.30 La
vérité est au fond de la marmite. 18.00
Des chiffres et des lettres. 18.20 Re-i
création. 18.55 Club TVS. 19.00 Us-
huaia. 19.30TVS Infos et météo. 19.40
Papier Glacé. 20.00 Au nom de la loi.
20.50 Visa Pour le Monde. 22.00 Jour-
nal Télévisé et Météo. 22.30 BCiné-
Club: Oü que tv sois. 00.10-00.55 Sau-
ve Qui Peut.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Veronique Ontbijtshow. Licht

informatief ontbijtprogramma met om
7.50 uur een tekenfilm.

09.00 European Business Channel.
10.00 Atoukado. Quiz.
10.45 Duo. Quiz.
11.15 Hei Elei Kuckelei.
12.15 Veronique Classique.
13.00 Bonjour les clips.
13.55 Beestenboel.
14.25 Speelfilm. The Jerk.
16.00 Télékids. Kinderprogramma ge-

presenteerd door Irene Moors met
vandaag: ~De Hulk", tekenfilm.

16.30 Flipper. Avonturenserie.
17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-

dagmagazine. Presentatie: Viola van
Emmenes.

18.00 Journaal.
18.10 Match extra.
20.00 Wordt u al geholpen? Engelse

comedyserie. Afl.: Lief sexy slipje.
20.25 The Jerk. Amerikaanse comedy

uit 1980 van Carl Reiner. Navin John-
son, geadopteerde zoon van een
zwarte deelbouwer, verlaat het
ouderlijk huis en gaat liftend het land
door. Hij wordt door Harry Hartounian
aangenomen om te helpen met zijn
benzinepomp.

22.00 Journaal.
22.20 Veronique Weer.
22.25 Berg. Talkshow.

23.10 Private Eye. Amerikaanse se-;
rie. Afl.: Oorlogsmaatje. Om een oude:
oorlogsvriend te helpen, die schulden;
heeft bij een mafiabaas, treedt Jack!
Cleary op als bemiddelaar tussen dej
maffiabaas Gold uit Los Angeles en|
de crimineel Frank Tucci uit Newi
Vork. i

00.00 Journaal.
00.05 TV Romantica. Informatief live:

programma van Ferry van der Wijst:
over romantiek in de breedste zin van:
het woord. Presentatie: Viola van Em-i
menes.

01.00 Bonjour les Clips.
02.00 Speelfilm.
03.45 Atoukado. Quiz.
04.30 Duo. Quiz.
05.00 Veronique Classique.
07.00 Bonjour Les Clips.
Wijzigingen voorbehouden!

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag. Afl. 5.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 15. (herh.).
10.10-12.20 Schooltelevisie.
16.35 Teletekst-overzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus bedrijfs-

administratie. Les 2.
18.30 Hallo Spencer. Kinderserie.

Afl.: Max und Molly: Das Spiegelrat-
sel.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en Blickpunkt
Düsseldorf.

20.00 Zu Gast bei Harry Walter.
Klaus Antes is te gast bij Harry Wal-
ter.

20.45 Swing gegen Gleichschritt.
Reportage over de verboden jazzmu-
ziek Swing en l^aar aanhangers
Swing in het nationaal-socialistische
Duitsland.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 ZAK. Weekoverzicht.
22.30 Vorschau auf das Weih-

nachtsprogramm. Deel 1.
22.35 West 3 TV-Spiel. Lieber Vater,

tv-spel van Heinz Butler, met Hubert
Kronlachner, David Lendenmann,

Renate Steiger e.a. Martin, een jon-
gen van 13 jaar, maakt zich zorgen
om zijn vader. De echtelijke ruzies
van zijn ouders doen bij hem het ver-
moeden rijzen dat zijn vader wel eens
voorgoed zou kunnen vertrekken. Als
zijn vader opeens naar Wenen moet,
reist hij stiekem na.(herh.).

00.02 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

Radio 1 radióleder heel uur nieuws. 7 04 HetGe-
bouw metom 7.04 Act. binnenland.
(7.30 Nws). 8.09 De tafel van NL;
9.07 Documentaire verzorgd door
de spoorredactie 10.06 Act. bin-
nenland en Ald. onderzoek. 11.06
Eurobureau. 12 06 Actualiteiten;
(12 30 Nws). 12 53 Informatie voor
de vissers. 12.55Meded. tbv land-
en tuinbouw. 13.10 Hier en nu
13.35 Kerk vandaag 14.07NCRV-
VI.P-roem 16.07 VARA Radio I
vrijdageditie. (17 30 Nw5).20.03
Country Style. 21.03 Jazztime.
22.03 NCRV-vrijdag-sport 22 45
Man en paard extra. 23 06 Met het
oog op morgen. 0.02-7.00 Veroni-
ca's Oh, Wat een nacht, met om
0.02 Stemband 2.02 De wollige
winternacht. 5 02-7.00 Ook goeie-
morgen

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Echo.
7.10KROs Ontbijtshow. (7 50 Het
levende woord 8.04-8.13 Echo.)
8.50 Portbus 900. 9.04 Adres on-
bekend 10.04 In antwoord op ...
11.50 Postbus 900 12.04 Van
twaalf tot twee. (13.04-13.15
Echo). 14.04Ratel plus 15.30 Bin-
nenlandse zaken 16 04 Gérard de
Vries draait op verzoek. 17.04 Ne-
derlands hitwerk. 18.04 AVRO ra-
diojourn 18.30 De hersengymnas-
tiek. 19.03 De burgemeester is ja-
rig. 20.03 Hobbyvitaminen 21 00-
-7.00 Zie Radio1.

Radio 3
leder heel uur nieuws 06 02 Ook
goeiemorgen. 9.04 Goud van oud.
12.04D Rob of d'ronder. 13.04 Ha.

die Holland. 15.04De Top 40.18.04
Driespoor 19 03 Stenders en Van
Inkel. 22.03-2400 Countdown
café.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
3.00-13.05 Nieuws voor doven en

""30 Tao Tao. 26-delige serie anima-
«efilmpjes voor kinderen. Afl. 14:Moeder Panda vertelt het sprookje

de grote vogeltrek.'■55 De vrijdag is anders. Geva-
ceerd actualiteitenprogramma.
£30 Journaal.
'"40 Kijk op techniek. Technisch"lagazine. Vandaag: Milieu. Presen-te: Adeline van Lier.
""10 KRO-Schaaktweekamp. Ver-
lag van de wedstrijd tussen Nigel
«hort en Jan Timman. Presentatie:£ans Böhm.JO/RKK8-20 Kruispunt TV. Religieus maga-
Jjne. Presentatie: Ad Langebent enMaud v.d. Kroon.["■<HJ Journaal.

""22 Volmaakte vreemden. Ameri-kaanse comedyserie. Afl.: Pianover-!""izers. Balki belooft een piano te be-ogen, waarna Larry opeens lastvan
.«W rug krijgt.
'■'o Waku waku. Spelshow, metMarijke Merekens, Caroline Kaart,
Marco Bakker en Michiel Kerbosch.

presentatie: Rob Fruithof.m-<0Ook dat nog. Programma over.absurde problemen van de kijkers.J2De grote successen van Don
Mciean. Muziekspecial.
["*2 Brandpunt. Actualiteitenru-briek.

12 De KRO wordt vereniging.
*erslag van de buitengewone be-
" uursvergadering vanmiddag in
b
utrecht.
'"30 Journaal.

"42 Een dag uit het leven. 6-delige
*erie. Afl. 4. Lindsey moet gedurende"aar zwangerschap in bed blijven.
*"°k Arme is zwanger en Jack ziet zijn
,*erk niet meer zitten.LARa3-30-01.00 Working girls. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1986 van Lizzie
Borden over het geheime leven van
de medewerksters in een chic huiska-
merbordeel te Manhattan, met Ellen
McElduff, Louise Smith, Amanda
Goodwin e.a.

Duitsland 3 SWF
08.15 Bewegung macht Spass. Afl.

2.
08.30 Telekolleg 11. Cursus bedrijfs-

economie, les 2.
09.00-10.50 Schooltelevisie.
16.30 News of the week. Nieuws in i

het Engels.
16.45 Actualités. Nieuws in het Frans, i
17.00 Tele-ski 90.
17.30 Telekolleg 11. Cursus bedrijfs-

economie. Les 2. (herh.).
18.00 Jack London Wildwestge-

schichten, 3-delige serie westerns.
Afl. 2: Die taube Goldmine.

18.29 BFury, die Abenteuer eines
Pferdes. Jeugdserie. Afl. 10: Schwe-
re Entscheidung für Jim. (herh.).

18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Eine
karierte Geschichte.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.
19.30 Kinokalender. Filmrubriek.
20.15 Menschen unter Strassen.

Fleet Street, reportage over Fleet
Street in Londen, waar tot voor kort
de grote uitgevers van kranten geves-
tigd waren.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Kultur spezial. Vanavond: Re-
portage over van Oost- naar West-
Duitsland gevluchte schrijvers.

21.45 Wortwechsel.
22.30 Abschied von Matjora. Russi-

sche speelfilm uit 1983 van Elem Kli-
mow, met Stefanija Stanjuta, Lew Du-
row, Wadim Jakowenko e.a. Het
oude cultuurrijke dorp en eiland Mat-
jora moet vanwege de aanleg van
een stuwmeer verdwijnen. Pawel,
voorzitter van de dorpssovjet, is be-
last met de evacuering. Zijn oude
moeder Daria is echter onverzettelijk
in haar wil om in het dorp te blijven
wonen.

00.25 Klassik am Freitag. Symfonie
nr. 4 in d, opus 120, van Schumann,
uitgevoerd door het Symfonie Orkest
van de Südwestfunk 0.1.v. Erich
Leinsdorf.

00.55-01.00 Laatste nieuws.

Radio 4
7 00 Nws. 7.02 Vroeg ochtendcon-
cert: Vladimir Spiwakov. viool 8 00
Nws. 8.02 Vroeg ochtendconcert.
9.00 Het Hagen kwartet speelt
Haydn en Dvorak. 9 45 Dansmu-
ziek uit de Verenigde Staten. 10.50
Het internationale concertcircuit.
Liederen van Schubert 12 30 Jazz
op vier-concert. 13.00 Nws 13 02
Operette 14.00 Herinneringen aan
Feike Asma 14.30 Klein bestek,
Arriaga kwartet 15 30 Uit de schat
der eeuwen. 16 00 Crème du baro-
que. 17.00 De cantates van Bach.
17.40 The Best of brasslB 00
Nws. 18 02 Musica Nova Rostrum
of composers 1989. 19 00 De bo-
venbouw. .20.00 Nws 20.02 Euro-
pees concert podium. Radio Fil-
harm. Ork. en Rafaël Kwartet met
sol. 22.30 NOS Jazzgeschiedenis
23.00-24.00 NOS Jazz.

verkenningen

Radio 5
6 30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber 9 00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9 25 Wa-
terstanden. 930 Het overzicht.
10.00Meer dan 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 Mening CorGalis; actuali-
teiten; Borat; NL Buitenland repor-

tage. 16 35 Welingelichte kringen
17 35 Postbus 51 Radio-magazine
17.55 Meded en schippersberich-
ten 1800 Nws 18 10 Het verhaal.
1820 Uitzending van de RPF.
18 30 Homonos 19.00 Progr. voor
buitenl. werknemers 20 30 De bij-
bel open. 20.55 België totaal. 21 05
Schoolagenda 2120 Zicht op
srael. 2140-22.00 Theologische

RTL Plus.
06.00 Hallo Europa, Guten Morgen

Deutschland. Ontbijtshow.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

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

(herh.).
10.35 Télé-Boutique. (herh.)
11.00 Der Schutzengel von New

Vork. (herh.).
11.45 Die sieben-Millionen-Dollar-

Frau. (herh.).
12.30 Klassik am Mittag. Met het

groot RTL-Orkest.
13.05 Télé-boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.00 Gut schmeckt's. Culinaire tips.
15.30 RTL plus. Schön und Fit,

schmink-tips gepresenteerd door Mi-
chel Weber.

15.35 Der Preis ist heiss. Spelpro-
gramma met Harry Wijnvoord.

15.45 Netto: Ihr Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Einfach tierisch.
16.30 Konfetti. Kinderprogramma met

Nicole Bierhoff.
16.35 Transformers. Tekenfilmserie.

Afl.: Der Geist im Roboter.
16.55 Die Welt der Schnorchel. Te-

kenfilmserie. Afl.: Die Banu-Lagune.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma gepresenteerd door Harry
Wijnvoord.

17.45 Spiel mit. Aansl.: Tekenfilm.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Der Schutzengel von New

Vork. Serie. Afl.: Tödliche Verstric-
kung.

18.45 RTL aktuell.
19.05 Vorsicht, Wetter!
19.15 Die glorreichen Zwei. Ameri-

kaanse misdaadserie. Afl.: Die Sün-
den des Vaters.

20.15 Lanny dreht auf. Amerikaanse
speelfilm uit 1985 van Savage Steve
Holland. Bij familie Myer is het vaak
een huishouden van Jan Steen.

21.50 RTL aktuell.
22.00 Anpfiff - Die Fussball-Show.
23.00 Bad Boys - Klein und gefahr-

lich. Amerikaanse speelfilm uit 1982
van Riek Rosenthal. Mick O'Brien rijdt
tijdens een vluchtpoging de broer van
Paco Moreno dood, een bekende uit
de onderwereld.

00.50 Mannermagazin ~M". (herh.).
01.30 Die glorreichen Zwei. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
02.15-02.20 Betthupferl.

SSVC
13.00 Animal Fair.
13.10 Bangers and match.
13.15 Playbus.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Take the high road. Serie.
14.50 Teil the truth.
15.15 Home and away. Serie.
15.35 Children's SSVC. Two by Two
16.00 KTV.
16.25 The ghost of Farfner Hall.
16.55 Blue Peter.
17.25 Countdown.
17.50 Happy Days.
18.10 Top of the Pops.
18.40 News and weather.
18.55 Bob's Full House.
19.30 Coronation Street.
19.55 Beadles About.
20.20 Murder she wrote.
21.05 A bit of a do.
22.00 News and weather.
22.30 Wireless for the blind appeal

1989.
22.35 Blackadder goes forth
23.05-00.35 Protocol.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
SAT 1 Bliek. 08.35 General Hospitai.
Amerikaanse serie. Afl. Die wichtigste
Frage der Welt. 09.20 Teletip Koehen.
Aansl. Ihr Horoskop. 09.35 Nachbarn.
Afl. Ein gelungener Abend. Australi-
sche familieserie. 10.00 SAT 1 Bliek.
10.05 SAT 1 Teleshop. 10.30 Unter der
Flagge der Freibeuter. Spaans Duitse
avonturenfilm uit 1961 van Eugenio
Martin. Aansl.tekenfilm. 12.15 Teletip
Reise. 12.30 Glücksrad. 13.00 Tele-
Börse. 14.00 Programma-overzicht.
14.05 The Real Ghostbusters. Ameri-
kaanse tekenfilm. Afl. Hilfe,,ich bin ein
Geist. Japanse tekenfilmserie.l4.3o
Teletip Geld. Aansl. Ihr Horoskop.
15.30 SAT. 1 Teleshop. 15.55 Der Gol-
dene Schuß. 16.05 Paradise, ein
Mann, ein Colt, vier Kinder. Amerikaan-
se' westernserie van David Jacobs en
Robert Porter. Afl. Nicht alle Menschen
sind kaüflich. 17.00 SAT.I Bliek. 17.10
Nachbarn. Australische familieserie
van Mark Joffe. Afl. Ganz neue Tö-
ne.17.35 Teletip Test. 17.45 Program-
maoverzicht. 17.50 ■Addams Family.
Amerikaanse komedie van Jerry Hoop-
er. Ausreißerin Wendy. lB.ls Die Aus-
geflippten. Amerikaanse comedyserie
van JaySandrich. Afl. Der Computer ist
schuld.lB.4s SAT.I Bliek. 19.00

Glücksrad. Quiz-show. 19.30 Batman.
Amerikaanse comedyserie uit 1966 van
Robert Butler. Afl. Riddlers Ratten rau-
ben Boris. Deel 1.19.55 SAT 1 Wetter.
20.00 Drei Engel für Charlie. Misdaad-
serie van Dennis Donnelly. Afl. Tod auf
der Schönheitsfarm.2o.ss SAT 1. Bliek.
21.00 Hotelgeflüster. Amerikaanse ko-
medie uit 1970 van Arthur Hiller. Deel 1.
23.05 SAT.I Bliek. 23.15 Der letzte
Tango in Paris. Italiaans/Franse speel-
film uit 1972 van Bernardo Bertolucci.
01.15-01.25 Programma-overzicht.

Eurosport
06.00 Sky. The World Business Re-

port.
06.30 Sky. European Business Chan-

nel.
07.00 Sky. The DJ Kat Show.
09.30 Eurosport menu.
10.00 Mobil Motor Sport News.
10.30 Surfer Magazine.
11.00 European Curling Cham-

pionships.
12.00 Showjumping.
13.00 Handball World Champions-

hips.
14.00 Swimming Cup.
15.00 Badminton World Cup.
16.00 European Curling Cham-

pionships.
17.00 European Basketball.
19.00 Rhythmic Gymnastics.
20.00 Badminton World Cup.
21.00 Showjumping.
22.00 Ford Ski Report.
23.00-01.00 Film of the 1954 World

Cup.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel. Gast van de Dag en Mu-
ziek 8 05, 9 02, 10 02, 11 02 Kort
Nws. 12 05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel. Uit in Limburg, Agen-
da en Muziek 1305, 14 02, 1502
en 16.02 Kort nieuws. 17.02 Reg-
weerber. 17 05 Limburg Actueel,

Agenda en Muziek. 17.25 Licht
Limburgs: muziek van en informa-
tie over Limburgse musici. 17.55
Kort nieuws. 1805-18.07 Aankon-
digingen.

BRT 2
600 Nieuws 605 Dag en Dauw
(6.30, 7 00 Nieuws. 7 30 Nieuws en
RVA-Benchten ) 8.00 Nieuws. 8.10
Brussel X. 9.30 Gollbreker 1000
Nieuws 10 03 Ptatenpoets 11 55
Mediatips 12.00 Limburg Vandaag
13 00 Nieuws 13 10 Goed op Vnj-
dag 14 00 Hel algemeen belang
16.00 Abraham al gezien? 1700

Limburg Vandaag 18 00 Nieuws
18.10 Hnnders 2000 Z>g-Zag
22 00 Nieuws 22 05 Counvy-Side
23 30-600 Nachtradio (om 500
en 5 30 uui Nieuws |

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9 05 Musikpavillon. 12 07
Gut aufgelegt 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzert
1605 Heimatmelodie 17.00 Mu-
sik-Express. 2005 Zwischen
Broadway undKudamm 21 00 Mu-
sik zum Traurnen. 22 30-4.05
Nachtexpress

Super Channel
07.00 Daybreak.
08.00 The Mix.
14.30 Hotline.
15.30 Off the Wall.
16.30 On the air.
18.30 Hit Studio International.
19.30 Time Warp.
19.55 Goodyear Weather Report.
20.00 Snub.
20.30 Max Headroom.
21.00 Hit Studio International.
22.00 World News.
22.05 Goodyear Weather.
22.10 Paul Simon.
00.10 World News.
00.15 Goodyear Weather.
00.20 Power Hour.
02.00-06.00 Italiaanse programma's

van Rete Mia.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 VJ Kristiane Backer.
11.30 MTV At The Movies.
12.00 Remote Control.
12.30 VJ Kristiane Backer.
14.00 VJ Marcel Vanthilt.
16.00 3 From 1 at 4.
16.15 VJ Marcel Vanthilt.
16.30 Rewind '85.
18.00 Week In Rock.
18.30 Remote Controle.
19.00 Club MTV.
19.30 XPO.
20.30 Yo!
21.00 MTV At The Movies.
21.30 VJ Ray Cokes.
22.30 The Terence Trent d'Arby In-

terview.
23.00 VJ Ray Cokes.
00.00 120 Minutes with Marcel.
02.00-07.00 Night Video's.

Belg. Rundfunk
6.35Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-
kasten 7.30 Regionalmagazin
7 45 Veranstaltungskalender. 8.30
Besinnliche Worte 9 10 Musikex-
press. 10.00 Gut Aufgelegt. 12.00
Musik bei Tisch (12.15 Agenda.
12.30 Nieuws) 1300 Treffpunkt
Frischauf 14.05 Schulfunk. 14.15
Musikzeit Heute: Klassik leicht ser-
viert. 15.00 Nachmittagsstudio.
16.05 Spotlight: Euro-Tops. 17.05
Oldiekiste. 18.10 BRF-Aktuell +
Sportvorschau. 18.40 Konzerta-
bend 20 05 Nachrichten und sen-
deschluss

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer 11.00 Tretf nach
Elf. 12 00 RTL-Themen 12.15
Casinoparade.l4.oo Viva. 16.00
Entenjagd 17 00 RTL-Themen
17.15 RTL-Musikduell. 1750
Sportshop 19 00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig. 00.00-01.00 Traüm-
tanzer.

r I©TV
LIMBURGS DAGBLAD

DE TELEVISIEKRANT
VAN HET

LIMBURGS DAGBLAD

VANDAAG EXTRA:
CONSUMENTENTIPS

HEERLEN
kanaal
59 +
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kanaal
64
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EEN NIEUWE HONDA
LEASEN

TEGEN DE LAAGSTE PRIJS?
Alles heeft zn prijs, horen we u BHHBs!^^^p|
al zeggen. Geheel ten onrechte Er Poverigens. . '&r^
Bij ons least U een Honda die u ■ ku^-> -J!/fS^Bgeheel naar eigen keuze of door I
ons of door uw eigen verzeke- .Fi-i^mi.. ' _i ___Hringsmaatschappij laat verzeke- 25cHren. En of u nu een Honda Ci-
vic, Accord of een Honda
Legend wilt leasen, wij bewijzen ..-^^-."■■^"■■^"■■^"■■^"■■^""■^"^^■WBfe»
u zwart op wit dat u bij ons het goedkoopste uit bent.
Het bewijs zenden wij u gaarne toe in de vorm van een vrijblijvende offerte.
Wat belet U de aanvraag meteen even in te sturen?

Vrijblijvende Offerte-aanvraag [\-fi*
" D Ja, ik ontvang graag een vrijblijvende lease-offerte op basis van de volgende

gegevens:. type auto: D benzine Dgas
. Accessoires: Lease-termijn: (aantal maanden) '. Jaarkilometrage: Inclusief verzekering: D ja D nee "
I Naam Telefoonnr
| Adres:

" Postcode: Plaats (A)
" Mijn huidige wagen is een:

| Stuur deze aanvraag in een 'gefrankeerde enveloppe naar de dichtsbijzijnde .
| onderstaande Honda-dealer.

Autocentrum Autobedrijf Autobedrijf
AMBY B.V. GRAUS B.V. ROTOR B.V.

Bergerstraat 11, Voltaweg 5, Heerlerbaan 229,
6226 BA Maastricht 6101 XX Echt 6418 CE Heerlen

December-surprise:
uw voordeel

’ 3.350,-
-10 geselekteerde BMW 3-serie bouwjr. 1984 t/m 1987

voorzien van CADEAU-PAKKET o.a.
4 orig. alu. velgen T Philips 552CR
4195x14 banden tm é mistlamPen voor
gevarendriehoek %^Kf achterspoiler
res.lampenset Deco-set
Totaalprijs ’ 4.250,-
De kerstman betaalt mee - ’ 1.675,-

-’ 2.575,-
Wij doen altijd mee - ’ 1.675,-

Uw aandeel ’ 900,-

Proefrijden meer dan de moeite waard
Dat komt omdat Saab daar het volgen- We hebben zon auto in huis en ook alle
de aan heeft toegevoegd: andere SAAB-modellen, proefrijden
de SAAB 9000 2.3 = 6 met de zoevende 9000 2.3 is geen pro-
of met andere woorden 2.3 litermotor bleem.
met dubbele balansassen. Welke zoeft We hebben hem voor
als een 6 cilinder (bron: Auto, Motor u klaar staan.
und Sport). /&fi^\Voorwaar een Duits compliment, welke I (psï)U
onze gevoelens (Saab gevoel) beves- Vv^Ssi;/
tigt.

U bent van harte welkom in onze showroom
vandaag vrijdag 15, morgen zaterdag 16 en zondag

17 december tussen 10.00 en 17.00 uur._ KOMPIER
'n begrip in SAAB en service

i Akerstraat 150, Heerlen

Alfa 33 1,5 1984 ’12.000-Alfa 33 1,5 LPG 1985 ’14.000,-
Alfa 221,3 S 1986 ’16.000-
Alfa 33 1,5 1985 ’ 9.350,-
Alfa 33 1,3 Mii 1986 ’ 15.000,-
Alfa33 1,3 1986 ’14.000,-
Alfa 33 1,3 Mii 1986 ’ 14.000-
Alfa 33 1,3 Mii 1986 ’ 13.850-
Alfa33 1,5 1986 ’17.500,-
Alfa 33 1,3 S 1988 ’19.500-
Alfa33 1,3 1988 ’20.000-
Alfa33 1,3 ■ 1988 ’18.500,-
Alfa 33 1,3 JR 1987 ’ 17.500-
Alfa 75 2,0 1986 ’25.000,-
Alfa7s 1,8 1987 ’25.000-
Alfa7s 1,8 , 1987 ’26.850-
Alfa9o 2,0 1988 ’33.000-
8MW316 1986 ’18.500,-
Giulietta 2,0 1982 ’ 6.000-
Fiat Uno 55 S nieuw type 1984 ’ 8.750,-
Austin Maestro 1,6 MG 1984 ’ 8.750-
8MW316 1986 ’19.500-
Austin Metro 1,3 Surf 1986 ’ 8.250,-
CitroenAXlO 1987 ’lO.OOO-
Datsun Cherry 1400 1981 ’ 4.600-
Fiat Ritmo 60 1985 ’ 8.500,-
Fiat Panda 45 1986 ’ 8.500,-
Ford Escort 1,1 1983 ’ 7.750,-
Honda Civic 3-drs. 1.6 I 1988 ’ 27.000-
Hyundai Pony XP3 1,5 L 1988 ’ 14.655-
Hyundai Pony XP3 1,5 1987 ’ 13.500-
Lada Samara 1,3 1986 ’ 7.900-
Mercedes 230 E 63.000 km 1986 ’ 40.000-
Nissan Bluebird 2,0 1986 ’16.500-
Opel Kadett 1,2 LS 1985 ’14.500-
Renault9TL 1982 ’ 5.500-
Renault 11 Broadway 1985 ’ 9.750,-
Skoda 120 LS 1985 ’ 4.000-

-* Met Bovag-garantie * Zonder inruil hoge korting * Exclusief
afleveringskosten

Automobielbedrijf E.A.KOZOLE B.V.
Jf=

Edisonstraat 23 (nabij draf- en renbaan) Schaesberg - Telefoon 045-321088

i

IBEEK SITTARD
Golf GTII6V. zwart met., veel extra's 1988 Ford Sierra 5-dre. 2.0 literwit 1986 1
Porsche 924 S 2.5 165PK autom. Ford Escort 5-drs. 1300L groenmet 1985 J
targadak, stuurbekr..roodmet 1986 Mitsubishi Lancer 1300GL roodmet 1984 I
GoltGTi 1.8112 PKwit 1987 Peugeot 205 GT zwart 1985
Golf GTi 1.8107 PKzwartmet 1986 Peugeot205XE rood 1987
Golf 1.890PKgriismet 1987 FiatRegata 70ESraod 1984 1
Audi 100diesel zilver 1986 Fiat Uno 45 blauw 26.000 km 1985 |
Audi 100CC turbo diesel, nieuwemotor, zilver 1987 Fiat Uno 45 wit 1987
Audi 100CC 23 E blauwmet 1988 Opel Kaden 1.2S zilvermet -1985 ■Audi 801.8590 PK wit 1987 Opel Kadett I.2SC wit 1986
Audi 80 SC 1600zilvermet 1984 OpetKadett 1.3 GL grijs 1986
Toyota Starlet 1.3 sport wit 1987 OpelAscona 1.6S 4-drs. goudmet., op gas 1983
Golf 18005-drs. grijsmet 1986 Renault 11Lzilvermet 1985 |
Opel Ascona 20S 4-drs. bruinmet 1981 Audi 804-drs. CL 1600 CC grijsmet 1984 Fl
Nissan Bluebird 18 GLwit 1985 Audi 80 4-drs. 1600CC blauwmet , 1985 li
OpeisKadett div. uitvoeringen 1985-1987 VW Golf GL 1600 CC blauwmet 1985 ■Peugeot 205XE rood 1988 VW's Golf dieselen benzine, div. kleuren 1983-1987
VW's Jettadiv. uitv. 1300tot 1800CC 1984-1988 VW Jetta CL 1600CC groenmet 1986
VW's Polo 2-drs. 3-drs,coupé-uitv 1986-1987-1988 VW's Jettadieselen benzine, div. kleuren 1982-1987
VWPassat 5-drs. 1600rood 1980 VWPolo 1050CC wit 12.000km 1988

Auto Veneken b.v.
OCCASIONCENTRUM' 'OCCASIONKELDER' I

Prins Mauritslaan 171 Leyenbroekerweg 27 J
6191 EE Beek 6132 CN Sittard fl04490-72882 n«. 04490-15777 U

Autobedrijf
-a^C^^Ew JASPER B.V.

IÉP"^ biedt k*"B,zo 9oed a's nieuwe
~ vvV^sJr^^ showroomauto's tegen zeer

t-^* aantrekkelijke prijzen

Peugeot 405 SRI, wit. alle accessoires, type 1988, nieuwpr. ’44.400,- nu Jasperprijs ’ 29.950,-
Forö Escort 1.4 Bravo, grijsmet., 5-bak, GTS, 1988, nieuwpr. ’25.500,- nu Jasperprijs ’19.950,-
Peupeot 309 GR 1.9 diesel, luxe uitvoering, 1987, nieuwpr. ’32.500- nu Jasperprijs ’ 19.950,-
Opel Kadett 1.6 inj. blauwmet., 5-drs, 5-bak 1987 nieuwpr ’31.750,- nu Jasperprijs ’19.500,-
Peugeot 205 XS 1.4 wit, 5-bak, GTG, 80 pk, 1987, nieuwpr. ’26.400,- nu Jasperprijs ’18.500,-
Mazda 323 HB 1.3 LX grijsmet., 1987. nieuwpr. ’23.500,- nu Jasperprijs ’15.950,-
Peupeol 205 Junior wit, spoilers, sunrool etc, 1988, nieuwpr. ’21.650,- nu Jasperprijs ’ 17.500.-BMW 3161.8 donkerblauw, sunroof,
electr. spiegels. 1986, nieuwpr. ’40.000,- nu Jasperprijs ’20.500,-
Peugeot 205 GE wit, 5-drs, type '88, nieuwpr. ’21.800.- nu Jasperprijs ’16.500,-
VW Golf 1.3 kat., groenmet., type '87, nieuwpr. ’25.500,- nu Jasperprijs ’16.500,-
Peugeot 205 GR 1.4, bruinmet., luxe uitv, 1985, nieuwpr. ’26.250,- nu Jasperprijs ’13.950,-
Volvo 340 DL rood, 5-drs., 1987, nieuwpr. ’25.500,- nu Jasperprijs ’16.950,-
Peugeot 309 GL Profil, blauwmet., 5-drs.. 1986, nieuwpr. ’26.375,- nu Jasperprijs ’ 15.500.-
Seat Ibiza 1.2 GL zwart, sport, uitv., GTG, 5-bak etc.
5-drs., 1988, nieuwpr. ’21.850,- nu Jasperprijs ’15.750,-
Peugeot 205 KT 1.4 grijsmet., veel ace, type 1986, nieuwpr. ’26.950,- nu Jasperprijs ’ 13.500,-
Mitsubishi Galant 2.0 GLS wit, alle extra's, 1986, nieuwpr. ’42.500,- nu Jasperprijs ’ 19.500.-
Peugeot 205 XL 1.8 diesel, 1986, nieuwpr. ’26.500,- nu Jasperprijs ’ 15.500,-

Verder nog ± 50 voor u geselekteerde occasions.
Alles te bekijken in onze verwarmde showroom.

DIT ALLES ALLEEN 81J...
Official Peugeot dealer VT^TV
Autobedr. Jasper b.v. Sittard kym
WINTRAAK - bovenaan Wintrakerberg - MUNSTERGELEEN ES^B
Gem. Sittard - Telefoon 04490-21944 ._■*._■

18303

14611
BMW 316 '87
BMW 518 1983
GolfGTD zwartmetallic, div. extra's wit 5-drs 1986
Audi 100CC2.3steengrijs/Bahama-beige 1985/1987
Audi 80 CC 1600CC 4-drs. kalaharibeigemetallic 1985
Citroen GSA 1984
Citroen Visa wit 1986
Fiat Panda rood 1982
Fiat Panda 45S grijsmetallic l 1985
Fiat Uno45 blauwmetallic 1988
Ford Escort 1600L grijsmetallic 1986
Ford Escort 1600CL goudmetallic 1987
Mazda 626 autom 1983
Opel Ascona 1.6Sblauw 1983
Opel Corsa 1200 kl. zwart 1988
Opel Kadett 13S grijsmetallic 1985
Opel Kadett 1300 Nkl. wit 1986
Peugeot 205 GR grijsmetallic :. 1984
Renault 5 GTL grijsmetallic 1986
Skoda 120L 1986
Seat Fura blauw 1985
Toyota Corolla 1300roodgoudmetallic 1985/1986
Golf GTi zwart 1987
Golf 1300C 5-drs. beige 1984
VWGolf 1300CL wit 1987
VWGolf 1600CC 1985/1986
VWGolf 1600 diesel geel 1987
VWGolf 1600CC 5-drs. rood 1986
VW Jetta 13004-drs 1986
VW Jetta CL 1600CC 1984
VW Passat 1600CC 5-drs 1987
Volvo340 GL grijsmetallic 1985
VW Polo 1983-1987

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

donderdag koopavond tot 21.00 uur i«n

"

Bankers bedrijfswagens
Het juiste adres voor een gebruikte bedrijfsauto (met
rijbewijs BE).

Rijksweg Noord 19, Echt
tel. 04754-2453

50 tot 70 stuks voorradig
m> GEOPEND:

ma. t/m vrijd. 8.00-19.00 u.
zat. 9.00-16.00 u. (event. tel. afspr.)

Niet de ENIGE, wel de BETERE

3x voordeel bij Fiat Sittycar j
Het Panda-VOOrdeel: 1. Koop nu betaal pas in 1991*

2. Wij betalen tot 1991 uw garagenota's*
3. Wij betalen tot 1991 uw wegenbelasting*

Het nieuwe Uno-VOOrdeel: 1. Fantastisch financieringsaanbod*
2. Wij betalen tot 1991 uw garagenota's*
3. Wij betalen tot 1991 uw wegenbelasting*

Bovendien: -Kenteken op 1990
- Op voorraad auto's geen prijsverhoging
-Kans op wintersportreis in Italiaanse alpen

* Vraag onze voorwaarden.

f^k Aktie geldig
Qf&> 9^-, vanaf heden
Ê* 1 m\lË IV" 23 december
Jacq Schobben JeanLinssen

-N.
18270



Volvo weert zich
tegen vermeende

’milieu-daden’

>.Het gaat echt perfect in dit
land en ik zie dus niet in
daarom het autorijden nu
'tog steeds duurder moet
borden. De prijsverhogingvan de dieselbrandstof is
Veeleer het stellen van een
Milieu-daad' dan dat er

kerkelijk reden toe zou zijn.

hetze tegen de als sterkVeryuilend omschreven die-
sel is een slechte zaak. Vol-
komen ten onrechte wordt

brandstof aangemerkt
a*s boosdoener, dat berust
°P feitelijke onjuistheden."

K. Roldanus van Vol-V° Nederland Personenauto B.V.
® niet blij met de onheuse beje-
gening van e auto-industrie.
"Vergeet niet dat veel, zo niet het
"nerendeel van de samenleving

transport afhangt. Het pak
?lk, de kerstboom of de baby-

U)ers worden wel allemaal aan-gevoerd met transport dat op
rijdt. In de sector perso-

enauto's merken we dan nu ooken sterke daling in de vraag
P*ar diesel-modellen. Als ant-woord daarop blijf ik daarom
t J^en: je kunt net zo goed op
v p-* rijden, dat is een meer danvolwaardige brandstof en hetnjdt vlekkeloos."

°lv° heeft een eigen maat-
Volvo Nederland Gas-JpParatuur, die in samenwer-yng met Vialle zorgt voor dedl°vtage van LPG-installaties. Ine Volvo-fabriek in Bom wordenue voorzieningen om op LPG te

""nen rijden vantevoren aan-gebracht. De nieuwe Volvo 460"et de LPG-tank, ruimtebespa-
nd als onderbouw gemonteerd,

eeft bijvoorbeeld al een voorge-
danste ruimte achter het klepje
r.r°K. de benzinetank, om laterprobleemloos een LPG-vulope-

'ng te monteren. Deze 'pre-fab'
ethode voorkomt gerommel bij

Va waardoor er ge-
vaarlijke situaties kunnen ont-

v„ doen dit Jaar twee maal zo-veel m LPG als in 1988 en het
ost ons moeite om de enorme

n;.aag 'blJ houden," zegt Rolda-«S. Hij is heel tevreden met de"euwe 460 die als volwaardige
jfUs sedan naast de 440 komt.

'' e" model waar we bijzonder
|°cd mee scoren. Na de Ford
BlaT 3 Staan we op de tweede
üt ln de markt en we gaan ge-dl °P de met de Opel Veetra. Ine 400-sene moeten we het voorngeveer 60 procent hebben van

mensen die in een ander merk
rijden. We willen met de 460 nog
duidelijker naar voren laten ko-
men dat het gaat om een duur-
zaam, betrouwbaar produkt met
vooral een eigen gezicht."

Van deze chique Nederlandse
auto moetener volgend jaardrie-
duizend stuks verkocht worden.
„Maar het kunnen er vast veel
meer zijn gezien de hooggespan-
nen reacties en dan krijgen we
misschien een produktiepro-
bleem en te lange levertijden.
Dat moeten we met maximale in-
spanningen zien te voorkomen.
Autokopers stappen maar al te
gauw in een ander merk," besluit
de Volvo-directeur.

Volvo-directeur Roldanus:
Hetze tegen diesel volkomen ten onrechte en onjuist'

Honda Accord 2.0iEX
rijdt als een zonnetje

De Japanners scoren op we-
reldniveau met de Honda,
zeker in technisch opzicht,
heel hoog. Menigeen durft
zelfs te stellen dat het auto-
merk wat dat betreft aan de
absolute top staat. Dat gaat
ook weer op voor de Accord
2.0iEX, een auto van 45 mil-
le.

Naast de verbluffende eenvoud
waarmee deze auto over een
breed scala van schijnbaar on-
mogelijke omstandigheden als
een zonnetje blijftrijden, is hij in
een ruime mate voorzien van
vele genoegens. Deuren die zich
als een kluisdeur na een licht
duwtje 'dichtzuigen', comforta-
bele zitmaten door de 12 cm
groei in wielbasis, vier rolgordels
en hoofdsteunen, een elektrische
hoogteverstelling van de be-
stuurderstoel, centrale deurver-
grendeling, elektrisch bediende
zijruiten, een verzorgd dash-
board waarop een door mij zo op
prijs gesteld aflegvak, een vrij-

wel direct werkende verwarming
en een goede ventilatie, gedistin-
gueerde stoffen bekleding op het
stevig zittend meubilair en mo-
quette dat van onder de pedalen
doorloopt tot achterin deenorme
kofferruimte. Ziedaar een be-
perkte opsomming van zaken die
het vertoeven in een auto bijzon-
der veraangenamen.

Wordt dat alles aan een eveneens
aangenaam stuk techniek gekop-
peld, dankrijg je in deze EX een
mooie hapklare brok rijplezier
voorgeschoteld. De 16 klepper
van 133 pk is zondermeer een
glansrijk ontworpen motor, in
wezen niet in staat om de be-
stuurder ook maar een keer zor-
gelijk te laten kijken. De vijfver-
snellingsbak schakelt zuiver; te-
rug naar 2 of 3 is zelden noodza-
kelijk. In de bochten dus alle
aandacht voor het sturen en het
verkeer, zonder opeens verrast te
worden door een hikkende mo-
tor.

De ruim ademhalende 1997 cc
motor maakt iets meer toeren;

het deert zijn rustgevende karak-
ter niet. Wie geen gemiddelde
van 1:11 uit deze Accord haalt, is
huiverig voor het kiezen van la-
gere versnellingen of denkt dat
alleen in zijn 2 de meeste trek-
kracht voorhanden is. De 'kop-
pelvlakke' - van een kromme is
vanaf 1500 tot 5300 toeren nau-
welijks sprake - geeft aan hoe
soepelen zuinig de motor vrijwel
maximaal kan presteren.

Prima zicht
Vanuit de linker voorstoel is de
omgeving prima te overzien om-
dat de door verlijming en specia-
le sponningen vlakliggende rui-
ten, gevat zijn in hele ranke stij-
len. De dakhoogte is iets toege-
nomen zodat ook lange mensen
zowel voor- als achterin comfor-
tabel kunnen zitten. Het onder-
stel van deze Honda is met de op
gevarieerde Europese wegen af-
gestemde demping en vering bij-
na voortreffelijk. Hij stuurt heel
nauwkeurig en remt steeds
koersvast en netjes op tijd.

Kortom, geen punt van kritiek te
vinden? Nee niet echt, of het zou
het verre reiken moeten zijn om

iets uit de laadruimte te moeten
pakken. Maar dat valt mogelijk
ook onder iets positiefs te rang-

schikken. Het geeft immers de
vrij forse afmetingen van de 44
ltr grote kofferbak met ski-luik
aan.

" Honda Accord, weinig kritiek mogelijk

auto

FOCWA in de weer tegen de beunhazerij

Autoschade herstellen
steeds meer vakwerk

Vrijwel iedereen wordt wel
eens geconfronteerd met
autoschade, van een krasje
tot een total-loss. In de auto-
schade-branche zijn in Ne-
derland rond de dertiendui-
zend mensen werkzaam.
Deze branche heeft al ruim
vijftig jaar haar eigen be-
drijfstak-organistatic, de
FOCWA. Dit is de Neder-
landse Vereniging van On-
dernemers in het Carrosse-
riebedrijf. Eigenlijk dekt de
naam niet helemaal de la-
ding. Het werkterrein van
de FOCWA omvat meer dan
alleen het carrosseriebedrijf
waar autoschades worden
gerepareerd. Ook bedrijven
die een speciale carrosserie
op een vrachtwagen-chassis
bouwen, denk maar aan
bussen en vrachtwagenop-
bouw, alsmede autostof-
feerbedrijven, behoren ook
tot de branche.

De FOCWA telt inLimburg 65 le-
den waarvan circa 45 autoscha-
deherstelbedrijven. Thorn de
Vries van het gelijknamige auto-
schadeherstelbedrijf in Heerlen
functioneert als contactpersoon
van het Limburgse bestuur naar
de landelijke organisatie toe in
Sassenheim. De markt van auto-
schades stabiliseert en krimpt
zelfs. In 1988 vonden 18% tot 20%
minder autoschade-uitkeringen
plaats. Volgens de tendens in
1989 loopt het terug tot 30%. Oor-
zaak: de auto's worden veiliger,
en naast voorzieningen als ABS
en dergelijke draagt ook een be-
tere rijvaardigheid bij tot het te-
ruglopen van de schades.

De FOCWA wil de reparatie van
autoschades naar zich toe halen.
Van het totale aanbod komt 50%
bij het garagebedrijf terecht
waarvan een deel in eigen werk-
plaats wordt hersteld öf wordt
uitbesteed. Ongeveer 20% van
het aanbod verdwijnt voor her-
stel naar de beunhaas. Slechts
30% van het totale aanbod komt
bij de autoschadeherstelbedrij-
ven terecht.

Een slechte zaak, volgens de
Vries, want goed autoschadeher-
stel wordt steeds ingewikkelder
als gevolg van de moderne auto-
techniek. Het kan dan ook rond-
uit twijfelachtig worden ge-
noemd of een auto na een schade
weer veilig in het verkeer terug-
keert. Zeker als schades door ga-
ragebedrijven worden uitbe-
steed. Auto's worden voorzien
van plakruiten, electrische be-
veiligingen en ingewikkelde
kreukelzones om de stijfheid van
de carrosserie bij een ongeval te
garanderen. Om nog maar niet te
praten over de electronica en de
computertechnologie.

De veiligheid komt in gevaar als
een auto alleen maar uiterlijk als
nieuw uitziet. Bij bepaalde auto-
types mogen onderdelen niet
meer worden hersteld maar moe-
ten deze per se worden ver-
nieuwd. De Volvo 440 is hiervan
een goed voorbeeld, vertelt de
tussenpersoon van de FOCWA.
Bij een crash mag de ene kreu-
kelzone wel worden hersteld,
aan de tegenoverliggende zijde
moet deze na een klap worden
vernieuwd.

De autoverzekeraars willen
steeds meer grip krijgen op de
autoschadebranche. Diverse gro-
te autoverzekeraars nemen al in
hun polis op dat autoschades bij
aangewezen bedrijven moet wor-
den hersteld. Mede oorzaak hier-
van is het feit dat door de moder-
ne technieken auto's langer blij-
ven rijden én een volle casco-
dekking behouden. Dan is het
noodzakelijk om te garanderen
dat de reparaties conform de fa-
brieksspecificaties worden uit-
gevoerd. Daarom willen de aut-
overzekeraars hiervoor bedrij-
ven inschakelen met goed opge-
leid personeel en goed gereed-
schap.

Aangezien de FOCWA als be-
drijfstak-organisatie een sterke
plaats inneemt in de autobran-
che kan ze als waardige ge-
sprekspartner fungeren op lan-
delijk politiek niveau. Door de
wereldwijde contacten komt ook
veel buitenlandse informatie
over het autoschadeherstel vrij.
Dit kan erg belangrijk zijn ten
aanzien van laktechnieken. Te-
genwoordig bestaat al de moge-
lijkheid om door middel van een
laser een stuk plaatwerk van de
schade-auto te 'lezen' om tot een
exact identieke lakopbouw te
komen.
Het is moeilijk om aan goed op-
geleid vakbekwaam personeel te
komen. Vandaar het belang van
de Stichting Vakopleiding Car-
rosseriebedrij f. De negen oplei-
dingscentra in Nederland zijn in
feite uit nood geboren. Een ini-
tiatief wat wordt gesteund door
de autoschadebranche en het ga-
ragebedrijf. De FOCWA heeft
ook een inventarisering bij circa
driehonderd leden gemaakt om
te komen tot een kwaliteitsnorm
waarbij bedrijven aan bepaalde
eisen moeten voldoen. Aan de
hand daarvan worden deze in be-
paalde categoriën ingedeeld, ver-
gelijkbaar met sterrenrestau-
rants. Bijvoorbeeld: een lease-
maatschappij zal altijd volume
eisenvan een autoschadeherstel-
bedrijf, dat wil zeggen dat het be-
drijf van een dergelijke omvang
moet zijn dat herstel uiterst snel
kan worden uitgevoerd.

De laatste tendens is dat ook BO

VAG-leden, dat zijn garagehou-
ders met een eigen carrosserie-
werkplaats, zich aanmelden bij
de FOCWA. Zeer zeker nu de
techniek erg complex wordt en
de garagehouder ook met de
moeilijke milieu-eisen voor het

autoschadeherstelbedrijf te ma-
ken krijgt een verheugend be-
richt. Het streven van de FOC-
WA is dat haar leden vakbe-
kwaam werk afleveren, aldus de
Vries.

flor schilte

" Bij
FOCWA-lid
geschiedt
autoschade-
herstel
volgens
kwaliteitsnorm

Foto
DRIES

LINSSEN

Toyota MR2 is
groter en beter

Op de Tokyo Motor Show lan-
ceerde Toyota behalve veel toe-
komstmodellen ook de nieuwe
MR2. De eigenwijze sportcoupe
die in 1984 op de markt kwam
heeft een ronder uiterlijk gekre-
gen. Hij komt daardoor veel
meer in lijn met de nieuwe Celi-
ca, maar heeft tevens (bewust?)
veel weg van de Mazda MXS.

De auto met de nieuwe ook al in
de Cejica toegepaste 2 ltr motor
is een stuk langer (413 cm) en
breder (170 cm) geworden en
heeft een grotere wielbasis (240
cm) gekregen. Om de zwaardere
auto met de overdwars geplaat-
ste middenmotor een beetje ho-
ger in de markt te positioneren
heeft Toyota het interieur een
stuk luxer gemaakt. Verbeterde
stoelen, een fraaier dashboard
met grotere analoge meters, een
verfijnd uitgevoerd instrumenta-
rium, een betere afwerking en
meer extra's zijn standaard aan-
wezig in de MR2.

Snelheid kan met de 2 ltr 16-
-klepper best gemaakt worden,
ruim 230 km/u zit er wel in. Voor
wie dat niet voldoende is vormt
de MR2 GT met de dubbelwer-
kende turbo's die 225 pk levert
mogelijk het alternatief. De be-
perkte ruimte voor bagage in
deze sportieve tweezitter van
Toyota is in het nieuwste model
iets aangepast. De kleine koffer-
bak is nu weliswaar twee maal
groter, maar voorin is naast het
kleine reservewiel niet bijster
veel plaats meer en achter de

twee stoelen is nauwelijks plaats
voor bagage.

Midden volgend jaarzal d<; Toyo-
ta MR2 te koop zijn. Het huidige
395 cm lange model kost 51 mil-
le; voor de tweede generatie van
deze sportcoupe met middenmo-
tor komt de prijs in de buurt van
de 60 mille.

Zuidkoreaanse
Kadettmotoren

General Motors wil in samenwer-
king met de Zuidkoreaanse fir-
ma Daewoo de verhoogde vraag
naar Opel Kadett-model.len op-
lossen. Vanwege de hoge afzet
op de Europese markt hebben de
eigen GM-motorenfabrieken niet
voldoende produktiecapaciteit.
Om aan de gestegen vraag te vol-
doen zijn de Europese vestigin-
gen al eerder voorzien van Isuzu-
motoren uit Japan en Australië.

Daewoo, na Hyunsai da tweede
autofabrikant in Zuid-Korea, as-
sembleert voor de thuismarkt en
de Verenigde Staten eon op de
Kadett gelijkend model met
eigen motoren. Opel krijgt voor-
namelijk de voor de Kadett be-
doelde 1.6 ltr motor om de ver-
wachte verkoopstijging van
30.000 stuks in 1990 aan te kun-
nen.

Volgend jaarzal de bouw starten
van een nieuwe motorenfabriek
van General Motors in Europa.

uitlaatjes
THE WORKSHOP in Leeuwar-
den levert sinds kort in Neder-
land de Middlebridge Scimitar.
De auto maakte in het voorjaar
zijn debuut op het Engelse Earls
Court. Sinds de presentatie zijn
circa 150 automobielen geprodu-
ceerd en verkocht in het Ver-
enigd Koninkrijk. Naast de GTE
wordt ook de GTC (Cabriolet) ge-
bouwd. De auto is voorzien van
een 2900 cc. metende V6motor
met injectie die 150 pk. levert.
Een keuze kan worden gemaakt
uit een automaat of 5-bak. De
auto is voorzien van een electro-
nisch motor management en is
geschikt voor loodvrije benzine.
Hij is uiterst luxueusuitgevoerd.
Voor meer informatie; tel. 058-
-131308.

METALPLAST ARMSTEUN is
een nuttig accessoire wat wordt
geleverd door Rho-Delta bv in
Rotterdam en Autosport Tepper
bv in Groningen. Bij het maken
van lange ritten, waarbij nauwe-
lijks wordt geschakeld, wordt
slechts minimaal gebruik ge-
maakt van de rechterarm en het
linkerbeen. Daardoor slaat de
vermoeidheid, door het gebrek
aan steun, snel toe. Dit gaat ten
koste van de veiligheid en de
concentratie. Echter een arm-
steun blijft normaal slechts voor-
behouden aan de achterpassa-
giers. Metalplast levert een arm-
steun die eenvoudig op de origi-
nele schroefpunten van de voor-
stoel kan worden bevestigd.
Voor een skala van merken is de
gepatenteerde armsteun lever-
baar.

TECNAUTO levert de definitie-
ve oplossing om diefstal van
autoradio's te voorkomen. Spe-
ciale voor elke auto ontworpen
frames, uitgerust met een hard-
stalen voorfront, dat naadloos
aansluit op de console of het
dashboard. De radio-of CD-spe-
ler ligt totaal verankerd in een
hardstalen frame met een dikte
van 2 mm. De aansluiting van
deze unit geschiedt ofwel via het
contactslot of via de handzender
van de alarminstallatie. In de
strijd tegen de criminaliteit van
auto-hifi levert Service Best
Automaetriaal bv deze voorzie-
ning van Teenauto.

ALIXSYSTEM voorkomt knel-
lende autogordels. Regelmatig
schrijft de politie bekeuringen
uit voor het rijden zonder gor-
dels. Nog steeds gebeuren er on-
gelukken waarbij persoonlijk
letsel voorkomen had kunnen
worden. Maar bij het gebruik van
de gordel ervaren veel automobi-
listen een knellend gevoel op de
borst. De Alixsystem Clip lost dit
op eenvoudige en doelmatige
wijze op. Het betreft een uitge-
kiend kunststof apparaatje dat
bestaat uit een houder met daar-
in een draaischijfje. De clip
wordt over de gordel omhoogge-
schoven tot de portierstijl en ver-
volgens een kwartslag gedraaid.
Met de clipkan de gordel iets los-
ser worden afgesteld zonder dat
het beschermende effect verlo-
ren gaat. Meer informatie: Verta-
Vught. tel. 073-5679130.

ASS is het anti-spat-systeem
voor bedrijfswagens. Met het
door Elastrogan ontwikkelde
ASS voor bedrijfswagens ont-
staat er beter zicht bij regen voor
verkeersdeelnemers. ledere ver-
keersdeelnemer kent uit eigen
ervaring de gevaarlijke sproeine-
vel en opspuitende watermuren
die bij natte wegen, door de
vrachtwagens opzij uit de wiel-
kasten worden geslingerd. Het
nieuwe Elastrogan-produkt van
BASF bestaat uit 3 onderdelen.
Te weten een werkflap, een be-
vestigingsspil en een afvoerflap.
Deze combinatie wordt aange-
bracht aan de onderkant van het
spatbord en vermindert het bin-
nenstromen van water en lucht
in de wielkast. Door de werkflap
komt het water-luchtmengsel,
dat door de ronddraaiende ban-
den wordt aangezogen, direkt
weer via de afvoerflap op de weg
terecht.

Vrijdag 15 december 1989 "9

J^Z^m U koopt auto's
(f Jx-s \\ met serv'ce

lL^-ft=7v/ n'euw en gebruiktbij

Jo ten Oever
Vaesrade 50 Nuth - tel. 045-242025
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Jurgen
I Autocentrum

Mercedes-specialist
Door eigen import:
Steeds wisselende voorraad nieuwe en
demonstratieauto's van 190-560 SEL tegen
concurrerende prijzen.

300 SE: autom. blauw/zwartmet., alle extra's, 32.000 km, bwj.
8-1988

300 SE: autom rookzilvermet., ABS, airco., velours bekl., elektr.
stoelen enz. 1e eig bwj 1986

300 0: autom , 1989, blauw/zwart met ABS, airco, en*., 19.000
km

300 D: autom. '86. zilvermet., lederen bekl. enz.
230 E: blauw/zwartmet.. bwj. 1987, 71.000 km, airco., ABS,
centr. vergr., schuifd.

260 E: autom., blauw/zwartmet., airco., dlv. extra's, 30.000 km,
bwi 1988

260 E: zilvermet , ww-glas, centr. vergr., lichtmet. wielen, r-
spiegel. radiocass., etc. 57.000 km. bwj 1986

230 E: wit, schuifd . Lmet. wielen, ABS, ww-glas. centr. vergr.,
26.000km. bwj. 1987

230 E: autom., bl zwartmet., elektr. s.k.d., ABS enz., bwj. 1986
200 T (combi) geel kenteken, blauw,zwartmet., sportvelg., ww
glas. diverse extra's. 60.000 km. bwj. 1987
200 D: d blauw ww-glas. centr. vergr , bw|. 1987, 129 00 km

200: blauw/zwart, ww-glas, glas, centr. vergr., schuifel., 9300
km, bwj. 03-1989
200: wit. ww-glas, centr. vergr.. 60.000 km, 1e eig., bwj. 1986
190 D: roodmet., ww-glas, centr vergr., r.-spiegel, alarm, bui-
tentemp.mtr.. 70.000 km. bwj 1986
190 D: okt. 1987. wit, ww-glas, centr. vergr. enz., 70.000 km

190 D: barolorood. ww-glas, centr. vergr., r.-spiegel, bwj. 1986

190 E: perlmuthgrijS. autom.. ww-glas, schuifd., centr. vergr.
etc . 45.000 km, bwj 1987
230 GE: (jeep), autom.. groen, alle extra's, bwj. 1983
240 TD: Van-uitv., stuurbekr., ww-glas. centr. vergr., 160.000
km, 1e eig., bwi 1985
190 E: autom., bruin, veel extra's, dcc. 1982. uwe m

Langheckweg 32-40 Kerkrade M
(industrieterrein Dentgenbach) 045-452570 f

_______r^\ \■»"\ 'i "'^^^^^^B
W^JmLaJk\L^Ê

!"■ Jurgen
[HP] Autocentrum
Nissan-dealer voor de
Oostelijke Mijnstreek
Steeds minimaal 50 geselecteerde occasions, 0.a.:

Renault 21 Turbo wit, radio, Renault lichtmetalen wielen,AUS,
75 pk, bwj. 88. Nieuwpr. ’ 67.500,-- ’ 45.50C)-, 300 ZX, zilvermet., lederen bekleding, alarm, lichtme-
talen wielen, elektr. ramen, etc. Bwj. '86. Nieuwpr. / 81.000,-

Nu ’44.800,-
Nissan 300 ZX, rood, autom, T-bar, Turbo-velgen, 50.000 ken,
bwj. '85 Nu / 39.500,-
Nissan Silvia 1.8 Turbo, zwart grijsmet., velours interieur, De
eig.. 35.000 km, nov. 1987 Nu / 29.900 -
Nissan Laurel 2.8 diesel SLX wit '87, 1e eig.

Nu .-... ’25.000,-
Citroen BK GTI 16 V rood ABS, spoilerset, lichtmetalen wielen,
160 pk, 24.000 km, dcc. 87. Nieuwpr. f 51.000,-- ’34.800;,-
Mercedes 230 GE (Jeep) okt. '83., autom., lange wielbasis, alle
extra's, 97.000 km. Nieuwpr. ’ 140.000,-- : ’46.500,-
Peugeot 505 GTI ant.met. '87, 1e eig., 67.000 km

Nu ’26.750,-
Daihatsu Rocky Turbo diesel, alle extra's, '86

Nu ’24.900,-
Ford Escort 1.4 CL rood, 60.000 km, lpg, bwj. '86

Nu ’16.450,-
Opel Kadett 1.3LS sedan wit, 40.000 km, bwj. '87

Nu ’18.750,-
Diverse gebruikte Nissan's - Micra, Sunny, Bluebird en andere
merken in diverse prijsklassen. 14349 m

Langheckweg 32-40 Kerkrade ff
(industrieterrein Dentgenbach) 045-452570 f

Al vanaff 595,-
-per maand een Mercedes-Benz

bedrijfswagen

N.8.: meer dan 11 jaar Nederlands meest verkochte
bestelwagen. Informeer naar onze voorwaarden.

Truckcentrum Smeets
MB Zuid-Limburg BV

Heerlen Hoensbroek, Wijngaardsweg 55, tel. 045-224800
Maastricht, Akersteenweg 10, tel. 043-613200
Geleen, Rijksweg-Nrd. 125, tel. 04490-46333

Prijzen vrijblijvend, excl. BTW

:$ SUZUKI
rtW

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

Nu 10% korting op alle occasions
(met een max. van f 1000,-)

Momenteel o.a. voorradig:
Suzuki Alto 3-drs '86, '87
Suzuki Swift 1.0 '85,87
Suzuki Swift 1.3 aut '87
Suzuki Alto aut. 10.000 km '84
Suzuki Swift GTI '87
Ook diverse andere merken voorradig.

Al meer dan 40 jaar
een begrip voor service

lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
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KERSTGRATIFICATIE VAN SEAT.
De maand december heeft er eenfeest bij: De SeatKerst- Disco (speciale prijs fl. 17.495,-) en de temperamentvolle Ibiza

show. Een landelijke happening waar alle Seat dealers van Crono (speciale prijs v.a. fl. 19.195,-).
Nederland bij betrokken zijn. Waar het om gaat zijn 5 speciale Last but not least de Seat Malaga 1.5 i Touring. De waar-
modellen, zéér aantrekkelijk geprijsd en uitgerust met veel dige gezins- en zakenauto boordevol luxe (speciale prijs
leuke extra's. fl. 20.995,-). Vijf fantastische redenen om ■ 'We beginnen met de Seat Marbella. De Kerstshow heeft nu naar de Seat dealer te gaan voor een fi^ KS..^«l I
er twee: de eigenzinnige Marbella Red, Yellow of Black (speciale proefrit. Ze zijn het waard, stuk voor stuk. Volkswagen Groep,
prijs fl. 12.395,-) en de pittige

,^., .a?*-*»^^^ --mmn

ss/s/m: ''■fff%%s&!&**'^^ * \ $£?""" m'Kt" > 'i mmm,^iitootfßÊÊtk 58^^^

BffIBjBJBS^H Br sL; &ÊBÊÉÈ WÊ^^^^tÊ "^E H-I

SEAT KERSTSHOW. ALLE SPECIALE MODELLEN SPECIAAL GEPRIJSD.
r^—* FINANCIERING TEGEN 0% RENTE TOT 1991.
BEEK,Automobielbedrijf Coumans-Beek 8.V.,DSM-straat 7,04490-71243.HEERLEN,Autosport Brouns 8.V., Schelsberg 175,045-725507. HOENSBROEK, A.C
Jeugrubbenweg20,045-222455.KERKRADE,AutoAarts, Hamstraat211,045-412545.LANDGRAAF, Automobielbedrijf TonSchuijrenB.V. (subdealer), Rötscher*
60,045-313588. MAASTRICHT, Automobielbedrijf G.H.Boosten & Zn. B.V,Bergerstraat 68-70,043-634367. SITTARD,Automobielbedrijf Primair, Industriestraat
(Handelscentrum Bergerweg), 04490-14364.

Prijzen inclusief BTW, exclusief afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. Het financieringsaanbod betreft een rentevrije vier-stappen-huurkoopovereenkomstmet een looptijd tot 2 januari 19*
samenwerking metonze financieringsmaatschappij op de gebruikelijke voorwaarden,voorhet bij inruil bij tebetalenbedrag, meteen maximumvan 10.000gulden.Minimale aanbetaling 25%.De aanbie'
geldtzolang de voorraad strekt en alleen bij aanschaf van een nieuwe Seatpersonenwagen vóór 31 december 1989en registratie vóór 31 januari 1990.Importeur Pon Car B.V, Heemstede. Tel.: 023-339'

I
T^VT"' 1 F TYT"^ TIV /T A «*os^' <W>**ei^^^^fev at ost een komplete, ruime, 5-deurs gezinsauto mcl

jrH *> IKy I f\fl/\ Jo^ schone injectiemotor? Zon negentien, twintigduizend
l^Jl—i JL*KJ JL AVJ-Lv JX 11 -- gulden?Rekent u maar rustig en kom dan meteen naafl. ~#o^ deFSO dealer.Daar ziet u dat deze autoeigenlijk zo'nl

I"\.TTThI TTTTh f 5.000,-te goedkoop is. "L^ [^V j [2, ,*^m!éÊÊÊÊÊÊ De 1.5 Prima-injectie staat klaar, met
' /jü^^f^ schone injectiemotor. En wat voot

t Ti X. T A T"1 Ontwikkeld in samenwerking

\ff\ l\J /\ H JÉ ■ it^É nflr BÉÉ^ " met TN°-Delft: benzine-
V*» I \_L«»« sm[^^^9Ê^ ~_*êÉÉÉI B__^^B i inspuiting en ontsteking volledig

r I ~ mÊr wÊt^J. s^&^m mk '!>/;ï\S zn krachten zuiniger, efficiëntef
.X .X /f .j^ÊÊk mÊ^*. -j^JJa» i| (^ ' verdeelt. Een lambda-gestuurde

jJ|| M (^ü w^^ ■/''W/e' .^ÉÊm sto^en uit de uitlaatgassen te verwijderen-

_/^.'s'—V' .- ___________r H^Sjd^" ï ys' _^jJH^_____P^*&^%£%&w^__________- '

gerdien zon f.sofiÖ> met 'n proefrit.
j^k \. px ..^sÉpP *~*et e 'aar onbeperkt, het 2e en 3e jaarop alle vitale ondef

K^p \. / Wilt u dat wel eens met uw eigen ogen bekijken?Komtü
Sagj^ \. m maar een proefrit maken, zo veel autovoor 1771

X. jS jél zo weinig geld heeft u nog nooit gezien! [jjjjj r"ijU
mt, *\ /S jM Te veel autovoor te weinis eeld

Wk AUTOMOBIELBEDRIJF P. SCHLOESSER AUTOBEDRIJF OPHEIJ BV, AUTOBEDRIJF MATH. ROSIER
SL *^ÉP\M Wfi'- /W INDUSTRIESTRAAT 9, HOENSBROEK. WILLEM I! SINGEL 29-31.ROERMOND. CRAMER VAN BRIENENSTRAAT 22-- jÉF TEL. 045-210345. TEL. 04750-32125. MAASTRICHT. TEL. 043-622580.

Importeur:Abimexb.v., Ridderkerk 'pjH * Zie de garantievoorwaarden.Prijzen inclusief btw. Wijzigingen voorbehouden. Exclusief afleveringskosten. Afgebeeld: de 1.5Prima-injectie St*
__

U dacht toch niet dat we u vergeten waren?
I Natuurlijk niet!

I Daarom houden wij dit weekend S% ï^-s-Sv zaterdag 16 en zondag 17 december
Ë ! VOLVO ' \

een grote / .HL \ occasion-show
'^WfVXtfEÈ}, openingstijden T'iHr 7 X^j^^S^^j
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I^l vf mljj i,-i.r IJife^feliy^JMli^

_______[ w_____MÉ_f_____!

B *Aluminium velgen tegen meerprijs leverbaar, g

4 \ lir\__ \ Als u van plan bent uw auto in te ruilen voor
-.____i__i___lß_______________ « '-■■'■' 't?v j4S£mmmmmtr~"""""* """"" A

yj / J \^&ÊÈfc \ een nieuwe > raden wij u aan om niet te wachten

I |^gpÉHlpß3B^^^^^^^BMyjM Want de Mazda-dealer heeft juist nu extra veel
1 Bs^B mè 1 voordeel in zn showroom staan. De Mazda 626
W,:tt_üi _ÉiliiiMß_______B__________________S __k '*_____1 k>J 1 sedan, hatchbacken coupé, inLX, GLX en GTuit-
hß j^^^^^ voering.

En natuurlijk zijn er nog de "specials": de Mazda
ha 626 Argos, Echo enFinish. De LX uitvoering heefteenrijke

variatie aan comfortabele extra's, .^^F^^^^C^l
zoals o.a. verstelbare hoofdsteunen, een in hoogte /7 || JS^

f sL^'^^^^m^mmmm^^^^^^ t /!?*~**>f^ 1

De sportieve GT uitvoering is ook leverbaar iaÈTpFßöj r
met het unieke, door Mazda ontwikkelde L-l mmm- 1 L»electronische 4 wiel besturingssysteem. In zn f£M |J
l , , ' MAZDA 626 COUPÉ *Krachtbronnen.

De Mazda 626, al jaren populair vanwege de voortreffelijke rij-eigenschappen en de
complete uitrusting, is nu meer dan ooit bereikbaar. Praat één dezer dagen even met uw
Mazda-dealer. U zult ontdekken dat nu inruilen, méér oplevert.

Als u heel voordelig en comfortabel de jarennegentig in wilt rijden, zet dan koers richting
Mazda-dealer. Mogen we ualvast

~ ..vj.JjJ e-:.yJ-J JJJJJ J-JJ J:J:JJJiJjJJjJJJJJJ.^j^^-■-..^^l... r <-J

JÉmOtMtÊtmSr~*JS&L*BtNB w^mmm^ wjêêKll._£ *__

/ms^XBBBBI^B '"fiiip f wmm | f flHiy|iÉ^H ii I %

WÊ^SÊÊÊÊÊBÊÊSÊÊÊÊmmWÊmmm% KUS Bfcfe Wlft^^^^^%^^
fi_ïï_f __f______l _____f' _|É*__l '■-_- -"^^______ mc^VaM BflHLv ** tM___________________ v__k__9________H _WHF ______^■"■■■■■■'^^^^^^....k? _6j %*/_______ ____Py^^__B _____r

/» VfjH^^s__________________l _ ...

was eenMazda626zobereikbaar.
DE MAZDA 626 IS LEVERBAAR ALS SEDAN VANAFF 28.595-, ALS HATCHBACK VANAFF 30.695,-, ALS COUPÉ VANAF F 32.595,-. PRIJZEN INCLUSIEF BTW. (WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN)

v- . AFLEVERKOSTEN F 390,-. 6JAAR CAROSSERIEGARANTIE. IMPORTEUR: AUTO PALACE DE BINCKHORST B.V, DEN HAAG, TEL.: 0703489400.

UW
DEALER
i

r 1

Lssd
AUTOMOBIEL-

BEDRIJF

H. DRIESSEN
Maastrichterlaan

22-26

BEEK
Tel. 04402-71920 '

'uzmz
AUTOMOBIEL-

BEDRIJF

N.H.
VAN LIJF

Klinkenberg 138

MEERSSEN
Tel. 043-642697

AUTOMOBIEL-
BEDRIJF

HENSGENS
B.V. *

Kruisweide 3

NIEUWSTADT
Tel. 04498-53055

ri.L-'-.'--_

AUTOBEDRIJF

LEYMBORGH
Bornerweg 5-8

LIMBRICHT
Tel. 04490-15838

LOVEN
HEERLEN B.V.

Palemigerboord
401

HEERLEN
Tel. 045-722451

AUTOBEDRIJF

1 A. CAUBO
B.V.

Langheckweg 2

KERKRADE
Tel. 045-464646

RADREMA
AUTO'S

I Galjoenweg 73
(Beatrixhaven)

MAASTRICHT
Tel. 043-632250
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Diversen

Stadspost Heerlen
voor Limburg en Brabant

Kerstpost ’ 0,40
inleveren bij:- von Dinter, Heerlerbaan 160- Cadeaushop, v. Weerden Poelmanstr. 18- Drukkerij L'orty, Kouvenderstr. 33/35

Te k. 2 CROSSFIETSEN
BMX iets opknappen ’ 50,-
-p.st.; Philips stereokomb.

’ 50,-; Atari spelcomp. m.
v. spellen ’ 125,- Bovenste
Puth 54 Puth 04493-2420
Voor al uw KERSTSFEER,
kerststukken en kerst rela-
tiegeschenken, Hans j.w.
Kreijen, Bloemisterij Erika,
Lichtenbergerweg 87, Kerk-
rade 045-455020.
Te huur geheel compleet
KERSTMANKOSTUUM.
Bijsmans, Mgr. Schrijnenstr.
31, Bekkerveld, Heerlen.
Tel. 045-717608.
Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE m. leuk gesprek en (fris)
drankje. Eens geweest U
blijft komen. 045-353489.
Te k. Perzische TAPIJTEN;
stereo-inst., video en hand-
gem. art. uit Perzië, keuken-
machine en nog veel andere
art. van mensen uit Perzië.
Bellen tussen 10.00 en
17.00 uur 04492-5317.
De massage van VERONI-
QUE is en blijft uniek. Tel.
045-228481.
Gebit gebroken? HOON-
HOUT, Akerstr. Nrd. 328,
Hoensbroek. 045-228211.
Klaar terwijl U wacht!

Te k. KOFFIE-APPARAAT
merk Fountain (4-paks). Tel.
645-716056.
Te k. STANDKACHEL 24 V,
gas, met thermostaat en
gasfles, vr.pr. ’ 600,-. Tel.
045-716056.
Te k. van hobbyclub
KERSTGROEPEN 19-delig,
alles handwerk, zeer mooi,
prijzen v.a. ’ 50,-. Tel.
045-444913.
Te k. Open HAARDHOUT
op maat gezaagd, ’ 50,-
-p.m3, vraag niet hoe het kan
maar profiteer er van. Tel.
045-221043 of 410801.
KOOPJE. Motorzaag Still
nieuwpr. ’ 1.720,- met 4
kett. ’260,- i.z.g.st. vaste
pr. ’ 1.050,-. 045-274164.
Te koop KERSTBOMEN
plm. 8 meter. Tel. 04490-
-55701.
Moto-Kado, de anders dan
andere KADO-SHOP! Indu-
striestr. 21 Kerkrade-W.
045-425001 S
Te k. grote VOGELKOOI op
wieltjes, allesbrander, jon-
gensfiets, kind.fietsje, was-
automaat, wortelnoten vitri-
nekast (iets aparts). Tel. 045
-452953.

KERSTMARKT
Gemeentegrot
VALKENBURG

*-^ " . V " ~ . %mh^.^l Wmmsr JJnt *-■A. A_ _A #t. C 'tlvN____.^^P^s^^BL-

E^MGRATIS ENTREËJ
I Te huur gevraagd

op korte termijn
300-500 m 2

HORECA-RUIMTE
in de gemeente Maastricht

met parkeerplaats
Reacties aan:

Relem, postbus 75
| 6130 AB Sittard

ll!W ">\ §}«; 400 r 526"- I
1 136.000',. 584',- 703,- 800,- 10^.--1 50.000,- 7Jl '" erte:3S'".3i

I loom■^^^agft|||||||M
FINANCIERINGSKANTOOR JEN jttb

Schamerweg 108 Maastricht Br
Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek, Tel. 045-225000

dagelijksvan 11.00- 20.00 uur
30 jaarvertrouwd in geldzaken, gediplomeerd en Lid Nederl.

Vereniging van Financieringsadviseurs N.V.F.

Gemeente Maastricht ■
i /^ririri~\^

...W "
BEKENDMAKING

Met ingang van 1 januari 1990 gaat
er iets veranderen bij de Stichtng
Gemeentelijke Kredietbank Maas-
tricht. De gemeenteraad van Maas-
tricht heeft namelijk in haar verga-
dering van 21 maart 1989 besloten
om de werkzaamheden van de bank
onder te brengen bij de Dienst voor
Sociale Zaken en Welzijn. Voor de
cliënten van de Kredietbank veran-
dert er overigens niets. De bank
blijft gevestigd aan het Keizer Ka-
relplein Bc. Alle tot nu toe door de
bank verleende diensten zullen in
de toekomst worden voortgezet.
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v'*jf^ k Wekelijkse wegwijzer voor uw bezoek aan bar - café - dancing - disco - braderie - —-^^—.—-^^^-^
■__^W______-_MPM-_M_B--__W-^B_-M--MMMMMMMMIM»WgiJ

ZONDAG 17 DECEMBER: OPEN HUIS
tijdens de befaamde SINT-LECIE MARKT
Vanaf 13 u. voor iedereen van 0-100 jaar.
Doorlopend spectaculaire lichtshows, etc...

Open : Vrij - Zat - Zon
Burg. Janssenstraat 26 (Ko. de Kerk), Beek (NL) - Tel. 04490-79297

Dancing HOUSMANS Montfort
ZATERDAG 16 dcc. RENDEZ-VOUS

S^A GELEENSTRAAT9 - HEERLEN - TEL. 045 -71 30 30

iC
TUrtl I rPP IKJ f 5 Zalen met een voor'elk wat wilsprogramma.

J I nCn I LM J Inl I Dat is Hs,de meest komplete bioscoop van 'I Zuiden.

: NEDERLANDSE PREMIÈRE I msmïMmmmWWDe lachsensatie van het jaar! MUrJ^V/ji^^^nß
Een koninklijke familiefilm: mi2^mmtmrtÊÊ*mfl^Mi THEO & THEA HffHiM
en de ontmaskering van het ÊÊÊÈÊt&I
Tenenkaas Imperium met o.a. Vj2
Adèle Bloemendaal en Marco Bakker H?m9Dagelijks 14.30 -19.00 en 21 30 uur 9**^Mza. enzo. óók 16.30 uur Bf/tV* * 'M^kmm
De topper van de nederlandse literatuur
eindelijk verfilmd WtlÊM^mmf^^m^SA! DE AVONDEN (Gérard Reve) WM
met Thorn Hoffman, Vivianne de Muynck, ■ifl H-flRijk de Gooijer, Pierre Bokma
Dagelijks 18.30 en 21.00 uur mJ tf II UI ■vrij., ma., dl. en do. óók 14.00 uur | I mk j
Zonder kind zou zij het nooit gedaan hebben.

! DE KASSIÈRE(üIy was here) Eflmet Marion van Thijn, Thorn Hoffman en KM
Moniquevan de Ven ■IC^^^Tr^^^^MDagelijks 14.00- 18.30 -21.00 uur H j I Vilza en zo óók 16 15 uur ■—■"-"^~—"^^^^~^^^^" _______L_______________! .Vr
De twee hardste smerissen ,-.43\J BWMff WEEK EfHPI9 jï met JerryLm als zichzelf. mw g^ BfWT^fJfVHS Dagelijks 18 30 an 21.00 uur fV»yyK___F za. enzo. óók 17.00 uur

K£ vrij., ma., di. en do. óók 14.00 uur WiWHHtUtÊlkm
9 ff Ni** Parker is een supersnelle denker, HÉMKS een oersterke knokker. Echter... stekeblind.■ BSHFÏRtMTSTEWEEK H§|H

Dagelijks 14.15-19.00 en 21.15uur Mm\*s^^^^Mza. enzo. óók 16.15uur WTiiW^Ê
■ ; LUCAS/SPIELBERG presenteren een Al B^jTT^Ïtl
■ 3» ■ DON BLUTH film: lÉZftM^fcfllPl!: *| : PLATVOET Z^m

■B*ffi EN ZN VRIENDJES SPHPI 153E-TMÉIfE NEDERLANDSGESPROKEN! wfa^S!t3r]^\?^UB=Cjifi za., zo en wo 14 00 en 15 30 uur HHÉhIIMHMHÉIB
JUNGLE BQCMC_STE WFEK ItwKIIINEDERLANDS GËS^/SKËW " *- " ..
za., zo. en wo. 14.00 en 15.30 uur AL

DISCOTHEEK

Las Vegas
Kaarten in voorverkoop voor Sylvester-party

Zaterdag en zondag v.a. 20.00 uur gezelligheid met

DJ TOTO
Sunplein 2, Nieuwenhagen-Landgraaf

Vr. 15 dcc. De Notekraker
19.00 uur Familievoorstelling door het

Scapinoballet. Entree ’ 19,50 ’ 16,00;
kind t/m 15 jaar’ 5,00.

Za. 16 dcc. Swing en Sweet
20.00 uur Rita Reys, Trio Pim Jacobs en 2

gastsolisten. Entree ’ 19,50 ’ 16,00.
Di. 19 dcc. Fons Jansen
20.00 uur leest voor uit eigen werk. Entree

’ 15,50’ 12,00.
Wo. 20 dcc. Ome Willem vangt boeven
14.30 uur Kindervoorstelling met Edwin Rutten.

Entree: kind fm 11 jaar’ 5,00; volw.
’B,OO.

Za. 23 dcc. Up on the Roof
20.00 uur Hits uit de jaren zeventig! Entree

’ 29,50 ’ 24,00.

Di. 26 dcc. Ritmic Group Schinveld
12.00 uur Kerstconcert. Uitverkocht.
Kerstcadeautip: De theaterboni In diverse waarden
verkrijgbaar aan de kassa en geldig in heel
Nederland. Geef 'ns een avondje uit!
Expositie: t/m 11 januari: José Lips-Besselink,
pastels.

■■""^^^^^^^^^^^^"^^^^^^"^^^"~ ,
Openingstijden kassa: dinsdag t/m vrijdag van
10.00-16.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Maandag
gesloten. De kassa is gesloten van woensdag 27
december t/m maandag 1 januari. 017597

Vrijdag 15 dcc gezellige dans - en contactavond

met RHAPSODYTRIO
vrijdag 22 dcc Kwartet Henny Lubbers

in zaal LA SALLE
Stationsstraat 7, Susteren. Aanvang: 20.00 uur.

- Stichting Recreatieve Evenementen -

Heerlen
Beitel 90, Heerlen, telefoon 045-417890.

Zondag 17 dcc: LOU EN IOE STARS
Het allerbeste is net goedgenoeg voor onze clientèle

11 UMBURGjSMOOIST^^ J^
j^^^^^l l^^^^^sl K Morgen 16 december:

lU^ijé^l SPLASH
/_*w^~ """■" ■"■ I I ■■" ■"■"■ fv* S> Volgende week zaterdag:

/SsSr" -^ — | | ~~■"■ 4f js ■ 't* ■"^^■■
IjkpinßllH HTH B 1 ke woenst)a9' zaterdag, zondag geopend
a92/M(^^m^ st^ÏT> Bongerd 5' sPaubeek. 04493-4193
r^^Tl^^if€^'Clg_^^d GDUDEn GIDS Teletekst pag. 193
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DANCING
GORISSEN
BRUNSSUM
Zaterdag dansen met

orkest
Wesley Sound
Dinsdag gezellige avond
voor alleenstaanden met

orkest
Wesley Sound

Café - Restaurant - Hotel
„Edelweiss" $$
Burg.Lemmaasstraat 68 9b
6163JPG«e*i - Tètefoon 04490- 44912 «?

KERSTDINERS
vanaf ’ 22,50
tot ’ 35,- p.p.
Reserveren voor 22 dcc.
Tweede kerstdag

speelt voor u het duo
De Sunny Sounds
Tel. ml. 04490-44912

W^^yW Wijngrachttheater
\ Rodahal
|^_^J^ Kerkrade

Vr. 15 december, 20.00 uur

É
Wijngrachttheater
SWEET CHARITY
Spectaculaire musical
met o.a. Simone Kleinsma
Entree: ’ 35,-; Passen: ’ 24,50
Za. 16 december, 20.00 uur
Zo. 17 december, 20.00 uur
Wijngrachttheater
TONEELVERENIGING
EXCELSIOR
,Auw tek en jrung bledsjer"

m- Wo. 20 december, 20.00 uur
>0B Jt Wijngrachttheater~ HETRODEpil KORENVELDkil ■ Film van Zhang Ymou

m ■ ■ ■■" ■ Vr. 22 december, 20.00 uur
Wijngrachttheater
MUSICA MOSA
M.m.v. John Bröcheler!
Programma: .Ernste Gesange"
van Hans Eisler en .lo ti lascio,
oh cara, addio" van Mozart.
Verder voert Musica Mosa de- ... . volgende werken uit:CVen Dellen IS Corelli - Christmas Concerto

voldoende: Grosso... ~e. .i ... Handel - Concerto Grosso nr. 7;U4D-404141 en een Christmas-suite
Openingstijden kassa: Entree: ’ 17,50; Passen: ’ 12,25- di.-vr. 10.00-16.00 uur;- za. 10.00-12.00 uur; Di- 26 december, 15.00 uur
vanaf één uur voor Lambertuskerk
aanvang van elke KERSTCONCERTvoorstelling ORGELCYCLUS

M.m.v. de organist Hans van der
Harst en de tenor JaapSmit
Het programma bestaat uit
werken van Handel, C. Franck,
H. Wolf, P. Cornelius
(Weihnachtslieder), J.G. Töpfer,
J.H. Knecht en M. Reger.
Entree: ’ 7,50' 18136

THEATERBON: TWEE JAAR GELDIG
VERKRIJGBAAR EN INWISSELBAAR BIJ ALLE
NEDERLANDSE THEATERS

oOT/y^ Zaterdag 16 december

* vN-v^- - Oriental Men

ÉuÜÉh stripShow
11^wm ■ "_7BÜWMa^uJli. | Zaterdag 23 december
imiHWM«£i£y MISSZondag open

vanaf 17.00uur BOEZEM

m^i^JSmmtm wkdiildMïm
MÜ wm D7V

_____.lv * il^___l

A fêé orop inn
KERKRADE HOOFDSTRAAT 26

GEOPEND: donderdag - vrijdag - zaterdag en zondag.

Zondag 17 december a.s.

SUGAR PARTY

THE HIGH
rfölF^ CBfiffißMl

Berg a/d Maas
zaterdag 16 dcc. as.

HOUSE-PARTY
met als gast disk-jockey:

RON !!!
aanvang 20.00 uur

|__3__|
stadsschouwburg heerien
Openingstijden: ma. t/m vr. 10.00 -15.00 Uur, za. 10.00 -

12.00 uur, één uur voor aanvang. Tel.: 045-716607.

HARRY SACKSIONI & BAND. „TOEKOMSTMUZIEK"

’ 24- ’ 21,- ’ 18,-; pasp. blijspel van Ayckbourn meto.a.
’16,-. Gees Linnebank en Jenny
,^^^^^^^^^^^_ Arean. ’ 27- ’ 24- ’21,-;
E^FTTffll pasp. ’19,-.

Scapino Ballet Rotterdam HBSFHB BBUTM„DE NOTEKRAKER", ’ 24- ■iBIüUBHHHHUUJUa

’ 21-’ 18,-; pasp. ’ 16,-. „WEIHNACHTSORATORIUM
" cantate 1 t/m 3 van Bach
m m v Limburgs Symphonie

_M_____________i___M But__________l Orkest, Limburgs Vocaal
MIREILLE HEIJLTJES piano. Ensemble, Bach-Cantorij

’ 8,50; pasp + kinderen tot 14 Zuid-Limburg en diverse
jaar ’ 6,-; crèche ’ 2,50. solisten, ’ 20- ’ 17,50
____^^^^____ ’ 15,50; pasp. ’ 14,50.

(toneel op toneel) „VON (aAir__Uil9H
HEUTE AUF MORGEN" dans Roemeens Staatsenemble
op muziek van Schoherberg; Fantasio „GISELLE" ballet,
choreografie: Jose ’ 36- ’ 33- ’ 30,-; pasp.
Besprosvany. ’ 18,50; pasp. f 25,-; JTP-Tip ’l2 50.

’ 14,-; JTP-Tip ’ 7,50.

"**"*^ _■_______________■ TOON BOERS schilderijen.
MONTEZUMA'S REVENGE.

’ 21- pasp. ’ 16,-; JTP-Tip Openingstijden tijdens

’ 12,50. kassa-uren en voorstellingen.
, , ,

LA DILIGENCE vanavond

** Mék RENDEZ-VOUS
6MANS FORMATIE

Wjfil &&Ê WOENSDAG 20 DECEMBER 26DECEMBER

een bcgnp m Limburg SFINX Uit Roemenië MONTANJ

vrijdag Pinda-Party
Zaterdag: RaZZle DaZZle

Zondag: Topper uit België

Wetniss
In dancing White Horse iedere
zaterdag en zondag:
live-muziek!
Aanvang 20.00 uur.

Wa ■ Gemeenschaps-

£%Ti< 4 Schimmert

M jv. Zaterdag en zondag

DISCO 1

I

Door enige
vertraging

is de opening van
discoLe Gafage
verschoven naar
vrijdag

22 december

«s*« Disco Le
«*pt* Garage

Wilhelminaplein 17
Schinveld

tel. 045-273146
I

fl

'* —71 ■ ——<fiNHÉ*I

LimÜiïrgs Dagblad
V Zaterdag 27 januari 1990

Nederlandse première:
Het Marinekoor van de Zwarte Zee

in de Rodahal, Kerkrade

~ - « *: 'i> * &■ s. *■ s. Ss a"^"*^»" *

Dit prominente Russisch koor telt 80 leden en treedt op met
eigen orkest, zangers, dansers en danseressen.

Wervelende show:
Liefhebbers van Russische melodieën, dans en zang kunnen
zich verheugen op een fantastische, avondvullende show.
Dansers en danseressen wervelen in hun kleurrijke kleder-
dracht over het podium, begeleid door voortreffelijke solisten
en koorzang.
Interessant is ook de samenstelling van het orkest met mo-
derne en klassieke instrumenten: Russische accordeon, con-
trabas, Russische snaarinstrumenten, balalaika, bas-balalai-
ka, trompet, trombone, fluit en slagwerk.

Aanvang: 20.15 uur.
Prijzen: ’ 45,-V/ 35,^/ 30,-

Zaal open: 19.00 uur
Voorverkoop nu bij allekantoren van Limburgs Dagblad en VW-Vaals

Op vertoon van uwLimburgs Dagblad-Vriendenpas:

VIJF GULDEN REDUKTIE!\J^^_^^^^^^ |
Bent u reeds lid van de vereniging, dan kunt u met uwlidmaatschapskaart naax een
van dekantoren van het Limburgs Dagblad gaan en gebruik maken van de
aantrekkelijke aanbiedingen.

Bent u nog goen lid, dan kunt u ook bij de kantoren terecht, waar men uw aanvraag
graag zal noteren. Als lezer van het Limburgs Dagblad is dat geheel GRATIS!

DIABETES IS OVERAL

vi^Pjp ' mit ____________________________ K2_____________________________________UJ___-_-k__iC_fl
_r’ I I

3/ _>■ f^ ' v ' i/j een oplossing te vinden

CC'S »*■' L - (^ ■^^f^^" ■ ziekte. Steun dat weten-

rtlAßt' fe.......i.te..M^L....^HtoteL'4VHl I steunhetDiabetesFonds

GIROREKENING 5766 t.n.v. DIABETES FONDS NEDERLAND, AMERSFOORT.



Hond

plaats

Morgen vindt de tweede termijn
van de begrotingsbehandeling

Burgemeester Ritzer deed in zijn
weerwoord amper moeite de kritiek
te weerleggen. Hij gafzelfs ruiterlijk
toe dat de Onderbankse confronta-
tiepolitiek (geboren uit de Awacspe-
rikelen) de bestuurskracht van de
gemeente Onderbanken zeker het
afgelopen jaar fiks heeft onder-
mijnd. „Duidelijk is dat het college
meer steun en samenwerking van-
uit de raad nodigt heeft voor een
goed beleid."

Recorddag
'toe l s'P°nsoro.cties voor Nieu-

" John Franken,
'^eriH Tner die vorig jaar blij-
[jP"* letsel opliep bij het tram-
%ln%sPrin9en, houden aan.
l(.r St-Janscollege in Hoens-
!be° 9aat dinsdag 19 decem-
.<jao,e^n zogenaamde 'record-
'brp "ouden, waarvan de op-
*f*r n9s£ is bestemd voor John
e nken, die heel zijn leven aan
g rolstoel is gekluisterd.
lep ,de recorddag kunnen de
öe l n

h9en van het St.-Janscolle-
*>it u^even bij tal van acti-

Op de ijsbaan in Ge-
'ocJi u>orc^t een mini-elfsteden-
*lo georganiseerd en ineTnbad Terveurdt een zwe-nestafette.

Hij zit al vier jaar in de Heerlense
raad en staat ook nu weer op de lijst
en wel op de vijfde plaats. Volgens
politici in Heerlen zou het zitting
hebben in één fractie van zowel
Kuijper alsook Hummel, leiden tot
regelrechte oorlog.

Roken (2)
[jf «et grappige is dat in de
rpitine van het gemeentehuis
'd(?ar e ambtenaren in de mid-|Jr?9Pauze lunchen, ook niet ge-
l>n maQ worden. Althans van
►wf° tot 13-30 uur- Het laatste
itói!,urtJe van depauze, name-
ü>* v<m 13.30 tot 14.00 uur, mo-
lm!' °?e mensen die wel afen toe
[jP sigaretje ofsigaar opsteken,

1 boterhammetje gaan eten.
inf erneente zou de gemeente
ic et zijn als er niet eerst een
lo^Tnissie nog goedkeuringJp1 dit besluit zou moeten ge-
Lp- Of de rokende en niet-ro-Wm^e eters gescheiden worden' van de commissie Welzijn|v*angen.

Directe tegenstander van Hummel
in de kwestie rond zijn plaats op de
lijst voor de Tweede Kamerverkie-
zingen van september vorig jaar
was gewestvoorzitter Arie Kuijper.

Het viel de Onafhankelijke Com-
missie ook tegen dat Hummel in
eerste instantie politieke rehabilita-
tie zoekt en zich vervolgens pas wil
inzetten voor de plaatselijke poli-
tiek. Dit alles schrijft de commissie
aan de leden.

Oorlog

De eerdergenoemde commissie
vindt dat er qua politieke kennis
geen twijfel bestaat over Rein Hum-
mel. Dat blijkt wel uit het verleden
dat hij wethouder was in Hoens-
broek, fractievoorzitter van de
Heerlense PvdA-fractie en lid van
de TweedeKamer. In datzelfde ver-
leden is gebleken dat er problemen
ontstaan rond de persoon Hummel.
Hij voldoet niet aan de kwalificaties
die een raadslid moet hebben, na-
melijk het hebben van loyaliteit en
teamgeest.

£ Jagers en wildbeheerders uit
s^inveld en omgeving waar-
m-Kioen voor gevaarlijk ijs op
5 vijvers in de bossen van
jPUnueld. Onlangs verdronk
BPlelijfc een hond van de ja-
eJ"^ toen deze een afgeschoten
g"« van het ijs moest halen.
Op, toeziend oog van de
"jpapende dierenliefliebbers
Pari r°n'c e staander die op
"ho i^08 9estuurd om een met
ij. 9e' doorzeefde vogel te rap-
ieren. Toch goed dat de ja-
b s eeT* hart voor kinderen heb-
jcl en een briefje naar ons
UiJeven om deze °P het gevaar-
■£* ijs attent te maken. Nog
9a ' u>aarsc^luwi'nQ onzerzijds:
d^1*? geen geval naar devijvers

de jagerser zijn...

De eerste namen op de advieslij st
zijn als volgt: 1. Zuidgeest, 2. Tobi,
3. Rozenboom, 4. Baeten, 5. Kuijper,
6. Melissen, 7. Scholtissen, 8. Larik,
9. Frissen, 10. Hinssen-Bruins.

Motie
Op 8 januarikomt de afdeling Heer-
len van de PvdA bijeen om de defi-
nitieve lijst voor de gemeenteraads-
verkiezingen vast te stellen. Diezelf-
de afdeling nam in juli van dit jaar
nog een motie aan om Hummel wel
op een verkiesbare plaats voor de
Tweede kamerverkiezingen te zet-
ten. Dit met 33 tegen 11 stemmen.
Verwacht wordt dat ook nu wel
weer initiatieven genomen worden
om Hummel toch nog op de lijst te
plaatsen.

Raad unaniem positief

Landgraaf blij
met vredesnota

CDA steunt college toch
Jan Mans krijgt van raad ’persvrijheid’

Autobranden
LANDGRAAF - Bij een van de
flats Achter den Winkel in Land-
graaf is donderdagochtend om
5.00 uur een auto uitgebrand. De
brandweer moest eraan te pas
komen om het vuur te blussen.
Brandstichting wordt niet uitge-
sloten.

"Op de Rennemigerweg in
Heerlen is gisteravond om half
zeven ook een auto uitgebrand.
De auto van een man uitKerkra-
de vatte vlam waarschijnlijk
door kortsluiting. De chauffeur
bleef ongedeerd.

dat nog net niet doorgedrongen.
Ook de burger heeft recht op infor-
matie en u mag uw bestuurders niet
monddood maken. Ik ga door met
perscontacten. U roept mij maar ter
verantwoording als ik over de
schreef ga"

Foto: DRIES LINSSEN

Kerstgroen
" Een kerstboom opge-
tuigd met kleurrijke bal-
len, verlichting, engelen-
haar en chocolade kerst-
kransjes doet het in deze
tijd van het jaar uitste-
kend in de huiskamer.
Maar een tandem in
'kerstgroen' als publieks-
trekker voor een zaak in
de Heerlense 'Sarool'. Dat
is toch weer andere koek.
Alleen deketting en het
loopvlak van de banden
hebben hun originele tint
behouden. Ook het fiet-
senrek en de raamkozij-
nen hebben dat specifieke
kleurtje. Het zou er jebij-
na 'groen' voor de ogen
van worden.

Enorme ravage
bij wraakactie
in Simpelveld

Mans, die toelichtte dat hij besefte
hiermee discussie uit te lokken,
kreeg gelijk, zeker wat betreft de
opmerking over 'niet doorgedron-
gen totKerkrade'. CDA-woordvoer-
der Toon Willems: „Die opmerking
willen we niet gehoord hebben". En
PvdA'er Hub Bogman wees erop
dat in dat blijkbaar 'achterlijke'
Kerkrade het college haar eigen be-
sluiten nog niet openbaar maakt
voor het publiek. En dus het slechte
voorbeeld geeft.

zon band als kap-
stok zou kunnen die-
nen voor uitwisselin-
gen op tal van ge-
bied. Om een en an-
der te financieren
stelde Silvertand
voor elke inwoner
één gulden bij te la-
ten dragen. De wet-
houder wil in eerste
instantie slechts
2500 gulden uittrek-
ken om de aanbeve-
lingen in de nota te
ondersteunen.

Gybels was vanzelf-
sprekend erg in zijn
sas met de tevreden-
heid. „Het beleid
moet worden gedra-
gen met hart en ver-
stand", onderstreep-
te hij. Hij wilde ech-
ter niet te hard van
stapel lopen. „Ik wil
nu geen middelen
geven aan zaken
waarvan ik de beste-
ding niet exact ken".
Gybels beloofde de
raad te zijner tijd
met een kredietvoor-
stel te komen. Over
een eventuele ste-
denband vroeg hij
meer tijd.

Allemaal pittige opmerkingen, die
echter vergezeld gingen van de ver-
zekering dat men de burgemeester
zeker niet monddood wilde maken.
Waarmee de storm in het glas water
(voorlopig) weer ging liggen.

„In een democratie is de pers on-
misbaar. Alleen in Kerkrade lijkt

Daardoor kwam er meer nadruk te
liggen op het meningsverschil tus-
sen burgemeester Mans en de raad
over zijn relatie met de pers. De ver-
wijten dat hij vaak vroegtijdig din-
gen aan journalisten vertelt, coun-
terde Mans met de nodige kracht.

Dit ook omdat wethouder Hermans
meldde dat het voor 1990 verwachte
tekort inmiddels is teruggelopen
van 1,7 miljoentot nog maar 5,5 ton.
Het CDA morde nog wel over 'ge-
brek aan flexibiliteit', maar toonde
zich verder tevreden.

Van onze verslaggever
KERKRADE - De Kerkraadse raad
heeft gisteravond zonder veel dis-
cussie, ondanks een zitting van
ruim zeven uur, de begroting voor
1990 goedgekeurd. Het CDA dat
maandag nog sprak van 'paniek-
voetbal' en pleitte voor het sluitend
maken van de voorliggende begro-
ting, zei nu daar geen halsziaak van
te maken.

LANDGRAAF - De
gemeenteraad van
Landgraaf is gister-
avond unaniem ak-
koord gegaan met de
nota vredes- en vei-
ligheidsbeleid. Vrij-
wel alle fracties spra-
ken lovend over het
gemeentelijk initia-
tief een platform op
te richten waarin tal
van organisaties zul-
len opereren. Op die
wijze kunnen infor-
matie en ervaringen
worden uitgewis-
seld.
„Hopelijk blijven
deze groepen elkaar
ontmoeten in het
platform", zei een
verheugde Puck
Vossen van het
Vrouwenappèl.
Woorden van die
strekking sprak ook
CDA-er Wiel Mul-

ders. Maarten van
Hulst (PvdA) toonde
veel waardering,
maar vroeg de ver-
antwoordelijke wet-
houder Thei Gybels
de derde-wereldpro-
blematiek niet uit
het oog te verliezen.
Namens de fractie
Gulpers, ook al zo te-
vreden, zei Rob Sil-
vertand de aanpak
niet erg praktisch te
vinden. Hij opperde
een stedenband, bij
voorkeur met een
plaats in Oost-Euro-
pa, eerder aan te
knopen dan in de
nota staat aangege-
ven.
Eerder al had Van
Hulst gewaar-
schuwd niet te snel
een jumelage aan te
gaan. Silvertand
meende echter dat

Tenslotte brachten de vemielzuch-
tigen een bezoek aan het Medisch
Centrum aan de dr. Ottenstraat in
Simpelveld. Ook daar vloog een
steen door de ruit. De politie in Sim-
pelveld heeft de zaak in onderzoek
en praat van een 'wraakactie.
Meer wilde de politie daarover gis
teravond niet kwijt.

Van onze verslaggever
SIMPELVELD - Onbekenden heb-
ben woensdagnacht een enorme ra-
vage aangericht in de burgemees-
terskamer van het gemeentehuis op
de Markt in Simpelveld. De vanda-
len verschaften zich toegang tot het
pand door het vernielen van een
ruit. Ook bij de ernaast gelegen Ra-
bobank werd een ruit aan diggelen
gegooid.

Kritiek
Zelfs de coalitiefracties CDA en
Goossens leverden kritiek, maar
niet in die mate en felle bewoordin-
gen als de bovengenoemde fracties.
Het CDA legde de zere vinger op het
verloren gegane vertrouwen tussen
raad en college, terwijl Öffermans
(fractie Goossens) het college ver-
weet te weinig aandacht voor werk-
gelegenheid te hebben. De PvdA-
fractie beperkte zich uitsluitend tot
het aanleveren van een waslijst
voorstellen voor een beter beleid in
de toekomst en het uiteenzettenvan
de eigen politiek gedachte.

Van onze verslaggever
ONDERBANKEN - Vrijwel alle
raadsfracties van de^aad Onderban-
ken hebben gisteravond tijdens de
eerste termijn van de begrotingsbe-
handeling op niet mis te verstane
wijze laten weten dat het college
van B en W in het afgelopen jaar
geen voldoende heeft gescoord voor
daadkracht, motivatie en samen-
werking met de raad. Het college
werd vooral verweten geen slag-

vaardig beleid te hebben gevoerden
belangrijke zaken voortdurend voor
zich uit te hebben geschoven.

De kritiek van de Democraten On-
derbanken (Cremers-Koekoek en
Lindner) bleek verreweg het felst.
„Het college in Onderbanken is po-
litiek gezien al dood en begraven.
Alleen weet het college dat zelf nog
niet. Het toekomstige college wens
ik veel sterkte toe om de rokende
puinhopen op te ruimen, die dit ge-
zelschap achterlaat. Ik verheug mij
erop als dit onzalige college defini-
tief een einde is gekomen," aldus
Lindnder.

staan

Ook de fractie Kleine Onderbanken
(Sturmans, Mevis, Meijer) had der-
gelijke noten op de zang: „In de af-
gelopen periode heeft het college
duidelijk blijk gegeven van desinte-
resse. Noodzakelijke bezuinigingen
werden niet doorgevoerd en andere
belangrijke bestuurszaken werden
continu vooruitgeschoven. Door
toedoen van dit halfslachtige beleid
komt het volgende college voor bij-
na niet te overziene problemen te

Jos Zuidgeest lijsttrekker PvdA; Dorien Tobi nummer twee

Hummel weer gepasseerd

(ADVERTENTIE)

Zaterdag 16 en zondag 17 december
SFEERVOLLE OVERDEKTE
KERSTMARKT

Zondag geopend van 10.00 " 17.00 uur

Vaesrade 100-6361HH Nuth
Telefoon: 04492-1212

Vaesrade 100, Nuth
tel. 045-244644

Recorddag (2)
er. J 3 voor de niet-zwemmers
<U(e f .niet-schaatsfans zijn er
9ej f 1 evenementen op touw
Sen °m geld biJ elkaar te krij-
sjw voor de gehandicapte
Vo0r

lend uit Landgraaf.
Ian 3°ngens en meisjes met een

a.dem zijn er duurloop-
diePtriJden en voor studenten

I is e ®raag tegen een bal trappentopvoetballen. Maar ooktafel-
Oj) lssen, jazz-dance, fietsens<iilwen hametrainer, bridgen,
opJ

haansen staan bij 'St.-Jan'ii^Jm1 Programma. En voor de«tM?f.b?rs is er nog een wed-
°»n / if aebarentaal'. Dat allesJohn Franken financieel en
v iaat een ruggesteun te ge-voor de toekomst.

Winter
lnstituut voor natuurbe-

' Schi„ lnSseducatie afdeling
loe 'n"en zoekt het vertier ver
Wit w°°r aa«staande zondag
U)d, aeze tak van het IVN een
Qra£rw andeling op het pro-
lo3n ma staan in Mheer. Om
kee "uur worden op de par-
se(ü? s tegenover de plaat-
<lirl, erk de wandelschoenencntgeknoopt.

(ADVERTENTIE)

I IDrv
LIMBURGS DAGBLAD

Pc televisiekrant van uw
eigen Limburgs Dagblad!

Dag en nacht continu op de buis! Met het laatste nieuws uit
plaats en regio! Met het weerbericht, verenigingsnieuws,
evenementen-agenda en veel sport, zeker in de weekends.
En met opvallende reklame! Op dekabel in Heerlen (kanaal 59)
en in Kerkrade (kanaal 64).
LD-TV is er voor u! Wanneer u maar wilt! Dag en nacht!
Dus kijken maar!

LD-TV. Telefoon: 045-739300.

Jo Bok kopman
van lijst BBK

KERKRADE - Jo Bok is opnieuw
aangewezen als lijsttrekker van Be-
langen Behartiging Kerkrade
(BBK), die momenteel zeven raads-
zetels bezet. Op de voorlopige lijst
voor de verkiezingen van 21 maart
staat Ton Zeeuwen tweede en i£
Maurice Buck nummer drie. Bij de
overige plaatsen op de lijst is de
volgorde van minder belang, omdat
hier het voorkeursysteem geldt.
Van nummer vier tot en met tien
zijn: Frans Klüter, May Everartz,
Jeu Thelen, Henk Heyltjes, Anne-
mie Grooten-Vreuls, Jo Bemel-
mans, Ank Hommen-Jung.
De lijst omvat in totaal 28 namen-
Het zittende raadslid Hein van der
Straten keert als enige niet meer te-
rug.

LimburgsDagblad voor Oostelijk ZulJllwburg
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Teamgeest nodig
in Onderbanken

Heerlen in ’t nieuw
Van onze verslaggever

HEERLEN - De gemeente Heer-
len heeft gistermiddag haar nieu-
we huisstijl gepresenteerd. Op
alle brieven en formulieren,
maar ook op de auto's van ge-
meentewerken, etc. komt het
nieuweteken van de gemeente te
staan. Het is een moderne letter
H in een blauwe driehoek met
een zwarte boog erboven.

Het ontwerp is van bureau Rob
Vermeulen gvn uit Heerlen. De
kleuren komen uit de stadsvlag
van Heerlen, de typische H geeft
de snelheid van de ontwikkelin-

gen in Heerlen aan en de boog er-
boven symboliseert de centrum-
functie van Heerlen en is tevens
een vorm die doet denken aan
een schotelantenne, waarmee de
telematica in Heerlen tot uit-
drukking wordt gebracht.
De blauwe driehoek mag gezien
worden als de platte grond van
Heerlen, waar met enige fantasie
een driehoek uit te halen is.

Het Heerlense gemeentebestuur
wil met de nieuwe huisstijl laten
zien dat Heerlen een snelle, flit-
sende, dynamische stad is. „We
staan aan de vooravond van het

Gemeente Heerlen
" Het nieuwe logo van de gemeente
Heerlen naar een ontwerp van Char-
lesKnippenberg van ontwerpbureau
Rob Vermeulen gvn.

laatste decennium van deze
eeuw. Heerlen wil hiermee aan-
gevenal klaar te zijn voor de vol-
gende eeuw," zie burgemeester
Van Zeil nadat hij gistermiddag
in de Romeinenzaal van het ge-
meentehuis het nieuwe logo van
de gemeente had onthuld.

Op de politieauto's van de ge-

meentepolitie Heerlen komt het
logo niet te staan. De politie is
wettelijk verplicht het politiewa-
pen te voeren. Twee emblemen
op één auto werd te veel van het
goede. Wel gaat de gemeentepo-
litie ook de nieuwe 'jas' gebrui-
ken voor brieven, net als alle an-
dere diensten van de gemeente
Heerlen.

Roken
' Wordt wat met dat rook-.^"ood dat met ingang van 1

m*Uari van kracht wordt in"Penbare gebouwen. In het ge-
.eentehuis van Heerlen mag
J^j bijvoorbeeld niet meer ge-
m°kt worden in heel wat ruim-. s. De mensen die mevrouwai Zeil en de burgemeester en

van Heerlen
gelukkig

komen wensen krij-
Tiv. er et eerst mee te maken.
n Jdens die receptie mag dus
'et gerookt worden.

door wim dragstra
HEERLEN - De Onafhanklijke Commissie, een groep van
Heerlense PvdA-ers onder voorzitterschap van wethouder Jo
Andriesma die de conceptlijst voor de gemeenteraadsverkie-
zingen heeft samengesteld, heeft het oordeel over Rein Hum-
mel geveld. Het vroegere Tweede Kamerlid voor de PvdA mag
van deze commissie niet in de raad. Hij komt dan ook niet voor
op genoemde lijst. Jos Zuidgeest wel, hij staat nummer één.
Dorien Tobi, de huidige fractievoorzitter, staat op de tweede
plaats. Daarmee maakt zij kans op een wethouderszetel.
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t
Diep bedroefd, maar zeer dankbaar voor alle liefde
die hij ons heeft gegeven en met respect en diepe
bewondering voor zijn moed en wilskracht, is he-
den van ons heengegaan, onze lieve papa, schoon-
vader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Zef Hermens
weduwnaar van

Bertha Driessen
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, over-
leed hij op 78-jarige leeftijd.

Geleen: J.H. Hermens
E.P.M. Hermens-Janssen
Monique, Yvonne

Geleen: J.L.M. Driessen-Hermens
J.M.M. Driessen
Anouk, Jeannine

Geleen: J.H.E. Hermens
H.W.A. Hermens-van Mulken
Berry, Simone

Geleen: M.F.F. Romers-Hermens
L.J.G. Romers
Luuk

Ottersurn: M.L.G. Hermens
Familie Hermens
Familie Driessen

Geleen, 13 december 1989
Beneluxlaan 5
Corr.adres: Van Veldekelaan 2, 6165 EH Geleen
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
maandag 18 december as. om 10.30 uur in de paro-
chiekerkvan de H.H. Marcellinus en Petrus te Oud-
Geleen, waarna de begrafenis op het parochiekerk-
hof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene, zal
een avondmis worden opgedragen zondag 17 de-
cember om 17.30 uur in voornoemde parochiekerk.
Papa is opgebaard in de rouwkapel van het Maas-
landziekenhuis te Sittard, alwaar gelegenheid tot
bezoek van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

T
Dankbaar datwij haar zo lang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede dat, na een werkzaam leven, in
Gods vrede is overleden, mijn lieve en zorgzame
moeder, schoonmoeder, onze oma, overgrootmoe-
der, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Josephina
Hanssen-Bemelmans

weduwe van

Johannes Hubertus Hanssen
Zij overleed in de gezegende leeftijd van bijna 86
jaar, voorzien van het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Heerlen: Mieke Grannetia-Hanssen
Anton Grannetia
José
Maggie, Tanja
Paul en Petra
Familie Bemelmans
Familie Hanssen

Heerlen, 13 december 1989
Bejaardenverzorgingscentrum De Regenboog
Corr.adres: 6412 SH Heerlen, Huskensweg 54
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 16 december as. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van het H. Hart van Jezus te Schande-
len-Heerlen, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de begraafplaats Akerstraat, in-
gang Groene Boord.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van heden,vrijdag 15 december, om 18.00 uur in de
kapel van het bejaardenverzorgingscentrum De
Regenboog te Meezenbroek.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4, Heer-
len, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft bete-
kend, maar ook bedroefd om het scheiden, delen
wij u mede dat, na een werkzaam leven, voorzien
van de h.h. sacramenten, na een langdurige ziekte,
in de leeftijd van 68 jaar, van ons is heengegaan,
mijn lieve echtgenote, onze zorgzame moeder,schoonmoeder, onze lieve oma, zus, tante en nicht

! Nellie Kerkhoff
echtgenote van

Anton Janssen
De diepbedroefdefamilie:

Eygelshoven: Anton Janssen
Paula Janssen

Nieuwstadt: Mariet Haarmann-Janssen
Wim Haarmann
Henk en Ton
Familie Kerkhoff
Familie Janssen

6471 HH Eygelshoven, 13 december 1989
Juliastraat 7
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 18 december as. om 14.00uur in de pa-
rochiekerk van de H. Pastoor van Ars te Eygelsho-
ven-Hopel, waarna aansluitend da crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is totschriftelijk condoleren.
Voor vervoer v.v. is gezorgd.
Moeder zal bijzonder worden herdacht in de h. mis
van zondag 17 december om 11.30 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Chèvremont, da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I t
Na een werkzaam leven is heden, stil en beschei-
den, zoals hij was, toch nog onverwacht van ons
heengegaan, onze dierbare broer, zwager, oom en

' neef
"Huub de Raden

Hij overleed op 52-jarige leeftijd, na een liefdevolle
verzorging in het verpleeghuis Schuttershof te
Brunssum, gesterkt door het h. oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Familie De Raden
6433 CG Hoensbroek, 14 december 1989
Mgr. Feronlaan 91
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 18 december as. om 13.30 uur in de pa-
rochiekerk van Christus Koning te Hoensbroek,
Pius Xll-plein, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op de begraafplaats aan de Rand-
weg.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Huub wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van zaterdag 16 december om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4, Heer-
len, dagelijks van 19.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

l Na een moedig en waardig gedragen lijden, heeft in
wijsheid de dood aanvaard en is heden, na een lief-
devolle verpleging in verpleegkliniek In Via, van
ons heengegaan, op de leeftijd van 74 jaar, mijn lie-
ve man, onze goede vader, schoonvader en opa

Lei Rosenbrand
echtgenoot van

Nettie Basten
In dankbare herinnering:

Sittard: A.H. Rosenbrand-Basten
Bingelrade: John en Kitty

Natascha, Ben
Heerlen: Ger en Maria

Helena, Rebecca
Familie Rosenbrand
Familie Basten

14 december 1989
Vijverweg 67, 6133 AV Sittard
De begrafenisplechtigheid zal plaatshebben op
maandag 18 december as. om 14.00 uur op de alge-
mene begraafplaats aan de Wehrerweg te Sittard.
Bijeenkomst aan de hoofdingang van voornoemde
begraafplaats.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I
Het gemis blijft, maar devele blijken van
medeleven tijdens de ziekte, bij het over-
lijden en de uitvaartdienst van mijn lieve
vrouw, onze moeder en oma

Heye Vellinga
zijn ons tot grote steun geweest in ons
groot verdriet.
Hiervoor onze dank.

P. v. Dort
kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging inplaats van kaarten
Het indrukwekkend grote aantal blijken van deel-
neming bij het overlijden van mijn lieve man, onze
onvergetelijke vader, schoonvader, grootvader,
broer, zwager, oom en neef

Paul Gerlach Bertrand
echtgenoot van

Tiny Jansen
vormt voor ons een blijvende en troostvolle bemoe-
diging. Wij zeggen u daarvoorbijzonder veel dank.

Families Bertrand en Jansen
Wahlwiller, december 1989
De zeswekendienst vindt zaterdag 16 december a.s.
om 18.00 uur plaats in de St. Cunibertuskerk te
Wahlwiller. ,

Wij willen u bedanken voor de belangstelling
en het medeleven dat ons werd betoond bij
het overlijden en de begrafenis van onze lieve
vader, schoonvader en opa

Nic Leunissen
Jos, Heidy, Linda,
Charlie, Monic,
Francis.

Amstenrade, december 1989
De zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag 17 december 1989 om 11.00 uur in de
parochiekerk te Amstenrade.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven ons
betoond bij het overlijden en de begrafenis van
onze lieve vader, schoonvader en opa

Gérard Jozef
Roemkens

betuigen wij u hierbij onze oprechte dank.
Kinderen en kleinkinderen
FamilieRoemkens

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 17 december a.s. om 9.30 uur in de kapel
van bejaardencentrum Hoog Anstel te Kerkrade.

Antoine Spauwen
Het is eenjaar geleden dat hij in vrede af-
scheid van ons nam.
Wij herdenken hem op bijzondere wijze
op zondag 17 december a.s. in de h. mis
van 12.00 uur in de Sint Martinuskerk in
Weiten, waarbij wij ons tezamen met
hem verbonden mogen weten in Gods
liefde.

Zijn echtgenote en kinderen
J.F. Kennedylaan 15, Heerlen

Verdrietig, maar vooral dankbaar voor het vele moois dat zij in ons leven
bracht, geven wij kennis dat heden van ons is heengegaan, mijn lieve
vrouw, mijn liefste mama, onze dierbare dochter, schoondochter, zus,
schoonzus, tante en nicht

Gertie Navis
echtgenote van

Frits Orbons
* en moeder van Kim

Zij overleed, voorzien van de h. sacramenten, in de leeftijd van 39 jaar.
Merkelbeek: Frits Orbons

Kim
Familie Navis
Familie Orbons

6447 CD Merkelbeek, 13 december 1989
Bovenderstraat 31
De plechtige eucharistieviering zal gehoudenworden op zaterdag 16 de-
cember om 11.00 uur in de parochiekerk H. Clemens te Merkelbeek, waar-
na de begrafenis zal plaatsvinden op het r.k. kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen condoleren.
Gertie zal bijzonder herdacht worden in de avondmis van vrijdag om
19.00 uur in voornoemde kerk.

Er is gelegenheid tot afscheidnemen van Gertie in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis in Sittard, heden vrijdag van 17.30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden, deze aan-
kondiging als zodanig beschouwen.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het toch nog onverwachte
overlijden van

Gertie Orbons-Navis
Wij wensen haar man en dochter veel sterkte dit verlies te dragen.

Directie en medewerkenden
Lucas-Stichting voor Revalidatie

Wij wisten dat zij ernstig ziek was, maar het bericht van overlijden van

Gertie Orbons-Navis
kwam toch nog onverwachts.
Hoewel Gertie nog maar kort bij ons in dienst was, hebben wij haar leren
kennen als een fijne en vrolijke collega.
Wij wensen Frits en Kim veel sterkte tijdens deze moeilijke dagen.

Leiding en collega's
Civiele en Technische Zaken
Lucas-Stichting voor Revalidatie

Diep getroffen heeft ons het bericht dat op 13 december is overleden

Gertie Orbons-Navis
Onze grote troost en steun gaan uit naar Frits en dochterKim, familie Na-
vis en familie Orbons.

Jean, Wiel, Madeleine en
alle medewerkers van
Int.nat. transportbedrijf Orbons b.v.
te Oirsbeek

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedan-
ken voor de steun en het medeleven, ondervonden tijdens
de ziekte, het overlijden en de begrafenis van mijn gelief-
de man, onze dierbare vader en lieve opa

Jan Heijnen
willen wij u allen langs deze weg hartelijk danken voor de troostrijke
woorden, brieven, bloemen en h. missen, alsmede voor uw aanwezigheid
bij de begeleiding naar zijn laatste rustplaats.

Ria Heijnen-Gorissen, kinderen en kleinkinderen
Geleen, december 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 17 decem-
ber a.s. om 9.45 uur in deparochiekerk van de H.H. Marcellinus en Petrus
te Geléen.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te bedankenvoor het me-
deleven ondervonden bij het overlijden en de crematie van onze lieve
moeder, schoonmoeder en oma

Maria
Reutelingsperger-Klotz

willenwij u langs deze weg hartelijk danken voor devele condoleances, h.
missen en bloemen.

Familie Schmeitz Familie Ehlen
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 16 decem-
ber om 19.00 uur in de kerk van de H. Bernadette, Baandert-Sittard.

Daar het ons onmogelijk is iedereen zelf te bedan-
ken voor het medeleven, ondervonden tijdens zijn
ziekte, overlijden en de begrafenis van mijn lieve
man, vader, schoonvader en opa

Sjaak Cortenraad
willen wij langs deze weg hartelijk danken voor de
vele condoleances, h. missen, bloemen en uw aan-
wezigheid bij zijn laatste begeleiding.

C. Cortenraad-Wijnands
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
op zondag 17 december 1989 om 10.00 uur in de de-
kenale kerk van de Heilige Petrus te Gulpen.

De plechtige eerste jaardienst van mijn
onvergetelijke man

Wiel Crombach
zal worden gehouden op zondag 17 de-
cember a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw van Onbevlekte
Ontvangenis te Kerkrade-Terwinselen.

Lisa Crombach-Prickaerts

De plechtige eerste jaardienstvoor onze lieve moe-
der, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Anna Maria
Weckseler-Kusters

zal plaatsvinden op zaterdag 16 december a.s. om
19.00 uur in de parochiekerk van de H. Lambertus
te Kerkrade.

Familie H. Derks-Weckseler
Kerkrade, december 1989

t Johanna Mortiaux, oud 80 jaar, echtgenote van
Wilhelmus Guffens, 6216 PH Maastricht, Keur-

meestersplein 3D. De uitvaartdienst zal gehouden
worden op zaterdag 16 december om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H. Jozef te Belfort-Maas-
tricht. Er is geen condoleren.

t Gerrit Halmans, 75
jaar, echtgenoot

van Maria Erkamper,
Hingerderstraat 40,
6111 AD St.-Joost. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden zaterHag 16
december on. 11.00
uur in de parochie-
kerk van de H. Judo-
cus te St.-Joost.
t Johannes (Lei)

Neelen, 102 jaar,
Reyershof, Kruishe-
renstraat 302, 6041 HK
Roermond. De plech-
tige uitvaartdienst zal
worden gehouden za-
terdag 16 december
om 11.00 uur in de
Onze Lieve Vrouwe
Munsterkerk te Roer-
mond.

tßair Pennings, 70
jaar, echtgenoot

van Lies Frenken,
Hoofdstraat 180, 6061
CH Posterholt. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden op zaterdag 16
december om 13.30
uur in de parochie-
kerk van de H. Mat-
thias te Posterholt.

t Eefje Ronnes, 17
jaar, Vronhoven-

straat 4, 6063 CN Vlo-
drop. Laatste samen-
zijn met Eefje is op
maandag 18 december
om 13.00 uur in de
Martinuskerk te Vlo-
drop. Daarna bijeen-
komst in het cremato-
rium Nedermaas,
Vouershof 1 te Ge-
leen.
t MariaBastian, oud

83 jaar, weduwe
van Jean-PierreEkke-
rink, 6215 BL Maas-
tricht, Herculeshof
18F. De uitvaartdienst
en begrafenis hebben
in stilte plaatsgevon-
den.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor het vele goededat zij ons tijdens haar leven heeft gegeven,
hebben wij afscheid genomenvan mijn vrouw, onze moeder, schoonmoe-
der en oma l

José Daemen-Jongen |
echtgenote van l

Frans Daemen
Zij werd 51 jaaren is voorzien van de h. sacramenten der zieken.

Heerlerheide: F.W. Daemen
Heerlerheide: Fons Daemen
Heerlerheide: Marjo en Huub Heijne-Daemen

Frank, Gérard, Rachel
Familie Jongen
Familie Daemen

6414 NJ Heerlerheide, 12 december 1989
Einderstraat 32
Op zondag 17 december om 10.00 uur zal José worden herdacht in de
Christus Koningkerk te Nieuw-Einde. *De crematie heeft dan reeds op uitdrukkelijkewens van José in besloten \
familiekring plaatsgevonden. \

Bedroefd, maar met grote dankbaarheid voor wat zij voor *ons is geweest, berichten wij u dat God heden plotseling '__^_
tot Zich heeft genomen, in de gezegende leeftijd van 90 Ijaar, onze dierbare en zorgzame moeder, schoonmoeder, £
groot- en overgrootmoeder, tante en nicht )-,

Anna Catharina l
Jaquemont |
weduwe van <;

Jacobus Hubertus Stams
Wij bevelen haar in uw gebeden aan.

J. Stams
A. Stams-Jaspers
P. Stams
A. Stams-Kuijpers "H. Stams t n
G. Stams t i
H. Stams-Hanssen c
M. de Graaf-Stams (
S. de Graaf .
A. Stams 5
M. Stams-Schaufele
F. Stams t r
H. Stams-Kulter
J. Krutzen
J. Stams
M. Stams-Nowak
H. Stams
M. Stams-Stijnen
J. Grunschel-Stams
R. Grunschel
en haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Jaquemont
Familie Stams

6471 HA Eygelshoven, 13 december 1989
Molenweg 43
De eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis, zal
plaatsvinden op maandag 18 december as. om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H. Pastoor van Ars te Eygelsho-
ven-Hopel.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schrif-
telijk condoleren.
De overledene zal bijzonder worden herdacht tijdens de
h. mis van zondag 17 december om 11.30 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmortuarium
(gelegen op het terrein van de Lückerheidekliniek), St.-
Pieterstraat 145, Kerkrade-Chevremont, dagelijks van
18.00 uur tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven
deze annonce als zodanig te willen beschouwen.1 -

Enige en algemene kennisgeving

t
Op 10 december 1989 is om kwart over 2 's middags mijn liefste en kost-
baarste bezit op deze aarde van mij heengegaan, mijn allerliefste man
Michel.
Ik zal hem zo missen en ik denk ook in onze families en onze vele vrien-
den, klanten en bekenden.
Bewaar een klein plekje in uw hart voor een groot en prachtig man.

Michel Hoenjet
Wij hadden gehoopt samen oud te worden, maar hij werd maar 57 jaar.
Op verzoek van Michel hebben wij in besloten kring van familie, vrienden
en bekenden afscheid genomen op donderdag 14 december om 11.00 uur
in Valkenburg en hem laten rusten op de Cauberg, met de woorden van
Michel: bedankt voor alles wat jullie voor mij hebben gedaan.
Dag, schat, tot ziens.

Thea Hoenjet-Schouten
Corr.adres: Statenlaan 135, 6301 WD Valkenburg a/d Geul
Brusselsestraat 16, 6211 PE Maastricht.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

J_ A

EINDEJAARS sT^Nf|
BIJ volvo DEALER VEDERS

U hoeft niet tot 1990 te wachten!!!
Wij verkopen nu een aantal auto's voor

super-gunstige prijzen onder super-goede condities.

- ALLE AUTO'S * AAfl/IrMFf -gekeurd

* 6 maanden Bovag-garantie
* grote afleveringsbeurt
* APK + APK-garantie na 12 maanden
* diamanten VEDERS-service
* een kerstdiner voor twee personen

Meer dan 40 aanbiedingen:
Een paar voorbeelden van deze unieke eindejaarsopruiming!- 340 Luxe 1.4 5-drs., bordeauxrood, 74.000 km, 3-'B4 .

van ’ 10.250,00 naar ’ 8.900,Ou

- 340 DL automaat 1.4 3-drs., beige, 104.000 km, 1-'B4 nvan ’ 10.450,00 naar ’ 9.000,0"- 340 GL automaat 1.4 sedan, bordeauxmetallic, 99.000 km, 5-'B5 nvan ’ 14.250,00 naar ’ 12.900,0"- 340 DL 1.4 sedan, wit, getint glas, 82.000 km, 5-'B6 n
van ’ 15.900,00 naar ’ 14.250,0" j- 340 DL 1.4 5-drs., groen, 51.000 km, 6-'B6 .
van ’ 15.950,00 naar ’ 14.750,0"- 360 DL 2.0 inj. 3-drs., getint glas, blauw, 43.000 km, 3-'B7 n
van ’20.500,00 naar ’ 18.750,0"

- 240 GL 2.3 sedan, blauw/groenmetallic, audio, open dak, trekhaak,
83.000 km, 2-'BB van ’ 33.250,00 naar ’ 29.950,0"

- 740 GL 2.4 diesel sedan, wit, 115.000 km, 9-'B6
van ’ 30.750,00 naar ’ 28.750^

Deze STUNTACTIE geldt van 15 december tot en met 29 december

V/ C3JLi\/C3DEALER VEDERS B.V. ,
Industriestr. 3, Sittard, tel. 04490-10342

E —9-afslag Urmond, richting Sittard, handelscentrum Bergerweg^^
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Door een wetswijziging moeten zij
zich voortaanin Nederland verzeke-
ren op basis van een standaardpak-
ket-polis a raison van maandelijks
180 gulden per persoon of 360 gul-
den per echtpaar. Volgens Paulis
heeft dit als gevolg dat de betrokken
grensarbeiders ongeveer 25 procent
van hun inkomen kwijt zijn aan een
ziektekostenverzekering. Daardoor
hebben sommige grensarbeiders
noodgedwongen al besloten geen
verzekering meer af te sluiten, aldus
Paulis.

MAASTRICHT - Het arrestatie-
team Zuid-Nederland heeft gister-
nacht in Sittard de42-jarige W.B. uit
Maastricht opgepakt, de hoofdver-
dachte van een in de Limburgse
hoofdstad opererende drugsbende.
Zijn arrestatie ontbrak nog aan een
reeks van aanhoudingen die de poli-
tie vanaf begin september heeft ver-
richt. Een woordvoerder van de po-
litie in Maastricht heeft dat gisteren
bekend gemaakt.

Hoofdverdachte
drugshandel
ook opgepakt

Door surveillerende patrouilles

Veel wapens aan
grens onderschept

" Douayie-beambte Paul Lambey en teamleider Peter
Vriese (rechts) tonen de door de surveillerende douaniers
inbeslaggenomenverboden wapens. Foto: drieslinssen

W.B. is de zestiende persoon die in
verband wordt gebracht met een
omvangrijk netwerk in de handel
van verdovende middelen. Bij zijn
aanhouding, om twee uur 's nachts,
zijn enkele duizenden guldens die
hij op zak had in beslag genomen.
Ook een hoeveelheid juwelen en de
bestelauto, een Chevrolet, zijn voor-
lopig onteigend.

Eerste stap naar netwerk Limburgse ziekenhuizen

Samenwerking AZM
met Venlo/Venray

[ÏAASTRICHT/VENLO - Het
*.cademisch Ziekenhuis"kastricht en de ziekenhuizen'an Venlo en Venray verenigd
I 1een stichting, gaan hechterPenwerken. Daartoe heb-)er* de instellingen zich bereid
[erklaard. Van de Limburgse
Venhuizen heeft Venlo heteest snel en positief gerea-
>eerd op de uitnodiging tot
Achtbare samenwerking die'an het AZM is uitgegaan. Er
J'ordt nu bekeken in welke
■oncrete vormen er in de toe-
tst op intensiever wijze

iaft worden samengewerkt.

Anaderen Van onze verslaggever

Van onze verslaggever
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Elke dag

en u staat
weer midden
in dewereld.

I_j' [ 1,"" 'liinl
rjri"w*dTekoSpTetTk%"! f

' Naam.
■'■" €■ Adres

* Postcode:
g Plaats.
■ Telefoon (i.v.m. I
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Il Giro/banknr.: "~ |

fl Nadetweewekengrat.sw.uk
Ë D een kwartaal- ’ 73,80 |

abonnement
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De politie kreeg de eerste aanwijzin-
gen voor een georganiseerde han-
del, toen in september een inwoner
van Maastricht werd aangehouden
op het moment dat hij zijn spullen
aan de man probeerde te brengen.
Daarop volgde de reeks arrestaties
en een aantal huiszoekingen. Ver-
schillende verdachten zitten nog
steeds vast.

Bij de aanhouding van de hoofdver-
dachte heeft het arrestatieteam ex-
tra steun gekregen. De zegsman van
de Maastrichtse politie wilde over
de aanhouding verder geen bijzon-
derheden kwijt. „Politie en justitie
zetten het onderzoek nog voort," al-
Jus de woordvoerder.

Het aantal onderschepte verbo-
den wapens (in twee maanden
tijd meer dan vijftig stuks) is vol-
gens hem verbazend hoog, ge-
zien de invoering van de nieuwe

Tachtig procent van de inbeslag-
genomen wapens is volgens de
teamleider in beslag genomen bij
Westduitsers. Hij heeft de indruk
dat de overtreders zich verkijken
op de grenscontroles: „Velen
zien dat douane-posten in deze
omgeving in de nachtelijke uren
onbemand zijn. Ze vergeten dan
dat we per etmaal beschikken
over acht patrouilles."

nepost die kantoor houdt bij de
grensovergang Locht. De dienst
patrouilleert langs de gehele
grens tussen Waubach en Cottes-
sen.

ceteam van de Heerlense doua

KERKRADE - Negentig procent
van de wapens die de douane-
post Heerlen sinds 1 september
heeft onderschept, is in beslag
genomen door surveillerende pa-
trouilles van de dienst. Dat izegt
Peter Vriese, teamleider van het
Surveillance-Ambulante-Servi-

wet wapens en, munitie (septem-
ber jongstleden). De forse straf-
fen die opgelegd kunnen worden
bij verboden wapenbezit, schrik-
ken naar zijn idee niet voldoende
af. Afhankelijk van het wapen
kan de straf oplopen tot maxi-
maal vier jaren cel of honderd-
duizend gulden.

Wel herwaardering
eigene van streek

Ook werd Kremers door de rec-
tor geprezen voor zijn persoonlij-
ke inzet om tegen de visie van de
minister in het oorspronkelijke
gebouwenplan voor de RL op
Randwyck terug te brengen tot
de huidige omvang, terwijl de fa-
culteiten Rechten, Economische

De nieuwbouw zal bestaan uit
een langwerpige researchvleugel
en een halfronde onderwijsvleu-
gel, met een totale opppervlakte
van 44.000 m2. Het gebouw zal
net als het AZM zes verdiepin-
gen tellen. Medio 1990 zal het
hoogste punt worden bereikt en
de oplevering zal, eveneens vol-
gens de planning, plaatshebben
in april 1992.

Loftuitingen in alle toonaarden
vielep de gouverneur even later

fl°rjs jaar maart was de man door
» Maastrichtse rechtbank tot ne-
(v 1) maanden veroordeeld. Twee
ijg en geleden -de man liet tijdens
j zitting verstek gaan - vorderde
v procureur-generaal bevestiging
B.n de in Maastricht opgelegde

Bij de politie-acties zijn behoorlijke
hoeveelheden hard en soft drugs in
beslag genomen, voor een waarde
van circa ’ 185.000. In Sittard was al
eerder een verdachte opgepakt, die
terugkwam van Amsterdam, waar-
mee de inmiddels ontmantelde
'drugcentrule' een lijndienst onder-
hield.

de samenwerking wil men het
Oorzieningenniveau zo goed moge-Jv. °P elkaar afstemmen en zo vol-
Jji£ mogelijk maken. Ook op hetsebied van de klinische functies
_jr&eft men naar een goede sprei-
,^6- Niet alleen de medische orga-
|J! aties maar ook de patiënten zul-n daar voordeel van hebben.

pN BOSCH - De 39-jarige Geleen-
etlaar J.E. is gisteren door het ge-

in Den Bosch veroordeeld
i;! negen maanden onvoorwaarde-
[p- Dit omdat hij in zijnwoonplaats
M

eerdere malen ontucht heeft ge-
met minderjarigen, in de pe-

.°ae van 1 juli 1986 tot en met

Negen maanden
eel wegens ontucht MAASTRICHT - Met het ontste-

ken van vuurwerk waardoor een
honderdtal Bengaalse potten
vlam vatten heeft gouverneur dr.
Kremers gisteren symbolisch de
'eerste paal' geslagen voor het
universiteitsgebouw op het ter-
rein tussen de gevorderde
nieuwbouw van het AZM en de
autoweg op Randwyck. In het
gebouw zullen de medische fa-
culteit en de faculteit gezond-
heidswetenschappen worden
ondergebracht met alle daarbij
horende diensten zoals het bio-
medisch centrum.

ten deel in het nabije Barbizon,
waar rector magnificus prof.
Bonke herinnerde aan de over-
winningen die Kremers voor zie-
kenhuis en universiteit in Den
Haag behaalde. De minister wil-
de aanvankelijk het ziekenhuis
een aluminium aanzien geven,
maar een reis van de gouverneur
naar de 'aluminium fietsenstal-
ling' van Deetman in Zoetermeer
heeft dat kunnen voorkomen.

Geschenken
Als dank voor al die bemoeienis-
sen waren er voor hem geschen-
ken van de RL en van de Hol-
landse Beton Maatschappij, die
de bouw gaat realiseren, in de
vorm van een RL-paraplu, een
karaf die alleen scheidende
hoogleraren ten deel valt en een
mini-monumentje van de bouw-
maatschappij.

et is de bedoeling de relaties met
ziekenhuizen op gelijke wij-

uit te bouwen, zodat een netwerk*ft ziekenhuisvoorzieningen zal
De samenwerking metello wordt een eerste stap ge-

°emd naar die situatie.

en Algemene Wetenschappen op
diverse lokaties in de stad ge-
huisvest zullen blijven. In dit
verband kwam ook het verwer-
ven van het voormalige gouvene-
mentsgebouw ten behoeve van
de RL ter sprake, hetgeen de
gouverneur even later de opmer-
king ontlokte dat de provincie er
toch redelijk goed aan heeft ver-
diend.op Randwyck

Eerste paal voor
RL-faculteiten

" Gouverneur Kremers (midden), rector magnificus prof. Bonke (rechts) en directeur A.
Velsink van de Hollandse Betonmaatschappij (links) tijdens het ontsteken van het vuur-
werk. Foto: WIDDERSHOVEN

Maar, al met al: „De meerwaarde die wij Limburgers aan het begrip Lim-
burg toekennen blijkt nauwelijks aanwezig. Limburg is geen argument
van grote communicatieve waarde. Dan hoeven we er ook minder tijd aan
te besteden. Dat scheelt. Spreek dus vrijmoedig over Limburg, maar doe
dat dan thuis."

Ondanks dit negatieve imago wordt het eigene van streek of land steeds
vaker herwaardeerd. Men vecht - met middelen de streek eigen - tegen
heuse of onheuse onderdrukking van de eigen waarden. „De media", al-
dus De Vries, „spelen hierbij een belangrijke rol. In Maastricht is het car-
navalslied niets meer of minder dan een kleine taalcursus. En de krant
meldt gnuivend dat carnavalsvierders uit het noorden het niet gemakke-
lijk zullen hebben met de tekst van dat carnavalslied."

het AZM als de ziekenhuizen
eMo/Venray hebben een lokale en
p regionale functie binnen de
'triburgse gezondheidszorg. Daar-jiast heeft Maastricht als acade-

f Jsch ziekenhuis een zogenoemde
perentiefunctie', dat wil zeggen
\7i\Cr veelvuldig patiënten naar het
pM worden doorverwezen geziene specialistische knowhow daar«nwezig.

[jJMSTRICHT - Het «DA-Staten-
scl V- de Waal heeft in een aantal
te-j^telijke vragen aan Gedepu-
Vjg e Staten nadere informatie ge-
<l.e^gd over de hoeveelheid"fosfaat
<j e de provincie Limburg in het zui-n binnenstroomt en in het noor-

Van onze verslaggever

Als gevolg van voortdurende lozin-
gen in België zou de belasting.van
de Limburgse Maas met slechts vier
procent verminderen. Is een kostba-
re zuivering van het rioolwater dan
wel verantwoord en noodzakelijk,
vraagt het Statenlid. Naar verluidt,
zou met denitrificeren en defosfate-
ren van het rioolwater in Limburg
een bedrag van honderd miljoen
gulden zijn gemoeid.

Statenvragen
over fosfaat
in de Maas

den verlaat. Hij toont zich veront-
rust over de recentelijk gedane be-
wering dat verdergaande zuivering
van het rioolwater nauwelijks in-
vloed zal hebben op de fosfaatbelas-
ting van de Maas.

Beleidsplan Welterhof aangeboden aan deputé

Knelpunten in kinder-
en jeugdpsychiatrie

worden voor psychiatrisch onder-
zoek. Zon 546 komen voor behan-
deling in aanmerking, is de progno-
se. Omdat het aantal jeugdigen en
jongeren de komende jaren verder
afneemt, zullen deze aantallen dalen
tot respectievelijk 735 en 508 in
1995.

De plannen van Welterhof voor een
kinder- en jeugdpsychiatrische
voorziening zijn al vergevorderd.

Prognoses
Kinder- en jeugdpsychiatrie houdt
zich bezig met diagnostiek en be-
handeling van kinderen en jeugdi-
gen van 0 tot 19 jaar met psychiatri-
sche stoornissen. Uitgaande van de
bevolkingscijfers in Zuid-Limburg
kunnen in 1990 bij de diverse instel-
lingen in Zuid-Limburg zon 790
kinderen en jeugdigen aangemeld

. Van onze verslaggeefster
Lr RLEN -De capaciteit voor kin-
limh

en Jeugdpsychiatrie in Zuid-
Oj. d°"rS is ontoereikend en zal ook
bat

e lange termijn tekort schieten.
Van verwachten de samenstellers
"Wh beleidsplan Kinder- enVf Psychiatrie Regio Zuid-Lim-
t>!(;L7aarvan gisteren het eerste&Ute«piaar ls aangeboden aan gede-

Mastenbroek. Daarnaast
Vrit 6r lacunes in de zorg en
W erk. er onvoldoende samenge-
die 'kussen de diverseinstellingen
V°or u met de Psychiatrische zorg
hoü_ri,T eren en Jeugdigen bezigven, zo wordt gesignaleerd,
in hv °Orrt Plan worden beleidslijnen
fcUntt.ae _,toekomst uitgezet. Kern-
fiien ,n aarin ziJn het totstandko-van een - liefst academisch -

Het beleidsplan is tot stand geko-
men op initiatief van Welterhof, in
het kader van een plan voor de ont-
wikkeling van een nieuw te bouwen
kinder- en jeugdpsychiatrische kli-
niek van Welterhof in Heerlen. Het
plan wordt onderschreven door de
overige instellingen in Zuid-Lim-
burg op het gebied van de hulpver-
lening aan kinderen en jeugdigen
(RIAGG's, Medisch Kleuterdagver-
blijven, Medisch Kindertehuis en
Academisch Ziekenhuis). De instel-
lingen hebben inmiddels reeds be-
sloten samenwerkingscontracten
aan te gaan op basis van het plan.

Volgens het beleidsplan kent de
psychiatrische hulpverlening aan
kinderen en jeugdigen op dit mo-
ment nogal wat knelpunten. Voor-
beelden zijn het ontbreken van
plaatsingsmogelijkheden voor hele
jonge kinderen (bijvoorbeeld heroi-
nebaby's). Aan jeugdigen met bij-
zondere problemen, zoals versla-
ving, kunnen de instellingen slechts
ten dele hulp bieden. Er is een te-
kort aan kinder- en jeugdpsychia-
ters en er zijn wachtlijsten bij de
Medisch Kleuterdagverblijven,
Welterhof en de Riagg Westelijke
Mijnstreek. De instellingen maken
te weinig gebruik van eikaars ge-
specialiseerde mogelijkheden. Ook
ontbreekt een goede informatiever-
schaffing over en weer.

De gang langs provincie en college
voor ziekenhuisvoorzieningen is
soepel verlopen, mede dank zij het
feit dat het beleidsplan er aan zat te
komen, meent directeur Dijkman
van Welterhof. Nog dit jaarwordt de
definitievegoedkeuring van het mi-
nisterie verwacht. Welterhof denkt
eind van het volgend jaar met de
bouw van het centrum, dat tussen
de vijf en zes miljoen gulden gaat
kosten, te beginnen.

regionaal centrum voor kinder- en
jeugdpsychiatrie en een betere sa-
menwerking.

Desondanks zal de psychiatrische
problematiek bij kinderen en jeug-
digen toenemen, meldt het rapport.
Volgens het plan wordt door eenie-
der erkend dat de capaciteit voor
kinder- en jeugpsychiatrie ontoerei-
kend is. Vandaar dat wordt ver-
wacht dat de huidige capaciteit ook
voor de lange termijn ontoereikend
zal zijn.

(ADVERTENTIE)
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Ziektekosten
grensarbeiders
flink omhoog

Van onze verslaggever

DEN HAAG - CDA-TweedeKamer-
lid Walter Paulis wil spoedoverleg
over de gewijzigdeziektekostenver-
zekering van gepensioneerde grens-
arbeiders. Tot nu toe waren grensar-
beiders die enerzijds in West-Duits-
land of België en anderzijds in Ne-
derland een uitkering kregen voor
hun ziektekosten in het buitenland
verzekerd.

Van onze verslaggever

Limburgs dagblad provincie
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Meerssense overvaller nog steeds voortvluchtig

Geen bruikbare tips
in gijzelingszaak

* Van onze verslaggever
MEERSSEN -De rijkspolitie Meerssen heeft gisterenvijftien spontane meldingen gehad uit de
omgeving betreffende de gijzeling van het gezin van Meerssens burgemeester Karel Majoor een
dag eerder. Maar bij de tips is er nog geen diebruikbaar is. Ook het team van de politie zelfheeft
nog geen echte vorderingen gemaakt in het onderzoek van de gijzelingszaak. De dader is in elk
geval nog voortvluchtig.

" Burgemeester Majoor en echtgenote: „Ons gezin staat onder grote spanning."
Archieffoto: WIDDERSHOVEN

Majoor:
’Pure

doodsangst
bij vrouw en twee kinderen’
Van onze correspondente geëmotioneerde echtgenote aan De twee meisjes waren door de

MEERSSEN-„Voor mijn vrouw de telefoon, die hem in het kort dader meegenomen naar de
betekende de bedreiging met van de overval vertelde maar ook speelkelder. Sophie, die pas 6
twee messen en het gijzelen van dat niemand letsel had opgelo- jaar is, zat verstijfd van angst in
onze twee kinderen pure doods- pen. „Toch heb ik in de trein naar een hoekje, maar Charlotte pro-
angst. Toch heeft ze zich heel nuis miJn verstand gewoon op beerde zelfs te ontsnappen via
kalm en verstandig gedragen," nui moeten zetten om niet aan het kelderraam. Toen ze aan het
zo reageert burgemeester Karel mogelijke gevolgen te denken; raam frommelde riep de gijzelaar
Majoor over het gewelddadig op- een heel onwezenlijke ervaring," haar toe: „Was machen Sic da?"
treden tegenover zijn gezin. Zelf aldus burgemeester Majoor. en „Jullie moeten braaf blijven
bevond hij zich, toen die vreselij- zitten, anders zal deze meneer
ke gebeurtenissen zich in zijn De vraag blijft hem kwellen hoe heel boos worden",
woning afspeelden, in Utrecht. de kinderen en vooral zijn vrouw
Men probeerde hem te bereiken de gijzeling zullen verwerken. Toen Charlotte de auto hoorde
in de Janskerk, maar de vergade- »ZiJ houdt zich redelijk goed wegrijden met haar moeder en
ring, die hij daar bijwoonde was maar krijgt ongetwijfeld een te- de overvaller is ze met Sophie
net afgelopen, en hij was onder- rugslag. De vraag is hoe wij daar- het huis uitgerend. Met haar zus-
weg naar het station. °P weer zullen reageren. Ons ge- jeachter op haar fietsje reed ze in

zin staat onder grote spanning", de richting van de school aan de
Via de omroepinstallatie van de aldus Majoor. Gansbeekstraat. Daar werd het
Nederlandse Spoorwegen werd tweetal opgevangen door ge-
hem daar gevraagd contact op te Hij beseft dat kinderen gelukkig meentesecretaris Bert Corten-
nemen met zijn gemeentehuis. anders reageren dan volwasse- raad en de secretaresse van de
Hij dacht meteen aan een alarm- nen. Zijn oudste dochtertje bij- burgemeester Regien Boeren,
oefening, omdat eerder al eens voorbeeld, Charlotte van 9 jaar, die toevallig op weg waren naar
met het gemeentepersoneel was leest graag avonturenboeken. huis voor de middagpauze. Zij
afgesproken om die op een on- Haar eerste reactie luidde: „Dus namen de meisjes naar het ge-
verwacht tijdstip te houden. tegenwoordig kun je nog echt meentehuis om hen in veiligheid
Tot zijn schrik kreeg hij zijn zeer een avontuur beleven". te brengen.

examens
Hogeschool Sittard
SITTARD - Aan de Hogeschool Katholieke
Leergangen Sittard. voltijdopleidingen le-
raar voortgezet onderwijs, hebben de vol-
gende studenten hun Akte van Bekwaam-
heid ontvangen:

Voor vakken tekenen, handvaardigheid: de
dames M. van Esch Weert en K. Kaspers
Brunssum en de heren P. Bastings Bunde,
R. van Binsbergen Sittard. A. Dezelak
Brunssum, M. Hendriks Gulpen. J. de
Scheemaker Oirsbeek en E. Smits Weert;
Handvaardigheid/tekenen: mevrouw J.
Huntjens Geleen: Geschiedenisaardrijks-
kunde: de heer P. Dubois Maastricht; Ne-
derlands/geschiedenis: de heer J. Mohnen
Kerkrade en mevrouw M. Vijgen Heerlen;
Nederlands/Engels: mevrouw M. Smeets
Scheulder; Engels/Nederlands: de heer M.
Lemmens Heerlen en rrtevrouw M. Goris-
sen Munstergeleen; Aardrijkskunde/ge-
schiedenis: de heer F. Sins Bom; natuur-
kunde/wiskunde: de heer P. Janssen Maas-
tricht.

Tevens ontving mevrouw G.Robbertsen uit
Heerlen het eerstegraads getuigschrift Ne-
derlands bij de deeltijdopleidingen.

Aan de heer A. van Moergastel uit Heerlen
kreeg het 2e graads diploma wiskunde/in-
formatica (deeltijdopleidingen).

Hogeschool Heerlen
Geslaagden Hogeschool Heerlen, oplei-
ding toegepaste huishoudwetenschappen
(THWi

Afstudeerrichting voorlichting: Nancy
Cox Koermond: Dolinda van De Ven Mil-
heeze
Afstudeerrichting management: Marous-
kha Brandsma Geldrop: Diana Bukalu
Echt: Elma Bustin Roosteren; Carlijn Haas
Schinnen; Ellen Hansen Linne; Tanja Klos
Heerlen; Paul Knoben Landgraaf; Hein
Kop Sittard; Aniek Pagen Brunssum; Marjo
von Pey Maastricht; Pieter Rampart Venlo;
Esther Rougoor Limbricht; Annemiek
Schipper Zevenbergschen Hoek; Tanja Sel-
denthuis Leeuwarden; Rik van der Sterren
Nuth; Angelina Tax Valkenswaard; Miran-
da Verhagen Schijndel; Renate van Voorst
Reuver; Petra Weijers Reuver.

Voor het diploma van de opleiding Voeding
tn Diëtetiek slaagden de volgende dames:
E. Bosch Kerkrade, M. Bouts Berg aan de
Maas, M. Daenen Maastricht. D. Derrez
Heerlen. N. Duijsens Eijsden. V Frenken
Kerkrade, C. Hoogeveen Reuver, M. Jalink
Eindhoven. R. Mostard Nieuwstadt. A. Pie-
ters Maastricht. M. Pluimes Breda. 1 de
Vink Amsterdam, A. Wouters Bivange (L.).

Steunpunten voor
studiefinanciering

redelijk bereikbaar
HEERLEN - De drie regionale
steunpunten voor studiefinancie-
ring in Limburg zijn telefonisch re-
delijk bereikbaar. Dat blijkt uit een
onderzoek van de Nationale Om-
budsman. Het minst goed bereik-
baar was het studiepunt in Venlo.
Van de vijftien keer dat het speciale
06-nummer in Venlo werd gebeld,
kreeg de de Nationale Ombudsman
zeven keer geen contact.
Bij de steunpunten in Heerlen en
Maastricht was dat vier keer het ge-
val. DeLimburgse steunpunten ste-
ken gunstig af bij de steunpunten
elders in het land. In Alkmaar en

Sociaal consulent
bij contacten ABP
HEERLEN - In de provincie
Utrecht gaan sociaal consulenten in
dienst van de vakbonden overheids-
werknemers begeleiden bij hun
contacten met het ABP als uitvoer-
der van arbeidsongeschiktheidsre-
gelingen. Het ABP en de vier vak-
centrales ACOP, CCOOP, CMHF en
Ambtenarencentrum starten hier-
mee een experiment van een jaar.
Na afloop bekijken het ABP en de
vakcentrales of het werken met so-
ciaal consulenten landelijk zal wor-
den ingevoerd.
De sociaal consulent informeert de
cliënt over de gang van zaken rond
een aanvraag voor een uitkering of
een keuring in verband arbeidson-
geschiktheid. Door een kritische
houding in te nemen verwachten de
vakbonden te kunnen helpen bij
een verbetering van de kwaliteit en
de efficiency van het werk van het
ABP.

Rotterdam bijvoorbeeld kreeg de
Nationale Ombudsman liefst veer-
tien keer nul op het request.
De Nationale Ombudsman conclu-
deert dan ook dat de telefonische
bereikbaar van de in totaal 25 regio-
nale steunpunten in Nederland over
het algemeen slecht is.

Gemeenten willen
controle op

politie houden
EDE - De Nederlandse gemeenten
willen ook na de reorganisatie van
het politiebestel (regionale politie in
plaats van gemeente- en Rijkspoli-
tie) invloed en controle houden op
de politie. Vooral burgemeesters
van kleinere gemeenten zijn bang
dat ze in de nieuwe opzet hun greep
op de politie verliezen. Dit bleek
gisteren op een bijeenkomst in Ede
van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) over het nieuwe
politiebestel.

Meisje dood in
badkamer
Van onze correspondente

BILZEN - Een 14-jarig"Nederlands
meisje, Debbie Reimersdahl, is
dood aangetroffen in de badkamer
van haar ouderlijke woning in Bil-
zen. Vanwege het frisse weer was in
de badkamer een bijverwarming
aangezet. Vermoedelijk zijn daar-
door giftige gassen vrijgekomen,

Iwaardoor het meisje gestikt is.

De vraag of de overvallerplanmatig
te werk is gegaan - of hij bijvoor-
beeld bewust in een gegoede buurt
een gezin met kinderen heeft uitge-
zocht, waarvan de vader voor een
dagtaak uithuizig was, en of hij de
vluchtroute vooraf heeft uitgestip-
peld - kan de politie bevestigen
noch ontkennen. „Om het zo kei-
hard te stellen gaat ons op dit mo-
ment nog te ver. Maar het zou kun-
nen," zegt politiewoordvoerder Hay
Klabbers.

Uit het buurtonderzoek dat gisteren
is gedaan is zoiets niet gebleken.
Burgemeester Majoor en zijn vrouw
hebben bijvoorbeeld in de dagen
voorafgaande aan de gijzeling niets
verdachts gemerkt bij hun woning
aan de Herkenberg in Meerssen.

Buurt
Bij het buurtonderzoek, dat zich
ook uitstrekte tot de Houthemer-
weg in Meerssen, waarvan de Her-
kenberg een zijstraat is, de uitspan-
ning Tivoli in Valkenburg, de omge-
ving van de Leeuwerikstraat en de
Herendries te Vilt, alsmede het
Vrijthof te Maastricht heeft geen
bruikbare gegevens opgeleverd.

Gebleken is wel dat de overvaller na
zijn vlucht door het bos in Vilt ge-
woon aan een woning heeft aange-
beld en de bewoonster heeft ge-
vraagd om voor hem een taxi te bel-
len. Hij heeft de telefoon nog willen
betalen, maar dat hoefde niet van de
vrouw.

Stofjas
Aanvankelijk werd verondersteld
dat de grijsblauwe stofjas, die de
overvaller heeft gedragen, afkom-
stigwas uit de woningvan de burge-
meester. Maar thans is duidelijk dat
de man het kledingstuk al droeg
toen hij bij de woning aanbelde. Zo-'
als bekend heeft hij de jas verfrom-
meld op de bestuursplaats in de
auto van mevrouw Majoor achterge-
laten toen hij vanaf Tivoli te voet
verder vluchtte. De politie probeert
in elk geval te achterhalen vanwaar
de jas afkomstig is.

" Meer dan 30.000
Bulgaren zijn gisteren
bijeengekomen voor het
parlementsgebouw in
Sofia cri eisten dat de
communistische partij
onmiddellijk haar
machtsmonopolie
opgeeft. Ondanks
oproepen van
partijleider Petar
Mladenov en de
oppositie naar huis te
gaan, groeide het aantal
betogers in de loop van
de middag en avond (zie
foto). Zij waren
woedend over het besluit
van het parlement, dat
gisteren bijeen was, de
debatten over het
schrappen van de
wetsbepaling waarin de
leidende rol van de
partij is vastgesteld, tot
volgende maand uit te
stellen.

Oppositiegroep in Oost-Duitsland:

’Bonn moet kloof in
rijkdom verkleinen’

(ADVERTENTIE) _________

Pi §

Burgemeester
kiest andere
benadering.

ONZE GELDAUTOMAATAAN DE
GEERSTRAAT22 IS VERHUISDVAN BINNEN NAAR BUITEN!

Kijk, dat is nou zo handig met de geldautomaten tussen 20.00 en 8.00 uur en op zondag. Dan
van de Spaarbank: ukunt snel geld opnemen wan- wordt voor elke opname (ongeacht het bedrag)
neer het ü uitkomt. Dag en nacht, zeven dagen per f 1,- in rekening gebracht.
week. Zo hoeft u dus nooit meer met een grote Wij hebben hier in de omgeving al heel wat 'hoeveelheid geld over straat. geldautomaten voor uklaarstaan en dat wordener

Geld opnemen gaat simpel, met uw pas en nog meer. Dus: een goed idee om een -5
de PIN-code. Die PIN-code is een getal van vier pas met PIN-code aan te vragen bij g I
cijfers, dat alleen u kent. Heel veilig dus. Het het dichtstbijzijnde Spaarbankkantoor. "^— ,
gebruik van de geldautomaat is gratis, behalve Want gemak dient de mens! spaarbank

!

De Pancratiusbank doet meer, ook buiten kantooruren.
Geldautomaten vindt u bij devolgende kantoren:

Hoofdkantoor: Heerlen: Geerstraat 22. Brunssum: Raadhuisstraat 3. ;
Heerlen (Hoensbroek): Kouvenderstraat 92. Geleen: Rijksweg-Zuid 1.Kerkrade: Nicrsprinkstraat 19. I

bedden voor volwassenen en kil*
ren alsmede invaliden. Het bes'
betekent dat de in ongenade g£V
len vroegere Oostduitse staats-
partijleider Erich Honecker ui'
lijk februari moet verhuizen.
De Oostduitse regeringswoordv"
der, Wolfgang Meyer, deelde °mee dat de ministerraad giste'
een besluit heeft genomen inï*
de door de oppositie verlangde 4
binding van de beruchte Staats*
ligheidsdienst of STASI, maar!
de inhoud van het besluit maan11
eerst aan het ronde-tafeloverleg ■*de oppositiewordt voorgelegd v"
aleer het wordt bekendgemaakt
De twee overeenkomsten, voor e
gezamenlijke economische C
missie en de samenwerkingsov
eenkomst, waarover de BRD en
DDR het gisteren eens werden KJnen al de komende week wolr
ondertekend als bondskanse*
Kohl een bezoek aan Oostduitse
brengt, zo deelde de Westduitse'
nister van economische zaken, "
mvt Haussmann, gisteren mee
Berlijn. Hij deed dit na overlegJ*
de voor economische zaken vel*,
woordelijke Oostduitse vice-P
mier Christa Luft en premier tf*
Modow.

EZ positief
over conflict

EG-commissil
BRUSSEL - Het ministerie vj
Economische Zaken heeft erj
vertrouwen in dat ze de EuroP\
Commissie ervan kan overtuig
dat de regionale steunprograrrH^
van de Nederlandse regering (^
onder de steun aan Limburg 'ifl,
kader van de Perspectieven^
niet concurrentievervalsend 2JHet is nog een kwestie van m*\
den, aldus een woordvoerder
het ministerie. .
In juni van dit jaar liet de ÈuroK
Commissie Nederland weten^het de 137 miljoen gulden reÉPJteun (waarvan 43 miljoen PNL"'^den) niet ih overeenstemming a J
te met het Europees recht. De Ë^pese Commissie gaat ervanui* J
de steun bedoeld is voor projeCj|
van ondernemingen in de secfJ
industrie, toerisme, landbou^Jj
diensten in bepaalde regio's- J
geld komt bij bedrijven terech 1i
de Nederlandse regering had y
steun in Brussel moeten meidei1,

dus de EG-Commissie.
j

Het ministerie bestrijdt dat ,
geld komt volgens het minis'^van Economische Zaken voorafgoede aan infrastructuur en 'Om^vingsvoorwaarden' zoals sch0

en arbeidsmarktvoorwaarden.

Autodieven
op ruiltoer

Van onze correspondent
VENLO - Gisternacht zijn inJJ
centrum van Venlo, Horst, &e\(R
gewald en Boxmeer door dezf rt
personen vier auto's ontvreemd' J
eerste diefstal van een BMW v'
plaats in Venlo. Hiermee werd jl'
Horst gekoerst alwaar een Aud';
werd gestolen. Met beide y0 J.
gen ging het richting Siebenge*J
waar eveneens een Audi 100,%'
ontvreemd en de gestolen BM"\,_i;
Venlo werd achtergelaten. eao>
gens zijn de autodieven naar &yl
meer gereden waar weer een yJ
100 werd buitgemaakt, dit i" J.
voor de Audi 100 uit Siebenge* d
Van de daders en de ontbrek
auto's uit Horst en Boxmeer
breekt nog elk spoor.

extraLimburgs dagblad \

BERLIJN - Vooraleer er op termijn
sprake kan zijn van toegroeien naar
een federatieve Duitse eenheid on-
der behoud van de bestaande gren-
zen zal de Bondsrepubliek op het
punt van haar vrije-marktpolitiek
de DDR halverwege tegemoet moe-
ten komen, zo meent de op twee na
grootste oppositiegroep in de DDR,
.Democratie Nu.
Maar hoe de verkleining van de
kloof in rijkdom tussen Bondsrepu-
bliek en de socialistische DDR pre-
cies zou moeten plaatsvinden zegt
de groep niet. Intussen werden de
Bondsrepubliek en de DDR het er
gisteren over eens een gezamenlijke'
economische commissie te vormen
en een samenwerkingsovereen-
komst te sluiten.
In de DDR werd gisteren officieel
bekendgemaakt, dat het vroegere
luxecentrum Wandlitz bij Berlijn
waar politburoleden woonden, zal
worden veranderd in een gezond-
heids- en rehabilitatie-oord met 400



Malaise in verkoop
premie-koopwoningen

Aangezien het aantal passagiers dat
vanaf 'Maastricht' vertrok van 1987
tot 1989 is verdubbeld (van 159.000
tot 310.000 mensen), wordt er steeds
meer gebruik gemaaktvan het info-
nummer 043-666680. Om dat tele-
foonnummer enigszins te ontlasten
en om de informatieservice te ver-
beteren is een overeenkomst geslo-
ten met NOS-Teletekst.

Karton producent
naar Venlo

Vervoer mcl satelliet-communicatie

Transportgigant
naar vliegveld

Roberts Express gaat straks op een
nog erg ongebruikelijke manier
transporten verzorgen. Het bedrijf
heeft alle trucks voorzien van satel-
liet communicatie-apparatuur.

Daarmee is het voor het kantoor in
Beek mogelijk op elk gewenst mo-
ment contact te hebben met de

chauffeurs terwijl bovendien van
elke vrachtauto tot op driehonderd
meter nauwkeurig de positie van de
trucks kan worden bepaald. Via de
computer kunnen vervolgens zowel
de afzender van de goederen als de
ontvanger nauwkeurig op de hoogte
worden gehouden van de actuele
positie van truck en lading.

Op die manier kan Roberts tot op
een half uur nauwkeurig voorspel-
len hoe laat de vrachtwagen aan-
komt. De transporten zullen wor-
den uitgevoerd door gecontracteer-
de 'chauffeur-eigenaars' die in zoge-
naamde 'express-centers' in de di-
verse Europese landen worden ge-
stationeerd. De chauffeurs zullen
zelf moeten zorgen voor het onder-
houd van hun trucks. Roberts Ex-
press gaat voorlopig transporten
verzorgen in de Benelux, Frankrijk
en West-Duitsland.

Het bedrijf is een dochter van de
Amerikaanse onderneming Road-
way Services Ine. die met 23.000
werknemers, 30.000 trucks en trai-
lers en een omzet van twee miljard
dollar tot de allergrootsten in de
transportbranche behoort.

Pjfecteur W. Keulemans van Ro-
«erts Express Europa verwacht dat~e vestiging op Maastricht Airport
* in maart 1990 operationeel zal?Pn- Het kantoorpersoneel zal dan
°Jfnen afzienbare tijd uitgroeien tot
gemaal 50. Het bedrijf heeft in
r^k geen laad- en losvoorzienin-
P*l nodig, omdat de chauffeursp^htstreeks van aanbieder naar
P^ger gaan rijden. Vanuit Maas-bot Airport wordt alleen de coör-"'hatie verzorgd.

5^K - Het grote transportbedrijf
goberts Express uit de Verenigde
r^ten gaat zich vestigen op Maas-Pcht Airport in Beek. Het is na"exham in Kerkrade, Takenaka in

en Mead in Venlo het*>erde buitenlandse bedijf dat deze
J^k na bemiddeling door het Liof
,°or Limburg kiest.

VENLO - Een van 's werelds groot-
ste kartonproducenten, het Ameri-
kaanse bedrijf Mead Coated Board,
bouwt in Venlo een grootschalig
Europees distributiecentrum inclu-
sief een produktiehal voor het be-
werken en snijden van karton. Het
bedrijf investeert 33 miljoen gulden
in de vestiging opVenlo TradePort.

Van onze redactie economie

Op 2,5 ha gaatMead een volledig ge-
automatiseerd loodscomplex bou-
wen voor de opslag van zon 10.000
ton karton. Het karton wordt met
containers aangevoerd vanuit de
Verenigde Staten, via de haven van
Rotterdam. Vanuit de vestiging in
Venlo worden ongeveer 1000 afne-
mers in Europa, het Midden-Oosten
en Noord-Afrika bediend.

Van onze verslaggever

J^ELEEN - Het Bouwfonds Limburgse Gemeenten (BLG)saat dit jaar de gevolgen merken van de landelijke malaise in~e verkoop van premie-koopwonigen. Ten opzichte van de eer-
,le driekwartalen van 1988 isdit jaarvoor liefst 42 miljoen gul-
ei minder aan hypothecaire leningen gepasseerd. Toten met

rePtember is nu voor 297 miljoen aan hypotheken geboekt. Vo-
,J§ jaarrond dezetijd was dat 339 miljoen. In de begroting ging

i et BLG uit van van een omzet van f4OO miljoen over 1989. Die
i' Pr°gnose is nu bijgesteld tot f3BO miljoen.

Winst

Volgens voorzitter van het alge-
meen bestuur A. van Goethem is
die gevoelige tik bijna geheel toe te
schrijven aan de gedaalde vraag
naar premie-koopwoningen en
met name naar premie A-wonin-
gen. En juist in die sector was het
BLG van oudsher altijd zo sterk.
Het aantal BLG-hypotheken voor

deling. Vermoed wordt dat veel
huizenkopers de afwikkeling met
opzet vertragen in verband met de
discussies rond de verlaging van
de overdrachtsbelasting. Met al die
hypotheekaanvragen nog in het
verschiet verwacht Van Goethem
een goed begin van het nieuwe
jaar.

premie-A woningen is met 38 pro
cent gedaald.

Abonnement op de tandarts

Limburg beleeft
primeur Tandplan

"Een abonnemeiit op de tandarts, mogelijk een toekomsti-
ge trend. Archieffoto: FRANS RADE

In de periode tot en met september
is voor 297 miljoen aan hypothe-
ken 'geproduceerd' en is voor 192
miljoen aan hypotheken afgelost.
In totaal is de hypotheekporte-
feuille daardoor gegroeid met 105
miljoen. Dat is meer dan het BLG
dit jaar had verwacht. Het Bouw-
fonds denkt dat de hypotheekpor-
tefeuille aan het eind van dit jaar
met 130 miljoen zal zijn gegroeid
tot een totaal van ruim 3,5 miljard.

’SpoorlijnHeerlen

naar Aken in 1992’
Minister Verkeeren Waterstaat:

vrijwel volledige tandheelkundi-
ge zorg. Volgens de tandartsen
die het plan hebben bedacht is
het grote voordeel van het abon-
nement dat de patiënt weet hoe
hoog zijn tandartskosten de ko-
mende jarenzullen uitvallen. Het
maandelijkse tarief varieert tus-
sen 9 en 27,50 gulden, afhanke-
lijk van de toestand van het gebit
van de patiënt.

Uiteindelijk zal door een rente-
meevaller de toegezegde winst van
32,6 miljoen kunnen worden ge-
handhaafd, waardoor de uitkering
van f25 miljoen aan de gemeenten
veilig is gesteld. Weer veel zink

en cadmium
in Maas

In januari gaat de bouw van het be-
drijf van start. Ruim een jaar later
komt devestiging gereed en zal dan
ongeveer 50 mensen uit Venlo en
omgeving werk bieden.

Voorkeur

Mead heeft pas na een diepgaand
vergelijkend onderzoek gekozen
voor Venlo, ten nadele van de
Noordduitse havensteden Ham-
burg en Bremen. Venlo kreeg de
voorkeur vanwege de concentratie
van bedrijven in Venlo en omgeving
die zijn gespecialiseerd in logistieke
dienstverlening. Bovendien kan het
karton vanuit Venlo zowel per con-
tainer, als gewoon in de vrachtwa-
gen, maar ook over het spoor ver-
voerd worden. Het vervoer zal ech-
ter overwegend per container
plaatsvinden. Daarom gaat Mead
zich vlak naast de nieuweECT con-
tainer-terminal vestigen. Vandaar-
uit zal jaarlijks zon 70.000 ton ver-
der worden getransporteerd.

Het is wel vereist dat de Tand-
plan-abonnee eerst zijn gebit laat
saneren. Ook moeten de aanwij-
zingen van de tandarts strikt
worden opgevolgd. Gebeurt dat
niet dan wordt het tarief ver-
hoogd. In het uiterste geval
wordt de patiënt zelfs uitgeslo-
ten. De belangstelling voor
Tandplan is volgens de deelne-
mende tandartsen redelijk. Ook
steeds meer tandartsen tonen in-
teresse in Tandplan.

Tandplan komt ér op neer dat
men tegen betaling van een vast
bedrag per maand recht heeft op

MAASTRICHT - Afgelopen dins-
dag zijn in het water van de Maas
aan de Belgisch-Nederlandse grens
sterk verhoogde gehalten van de
giftige stoffen cadmium en zink
waargenomen. Dat heeft de Dienst
Binnenwateren van Rijkswaterstaat
gisteren meegedeeld.

HEERLEN - Ongeveer 80 van de
270 Limburgse tandartsen pro-
beren hun patiënten warm te ma-
ken voor Tandplan, een abonne-
ment op de tandarts. Het is de be-
doeling dat Tandplan in de toe-
komst landelijk wordt inge-
voerd, maar Limburg is op dit
moment de enige provincie waar
reclame wordt gemaakt voor een
abonnement op de tandarts. De
Nederlandse Maatschappij tot
Bevordering der Tandheelkunde
wil eerst toetsen hoe de campag-
ne voor Tandplan in Limburg
aanslaat. Daarna zal, eventueel in
een andere opzet in de rest van
het land reclame worden ge-
maakt.

e Van onze verslaggever

J S.EERLEN - Minister Maij-Weggen
JjVerkeer en Waterstaat) gelooft dat

nl pr. sP°orverbinding tussen Heerlen
i * Aken in 1992 en mogelijk zelfs al
jj . n jaar eerder, een feit kan zijn. De3valnister antwoordt dat op vragenj *n de Tweede Kamer. Maij-Weg-
j en erkent dat daarvoor wel de me-werking van de autoriteiten in

* fnv? "^u'tsland noodzakelijk is. In-
iDo 's heeft ze haar Duitse collega
i Shn eens °P het belang van deze

p°orlijn wijzen.

burgse provinciebestuur, de ge-
meente Heerlen en de NS. De pro-
vincie heeft 1,8 miljoen over voor
een twee-uursverbinding tussen
Heerlen en Aken. Als er een een-
uursverbinding komt, willenGS dat
bedrag zelfs verdubbelen. Burge-
meester Van Zeil van Heerlen liet
eerder al weten grote mogelijkhe-
den te zien voor de spoorlijn. Vol-
gens hem kan Zuid-Limburg via die
verbinding een goede aansluiting
krijgen op de supersnelle trein
TGV.

LANDGRAAF - In de nacht van
woensdag op donderdag heeft de
Landgraafse politie tijdens een alco-
holcontrole twee automobilisten
een rijverbod opgelegd en bij drie
een procesverbaal opgemaakt.

Alcoholcontrole
in Landgraaf

2i teh9 bekend zijn de Duitse autori-
jd len (met uitzondering van het ge-
jventebestuur van Aken) en de
tm^sehe Bundesbahn niet over-ga van het nut van de spoorlijn,

'n tegenstelling tot het Lim- gepast

De trein tussen Heerlen-Aken zal
gebruik maken van het baanvak
Landgraaf-Herzogenrath. Momen-
teel rijden op dit traject alleen goe-
derentreinen. Voor personenver-
voer moet het speciaal worden aan-

Burgemeester drs H. J. Kaiser van
Margraten nam een voorstel van
het dagelijks bestuur voor een soe-
peler reglement voor het verstrek-
ken van leningen te baat om op-
nieuw principiële vraagtekens te
zetten achter de koers van het
Bouwfonds. Bij een eerdere verga-
dering wierp hij al eens de vraag
op of het BLG nu een sociaal in-
strument is ten behoeve van de
volkshuisvesting of een bedrijfse-
conomisch instrument ten behoe-
ve van het rendement van de ge-
meenten.

Ook dit keer signaleerde Kaiser
dat het BLG dreigt af te wijken van
de oorspronkelike doelstellingen
omdat het fonds steeds commer-
ciëler gaat werken. "Misschien is
het beter het Bouwfonds om te zet-
ten in een Naamloze Vennoot-
schap", aldus Kaiser. "Dat geeft
meer slagvaardigheid."
Voorzitter Van Goethem erkende
dat het BLG een commerciële hy-
potheekbank is geworden. „We
zijn marktleider en proberen dat
overeind te houden door een brug
te slaan tussen realiteit en idealis-
me. Door onze huidige constructie
krijgen we bovendien korting op
de kapitaalmarkt. Dat kunnen we
als NV wel vergeten."

Principes

Als andere oorzaken voor de om-
zetdaling noemde Van Goethem
op de gisteren gehouden aandeel-
houdersvergadering: de stijging
van de hypotheekrente en de aan-
scherping van de normen van het
Bemiddelend Orgaan Limburg
(BOL) voor toekenning van ge-
meentegarantie. Door die strenge-
re normen moet men dit jaar in
sommige situaties wel 5.000 gul-
den meer verdienen om voor ge-
meentegarantie in aanmerking te
komen dan in 1988. Van Goethem
kondigde aan dat inmiddels met
de staatssecretaris van Volkshuis-
vesting is overeengekomen dat de
BOL-normen volgend jaar weer
worden versoepeld tot het niveau
van 1988.

De oorzaak van de verontreiniging
is nog onbekend, zo verklaarde een
woordvoerster. Het ministerie van
verkeer en waterstaat heeft de Bel-
gische autoriteiten gisteren om op-
heldering gevraagd. De woordvoer-
ster kon niet zeggen wanneer het
antwoord daarop te verwachten is.

(ADVERTENTIE)
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bedrag open bedrag
koers dekoers wordt na de inschrijving op 19 december vastgesteld

volgens het tendersysteem
rente jaarlijks per 15 januari

aflossing op 15 januari 2000 wordt het uitstaande bedrag van de lening a pari
aflosbaar gesteld

inschrijving 19 decembera.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs
storting 15 januari 1990

leningvoorwaarden kosteloos verkrijgbaarbij banken en commissionairs

lijk schade veroorzaken aan kleine-
re organismen, zoals watervlooien.
Of ook het water dat voor drinkwa-
ter uit de Maas wordt ingenomen in
gevaar komt, is op dit moment nog
onduidelijk.

De dinsdag gemeten gehalten aar
cadmium liggen vijfkeer hoger dar
normaal; die aan zink tien keer. Der
gelijke gehalten zullen waarschijn

Venlo circa duizend kilo van de stof
kamfersulfonzuur in het water te-
recht was gekomen.

Wel heeft de Dienst Binnenwateren
het Waterwinbedrijf Brabantse
Biesbosch van de gemeten veront-
reiniging op de hoogte gesteld. Het
bedrijf stopte onlangs tijdelijk de
inname van Maaswater. Dat gebeur-
de omdat bij een bedrijfsongeval in

'Ghostbusters ll'
voor jong publiek

XP sluit terugkeer
naar Beek niet uit

Maastrichl Airport reageert verbaasd

(}J?STERDAM - Expressvervoer-
g XP sluit een terugkeer naar
To over één of twee jaar niet uit.
Sefn et bedrijf ruim een halfjaar
het werd overgenomen door
& J iransportconcern TNT, ver-
ing atï[te XP het overslagcentrum
ge beulen vanwege de beperkin-

op het aantal nachtvluchten op
*>liitStricht AirP°rt- Die overgang
fis p v°lgens president-commissa-
rj, " Swarttouw van de moeder-
njpf^chappij TNT Europe toch nogei helemaal definitief te zijn.

Aio Woordv°erder van Maastricht
ke] trport reageerde gisteren een tik-
Uiti " verbaasd en ongelovig op de,Vangen van xp en TNT-
">»et eiTld dat een bedr'Jf- nadat het
ver*

e Problemen vandien hier is
<wroltken, binnen een jaar te ken-
Mli geeft mogelijk weer terug te
Vol keren" Het wachten is nuslu!tens de woordvoerder op de he-rvorming in Den Haag.
Wat
Wo ,.d'? geluidscontouren betreft
een daar momenteel gedacht aan
tuj Scenario waarbij de grote vlieg-
-10 '<fn zoals de Jumbo-jet en de DC-
vOor jachts niet welkom zijn. Maar
sten stille British Aerospace-toe-

' "en waarmee TNT vliegt lijken

Ondanks de gedaalde omzet ziet
de toekomst er nog goed uit voor
het BLG. Op het ogenblik is een
opmerkelijk groot aantal nieuwe
hypotheken (ter waarde van f92
miljoen) bij het BLG nog in behan-TNT-topman Swarttouw ziet nogmogelijkhedenom met deze toestel-

len op Beek te vliegen. Voorwaarde
is wel dat binnen binnen één oftwee
jaareen akkoord wordt bereikt over
uitbreiding van de nachtvluchten
vanaf Beek. „We hebben nog steeds
de illusie dat het in Beek kan luk-
ken", aldus Swarttouw. XP wil
graag wegblijven van luchthavens
die met congestie te kampen heb-
ben.

Akkoord

er geen belemmeringen, behalve
het feit dat op Maastricht Airport
maximaal 43 vliegbewegingen per
nacht mógen worden uitgevoerd.
TNT beschikt op het ogenblik over
elf British Aerospace-toestellen van
het zeer stille type '146-200 Quiet
Trader'; 23 nieuwe exemplaren zijn
besteld.

Regie: Ivan Reitman; met: Bill Murray,
Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigour-
ney Weaver, Harold Ramis e.a. In:
Royal Heerlen, Mabi Maastricht en
Roxy Geleen.

„Maar als de tweede baan er komt,
keert XP zonder problemen terug
naar de basis, want daar kunnen we
dan veel beter uit de voeten", aldus
Swarttouw.

Vanwege de geluidsbeperkingen,
nachtvluchtbeperkingen en het uit-
blijven van de Oost-westbaan was
en is Beek niet meer aantrekkelijk.

man, en haar acht maanden oude baby.
Als de kinderwagen opeens een eigen
leven gaat leiden en haar bad vol met
roze slijm loopt is dat het sein om de
Ghostbusters weer te herenigen. Die
ontdekken al snel dat er in het museum
waar Dana werkt een boosaardige
geest schuilt die het op de stad gemunt
heeft. Hij is zijn wedergeboorte aan het
regelen, waarbij Dana's baby is uitver-
kozen als zijn nieuwe lichaam en de
'geboorte' kan alleen plaats vinden op
oudejaarsavond om middernacht. Wil-
len de Ghostbusters de stad van de to-
tale ondergang redden dan hebben zij
de hulp nodig van iets dat positieve ge-
voelens oproept.

Het is alweer een tijdje geleden dat de
Ghostbusters bij elkaar waren. Na hun
vorige optreden is iederzijns weegs ge-
gaan. Peter Venkman heeft een eigen
tv-show en Egon Spengler gaat onver-
stoord door met zijn onderzoek naar
het effect van menselijke emoties op
het gebied van de psycho-magnetische
energie. En omdat er geen spoken
meer te verjagen zijn luisteren Ray
Stantz en en Winston Zeddemore (niet
erg verdienstelijk, overigens) kinder-
partijtjes op met hun aanwezigheid.
Dat levert een aardig stukje zelfspot
op: de kinderen vinden niets aan het
tweetal en roepen luidkeels om He-
Man.

'Ghostbusters ll' moet het mijns in-
ziens hebben van een heel jong pu-
bliek. De enkele echt grappige momen-
ten en de special effects bieden niet ge-
noeg om de vele flauwiteiten en het
sentimentele einde te doen vergeten.

(ADVERTENTIE)
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Alles gaat zo zijn gangetje totdat er
vreemde dingen gebeuren in het leven
van Dana, de ex-vriendin van Venk- " Ghostbusters Winston Zeddemore (Ernie Hudson) (links) en Ray Stantz (Dan

Aykroyd) in 'Ghostbusters ll'.

Vluchten ’Beek’
op Teletekst

Vrijdag 15 december 1989 " 17

MAASTRICHT - Informatie ovei
aankomende en vertrekkende vlieg
tuigen op Maastricht Airport is bin
nenkort te zien op Teletekstpagin£
761, waarop alle inlichtingen staar
vermeld van regionale luchthaven!
in Nederland.

Bouwfonds: 42 miljoen minder hypothecaire leningen
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De Braun foodprocessor is de meest /ggjggSSN
snelle en ideale keukenhulp die u kunt N Ü METbedenken! Hij kan hakken.snijden, PRATIQraspen,mixen.kneden en nog veel meer... UnAl lb
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Promenade Heerlen
Wz A ~ 2e etage■■■■ telefoon 045-712057

binnenhuisofesg/7
MODERNE INTERIEUR VERZORGING► ZITMEUBELEN EETKAMERS WANDMEUBELEN VLOERBEDEKKING
TAPIJTEN GORDIJNEN VERLICHTING KUNSTNIJVERHEID

ROLF
BENZ
EBI CR EAT lON

I PROMOTIEI AANBIEDINGEN

I binnenhuisofes/pn
Rijksweg Centrum 2-2a, Postbus 360, 6160 AJ Geleen
Telefoon 04490-49212*

Openingstijden:
maandag 13-18 uur
dins-, woens-, en vrijdag 9-18 uur

▲ donderdag 9-21 uur
zaterdag 9-17 uur
A.s. zondag koopavond van 12.00 tot 17.00 uur

Wij vragen voor NUTH en omstreken

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

Melden: Limburgs Dagblad, Rumpenerstraat 81
Brunssum. Tel. 045-256363 tussen 8.30 en 17.00 uur.

I Limburgs Dagblad
—i ■

L^ JACOB JENSEN DENMAKK

exclusief I I
verkrijgbaar bij: j f

r (^l^m
T bour

Hoek Saroieaslraat-Geleenstraat
HEERLEN J

Tel 045-715321

VERTROUWD ADRES VOOR SIERAAD EN HORLOGE
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In het huwelijksgoederen-
register ter grimevan de ar-
rondissmeentsrechtbank te
Maastricht zijn op 8 decem-
ber 1989 onder nummer
13964 ingeschreven de hu-
welijksvoorwaarden staan-
de huwelijk gemaakt door
de echtelieden Jozef Wil-
helmus Gerardus Kleij-
kers en Jeanne Marie
Henriette Arme Mulkens,
beiden wonende te Sit-
tard, aan de Rijksweg Zuid
76.
Sittard,
Wilhelminastraat 53.Mr. W.B.J.M. Nelissen,
notaris.

jH&CORSTENS-AST VERSCHUREN
/"*" Helmond koopt

zat. 16 dcc. mankanaries lichte
kleur 9 popjes alle kleuren 4 rode
& roodzal man & popjes 13
kneu- & sijsbast 10 putterbas. 25
pst. glosters, witte & kuiven extra
prijs.d.duiven 10 meeuwen 4 ze-
bras 6 park 8 valken 17.50 witte
etc. 25 collis 15 pp. brengen:
TERBLIJT 10-1130 rijksw 46
Beek 1-2 maastrichterln 7. 2e af-
name SITTARD 10.30-12 putstr
Io_
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VEILING -17 en 18 dcc. 1989

I BOEDELVEILING |
alsmede

DE LIQUIDATIES VAN:
HOTEL/CONFERENTIE-OORD

en een MEUBELZAAK
H Boedelveiling in opdracht van notaris mr. C.H.M. Schenk te

Maastricht, een auto in opdracht van buitenlandse erfgenaam, via
Notariskantoor Smeets & Druncks te Maastricht. E
Horeca-inventaris afkomstig van een opgeheven
hotel/conferentieoord in opdracht van principaal i.v.m. liquidatie.
Liquidatie partij nieuwe meubelen van een gerenommeerde
meubelzaak in opdracht van belanghebbende. Alsmede diverse
deelboedels, particuliere inbreng in opdracht van diverse
principalen.

Veilingbedrijf Lambèr c.v. zal openbaar verkopen de komplete inboedels
als boven, alsmede een auto, horeca-inventaris, liquidatie partijen o.a.
meubels, tapijten en klokken. Deelboedels en particuliere inbreng. De
veilingen worden gehouden t.o.v. de weledelgestrenge vrouwe J.A.M.
Druncks, notaris te Maastricht.

I VEILING: ZONDAG 17 DECEMBER 1
aanvang 13.45 uur.

■ Openbaar verkocht worden: I
BOEDEL:
antiek meubilair: toogkast, Mechelse eethoek, Hollands dessert, keuken-
buffet, halstoel, nachtkastje, bidstoel, Engels hoekkastje, kasten etc.
Modern meubilair: leder bankstel, eiken eethoek, eiken broodkast, slaap-
kamer, barok eetkamertafel, 2-zitsbankjes, eiken bankstel, theemeubel,
commode etc.
Juwelen: o.a. goud: Omega dameshorologe, armband met 63 brilj. 0.95 crt., solitairring met 1 brilj. 1.01 crt., broche met 9 diam. 2.00 crt., rijring met 19
brilj. 0.99 crt. etc. Zilver: slagrihg, fantasiering, oorknopjes bezet met robijn,
smaragd, saffier, zircoon etc. etc.
Klokken: ant. Luikse wandklok, ant. comtoise (2x), Empire pendule, Art-de-
co bimbammer, régulateur, Zaanlander, régulateurs (liquidatiepartij) etc.
Schilderijen: Henk Bos (stilleven 2x), B. Heckers, A. v. Bergen, M.J. Bruy-
neel, J. v. Dinteren, J. v. Putten etc.
Perzische en Oosterse tapijten: Kaschmir zijde, Nam, Agra Keshan, Yol-
bars, Birdjan, Kirman, Berber, Chinees, Mir, Herati, Kars, Bachtiari, Kes-
han, Heralchi, diverse zijden, Bouchara, Beloutsch etc.
Kleingoed en Varia: Chinees porselein, paardehaam, accordeon, ant.
flambouw, kerkkandelaars, verrekijker, Tiffanystijl lamp, bestekcassette,
schildersezel, pathafoon, stereo-instal., bronzen olielamp, koelkast, was-
machine, droger, fornuis, Holl. kroon, encyclopedie, vestzakhorloges, Di-
vers Regout en alles wat verder ter tafel komt.

I VEILING: MAANDAG 18 DECEMBER I
aanvang 19.00 uur

Openbaar verkocht worden:
HORECA:
RVS Meiko spoelmachine, ijsblokjesmachine, gekoelde werkbank, RVS
mobiele warmhoudwagens, keukenunits (10x), diepvries, stoelen (600
stuks), tafels (160 stuks), afzuiging, airheaters, konferentietafels, linnen-
goed, nachtkastjes (78 stuks), RVS spoelbakken (2x), buro's, barkrukken,
boekenrekjes (63 stuks), rolcontainers, kassaregisters, verlichting, glas-
werk, geluidsinstall., overhead projektor, projektiescherm, koelkast, verstel-
bare computertafel, schrijfmachines, brandblussers, schrobmachine, stem-
pelklok, friteuse, copieermachine, lattenbodems (74 stuks), weegschaal en
alles wat verder ter tafel komt.

MEUBELS:
Liquidatie partij nieuwe meubelen o.a. toogkast, Drentse kast (eiken), thee-
wagen, salontafels (rond en vierkant), eetkamertafels, stoelen met biezen
zit (set van 4 en 6), bankstellen, kapstok, eiken broodkast, hoekkast met vi-
trine opstand, dressoir (eiken), wandmeubel (eiken), hoekcombinatie met
vitrine, "schemerlamp, wijnrek, pied, manoulamp, barkrukken, lampen etc.
en alles wat verder ter tafel komt.

AUTO:
Chrysler ES 2.5i, bouwjr. mei 1989 kl. rood, 5-bak, getint glas, elec. ramen,
elec. spiegels, LM-velgen, is slechts 490 km mee gereden, valt nog onder
de garantie.

KIJKDAG:
Boedelgoederen, meubels (liquidatie) en auto: op zaterdag 16 december
1989 van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag 17 december van 10.00 tot
12.00 uur in zaal „'t Voske", Grotestraat 8 te Berg en Terblijt.

KIJKDAG:
Horecagoederen: op zaterdag 16 december van 10.00 tot 17.00 uur en op
maandag 18 december van 10.00 tot 13.00 uur in het pand Schinkelstraat
(tussen de huisnummers 13 en 25) te Heerlen. (Centrum).

De veilingen worden gehouden in zaal „'t Voske", Grotestraat 8 te Berg en
Terblijt.

Veiling zondag 17 december 1989, aanvang 13.45 uur (boedel)
Veiling maandag 18 december 1989, aanvang 19.00 uur

(Horeca, meubels en auto) 10207

Veilingbedrijf *^+ftfmWr&Z' góéderen cv
postbus 4137, 6202 PA Maastricht. Telefoon: 043-620649. I

Campagne 1989

Epilepsie
en Sport?
Zet jezelfniet

buitenspel
Vraag deinformatie

NATIONAALEPILEPSIE
FONDS/DE MACHT VAN

HET KLEINE
Postbus 9587

3506 GN Utrecht
giro34781

Mastro b.v.
Haagstraat 9, Merkelbeek

vraagt voor diverse projekten in BRD en Nederland
VAKBEKWAME

FOTOLASSERS ARGON/ELEKTR.
PIJPFITTERS

die zelfstandig kunnen werken naar ISO.

PIJPMONTEURS
Telefonisch aanmelden tijdens kantooruren van 9.00
tot 16.00 uur. Tel. 09-49201503584 of 04492-4575.

f \ bttHiHtfvzttndhvidmdivtHt

Het Overloon 2 Postbus 155
6411 TE Heerlen 6400 AD Heerlen

Ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 19,
tweede lid. van de Gemeenschappelijke Regeling
Basisgezondheidsdienst Oostelijk Zuid Limburg
deelt ondergetekende mede, dat op dinsdag.
19 december 1989 om 17.00uurin het dienst-
gebouwvan de BaGD aan het Overloon 2 te
Heerlen een openbare vergadering van het
Algemeen Bestuur wordt gehouden.

Heerlen. 15 december 1989.

V De Voorzitter, JMevr. E.F.M. Coenen-Vaessen.

HELP DE LEPRA BESTRIJDEN. DOE HET NU!

Foto met dank aan Dr. W.H.Jopling Wibautstraat 135,1097DN
Amsterdam. Tel. 020 -93 89 73

DAGELIJKS OM 16.15 - 20.15 UUR
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BIU MURRAY DAN AYKROYD■ SIGOURNEY WEAVER
HAROLDRAMIS RftKMORANiS

DAGELIJKS OM 14.30-16.30 - 18.45 - 21.00 UUR

BfllËTflEL
DAGELIJKS OM 14.00 UUR

DreamTeam
DAGELIJKS OM 15.00 - 18.15 - 20.30 UUR

CENTRALE KASSA: TEL. 045 - 71 42 00
EERSTE MIDDAGVOORSTELLING VANAF ’ 7,50.

. Randstad mÊk
heeft volop Jg.]L
Vakantiewerkers m/v
Bij een bedrijf in Kerkrade kunnen van 18 t/m 22 december
en van 27 t/m 29 december scholieren van 16-17 jaar aan de
slag. Werktijden van 07.00-15.00 uur.

Informatie bij Petra Eleveld, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

■V" randstad uitzendbureau

Pondokk>j(
l~Yjümlfjt INDONESISCHE SPECIALITEITEN

Ö^WM ANNEX EETHUIS

rfÖ^Vlelati KERKSTRAAT 268 - 270
ij leidu 6441 BL BRUNSSUM

NEDERLAND
045- 252116

GRATIS op zaterdag
PROEVEN 16-12-1989

Go-Tan laat u zien hoe u zelf op eenvoudige
wijze een rijsttafel kunt bereiden. Demonstratie
va. 12.00 uur in PONDOK MELATI. Tevens
bieden wij u de mogelijkheid om zondag de 17e
december onbeperkt te rijsttafelen voor ’ 17,50
per persoon. Tussen 12.00 en 17.00 uur.

Limburgs Dagblad Vrijdag 15 december 1989 " 18



j>9e komende dagen komen in""mmen jeugdleden van Klim-
-oil. Weer kerstukjes verkopen., °k een donatie is van harte wel-
Ooi?' K.imoP zoekt overigens
dp nieuwe bestuursleden en lei-rs, die zich dan kunnen aan-stelden.

Van onze verslaggever
ONDERBANKEN - Hoewel
de begrotingsbehandeling in
Onderbanken zich kenmerkte
door de felle kritiek die het
college verwerken moest,
werd gisteravond door de ver-
schillende fracties ook ruimte
geschapen voor constructieve
voorstellen en ideeën. Hieron-
der een kleine greep uit de
suggesties.
CDA

" Bereikbaarheid openbaar vervoer
verbeteren.

" Meer vertrouwen kweken tussen
raad en college.

HerikD’66wenstnogmeer
Openheid Streekgewest OZL

Tot 22 januariheeft Voogt de tijd
om zich via een nummerlijst in te
schrijven. Voor lijsten op naam
sluit deze termijn op 22 decem-
ber.

Vragen
Eerlijk is hij wel. Nic Wetzels,
enig WD'er in Kerkraadse raad.

Waarom moet Gulpers zonodig
op pad om kandidaten te 'ronse-
len'? „Omdat een van de Gul-
pers-politici is overgestapt naar
de nieuwe partij In Abdisschen-
bosch", weet Rutjens. En om het
aantal stemmen op peil te hou-
den, moet er dus een nieuwe
sterke man voor Gulpers in die
buurt komen. Zo ongeveer ver-
taald Rutjens het. Sprake van
rellen? Dan Gulpers bellen!

ermee te stoppen. Alleen kon hij
dat naar eigen zeggen zijn achter-
ban niet aandoen. En derhalve
komt hij wederom meteen eigen
lijst. Even leek het er op dat
Rutjens metD'66 in zee zou gaan,
hij is namelijk erg gecharmeerd
van die partij, maar de democra-
ten mogen nu eenmaal geen lyst-
verbindingen aangaan met plaat-
selijke partijen. Jammer dus.
Rutjens wil trouwens niet al te
veel roepen over de andere poli-
tici op zijn lijst. Zeker is dat uit-
bater John Theunissen van 't
Cuyperke in Übach over Worms
op nummer gelijfd wordt door de
fractie Gulpers.

Nadat al zijn collegafractievoor-
zitters zich uitgesloofd hadden in
ellenlange verhalen met veel
moeilijke termen, was zijn
speech tijdens de begrotingsbe-
handeling ronduit verfrissend.

Rob Silvertand van die partij
vertelt het verhaal toch nét even
anders. John Theunissen stond
op de lijst van de BBL en was
daar goed voor zon 200 stem-
men. De fractie Gulpers wist
hem vervolgens over te halen
naar haar partij over te stappen.
Met succes. Maar later krabbelde
Theunissen toch weer terug.

"Nic Wetzels...punten

Landgraaf ’81
Dat Leo van de Wall en Johan
Trijbels van Landgraaf '81 in die
volgorde op de lijst voor de ge-
meenteraadsverkiezingen staan,
zal toch niemand verwonderen.
Dat commissielid Lei Extra op
'brons' staat ook niet. Het meest
opvallende aan die lijst is toch
wel dat het hardnekkige gerucht
van de afgelopen maanden,
Huub Rutjens zou na de breuk
met Lei Bisschops van Burger-
belangen overgaan naar Land-
graaf '81, schipbreuk heeft gele-
den. Rutjens legde wel een der-
gelijk verzoek bij Van de Wall es
optafel, maar daarvoelde men er
nietvoor Rutjens op een verkies-
bare plek te zetten.

AdvenCs- en

- In de Adventstijd
«orden door veel verenigingen
harkten, concerten of speur-
j9chten georganiseerd. Tot
kerstmis worden al deze activi-
sten in het kort vermeld.

Even goede vrienden, de zaak
ging voor. Tot bekend werd dat
hij bij Rutjens op de lijst zou ko-
men. En dat was zeer tegen de
zin van de fractie Gulpers. Het
verhaal over 'de man in Abdis-
schenbosch verwijst Silvertand
overigens naar het rijk der fabe-
len.

Ronselen
Want Rutjens maakt zich erg
boos over de raadsleden Hor-
bach en Bertram. Die zouden na-
melijk regelmatig gesignaleerd
worden in dat café. En niet om
dronken te worden, neen, om de
uitbater te ontvoeren naar de
fractie Gulpers. Rutjens moet
daar niets van hebben. Theunis-
sen zelf trouwens ook niet. (Zegt
Rutjens). Rest wéér een vraag.

De avond-, weekend- en zondags-
diensten beginnen op vrijdagavond
en eindigen de volgende week vrij-
dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Bel TIGH S 711400.
HEERLEN. Apotheek Aarveld, Ver-
giliusstraat 18, S 713385 en Ganze-
weide, Stanleystraat 23, S 210772.
B.g.g. TIGH S 711400.
LANDGRAAF. Apotheek Meiser,
Kerkstraat 45 Waubach, S 313633.
Voor spoedgevallen dag en nacht
bereikbaar.
KERKRADE - EYGELSHOVEN.
Schönefeld, Hoofdstraat 2 Kerkra-
de S 452523
KERKRADE-WEST. Maussen,
Akerstraat 79, S 415440.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheiderstraat 52, »460923.
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur en
zondag van 12.00 tot 13.00 uur en
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor spoed-
gevallen dag en nacht geopend.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Simpel-
veld, S 441100. Zaterdag van 11.00
tot 15.00 uur en zondag van 14.30 tot
15.00 uur. Voor spoedgevallen kan
men terecht van 22.00 tot 22.30 uur.
HOENSBROEK. Martens, Hoofd-
straat 87, S 212214.
NUTH. Voor spoedgevallen eigen
apotheek (bgg TIGH S 711400).
TIGH - HEERLEN.
S 711400
(Informatie over avond- en week-
einddiensten van artsen, tandart-
sen, apothekers en het Groene
Kruis.)

weekendagenda

APOTHEKEN
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een zevenminnetje, Coumans
krijgt een 8 en Mans een 9 met
eervolle vermelding. Eerst was
dat een 10, maar er is pas iets ge-
weest". Eén ding is zeker. Met
Wetzels verliest de Kerkraadse
raad iets van zijn charme.Aarzelen

Ger Voogt wikt en weegt. Kan
best zijn dat ie bij een margrietje
de blaadjes aftrekt: blijf ik of
stap ik toch op?

That's the question
Wel staat vast dat het uit de VVD
gestapte Voerendaalse raadslid
Voogt niet onder een zogeheten
naamlijst zal deelnemen aan de
komende gemeenteraadsverkie-
zingen. „Als ik weer meedoe dan
is het via een nummerlijst. Bij-
voorbeeld, lijst twaalf Voogt,"
licht hij toe.

Hij had in een 'dood' kwartiertje
geteld dat de begroting 1229 pa-
gina's omvatte. In een tweede
dood kwartiertje had hij ook nog
eens het aantal vragen geteld dat
de diverse fracties had ingediend
bij het college. Het CDA was met
53 koploper, de PvdA was in 42
gevallen iets niet duidelijk en zo
verder. En uit de inhoud van die
vragen bleek volgens Wetzels dat
zelfs de grotefracties veel moeite
hadden om de begroting te kun-
nen volgen. „Kortom, het is voor
een gemeenteraad bijzonder
moeilijk om inhoudelijk com-
mentaar te leveren op de aange-
boden begroting". De rest van de
raad lachte gedurende het be-
toog regelmatig, vooral omdat de
intonatie door een hevige ver-
koudheid van Wetzels regelma-
tig afweek van wat taaiboekjes
voorschrijven. Maar lachten ze
niet ook een beetje, omdat ze
diep in hun hart wisten dat Wet-
zels niet ver van deroos had ge-
schoten? GROENE KRUIS

De beschouwingen zijn bedoeld
om de beleidslijnen van een ge-
meente aan een kritische be-
schouwing te onderwerpen. Valt
ook de intocht van sinterklaas
daar onder? Zonder al te lang te
willen argumenteren: nee. En
dus verdient de Kerkraadse
BBK-fractie de roe. Hun kostba-
re democratische tijd werd voor
een deel benut om teklagen over
het feit dat er niet gevlagd was
toen de sint Kerkrade binnen
kwam. Het liefst hadden ze in de
toekomst een vaandel gezien met
de BBK-kleuren. Ach ja, dan
mag de BBK-fractie pepernoten
strooien...

Eindredactie Emile Hollman.
Bijdragen van Hans Toonen en
JoosPhilippens.

HEERLEN. Wachtdienst voor
spoedgevallen tijdens avond en
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur. Week-
enden 24 uur doorlopend S 711400.
Werkdagen, tijdens werkuren,
S 713712.
NUTH - VOERENDAAL - SIMPEL-
VELD. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD - JA-
BEEK. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 259090.
HOENSBROEK - MERKELBEEK -
BINGELRADE. Wachtdienst voor
spoedgevallen S 225588.
KERKRADE. Voor spoedgevallen
is de dienstdoende verpleegkundi-
ge bereikbaar onder S 462222.
EYGELSHOVEN - LANDGRAAF.
Wachtdienst voor spoedgevallen
S 323030.

Afscheid
Wetzels keert overigens niet
meer terug in de raad. „Ach, de
jeugd wil een kans krijgen en zo
kan ik me weer meer in mijn no-
tarispraktijk storten". Als af-
scheidsgebaar gaf hij het college
aan het einde van zijn 'regeerpe-
riode' rapportcijfers. „Strater
krijgt een 8, Schröder een 7, Her-
mans een 6 tot 7, ach misschien

Overigens zal hij zich tijdens de
Kerst beraden over het nu op
eigen houtje deelnemen aan de
verkiezingen. „Zelf vind ik me
politiek niet uitgeteld. En ook uit
reacties blijkt dat menigeen mijn
politiek handelen positief waar-
deert. Toch wil ik me bezinning
op een eenmansstrijd," verdui-
delijkt hij zijn aarzeling.

Greep uit voorstellen en ideeën raadsfracties

I Ide kerk van Gerardus Majel-a te Heksenberg wordt zondag
P*l* 17.00 uur geconcerteerd door

et kerkkoor St. Caecilia, man-nenkoor L' Esprit Huls-Simpel-
|Jeld, een blokfluitensemble van
Qe muziekschool Heerlen en or-
galist JohnFrank. Entree vrij.

ARTSEN

Toch constructiviteit
bij raad Onderbanken

Dag voor de
’jonge vrouw’

Nova Heerlen
HEERLEN - Onder de naam 'La-
dy's First' houdt jongerencentrum
Nova (Ganzeweide 211, Heerlen) in
samenwerking met Straathoekwerk
zaterdag een dag speciaal bedoeld
voor de jonge vrouw. Vanaf 15.00
uur wordt in vlot tempo een groot
aantal activiteiten afgewerkt zoals
een mode- en een lingerieshow, een
zelfverdedigingsdemonstratie,

bloemschikken, grimeren, dames-
kappen, gezichtsverzorging, siera-
den- en gipsmaskers maken.

Naast de vele kijk- en doe-activitei-
ten wordt er veel informatie ver-
strekt over de 1990-maatregel, die
binnenkort van kracht gaat en over
opleidings- en werkmogelijkheden.
Om 18.30 uur maken de shows, de-
monstraties en workshops plaats
voor muzikale optredens van La
Louche, Me Tarzan en The Tetsjers.

De dag is weliswaar opgezet voor
jonge vrouwen, maar in feite is
iedereen welkom. De toegang is gra-
tis en er is ook gezorgdvoor kinder-
opvang.

VOERENDAAL. Praktijk Raad-
huisplein 4 S 751322.

SCHAESBERG. Zaterdag Ypen-
burg, Lichtenbergerstraat 30,
S 322072 en zondag Meyer, Fr.
Erenslaan 32, S 313186.
ÜBACH OVER WORMS - NIEU-
WENHAGEN. Eigen huisarts bel-
len.

KERKRADE-OOST. Tot zaterdag
12.00 uur vlg. telefoonbeantwoorder
van eigen huisarts. Van zaterdag
12.00 uur tot zondagmorgen 10.00
uur Vluggen, Bleijerheiderstraat 93,
S 452913. Van zondagmorgen 10.00
tot maandagmorgen 8.00 uur Hub-
bers, Haghenstraat 61, K 453003.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Schiffelers, Froweinweg 50 Eys,
S 04451-1500.

KERKRADE-WEST. Voor spoed-
gevallen eigen huisarts bellen.
SCHIMMERT. Voor spoedgevallen
eigen huisarts bellen.

BRUNSSUM - HOENSBROEK.
Voor spoedgevallen eigen huisarts
bellen.

HEERLEN. Voor spoedgevallen
TIGH (brandweercentrale) bellen
S 711400.

TANDARTSEN

SIMPELVELD - BOCHOLTZ -GULPEN - VAALS - WIJLRE - WIT-
TEM. Kusen, Burg. Teheuxweg 1
Gulpen S 04450-1436. Spreekuur
van 11.30 tot 12.00 uur en van 17.30
tot 18.00 uur.
BRUNSSUM - SCHINVELD -NUTH - HOENSBROEK - SCHIN-
NEN. Van de Werf, Douvenderweg
19 Oirsbeek S 04492-2039. Spreek-
uur van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.30 tot 18.00 uur.
HULPDIENST SOS
Dag en nacht bereikbaar, » 719999.

Geslachtsziektenbestrijding:
24-uurs infolijn S 740136.

KERKRADE - ÜBACH OVER
WORMS - SCHAESBERG - NIEU-
WENHAGEN - EYGELSHOVEN.
Thijssen, Industriestraat 88 Kerkra-
de, S 419556. Spreekuur van 11,30
tot 12.00 uur en van 19.00 tot 19.30
uur.

HEERLEN - HULSBERG - VOE-
RENDAAL. Van der Voort, Hoge-
weg 47 Voerendaal, S 751450.
Spreekuur zaterdag en zondag van
11.00 tot 12.00 uur. B.g.g. TIGH
S 711400.

Merkelbeek

" Gericht parkeerbeleid voeren.

" Gebruik maken van seniorencon-
vent.

" Opstellen asbestbeleid.

" Efficiëntere bedrijfsvoering ge-
meenschapshuizen maken.

Goosssens

" Knopen rond welzijnsbezuinigin-
gen doorhakken.

" Realiseren onderkomen buiten-
dienst.

"Verkeer door kern Schinveld
remmen.

" Meer werkgelegenheid werven.

Democraten

" Geen beleidszaken meer vooruit-
schuiven.

" Meer dienstbaarheid in richting
burgerij.

" Meer openheid over bestuursza-
ken.

" Geluidsonderzoek in heel Onder-
banken.

Kleine Onderbanken

" Duidelijke info over bestuursza-
ken naar burgerij.

" Meer deskundigheid eigen amb-
tenaren aanspreken.

" Cliëntgerichter werken.

" Werkklimaat onder ambtenaren
verbeteren.
"Zorgvuldiger omspringen met
grondrechten burgers.

PvdA

" Ontmanteling Awacsbasis.

" Bevordering beeld gemeente als
groengebied.

" Stimulatie sociale woningbouw.

" Aanleg overdekte bushaltes.

" Kinderopvang realiseren.

" Gemotoriseerd verkeer uit bos-
sen Schinveld weren.

Toon Pierik, die al langer ijvertvoor
meer openheid en democratie bij
het Streekgewest, is het vooral te
doen om een discussie op gang te
brengen over de manier waarop het
Streekgewest zou moeten functio-
neren. „Het gewest is alleen op af-
stand controleerbaar en wordt voor-
namelijk bestuurd door mensen, die
belangrijke taken binnen gemeen-
ten hebben. Dat strookt niet en
daarover zou indringend gesproken
moeten worden."

missievergaderingen. Bovendien
stelt D66 voor om de commissiever-
gadering op publieksvriendelijke
tijden (na 18.30 uur) te beginnen en
agenda's en besluitenlijsten ter ken-
nis te brengen aan alle raadsfracties
in de gemeente.

k Van onze verslaggever
(E^NSSUM - Raadslid Toon Pie-tefP an de eenmansfractie D66 in
f$a Ji sum dringt in een briefaan de

V
T
an het Streekgewest Oostelijk

o^ "Limburg aan op nog meer
t^ .n"eid, nadat in een evaluatieno-
Vesf dagelijks bestuur van de ge-
tiej> i^aac* Zlch al min of meer posi-
l>aar eft uitgelaten over het open-
Hn„ van commissievergade-
"fcenh' olgens Pierik is nog meer
fle nodig, al was het maar om
Westestuurslegitimiteit van het ge-
Wp versterken. Pierik doet der-
ft^e enkele voorstellen, die voor-
den ■ neerkorr»en op het inscha-n van burgers bij de bestuurlij-
Vit g Van zaken binnen het ge-

elt h^ voor om ruimte te ma"
van V?or burgers in de commissies
b Ur advies en bijstand. Ook moetensers spreekrecht krijgen in com-

Voerendaal

oostelijke mijnstreek S redactie: 739282

Kerkrade

" In het Hubertushuis wordt zon-
dag een vlooienmarkt gehouden.

" Het Bureau Sociale Begeleiding
houdt maandag van 14.00 tot 16.00
uur spreekuur voor ex-mijnwerkersi
in het Centrum voor Maatschappy
lijk werk, Kloosterraderstraat 20H

Hoensbroek

Schimmert

per persoon

Jan Morren
in de VUT

" Jan Morren neemt vandaag
afscheid van het Limburgs Dag-
blad. Hij gaat officieel per 1 ja-
nuari 1990 in de VUT. Na negen-
tien jaar lang bovengronds ge-
werkt te hebben op de Oranje
Nassaumijn. Toen die dicht ging,
maakte hij zijn entree bij het
Limburgs Dagblad. Eerst als cli-
chograaf, maar door het vorde-
ren der techniek kwam hij uit-
eindelijk terecht bij de copy-
proof. Het Limburgs Dagblad
biedt hem vandaag om 16.30 uur
een receptie aan in het bedrijfs-
restaurant.

Voorzitter

" Jo Deguelle (33) uit Heerlen is
unaniem gekozen als voorzitter
van de vakgroep AbvaKabo So-
ciale Werkvoorziening Oostelijk

# Jan Morren

Zuid-Limburg. Hij volgt Jo
Vaessen op die zich richt op lan-
delijke bondsactiviteiten.

" De harmonie St. David luistert
zondag om 11.15 uur de mis op. Nuth

Regioredactie
kostelijk Zuid-Limburg

Voorklachten
over bezorging
S 045-739881
Heerlen,J045-739284J'n» Dragstra,

045-710317Jnjle Hollman,* 045-422345
Rooijakkers,

JlfnsToonen, chefJ045-443316gehard Willems,

Kerkrade,* 045-455506
£°b Philippens,k504455-2161

Schinveld

men te koop aan in het gebouw aan
de Pijler. Morgen kan men er van
9.00 tot 16.00 uur terecht, op 21 de-
cembervan 16.00 tot 20.00 uur en op
23 december van 9.00 tot 14.00 uur.

" De pdv Wilhelmina houdt zon-
dag een hoktentoonstelling in café
De Kling.

DIERENARTS
Raadpleeg uw eigen dierenarts. U
wordt eventueel doorverwezen.

Duizend piek
voor belbus

" In de groene kamer van Kasteel
Hoensbroek wordt zondag om 16.00
uur een 'spook'-concert gehouden.
De entree is ’ 10,-. Voor reserve-
ring: S 211182.

" De Ritmic Group brengt morgen
een nieuwe CD uit. Om 20.00 uur
vindt er een feestavond plaats in het
verenigingslokaal aan de Kan. van
Nuijsstraat 6. Wethouders Goossens
krijgt de eerste CD.

Van onze verslaggever
ONDERBANKEN - De Raboban-
ken in Schinveld, Merkelbeek en
Doenrade/Jabeek hebben duizend
gulden geschonken aan de stichting
Ouderenwelzijn Onderbanken, als.
bijdrage in de exploitatiekosten van
de belbus. De banken zegden bo-
vendien toe dat de ouderenstichting
jaarlijks een bijdrage van duizend
gulden tegemoet kan blijven zien,
indien de belbus blijft rijden.
Overigens rijdt de belbus op 25 en
26 december en op 1 januari niet.
Vanaf dinsdag 2 januari loopt alles
weer normaal.

postduivenvereniging De
■hoop houdt zondag vanaf'ls.oo uur
■de Nuthershow in zaal Griezegrub-

" Scoutii he

ng van de Heem-
Hkundevereniging de
|Gun om uur

het Gemeenschapshuis een dia-le-
zing ober Schimmert. in vergehj-
king met het dorpKisumu inKema.
Entree ’ 1,50.

Schaesberg

# Burgemeester Hoogland stelt het winkelerf Treebeek in gebruik.

Winkelerf in Treebeek in gebruik
BRUNSSUM — Burgemeester Louw Hoogland
van Brunssum heeft gistermiddag het winkelerf
in Treebeek officieel in gebruik gesteld. Het
winkelerf aan de Schildstraat en de Weijenweg
is al een tijdje klaar, maar gisteren werd er feest

gevierd vanwege dit heuglijke feit. De Onderne-
mersvereniging Treebeek zorgde voor ballon-
nen voor de kinderen en gratis glühwein en ver-
dere versnaperingen in kerstsfeer.

" Marie-Cécile Moerdijk

Sint
Overigens is het wel zo dat dege-
ne binnen Landgraaf '81 de
meeste stemmen vergaart, ook
lijsttrekker wordt. Zo krijgen Jp
Quaden en Wiel Muyrers, de
nummers vier en vijf op de lijst,
ook nog een kansje straks in de
raad te komen. Zwaartepunt van
de fractie blijft onveranderd:
Driewerf neen tegen Op de
Kamp en bungalows in Strijtha-
gen.

* De Ouderraad van de basis-
School H. Hart inRimburg: houdt

vanaf 14.00 uur een kerst-
markt in zaal Dr Eek. Speciale

zijn een origami-de-
en een theeproef-

sta nd. Muzikale medewerking
VeHenen de fanfare Victoria en

Eendracht.

JJ.In de Christus Koningkerk teNieuw Einde geven hetkerkelijk, fgkoor St. Caecilia en het ker-
i?H)ke zangkoor St. Gregorius

Vijlen zondag om 16.00 uur
kerstconcert. Entree gratis.

Rutjens op zoek
Een nieuwe vraag dient zich na-
tuurlijk aan. Waar blijft Huub
Rutjens? En wie kan die beter
beantwoorden dan de politieke
verteraan himself. Het raadslid
dat komend jaar zijn 25-jarig ju-
bileum als zodanig hoopt vol te
maken, komt met een eigen lijst
op de proppen. Dat had niet veel
gescheeld trouwens. Want
Rutjens heeft serieus overwogen " Huub Rutjens ...eigen

lijst...

* Op het derde lustrumconcert
jari het mannenkoor RMK-1921

Marie Cecile Moerdijk te gast.
?et concert wordt zondag om"00 uur gegeven in de St. Vin-
.etltiuskerk te Brunssum. Ver-?er wordt medewerking ver-
end door Fer Heidendael,
J!?ns en Jadzia Daalman, Gerald
ï'Jnen, Janine Muylkens en boy
»^X- Voorverkoopadressen:

VV Lindenplein, gemeen-
,chapshuis Concordia en detoorleden.

Patiënten gezondheidscentrum
Hoensbroek-Noord kunnen dag en
nacht bellen, S 214821.

Het Grandtheater, Kerkberg 4
k Landgraaf heeft een uitge-
J"eid scala aan kerstactiviteiten., andaag wordt er al gestart. Op
?' programmma van dit week-. staan o.a. een kinderthea-. r en vertel-uurtjes voor de kin-eren. Uiteraard is er voor vol-wassenen veel cultureel genot .
aterdag is Francisco Ceia metJtlband te gast. De entree is dan

tientje.

oostelijke mijnstreek JLimburgs dagblad i

kiespijn
Kiespijn is een politieke ru-
briek die dient als aanloop
naar de gemeenteraadsver-
kiezingen die op 21 maart
1990 worden gehouden.
Deze rubiek verschijnt elke
vrijdag op deze pagina.

klein journaal
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Uitgeschakelde voorstopper Roda JC: ’Als ik dat geweten had... ’Libregts selecteert net
geopereerde FraserLimburgs DagbladSport

Frankfurt
koploper

Henk Fraser kreeg gistermiddag,
amper bijgekomen van de narcose,
een flinke opdoffer te verwerken.
„Verdomme, als ik dat geweten
had...", stamelde de voorstopper
van Roda JC vanaf zijn ziekbed. „Ik
had er totaal geen rekening mee ge-
houden dat ik weleens geselecteerd
zou kunnen worden voor het Neder-
lands Elftal". Naast Fraser is ook
John van Loen van Roda JC opge-
nomen in de selectie van Libregts.

Vrijdag 15 december 1989 I21

Jarige Timman
viert dubbel feest

Fraser hield geen rekening met een
uitverkiezing omdat hij door Thijs
Libregts, ondanks een aantal uitste-
kende prestaties, niet was geselec-
teerd voor het WK-kwalificatieduel
tegen Finland twee maanden gele-
den. „In die periode speelde ik de
sterren van de hemel. De laatste we-
ken gaat het, vooral omdat ik toch
veel hinder ondervond van die lies-
blessure, duidelijk minder. En nu
zit ik dan plotseling wel weer bij de
selectie".

- Jan Timman is op
de achtste editie van de KRO-

paaktweekamp snel in zijn voor-
Jjel te beslissen. Hij krijgt daarbij
jj'6 steun van tegenstander Nigel
j °rt. De Brit blunderde gisteren in6 tweede partij in tijdnood, waar-oor Timman op zijn 38ste verjaar-- oaêaê zijn tweede opeenvolgende
A'erwinning kon bijschrijven.

Pijn
Hij verbijt dubbele pijn, want ook
de operatie door dokter Van de Bre-
kel is hem niet in de koude kleren
gaan zitten. „Ik heb nog nooit zoveel
pijn gehad", laat hij weten. „Het
bleek dat ik aan beide kanten een
liesbreuk had. Maar volgens dokter
Van de Brekel is de operatie goed
geslaagd. Ik blijf in elk geval tot

teresse van buitenlandse clubs. Vol-
gens de dokter kan ik over twee we-
ken weer wat fietsen en over een
week of vier weer met de groep
meetrainen. Als alles goed gaat kan
ik over een dikke maand dus mijn
rentree maken".

Henk Fraser heeft geen idee waar-
om Thijs Libregts niet op de hoogte
was van zijn operatie. „Maar achter-
af heb ik toch wel spijt van deze in-
greep. Ik heb woensdag ook nog te-

maandag in het ziekenhuis. Daarna
zie ik wel verder".

Wanneer de geboren Rotterdammer
zijnrentree in het elftal van Roda JC
maakt, weet hij nog niet. „Nu ik een-
maal geopereerd ben, ga ik zeker
niet geforceerd proberen mijn
come-back te maken. Ik wil hele-
maal fit zijn, want er wacht een be-
langrijke periode. Ik moet me in de
kijker spelen. Dat is goed voor Roda
en voor mezelf in verband met de in-

Zetverloop tweede partij Nigel Short
(wit)-Jan Timman (zwart): 1. e2-e4, c7-c6; 2.
d2-d4, d7-d5; 3. e4-e5, LcB-f5; 4. c2-c3, e7-eö;
5. Lfl-e2, c6-c5; 6. a2-a3. c5-c4; 7. Pbl-d2,
PbB-c6; 8. Pgl-f3, LfB-e7; 9. b2-b3, c4xb3; 10.
Pd2xb3, PgB-h6; 11. a3-a4, 0-0; 12. a4-a5,
TaB-c8; 13. 0-0, f7-f6; 14. Lclxh6, g7xh6; 15.
e5xH6, Le7xf6; 16. Tfl-el, KgB-h8; 17. Ddl-
d2, Lf6-g7; 18. Dd2-e3. TcB-c7; 19. i_s-a6. b7-
b6; 20. Le2-b5, Pc6-e7; 21. Pb3-d2, Pe7-g6;
22. Tal-el, Tc7-e7; 23. Lbs-d3, e6-e5; 24.
d4xes, Pg6xes; 25. Ld3xfs, T«Jxfs; 26. Pf3-
d4, Pes-f3+ ; 27. Pe2xf3, Te7xe3; 28. Telxe3,
Tfs-f7; 29. Tcl-el, DdB-d6; 30. Te3-e8 +. Tf7-
-1B; 31. g2-g3, KhB-g8; 32. Pf3-h4, Lg7xd4; 33.
e3xd4, Dd6-f6; 34. TeBxfB +.KgBxfB; 35. Tel-
es. Df6-c6; 36. Ph4-f5, b6-b5; 37. Pfs-e7,
Dc6xa6; 38. Pe7xds, Da6-al + ; 39. Kgl-g2,
Dalxd4; 40. Tes-f5+ ,KfB-g7; 41. f2-13, wit
geeft strijd op.

Duitser vindt nationalistische gedoe maar griezelig

.et als in de eerste partij kreeg Tim-'Sn allehulp van zijn tegenstander..e echte vorm is bij deAmsterdam-
?er niet aanwezig, maar hij ge-
bikt wel de kansen diehem gebo-

-6n worden. Short maakte met wit.^idelijk de eerder opgelopen ne-
2?rlaag te willen uitwissen. Voor'■in tweede zet gebruikte hij tien
■peuten bedenktijd. De reactie van
i'ffiman was wat onverwacht. Op

bord verscheen een tamelijk on-tkende versie van de doorschuif-
ariant van de Carokann-verdedi-

r^g- Ook de commentatoren keken«^ast naar de ingewikkelde con-
vrUctie, met als logisch gevolg dat
pschillend over de kansen van

'de schakers werd gedacht.

Boris Becker minacht
gevoelens van de natie

DEN HAAG - Jos Mordang van
Fortuna Sittard en Remy Reynierse
van VVV moeten dit weekeinde
vanwege een derde gelekaart vanaf
de tribune de verrichtingen hun
ploeggenoten bekijken. De tucht-
commissie van de KNVB schorste
verder voor een wedstrijd: Van den
Wildenberg (Emmen), De Kruijff
(FC Utrecht), Steur (Volendam),
Blackson (Feyenoörd), Van Geel
(Feyenoörd), Huitema (Heeren-
veen), M. de Jong (Heerenveen) en
Brouwer (Telstar).

Mordang en
Reytiierse
geschorst

"Boris Becker
drijft de spot met
de overdreven
nationalitische
gevoelens van de
Duitsers.

Foto:
SOENAR CHAMID

Selectie

BOCHUM - Eintracht.Frankfurt is
in elk geval tot zaterdag de nieuwe
koploper in de Duitse Bundesliga.-
Gisteravond sleepte Eintracht bij
VIL Bochum een 2-2 gelijkspel uit
het vuur. Daardoor heeft de ploeg
nu, met een wedstrijd meer ge-
speeld, een punt voorsprong op
Bayern Munchen en Bayer Lever-
kusen.

Stand aan kop: Eintracht Frankfurt 21-28,
Bayern Munchen 20-27, Leverkusen 20-27,
FC Köln 20-25, Vfß Stuttgart 20-23.

In de voorlopige selectie van Oranje
zitten drie spelers die mogelijk hun
debuut maken als international. Dat
zijn Frans van Rooy (FC Antwerp),
Bart Latuheru (Vitesse) en Edward
Sturing (Vitesse). Minstens zo op-
vallend is de rentree van Danny
Blind. De vleugelverdediger, dit sei-
zoen de meest constante Ajacied,
speelde sinds 10 september 1986 -Tsjechoslowakije uit in Praag - niet
meer voor Oranje.
Het debutantenbal is een gevolg
van het vrij grote aantal afwezigen.
Het viertal van KV Mechelen (Bos-
man, Rutjes, Hofkens en Erwin
Koeman) heeft clubverplichtingen,
Gullit en Vanenburg zijn gebles-
seerd. Ronald Koeman is wel opge-
nomen in de selectie, hoewel hij van
Johan Cruijff geen toestemming
krijgt af tereizen. De verdediger van
Barcelona moet rusten.

Om de ploeg voor de interlandwed-
strijd, gespeeld in verband met het
100-jarig bestaan yan de KNVB, zo
veel mogelijk cachet te geven, heeft
Libregts Rijkaard en Van Basten
eveneens een uitnodiging gestuurd.
Of het tweetal kan spelen is twijfel-
achtig. Met AC Milan duelleren de
topinternationals drie dagen eerder
om de wereldbeker met Nacional
Medellin, alvorens de vermoeiende
reis naar Amsterdam kan worden
aanvaard.
De voorlopige selectie: Blind. Van 't Schip.
Winter, Wouters (allen Ajax), Van Tiggelen
(Anderlecht), Van Rooij (FC Antwerp). Ro-
nald Koeman (FC Barcelona), Reekers (VfL
Bochum), Hiele (Feyenoörd). Van Basten,
Rijkaard (beiden AC Milan). Van Aerle. Van
Breukelen, Ellerman, Kieft (allen PSV),
Fraser, VanLoen (beiden Roda JC), Huistra
(FC Twente), Latuheru en Sturing (beiden
Vitesse).

Eefje Ronnes
overleden

GELDROP - Bondscoach
Thijs Libregts houdt er een
vreemde wijze van selecteren
op na. Voor de vriendschappe-
lijke interland tegen Brazilië,
aanstaande woensdag in Rot-
terdam, heeft de bondscoach
van het Nederlands voetbalelf-
tal gistermorgen Henk Fraser
van Roda JC geselecteerd.
Precies op het moment dat Li-
bregts zijn keuze voor de inter-
land ter gelegenheid van het
100-jarig bestaan van de
KNVB bekend maakte, lag de
voorstopper van Roda JC ech-
ter in Geldrop op de operatie-
tafel om van een liesbreuk ver-
holpen te worden.

Skkjjort probeerde de Nederlander
JJ'ten de theorie te loodsen. Het ge-
ij 'g was een gecompliceerde stel-es, die al in het begin veel denk-
eperk vergde. Na een uur waren ne-. zetten gedaan. Timman kwam

cded uit de opening, al had hij wel
t^ dubbelpion op de h-lijn. Daar
Jtenover stond het bezit van het lo-
v rPaar. Het publiek vermaakteph uistekend met de stelling, ze-
<£ na 23. Lbs-d3 van Short, die
M>or Timman werd gevolgd door ...
2j-"es. Short offerde op de 27ste zetJl witte dame voor een toren en
*"» stuk.

STUTTGART - Al dat nationalisti-
sche gedoe vindt hij maar griezelig.
Praten over de eenwording van
Duitsland verloren tijd. Negentig
procent van degenen, die dit week-
einde bij de finale van de Daviscup
tussen de Bondsrepubliek Duits-
land en Zweden in Stuttgart zitten,
doen dat alleen om zelf gezien te
worden en voor het lekkere eten na
afloop. Aan de vooravond van wéér
een historisch tennisduel, waarin
hij de hoofdrol moet spelen, veegt
Boris Becker de vloer aan met het
'Wij-gevoel' van de natie.Ui. situatie bleef onduidelijk, de

moest uitsluitsel bie-jjj'J- Short zag echter bij elke zettj,V? problemen groeien. Timman
''Jd net a's °P de °PeninSsdag, veel
JP uitvoor zijn zetten. De beloning
§?s er naar. Na zijn 41ste zet besloot
u Ort de ongelijke strijd te staken.
Vjj* een grijns op het gezicht ont-
Va T'mman de dubbele felicitatie.

hrniddag begint Timman met witn de derde partij.

Oudinternationals
DDR en BRD
samen in actie

Voorgelicht door een uitgekiende
publiciteitscampagne was het Duit-
se' volk jarenlang de overtuiging
toegedaan, dat de warme gevoelens
die bewonderaars hem toedroegen
wederzijds waren. Dat Becker het
heerlijk vond op handen te worden
gedragen. lon Tiriac sloot zelfs een
contract met het boulevardblad
Bild om dat imago te verstevigen.
Tiriac is de manager van het Duitse
tennisfenomeen sinds de Roemeen
zich op een onbewaakt ogenblik in
een gehuurde limosine bij Beckers
ouders presenteerde.

ROERMOND - De 17-jarige Eefje
Ronnes uit Vlodrop is gisteren in
het Laurentius-ziekenhuis in Roer-
mond bezweken aan de zware ver-
wondingen die zij woensdag opliep
bij een verkeersongeval. De talent-
rijke surfster werd door een auto op
de Paarloseweg te St. Odiliënberg
van achteren geschept. De veelbelo-
vende watersportster nam onlangs
nog deel aan de wereldkampioen-
schappen windsurfen in de Ver-
enigde Staten. Zij behaalde 'daar
een dertiende plaats.

Twee jaar geleden al wijdde profes-
sor Iring Fetscher van de universi-
teit van Frankfurt een studie naar
de positie van Becker in de West-
duitse samenleving. „Het" succes
van Becker leidt de aandacht af van
de dagelijkse beslommeringen in de
politiek. Feitelijk is Becker een
soort boven-dimensionale persoon-
lijkheid, die mensen evenveel geluk
brengt als de hoofdprijs in de lotto.
Maar aan die verheerlijking kleeft
een aantal gevaarlijke aspecten",
waarschuwde de in politicologie en
sociale filosofie gespecialiseerde
hoogleraar toen al.

tI^ESDEN - Een elftal van Oost-
lioh en Westduitse oud-interna-
"*.» s sPeelt volgend jaar op 26
tw^t 'n Dresden tegen een teamto* spelers uit de 'Rest van de We-
ItJv- Dat is gisteren in Dresden be-
tj^dgemaakt. De definitieve selec-
<_(e . worden in februari medege-
ba^d- De Westduitsers Becken-
2e,Pr'. Maier, Netzer, Hoeness, Hol-
de ,pin> Overath en Seeler staan op
Q<p'°minatie om mee te spelen. Van
r> e tduitse kant worden Croy, Dör-
H6r' Kreische, Weise, Kische, Haef-
Vr__' "°gel, Ducke en Sammer ge-aagd.

Wimbledon voor de eerste maal
won. Te jong om te weten, hoe hij
werd ge- of misbruikt. Toen de offi-
ciële mening eenmaal gevestigd
was, bleek een correctie nauwelijks
meer mogelijk. Becker was de beer
die danste en Tiriac trok aan het
touw.

PARIJS - De Franse politie heeft
waarschijnlijk net op tijd kunnen
voorkomen dat het gezin van Mi-
chelPlatini, de voormalige stervoet-
baller en huidige bondscoach van
het Franse voetbalelftal, slachtoffer
zou worden van een gijzeling. Vol-
gens de politie speelde een groep
gangsters met de gedachte om de
twee kinderen van het gezin Platini,
Laurent (10) en Marine (8), te ont-
voeren. Het is niet bekend of en hoe-
veel aanhoudingen er zijn verricht.

Gezin Platini
ontsnapt aan

gijzeling
(ADVERTENTIE)

06-0443
...endan

krijgt u de
BelastingTelefoon
voorondernemers.

Als u, als ondernemer, met
vragen zit over de
Belastingherziening 'Oort'),

bel dan gratis de Belasting-
Telefoon voor ondernemen-.

Het nummer is op
werkdagen bereikbaar van
8 tot 5 uur.

Belastingdienst

iets van die 'andere' Becker naar
buiten. „Ik heb de mensen beter le-
ren kennen. Hun valse waardenpa-
troon. Ze gezien met al hun verkeer-
de ambities, superioriteitsgevoel,
eigendunk en geldzucht. Het heeft
me een lesje geleerd", vertrouwde
hij Judith Elian van L'-Equipe toe.

ten dat hij aan de andere kant van
de muur zo populair was. Hij raakte
geïnteresseerd in de levensomstan-
digheden. Vandaar dat hij nu zegt:
„Die Duitse eenwording is van on-
dergeschikt belang. Laten we eerst
zorgen dat de mensen voldoende te
eten krijgen en een behoorlijk dak
boven hun hoofd hebben". Robert Vunderink

weer koploper

(GRONINGEN - Twee dagen na
pertrek van Klaas Weide heeft

tgr *if.oningen een nieuwe voorzit-
jw Gisteravond werd tijdens een
b 6. Conferentie in het Oosterpark
de nd gemaakt, dat Wim Everards
v Qi Urëemeester van Haren zal op-

Maar Becker is niet iemand, die zich
voortdurend laat muilkorven. Dat
bleek al toen hij zich vrij maakte
van zijn tennisgoeroe Günther
Bosch. Naar verluidt heeft Tiriac te
horen gekregen dat hij zich in het
vervolg tot de zakelijke aangelegen-
heden moet beperken en de image-
building moet overlaten aan de in-
woner van het gebouw zelf: Boris
Becker.

Na het winnen van de Open Ameri-
kaanse kampioenschappen in okto-
ber van dit jaarkwam voor het eerst

„Hij maakt een latente hang naar
verering en bewondering wakker,
die nu eenmaal bij de bevolking
leeft. We mogen van geluk spreken,
dat de gevoelenszich niet richten op
de een of andere politieke figuur,
maar op de persoon van Becker".
Hij maakte een vergelijking met
Marilyn Monroe en de Beatles en
constateerde een omkering van
waarden: „Vroeger dacht het pu-
bliek; jeverdient zoveel omdat jezo
goed bent. Nu denken de mensen:
omdat hij zoveel verdient moet hij
wel goed zijn".

Becker zag af van weer een triom-
fantelijke thuiskomst in zijn ge-
boortestreek. In plaats daarvan trok
hij naar een dorpje in de DDR, ze-
ventig kilometer ten oosten van
Berlijn om zijn kapotte knieën te la-
ten genezen. De familie van zijn
vriendin Karine Schultz komt daar
vandaan.

DEVENTER - Niemand anders dan
Robert Vunderink lijkt de Heine-
ken marathonzesdaagse te gaan
winnen. De sterke schaatser uit
Raalte legde gisteren evenals in de
eerste twee etappes het peloton zijn
wil op. Met zijn zege in Deventer
nam de Nederlandse kampioen op
de tien kilometer de leiding in de
rangschikking over van Drnitri
Botsjkarjov.

Boris heeft het zich jaren laten aan-
leunen. Hij was zeventien, toen hij

Honderden bewonderaars kwamen
hem opzoeken. Sommigen sliepen
op straat, omdat er in de enkele tien-
tallen huizen van het dorp geen
plaats was. Becker had nooit gewe-

Het klinkt wat gemakkelijk uit de
mond van een speler, die miljoenen
verdient en wiens manager onlangs
een racketcontract ter waarde van
twaalf miljoen mark afsloot. Het zal
niet met vette koppen in de krant
worden gezet. Becker weet dat. Wel-
licht dat hij - de nimmer versagende
vechter van de tennisbaan - daarom
bewust op vele gevoelige tenen ging
staan. „Als ik dan toch in militaire
dienst moet, dan maar het liefst als
hospik".

- de grootste, de beste "

l ST. CHRISTOFFEL
r- Nrd. 148 Hoensbroek

" Henk Fraser
vanaf zijn
ziekbed in
Geldrop. „Nu
gaat me dat
mooie
Braziliaanse
shirt langs de
neus".

Foto:
PETER

SMULDERS

door ivo op den camp

gen Venray gespeeld, dus ik had
best een week later geopereerd kun-
nen worden. Niet dat ik voor de vol-
le honder procent fit was, maar
toch: spelen tegen Brazilië doe je
niet elke dag. Ik zou alleen al graag
tegen Brazilië willen spelen vanwe-
ge dat mooie shirt. Dat gaat nu aan
mijn neus voorbij".



SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK

" ARENSGENHOUT - Zondag
houdt Ruitervereniging Ravens-
bosch om 10.00 uur een indoor-
kerstconcours in Manege Ra-
vensbosch aan de Putweg 3 te
Arensgenhout. Er zal gespron-
gen worden in de klassen B, L,
M,en Z.

" MARGRATEN - Judoclub
Dracula uit Margraten organi-
seert zondag haar jaarlijkse inter-
nationaal judotoernooi. In de
sporthal De Hoven komen dan
meer dan 300 judoka's vanaf
10.00 uur op de matten.

zichzelf aan de linkervleugel te 1
ten insluiten, wordt de zwarte aa
val tot staan gebracht en krijgt w
zijn handen vrij voor een offensi
over de andere flank.
32. ...21-27 33. 41-36 5-10 34. 44-40 1
14 35. 40-35 4-10 36. 30-25 14-19 !
25-20 19x30 38. 35x24 10-14 39. 20:
13x4 40. 24-20 17-21 41. 29-24 4-10 i
33-29 10-15.
Nu rolt er een parelgave winst i
voor wit. Alleen met het vreemd U
ziende 42. ...3-9 had zwart zich ni
enigszins kunnen verdedigen.
43. 20-14! 12-17 44. 48-43! 27-32
47-41! 21-27 46. 39-33! Deze bepaa
niet-alledaagse wending levert e
volle' schijf winst op! 46. ...28x10
37X19 26x37 48. 41x23. Als nu cc
alles in stijl was gegaan, had zwi
op dit moment gecapituleerd, mi
ik denk dat Vermin in hevige ti
nood gewoonweg niet gezien he
dat hij materiaal achter is gekom<
Het is de enige verklaring waart
er nog zo veel overbodige zetten V
gen.
48. ...3-8 49. 29-24 16-21 50. 46-41
14 51. 19x10 15X4 52. 24-20 8-12 ■20-14 21-27 54. 41-37 12-17 55. 14-9
pas nu gaf zwart het op, er vo
(4x13) 23-18 met na (13-19) 37-
-(22x13) 31x11 + .

Om zelf op te lossen bovenstaa
mooie, niet al te moeilijke, min
tuur. Er geldtwit speelt en wint. C
lossing volgende week.

" CADIER EN KEER - Atletiek-
vereniging Mergelland houdt za-
terdag de tweede Bakkerbosch-
loop met start en finish aan de
Bemelerweg in Cadier en Keer.
Inschrijven kan in Auberge Ca-
dier Montagne,Rijksweg 17. tel.
04407-1253 en kost vijf gulden.

agenda

Volleybalprogramma: zaterdag 16 de-
cember: KERKRADE, sporthalRolduc,
17.00 uur: Furos-VCE. LANDGRAAF,
sporthal Baneberg, 14.15 uur: Da-
tak/VCL- Rooyse VK 2 (dames), 16.00
uur: Datak/VCL 2- Mytilus.

Prachtig gespeeld door Virni! Door

24. 45-40 7-12 25. 40-34 11-16 26. 38-33
6-11 27. 42-38 11-17 28. 33-29 21-26 29.
38-33 17-21 30. 35-30 12-17 31. 49-44
8-12 32. 36-31!

De 'Andreiko-Memorial', het on-
langs in Riga gespeelde grootmees-
tertoernooi ter nagedachtenis aan
oud-wereldkampioen Andries An-
dreiko, eindigde in een overwinning
voor Guntis Valneris. De jonge Sov-
jet-grootmeester, die al als junior
glorieerde met drie jeugdwereldti-
tels, onderstreepte zo nog eens dui-
delijk bij de senioren inmiddels ook
bij de allersterksten te horen. In
Riga liet Valneris o.m. Gantwarg,
Virni, Vigman en nog een twaalftal
anderen achter zich. De Nederland-
se afvaardiging Van der Zee (H),
Jansen en Bies deed het matig in
Riga; het drietal eindigde in de on-
derste helft van het klassement.
Het partijenbulletin van het toer-
nooi biedt meerdere fraaie partijen,
maar een van de hoogtepunten was
wel de volgende. Het duel tussen
Vadim Virni en de voor Zwitserland
uitkomende Nederlandse groot-
meester Hans Vermin komt abso-
luut in aanmerking voor een plaats
in een ooit te verschijnen bloemle-
zing van omsingelingspartijen.
Virni-Vermin Riga '89
1. 33-29 17-22 2. 39-33 11-17 3. 44-39
6-11 4. 50-44 1-6 5. 31-26 16-21 6. 32-28
19-23 7. 28x19 14x23 8. 29-24 20x29
9. 33x24 10-14 10. 34-30 14-20 11. 39-
-33 20X29 12. 33x24 13-19 13. 24x13
Bxl9.
Dit staat bekend als degelijke reac-
tie op de "8. 29-24-versie" van de
Keiler-variant, maar wit weet kans-
rijk tegenspel te ontwikkelen.
14. 40-34 2-8 15. 44-39 15-20 16. 39-33
20-25 17. 34-29 25x34 18. 29x40 9-13
19. 33-29 23x34 20. 40x29 19-23 21.
29-24 22-28 22. 43-39 17-22 23. 26x17
12X21.
Zwart heeft zijn schijven in de aan-
val geworpen, maar door stevige
controle over het belangrijke veld
24 heeft wit greep op de stelling.

" VolleybaltrainerKees Bosch van volleybalclub Hom straalt
rust uit op de bank. Foto: JANPAULKUIT

Na drie seizoenen haakte Kees
Bosch dit voorjaar met gemengde
gevoelens af bij HBC. „Dat heeft
verscheidene oorzaken. Op de eer-
ste plaats beschikten we niet over
echte spelbepalende spelers die een
team konden dragen. Daarnaast
werd er in verhouding tot de doel-
stelling niet professioneel genoeg
gedacht en gehandeld." Voldoening
put de oefenmeester alleen uit het
feit dat, evenals eerder in Nieuwen-
hagen, een aantal jongetalenten zo-
als Jan Hilkens, Mike Willems en
Marcel Hagens zich voortreffelijk
hebben ontwikkeld.
Voor het begin van dit seizoen had
Kees Bosch aanbiedingen van Da-
tak/VCL en Janssen & De Jong/VC
Hom. Het werd de laatste vereni-
ging. „Ik voelde er weinig voor om
voor een minimaal bedragje op de
reparatietoer te gaan bij Da-
tak/VCL. Daar is teveel fout gegaan,
heeft men veel geld gestopt in spe-
lers die een dergelijke investering
niet konden waarmaken. Hier in
Hom zie ik veel meer toekomstper-
spectief, wil men graag vooruit, al
moet voor de consequenties daar-
van moet nog enig begrip gekweekt
worden. Maar er is een dermate
kwalitatief goed bestuur dat we er
samen wel uit zullen komen."
Een andere factor telde overigens
ook zwaar mee bij de keuze. Kees
Bosch: „Het volleybalklimaat is hier
in het Middenlimburgse stukken
prettiger dan in de zuidelijke regio.
Daar stuit jevoortdurend op nijd en
afgunst, worden al jaren loopgraven
opgetrokken die zich nu tegen de
clubs keren. Het gemiddelde niveau
glijdt er voordurend verder af, het
aantal jeugdleden is schrikbarend
gezakt in vergelijking met elders.
Hier is veel meer openheid en on-
derlinge samenwerking. Zo hebben
we onlangs binnen veertien dagen
een project op poten kunnen zetten,
waarbinnen de talentvolle jeugd
van Hom, HBC en Ledüb samen
traint."

getrokken en uiteindelijk bleef
HBC dit voorjaar in de jacht op een
tweede plaats in de eerste divisie en
was kansloos in de promotiewed-
strijden naar de hoogste speelklas-
se. Kees Bosch: „Dit was een te ge-
forceerde exercitie. Ik was liever
met jonge spelers vijfde of zo ge-
worden. Dan was het binnen de ge-
stelde planning wel gelukt om goed
gestructureerd de eredivisie binnen
te stappen."

LANDGRAAF/HORN - Met zijn overgang naar de derde divi-
sieclub Janssen & De Jong/VC Hom lijkt volleybaltrainer
Kees Bosch(39) dit seizoen gekozen te hebben voor werken in
de luwte. Maar dat is slechts schijn. Bosch is een prestatiebe-
wuste oefenmeester in wiens planning de Middelimburgse for-
matie het volgend seizoenrijp dient te zijn voor promotie naar
de tweede divisie. De in Landgraaf woonachtige lerarar licha-
melijke opvoeding heeft een solide reputatie opgebouwd in de
Limburgse volleybalwereld. Een markante persoonlijkheid
met visie en ambitie. Veeleisend in zijn aanpak, maar deresul-
taten in de afgelopen jaren bewijzen zijn gelijk.

# René Geelen (boven)
van worstelvereniging
Simson uit Schaesberg
moet voor zijn ploeg aan-
treden in de belangrijke
wedstrijd tegen Den
Haag.

Foto: WIMKUSTERS

Worstelaars Simson
gaan voor play-offs

Worstelaars willen reranehe op Den Haag

SCHAESBERG - Morgenavond
worstelt Simson om 20.00 uur in
sporthal De Baneberg te Schaes-
berg de wellicht belangrijkste wed-
strijd van het seizoen. Gast is Sim-
son KDO uit Den Haag dat de
Schaesbergse worstelvereniging
eerder klopte. De stand van zaken is
inmiddels zo dat Olympia Utrecht
met twee punten de ranglijst aan-
voert gevolgd door Simson KDO
met een punt achterstand. Simson
Schaesberg staat weer twee punten
achter op hun naamgenoten uit Den
Haag.

De Schaesbergenaren zullen er alles
aan doen om op de eerste plaats van
de ranglijst te komen. De club die
dat bewerkstelligt kan met een punt
bonificatie de play offs in stappen.-
Trainer Ad Postma: „Dat is uiter-
aard een heel belangrijk punt". Bo-
vendien leven bij Simson pertinen-
te revanchegedachten. Postma zal
zijn team voor de topper iets anders
opstellen dan hij normaal pleegt te
doen. De kansen voor Simson op de
eerste plaats zijn niet slecht want na
Den Haag moet ook nog koploper
Olympia Utrecht in Schaesberg op
bezoek komen.

Van onze medewerker
t

Gedurende zijn lange spelerscarrie-
re was Kees Bosch een' dominante
hoekaanvaller. Geen natuurtalent,
maar een man met overzicht, die
zijn plaats afdwong op basis van ka-
rakter en strijdlust. De ex-interna-
tional maakte in 1965 kennis met
volleybal op de St. Petrus & Paulus
MULO in Schaesberg. Het school-
clubje dat in een bloeiperiode van
tien jaar opmarcheerde van de der-
de klasse naar de eredivisie. Behou-
dens een uitstapje naar Gemenser-
vice/VVC uit Vught in de tijd dat hij
in Tilburg studeerde, bleef Kees
Bosch het toenmalige Geevers/P&P
trouw. Tot halverwege het seizoen
79/80 na een diepgaand conflict met
trainer Jeu Dijk het tot een defini-
tieve breuk kwam.

Een seizoen acteerde Bosch bij VC
Maaseik in België. Vanaf 1981 ging
hij aan de slag als trainer/speler bij
SDO in Nieuwenhagen. Vijf seizoe-
nen duurde de verbintenis. Kees
Bosch: „Ik heb het er prima naar
mijnzin gehad. Door een goede wis-
selwerking met selectie en bestuur
hebben we er met beperkte midde-
len het maximum uitgehaald." On-
der zijn leiding ontwikkelden zich
latere klassespelers als Jos Nota,
Tino Bellemakers, Frans Akker-
mans en Jean Franssen. Een jaar— voor de fusie tussen Geevers/P&P
en Datak/SDO tot het huidige Da-
tak/VCL, haakte Bosch af: „We wa-
ren na die lange periode min of
meer op elkaar uitgekeken. Dat jaar
klopte Miniware/HBC bij mij aan
met een voorstel dat als muziek in
de oren klonk. Het concept behelste
de uitgroei van bescheiden tweede
divisieploeg tot een stabiele eredivi-
sionist binnen een termijn van vijf
jaar."
In Heythuizen werd Bosch al snel
geconfronteerd met het feit dat hij
weinig ruimte kreeg voor de gelei-
delijke opbouw van een evenwichti-
ge selectie. Bosch: „Kampioen spe-
len stond voorop. De onderbouwing
zou later ingenaaid moeten wor-
den." Veel zwaar geschut werd aan-

De schakende zusjes Polgar uit
Hongarije hebben al voor heel wat
commotie in de schaakwereld ge-
zorgd. Elk toernooi waar Zsusza
(20), Sofia (15) of Judit (13) aan deel-
neemt, mag zich verheugen op een
grote publieke belangstelling. Dat
moet ook het Ohra-toernooi gewe-
ten hebben toen ze de kleine Judit
Polgar naar Amsterdam haalde. Da-
gelijks stonden de kranten bol met
verslaggeving over de prestaties
van de jongste Polgar-telg. Met
speels gemak versloeg Polgar
'Geist', zoals een Nederlands week-
blad Judit noemde, menige groot-
meester. Judit kwam net als haar
zusjes al op heel jonge leeftijd in
aanraking met het schaakspel. Va-
derLaszlo Polgar diepsychocologie
doceert is van mening dat speciali-
satie in de vroege jeugd noodzake-
lijk is om iets te bereiken. Het
schaakspel bleek op alle drie zijn
dochters een grote aantrekkings-
kracht te hebben. Hieronder een
partijtje uit het Ohra-toernooi van
dit jaar. Judit die met 6V2 uit 9 ge-
deeld derde eindigdewint hier in de
aanval van de Nederlandse groot-
meester Hans Ree.
J. Polgar - H. Ree (Ohra 1989)
1. e4,c5 2. Pf3,e6 3. d4,c:d4.P:d4, Pf6
5. Pc3,d6 6. Le2,Le7 7. 0-0, 0-0 8.
Le3,a6 9. f4,Dc7 10. g4. Andere mo-
gelijkheden zijn 10. Del of 10. Khl.
De jonge Judit kent geen angst en
laat geen twijfel omtrent haar be-
doelingen. 10. .... TeB 11. gs,Pfd7 12.
Lhs,g6 13. Lg4,Pc6? Zwart had er
beter aan gedaan pion e6nog een

" GRONSVELD - In de sporthal
te Gronsveld wordt zondag een
jeux de boules toernooi voor tri-
plettes gehouden. De inschrijf-
kosten zijn 15 gulden per triplet-
te en kan tot 13.45 uur nog'gebeu-
ren. De wedstrijden beginnen
om 14T00 uur.

Geen paspoort geen doorbraak
Abdel Zaouini: ln Limburg ben ik uitgekeken’

titel in Europa of zo waarmaken.
Voor mij, en dan vooral voor mijn
sport, is dat Nederlanderschap erg
belangrijk. Hier ben ik uitgekeken.
Ik zoek een nieuweuitdaging en dat
vind ik alleen op internationaal ni-
veau"

met wiel gielkensVan onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

BRUNSSUM - „Helaas bezit ik
geen Nederlands paspoort". In een
gesprek met de Brunssumse tae-
kwon-doka Abdel Zaouini is het een
zinsnede die steeds weer opnieuw
opklinkt. De Marokkanse nationali-
teit, waar hij overigens trots op is, is
bij de sportbeoefening voor hem
een breekpunt. Limburg is voor zijn
capaciteiten te klein geworden, op
nationaal niveau hangt hij er maarzon beetje erbij en aan EK's en
WK's mag hij niet meedoen. Het is
voor Abdel Zaouini een frustratie
van het zuiverste soort. Was hij niet
zo succesvol dan was er niks aan de
hand. Nu hij echter ook internatio-
naal zijn mannetje blijkt te staan,
gorden die frustaties allengs maar
groter.

Aanvankelijk zocht de jonge Abdel
zijn sportieve heil in het voetbal.
Voor hoofdklasser Limburgia ging
hij door het vuur. Als 15-jarige werd
hij geobsedeerd door de geweldige
traptechnieken van zijn vrienden
die de taekwon-dosport beoefen-
den. Zaouini: „De beheersing van
het lichaam trok me zo aan. An dat
doet het nog steeds. Dat is dan voor-
al ten opzichte van je tegenstander
die daardoor minder risico loopt.
Maar zeker ook voor jezelfomdat je
dan niet gediskwalificeerd wordt.
Ik ben van mening dat een goede
warming up en een goede voorbe-
reiding zulke zaken praktisch bij
voorbaat uitsluiten".

Zuid-Limburg lijkt niet echt meer
geïnteresseerd in de ouderwetse ge-
zellige Martini open viertallenwed-
strijden. Misschien is de jarenlangeer-
varing dat je uiteindelijk tegen de
Westerlingen toch niet veel bereikt
hiervoor als hoofdoorzaak aan te wij-
zen, en houden we het hier dus maar
op ons kerst- en nieuwjaarsdrive-je.
Voorzover bekend doet deze keer al-
leen team Gielkens mee, dus de kans
op veel Zuidlimburgers in definale is
daarmee al niet erg groot.
Aangezien de eerste ronde zo dicht
mogelijk bij huis wordt gespeeld
moest dit team aantreden tegen team
Kraft uit Heythuysen. Het bleek voor
de Zuidlimburgers een gezellig uitje,
want er werd dik gewonnen. Een van
de zaken die tot deze gezelligheid bij-
droegen was dat je er nog restanten
van Marmic tegenkomt, een Italiaans
systeem dat in de bridge-encyclopedie
van 1976 al als verouderd werd aange-
merkt. Buiten Heythuysen is dat al ja-
ren in vergetelheid geraakt, maar er
zijn gelukkig nog bolwerken, waar dit
soort antiquiteiten met zorg wordt ge-
koesterd. Hoe Marmic bij het defen-
sief bieden werkt, blijkt uit het vol-
gende spel.
N/-

„Mijn ouders willen nog altijd graag
terug naar Marokko. Daarom dat ze
ook de Marokkanse nationaliteit
willen behouden. Ik denk daar an-

Abdel Zaouini heeft zich in de tae-
kwon-dosport sterk gemanifes-
teerd. Zes jaar beoefent hij deze
sport en de successen zijn bijzonder
snel gekomen. Een greep uit zijn
erelijst laat zien dat hij o.a. vijfkeer
Limburgs kampioen is geweest, een
keer Nederlands stijlkampioen als-
mede twee zilveren NK-medailles in
diezelfde discipline, hij won de
Open Nederlandse, Belgsiche en
Duitse kampioenschappen in zijn
klasse. De toernooizeges zijn allang
niet meer telbaar. Begrijpelijk dat
Zaouini zijn vleugels wil uitslaan,
maar nu gekortwiekt wordt vanwe-
ge dat vermaledijde paspoort.

Noord Oost Zuid West
2Sch 3KI 4Sch 5H j

en allen pas*
t̂>

Hier is dan Marmic in actie. 3KI be^kent dat je kort bent in die kleUf
partner dus verzoekt ruiten of hai\
te bieden. Natuurlijk is dat een on*Jnigevraag als jezelfeen 6-kaartruj.
hebt en slechts een slechte3-kaartil^ten. West zal met een 4-kaart harten,
een 3-kaart ruiten dus harten bi^en dan isLeiden in last. GelukkigJ^l
het hier geen echt probleem voor »» Jl
om 5H te bieden, maar met d&p
wordt een goede 6R-bod gemist-.,^
Oost had nu eenmaal zelf geen ru> j
kunnen bieden, want dat geeft j
een korte ruiten aan etc. $
Aan de andere tafel, met de heef
mevr. Spaay OW gaat dit:
Noord Oost Zuid West
Pas IR pas IH
ISch 2R 2Sch 3Sch
pas 3SA pas 4R
pas 4SA pas 5H
pas 6R ,f'Een keurig biedverloop. De I^'j/
neemt de schoppenuitkomst mcl Jl
aas en kan nu proberen eenklaver .|

te troeven of op de dubbele harten ,:
te spelen. Hij kiest uiteindelijk J,
het laatste, maar dat is alleen *%li
voor de statistiek, want beide sP^wijzen voeren hier tot succes- .^
droeg bij aan de royale overwin
en leerde voor de zoveelste keef
sommige conventies best naar hei
seum mogen.

rug wil naar Marokko zoals zij. En
vader, hij is mijn beste supporter,
begint dat nu stilaan ook in te zien.
Daarom verwacht ik dat ik binnen
niet al te lange tijd toch een Neder-
lands paspoort mag aanvragen. Dan

ders over. Vanaf mijn zevende jaar
ben ik hier opgegroeid. Ik heb hier
mijn vrienden en hoop na mijn
MTS-studie electronica hier een
baan te vinden. Ik heb mijn ouders
dan ook gezegd dat ik liever niet te-

" Abdel Zaouini in duel met zijn broer Bashir, terwijl de jongste Zaouini-telg in het mid-
den vechtlustig poseert. Foto: marcelvan hoorn

Gezien zijn grote techniche kwali-
teiten lijkt dat alles bij Abdel Zaoui-
ni, als men hem bezig ziet, een na-
tuurlijke zaak. Toch vindt hij dat hij
er veel voor moet doen. Vanwege
zijn studie kan hij helaas hooguit
drie keer per week trainen. „Graag
zou ik het anders zien, maar ik moet
nu toch kiezen voor mijn latere
brood. En dat betekent zonder meer
dat ik me moet intomen. Later hoop
ik die schade nog wel eens in te ha-
len". Ook in de keuze van wedstrij-
den kent Zaouini zijn beperking.
Maar dat ligt louter aan hem zelf. Hij
wil tijdens .wedstrijden uitsluitend
door de trainer van Yul-Kok Tree-
beek, Ben Bos, gecoacht worden.
„Niemand kent mij zo goed als Ben.
Hij alleen wat mijn mogelijkheden
zijn en hoe ik daarmee mijn tegen-

gaat een grote wens voor mij in ver-
vulling. Aanvankelijk heb ik met
het Nederlands team kunnen mee-
trainen. Tot het moment dat zich die
problemen voordeden. Als Marok-
kaan kan ik niet een Nederlandse

stander moet aanpakken. Als hij
niet op die stoel zit, dan voel ik me
ongelukkig. Hij heeft echter ook
verplichtingen van de club die hij
traint en daarom dat ik ook wel
eens, zij het helaas, wedstrijden laat
schieten".

Van onze medewerker PAUL DEMELINNE

Morgen wil. Simson voor eigen pu-
bliek orde op zaken stellen. Er wor-
den, te beginnen om 20.00 uur, vier
wedstrijden geworsteld. Simson 2
begint in de Grieks/Romeinse stijl
tegen Simson KDO 2.

Daarna vol-
gen de wedstrijden Simson 1-Sim-

son KDO 1; vervolgens worstelen
de teams wedstrijden in de vrije
stijl. De wedstrijden worden geleid
door scheidsrechter Tienhoven uit
Utrecht. In Utrecht staat nog de be-
langrijke derby De Halter-Olympia
op het programma. Koploper Olym-
pia zou verlies kunnen lijden.

keer te dekken. Beter was 13. ...,P
14. P:e6! Door een stuk te offer*

komt de zwarte koning meer op d
tocht te staan. 14. ...,f:e6 1
L:e6+,KhB 16. Pds. Met tempowir*
haalt wit nog een stuk bij de aanvS
16. ...,DbB. Er is niet veel beter, 0
16....,Dd8 volgt 17. Ld4+,Pdes (1
...,P:d4 18. D:d4t, Pes 19. L:cB, T:<
20. f:es) 18. Lb6.

Wit staat prachtig en kan met > i
Ld4+,Pdes 18. L:cB,D:cB 19. f:es HJ Istuk al terug winnen. Het stuk \oo\ L
echter niet weg en wit speelt jjILf7!,TfB 18. Ld4+.Pdes H
P:e7,P:e7,P:e7 19 T:f7 faalt ' |20.f:e5,T:fl+ 21. D:fl 20. f:es,d:es* \
Lcs,Kg7. Zou zwart 21 Dc 7t \
speeld hebben dan volgt 22.Dd6' I
22.Ld6. 22. L:e7,Da7+ 23. Khl.l^ \
Of 23. ...,T:f7 24. Lf6+,KgB 25. Ddj>(,
TfB 26. Dds+,Tf7 27. Le7 24. P%
Zwart kan niet op fl slaan wege' \
mat op f6 en gaf dus op.

sportkort

dammenmet john van den borst

" HEERLEN - Morgen houdt de
jeugdafdeling van Heerlen Sport
een open dag in haar accommo-
datie aan de Stadionbaan, met
mogelijkheid om te voetballen
voor spelers van alle leeftijden.
Vanaf 09.00 uur zijn gediplo-
meerde trainers aanwezig om
een en ander in goede banen te
leiden

Bouwmeester Bosch
aan het werk bij Horn

’Volleybalklimaatishierprettigerdaninhetzuiden’

Limburgs dogblad , sport
Vrijdag 15 december 1989 "22

met michiel bunnik



Kampioenschap der
tweejarigen op

draf- en renbaan
Van onze medewerker

HANS SINNIGE
SCHAESBERG - Vanavond vindt
op de draf- en renbaan Schaesberg
de laatste belangrijke koers voor
tweejarige dravers in ons land
plaats: het Kampioenschap der
Tweejarigen. Op de 25 mille aan
prijzengeld die aan deze koers ver-
bonden is zijn veel goede paarden
afgekomen.

Favoriet in het achtkoppige veld is
Everytranss R. Vorige week maakte
deze Velis-pupil zijn heroptreden
met een sterke overwinning, waar-
bij hij de nu ook startende Sea of
Galilee op de finish achterhaalde.
Toch zal het vanavond niet alleen
gaan tussen deze twee paarden. De
Utrechtse trainer Ronald van Stam
komt aan de start met de snelle Ca-
nadese merrie One to Many, een
paard dat uit haar enige vier starts

Handbalsters
V en L en Swift

in eigen hal
GELEEN - In de zaalhandbalcom-
petitie komen dit weekeinde alleen
de dames in actie. De heren hebben
tot begin januari vrijaf in verband
met diverse internationale evene-
menten van het nationaal team on-
der leiding van bondscoach Guus
Cantelberg.

Herschi/V en L, tweede op de rang-
lijst, treedt zondag om 14.45 uur in
de sporthal Glanerbrook te Geleen
aan tegen UVG. De ploeg uit Schie-
dam was vorig jaar de grote verras-
sing, maar verkeert dit seizoen in
degradatiegevaar. Normaliter moe-
ten de Geleense dames in staat wor-
den geacht in het spoor te blijven
van koploper Aalsmeer, dat op be-
zoek gaat bij hekkesluiter Hol-
box/Swift. Het duel in de Jo Gerris-
hal van Roermond begint om 14.15
uur. Of de ploeg van tramster Ilona
Venema niet alleen zichzelf maar
ook naaste buur V en L een dienst
kan bewijzen, lijkt hoogst twijfel-
achtig.

In de eerste divisie bij de dames
staat zondag om 13.10 uur in het
Sportcentrum van Sittard de topper
tussen VGZ/Sittardia en Tachos op
het programma.

Resterend programma eerste divisie: Auto
Caubo lason-Hermes (14.55, De Wiegerd
Valkenburg), Noav-DWS (13.40, sporthal
Susteren).

driemaal wist te winnen. Een ande-
re kanshebber is de wisselvallige
Exito Frisiana. Zijn laatste koers in
Frankrijk mislukte doordat hij aan
de start een galoppade maakte,
maar de hengst uit de stal van de
onttroonde landskampioen Tjitse
Smeding heeft al eerder laten zien
dat hij over veel snelheid beschikt.
Het omlijstende programma is de
moeite waard. In de Wolverhamp-
ton-prijs komt de Amerikaan Pas-
singAction aan de start. Zijn trainer
en rijder Hugo Langeweg debuteer-
de met deze import twee weken ge-
leden op de Hilversumse drafbaan
en won toen met groot gemak zijn
eerste koers in ons land. Vanavond
zal hij deze demonstratie nog eens'
herhalen voor het Limburgse pu-
bliek, want het ziet er niet naar uit
dat hij op paarden stuit die hem het
vuur aan de schenen kunnen leg-
gen. De eerste koers start om 19.00
uur.

/ ld-tips
Haydock-prijs: 1. Dyoca Buitenzorg; 2.
Chipper; 3. Doe Bellwood. Outsider: Home
Vision.
Dinslaken-prijs: 1. Calexi N.; 2. Delgado-
transs R.; 3. Ewing Lobell. Outsider: Caroli-
nes Choiee.
Geisenkirchen-prijs: 1.Tanit Divine; 2. Do-
nate H.; 3. Caluno J. Outsider: Biche Sour-
dine.
Kampioenschap der 2-jarigen: 1. E very-
transs R_; 2. Sea of Galilee: 3. One to Many.
Outsider: Exito Fnsiana.
Wolverhampton-prijs: 1. Passing Action: 2.
Danger Power; 3. Desmona C. Outsider:
Ninni Hanover en Asturia.
Sterrebeek-prijs: 1.Raise a Bid; 2. Dancing
Hanover: 3. Chianty Way. Outsider: Dean
Hazelaar.
New Abbot-prijs: 1. Ciska Crown; 2. Clau-
dia Casindra; 3. Cetted Jacky. Outsider:
Bep Hanover.
Kuurne-prijs: 1.Valco van Hulsel; 2. Anton
Aldorp; 3. Abbado R. Outsider: Zingaro
Last.
Leieester-prijs: 1. Charlotte Hanover; 2.
Anno Buitenzorg; 3. Betram Rodney. Outsi-
der: Zimrod B. en Boy de Bloomerd.
Keiklinghausen-prijs: 1. Dereddertranss
R.; 2. Belmondo O.; 3. Cid Olympic. Outsi-
der: Charlotta V.

sport kort

" CADIER EN KEER - Zaterdag
vindt in Cadier en Keer de Bakker-
bosloop plaats van AV Mergelland.
Aan de start komen onder meer
Mare en Roger Jaspers, Marcel de
Veen, Roger Klingensteijn, Marcel
de Veen en de Belgen Maurice Ver-
vaet en Antonia Gurreiro. Op het
programma staat een 10-km-loop.
Start om 15.30 uur in Cadier en
Keer.

sport in cijfers

BRIDGE
Terwinselen, Harrie de Klerk-trofee, voor-
ronde, groep A: 1. Sodekamp 60.50; 2. Ys-
selstein-Souren 59.00; 3. Kretzers-Schroe-
ders 57.08; groep B: 1. Förster-Simons 58.75;
2. Harmsen-Schiffers 55.83; 3 Felder-
Geurts. Nummers 1 en 2 van beide groepen
naar finale.

WATERPOLO
Sydnev, oefeninterland vrouwen: Austra
lië-Nederland 11-12 (4-2, 2-3, 3-4, 2-3).

WIELRENNEN
Kopenhagen, eindstand zesdaagse: 1.
Clark/Veggerby 288. 2. Diehl/Günther 142.
op 1 ronde 3. Marcussen/Hermann 239. op 2
ronden 4. Worre/Marki 138, 5. Wyder/Holen-
weger 88, op 3 ronden 6. Tourne/Frost 82, op
23 renden 11. Legrand/Carrara (Ned/Den)
191.

SCHAKEN
Mallorca, GMA-kwalificatietoernooi,
achtste ronde: Gelfand-Makaritsev 1/2-1/2,
Romanisjin-Goerevitsj 1/2-1/2, Drejev-Klin-
ger 1-0,Tsjeskovski-Miles 0-1, Adams-Mala-
nioek 0-1, Lpoetian-Milos 0-1, Balasjov-
Knaak 1-0, King-Krasenkov 1-0, Timotsjen-
ko-Todorcevic 0-1. Michaltsjisjin-Van der
Wiel 1/2-1/2, Piket-Savon 1-0, Brustman-
Douven 1-0, Prins-Achmilovskcga 0-1, Den-
ker-Vreeken 1/2-1/2, Heemskerk-Cubas 1/2-
1/2, Ree-Wolff 1-0. Stand aan kop: 1. Gel-
fand 7 punten, 2. King, Goerevitsj, Milos.
Makaritsjev, Romanisjin, Todorcevic, Ba-
lasjov, Malanioek, Drejev en Miles allen 6.

agenda
ZATERDAG
BRUNSSUM- Zaalvoetbal. Brunahal 16.00
uur, topper tussen SC Meetpoint en Bouw-
fonds.
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Oie puck achter me doet meerpijn dan de puck die me raakt ’Hans Baggen wil
naar Albertville

teerde jongen. Hij is wat mij betreft
met zijn twintig jaar de man voor de
toekomst. Het AGPO-toernooi is
voor mij een uitstekende gelegen-
heid om spelers te testen. Een derde
keeper moet jong zijn, maar hij
moet de kans krijgen erbij te zijn.
De sfeervan het internationale toer-
nooi opsnuiven. Hans heeft tot nu
toe twee interlands gedeeltelijk ge-
keept, maar ik heb hem in Jong
Oranje steeds gevolgd. Ik weet wat
hij kan, hij moet het alleen nog laten
zien. Hij moet zich nog bewijzen. En
dat kan al op de training. Hans kan
en moet veel harder werken wil hij
verder komen. Zijn techniek laat
nog te wensen over. Hij is nog te
agressief en komt te ver uit zijn
doel. In de competitie is dat niet zo
erg maar op internationaal niveau
wordt dat afgestraft. Verder is hij te
snel van zijn benen af, hij gaat vaak
op zijn kont zitten. Maar hij is nog
erg jong. De top van een keeper ligt
zo rond de 28 jaar. Of hij een kans
maakt om mee te gaan naar de
B-WK in Frankrijk hangt helemaal
van hem af.

Wa.t zegt de jonge sluitpost zelf van
de kritiek? „De bondscoach heeft
gelijk met zijn terechtwijzingen op
het technisch vlak. Maar daar wordt
hard aan gewerkt. Met mijn trainer
bij de Eaters, de Tsjechische ex-kee-
per Vaclav Sochor meet ik me een
Tsjechische stijl van keepen aan.

" Hans Baggert in een karakteristieke pose, met schaats en stick een doelpunt voorkomend.
Foto: PETER ROOZEN

Baggen is voor geen kleintje ver-
vaard. Hoeweel de doelman door de
spelers op leven en dood wordt be-
schermd betekent dat niet dat hij
onaantastbaar is. Vooral met power-
play tegen, als de tegenstander een

Henk Vossen niet in
Rally Monte Carlo

Coureur uit Tegelen teleurgesteld in LanciaVan onze medewerker
«"GELEN - Het ziet er naar
't dat het huwelijk tussen
tocia en Henk Vossen geen
hg leven beschoren is. In

geval wordt de rallyrij-
[r uit Tegelen, ondanks eer-

berichten, in de Rally van
°h_te Carlo niet ingezet door
* Lancia-importeur.

Fry van Wieren, zelfex-internatio-
tegenwoordig keuzeheer van

f nje zegt in zijn beste Canadees-
perlands: „Baggen is een getalen-

an Wieren

INLEEN - Bij de Smoke
aiters is hij geen vaste keus,

hij is wel uitgenodigd
:I't>r het Nederlands ijshoc-
.yteam. De twintigjarige
jttis Baggen, geboren in Ge-
11, speelt al vijftien seizoe-
-4ö voor de Eaters. Met zes

fr stond hij al op de schaat-
U De MEAO-student is door
Jödscoach Larry van Wieren
welecteerd voor het Vierlan-
4ltoernooi in Heerenveen
jlt vanavond begint. Oranje
"jtet zich daar met Frankrijk,
,ylen en Joegoslavië.
a
*'Geleendenaren Mollen, Louwers
j Hartogs spelen ook in de selectie.
i l toernooi is als testcase bedoeld
e »r het B-WK in Frankrijk volgend
*\ maart. Hans Baggen wil daar
"feg naar toe. Het is zijn doel zo ver
'gelijk te komen in zijn favoriete

1 °rt, met als uiteindelijk resultaat
aan de Olympische Spe-

'!van 1992 in het Franse Albertvil-

' Bondscoach Larry van Wieren is
""'harmeerd van de jonge goalie,
i over veel talent beschikt en de
Is moet krijgen internationale er-
'ing op te doen.

' nu toe heeft Baggen een kort
|3r indrukwekkend palmarès op-
joouwd. Samen met Tommy Har-tevan de Eaters is hij de enige die
(overstap van Jong Oranje naar
P A-team heeft kunnen maken. In
Pan werd hij tot meest waardevol-
speler van een landentoernooi
"r junioren uitgeroepen, en met

' tweede van de Smoke Eaters
(rd hij landskampioen. Met het
'ste reikte hij twee keer tot in de

van de play-offs.

i Tore Pettersson van de
(toke Eaters zet hem in volgens
\ Zweedse systeem. „Ik probeer
Sft keepers scherp te houden. Ze

Ifinen hooguit drie, vier westrij-
P geconcentreerd blijven spelen,
prna zet ik weer een ander in".
Pis Baggen: „Ik krijg op deze ma-
Fr mijn ritme niet te pakken, ik
pi niet in vorm." Zijn concurrentfi de Geleense ijshockeyclub is
'b van de Boogaard, een keeper
6 hij niet hoger inschat: „We zijn
'"ktisch gelijkwaardig, hij is wat
1'der en heeft meer ervaring. Wat ik
i*>tner vind is het feit dat hij
testal de thuiswedstrijden speelt.■*or eigen publiek wil ik ook graag
l* laten zien".

zo snel onderuit ga. Ik train ook op
reactiesnelheid, met een tennisrac-
ket in de kelder ballen tegen de
muur slaan en opvangen met de
vanghandschoen. Wat betreft de
kritiek op mijn manier van trainen
kan ik me voorstellen dat Van Wie-
ren vindt dat ik niet hard genoeg
train. Zo kom ik over, ik oog non-
chalant. Dat is mijn stijl, maar als ik
dat moet veranderen om een kans te
maken zal ik dat zeker doen".

Veel met de benen werken, op de
knieën in plaats van in spagaat om
sneller weer op de been te zijn. De
balans is dan ook beter zodat ik niet

sta nu zes keer in de week op het ijs,
ben zeker nog van plan tot mijn der-
tigste op niveau te keepen. ledereen
denkt dat je er gek voor moet zijn
om in dat doel te kruipen. Dat is niet
zo, het is een gevoel, je denkter niet
bij na. Over angst praat ik nog niet
eens. Als je denkt, pak je niks. Om
geraakt te worden is niet erg, de
puck achter je doet meer pijn dan de
puck die je raakt. We moeten ons
met het Nederlands team kunnen
handhaven in de B-poule, kwalifica-
tie afdwingen voor de Olympische
Spelen in Albertville. Met Van Wie-
ren moet dat lukken, hij was vroe-
ger een goede speler en is nu een
goede coach".

man meer op het ijs heeft gebeuren
er dingen voor de doelen die niet
door de beugel kunnen. „De meeste
clubs zetten bij powerplay een man-
netje voor het doel om de keeper te
irriteren. Daar kan ik me flink
kwaad om maken, zon jongenhoeft
dan niet op te kijken als hij een knal
krijgt". Behalve het feit dat de kee-
per heilig is bij ijshockey zijn het
vooral de rituelen voor de wedstrijd
die de leek opvallen. „Alle spelers
raken mijn legguards (beenbescher-
mers) aan. Bij de Eaters maakt Joep
Franke er een hele ceremonie van.
Eerst de palen van het doel met de
stick, dan de legguards weer en dan
de lat, tja die jongenzweert daarbij.

Puur bijgeloof, voor mij hoeft dat
niet".

Toekomst
„Mijn doel is zover mogelijk te ko-
men. Dat houdt in dat ik niet zit
vastgebakken aan de Smoke Eaters.
Ik kom uit Geleen, maar dat wil niet
zeggen dat ik hier altijd blijf. Ik had
voor dit seizoen al een aanbieding
op zak. Ik kon bij Heerenveen gaan
keepen voor 750 gulden in de week,
financieel interessant maar niet qua
spelniveau. Het liefst ga ik naar het
buitenland, mijn favoriete club is
Kölner EC, in Duitsland ook wel be-
kend onder de naam; die Haie. Ik

Van de andere kandidaten in het In-
ternationaal Nederlands Rallykam-
pioenschap is bekend dat John
Bosch met BMW M3kiest voor een
Europees programma en slechts bij
drie Nederlandse evenementen aan
de start zal verschijnen. Erwin Doc-
tor rijdt weer met een Ford Sierra
Cosworth het Nederlands Kam-
pioenschap. Paul Maaskant keert
weer terug in de rallysport, nu met
een Mitsubishi Galant Four.

De rallykalender voor het seizoen 1990:

4 maart: derde Eindhoven Rallysprint.
16/18 maart: internationale Holland Ral-
ly/Amsterdam.
6/8 april: internationaleAMAC Tulpenrally-
/Barneveld.
27/29 april: internationale Holland Hellen-
doorn Rally.
6 mei: MAWA Rallysprint/Nijmegen.
27 mei: Biesheuvel Rallysprinfßreda.
9 juni: internationale ELE Rally.
14/17 juni: internationale Rally Hessen/Bad
Hersfeld.
1 juli: Rally 77 Rallysprint/Circuit Zand-
voort.
9/22 juli: internationale Rallye Deutsch

i l'V's verliepen, behalve een over-i ?"iiing in de ELE-Rally, met pech< Jtegenslag. Volgens Henk Vossen
I j^e Lancia van hem weliswaar een

f^tenauto van de fabriek, maar al-
-1 het uiterlijk komt overeen met
l echte auto's. Onderhuids zijn
?R wel wat aanpassingen vereist
? tot maximale prestaties te ko-

[lid in. Echter, de auto arriveerde
[* halverwege het seizoen en de

£lk Vossen is een teleurgesteld
*1s na rallyseizoen 1989. Met een
Nabrieksauto van Lancia en een
Pot sponsorbudget ging hij de

1 tegenstelling tot het verleden
W& de preparatie van de auto nietBaanden van Vossen zelf. Het isP 1ook niet verwonderlijk dat Vos-
-5? geen trek meer heeft om rally-
f*oen 1990 met de groep A Lancia
Ijblijven rijden als de preparatie

„Ik rijd in 1990 alleen

Blijven nog enkele vraagstukken.
André Schoonenwolf nam na de
Zuiderzeerally 1989 afscheid van de
aktieve sport en zodoende zoekt
Henk Vossen een nieuwe navigator.
Bij voorkeur een Limburger. Ook
het sponsoraspect is nog duister
voor 1990. Henk Vossen heeft ech-
ter zijn overwinningsaspiraties nog
niet begraven. Aan het rallyfront
wordt gefluisterd dat Henk Vossen
in 1990 als privé-team een BMW M3
wil inzetten. In 1986 reed Vossen al
met een BMW 325iin groep N uit-
voering onder de vlag van de impor-
teur. Nu schijnt hij op zoek te zijn
naar een potente groep A BMW M3
om volgend jaar de strijd aan te bin-
den.

als ik zelf met mijn eigen ploeg de
praparatie ter hand kan nemen van
de auto", zegt hij. „Anders bouw ik
zelf misschien een Lancia Delta HF
Integrale 16V in groep N uitvoe-
ring".

Limburger Ger Poels: ’Experimenteren met Akhal-Tekepaard’Hippisch Nederland
ontdekt

’Moskou’

den ook geschikt voor dressuur
en springen. De enige aanspre-
kend prestatie ooit door een Ak-
hal Teke geleverd was een gou-
den medaille in de dressuur tij-
dens de Olympische Spelen van
Rome (1960). Door de hoge intel-
ligentie moet men bij deze paar-
den geen dwang toepassen. „Ak-
halTeke's op deze wijze aangere-
den geven enorm veel terug. In
de Sovjet Unie spreken ze in alle
paardensport-disciplines een
woordje mee."

Joop van de Ven, oorspronkelijk
afkomstig uit Valkenswaard,
heeft met zijn Engelse vriendin
Samantha Franks, het lange af-
standsrijden als gezamenlijke in-
teresse. Met volbloed-Arabieren
heeft hij zijn hobby al beoefend
in Australië en zuid-Frankrijk.
„De Akhal Teke paarden lijken
mij voor deze tak van paarden-
sport geschikter. Ik heb er veel
over gelezen en door zijn grootte
en lengte is hij natuurlijk rui-
mer". Zijn promotietrip voor dit
paardenras, en de Russen heb-
ben daar natuurlijk wel oren
naar. Vanuit de Sovjet Unie
wordt hij al gesponsord en hij
hoopt dat dit ook vanuit West
Europa gebeurd. Daarbij hoopt
hij natuurlijk op steun van de
'media.

Van onze medewerker
TOINE RAMAEKERS

SWOLGEN - Op het komende
CHIO van Rotterdam zal hoogst-
waarschijnlijk een grote Russi-
sche delegatie aanwezig zijn.
Niet alleen omdat door de 'glas-
nost' de handel in paarden met
het kapitalistische Westen zo in-
teressant is geworden, maar ook
om met gepaste trots Joop van
de Ven en zijn vriendin Saman-
tha Franks in het 650-jarige Rot-
terdam te ontvangen.

sport ontwikkelen is moeilijk te
zeggen. Deze eerste vijf paarden
importeren zie ik dan ook als een
experiment. Belangrijk is echter
dat ik in de Sovjet Unie nu
iemand ken die me verder kan
helpen".

van Tito Pontecorvo. Ger: „Daar
heb ik enkele paarden gepro-
beerd. Natuurlijk kun je er dan
nog maar weinig over zeggen,
maar we hebben de gok gewaagd
en er vijf gekocht. Twee heng-
sten en drie merries. Er zijn Rus-
sische papieren bij en ze zijn alle
vijf gekeurd."

len omdat hij niet aan de vraag
kon voldoen. Samen met Johan
van den Berge uit Huissen, zocht
hij kontakt met paardenmensen
uit de Sovjet Unie. Johan: „Via
de ambassade kwamen we in
kontakt met de Nederlandse
landbouw-attaché in Moskou.
Wat die man in korte tijd heeft
klaargespeed is onvoorstelbaar.
Natuurlijk speelt daarbij mee dat
de harde Westerse valuta bijzon-
der welkom zijn in de Sovjet
Unie".

Deze twee, in Londen wonende,
fervente lange-afstands-tijders te
paard, hopen tijdens het CHIO in
het feestende Rotterdam hun
3.500 km lange tocht te beëindi-
gen die zij ruim twee maanden
eerder op het Rode Plein in Mos-
kou zijn gestart. Deze tocht moet
een ware reclame-rit worden
voor het Akhal-Tekepaard dat in
de Sovjet republiek Turkmenis-
tan nog steeds in zijn oorspron-
kelijke vorm wordt gefokt.

De Russische Arabieren zijn ir
Nederland genoegzaam bekend
Dat is niet het geval met de Ak
hal Teke's. De Rus Pontecorvo
„De Akhal Teke's werden al dvi
zenden jaren geleden gefokt ir
Turkmenistan als oorlogspaard
De lange, hoge hals, een typisch
kenmerk van dit ras, was voor d«
ruiter een schuilplaats. Volgen:
Tito Pontecorvo zijn deze paar

Ooriogspaard

Maar ook vanuit Nederland werd
'Moskou' ontdekt. Paardenhan-
delaar en springruiter Ger Poels
uit het Noordlimburgse Swolgen
moest steeds klanten teleurstel-

In de laatste week van november
zijn de vijfpaarden bij Ger Poels
afgeleverd, die de uitbreiding en
vernieuwing van zijn schitteren-
de stallencomplex juist had ge-
realiseerd. „Op de Nederlandse
markt kun je maar moeilijk aan
bruikbare, maar vooral ook be-
taalbare paarden komen. Nu de
mogelijkheid zich voordeed, ben
ik er meteen achteraan gegaan.
Hoe deze paarden zich in de

Na binnen drie dagen een visum
te hebben ontvangen, togen bei-
den naar Moskou waar ze met de
nodige egards werden ontvan-
gen. Vervolgens ging men, ver-
gezeld door Vladimir Sobolev,
naar de coöperatieve stoeterij

door hans straus

" Henk Vossen in Lancia is weldra verleden tijd.

land/Nürburgring.
2 september: Ford rallysprint/Amsterdam.
7/9 september: Omloop van Vlaanderen

/Roeselaere.
23 september: Rallysprint Twente/Hengelo
6/7 oktober: Nacht van Achtmaal.

20 oktober: Biesheuvel Rallysprint 2.
27/28 oktober: internationale Zuiderzeeral
ly/Emmeloord.(ADVERTENTIE)

|045-7W966|
Ij \
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Chrysler heeft een geweldigaanbodvoor |
iedereen dieal een auto heeft.Ruil hem in.

_.-—' .^j«|^|^iiBgg_____j_^g: *^^^^^iXW{ëM^^Ê^jÊM^('mi" ■ "\ *"""*— ■ " '----------fl------l-----_ ___-__s_S_£_£BBSi-Eoï.J' * _M4tt2i-iSjtlll---i .-."W.X «_^^\ _> ■> _^^ _> _ ____. ____. -_-___._.-J-~* * -''^__***^J^Ji ,-«**■ _______W 1 ___■'' f __r 4*\^Tér\T^
JO/& Bt% T__i^_Ë»_s\ * * V«nv_«#» I V

m

ja». Er is 1 goede reden om bovenstaand

mÊm trisch bedienbare ruiten en buitenspiegels.
£ P^H _*,****' WÊL centrale portiervergrendeling, stuurbekrach- !____P"'""W________.M __i___!e^i___i_ —WHBBBBB W&?Js&ek *-*-^. «i __Pf roo*

t mm,EM mm —. -■ w-^.^.... r..l.iii|m -^SJ_PI tiging, getint glas, lichtmetalen velgen...

fl WÈÊÈm IJÊM &U#2 mÊllim '' Jél'^m' i|j| i §|É Kk p^-jlj |f* W 2.51 injectie-motor. Maar er is ook een GTS

jjjiaS I^^BHHI mmwm S^p^,--. Jf! Wk^èmM Baat8aat e inruilwaar^e van uw huidige auto
-=«.—

i„ ' * ' ' lIII,IWIIIII^^ B^li *■
,U 1noB van c'us ons aant>od Lui per

MiWMHjBBiSBBs^^ ~ ~ —r-^^^ÊSÊÊÊ WÊÊÊÈÊêêM BÜ|| saldo alleen maar geweldiger worden. Laat
11 gp^^ WÊÊm daarom uw auto bij ons taxeren. Dan heeit
1| U KW u meteen even tijd voor een uitgebreide

tÈ a^^-P^^^^fffl KHHÉ jpP^^ ÉÜH y proefrit in de Chrysler GTS.

%ss2-*^mp gggP*B*^8*^ Prijzen af imf>orteur, inclusiefBTW, exclusiefafleveringskosten.Chrysler Import Holland b.v..
Heinenoord. Telefoon: 01862 -7922. Wijzigingen onder voorbehoud'

ef;||||ii|M|coT#*%ÏWlS*ï%il!##'%l^[ vf%|m^3P i
Groot Haasdal 6, 6333 AW Schimmert. Telefoon 04404-1888.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 -18.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

W Mimmlisch^scteifke
E damit Ihr Weihnachtsabend in schönster
5i Erinnerung bleibt. JE

doberg, dasgroj.se Frlebnis-Fachgeschafl nul den rielen Ge- ""^schenk Ideeu er/rurlel S/e aufdein Weihuachtsbasar nul rie TSS— len A uregungenfür den gedeckteu Tisch und den ge ■ ~
schnnickten Weihnachtsbaum. \
Iv uuseren \'erkaufsrdumenzeiden nir Ihueu daskom/>letle ~

I^^^ Angebot boebwertiger Porzellaumauufakturen. ausgeuabl- £■—- terKristallerien und bedeuleuder Silherschiuiedeu. Darüber —hinaus eine FülIe geschmacki vlier Geschenkartikel *~~

— Erleben auch Sic am WeihnachtsabendStanden der Freude
mit Geschenken aus dem Hause doberg.

____________> * ,^___________r
«— 3 Tü_______ü^

rzr lndustriestraße2-16 JÊ m^ÊL^i WL "~~

=" 5120 Herzogenrath " Tel. (02407)53-0 W W
Offnungszeiten Cf__H —Mo bis Fr. durchgehend von 9.00 bis 18.00 Uhr ~~^Vkfl _!P —Donnerstags Dienstleistungsabend bis 20 30 Uhr I^HA ———— m unseren Emzelhandelsabteilungen Kuchen, éMm\ __________ _-__.' —Beleuchtungen. Tafelporzellan, Geschenkartikel. —

An den verkaufsoffenen Samstagen vor Weih- H _________!_;
nachten durchgehend von 900 bis 16 00 Uhr "- I Efl ___F -_H______Z_

___________________ doberg erleben f fl B^ ~
Z^^T" ist mehr als nur Einkaufen -~^^m^^ .^B______fc

Kerstpost

’0,40
Stadspost
Heerlen
Voor Limburg en

Brabant inleveren bij:

Van Dinter,
Heerlerbaan 160

Cadeaushop
v. VU. Poelmanstraat 18

Drukkerij l'Ortye
Kouvenderstraat 33/35

013-431567

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave.

Küchenqualitat von doberg
[f Hochglanzlackierte Kuchen von poggenpohl sind ungewöhnlich. Sic be-

steehen durch die subtile Asthetik des exklusiven Materials und setzen doberg Gruppe
neue Maßstabe in derKüchentechnik. Kommen Sic in ünsereKüchenaus-

I stellung, und informieren Sic sich einmal unverbindlich. n| . ." h AHroeCA■ Wir führen die deutschen Markenfabrikate: ■"/,c Mulc **uw Wl ' **UI caoc

I goldieif " HACKER * poggenpohl im Selfkant

■ÜH nrzrnf—innr~Pr~\riÉ"|niß%i^%

%i*: 11*^ nffilËl Landstraße 6
a^^BfefcJpEl 5135Selfkant-Wehr
I " Jlë öffnungszeiten:I POggenpOffl | \\- I nrlH Mo-Fr durchgehendvon 9-13 Uhr; 14.30-18 Uhr

S

( ; : ; >

Jffi mLimburgsDagblad PICCOLO'S Jü het
Limburgs Dagblad zijn groot in

gL^^^-i RESULTAAT. Bel 045-719966.

DUITSE WIJNEN, EEN BELEVENIS!

11 Denk bijtijds aan uw wijnvoorraad voor de
feestdagen! Daar horen de heerlijke wijnen

uit Rheinland-Pfalz natuurlijk bij.
Onze wijnbouwgebieden Ahr, Mittelrhein,

/. Moezel-Saar-Ruwer, Nahe, Rheinhessen en
H Rheinpfalz bieden een keur van prachtige,
M sprankelende wijnen, ook van oudere jaargangen.

Proef onze wijnen bij uw wijnhandelaar, in het
■jamt?*»»- restaurant of in Rheinland-Pfalz zelf!

Meer daarover vindt u in onze brochure -
>fe^Hßp |y bestel hem even!

%* ~ ■
I "%" Mm

/ < M?: $^'

' ÉÊmmÉ i jfmr" ■ 'S étmÉÊ'm%
h- jét '^»£jor^o^mwmm^ mmmmÊmmmmmmmm»-. , ' _
%, y-W _jMF"__- m jêè> Ém

£ ; * "'W^BWf / Ja, ik wil graag meer
=; je JÈ WFf / weten over' Rheinland- Jf;
g {ffl f y Pfalz en zijn wijnen. Stuur mij
3 f / daarom kosteloos de brochure> f.:m f y "Van harte welkom aan Rijn en Moezel".
o " /

y Uitknippen en zenden aan: Informatiebureau voor Duitse Wijn,
y ' Keizersgracht 463, 1017 DX Amsterdam, Tel. 020-223491. 5

y Vergeet niet, uw naam en adres te vermelden!
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