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Ontvoerster (21) aangehouden
Baby Renee terecht

Van onze correspondent
DORDRECHT - Baby Renee uit Dordrecht is na een
elf dagen durende ontvoering terug bij zijn ouders.
Zijn gezondheid is goed. De politie heeft gisteren een
21-jarige vrouw uit Dordrecht aangehouden. Zij heeft
inmiddels bekend. De politie trakteerde op beschuit
met muisjes, als het ware om de wedergeboorte te vie-
ren.

De zaak kwam dank zij een oplettende huisarts aan
het rollen. Hij kreeg devrouw op bezoek met de zuige-
ling. Op de vraag wanneer zij dan toch zwanger is ge-
weest, gaf zij een warrig en oncontroleerbaar ant-
woord. De huisarts wist dat zij patiënte is geweest van
de psychiatrische afdeling van het Merwede-zieken-
huis, waar baby Renee, toen vijf dagen oud, op 24 ok-
tober werd ontvoerd. Daarop riep de huisarts de hulp
van een vertrouwensarts in. Niet alleen omdat hij
meende dat de vrouw, gezien haar verleden, niet goed
voor haar kind zou kunnen zorgen, maar ook omdat
hij vermoedde dat er sprake was van een strafbaar feit.

" Een blijde vader en moeder Bos met baby Renee
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Enquête Limburgs Dagblad onder omwonenden

Lichte meerderheid
voor Oost-westbaan

HEERLEN/BEEK - In de dorpen en steden rond Maastricht
Airport is 35 procent voor en 28 procent tegen de aanleg van de
Oost-westbaan, 37 procent kan geen keus maken tussen de na-
delige gevolgen voor het milieu en de positieve effecten voor
de werkgelegenheid. Dat blijkt uit een deze week door het
Limburgs Dagblad gehouden enquête.

Weliswaar zegt 53,2 procent van de
daar wonende Limburgers 'ja' op de
vraag: „Bent U voor aanleg van de
Oost-westbaan?", maar worden in
de vraagstelling de negatieve effec-
ten van de aanleg betrokken, zoals
lawaai-overlast, dan daalthet aantal
voorstanders tot 35 procent. 59 pro-
cent van de mensen is dan tegen.

Wordt in de vraagstelling echter het
negatieve aspect op de werkgele-
genheid van het niet aanleggen in-

begrepen, is het percentage tegen-
standers nog maar 28 procent.

Inval bij zes bedrijven
Man verdacht
van aannemen
steekpenningen

door hans toonen
- Om-at een Landgravenaar verdacht

°rdt van ondermeer het aanne-
n 1u van steekpenningen van kop-
pelbazen, onderzoeken twee FIOD-
Pecialisten momenteel minitieuse boekhouding en andere paperas-e.n> die begin deze week in beslagyn genomen bij zes bouw- en toele-

i cririgsbedrijven in Geleen, Heer-en. Kerkrade en Landgraaf.

fficier van Justitie mr J. Laumen
*«m niet uit dat door dit onderzoek
''eindelijk meer malversaties bo-

„pP. water zullen komen. „Een der-
seujk fraude-onderzoek levert
: cestal zogeheten 'sneeuwbal-pro-
di° op'" vervo'gt mr Laumen,

*e afgelopen maandag de leiding
ad van de verrassingsactie van de

Hfeale inlichtingen- en opsporings-ai«nst (FIOD) bij de zes bedrijven.

" Zie verder pagina 19

Werken
Uit het onderzoek blijkt verder dat
onder de mensen met een baan veel
meer voorstanders zijn te vinden,
dan bij mensen dieniet ofniet meer
werken. In het verlengde daarvan is
het logisch dat veel meer mannen
dan vrouwen pro-aanleg zijn. Het

maakt daarentegen niet erg veel uit
welke politieke partij men stemt.
Bij de diverse partijen komt het
aantal voor- en tegenstanders rede-
lijk overeen.

De steekproef is woensdagavond
gehouden door onderzoeksburo
M-4 in Tilburg onder 569 inwoners
van Meerssen, Maastricht, Bunde,
Geulle, Ulestraten, Scnimmert,
Hulsberg, Beek, Geleen, Spaubeek,
Nuth, Hoensbroek en Wijnandsra-
de. Op delen van Maastricht en Ge-
leen na allemaal plaatsen die direct
te maken krijgen met de gevolgen
van de Oost-westbaan.

" Zie verder pagina 19

Het weer
ZONNIG
yandaag wordt een zonnige
~ag met middagtemperaturenan 5 graden, bij een matige
w>nd uit zuidoostelijke rich-
'ng. Na vandaag stijgen de
jniddagtemperaturen tot 9
sraden, is er wat meer bewol-*,ng en wordt het minder
£oud in de nacht.voor actuele informatie be-
seffende het weer in Limburg
k«nt U bellen 06-91122346.
VANDAAG:
2°nop: 07.40 onder: 17.05maanop: 01.53 onder: 15.19BORGEN:«on 0p: 07.42 onder: 17.03
«laanop: 03.03 onder: 15.28

Moeder zwaar gewond

Baby gedood
bij ongeluk

Van onze verslaggever
HEERLEN - Een 7-maanden
oude baby is gisteren om het le-
ven gekomen bij een auto-onge-
luk op de Looierstraat in Heer-
len. De baby, Sara Noraly Han-
kers uit Hoensbroek, lag in een
reiswiegje in de auto die be-
stuurd werd door haar 29-jarige
moeder.

Door nog onbekende oorzaak
kwam de auto op de linkerweg-
helft terecht en reed frontaal te-
gen eentrekker met oplegger. De
moeder en de baby werden over-
gebracht naar het Heerlense zie-

kenhuis waar het kleintje over-
leed. De moeder is zwaar ge-
wond.

Het ernstige ongeluk gebeurde
omstreeks kwart voor twaalf net
in de tunnel onder de Parallel-
weg. De Hoensbroekse reed van-
uit het centrum van Heerlen de

tunnel in richting CBS. Plotse-
ling reed zij sterk naar links,
kwam op de andere rijbaan te-
recht en knalde tegen de trekker
met oplegger bestuurd door een
chauffeur uit het Belgische Kes-
ters. De vrouw kwam klem te zit-
ten in de auto en moest door de
brandweer bevrijd worden.

Het is de politie onduidelijk hoe
het komt dat de auto opeens op
de linkerweghelft terecht kwam,
daarom worden getuigen ge-
vraagd zich met de politie (S
712511) in Heerlen in verbinding
te stellen.

" De auto van de Hoensbroekse vrouw, waarin zich ook de baby bevond, kwam door de botsing
gedeeltelijk onder de trekker terecht. Foto: 3-poot/dries linssen

Federatie Wegvervoer: Bonn chanteert EG-overleg
Furieuze reacties op
Duitse tolmaatregel

DEN HAAG/BONN - Het ministe-
rie van Verkeer en Waterstaat en
de Federatie Wegvervoer hebben
furieus gereageerd op het Duitse
besluit om tol te gaan heffen op
alle zware vrachtwagens. Beiden
zijnvan mening dat deze extra we-
genbelasting niet past bij de een-
wording van Europa. De tolheffing
betreft een nationale beslissing,
die zowel voor de binnenlandse als
voor de buitenlandse expediteurs
geldt, van 1 januari 1990 tot 31 de-
cember 1993 van kracht is en
hoogstwaarschijnlijk in de vorm
van een vignet wordt ingevoerd.

Volgens secretaris R. Enthoven van
de Federatie Wegvervoer is het
Duitse besluit een truc, omdat voor
Duitse vrachtwagens tegelijkertijd

de wegenbelasting naar beneden
gaat. „De buitenlanders die gebruik
maken van de Duitse wegen zijn de
dupe en moeten betalen." Enthoven
noemt dit ronduit discriminerend.
„Bovendien chanteren de Duitsers
met hun besluit het EG-overleg
over de fiscale harmonisatie dat vol-
gend jaar moet plaatshebben."

'Onbegrijpelijk'
Het ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat zegt de Duitse stap onbe-
grijpelijk te vinden. Toen België
enige tijd geleden besloot voor bui-
tenlanders eenzelfde 'tolmaatregel'
te treffen, was ook de Duitse minis-
ter van Verkeer woedend en heeft

samen met de Nederlandse minister
van Verkeer en Waterstaat, Smit-
Kroes, de Belgische maatregel kun-
nen voorkomen. Op korte termijn
zal minister Smit-Kroes in overleg
met haar Duitse ambtgenoot treden
om te proberen het nu genomen be-
sluit ongedaan te maken.

Verder wil de Vereniging vooi
Transportondernemingen KNVTC
samen met Belgische collega's de
mogelijkheid bekijken om juridi-
sche stappen te ondernemen tegen
West-Duitsland. Ook volgens eer
woordvoerder van deze organisatie
is de maatregel in strijd met de een-
wording van Europa (het wegne-
men van de grenzen).

Over de hoogte van het bedrag wil-
de verkeersminister Warnke zich
nog niet uitlaten. Wel deelde hij met
dat de Westduitse transportbedrij
ven er financieel geen nadeel var
ondervinden doordat de wegenbe
lasting wordt verlaagd met een zelf
de bedrag als het vignet gaatkosten

Voor het eerst merkenfraude met onderdelen

Vervalste remnaven
achterhaald in Echt

door theo sniekers
SCHEVENINGEN/HEERLEN
De Economische Controle Dienst
(ECD) heeft afgelopen dinsdag een
grote partij vervalste remnaven
voor fietsen achterhaald in Echt.
Het gaat in totaal om ongeveer ze-
venduizend stuks, die werden aan-
getroffen in een assemblagebedrijf-

je van fietsen voor de Nederlandse
markt. Het is voor het eerst dat in
Nederland sprake is van merken-
fraude bij onderdelen van appara-
ten. Er zijn geen aanhoudingen ver-
richt, maar het onderzoek loopt nog.

Tot dusver was in ons land alleen
sprake van vervalste kledingstuk-
ken (bij voorbeeld Lacoste-shirts),

horloges (Cartier, Rolex), parfums
en dergelijke produkten meer.

Volgens mrJ. Stalenhoef, hoofd
van de in Scheveningen gevestigde
ECD, kwam de vervalste partij rem-
naven uit China. Veel voor de mer-
kenfraude bestemde goederen wor-
den geproduceerd in het Verre Oos-
ten, waarna ze in Europa van na-

maak-labels, zoals de Lacoste-kro
kodil, worden voorzien.
Volgens Stalenhoef heeft het onder
zoek uitgewezen dat het in het geva
van de remnaven „statisch gezier
meer dan enkele tienduizender
stuks in de illegale handel terech
zijn gekomen". De remnaven, dit
onder de naam van een bekent
merk op de markt kwamen, werder
verkocht aan de producenten var
goedkopere merken fietsen, zoaL
men dievaak bij grote winkelketen:
aantreft. De afnemers van deverval
ste remnaven zijn strafbaar.
Technisch onderzoek moet volgeru
het hoofd van de ECD nog uitwijzer
wat de kwaliteit van vervalste rem
naven is, of ze onveiligzijn, Justitii
in Roermond wil niet meer kwij
dan dat er remnaven inbeslaggeno
men zijn en dat er een onderzoel
loopt.

" Zie verder pagina 19

" Zie verder pag. 3
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Modieuze laars «jp ft
Vlot, jeugdig kozakkenmodel *>** w
in leder, met leder vetergarnering. K
Kleuren zwart en
naturel,. Mt.36/42. JM go\ 1
Adviesprijs 89,95 Mm \ 1
Bij De Reus 69,- fcli^ ""IiÉÉ ÜNU slechts 2 dagen I T^^JSb
Zolang de voorraad strekt. H^^SSSW**'
Nietvoor handelaren. ~^^H SSSK^^^

DeScho^er^us
Beek, Roermond, Heerlen, Weert

Harlekijn^ Dabyland
/Maar liefst meer dan 1.000 vierkante meter met: A-hl^-llClripositiekleding, kinderstoelen, kinderkamers, kno/lPtlf*\campingbedjes, reiswiegen, uitzetten, A/wA^/j, aff)A
autostoelen, babykleding (t/m maat 98), '" \A//Tl/v^ I
kado-artikeltjes i !33ÉBfl| W^1. ..-jOl
en noem maar op. /■'ii^mm'Êm^ KfjW^" '

Kouvenderstraat 141, Hoensbroek I \JS^/ : ■ Tel. 045-221263.

1,4 miljard
voor scholing
volwassenen

I VHSI IVIDEORECORDERVHS-frontloader. Vooraf pro-
grammeerbaar. Inclusief draad-
lozeafstandsbediening. Nu bij
Expert extra goedkoop geprijsd
voor slechts

798:
- 5 videobanden 3 uur gratis- voll. eigen technische dienst- 5 jaar voll. garantie mogelijk
Alleen bij

EXPERT KEULEN
Markt 19, Simpelveld| tel. 045-443344
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Zullen we spijbelen?



popmuziek en strips

Rockgroep BAP schudt
verleden van zich af

In de Westduitse muziekpers is
de niet meer voor mogelijk ge-
houden comeback van de Keul-
se dialectrockformatie BAP jui-
chend begroet. De persoonlijke
en artistieke meningsverschil-
len zijn opgelost en met de zo-
juistverschenen elpee Da Capo
(Italiaans voor 'toegift') is, zo
wordt alom gejubeld, The re-
turn of the magnificent seven'
een feit. In West-Duitsland loopt
de nieuwe plaat als een trein in
tegenstelling tot Nederland
waar BAP, met uitzondering
van Limburg, tot nu toe geen
poot aan de grond heeft gekre-
gen.

Da Capo is de achtste elpee van BAP,
opgenomen in de ICP-studios in Brus-
sel, na een onheilspellende stilte van
30 maanden, waartoe volgens het ma-
nagement van de groep „democra-
tisch" besloten was.
Waarom Brussel? Wolfgang Niedec-
ken: „Eigenlijk om verschillende rede-
nen. We wilden wel eens weg uit Köln,
en aangezien de Belgische hoofdstad
op slechts twee uur verwijderd was
hebben we voor Brussel gekozen. Bo-
vendien behoort de ICP-studio tot het
modernste wat er in Europa te vinden
is". BAP is uit een diep dal geklommen.
Als een langzaam werkend gif sloop de
onenigheid langzaam binnen de BAP-
gelederen. „Eigenlijk normaal, als je
bijna tien jaar met elkaar optrekt", blikt
Niedecken terug. Met name gitarist
Klaus Heuser moest het ontgelden. Hij
werd als de grote zondebokaangewe-
zen.

De vorig jaar ondernomen tournee
door China werd door de musici vooral
gebruikt om open kaart te spelen en de
ruzies bij te leggen. Oktober 1987 was
een historische maand, want de reis
van BAP naar devolksrepubliek China
betekende het eerste bezoek van een
Europese rockband aan dat land. De
Keulenaren gaven concerten in Pe-
king, Shanghaj en Kanton waar meer
dan 100.000 toeschouwers op af kwa-
men. Tussendoor maakte Niedecken
nog een uitstapje met de gelegen-
heidsformatie Die Complizen waarmee
hij zijn eerste solo-elpee Schlagzeiten
opnam en op tournee ging naar Nica-
ragua en Mozambique. In die tijd ver-
trok sologitaristKlaus Heuser voor eni-
ge maanden naar de Verenigde Staten
om daar studio-ervaring op te doen.

Kortom: BAP was op een zijspoor ge-
zet, óók door de persoonlijke frustra-
ties die boven kwamen drijven. Nie-
decken, die altijd de teksten voor zijn
rekening had genomen, kreeg bij de
opnamen van de elpee Ahl Marmer,
Aalglatt (1986) flink tegengas. Diverse
bijdragen van hem werden door de an-
dere BAP-musici afgekeurd, en uitge-
rekend die nummers waren later terug
te vinden op zijn solo-elpee.

„In China vonden we elkaar weer. Dat

is mogelijk als jeeen gemeenschappe-
lijk doel hebt, namelijk een voor ons
vreemd publiek trachten te veroveren.
Toen we terug waren was iedereen ge-
motiveerd om aan de nieuwe elpee te
beginnen", zegt Niedecken.
Om zich optimaal te kunnen voorberei-
den leefden de BAP-musici wekenlang
bijelkaar in een huis te Brussel waar
het Da Capo-concept gestalte kreeg.
Niedecken heeft tekstueel weer de
grootste vinger in de pap gehad. On-
derwerpen die op de nieuwe elpee te

vinden zijn, hebben betrekking op de
Chinatournee, Nicaragua en Mozam-
bique, maar ook op relaties, zoals het
nummer Flüchtig, dat geschreven is
voor de Engelse drummer Pete King,
die enkele maanden drummer was bij
BAP, voordat hij op 15 juli 1987 aan
kanker stierf.
Een opvallende track is verder een
cover van de Dave Daviesklassieker
Death Of A Clown (hier Op Da Deckel
Vum Clown). De nieuwe BAP-elpee is
zonder gastbijdragen opgenomen -
iets dat Niedecken achteraf als een
enorm pluspunt ziet. „Bovendien heb-
ben wevoor het eerst in de geschiede-
nis van BAP niet gewerkt volgens het
gebruikelijke systeem. Dit keer had
Klaus Heuser alle muziek klaar voor-
dat ik één letter tekst op papier had
staan. Dat is mij en de groep uitste-
kend bevallen", aldus een enthousias-
te Wolfgang Niedecken.

" Wolfgang Niedecken in aktie tijdens het eerste en
tot nu toe enigeLjmburgse concert van BAP in Geleen.

Foto: PETER ROOZEN
" Niedecken(rechts) enKlaus Heuser...ruziesbijgelegd... Foto: kv itH HuuztN

Optreden
adysmith
in Geleen
Ja in juni vorig jaar

,en ware triomftocht
loor Nederland te
ebben gehouden
omt de Zuidafrikaan-
e formatie Ladysmith
Hack Mambazo we-
erom naar ons land,
iv voor drie concer-
2n. Limburg zit ook op
et tourschema van
eze rond Joseph
ïhabalala geformeer-
ie groep, want zij
eedt woensdag 14
lecember op in de
Seleense Hanenhof.
)e voorverkoop be-
int morgen, zaterdag,
iij de bekende adres-
en. Ladysmith Black
Aambazo kreeg inter-
lationale erkenning
a haar medewerking
3 hebben gegeven
an de elpee Grace-
and van Paul Simon.

Stereotypes in Vrij Spel
)e HeerlenseStereotypes zijn morgenmiddag tgssen 17 en 18 uur te gast in het
iirogramma Vrij Spel van Omroep Limburg. Aanleiding is de zojuist verschenen
;assette Scandal Of Your Street van de Heerlenaren.
."Jegen Noordlimburgse popgroepen hebben een verzamelelpee uitgebracht die
,:aterdag wordt gepresenteerd in de Venrayse schouwburg. Ook hiervoor aan-, lacht, evenals voor het concert van de Everly Brothers, zondag in Hasselt.

Popagenda
NOVEMBER

" 4: De Lantaarn Maasbracht: Fietsetreem

" 4: Ut Ingelke Weert: Doublé Axe & the Calledonia Show Expresse
Band

" 4: Bijsmans Heerlen: Erwtjes Ouwe Leem Band

" 4: Effenaar Eindhoven: Das Damen en The Hippies (1)

" 5: START VOORVERKOOP LADYSMITH BLACK MAMBAZO
14/12 HANENHOF GELEEN (I+4)

" 5: Cultureel centrum Lanaken: Fietsefreem

" 5: Juliana Ospel: Mojo Blues Band

" 5: De Munt Weert: The Nits (1)

" 5: White Horse Eijsden: Big John Russell

" 5: De Boskar Peer: The Slime Hunters

" 5: Groenoordhal Leiden: Metallica & Queensreiche. (uitverkocht)

" 6: Hubertuszaal Maastricht: Fietsefreem

" 6: Sporthalle Köln: Gianna Nannini

" 6: Ahoy' Rotterdam: Wet Wet Wet (1)

" 6: De Moriaan Roermond: Night Moves

" 7: Paradiso Amsterdam: Iggy Pop (1)

" 8: Noorderligt Tilburg: Willy DeVille (1)

" 8: Sporthalle Köln: Everly Brothers

" 8: Conservatoire Luik: Angelo Branduardi (3)

" 9: Zaal Nicky Peer: Little Charly & the Nightcats

" 9: Muziekcentrum Utrecht: Angelo Branduardi (1)

" 9: Edenhal Amsterdam: Salt 'n Pepa en Kid 'n Pay (1)

" 11: Livefestival Nederweert: Shpinks, Cannery Row en Freeze

" 11: Ellenhof Ell: Pygmalion, Exion, No Tuxedo en Class

" 11: Effenaar Eindhoven: M.D.C., S.N.F.U. en Afflict (1)

" 11: Zopo Horst: Little Charlie & the Nightcats

" 11: Ahoy' Rotterdam: Sade (1 +4)

" 11: Elisabethzaal Antwerpen: Angelo Branduardi (3)

" 12: De Kachel Brunssum: The Basement Bixbeez

" 12: Housmans Montfort: The Run

" 12: Poell Roermond: The Ministers

" 12: Walhalla Sevenum: Ze Noiz

" 12: Ahoy' Rotterdam: Sade (1)

" 12: Paleis voor Schone Kunsten Brussel: Angelo Branduardi (3)

1 kaarten verkrijgbaar bij alle VVV-theaterbespreekburo's
2 bel voor kaarten naar Kasjmir Productions s 04499-1592
3 bel voor kaarten naar Make It Happen s 09-3232338774
4 bel voor kaarten naar Buro Pinkpop S 04490-52500
Aanvullingen voor deze agenda? Bel vóór donderdag s 04490-46868
(tijdens kantooruren).

Quote
„Er is nu eindelijk evenwicht
in mijn leven, al blijft het nog
maar de vraag hoe lang dat
zal standhouden"

JOHN HIATT

recept h. Meijer

Brabantse haasjes
in groene pepersaus

Benodigdheden voor 4 personen: 4
varkenshaasjes (± 1400 g), 3 dl room,
1 dl kalfsfond, 2 wortelen, 1 ui, 1
doosje groene pepers, 1 knolselderij,
1500 g aardappelen, 12 stronkjes wit-
lof, 1 bosje bieslook, 200 g champig-
nons, 150 g boter en 1 citroen.

Maak witlof schoon, was en stoof gaar
in boter met citroensap, snufje zouten
peper. Bak ze daarna lichtbruin in
hete boter. Was drie grote aardppelen
en kook ze ongeschild gaar. Pel, hal-
veer en hol ze uit. Rest van de aardap-
pelen met knolselderij gaar koken en
op smaak brengen. Voeg room en bo-
ter toe en spatel er de gehakte bies-
look door. Spuit deze puree in de uit-
geholde aardappelen en warm die in
de oven goed op.
Schroei de varkenshaasjes dicht, sa-

men met de in stukjes gesneden ui en
wortelen en doe het geheel daarna in
een braadslee. Zet deze 10 minuten in
een hete oven van 225°C. - stand5. Let
er op dat het vlees rosé blijft. Haal de
braadslee uit de oven en houd de in-
houd warm. Het braadvocht afblussen
metkalfsfond, laten inkoken en spatel
dit door de ingedikte room. Breng op
smaak met de gewassen groene peper.
Bak de champignons in hete boter,
strooi over het vlees, gameerrond het
vlees of serveer er apart bij.

Prilpop zoekt
nieuw talent

Jongerencentrum Walhalla in Seve-
num, dat elk jaar rond de Paasdagen
het Prilpopfestival organiseert, zoekt
voor de editie 1989 nog enkele pop-
groepen die hier aan mee willen wer-
ken. De datazijn gepland op 24, 25,26
en 27 maart volgend jaar. Prilpop is
een amateurfestival dat beginnende
groepen de gelegenheidgeeft zich aan
een groot publiek te tonen. De bands
spelen op basis van onkostenvergoe-
ding en krijgen een videoband van hun
optreden. Een biografie en demo moet
jevóór 8 januaristuren naar Mat Huys,
De Hees 56, 5976 NJ Sevenum.

Oostenrijkse
bluesgroep
naar Ospel

In zaal Juliana te Ospel speelt zater-
dag de Oostenrijkse bluesformatie
Mojo Blues Band. Deze groep is de
meest gevraagde begeleidingsband
van Amerikaanse artiesten op tournee
in West-Europa. Al zes elpees hebben
de Oostenrijkers gemaakt en de ze-
vende staat eraan te komen. Het con-
cert, waarvoor de toegangsprijs 12,50
gulden bedraagt, begint om 20 uur. Als
opwarmertje fungeert de uit Neder-
weert afkomstige Doublé Axe & the
Caledonia Show Express Band.

Oplossing
van

gisteren -a-i o - n -
-centaur
-een t - I a
-u-e o s - t
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puzzel van de dag

John Hiatt, met zijn Goners 'on the road' om de nieuwe elpee
Slow Turning te promoten, kwam weer 's langs in Limburg. Dertien-
honderd Hiattfanszagen in de Geleense Hanenhofeen met veel in-
zet concerterende Amerikaanse zanger/songschrijyer, die een pri-
ma begeleidingsband bij zich had, bestaande uit Kenny Blevins
(drums), slidegitarist SonnyLandreth en bassist DavidRanson. Het
Geleense concert (foto: JOHNSMEETS) was een emotioneel gela-
den staalkaart van Hiatts repertoire dat vrijwel alle muzikale deel-
gebieden bestrijkt, vanrock & roll en country & western totrhytm &
blues. Ook de soulkomt bij Hiatt om de hoek kijken; Have A Little
Faith In Me is daar een uitbundig voorbeeld van. Wie Hiatt de laat-
ste jaren gevolgd heeft zal blij zijn geweest in Geleen een energie-
ke en frisse entertainer aan te treffen - die hopelijk nooitpuur com-
mercieel zal scoren, want datzal doodzonde zijn van zijn muzikale
productiviteit - die hetookprivé gelukkig weer voor dewind gaat en
die dit niet onder stoelen of banken stak. Learning How To Love
You droeg Hiatt op aan zijn huidige echtgenote. Het nummerbracht
John Hiatt in een aktuele uitvoering: „lm 36 years old now and l've
come to y0u..."

P.H.
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De vertrouwensarts stelde op
zijn beurt de Raad voor de Kin-
derbescherming op de hoogte.
Dit orgaan waarschuwde hoofd-
officier van Justitie mr J. Th. de
Wit. Een dag later, gistermorgen
om tien uur, stond de politie bij
de vrouw op de stoep. Toen zij
niet opendeed, werd de voor-
deur geforceerd. Renee lag in
een babykamer die vermoede-
lijk nog voor de babyroof was
ingericht. De vrouw woonde
daar alleen.

Professionele kinderhandelaars,
een wraakzuchtige familie, een ont-
voering om losgeld of een fout van
het ziekenhuis zelf, de politie hieldoveral serieus rekening mee. Een
verwarde vrouw behoorde ook de
mogelijkheden, alhoewel de wijze
waarop de zaak is uitgekomen het
team van dertig rechercheurs toch
heeft verrast.

De vrouw was het ziekenhuis bin-nengekomen door een zijdeur en

verliet het ziekenhuis door dezelfde
deur. De vrouw had de baby in een
draagzak gestopt voor haar buik
met daar een vest overheen. Zij
heeft verklaard zelf een kind te wil-
len, het liefst met donker haar. Zij
gaf toe meerdere baby's te hebben
bekeken en pakte uiteindelijk baby
Renee uit zijn wieg, het eerste kind
bij de deur.

Ze heeft de politie op geraffineerde
wijze op een dwaalspoor gezet. Bij
de wieg legde zij de vestigingsver-
gunning van de 33-jarige Saban B.
uit Rotterdam-Zuid neer, samen
met zijn bankpasje en adresboekje.
Hij had die spullen vorig jaar sep-
tember in een telefooncel per onge-
luk achtergelaten en aangifte ge-
daan van vermissing. De 21-jarige
vrouw, die toen nog in Rotterdam
woonde, heeft de papieren meege-
nomen.

Naast het setje legde zij een briefje
neer met daarop de tekst: '1 Baby:
?7500. Haven Vlissingen, 12.50 uur.
Dit briefje gaf de politie de eerste
dagen handenvolwerk. Volgens on-
derzoeksleider T. Stehouwer komt
om 12.45 uur de intercity-trein aan

in Vlissingen en vertrekt het veer
Vlissingen-Breskens om 12.50 uur.
„We dachten dat de daders in die
richting waren gevlucht," zei hij. Nu
blijkt dat de vrouw de tekst bewust
verzonnen heeft.

Kabinet praat
opnieuw met
specialisten

nien„HAAG - Het kabinet gaat op-
dk u onderhandelen met de me-s>cn specialisten. Minister De Ko-
ter? (Sociale Zaken) heeft dit gis-
rea in de Kamer gezegd. Hij
su’eerde daarmee positief op een
daa??Stle van CDAer Lansink,
l e„ m.gesteund doorzijn VVD-col-
»s t \|i ''nuis-Inzet van het overleg
»nk« men tot een aanvaardbaar
ten ensmveau voor de specialis-

tiid ablnet heeft twee maanden de
kenf°m met de specialisten, de zie-
kera dsen en ziektekostenverze-
EenS tot een akko^rd te komen,
kom Fe besluiten om het normin-
naar ï\X00r specialistente verlagen
din -600 gulden en de vergoe-
ten Voor Parktijkkosten in driejaar
w"g te brengen tot 65.000 gulden
ges h

gedurende het overleg op-
Sn Cn°rt. Zij gelden wel als richt-
lee oor net overleg. Om het over-
liet u er 'enige druk' te zetten zal

1kabinet, aldus DeKoning, wets-evinfingen gaan voorbereiden om
te k le maatregelen sneller door
gel ltnrien voeren dan tot nu toe mo-
orn 's' **et *?aat dan ondermeer
v een herziening van deWet tarie-
k" gezondheidszorg en de Wet in-
Tevens vrye beroepsbeoefenaren.yens zouden de specialisten on-
b gebracht moeten worden bij de
rjj getten van ziekenhuizen, zodat
lijk ln de toekomst verantwoorde-
van Üi voor inkomens en tarievena" de specialisten.

Nf Kamerleden Lansink (CDA) en
avonH1S (VVD) bepleitten gister-
Un ♦

om een voorstelvan oud-Phi-
m^s-toprnan Dekker ter hand te ne-
een Die stelt voor om specialisten
gev

Vast bedrag van f2OO per uur te
pc en- Op basis van 44 werkweken
het 3ar an "^ declarabele uren zou
ko germddelde inkomen, inclusieff2fi^nr,A en vergoedingen, op

d-UOO per jaar uitkomen.

Grens bereikt
Volgens Ruding is met de 100 mil-
joen gulden extra diehet kabinet al
beschikbaar heeft gesteld voor in-
vesteringen, de 100 miljoen extra
voor milieu en de 200 miljoen voor
de uitkeringstrekkers, de grens van
het mogelijke bereikt. Daarmee
komt het financieringstekort vol-
gend jaar op exact zes procent uit.
„De boeken moeten nu dicht," al-
dus Ruding, die onder meer ver-
wijst naar opnieuw dreigende te-
genvallers bij de aardgasbaten van
de overheid door de lage olieprijs en
de waarde van de dollar.

Thatcher tijdens Polen-bezoek:
'Financiële steun bij

erkenning Solidariteit'
WARSCHAU - De Britse premier
Margaret Thatcher heeft gister-
avond tijdens een staatsbanket dat
haar is aangeboden door de Poolse
leider Jaruzelski onomwonden ge-
zegd dat alshij Solidariteit als vol-
waardige gesprekspartner erkent,
de westerse financiële hulp zal vol-

gen.
„Vrijheid en verantwoordelijkheid
gaan hand in hand. Diegenen die
het ene willen moeten bereid zijn
het andere aan te bieden. Daarom is
van het levensbelang dat er een wer-
kelijke dialoog komt met de verte-
genwoordigers van alle geledingen

van de maatschappij, Solidariteit in-
begrepen," aldus de premier.

Zij zei dat het volk betrokken moetworden bij de beslissingen over de
weg voorwaarts, omdat dan 'de
kans groot is' dat de juistebeslissin-gen worden genomen. „Als die gro-
te dag aanbreekt zult u merken datuw vrienden klaarstaan, niet alleenom te juichen, maar met praktische
steun..." zei Thatcher. Die steun zalvolgens haar bestaan uit ondersteu-
ning van een saneringsprogramma
met het IMF, uit kredieten, door de
sanering van schulden, de aanmoe-diging van " investeringen, en het
aangaan van jointventures.

" Gisteren, op de tweede dag van haar driedaags staatsbezoek aan Polen, deed de premier That-cher (rechts) wat inkopen op een markt in Warschau.

Nederlanders
Er wonenrond tien Nederlanders in
het gebied van de Maldiven en er
bevinden zich op het ogenblik 35 tot
40 Nederlandse toeristen, maar die
zullen waarschijnlijk weinig van de
gebeurtenissen hebben gemerkt.

Miskleun
De arrestatie van Saban B. was de
tweede miskleun, al was deze be-
grijpelijk. Hoofdinspecteur H. Wou-
ters: „Een paar dagen eerder was
een geldtransactie uitgevoerd,
waarbij dat pasje zou zijn gebruikt.
Maar de verdachte bleek al lang een
nieuw pasje te hebben gekregen."
Volgens B. heeft de politie zijn wo-
ning flink overhoop gehaald, het-
geen wordt ontkent. Hij overweegt
nu een schadevergoeding te eisen,
omdat hij zich gediscrimineerd en
belasterd voelt. Tijdens de vier da-
gen durendeverhoren stelde hij ver-
ward, via een tolk, voor dat Bettie
en Kees Bos een van zijn driekinde-
ren wel mocht hebben.Korpschef J.
van derSteege: „Wat hem is overko-
men is heel vervelend. Maar hij was
op dat moment wel een potentiële
dader."

De circa twintig paragnosten die
zich bij de politie hebben gemeld,
zaten er ook allemaal naast, net als
sommige kranten die zwaar de na-
druk legden op de ex-schoonfamilie
van Bettie Bos. Haar ex-man zou
Bettie en Kees Bos herhaalde malen
hebben bedreigd. Bovendien heeft
haar ex-man een vriendin die in het
Merwede-ziekenhuis werkt. Geen
van hen blijkt iets met de zaak te
maken te hebben.

De vrouw woonde sinds 26 augus-
tus in haarDordtse flat. Op dezelfde
24ste oktober dat ze het kind weg-
haalde, gaf ze het in Dordrecht aan
bij de nurgelijke stand. Het kind
moest Nicolaas heten.

Ruim 24 miljoen
voor Spelen

Gehandicapten
HILVERSUM - De totaalop-
brengst van de Avro-actie 'Sa-
men' is definitief vastgesteld op
24,2 miljoen gulden (267.607
sponsors). In een avondvullend
televisieprogramma riep Mies
Bouwman, vorige week donder-
dag, Nederland op gul te geven
voor de Wereldspelen Gehandi-
capten die in 1990 in Assen zul-

len worden gehouden. Via de
brievenbussen kwamen in totaal
199.394 kaarten binnen. De rest
kwam van het bedrijfsleven en
via de telefoon.

Voor de spelen moest een bedrag
van 20 miljoen bij elkaar ge-
bracht worden. Het 'teveel' zal
ook worden besteed aan diverse
organisaties die zich inzetten
voor de gehandicaptensport.

De kijkcijfers geven aan dat on-
geveer 6 miljoen mensen (van 6
jaar en ouder) tenminste een deel
van het programma tussen 20.30
en 24.00 uur hebben gevolgd.

'Tamil Tijgers betrokken bij mislukte coup'

Indiase paratroepen
geland op Maldiven

COLOMBO/DEN HAAG - Binnen
enige uren na een verzoek om hulp
van de president van de Maldiven
landden gisteren 1.600man Indiase
paratroepen in de hoofdstad Male.
Een groep van naar schatting 400
buitenlandse huurlingen deed
daar een poging om de regering
van president Maumoon Abdul
Gayoom ten val te brengen. Zij de-
den een aanval op zijn paleis, maar
veiligheidstroepen redden hem.

De gevechten tussen de huurlingen

en de regeringstroepen eindigden
op het moment waarop de Indiase
paratroepen bij Male landden, zo
zeiden inwoners van de stad. Bij de
gevechten vielen zeker 25 doden enraakten meer dan honderd mensen
gewond.
Naar de regering van het naburige
eiland Sri Lanka meent gaat het bij
de huurlingen om leden van guerril-
lagroep Tamil Tijgers, die op Sri
Lanka vechten voor een onafhanke-
lijke Tamil staat.
Volgens diplomaten in Colombo is

de couppoging beraamd door de
vroegere Maldivische president,
Amir Ibrahim Nasir, samen met an-
dere vooraanstaande figuren op de
Maldiven.

binnen/buitenland

Minister bezorgd over nieuwefinanciële wensen

Ruding in brief aan
collega's: geld is op

p.^ Van onze parlementaire redactie
&N HAAG -Er is binnen de rijksuitgaven geen ruimte meerrn wensen van de Tweede Kamer metextra geld te honoreren,
ebeurt dit toch dan zal het financieringstekort van de rijks-

overheid volgend jaar op meer dan zes procent (het afgespro-en niveau) uitkomen. Dat mag niet, de begrotingsdisciplineaakt dan verloren. Dit is de strekking van een brief die minis-er Ruding (Financiën) aan zijn collega's in het kabinet heeftgezonden.

De bewindsman is tot deze stap ge-
komen omdat hij zich ernstig zor-
gen maakt over een aantal ontwik-
kelingen die zich na Prinsjesdag en
de algemene politieke bschouwin-
gen in de Tweede Kamer hebben
geopenbaard.

Volgens Ruding bestaat er met
name in de Tweede Kamer de nei-
ging om opnieuw allerlei financiële
wensen op tafel te leggen. Hij
schrijft dit toe aan de berichten dat
het weer goed gaat met de econo-
mie. Dat betekent echter niet, aldus
Ruding, dat daarmee ook de over-
heidsfinanciën weer op orde zijn.
Integendeel: de staatsschuld stijgt
nog steeds.

In zijn brief waarschuwt Ruding
zijn collegae niet toe te geven aan de
wensen van deKamer als die tot ex-
tra uitgaven leiden. Indien de ver-
langens financieel gedekt kunnen
worden door verschuivingen bin-
nen begrotingen, heeft Ruding geen
bezwaren. In dat geval is er immers
geen sprake van extra uitgaven.

In een gesprek met het ochtendblad
Trouw erkent Ruding dat zijn ver-
haal moeilijker wordt nu het weer
goed gaat met de economie. „De
rem is eraf," zo zegt hij. In het blad
haalt de minister uit naar WD-
voorman Voorhoeve die recent
heeft gepleit voor het aantrekken
van veel meer politiemensenzonder
aan te geven waar dit van betaald
zou moeten worden. Ruding vindt
dit 'onberaden gedrag. Bovendien
meent hij dat deze wens geuit had
moeten worden bij de algemene po-
litieke beschouwingen.

Geen pleidooi
Korthals Altes

voor extra
geld politie

DEN HAAG - Minister Korthals
Altes (Justitie) is vooralsnog niet
van plan in de ministerraad te
pleitenextra geldvoor depolitie te
pleiten. Het voorstel van VVD-fr-
actieleiderVoorhoeve om geld vrij
te maken voor 'enkele honderden'
extra politie-functionarissen zal
door de minister niet in het kabi-
net worden gebracht.

Volgens de WD-minister moet het
wel mogelijk zijn het regeerakkoord
open te breken, wanneer de samen-
leving extra middelen voor de poli-
tie wil uittrekken. Maar 'zo ver is het
nog niet', omdat die wens alleen
door VVD en SGP wordt gedragen.
En dat is niet genoeg, zo verklaarde
de bewindsman tijdens de behande-
ling van de Justitiebegroting, giste-
ren in de Tweede Kamer.

Ook vice-premier De Korte (even-
eens VVD) zei vorige week tevoelen
voor het inzetten van extra midde-
len om de problemen bij de politie
op te lossen. Of dat geld uit de alge-
mene middelen moet komen of via
een herschikking binnen de be-
staande begroting liet De Korte in
het midden.

Tot verbazing van de overige Ka-
merleden verklaarde WD-woord-
voerder Korthals dat 'van de WD
geen voorstel moet worden ver-
wacht om in deze begroting verdere
uitgaven te doen. Kosto (PvdA)
wees hem op het standpunt van
Voorhoeve, die wel meer geld voor
de politie wil. Maar volgens Kort-
hals zal het standpunt van de VVD
volgende maand, wanneer over de
politie wordt beraadslaagd met
Korthals Altes en ministerVan Dijk
(Binnnenlandse Zaken), duidelijk
worden.

Bloedproef
Om absolute zekerheid over de
identiteit van de gevonden baby te
krijgen, is gisteren bloed afgeno-
men van de ouders en de zuigeling.
Vandaag wordt een DNA-test ge-
houden, waarvan de uitslag van-
middagbekend wordt gemaakt. Het
echtpaar Bos heeft vannacht, met
baby, in het kamer van het Merwe-
ideziekenhuis geslapen.

PUNT UIT
Regenboog
" De kleine linkse partijen
PSP, CPN, PPR en EVP doen
in 1989 onder de naam Regen-
boog met een gezamenlijke lijst
mee aan de Europese verkie-
zingen. Zij zijn nu nog - samen
met Groene Partij Nederland -verenigd in het Groen Progres-
siefAkkoord.

Eis
" Officier van justitie P. Dor-
hout heeft gisteren voor de
rechtbank in Groningen een
voorwaardelijke gevangenis-
strafvan twee maanden en een
boete van 5.000 gulden geëist te-
gen drie anesthesisten van het
Academisch Ziekenhuis in die
stad. Het drietal wordt dood
door schuld verweten.

Ouderen
" Minister Brinkman van
WVC heeft gistermorgen,
mede namens minister Deet-
man van Onderwijs, een be-
drag van vijftien miljoen gul-
den beschikbaar gesteld voor
wetenschappelijk onderzoek
naar de positievan ouderen in
Nederland. Hij maakte dat be-
kend tijdens de installatie in
Den Haag van de Nederlandse
Stuurgroep Ouderen Research
(Nestor).

Ontucht
"De Enschedese Muziek-
school is opnieuiv in opspraak
gekomen door een ontuchtaf-
faire. Nadat eerder een 47-jarige
muziekleraar was geschorst,
omdat hij vanaf 1971 dertien
vrouwelijke cursisten onzede-
lijk zou hebben betast, komt er
nu een onderzoek naar een
soortgelijk vergrijp door een
andere leerkracht. De affaire
kwam aan het licht door een
onderzoek van ouders, die het
bestuur van de school inscha-
kelden. Inmiddels heeft de Mu-
ziekschool bepaald dat er in
alle deuren van de leslokalen
ramen moeten komen. Met die
maatregelen blijven de leer-
krachten altijd 'in zicht. Het is
de leerkrachten bovendien ver-
boden thuis privéles te geven
aan leerlingen.

Fraude
9 Een hoge ambtenaar van het 1
ministerie van Landbouw en »
Visserij in Utrecht is aangehou-
den omdat hij miljoenen gul-
dens van zijn werkgever zou
hebben verduisterd. Het hoofdfinanciën van de directie Be-
heer Landbouwgronden wordt
ervan verdacht in zes jaartijd
3,3 miljoen gulden op een eigen
rekening te hebben gestort. Dat
gebeurde nadat hij gefingeerde
rekeningen opstelde en het geld
op een eigen rekening stortte.
Dat was mogelijk doordat hij
op grond van zijn functie beta-
lingen kon fiatteren. Justitie is
de man op het spoor gekomen
nadat zijn medewerkers wan-
trouwend waren geworden
vanwege de opvallend grote
voet waarop hun chef leefde.

Koninklijk
" Het Concertgebouworkest
mag zich in het vervolg Ko-
ninklijk noemen. Koningin
Beatrix heeft het orkest deze
onderscheiding verleend in
verband met zijn 100-jarig be-
staan.

Vliegfout

" Het vliegtuigongeval op 12
september in Best is te wijten
aan een fout van de bemanning.
In een briefaan het collegevan
burgemeester en wethouders-
van Best schrijft H. Raben, di-
recteur-generaal van de Rijks-
luchtvaartdienst, dat 'de voor-
geschreven limieten en nade-'
ringsprocedures voor het vlieg-
veld Eindhoven door de bc-[
manning niet juist zijn aangej
houden. Door het ongeval
kwamen de 41-jarige piloot en
zijn 40-jarige co-piloot om het
leven. Uit het vooronderzoek is
komen vast te staan dat het
vliegtuig wel de voorgeschre-
ven route heeft gevolgd, aldus
Raben

Ongeluk
" Bij een auto-ongeluk op een
autoweg in het westen van Tur-
kije zijn 26 mensen om het leven
gekomen, voornamelijk Japan-
ners en Iraniërs. De meeste
slachtoffers zaten in een bus die
reed in dichte mist op de weg
van Ankara naar lstanboel.
Dertien mensen raakten ge-
wond.

Belast
" Het vliegend personeel van
de KLM moet belasting gaan
betalen over de maaltijden die
aan boord worden gebruikt.
De salarissen van de ongeveer
vijfduizend KLM'ers gaan er
door deze maatregel, die per 1
oktober is ingevoerd, tussen
de 10 en 25 gulden per maand
op achteruit. De belastingin-
spectie in Hoofddorp be-
schouwt de maaltijden die
vliegers, boordwerktuigkun-
digen en cabinepersoneel tij-
dens de vlucht gebruiken, als
loon in natura.

Vervolg van pag. 1

Vrouw zettepolitie geraffineerd op dwaalspoor
Ontknoping ontvoeringszaak
verrast ook rechercheteam
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Club 2000 in Geleen kann<jg een MEISJE plaatsen.
Werktijd in oveleg, tel.

'0-42315.
MEISJE gevraagd voor pri-
vé en escort. Tel. 045-228975
Net meisje voor PRIVÉ-CLUB, met garantieloon.
Tel. 045-420042.
SCHOONMAAKDIENST
S.G.O. vrgt. echtp. en/ofwerksters op afroepbasis
voor enkele van haar pan-
den, tel. aanmelden ma. t/m
vrijd. van 9-13 uur, tel.04490-55252.
PORTIERS gevraagd. Tel.
04457-1321.
Ln Simpelveld vragen wij
met spoed aktieveBEZOR-
GERS voor bezorgwerk-
zaamheden tusen 6.00 en7.00 uur. Melden: Limburgs
Dagblad, Fr. Erenslaan 4,
Schaesberg, tel. 045-311782.
GELEEN: het dagblad Derelegraaf zoekt op zeer kor-
te termijn kandidaat-bezor-
?ers(sters). Heeft u interes-
se? bel dan 04490-48937.

Tiltra BV Burg. Lemmen-
straat 125A, Geleen, vraagt
dringend ervaren STEI-GERBOUWERS voor pro-
jecten in Nederland en Bel-
gië. Mensen moeten ook ge-
negen zijn om eventueel in
dekost te gaan. Tel. 04490-
-55522. Na 18.00 uur, tel.
04750-20434, dhr. Schaeffer.
Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg.
M.Gladbach-Köln
BET.TIMM. en mets. Ook
col. Ned. verz. Tel. 045--229241 of 229409.
Gay-bar vraagt DISK-JOC-KEY voor zaterdags.
Br.o.nr. XE 009 L.D. Markt
42, 6461 EP Kerkrade.
BUFFETMEISJE gevr. v.d.
weekends. Tel. 045326629.

Huisvrouw zoekt HUIS-
VROUW voor privéwerk.
Inl.: 045-227734.
Beveiligingsbedrijf 0.8.L.
vr.: enkele beveiligings-
ambtenaren, met basisdi-
§lorna, tevens beveiligings-

eambten voor part-time
en invalsdienst. Soll. met
volledige curriculum vitae
te richten aan: Objectbevei-
ligingLimburg, Op de Bies
62, 6333 BZ Schimmert.
Zonder ervaring onnodig te
reflecteren.
WEDERVERKOPERS
gevr. voor vuurwerk, z.g.verdiensten mog. Voor ml04492-4538.
LA COMPARSA BAR
vraagt meisje. Tel. 045--241592 of 244240.

Voor direkte indiensstreding gevr. leerling STRIJK-
STERS en ervaren strijksters. Mengelers Chem. Rein.
bv. Heerlen. 045-724706, maand, v. 10.00 tot 15.00 uur.
Voor een glaszettersbedrijf in Kerkrade zoeken wij

glaszetters
Wij kunnen ervaren glaszetters en hulpkrachten gebrui-
ken. Goed betaald!
Kom langs bij Keser Uitzendburo, Hoofdstraat 39, Kerk-
rade, tel. 045-463700, Harm Wiertz

Personeel gevraagd:
regio Midden-Limburg

Casino Maasbracht
vraagt betrouwbare medewerkers (man/vrouw), welke door ons
opgeleid worden tot croupiers.

Onze vereisten zijn:
leeftijd 27-35 jaar
Bereid 's nachts en weekenden te werken.

Uw sollicitatie met cv. en recente pasfoto gaarne richten aan:

Speelclub Maasbracht
Rijksweg 3
6051 KN Maasbracht

"* t.a.v. dhr. J. Rietrae.

Van 10.00 tot 18.00 uur
zaterdag 5 en zondag 6 november

gigantische Luikse
vlooienmarkt

Geulhal Valkenburg
300 kramen

Doorlopend showprogramma, Mini Miss Verkiezing, Pepsi proef.
Inlichtingen en deelname:

Organisatiebureau Fred Willems,
tel. 04920-41338 of 52577

In Simpelveld vragen wij aktieve

bezorgers
voor bezorgwerkzaamheden tussen 6.00 en 7.00 uur.

Melden Limburgs Dagblad Schaesberg,
Fr. Erenslaan 4 Schaesberg.

Tel. 045-311782

Limburgs Dagblad
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TAPIJTEN GORDIJNEN VERLICHTING KUNSTNIJVERHEID
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binnenhuisofesg/7
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

Opvallend
zijn de vele aanvragen naar onze produkten en dien-
sten. Om deze te kunnen opvolgen en verder uit te brei-
den dient onze verkoopafdeling te worden versterkt met

een zelfstandige

Rayonhouder m/v
Wij bieden:- indien gewenst en na gebleken geschiktheid een vast

dienstverband;
- beschermd eigen rayon;
- hoge verdiensten bij normale inzet;
- onkostenvergoeding bij minimale inzet;
- verkoopondersteuning;
-verkoop- en produkttraining;

Wij vragen:.- aantoonbare ervaring in de verkoop van kapitaalgoe-
deren;- in bezit te zijn van auto en telefoon;

■ - op korte termijn beschikbaar;- doorzettingsvermogen;- leeftijd boven 30 jaar;. Reaktie: AB Zwembaden Sport en Rekreatie b.v., Lage
Brink 63, 7317 BD Apeldoorn. Telefonische reakties uit-. si. dond. 3 nov. gedurende kantoortijden. Tel. 055-
-222702.

; Gevr. SERVEERSTER v. Rest. Ruimzicht Elsloo. Schr.
soll. aan Salari, Millenerweg 20, 6136 KW Sittard. Zon-
der ervaring onnodig te soll.
Nette HULP gevr. voor ca-
fetaria-friture. Tel. 045-
-352013. Na 14.00 uur. '
METSELAARS gevr. voor
Duitsl. Tel. 045-752269.
I.v.m. uitbreiding zoeken
wij voor direkt een BE-
ZORGER in vaste loon-
dienst. Voorlopig 3 dagen,
naderhand 5 dagen p.w.
Lfst. iemand van 20-40 jr.
uit naast omgeving. Bel
vandaag nog voor afspraak,
04498-55259. Leesporte-
feuille Antoine, Broekstr. 5,
Obbicht.

Club PARIS vr. dames v.d.middag- en/of avonduren.
Provincialeweg 31A Noord-
Oirsbeek, 04492-1873.
Deze week spec. KONIJ-NEBOUT op zn Limburgs,kroketjes + spruitjes
’14,95, koffie met gebak
v.d. dag ’3,95. Lunchr.-
Rest. au-Coin, Honig-
manstr. 33 Hrl. Tel. 045--715460.
Met spoed gevr. mannelijke
FRITUREHULP voor 3 da-gen p. week. 045-458580.

Gevr. charmante HEREN,
25-35 jr. voor begeleiding
i.b.v. auto en telefoon, discr.
verz. Soll. m. foto postb.
231, 6040 AE Roermond.
Gevr. ELECTRONICA-
MONTEUR voor reparatie
Car-Hifi en audio video,
parttime, Autronic BV, tel.04492-3888.
Vrl. BUFFETH. gevr. v. za-
terdags. Pers. aanm. La
Cave. Wilhelminaplein 20,
Heerlen, na 20.00 uur.
Lieve niet-rokende KIDE-
ROPPAS (4 dg.) vanaf jan.
'89, tev. licht huish. werk(Landgraaf/Schaesberg).
Br.o.nr. SB 991. L.D. FrErensln. 4, 6371 GV Land-
graaf.
Met spoed gevraagd zelf-standig HORECA-EX-
PLOITANT voor zeer lu-
cratieve onderneming. Pa-pieren vereist. Tel. 04406-
-14951.
MEDEW./COLP. v.a. 18 jr.
voor huis aan huis actie.
Goede verdiensten, tel. 045--225818.

Dakdekkersbedrijf M. Haasis en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
Let op! Uw dak is ons vak!Dakdekkersbedrijf Peters,
Groenstr. 21. Übach over
Worms. Tel. 045-325793. Te-
vens ZINKWERK en PVC-
dakgootbekleding. Gratis
offerte.
SIERPLEISTEREN, stu-kadoren, alle soorten ver-
bouwingswerkzaamheden.
045-216666.
Nette en lieve vrouw 42 jr.
zkt. HUISH.WERK tel. 045-
-718318 omg. Hrl.

Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
W. Sanitair, gas, water, cv.,
badkamers, riolering, dak-
werk. Tel. 045-412547.
NEW LOOK BV., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Scnillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
TUIN goede winterbeurt,
snoeien enz. bel tijdig 045-
-272093 na 19.00 uur.
Nette WERKSTER biedt
zichaan v. huish. hulp omg.
Heerlen. 045-229877.

G.V.L. RESTAURATIE
Gespecialiseerd in gevelrei-
niging, gevelrenovatie, kel-
derafdichting en voegwer-
ken, vochtwering met 10 jr.
schr. gar. Tevens stralen
van eiken meubelen, auto-plaatwerk, velgen etc. Voor
ml.: tel. 045-226000.
Voor VAKBEKWAME
schilderwerkzaamheden.
Tel. 045-210020.
TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende ■offerte. Tel. 045-224459. j
Nette HUISVROUW 25 jr. j
b.z.a. als oppas en/ofpoets- 'hulp(veel erv.) omg.Bruns- isum. Tel. 045-272955. j
Voor SIERBESTRATING, ]
terras, oprit en vakman- ;
schap. Erkend Stratenma- '"kersbedrijf Nico Gerards, Ivrijblijvende prijsopgave + iadvies. Tel. 045-313956.

TV-ANTENNES ’ 395,-,all-in 5 jr. garantie. Ook alle
reparaties door geh. Lim-burg. Géén voorrijkosten!Koehen, 045-441693.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-ferte. Bel 045-453818.
Erv. DAKDEKKER kan
nog dak-, lood- en zinkw.
aann. 045-351626 b.g.g.
461432.
OPRITTEN en terrassen inklinkers of sierbestrating.
Ook tuinaanleg. 045-326574.
Jonge vrouw 26 jr zoekt
WERK in de huishouding.
Omgev. Kerkrade. Tel. 045-
-455569.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. R/J Handelson-
derneming Stationstraat294, Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN, rol-deuren sectiedeuren metof zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-ragedeuren compl. metzender voor in uw auto. Fa.Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044;
Div. INRUIL-TV.'S met
farantie. Electronic serviceo Kreutz, Kerkplein 39,
Schaesberg, 045-313815.
BETONSCHUTTINGEN
in steenmotief, geplaatst ofgeleverd. Creugers Beton,Economiestraat 46, Hoens-
broek tel. 045-213877 (bijHerschi).
3 mnd. oud eiken leren
BANKSTEL te k. Pr.
n.o.t.k. Tel. 045-462885. Na
18 uur.

„Piccolo's..."
zijn kleine advertenties in het Limburgs Dagblad om iets

te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren enz. enz

Waar...
kunt u deze advertenties opgeven? Bij alle kantoren va"

het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen
Heerlen

Sigarenhandel N.J. van Verseveld, Saroleastr. 80'
Heerlen

Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22
Sittard

Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23
Vaals

VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47^.
Tapijttegels!

Altijd speciale partijen en 2e keus, o.a. Esco, Heug*
Desso, b.v. Feit of Flor, van ’ 18,95 voor ’ 6,95. Graüs
stalenbezoek aan huis. Meestal direct uit voorraad I*
verbaar uit 20.000 m 2, boven 50 m 2 gratis leveren, Le<T
gen mogelijk. Tapijttegelhuis, 013-436903 (diverse fiüB"
len). J

Werkkleding
Overalls, broeken, jassen, truien, jacks, parka's, body'
warmers, petten, sokken, laarzen, schoenen, ook m*
stalen neus enz. enz. Bij: K. Stienstra en Zn. Wagei1'schutsweg 21 Palemig-Heerlen. Tel. 045-722334.

Aanbiedingen
Limburgs best gesorteerde hobbymachinehandel, o>

Robland, Toolmax, Elektra-Beckum,
Scheppach, Emco, Elu.

2-PK elektromotoren ’ 198,-
Naebers

Ganzeweide 181, Heerlen

HET VISITEKAARTJE

De vlotte groei van het aantal Mitsubishi L3OO bestelwagens, der fluitend achter het stuur zit. De Mitsubishi L3OO is niet
wijst op een gezond gevoel voor representatie bij onder- alleen hetvisitekaartje van üw zaak, maar ookvan de onze. De
nemend Nederland. Terecht natuurlijk, maar: u koopt een L3OO is verkrijgbaar in 23 uitvoeringen. Speciale modifikaties
L3OO niet om zijn fraaie uiterlijk alleen. Zelfs niet al blijft hij voor branche gerichte toepassingen behoren vanzelfspre-
er goed uitzien, wat een hoge inruilwaarde tot gevolg heeft. kend tot de mogelijkheden. Prijs vanaf f 18.495,- exkl. BTW.
Er is ook nog zoiets als de exploitatie. Het prettige is, dat de Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden,
lage afschrijving, in kombinatie met brandstof, verzekering
en belasting, leidttOt een Zeerbescheiden prijs per kilometer. I Wij zijntoe aan een nieuw visitekaartje.Wiltu ons alle informatie toesturen over de I
Zo gebruikt een L3OO met een 2.5 liter dieselmotor maar Mitsubishi lsoo?

i Naam bedrijf: Tav7,8 liter per 100km bij 90 km per uur, volgens ECE-norm. Zelfs
Adres:- .

als u alle kosten omslaat, komt u nietveel verder dan enkele |, Postkode en woonplaats: I
dubbeltjes per km. Neem tenslotte Zn laadvermogen tOt 1.255 Deze bon kan in een ongefrankeerde envelop gestuurd worden naar HNG

kg. Zijn betrouwbaarheid, Veiligheid en de MitSUbishi 1-2-3 Bedrijfswagens BV., Antwoordnummer 61,2160VESassenheim. R4-~ | ▲
Jaar Garantie. Ervaar zijn souplesse, vering, wegligging en AW^m^
komfortabeleinterieurenuweetwaarommenigLSOObestuur- MTSUBISHI/DE GESTAALDE PERFEKTIE "SS*'

BEEK/GENHOUT N. GELISSEN, KERKRADE AUTO KLEUNEN, POSTERHOLT TON HOOGENBOOM,
Hubertusstraat 49, tel. 04490-71054. Locht 193, tel. 045-425555. Roermondseweg 36, tel. 04742-2670.
HEERLEN AUTO KLEUNEN, MAASTRICHT AUTO KLEUNEN, SCHINNEN W. KEES,
Passartweg 35a, tel. 045-212035. Molensingel 1 (Wijk 29), tel. 043-612323. Dorpsstraat 64, tel.04493-1721.
HORN HORNERHEIDE, OIRSBEEK TRUCK PLANT SITTARD, SITTARD BEK,
Heythuyserweg 10, tel. 04758-2561. ■ Provincialeweg Noord 9, tel. 04492-1314. Tunnelstraat 2a, tel. 04490-25794.

——————■ ■ ■ ■ . :
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Pleidooi voor
behoud winkels
in kleine kern

vonr Jf*AAG - De subsidieregelingw de winkelvoorzieningen in de
in

'geveer drieduizend kleine kernen
iaa?ns ,* and moet minstens nog een* n

gehandhaafd blijven. De belan-
gorganisaties op dit terrein vre-
Sch

grote problemen als economi-
van h

en Z^n plan tot Deeindiging
ri 'fto SUDsidieregelingper 1 janua-
van t "ltvoert zonder dat sprake is

0,1 behoorlijke alternatieven.

Be,°rganisaties zetten gisteren hun
Van nren uiteen in een hoorzittingn de vaste Kamercommissie voor

1 midden- en kleinbedrijf.

traniW|zig waren daarbij het Cen-
dpi ,/-J^ureau Levensmiddelenhan-
land *' het KoninkliJk Neder-
(lcktA, Ondernemersverbond
ot^°V), het Nederlands Christelijk

(NCOV), de
derlandse Melkhandelarenorga-

«nlo (NM°) en de Landehjke Ver-
(LVKif Voor Kernen

KNP/Bührmann
willen Duitse
papierfabriek

S^ASTRICHT - In het kader van
nin,s,amenwerking tussen de Ko-
biW3 Nederlandse Papierfa-
het ven Bührmann-Tetterode op
golflf6 van de Produktie van
rrj , art°npapieren in hun geza-
(beet onderneming RP Europa
de naande uit Roermond Papier en
Drafntse Smith, Stone andKnight)vp„„en KNP en Bührmann over de
S?rwervmg van alle aandelen Hch»eger GmbH & CoKG in Brühl bij

«uien per 1 januari 1989.

BEURS-
OVERZICHT
Schijnwerpers
k^5T?RDAM - Het vleesverwer-dt * bedriJf Homburg stond don-
UkB op de Amsterdamse effec-
benbeUrs in de schijnwerpers. Hetn^rjj.f. waaromheen al langere tijd
m gaüeve verhalen circuleren,Raakte via debeurs in de ochtend
zw dat zi J al maandag dewaar verlieslijdende vers-vleesdi-
"jsie sluit. Pas later werd diteuws officieel in bredere kringeKend. Om kwart voor twaalf
stawde nandel in Homburg ge-bakt. De koers was op dat mo-ment 30 cent gestegen naar f 3,70.

Kzo maakte donderdagochtend
k®, clJfers over het derde kwrataal
"«Kend. Het chemieconcern blijfts°ed draaien en na de stijging vane afgelopen van tijd namen som-
n",ge,aandeelhouders hun winst,

aardoor zakte de notering in,waarna een herstel optrad. Het ein-
f?£Wam echter toch f2,10 lager op1155,10.

en ander fonds dat weer opvielas de al lange tijd als overne-
gedoodverfde, erkade. Na een eerdere daling

f 313 m Gr nU fl9 bij de k°erS °P

Jf^rder bleef het ook donderdag
SpJJ r ustig op het Damrak. De koer-en bleven aanvankelijk dicht bij
\UIS" Later op de dag brokkeldenccl noteringen wat af. Bij de grote
'ondsen eindigde NMB f 1,30 lager"P f 181,50 en VNU eenzelfde be-fag op f92,50. Bols verloor f 1,20"P f 142, Nedlloyd f 1,50 op f 223,50
fSr Bührmann-Tetterode f 1 op

Jo,Bo. Océ-van der Grinten moester saldo f 4 terug naar f 280 en ook
°rsumij-Wehry moest een veerva" f 1,50 laten op f 108.

Kw oersen °P de obligatiemarktwamen nauwelijks van hun
H'aats De obligaties van Mijn-"ouwkundige Werken, die overi->ens in films doet, kwamen in de"andel op 100,30, drie dubbeltjes
J^yen de uitgiftekoers.

Kwartaalwinst
Akzo stijgt
32 procent

ARNHEM - Over het derde kwar-
taal van dit jaar is denettowinstvan
het chemieconcernAkzo 32 procent
hoger en over de eerste negen
maanden 22 procent hoger uitgeval-
len dan over dezelfde perioden van
hetvorige jaar.Deze winststijging is
vooral het gevolg van de zeer goede
ontwikkeling bij chemische pro-
dukten.

Half jaarwinst
Sphinx omhoog

MAASTRICHT
Sphinx, fabrikant van
onder meer sanitair en
tegels, heeft over de eer-
ste helft van het boek-
jaar 1988/89 (1 april-30
september) een netto-
winst geboekt van f 4,6
miljoen, wat 12,5 pro-
cent meer is dan in de
vergelijkbare periode
van het vorige boekjaar.
Per aandeel steeg de
winst van f2,66 tot
f3,02.

Het bedrijfsresultaat
verbeterde met 6 pro-
cent tot f7,9 miljoen.
De omzet lag ongeveer
op het niveau van de
eerste helft van het vor-
ge boekjaar (f 110,4 mil-

joen). Weliswaar steeg
de omzet in sanitair, te-
gels en vuurvast, maar
die in niet-keramische
artikelen bleef achter.
De eerder bekendge-
maakte verkoop van het
Ceramiqueterrein in
Maastricht aan de ge-
meente en het ABP
heeft een boekwinst op-
geleverd van f33 mil-
joen. Na belasting
schiet daarvan f2O mil-
joen over. Dit bedrag

zal worden gebruikt
voor de bouw van fa-
brieken.

De directie verwacht
dat de vorig jaarbegon-
nen diepte-investerin-
gen in de divisie sani-
tair in de tweede helft
van het lopende boek-
jaar hun vruchten zul-
len gaan afwerpen. De
divisie tegels staat er
dankzij een onvermin-
derd gunstige vraag

eveneens goed voor en
kan opvolle capaciteits-
bezetting draaien. In de
divisie vuurvast wordt
in het tweede halfjaar
meer omzet gehaald
dan in het eerste omdat
de orderportefeuille
voller is. De omzet in
huishoudelijke artike-
len zal ongeveer op het
niveau van de eerste
helft van het boekjaar
blijven. De winst zal
door dit alles naar ver-
wachting boven die van
het vorige boekjaar uit-
komen. Toen verdiende
Sphinx een nettowinst
van fB,l miljoen (bere-
kend op basis van ac-
tuele waarde).

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. ik.
AEGON 88,20 88,10
Ahold 86,10 86,40
Akzo 157,20 155,10
A.B.N. 43,00 42,80
Alrenta 160,80 160,60
Amev 56,00 55,70
Amro-Bank 79,30 78,50
Ass. R'dam 141,10 141,50
Bols 143,20 142,00
Borsumü W. 109,50 108,00
Bührm.Tet. 57,80 56.80
C.S.M.eert 61,70 61,00
Dordtsche P. 208,70 208,50
Elsevier 61,90 61,80
Fokker eert. 27,10 27,20
Gist-Broc. c. 41,60 40.90
Heineken 141,00 140,80
Hoogovens 66,40 66.50
Hunter Dougl. 75.80 75,50
IntMüller 65,50 65.10
KLM 38,90 40.10
Kon.Ned.Pap. 44,60 44,00
Kon. Olie 224,90 224.60
Nat. Nederl. 66,70 66,80
N.M.B. 182,80 181.50
Nedlloyd Gr. 225,00 223.50
Nnv. Cate 75,20 74,90
Océ-v.d.Gr. 284,00 280.00
Pakhoed Hold. 89,30 90,20
Philips 32,00 32,40
Robeco 94,80 94,50
Rodahico 152,40 152,50
Rolinco 89,20 89.00
Rorento 59,80 59.80
Stork VMF 23,20 23,10
Unilever 120.30 120,40
Ver.Bezit VNU 93,80 92,50
VOC 31.90 31,70
Wessanen 82.10 82.00
Wolt Kluwer 154,50 153,70
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 27,90 27.90ACF-Holding 57,00 55,50
Ahrend Gr. c 151,50 152,00
Alg.Bank.Ned 43.60 43,40
Asd Opt. Tr. 25,50 25,30
Asd Rubber 8,00 7,90
Ant. Verff. 340,00
Atag Holde 61.20 60.40
Aut.lnd.R'dam 55,00 55,50
BAM-Holding 213.00 212.00
Batenburg 63,50 63,50
Beers 105,50 106,00
Begemann 51,50 51.50
Belindo 423,00 423,00
Berkels P. 4,10 4,10
Blyd.-Will. 22,20 22,00 e
Boer De, Kon. 250,50 253,00
de Boer Winkelbedr. 56,00 55.80
Boskalis W. 9.40 9.45
Boskalis pr 7,70 7.80
Braat Bouw 899.00 899,00
Burgman-H. 3100,00 3100.00
Calvé-Delft c 794,00 783,00
Calvépref.c 4380,00 4320,00

Center Parcs 56,70 56,50
Centr.Suiker 61,60 60*70Chamotte Unie 10,20 10^20Cindu-Key 95.00 96,50
Claimindo 407,00 407 00
CredXßN 68,70 68!oOCrown v.G.c 63,00 63^00Desseaux 191,20 191,50
Dordtschepr. 204,60 204J0Dorp-Groep 40,00 40,00
Econosto 171,00 170 50
EMBA 97,00 125.00
Enraf-N.c. 41,00 4100
Eriks hold. 286,00 283!oOFrans Maas c. 48,50 4830Furness 63,30 62,20
Gamma Holding 62,20 62,00
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 26,10 26^20Geveke 35,00 34,10
Giessen-de N. 76,00 77,00
Goudsmit Ed. 149,00 148,00
Grasso's Kon. 74,50 75^00
Grolsch 108,30 109 00GTI-Holding 122,50 125^00Hagemeyer 69,00 69,50
H.B.G. 162,50 16100
HCS Techn 10,90 1090
Hein Hold 120,50 120,00
Hoek's Mach. 147,50 147,50
Holdoh Hout 468,00 469.00
Holec 14.40 14 40
H.A.L.TT. b 710,00 71400Holl.Am.Line 710,00 718 00
HeinekenHld 120,50 120 00
Holl.SeaS. 1,45 144
Holl.Kloos 288,00 288,00
Hoop en Co 10,80 e 10.90Hunter D.pr. 2,00 2 00
ICA Holding 18,00 17 80
IGB Holding 31,70 31,50
IHC Caland 18,10 18,10

' Industr. My 148,00 148,00
Ing.Bur.Kondor 589,00 589.00
Kas-Ass. 32,00 32 00
Kempen & Beg. 198,00
Kempen Holding 15.50 15.30
Kiene's Suik. 1220,00 1220,00
KBB 71,50 72 00
KBB(cert) 71.20 71,00
Kon.Sphinx 59.50 60,50
Koppelpoort H. 251,00 250,00
Krasnapolsky 154.00 152,00
Landré & Gl. 39.00 38.70
Macintosh 39,60 39.70
Maxwell Petr. 567.00 562,00
Medicopharma 63,00 62 00
Melia Int. 6,00 5 90
MHVAmsterdam 17,50 17,50
Moeara Enim 980,00 980 00
M.Emm 08-cert 12700,00 1265000
Moolen en Co 30.80 30.20
Mulder Bosk. 40.00 40,00
Multihouse 10,50 10,60
Mynbouwk. W. 410,00 40800
Naeff 225.00
NAGRON 39.50 40 00
NIB 470,00 462.00

NBMBouw 12,00 11,90
NEDAP 242,00 242,50
NKF Hold.cert. 189,80 189,80
Ned.Part.My 29,00 29,00
Ned.Springst. 7350,00 7400,00
Norit 529,00 520,00
Nutricia 223,50 224,00
Orcoßankc. 82,00 81,80
OTRA 378,00 376,50
Palthe 143.00 143.00
Polynorm 83,50 83,50f
Porcel. Fles 114,00 114.00
Ravast 55,30 55,30
Reesink 57,00 56,30
Riva 44.50 44,80
Riva (eert.) 44,50 44,50
Samas Groep 55,80 55.00
Sanders Beh. 76,00 76,00
Sarakreek 32,30 32,30
Schuitema 1100,00 1100.00
Schuttersv. 98,00 " 98,00
Smit Intern. 25,20 25.20
St.Bankiersc. 24,80 24,60
TelegraafDe 363,00 361,00
TextTwenthe 206,00 206,00
Tulip Comp. 64,90 67,00
Tw.Kabel Hold 108,00 107.80
Tw. en Gudde 94,50 94.50
Übbink 75,50 75,00
UnionFiets. 17,00 16,90
Ver.Glasfabr. 199,00 203.00
Verto 67,10 67,00
Volker Stev. 38,50 38,80
Volmac Softw. 80,50 80,70
Vredestein 18,40 18,40
VRG Gem.Bez. 149,50 153,00
WegenerTyl 146,00 145,30
West Invest 19,00 19,00
Wolters Kluwer 154.50 153,70
Wyers 55.00 56,00

Beleggingsinstellingen
ABN Aand.f. 66.20 66.00
ABN Beleg.f. 52.90 53,10
Aldollar BF $ 20,90 20,70
Alg.Fondsenb. 215.00 216.00
AllianceFd 11.80 11.80
Amba 42,70 42,70
America Fund 262,00 262,00
AmroA.in F. 89,20 89,20
Amro Neth.F. 66,00 65,20
Amro Eur.F. 62,10 62,00
Amvabel 96,50 96,50
Bemco Austr. 63.00 63,00
Bever Belegg. 26,60 26,50
BOGAMIJ 115.70 115,00
Delta Lloyd 37.60 37.40
DPAm. Gr.F. 21,50 21,50
Dp Energy.Res. 34,00 34,00
Eng-H011.8.T.1 1120,00 1120,00
EMF rentefonds 68,50 68,50
EurinvestÜ) 105.00 105.00
Eur.Ass. Tr. 5,10 5,10
EurGrFund 48,70 48.70
Hend.Eur.Gr.F. 151,00 151,00
Henderson Spirit 62,90 62,80
Holland Fund 60,20 60,20

Holl.Obl.Fonds 129,00 129,50
Holl.Pac.F. 95,50 95,50
Interbonds 589,00 587,00
Intereff.soo 29,30 29,10
Intereff.Warr. 199,00 200,50
JapanFund 36,80 36,80
MX Int.Vent. 66,00 66,00
Nat.Res.Fund 1260,00 1260,00 'NMBDutch Fund 32,00 31,90
NMB Oblig.F. 36,50 36,50
NMBRente F. 100,80 101,00
NMB Vast Goed 35,80 35,80
Obam, Belegg. 183,20 182,70
OAMF 14,70 14,70
Orcur.Ned.p. 47,50 47,50
Prosp.lnt.High.lnc. 10.50 10.50
Rentalent Bel. 1355,60 1355.90
Rentotaal NV 30,90 30.90
Rolinco cum.p 98,80 98,80
Sciflech 17,25 17,25
Technology F. 18,70 17,50
Tokyo Pac. H. 224,50 224,50
Trans Eur.F. 63.80 63,60
Transpac.F. 485,00 480,00
Uni-Invest 119,00 119,50
Unico Inv.F. 85,00 85,00
Unifonds 26,30 26.50
VastNed 119.30 119.40
VentureF.N. 38,50 38,50
VIB NV 83,80 83,70
WBO Int. 75,00 75,00
Wereldhave NV 203.50 203,50

Buitenlandse obligaties
83/4 EEGB4Ü) 107,60 107,60
3V2 EngWarL 37,00 37,00
S^Elßii 100,00 100,00

Orig. n.amerik. aandelen
Alhed Signal Ind 34,00 34,00
Amer. Brands 55,00 55,00
Amer. Expres 27,00 26,90
Am.Tel.& Tel. 28,50 28,70
Ameritech 95,70 95.60
Amprovest Cap. 127,00 127,00
Amprovest Ine. 232,00
ASARCO Ine. 25,90 27,00
Atl. Richf. 79,50 79,20
BAT Industr. 4,60 4,50
Bell Atlantic 73,50 72,80
BellCanEnterpr 38.50 38,20
Bell Res.Adlr 1,65
Bell South 42,20 42.00
BET Public 2,28 2,28
Bethl. Steel 22,00 22,00
Boeing Comp. 64,80 63.80Chevron Corp. 46,00 46,00
Chrysler 26,00 26.00
Citicorp. 25,20 25.20
Colgate-Palm. 45,70 46,00
Comm. Edison 32,10 32.20
Comp.Gen.El. 410,00 410,00
Control Data 19,50 19,40
Dai-Ichi Yen 3040,00
Dow Chemical 88,80 87,00
Du Pont 82,40 82,10

Eastman Kodak 46,50 45,80
Elders IXL 3,62
Euroact.Zw.fr. 228,00 227,00
Exxon Corp. 45,00 45,25
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 19,00 19,20
Ford Motor 51,00 51,30
Gen. Electric 43,60 44,60
Gen. Motors 84,00 84,70
Gillette 37,00 36,50
Goodyear 52,00 52,00
Grace & Co. 29,25
Honeywell 62,50 63,00
Int.Bus.Mach. 124,00 122,40
Intern.Flavor 47,25 47,00
Intern. Paper 45,25 47,00
ITT Corp. 52,40 52,50
Litton Ind. 73,50 73,00
Lockheed 43,20 42,40
Minnesota Mining 60,50 60,50
Mobil Oil 43,60 44,30
NewsCorpAuss 11.50 11,00bNynex 67,00 67,20
Occ.Petr.Corp 26,30 26,00
Pac.Telesis 30,80 31,10
P.& O. (f 6,00 6,00
Pepsico 41,45 41.00
Phihp Morris C. 95,60 95,70
Phill. Petr. 20,20 20,10
Polaroid 38,70 38,00
PrivatbDkr 235,00
Quaker Oats 54.75 55,00
RJR Nabisco 85,25 86,00
StGobin Ffr 550,00 560,00
Saralee 49,00 47,80
Schlumberger 34,10 34,00
SearsRoebuck 41,70 45,90
Southw. Bell 41,30 41,70
Suzuki (yen) 695,00 695.00
Tandy Corp. 44,80 44,30
Texaco 46,50 48,00
Texas Instr. 38,50 38,00
T.I.PEur. 1,71 1,71
Toshiba Corp. 981.00 981,00
Union Carbide 25.00 25,60
Union Pacific 63,50 63,50
Unisys 27.50 26.80
USX Corp 28,20 28.20
US West 57.20 57,30
Warner Lamb. 74.60 75,30
Westinghouse 52.50 52.70
Woolworth 53,30 52,30
Xerox Corp. 59,25 59,00

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 44,00 45,80
Am. Home Prod. 163,00
ATT Nedam 55,40 55,80
ASARCO Ine. 33,00
AU. Richf. 156,00 156.00
Boeing Corp. 130,00 130.00
Can. Pacific 32,50 32,50
Chevron Corp. 93,50
Chrysler 50,00 49.50
Citicorp. 50,00 50.00
Colgate-Palm. 92,00 92.00
Control Data 35,00 35,00

Dow Chemical 178,00 174,00
Eastman Kodak 95,00 91,00
Exxon Corp. 90,00 88,00
Fluor Corp. 42,50 41,00aGen. Electric 86,50 88,00
Gen. Motors 165,00 166,80
Gillette 74,00 73,00
Goodyear 104,00 103,00
Inco 57,00 56,50
IBM. 242,50 240,00
Int. Flavors 93,00
ITTCorp. 103,00 105,00
Kraft Ine 199,00 197,00
Kroger 105,00 38,00a
Lockheed 86,00 86,00
Merck&Co. 111,50 d 116,00
Minn. Min. 121,00 118,00
Pepsi Co. 82,00 80,00
Philip Morris C. 190,00 190,00
Philt Petr. 37,00 37,00
Polaroid 72,00 70,00
Procter & G. 165,00
QuakerOats 105,00 d 105,00
Schlumberger 65,50 67,00
SearsRoebuck 83,00 85,00
ShellCanada 66,50 65,00
Tandy Corp. 87,50 88.00
Texas Instr. 77,00 76,50
Union Pacific 122,00 124,00
Unisys Corp 56,30 56,00
USX Corp 59,80 55,20
Varity Corp 4,00
Westinghouse 104,50 105,00
Woolworth 106,00 105,00
Xerox Corp. 115,00 114,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 540.00 525.00
Dresdner B. 300,00 294,00
Hitachi(soo) 1200,00 1200,00
Hoechst 302,00 296,00
Mits.El.(soo) 400.00 400,00
Nestlé 8450,00
Siemens 495.00 487.00

Warrants
Akzo 41,70 40.60
AMRO warr. 6,60 e 6,60e
Asia Pac Gr F. 4,10 4.05
Bogamij 10.00 9.80Falcons Sec. 12,50 12.45
Honda motor co. 2200.00 2200.00
KLM. 85-92 121.00 125.00
Philips 85-89 38,00 38.50
St.Bankiers a 4,00 3,90
St.Bankiers b " 5,20 5,20

Euro-obligaties & conv.
10/4Aegon 85 102.50 102,50

Aegon warr 15,30 15,30
10/2 ABN 87 100,10 100,10
13Amev 85 99,25 99.25
13Amev 85 99,15 99,15
10AmevBs 104,70 104,50
HAmevB6 100,25 100,25

14'/4AmroB7 99,85 99.85
13 Amro-BankB2 103.50 103,50
10V2 Amro 86 98,70 98.70
10 Amro 87 99,00 99,00
53/4AmroB6 101,75 101,75
Amro Bank wr 30,30 29.90
Amro zw 86 71,00 71.00
9 BMH ecu 85-92 102,50 102,50
7 BMH 87 97,90 97,90
HCCRaboB3 103,75 103,75
9 CCRabo 85 106,50 106,50
7 CCRabo 84 108,50 108,30
IOVsEEG-ecu 84 101,90 101,90

85 106.80 106,00
12V2 HlAirl.F 96,00 96,00
12 NIB(B) 85-90 104,75 104.75
11V4NGU83 105,00 105,00
10 NGU 83 102,50 102.50
2W NMB 86 87,40 87,40
NMB warrants 33,70 32,00
83/4 Phü. 86 99.30 98.50
6*4 Phil.B3 96.50 96.50
14'/4Un.Becumy 86 99.25 99,00
12/4Unil. 98.00 98.00

4^/4 Akzo 69 221,00 219,00
s/2 Amro 69 392,00
s^/4 Gist 69 470,00 460.00
Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 4.70 4.70
Bredero eert. . 1,70 1,70
11 Bredero 1,20 1.20
Breev. aand. 7,00 b 7,00 b
Breev. eert. 6.50 6,70
Leidsche Wol 2,70 2,70
LTV Corp. 2,70 2,70
Rademakers 29.00 29.00
RSV. eert 1,61 1.61
7'/« RSV 69 86.00 85.00
Parallelmarkt
Alanheri 15.00 15,30
Berghuizer 49,50 49,50
Besouw Van c. 38.00 38,20
CBOblig.F.l 101.90 102,00
CB Obüg.F.2 102.10 102,10
CB Oblig.F.3 103.30 103.40
De Drie Electr. 24.00 24,00
Dentex Groep 28.80 29,00
Dico Intern. 77,10 78.00
DOCdata 34.10 33,70
Geld.Pap.c. 68.50 67,20
Gouda Vuurv c 58.30 57.90
Groenendijk 26.10 26.00
Hes Beheer 209.00 205,00 a
Homburg eert 3.40 f 3,70
Infotheek Gr 19.20 19,10
Interview Eur. 7.80 8.00
Inv. Mij Ned. 39.50 40,00
KLM Kleding 25.70 25.50
Kuehne+Heitz 24.90 24.90
LCI Comp.Gr. 32,00 34.50
Melle 291,80 290,20
Nedschroef 66.00 66,00
Newavs Elec. 8.90 8,90
Pie Med. 12,50 12.70

Simac Tech. 15,10 14,60
Text Ute 8,50 8,70
Verkade Kon. 294,00 313,00
Weweler 81.80 84,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn e jan 45,00 175 1.50 1.30aegn p jul 90,00 393 7,50 a 7.30
akzo c jan 140,00 1052 18,90 16.60
akzo c jan 150,00 418 11,40 I
akzo c jan 170,00 495 2,60 1,90
akzo c apr 150,00 286 15,90 14.50 a
akzo p jan 150,00 250 4,20 4,00
akzo p jan 160,00 308 B.lob 8.90
d'Fl c nov 205,00 313 0,60 0.70
d/Fl c dcc 205,00 252 1,30 1.10
d/Fl c mrt 210,00 204 1,70 1.40 b
eoE c nov 240,00 662 9.40 9.00
eoE c dcc 240,00 265 12.00 a 1!
eoE p nov 240.00 757 1,90a 1,50
eoE p nov 245,00 785 3,00 3.00
eoE p nov 250.00 644 5.40 5.40
eoE p dcc 250,00 200 7,80 8.50
eoE p jan 250.00 1210 9,00 9,50
goud c nov 400,00 200 17.00 b 26.00
goud c nov 420,00 295 3,00 7.20
goud c nov 440,00 187 0,30
goud c feb 420,00 230 16,50 21
goud p mei 390,00 251 6.00 a 5.00
giSt c jan 40,00 229 3,90 3.60
giSt c jan 45,00 624 2,00 a I
giSt p jan 40.00 217 2,00 .
giSt p jan 45,00 215 4,50
giSt p apr 40,00 183 2.90 .
hoog c jan 60,00 354 8.40 l
kim c jan 35,00 687 5,30 6.20
kim c jan 40,00 1019 2.10 2.40
kim e jan 45,00 322 0,70 0,80
kim c apr 40,00 646 3,40 4.00 a
kim p jan 40.00 889 2.50 1.90
kim p apr 35,00 220 1,70 1.20
nis c mei 115.00 250 1.30 a 0.90
phü c jan 30,00 318 2.80 3.10
phil c jan 35,00 507 0.70
phil c apr 30,00 316 3.50 400
phü c 092 55.00 672 2,70 2.80 b
phil c 093 30.00 439 8,90 9.20
phil p jan 30.00 696 0.80 0.60
umi c jan 120,00 244 5,10 5.20
umi c jan 130,00 449 2,20 2.00
umi c 091 100.00 224 32.10 32.80
unil p jan 120,00 334 5.00 5.00
unil p apr 120,00 357 7,10 6.80
unil p jul 120,00 308 9,00 9,10
umi p 091 100,00 243 8,20 8.00

a=laten g=bieden+ei-di«.
b=bieden h=laten+ei-di».
c=ei-clain k=gedaan+h
d--ei-di«idend l=gedaan+g
e=gßban+fedcn rt slotkoers vorige dag i
t=gedaan + laten sk slotkoers gisteren

In strijd tegen werkloosheid

ABP-topman voor
handhaving VUT

ROTTERDAM - De VUT mag de komende tientallen jaren
niet worden afgeschaft. Hoewel de stijging van de arbeidskos-
ten als gevolg van de dureregelingen de groei van de werkge-
legenheid negatief beïnvloed, zou afschaffing van de VUT de
problematiek van de werkloosheid alleen maar extra verzwa-
ren. Dat zegt ABP-directeur mr. P.J. Bezemer in een artikel
over 'vergrijzing' in het economenblad ESB.

Om de stijgende vut-lasten de baas
te kunnen wil Bezemer de vervroeg-
de uittreding betrekken in flexibe-
ler en individueler pensioenregelin-
gen. Zo zou deVUTkunnen worden
geruild voor een iets lager ouder-
domspensioen of tegen een wedu-
we- ofweduwnaarspensioen, indien

de andere partner ook pensioen-
rechten opbouwt. De haalbaarheid
hiervan kan worden vergroot door
de belastingplannen van Oort uit te
voeren. Die kunnen leiden tot lage-
re bruto pensioenen dan thans aan-
vaardbaar zijn, omdat de verlaging
netto minder zwaar doorwerkt.

Andere mogelijkheden dieBezemer
naar voren' bracht waren het inleve-
ren van arbeidstijdverkorting of het
afzien van loonsverbetering ter fi-
nanciering van de VUT. Hij verzette
zich tegen de achtergrond van de
dreigende kostenontwikkeling (los
van de AOW gaat een aanvullend
pensioenpakket plus VUT een vijf-
devan de loonsom kosten als gevolg
van de vergrijzing) tegen de belas-
ting van pensioenfondsreserves, zo-
als het ministerie van Financiën in
zijn 'Brede Herwaardering' voor
ogen staat. Dat staat volgens Beze-
mer haaks op wat maatschappelijk
gewenst is en frustreert de noodza-
kelijke verschuivingen binnen het
bestaande stelsel van pensioenfi-

nanciering.

Volgens Bezemer zal voortzetting
van het huidige deelnemingsper-
centage aan de VUT en een herbe-
zetting van twee derde 90.000 a
130.000 bannen opleveren. Hij
noemt deze aantallen aanzienlijk,
tegen de achtergrond van bereke-
ningen van het Planbureau dat bij
een matige economische groei van
drie procent de werkloosheid nog
altijd op 700.000 zal zitten op de
eeuwwisseling.

Homburg Cuyk
sluit sector
vers vlees

CUIJK - Het vleesverwerkende be-
drijfHomburg sluit de vers vleesdi-
visie in Cuijk vanwege de slechte
verkoopresultaten. Tweehonderd
werknemers verliezen daardoor
hun baan. De sluitinggaat maandag
al in, zo hebben devoedingsbonden
van FNV en CNV gisterenbeves-
tigd.

Vorige week werd al bekend dat
Homburg (in totaal 500 werkne-
mers) in het eerste halfjaar 1988 een
verlies van 9,3 miljoen gulden heeft
geleden. Het bedrijf is op zoek naar
een overnamepartner. De vrees van
de bonden dat de vers vleesdivisie
buiten een eventuele verkoop blijft,
is bewaarheid geworden. De Voe-
dingsbond FNV verwacht dat hon-
derd mensen kunnen worden her-
plaatst. Voor de overige honderd
vooral oudere werknemers zou een
sociaal plan (aanvulling werkloos-
heidsuitkering voor 57,5-jarigen)
uitkomst moeten bieden. De bon-
den hebben daarover al met de di-
rectie gesproken.
De directie laat in een verklaring
weten dat gesprekken met derden
over samenwerking met de reste-
rende bedrijfsonderdelen van Hom-
burg goede kansen van slagen bie-
den. Over enkele weken denkt zij
daarover meer te kunnen zeggen.

Bureaucratie
Het succes van kleinere bedrijven is
vooral te danken aan het feit dat ze

soepelerkunnen werken en nieuwe
ontwikkelingen eerder oppakken.
In grote bedrijven belemmert bu-
reaucratie dikwijls snelle aanpas-
sing, aldus de Rabobank. Kleinere
bedrijven proberen zich wel in net-
werken en samenwerkingsverban-
den te verenigen. Daardoor worden
de voordelen van grote bedrijven
met snelle wendbaarheid gecombi-
neerd.
In de industrie is sprake van een
steeds hechtere samenwerking tus-
sen leveranciers en afnemers. Die
steeds hechtere samenwerking is
kenmerkend voor de detailhandel.
Ongeveer een kwart van het totale
winkelbestand is aangesloten bij
een inkoopcombinatie, opereert als
vrijwillig fïliaalbedrijf of werkt on-
der een gezamenüjke formule (fran-
chise).

economie

Expediteur
Meijer neemt
bedrijf over

VENLo/ZWIJNDRECHT - De ex-pediteur Jacob Meijer Holding in
venlo neemt branchegenoot Feyen-
oord International (Rotterdam) in
f-wijndrecht over. Stichter en direc-

ur-eigenaar J'Levting van Feyen-oord International heeft by gebrek
opvolging besloten aansluiting

t- z°eken bij een bredere organisa-

d 00g °P de eenwording van«etG-markt in 1993zijn de twee be-
"jven van mening een belangrijke

*laP te hebben gezet. Dat hebben zij
fêteren bekendgemaakt,"et voltallige personeel (30 mensen)
in Feyenoord International blijft
uj-.^enst van de onderneming entii Zich bezig houden met expedi-, overzee. Afgezien van de dien-
n^n °P het Verre Oosten onder-
de h

feyenoord International overe hele wereld groupagediensten en
behn<? ht °Pslaë en distributie metcJ^P van een douaneloods vanou°0 vierkante meter.t-Tuo^ Meijer is in 1845 opgericht en
g";5 Personeelsleden. Van Venlo
", uldenzaal uit worden internatio-
d»!f groupagediensten onderhou-den. Meijer heeft in Venlo loods-
uimte van 6000 vierkante meter ter

buti kking voor °Pslal en distri-
goed

Van e soorten koopmans-

Volgendjaarwat lagere afzetgroei verwacht

Rabobank: positie
kleinbedrijf beter
Van onze redactie economie

UTRECHT - Dit jaar is de positie
van het midden- en kleinbedrijf
weer verbeterd. De afzet stijgt met
drie procent; de winstgevendheid
met gemiddeldzeven procent. Des-
ondanks nemen de investeringen
slechts met vier procent toe. De
verbetering van de resultaten is
vooral te danken aan schaal-
verkleining in combinatie met toe-
nemende samenwerking en auto-
matisering. Zo concludeert de Ra-
bobank in een gisteren verschenen
studie naar de ontwikkelingvan 50
branches in het midden- en klein-
bedrijf (MKB).

Voor volgend jaarwordt een wat la-
gere afzetgroei verwacht, maar dan
zullen de investeringen met vijfpro-
cent stijgen, zo is de verwachting.
De positieverbetering van het MKB
berust ook op de gunstige economi-
sche ontwikkeling. De stijging van
de particuliere consumptie had een
bijzonder positieve uitwerking op
het midden- en kleinbedrijf.
De Rabobank constateert een snelle
groei van kleine, technologisch
hoogwaardige bedrijven. Vooral
daar is de winstverbetering te vin-
den. Bh' die bedrijven is het produ-
ceren of innovatief toepassen van
nieuwe technologie een belangrijk
onderdeel van de strategie. Voor-
beelden zijn de elektrotechnische
en de grafische industrie. Daar
groeide het aantal bedrijven het
snelst: met 44 achtereenvolgens 16
procent in vijfjaar.

Stijging van
winst KLM

AMSTELVEEN - De KLM heeft de
nettowinst in het tweede kwartaal
van het lopende boekjaar (juli tot en
met september) opgevoerd tot
f 180,8 miljoen. Dit heeft de lucht-
vaartmaatschappij gisteren bekend-
gemaakt.
In de vergelijkbare periode van 1987
bedroeg de winst f143 miljoen. De
winst per aandeel steeg van f2,81
tot f3,41.
De winst over het eerste halfjaar is
daarmee gekomen op f285,8 mil-
joen tegen f264,9 miljoen. In het
tweede kwartaal is begonnen met
de vorming van een voorziening
voor latente belastingverplichtin-
gen door een reservering van f53,9
miljoen.

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 3-11-1988 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 26.930-/27.430,
vorige ’ 26.420-/ 26.920) bewerkt vér-
koop ’ 29.030, vorige ’ 28.520 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 380-/ 450, vori-
ge ’ 375-/ 445; bewerkt verkoop ’ 490
laten, vorige 490 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 1,94 2,06
Brits pond 3,43 3,68
Belg. frank(100) 5,18 5.48
Duitse mark (100) 110,50 114,50
It. lire (10.000) 14,35 15,75
Port. esc. (100) 1,29 1,47
Can. dollar 1,57 1,69
Franse fr. (100) 31,80 34,30
Zwits. fr. (100) 131,75 136,25
Zweedse kr. (100) 31,00 33,50
Noorse kr. (100) 28,75 31,25
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schül (100) 15,65 16,35
Spaanse pes (100) 1,63 1,78
Griekse dr. (100) 1,25 1,45
Finse mark (100) 46,00 49,00
Joeg. dinar (100) 0,02 0,07
lers pond 2,86 3,11
Jap. yen (10.000) 157,50 162,50

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 1,99775-00025
Brits pond 3,5565-5615
Duitse mark 112,755-805
Franse franc 33,005-33,055
Belg. franc 5,3775-3825
Zwits. franc 134,275-4,325
Japanse yen 160,73-160,83
Ital. lire 15,135-185
Zweedse kroon 32,475-525
Deense kroon 29,225-275
Noorse kroon 30,275-325
Canad. dollar 1,63275-63525
Oost. schill 16,0390-0490
lers pond 3,0070-0170
Spaanse pes 1,7050-7150
Gr. drachme 1,3200-4200
Austr.dollar 1,6500-6600
Hongk.doUar 25,55-25,80
Nieuwz.dollar 1,2500-2600
Antill.gulden 1.1050-1350
Surin. gulden 1,1050-1450
Saudische rial 53,15-53,40
Ecu gulden 2.3350-3400

INDEXAmsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP.-
CBS-indices over de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979 = 100):
algemeen 283,3 281,9
alg.-lokaal 275,9 273,3
internationals 291,3 291,1
industrie 249,3 246,5
scheep/luchtv. 224,4 223,8
banken 346,8 344,6
verzekering 588,8 588,2
handel 468,8 463,9
cbsobl.index 118.3 118.3
rend. staatsl. 5,90 5,91
waarvan 3-5 jr 5,76 5,76
waarvan 5-8 jr 5,93 5,94
waarv.s langst 6,16 6,17
rend. bng-len. 6,37 6,44
rend. banklen. 5,94 5.94

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen gisteren de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 155,20-166,50(155,10)
Kon. Olie 224,50-226,50(224,60)
Philips 32,40 (32,40)
Unilever 120,40-121,30 (120,40)
KLM 40,00-40,50(40,10)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelu,
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (acht<
eenvolgens 30 fondsen industrie,
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het ge.
menlijke gemiddelde:

Begin 2165.90 935.16 187.71 817.53 I
Hoogst 2185.99 945.87 189.19 825.46
Laagst 2153.45 930.34 187.11 813.28
Slot 2170.34 936.67 188.30 819.23 ,
verhes +1351 +392 +059 +425

(ADVERTENTIE)

modern (ëTocrh
KLASSIEK riyjÜEÜL.
eiken/ WonenMAATWERK
S^H~^^BrT^dSt' Eimburgs Handwerk
Tlmi W^i^Ê^^^^^ Akerstraat-Noord 362
_^s.—..■"""" Heerlen-Hoensbroek
BMMBBM HMI (verbindingsweg Heerlen-Sittard)

Tel 045-229191 .

(ADVERTENTIE)

VOGELZANG ERKEND Tuhp DEALER^S
computers

pT]^ "Si TULIP AT COMPACT 20 MB
/ ton» innr'n'iiiill'l COMPUTER AT compatible,■ 'I 20 Mb hard disk, 1,2 Mb disk-U ' I drive 5V4", Intel 80286 proces-

l|Ë ', Il sor, klok frequentie Ben1 10 mHz, adresbereik 16 Mb,

ililllii\ OUDE VOGEL2ANGPR,JS

\^—^^ IDEM MAAR DAN MET 40 Mb HARDDISK 3495
Pr'Jzen excl- 20% BTW I

k\ÉUOGELZBnGsJ
UseSew kun jeniet omheen I
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Vrijdag 4 november
PLAY BACK SHOW

Zaterdag 5 november

RENE SHUMAN
Zondag 6 november

DISCOMARATHON
va. 14.00 uur met tussendoor

PEACH TREE PROMOTION
met leuke surprises

fvsSB

E nieuwenhagen f
E Heden, vrijdagavond,
f GROTE FINALE

met prijsuitreiking van
DANNY P0P-C0RN-SH0W
en een gastoptredenvan
EWAN MACK
en voor iedereen gratis pop-corn

Zaterdag en zondag geopendvanaf 20.00uur
Zondagmiddag disco-matineevanaf 14.00uur

m^^^^

M j^Muziek uit de jaren^|

zondag 6 nov. The Spikes
zaterdag 12 nov. Big John Russell
In concert "Back in Soul time"
met live band ,
Elke donderdag fa je er echtdansavond met orkest . ' ~, ..

Émt
wilt zifti ...

Bar Dancing
Party Center
Kegel Center

doét}-
Bongerd 5, Spaubeek

73916 04493-4193

WÊfJ&Êm\

Dancing Laumen Sittard
Zaterdag 5 november liveband Tax Free*

Zaterdag 12 november disc-jockey
Zaterdag 19 november ftveband No Turedo

Zaterdag 26 november disc-toekey

Putstraat 86A, Sittard
« z I

LA DILIGENCE Vanavond ± 254 kg live in concert

BIG FAT <TER)
<^&i|É^||r JOHN RUSSELL

*/ *^?§ni woensdag as. THE WALKERSpen begrip ln Limburg a

OOSTENRIJK: winter-
port in Maria Alm, te huur
ak.woning. Tel. 045-
-10353, 's avonds.
>t. Maartenszee bungalow,
;ratis ZWEMPARADIJS.
Veekend ’ 225,-. Kerst v.a.395.-. Tel. 02246-3109.

ILEUREN TV te koop,
rachtig toestel. 045-270083.
lOUTHANDEL Land-
raaf goedkoop in tuin-
,out, balken, kepers, pan-
itten, dakplaten. Ook veld-
randstenen, eiken balken
n bielzen enz. Buizerdweg

Abdissenbosch-LanoV-
raaf. Tel. 045-318518.
TOOKHOUT 4 m 3 ge-
lengd ’280,-. Tel. 045-
-18518.
«UMSTELLEN. compl.
iet bekkens voor ’ 30- p.
md; Fender-gitaren + ver-
iterker voor ’ 30- p. mnd;
,eyboard + adapter + sta-
£t voor ’3O- p. mnd; or-els, gebruikte voor ’3O-
-c mnd. Verder alles op mu-
.lekgebied. Donderdag
.oppavond tot 21.00 uur.luziekhuis Lyana, Mau-
itsweg 48, Stem. Tel.
4490-33227.
'e k. VERTRAGINGSMO-
"QREN voor 1001 toepas-
ingen, vermogen 60 w.
0 min. ’ 120.- p/s Naebers,
.Janzeweide 181 Heerlen.
>TEREOTOREN Sony +
loxen, zeer goed. 045-
-27669.

»nma Boskoop APPELS
'0,50 per kilo. Thull 18C
ichinnen.
Gebruikte KLEURENTE-
.EVISIES te koop vanaf
100,-; nieuwe kleurentele-

visies vanaf ’ 398,-. R.T.V.
fan Voorst, Ganzeweide
|8, Heerlerheide. Tel. 045-
-13879.
KLEURENTELEVISIES
l'hihps, Blaupunkt, ITT,
anaf’ 95,-. Radio/tv Frank
5.V., Bokstr. 33, Heerler-
iaide. Tel. 045-213432..
V Quaedackers biedt aan,
Heen voor handel, dames-
n heren lederen JACKS.». f 75.- excl. (p.2) tel. 045--62000.

OPGELET! 2e hands bank-
stellen (eiken-leer), slaapka-
mers, eethoeken barok,
Amerik. keuken enz. Kou-
venderstr. 208 Hoensbroek.
Te k. IJSKAST 100,-; gas-
forn. 100,-; wasaut. 200,-;
Tel. 045-725595.
Goede KLEUREN-TV'smet garantie, Philips groot-
beeld v.a. ’ 145,-, zeer grote
sort. tv's. ÖccasioncentrumGeel, Grasbroekerweg 25,Heerlen, tel. 045-724760.
VIDEO VHS + tv + stereo-
toren. Koopje. 045-728089. ■
Moderne messing EET-
HOEK en overgordijnen te
k. Tel. 045-352304.
LET OP!! Spijkerbroeken,
div. modellen ’ 37,50, ’ 45,-
-en ’ 50,-' gevoerde spijker-
jassen’ 75,- en ’ 80,-; Turtle
wintertruien ’ 35,-; ook mo-
dieuse kinderkleding. Alles
merkkleding. Hoek Hoge-
weg-Lindeweg 77a Voeren-daal.
Te k. 3-ZITSBANK leer
met eiken. Tel. 045-225515
na 18 uur.
Tafelmod. DIEPVRIES-
KAST, 4 laden. Electrolux
campingkoelkast, gas
12/220 v. wasdroger 4-5 kg;
diepvrieskist ± 300 ltr. Al-
les 100% in orde. Tel. 045-
-224225.

Bent ü
mode

en prijsbewust?
Zoekt u iets
aparts

en wilt u veel keuze
en lage prijzen?

Mode Haan
Hoogstr. 98 Landgraaf

200 m nabij winkelcentr.
OPRUIMING vloer- en
wandtegels, div. kleuren en
maten vanaf ’ 14,50 en

’ 19,50 p/m 2mcl. BTW. Te-
felhandel Janssen. De Hut. Gulpen, tel. 04450-1970.
COMPL.DISK ’ 295,-;
nieuwe topklasse verst.
2x120 W ’550,-; tun.verst.
2x40W’ 325,-; hi-fi midiset
2x 20 W dubb. cass.deck
’325,-; Mitsubishi kleuren-
TV, stereo, 63 cm, teletekst,
van ’ 1995- nu ’ 1698,-. In-
ruil mogel. gebr. cass.deck

’ 145-’175,-, platenspeler
’95,-. F. Meyer, Verzetstr.
15. Hrl. Tel. 045-417651.

T.k. CV-KETEL op olie.
Merk Rapido, type F72/4.35kw, bjr. '81. Tel. 04405-3603.
le soort GRASZODEN,
’3,50 m 2. Gratis thuis be-
zorgd. Afgehaald ’3,25
p.rrr. Ook gehele aanleg
van uw tuin en straatwerk.
Bel vrijblijvend: 045-
-323178.
Mooie POPPEN i.st.v.nw.
0.a.: babyp. en anderen
vanaf ’ 10,- tot ’25,- v. 40
tot 60 cm. Tel. 045-721552.
Arnhemstr. 13 Hrl. na 14
uur.
Te k. ant. gieüjz. POTKA-
CHEL m. loebeh. en Ro-
meinse munten v.a. ’ 10,-
-tel. 045-256449.
Te k. VOLVO 66 bj. '79
APK gekeurd apr. '89,vr.pr.

’ 2500,-, 045-250899.
Te k. weg. omst. een open.
AANHANGER 95x1.25 m.
en een gesl. aanhanger
1.15x2.00 m. zeer gesch. v.
orkest na 18 uur, Cnopinstr.
8, Brunssum.
Te k. Siematic AAN-
B.KEUKEN, kunststof bei-
ge, 4 m. lang, tel. 045-
-259388.
± 20.000 dikke afbr. stenen(23x6), 5 kunststof ramen
en kozijnen, compl. mate-
riaal v. RUWBÖUWWO-
NING, 2 ond. 1 kap en
bouwtekening. Bouw-
bergstr. 100, Brunssum, tel.
045-251964. .
Heren HANDELAREN op-
gelet! KTV's 12 kan. tip-
toets en VHS video's v.a. :
’ 75,-, ml. 045-220902. ■
Te k. aangeb. eiken OMA-
LINNENKAST, ook te

febr. als kamerk., vr.pr.
1500- tel. 045-219668.

Grote keuze massief eiken,
klassieke en moderne 'bankstellen, vanaf ’ 195,-;
eethoeken, vanaf ’ 125,-;
partij wandmeubels, vanaf i

’ 75,-; clubfauteuil, vanaf
’45,-. Maar vergis u niet,
wij hebben (op duizenden
m-j het moderne topclass-
meubel, de allermooiste :
klassieke meubels. En!
schitterend kunstmeubels
(uit het Verre Oosten), een
mooie collectie antiek en
kijken kost niets. U wordt
er alleen maar wijzer door.
0.K.-HALLEN, Agnes
Printhagenstraat 22-24, Ge-
leen-Centrum (vlabij Alb.
Heijn). Het allermooiste
spotgoedkoop en! inruilen
oude spullenten allen tijde
mogelijk.

Te k. JUKEBOX ± 20 iaar,
iets aparts. Tel. 045-224224.
Te koop goedonderhouden
eiken 3-1-1 BANKSTEL
met stoffen kussens. Vr.pr.

’ 350,-. Tel. 045-220633.
Vruchten- oF MILK-SHA-
KE model JKL USA 5 ltr.
als nw. 045-324419.
Te k. antieke SLAAPKA-
MER compleet, tevens an-
tiek eiken keukenkastje, al-
les geloogd eiken. Tel.
04490-22229.
Te k. licht eiken BANK-
STEL (leer) + licht eiken
toogkast, kindersportfiets
tussen 8 en 12 jr. Tel. 04490-
-12700.
Antieke Limburgse KAST
strak model ’3000,-. Tel.
045-420894.
Wegens sterfgeval te k.
BONTJAS mt. 40/42, nerts+ certificaat ’350,-; Tel.
045-218828.
Te k. 18 k. D-RING met
rondom brilj. 0,60 k. nw.
045-750587.
BONTJASJE Kit-Vos mt.
40, pr. ’275,-; 045-710839.
Te k. prima WASMACHI-
NECOMB. Zanker of AEG
met garantie. Tel. 045-
-314914.
Te k. ant. Luikse KAST,
zeer mooi, licht eiken kleur.
Pr. ’ 2200,-. 045-422088.

Weg. omst. prachtig leren
BANKSTEL, bruin,

’ 1650,-, 2lh jr. oud. Tel. 045-
-226186.
EETKAMER en kast + bu-
reau + industrienaaimachi-
ne, naai- en breigaren, ra-
men, zwarte treksluitingen,
plooiband te k. Hout-
manstr. 3, Geleen.
Te k. eiken KAST en oma-
kast, ant. open haard. Tel.
045-227341.
Te k. vol-eiken BANK-
STEL 2 + 3-zits m. rundle-
deren kussens, z-g.a.n. mcl.
salontafel van ’ 5400,- voor

’ 1800,-. 04459-2577.
i : "

Stalmeier Music
Hoofdstraat 32 - Hoensbroek - Tel. 045-214253

Voordelige aanbiedingen
en occasions op allerlei gebied.

Orgels, accordeons, gitaren, slagwerken,
blaasinstrumenten, orkestapparatuur, enz.

Eigen service- en reparatiedienst.

Café-dancing-kelderbar

fflhite Horse
Kerkstraat 4, Eijsden, Zaterdag 5 november
tel. 04409-1334 L|VE |N CONCERT

.**»,. BIG JOHN RUSSELL
& <s5fêt \ met band
uf WrWx v> avondvullend programma
* C\\ «f ü! aanvang 20.00 uur
0 Al!>, m
5 yv A^Tt, «: Zondag 6 november
i ( Ü&l COMETO
ï 4^ 1 WHERE THE MUSIC ISSLW^v z COMETO

" THE WHITE HORSE

[71 DE SMID
dancing Reijmerstok

Zaterdag 5 november:

1 UllONTO (bovenzaal)

UlOwU (benedenzaal)

De Smid, 2 onder 1 dak
ledere zaterdag disco met live muziek
Tot ziens in DISCO-DANCING DE SMID

« Telefoon 04457-1321

Irïüüï

W ' W M==immm
Te k. MEISJESFIETS ± 8
jr. geh. compl. met verl. zij-
reflexie. Vrpr. ’125,-; Te
bevr. 045-222378.
Weg. opheffing dameskap-
salon, div. ARTIKELEN te
k. o.a. stoelen, toiletten,
spiegels, droogkappen enz.
Tel. 045-453082.
Te k. ±32 m 2LEISTE-
NEN, afm. 40 x 40 cm
t.e.a.b. Tel. 045-457929.
Te k. TUINFREES 10 pk
diesel, hogedrukreinigers.
Tel. 045-422797.

Gratis gebracht en ge-
plaatst nieuween gebruikte
gas-,kolen-, olie-, hout-, an-tieke KACHELS. Honder-
den guldens voordeel. De
Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
WINTERAARDAPPE-
LEN: kleibintje ’0,30 perkg thuisgebracht; afge-
haald mef 100 kg vanaf
’0,25 per kg; fritesaardap-
pelen 100 kg ’35,-; uien 5
kg ’2,50; wortels 5 kg
’2,50. Veendrick ingang
kasteel Amstenrade.

Bij aankoop van:

1 kg paardelappen
a ’ 10,95

1 kg paardepoulette
voor ’ 5,95

500 gr rundlappen
’7,95

Slagerij Martien Arts, Dorpstr. 86. Tel. 252823.

Design Kantoormeubelen
mlUit het faillissement van Millman Products kochten wij
de gehele meubelvoorraad met top-design meubelen

waaronder de befaamde
Laguna Collection

ontworpen door

Jan de Bouvrie
zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten, zeer luxe bureaus,
banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels,
stoelen etc. Emly Handelsond., Handelstr. 348, Sittard,

tel. 04490-23738 of 04498-54510.
Ook verkoop aan particulieren.

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines, Olivetti-ko-
gelkopmachines met correctie, vanaf ’ 295- excl. btw.
Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, showroom, nieuw en
gebruikt. Alleen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en van
Blerk etc. met meer dan 50% korting. Emly Handelson-
derneming, Handelsstraat 348, Sittard. Tel. 04490-
-23738, b.g.g. 04498-54510.
Koopje: pracht grenen
KEUKENBUFFETKAST,
vr.pr. ’ 825,- (nw.pr. ’ 2600 -), zwaar eiken salontafel,
’325,-. Tel. 045-323830.
Te k. weg. omst. nieuw
BANKSTEL 6-dlg. Tel. 045-
-723076.

Te k. FORD Sierra 1983,
71.000 km, 5-drs., zilvermet.
Vr.pr. ’ 12.500,-; Jong-
mansweg 22 Heerlen. Tel.
045-222667.
Pontiac Grand Le Mans '81
le eig. 45.000 km 6750,-;
Honda Civic '81 3500,-;
Ford Mustang '80 2750,-;
Volvo 245 DL '77 2000,-;
Austin Allegro '78 750,-;
VW Golf D "78 1950,-: che-
vrolet Malibu LPG '80
2250,-; M.B. 280Saut. LPG
'78 4750,-; Inruil mog. 045-
-211071. OVER-
BROEKSTR. 54 Hoens-
broek.

Gemeen-
schapshuis
Schimmelt

zaterdag en zondag

Disco

fj^ pi»

Dancing
Gorissen

Brunssum
Zaterdag dansen met

orkest
Henny Lubbers

Dinsdag gezellige
avond voor

alleenstaanden met
orkest

Henny Lubbers

Zaterdag 5 november
Hubertusbal
in Timpaan te Gulpen

Orkest James Watt
Collection

aanvang 20 30 uur

j^^pEUjbjJjjSB«*ïfc|^jJ P^ffPnPflMlrfaaiiLfel!^l>Tf4V^K«f^W
Keg ■ÉflÉfl RH?

Dancing HOUSMANS Montfort
ZATERDAG 5 november LA STRADA

op veler verzoek
,

(é(s\ *tzi iê
v^ - V^ -^Sm. £^^

Burg. Janssenstr. 26 Beek t/o kerk Geopend do. vanaf 21.00uur'Tel. 04490-79297 Vr.-za.-zo. vanaf 20.00 uur. .. .Heden vrijdag 4 november' °Onze eerste spectaculaire
mmMMMMMMMMMMMMMMMMMÊ
K*Ü 1«J«1W-01IW■WEÊmtÊÊÊEÊÊÊÊÊÊÊMÊÊÈÈÊÈÈÈmt mWÊ WM

Let opi Donderdag 10 november

De eerste grote happening in Limburg!
Met °Ptredens van diverse live Hip Hop formaties uit geheel Nederland.
Tijdens deze avond toegang vanaf 16 jr. Hip-Hop-kleding toegestaan!

Zaterdag: Disco
Entertainer Jo Frenken

Zondag Discomatinee
Binnenkort: Sharon & Haines
Eurosoundmixfinalisten 78709

oHeden (vrijdag) J&
jo*?*£ TRAVERSIE-SHOW met T^iC^io MADAM MAXIM

Zat, zond., ma. dansen met d.j. y*S%
*^«^iT^?3& Pedro in een gezellige, romantische
>it^^^W sfeer. Elke dond. alleenst.bal en

paartjes, v.a. 20.00 uur.
Tot ziens bij José en Pieter Koster.

7885eBokste. 47, Heerlerheide, 045-226953

Te k. zeer mooie MAZDA
323 GT '85 kl. rood, prijs
n.o.tk. 045-257217.
Tek. SAAB 900 Turbo Cou-
pé 5-drs. bwjr. 1980, zeer
snel en mooi. 045-255191.
BMW 318 te k. bwi. '80, pr.

’ 6500.-; na 18 u. Tel. 045-
-412894.
Te k. FIAT 132 bj. '78,
5-gang, apk gek. Tel. 04490--55^02.
Tek. GOLF diesel,type '79,
APK, i.z.g.st. Tel. 04499-
-3398.
Te k. MAZDA 323 bwj. '79,
APK gek. t/m 27-7-'B9. Auto
verkeert i.g.st. Pr. ’ 1800,-
-(pas grote beurt gehad).
04490-10839.
Toyota TERCEL 1.3 nw.model '83, koopje. Rotter-
damstr. 24 Heerlen.
Te k. SAAB 900 GLT 5-drs.
bj. '79, lpg, apk’ 3750,-. Tel.
045-244786.
Te k. RENAULT 20 TL bj.
'80 U.st. ’2200,-. Tel. 045-
-242076.
VOLVO 740 Turbo 1987;
Volvo 740 GL, lederen be-
kleding 1987; Volvo 240 GL
Grand Luxe 1984: Volvo
240DL 1985^type 1986; Vol-
vo 240 GL GrandLuxe die-
sel 1983. Autobedrijf A.
Klrjn, deKoumen 7, Hoens-
broek, 045-220055.
Te k. SÜZUKI bus, bwi.
'85, i.g.st. Cremerstr. 43 Val-
kenburg. Tel. 04406-12074.
Te k. FIAT Ritmo bwjr. '79.
Vr.pr. ’1500,-; APK-gek.
tot aug. '89. Tel. 045-251937.
Nieuw AUDI 80 I.BS sig-
naalrood, alle denkbare ac-
cessoires, duizenden gul-
dens onder nieuwprijs. Inl.
045-271755.
Te k. FORD Escort 1.3 GL
bwj. '83 5-gang enz.

’ 7750,-; Tel. 045-316940.
Te k. OPEL Kadett 1.61GT
bwj. '87, ’ 10.000.- onder
nieuwpr. Tel. 045-243433.
Te k. SIMCA Horizon bj.
'80, apk 9-'B9. Pr. ’650,-.
Tel. 045-412004.
Te k. TOYOTA Tercel bj.
'79, apk 10-'B9 i.z.g.st.

’ 1450,-. Tel. 045-452008.
Te k. RENAULT 5 i.g.st.
met apk bj. '80. Tel. 045--311645T
MITSUBISHI Sapporocoupé '83 i.z.g.st. Evt. mr.
mogel. Juliana v. Stol-
bergstr. 11 Schaesberg.
Te k. OPEL Commodore
bwj. '79, apk tot april '89,
lpg. Pr. n.o.t.k. Aan de
Beuk 8 Nieuwenhagen.
Te k. OPEL Kadett 1.6 die-
sel, 4-drs. sedan ’ 15.750,--
Inr. kan. Tel. 045-316940.
Te k. OPEL Kadett 12 LS
bwj. '86, km. 35.000

’ 12.950,-. Tel. 045-453572.

MITSUBISHI 1600 Gl juni
'80, kl. roodmet. le "lak,
i.z.g.st. ’4250,-. Tel. 04490-
-40382. »
BMW 520 6 cyl. 1978, groen-
met., le lak. motor 100%

’ 2250,-. Tel. 04490-40382.
RENAULT R5TL Aerobic
1983, kl. rood bordeaux, leeig. i.z.g.st. ’6000,-. Tel.04490-40382.
OPEL Ascona 16 D sept.
'83, groenmet., 4-drs., div.extra's, le eig. ’ 8500,-. Tel04490-4r0382
MITSUBISHI Galant 1600Gl 1984, nw. model, kl.
r,°,°A Jï sPeed. pracht auto’11.500,-. Tel. 04490-40382.
Te k. BMW 320 bj, '79, 4 ciluitgeb., verl., BBS sportvel-gen. Vr.pr. ’5900.-. OL.Vrouwestr. 116Kerkrade.
Te k. HONDA Civic L,5-drs. bj. '83, mod. '84, alleextra s, kleur wit. Pr.’ 6900,-. 04k5-222451.
Te k. SKODA 120 LS,11.000 km gelopen, 3 jr.
oud, div. extra's, als nieuw.Pr. ’6750,-. 045-458126.
T? L9PEL Senator 3.0 S
pi. 80, kl. blauw, goede st.Pr. ’5900,-. 045-44584.
Te k. FORD Escort 11005-drs.,kl. blauwmet., bj. '84,
prima staat. Pr. ’10.750,-.Tel. 045-444510.
Te k. MAZDA 323 GT3-drs., wit, i.g.st. Pr. ’ 5750,-.Bj. 81. Tel. 045-442280.
Te k. VW Golf, 3-drs. '83,kmst. 65.000, kl. groen,
1100 cc, zuinig. Pr. ’8750,-.045-462893.
ÏSJV MOTOREN, bakkenWFM, 4 cy!- enz. 04490--51109.
Te k BMW 1602 bj. '75 lpg,BMW 1502 bj. '76 lpg,sportv. samen ’ 2000,-
-i.z.g.st. 04490-51109.
Tek. BMW 528 bj. '77 motor81, autom. m.o.z. Lpg, APKtot 7-7-'B9, stereo, spoilerV*+A trekh., pr. ’2850,-,
04490-51109.
Te k. MG-B GT 1968,
i.z.g.st. spaakw. en 1. bekl.,yr.pr. ’13500,-, tel. 043--471673.
Te k. Opel REKORD Cara-
yan/zg-stpr. ’3500,-, bj.'79, tel. 734490-36318.
Herstprijzenaktie: Te Epracht. FORD Capri 2.0 S 6cyl. '80 ’4750,-; VW Santa-na 5 GL '82 ’7500,-; FordEscort 1.3 L stationcar '81’6750,-; Opel Kadett 1.6 4drs. '82 ’ 6950,-; Suzuki AltoFX '82 ’ 4900,-; Opel Kadett,N?„S stationcar '81 ’ 5250,-;VW Jetta '81 ’ 5250,-; Lan-
cia, Bèta 200 '80 ’3000,-;Volvo 244 GL mod. '00i 4250,-. (Dit zijn vaste prij-zen en géén inruilprijzen),Bernhardstr. 12 Munsterge-leen (ook zondags ge-
opendx

NuHximjahr!
Der 13.Aachener

Schmuck-und
Mineralien- Markt

Eurogress Aachen a jj
Verkauf an jedermann Qi I I»
Nur1 Tag, 11-18 Uhr

..MMHBMMHIM^MIriiiiiiiiiiiiiiMBBüirjiii^

Te koop aangeboden 2
komplete RANGE
ROVERS waarvan 1 tech-
nisch 100% in orde. Autobe-
drijf Klijn, de Koumen 7Hoensbroek. 045-220055.
Te k. VOLVO 360 GL 2 ltr.injection. sedan, 4-drs. bj.
11-'B7, 13.500 km, licht-
groenmetal. i.z.g.st. Te
bevr. 04754-4212.
OPEL Senator bj. '79. Vr.pr.

’ 3750,-. Tel. 04490-23446.
ROADSTAR vr. loop-sloop- schade-auto's, ook
wrakken ook na 18 uur, tel.752997 of 226346.
Te k. z.m. Opel ASCONA
1.9 S, 4-drs. bj. '79 APK tot
okt. '89,vr.pr. ’ 2300,-. Prins
Willemstr. 34, Lotbroek-
Hoensbroek.
BMW 318 i M-3 uitgevoerd+ leren interieur Golf GTI
16 v bj. '85; Ford Escort
1600 CL automaat '86: Opel
Corsa 13 S bj. '85; VW Jetta
bj. '86 diesel; Opel Manta
GTE automaat bi '81: Golf
GTI met kat. bj. '87, tel. 045-
-752088, Retersbeekerweg
79, Voerendaal.
BESTELLERS, bussen en
bedrijfsauto's, luxe auto's
groot en klein, verhoogd en
verlaagd, open laadbakken,
enkel en dubbel cabines,
ook diverse luxe auto's in
alle prijsklassen. Donny
Klassen 8.V., Meerssener-
weg 219, Maastricht. Tel.
043-635222 of 043-634915.
Te k. VW Polo L bwjr. '78,
APK 10-89. Vr.pr. ’950,-;
Tel. 045-252947.

Honda Civic
Nu volop
leverbaar

bij Crombag
Honda-dealer

Rijksweg Zuid
236 Geleen

Ford Sierra 2.0 GL '86

’ 18.500,-; Ford Sierra KR 4
ï 2800 '83 ’17.500,-; Ford
Scorpio 2.0 GL 5-bak '86
’26.500,-; Ford Sierra 2,3
diesel '86 ’18.000,-; Ford
Sierra L 8 Laser '86

’ 18.500,-; Ford Escort 1.6L
5-bak '85 ’ 14.750,-; Renault
2,5 GTS 5-bak electr. ram.
'86 ’ 23.500,-; Renault 11 TL
1.4 Broadway '86 ’ 13.750,-:
Mitsubishi Galant 2.0 GLS
autom. '86 ’ 18.750,-; Mitsu-
bishi Galant 1.6 GL '86

’ 17.500,-; Volvo 740 GL
5-bak '85 ’ 26.000,-; Peugeot
505 GL Select '85 ’ 15.500,-;
Mitsubishi Galant 1600 GL
'84 ’11.500,-; Opel Kadett
1,2 LS 5-drs., div. ace. '87

’ 18.500,-; Opel Ascona 1.6
LS autom., 5-drs. '85

’ 16.500,-; Mazda 626 LX 1.6
coupé '85 5-bak ’15.000,-;
BMW 315 LPG '82 ’9250,-;
Nissan Stanza 1.8 GL 5-bak
'83 ’0500,-; Mazda 626
autom. '82 ’6250,-. Finan-
cieren en Bovag-garantie-
bewijs. AutobednjfP. VAN
DIJK en Zn., Homperts-
weg 33, Landgraaf (Schaes-
berg), Kakert. Tel. 045-
-311729. Alle keuringen toe-
gestaan.

Te k. OPEL Kadett bv*
nov. '74, APK tot dcc. '8*
pr. ’ 800,-; 045-255142.
Te k. MAZDA 626 GL*
coupé, 2.0 1, bj. '83, vele cV
tra's. 045-463261. J
Te k. OPEL Ascona löfbwjr. '85 i.z.g.st., km-v
50.000, ’16.590,-; Tel. 045"
218828.

APK-gekeurd
onder de

’ 5000-
Citroen 2CV6
Nissan Sunny
Renault R4F6
Talbot Horizon
Opel Ascona 1.6S

Auto Valkenburg,
Wilhelminalaan 19-21,

Valkenburg, 04406-12513
Te k. in st. v. splinterny/:VOLVO 340 L le eis. bj. '#’ 8500,-. Gekeurd d.d. 26-l«--'88. Inl. 045-217147. .
TRe k. FIAT Ritmo 3-drS'
bj. '84. Auto is nw. le lafmet apk ’5750,-. Inl. 043-
-254462. ,
Te k. R5TL bwj. '86, km.st--44.000. Vr.pr. ’ 10.000,--
Nieuwenhagerstr. 6*
U.o.Worms. 045-314718.
Te k. AUDI 100 GL 5]5
bouwj. '80, apk tot 3-8»Vr.pr. 3300,-. 04454-2092.^
Tek. OPEL Kadett bwj. '8*
1.6 SR, z.g.a.n. Tel. 045'
218104. „
Te k. PEUGEOT 104 &>
bwj. '83, 78.000 km. le eti-
Tel. 045-725244. 1
Te k. PEUGEOT 205 X$
bwj. '87, antraciet-grijS'

’ 17.500,-. Tel. 045-725244.^
Te k. PEUGEOT 305 breaK
'83, grh's kent., 68.000 kl"

’ 5500,-. Tel. 045-725244.
Te k. RENAULT 18 T^
bwj. '80, in goede st. Kletf 1
der. aan motor, apk '89'
t.e.a.b. Tel. 04492-4538.
LADA 1200 S bwj. '83, i"
nieuwst. Autobedr. SmitS
Hoofdstr. 214 Hoensbroek>
Tek. OpelKADETT City/J'
bj. '79. Tel. 045-224224.
VW kever bj. '75, i.z.g.st'
Vraagpr. ’2650.-, apk
Rijnstr. 29 Heerlen. 1
Opel KADETT mooie ef
goede auto, bj. '79. Vraag-
prijs ’2750,-, apk '89. 043"
725120. 1
Te koop geheel gerestai*;
reerde en i.z.g.st. AUST!!11
MINI 1980. Heiberg 30 Arrv
stenrade.
FORD Escort 1.3 '78 i.z.g.st'
Koopje. Tel. 045-324419.
Te k. OPEL Kadett 1.3 tf-
3-drs. i.z.g.st. Vr.pr. ’4350,-
-04490-13735. 1
OPEL Rekord 2.0 S bj. '8$
met lpg wegens omst. InT-
auto auto goedkoper mC
gel. Tel. 04755-2297.
Te k. CITROEN Reflex b}
'81- JLBë Vr-Pr- ’ 1500,-. Tel
045-723117.
Te k. GOLF diesel bj. '8?i.z.g.st. ’ 4295,-, apk gek. tot
juli '89. Tle. 04490-32406. jl
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Duitsland 1
10-00 Heute.10-03 ««Die Super-Hitparade derVolksmusik.
'1 00 Festakt 600 Jahre UniversitatKóln.
3-15 Es wird weniger geheiratet.
documentaire over het veranderenvan het gezin.14-00 Flickerl und Fleckerl. Poppen-
spelserie uitgevoerd door de KleineBühne. Afl.: Flickerl und der Hunde-

lling''4.30 Spionageschiff. 6-delige serie.
AfU. (herh.).

'a.30 Tagesschau.
"5.35 Vorhang auf - Film ab.
'5-45 Cinderella '88 (1). Modern
focksprookje. Italiaanse tv-film inwee delen van Roberto Malenotti.Afl.: slot.

17I5 Ta9esschau.'"25 Hart aber herzlich. Amerikaan-se serie. Afl.: Spiel, Satz: Mord!'8.26 Tagesschau.
'«"30 Hier und Heute. Actualiteiten.
■8.52 ««WWF-Club. Live-program-ma.
9-58 Programma-overzicht.

2noo (TT)Tagesschau.
'""'"5 Die Heiratsmaschine. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1961 van Ri-chard Thorpe.
'■40 Plusminus. Economisch ma-
gazine.
2-30 Tagesthemen met Berichtaus Bonn.

«3.00 Sportschau. Met o.m. Bundes-i'ga-voetbal.
J-30 Das grüne Leuchten. Franse
speelfilm uit 1986 van Eric Rohmer.

e>; Marie Riviere, Beatrice Romand,
vincent Gauthier e.a.

n] °5 Tagesschau.
«1.10-01.15 Nachtgedanken. Be-

schouwingen van Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
]°-00 Heute.'°-03 ««Die Super-Hitparade der, /olksmusik.'V35 Gott und die Welt. (herh.).
'2.10 Gesundheitsmagazin Praxis.

12.55 Persoverzicht
13.00 Heute.
13.15 Diakonie - Das notwendige
Tun. Afl.: De nieuwe armen.

13.50 Ventilator. Korte films. 1. Das
Kreuz des Südens, documentaire
over mensen en dieren op de Galapa-
gos-eilanden. 2. Der Fall des Elefan-
ten. (herh.).

15.20 Die Muppets-Show. Poppen-
programma. Gast: Raquel Welch.

15.50 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
16.00 Waldheimat. Serie met Harald

Gauster, Horst Klaus, Ute Radkohl
e.a. Afl.: Der Talerbüchsen-Toni.

16.25 Freizeft. Vrijetijdsmagazine.
Vandaag: 1. Superlearning. 2. Han-
den als kunstwerk. 3. Breien: Herfst-
en wintermode. Presentatie: Gerd
Mausbach.

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

17.10 Tele-lllustrierte. Actualiteiten
sport en amusement.

17.45 Ein Engel auf Erden. Ameri-
kaanse serie met Michael Landon,
Victor French, Robert Culp e.a. Afl.':

Schleichendes Gift.
18.58 Programma-overzicht
19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. Reportages

van buitenland-correspondenten.
Presentatie: Horst Kalbus.

20.15 Aktenzeichen: XY...ungelöst.
Tips ter oplossing en ter voorkoming
van misdrijven. Presentatie: Eduard
Zimmerman.

21.15 Tele-Zoo. Dierenmagazine.
Vanaaag: 1. Exotisch onder de koude
zon. 2. De kunst om op de wereld te
komen. Presentatie: Alfred Schmitt.

21.45 heute-Journal.
22.10 Aspekte. Cultureel magazine.
22.55 Aktenzeichen: XY...ungelöst.

Reacties van toeschouwers.
23.00 «Edgar Wallace: Der Zinker.

Duitse speelfilm uit 1963 van Alfred
Vohrer. Met: Heinz Drache, Barbara
Rürting, Günter Pfitzmann e.a.

00.25-00.30 Heute.

" Steve McQuenn (2e.v.1.) in 'Die Heiratsmachine'.
(Duitsland 1-20.15 uur)

België/TV 1
'5.00 Zonen en dochters. Australi-
sche serie met Pat McDonald, Torn
diehards, Rowena Wallace e.a.Af1.604. (herh.).

'5-25 Hoger-lager. Spelprogramma
waarin twee duo's het tegen elkaaropnemen aan de hand van speel-
kaarten. Presentatie: Walter Capiau.
(herh.).

]8.10 Panorama, (herh.).
'7.05 Mobile mensen-auto. Met o.m.
j- Vergelijkende test (Opel Ascona-
ypel Veetra). 2. Wie is bang voor de
'"necanicienne?' 3. Pech weg in een
handomdraai (2). 4. Nieuws uit de
autowereld, (herh.).

17.55 Nieuws.'8.00 Tik Tak. Animatieserie. Af1.263.(herh.).
'B^os Prikballon. Kleutermagazine.Presentatie: Francis Verdoodt,
(herh.)

'8-20 Klim op. Tienermagazine. Pre-
sentatie: Ben Crabbé en Christel vanDyck.

19.00 Juke Box.'9-15 Uitzending door derden. Pro-gramma van de Vlaamse Nationale
Omroepstichting.9-40 Mededelingen en programma-
overzicht.ijj-45 Nieuws.

«9-10 Kunst-Zaken.
«0.15 Buren. Australische serie metfrancis Bell, Dasha Blahova, Peter

O'Brien e.a. Afl.3.

20.40 Fanclub. Ben Crabbé presen-
teert nieuw talent en de kijker mag
kiezen wie een vedette wordt. Van-
daag: De winnaar van vorige week.

20.45 Wereldoorlog 11. Het Verzet.
Afl.6: Vechten om te overleven. Pre-
sentatie: Mare Reynebeau. (herh.).

22.20 Boekenbeursnieuws.
22.25 Premiere. Filmnieuws met Jo

Röpcke.
22.55 Nieuws.
23.10 Weerbericht. Aansl.: Paarden-

koersen.
23.20 Driften. Amerikaanse speelfilm

uit 1980 van Brian De Palma.
01.00-01.05 Coda. 'Zurkel' van Hubert

van Herreweghen.

België/TV 2
14.30 ECC-tennistoernooi te Ant-

werpen. Rechtstreekse reportage
van de 1e kwartfinale. Commentaar:
Dirk de Weert.

18.45 Babel. Tweewekelijkse nieuws-
brief voor Turkse immigranten.

19.00 Zonen en dochters. Australi-
sche serie. Met: Pat MacDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Afl.:
605.

19.23 Intermezzo. 'Lied zonder woor-
den' nr.25, opus 62/1 van Mendels-
sohn door Luc Devos, piano. (herh.).

19.25 «Comedy Capers. De jaloerse
producent, korte komische film met
Oliver Hardy.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 ECC-tennistoernooi te Ant-

werpen. Rechtstreekse reportage
van de 2e kwarfinale. Commentaar:
Dirk de Weert.

23.30-00.00 Filmspot. Achtergrondin-formatie bij films.

" Alan Dale in 'Neighbours'.
(BelgiëlTV 1-20.15 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Alles in de hand. 8-delige serie

waarin allerlei aspecten van de hand-
lijnkunde worden belicht. Presentatie:
Ralph Inbar en Edo Sprong. Afl.3.
(herh.).

16.35 De nieuwe hond. Tekenfilm.
16.47 Tita Tovenaar. Serie. Afl.: Gro-

belia maakt plaatje van Titi. Het sterk-
ste tovermiddel van Grobelia is haar
toverlantaarn. Als zij een plaatje van
iemand in die lantaarn stopt, dan
staat deze opeens in haar grot

17.12 Familie Oudenrijn. Nederland-
se serie. Afl.: De advertentie (n0.9).
Donald en zijn vrienden zoeken een
autootje voor de vakantie. Opa zou
ook op vakantie willen, maar weet
niemand om mee te gaan. Juffrouw
Dücker zoekt voor haar vakantie ook
een reisgenoot, (herh.).

17.37 Aktua junior. Actualiteitenma-
gazine voor en door kinderen.

18.02 T en T. Amerikaanse serie met
Mr. T. Afl.: De vondeling. Nadat een
baby wordt gevonden voor de deur
van hun kantoor, komen T. en T. in
een zaak terecht, diewellicht nog vie-
zer is dan de luiers van deze baby!

18.25 Sport.
18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Eten

met liefde.
19.00 The highwayman. Amerikaan-

se serie. Afl.: Mijn vriend Mac. High-
wayman raakt bevriend met een aar-
dige kloon, genaamd Mac, die op de
vlucht is voor een zeer geheim bu-
reau in topkringen, dat hem heeft ge-
maakt. Hij is geprogrammeerd voor
een oorlogsspel en moet een politie-
ke topfiguur vermoorden. Highway-
man en Jettoproberen hem op allerlei
manieren op andere gedachten te
brengen.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Op goed geluk. Spelprogram-

ma. Presentatie: Carry Tefsen.
21.20 Marblehead manor. Comedy-

serie. Afl.: Alles draait om Albert. Riek
wordt ontslagen omdat hij mr. Stone-
hills zeldzame postzegelcollectie

heeft geruïneerd, maar mevrouw Sto-
nehill neemt hem in het geheim weer
aan.

21.45 Aktua. Actualiteitenrubriek.
22.15 Tatort. Duitse misdaadserie.

Afl.: Wie zag de moordenaar? Lisa
Kern wordt vermoord. Commissaris
Lutz neemt de zaak op zich, hij kent
de vrouw, want hij had vroeger een
verhouding met haar. Als een getuige
beweert dat Lutz in de buurt van het
huis van het slachtoffer is gezien,
wordt de zaak hem ontnomen en
wordt hij zelf de verdachte.

23.50-23.55 Journaal.

" Michael Richards in
'Marblehead Manor'.

(Nederland 2 -
21.20 uur)

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik. (16)

08.50 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les 7.
18.30 Hallo Spencer. Kinderserie.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en Blickpunkt
Düsseldorf.

20.00 Kulturszene.
20.45 Landesspiegel.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 ZAK.
22.30 Rubbel extra.
22.35-00.25 Die Tragedie eines la-

cherlichen Mannes. Italiaanse
speelfilm uit 1981 van Bernardo Ber-
tolucci. Met: Ugo Tognazzi, Anouk
Aimée, Laura Morante.

België/RTBF 1
16.00 L'écran des vacances. Kinder-
programma. 16.00 Croc note. 16.05
Tao-Tao. 16.50 De Smurfen. 17.15 Ma-
dame Pepperpote. 17.25 Alice au pays
des merveilles. 18.00 Nouba nouba:
Jimbo Jeten Cheval de feu, tekenfilms.
18.30 Jamais deux sans toi, gevarieerd
informatief programma. 19.00 Nieuws-
overzicht. 19.03 Ce soir, Waalse actua-

liteiten. 19.30 Journaal. 20.05 Le bon- =
heur d'en face. Afl.4: Noir sur blanc. =
20.25 Jean deFlorette, 2-delige Franse =
tv-film naar deroman van Marcel Pag- =
nol uit 1985 van Claude Berri. Deel 1. ==
21.40 Special Livres-parcours: A tou- ==
jours, monsieur Proust, portret van =
deze schrijver. 22.25-23.00 Paarden-
koersen, aansl.: Laatste nieuws.

TV5
16.05 Brèves. 16.10 Gorri Le Diable.
16.30 Bonjour, Bon Appétit. 17.00 Ré-
création. 17.30 Des chiffres et des let-
tres. 17.55 Brèves Météo Européene.
18.00Le Fils Père. 19.30 Papier Glacé.
20.00 Montagne. 20.30 Edmond Mi
chelet. 21.25 Musique. 21.40 Le Divan.
22.00 Journal télévisé. 22.30 Météo
Européene. 22.35 Sports Loisirs. 23.30
Chocs. 00.30-01.00 Papier Glacé.

programma's vrijdag televisie en radio

Nederland 1
'3.00-13.05 Nieuws voor doven enslechthorenden.KRO
15.25 Cousteau's herontdekkingvan de wereld. Afl.: lies marquises:bergen uit de zee.6-1,5 (TT)De appelgaard. Serie.Afl.s. (herh.).
17/»5 Pimmetje Panda. Serie. Afl.:jannen voor een rommelmarkt. De

willen een inzamelingsactie
nouden voor een goed doel.

'/■3O Journaal.'■46 Sport op vrijdag. 2-wekelijks
sportprogramma. Presentatie: KeesJansma en Hansje Bunschoten.o-25 De Muppetshow. Poppenpro-gramma Gaste: Debby Harry.900 Journaal.

'""17 Mini playbackshow. Vijf kandi-
daten laten zien hoe goed ze hun fa-

voriete artiest kunnen imiteren. Pre-
sentatie: Henny Huisman.

20.17 Hannay. Engelse serie. Afl.: De
drenkeling. Hannay redt een vrouw
het leven en ontmoet daardoor weer
zijn vriend Von Schwabing.

21.07 Mijn dochter en ik. Engelse se-
rie. Afl.: Het huwelijksaanzoek. Nell
krijgt een huwelijksaanzoek van Pin-
ky, maar ze geeft de voorkeur aan
een andere aanbidder.

21.30 Brandpunt. Actualiteitenru-
briek.

22.30 Journaal.
22.40 In 't holst van de nacht. Ameri-

kaanse serie. Afl.: De informant.
OBrien en Giambone moeten een
belangrijke informant beschermen.

23.30-01.00 De moordenaar. Duitse
tv-film naar de novelle van Arthur
Schnitzler. Met: Dietrich Siegl, Laura
Morante, Cecile Nordegg e.a. De ju-
rist Alfred heeft verkering met de
naïeve Elise, maar hij wordt verliefd
op Adele en wil zich van Elise ont-
doen.

" Gerhard Olschewski en Joanna Liebeneiner in 'De Moorde-
naar. (Nederland 1 - 23.30 uur)

Nederland 3
NOS
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00 Tjo saan. Les1.
09.30 Kijk, hier woon ik. Les 2.
10.00 Nieuws uit de natuur. Les 6.
10.30 Het verdwenen scheerwijsje.
Les 2.

11.00 Schooltv-weekjournaal.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.46 Sesamstraat.
18.00 Paspoort. Wekelijks magazine

in het Turks en Nederlands.
18.30 Cursus Grafische technieken.
Les.9.

19.00 (TT)Het Klokhuis. Informatief
jeugdprogramma.

19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 De bewegende wereld van

Tinguely. Portret van dezxe Zwitser-
se kunstenaar.

21.31 People matter. 3-delige docu-
mentaire serie. Afl.: Bolivia, vak-
bondsrechten.

21.56 Uit de kunst. Wekelijkse kunst-
rubriek vanuit het Shaffy theatercafé
in Amsterdam. Presentatie: Leoni
Jansen.

22.30 Journaal.
22.40 Gesprek met de Minister Pre-

sident.
22.50 Studio Sport. Met Jumping AM-

sterdam.
23.20-23.25 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 SWF
08.20- Tele-Gymnastik. Les 20.
08.30 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les 7.
09.00 Schooltelevisie.
15.40 Perspektiven. (herh.).
16.10 Fragen an Nyabisindu. Docu-

mentaire over een ontwikkelingspro-
jekt.

16.55 The Ballinish Bowl. Britse se-

rie. Afl.: Discovery.
17.10 Erlebte unf gelebte Geschich-

te. Serie over het leven in de Middel-
eeuwen. Afl.: Die Burg im Mittelalter.

17.30 Telekolleg 11. Cursus geschie-
denis. Les 7. (herh.).

18.00 Hallo Spencer. Afl.: Warum
rufst du immer, Galy?.

18.31 Die Campbells. Serie. Afl.: Mis-
verstandnis am Fluss.

18.56 Het zandmannetje.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Igel. Dierenmagazine.
20.15 Menschen unter uns. Pat und

Joe und Sheffield, documentaire over
het dagelijks leven in een Engelse in-
dustriestad.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Kultur spezial - Rwanda. Pro-
gramma over de cultuur van Rwanda.

21.45 Wortwechsel. Christa Schulze-
Rohr in gesprek met Elisabeth
Schwarzkopf.

22.30 Yes Minister. Serie met Paul
Eddington, Nigel Hawthorne, derek
Fowlds e.a. Afl.: Ehrenhalber.

23.20 Jazz-Zeit. Jazzfest Berlin '88.
Met: Neidlinger Stringjazz, georg
Gruntz Concert Jazz-Band en Art van
Damme Quintet.

01.20-01.25 Laatste nieuws

# Heinz Drache en Günther Pfitzmann in 'Der Zinker.
(Duitsland 2 - 23.00 uur)

België/Télé 21
14.30 Tenniskampioenschappen van
de Europese gemeenschap te Antwer-
pen, kwartfinale. Commentaar: Michel
de Ville. 18.00 Onbekend. 19.00 Infor-
mations agricoles, landbouwmagazine.
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal. 20.00-00.00 Coup de
film, filmtips. 20.10 Tenniskampioen-
schappen van de Europese gemeen-
schap te Antwerpen, kwartfinale. Com-
mentaar: Michel de Ville.

Radio 1

radioleder heeluur nieuws. 7.03 Het Ge-
bouw, met Afdeling Binnenland;
Dorrestijns Persagentschap; De ta-
fel van NL; NL-Buitenlandreporta-
ge; De Bovenkamer. 12.56 Meded.
voor land- en tuinbouw. 13.08 Hier
en nu. 13.35 Kerk vandaag. 14.05
NCRV-VIP-roem. 16.05 VARA Ra-
dio 1 Vrijdageditie. 18.05Berichten
en verkeersinfor. 19.02 Hobbyvita-
minen. 20.02 Water en vuur. 21.02
Jazztime. 22.02 NCRV-vrijdag-
sport. 23.05 Met het oog op mor-
gen. 0.02-7.00 Veronicas Oh wat
en nacht, met om 0.02 Stemband;
2.02 Oh, wat een nacht; 5.02-7.00
Ook goeiemorgen.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7 03 Het le-
vende woord. 7.10 Echo. 7.15
KRO's Ontbijtshow met om 8.03-
-8.13 Echo. 8.50 Postbus 900. 9.03
Adres onbekend. 10.03 In ant-
woord op. 11.50 Postbus 900.
12.03 Van twaalf tot twee (13.03-
-13.15 Echo). 1403 Ratel. 15.03
KRO-familiehoorspel: Aarde der
mensen. 15.30 Gerard de Vries
draait op verzoek. 17.03 Neder-
lands hitwerk. 18.03AVRO's radio-
journ. 18.15 Uit studio en theater.
19.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 7.03 Ook
goeiemorgen. 9.03 Goud van oud.
11.03 Wessel van Diepen. 12.03
Rob Stenders. 13.03 Erik de Zwart.
15.03 De Top 40. 18.03 Driespoor.
19.02 Stenders en van Inkel.
22.02-24.00 Countdown café.

Radio 4
7.00 Nws. 7 02 VroegOchtendcon-

eert. (8.00 Nws). 9.05 VARA-Klas-
siek: Strijkkwartetten van Brahms
en Zemlinsky. 10.15Leos Janacek.
10.15 Het internationale concertcir-
cuit. Radio Symfonie Orkest Stutt-
gart 0.1.v. Gianluigi Gelmetti. Han-
na Schwarz. mezzo-sopraan.
12.30 Jazz-op-vier-concert. 13 00
Nws. 13.02 Operette: Eduard Kün-
neke (3). 14.00 Orgelbespeling
14.45 Klein bestek. 15.30 Uit de
schat der eeuwen. 16.00Crème du
Baroque. 17.00 Cantates van
Bach. 17.40 The best of brass.
18.00Nws. 18.02 Aspekten van de
Kamermuziek. 19.00 De Boven-
bouw, hedendaagse muziek. Van-
daag: Muziek uit Rusland. 20.00
Nws 20 02 Musica Nova Special:
Elliott Carter. 22.00 Horizon. 23.00-
-24.00 Lijmen / Het been, hoorspel.

satelliet
RTL Plus

06.30 Guten Morgen Deutschland.
Gevarieerd magazine.

09.12 Die Springfield Story. (herh.).
12.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:
Die gelbe Stahlflasche. (herh.).

13.15 Programma-overzicht.
13.20 Der Engel kehrt zurück. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Das Gestandnis.
(herh.).

14.05 Programma-overzicht.
14.10 Rock T.L.. Muziekmagazine.

(herh.).
14.55 Programma-overzicht.
15.00 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Tod unter der Zirkuskuppel.
(herh.).

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
Economisch magazine.

16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.45 Heute bei uns mit Carolin Len-

zen.
16.50 RTL-aktuell.
16.55 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. Afl.: Freddie.
17.30 Mask. Tekenfilmserie. Afl.: Das

Energieloch. (herh.).
17.50 RTL-Spiel.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Hulk. Amerikaanse serie met

Bill Bixby, Lou Ferrigno e.a. Afl.: Die
Westco Raffinerie. (herh).

18.45 RTL aktuell.
19.03 Karlchen.
19.10 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Mann. Amerikaanse serie. Afl.: Eine
Partnerin für Steve. (om 19.25 uur on-
derbroken voor reclame)

20.00 Weerbericht.
20.10 Der Schutzengel von New

Vork. Amerikaanse serie. Afl.: 48
Stundenfrist (2). (om 20.25 uur onder-
broken voor reclame)

21.05 Kinoparade. Kijkers kunnen
kiezen uit de volgende speelfilms: 1.Unfall im Weltall, Engelse speelfilm
uit 1969 van Robert Parrisch. 2. Zwei
Trottel gegen Goldfinger, Italiaans-
Spaanse speelfilm uit 1965 van Gor-
gio Simonelli. (herh.) (om 21.45 uur
onderbroken voor reclame) .

22.45 RTL aktuell.
23.05 Tote pflastern seinen Weg.

Italiaans-Duitse speelfilm uit 1976
van Franco Prosperi.

00.30-00.35 Betthupferl

SSVC
12.3 A day in the life.
13.00 Children's SSVC.
13.15 Pinny's house.
13.20 Rainbow.
13.35 Hudson and Halls.
14.00 Nieuws en weerbericht.
14.30 Neighbours. Serie.
14.50 Family Fortunes.
15.15 Takethe High Road.
15.40 Childrens SSVC.
16.00 Whos Next?
16.10 Hartbeat.
16.35 Count Duckula.
17.05 Blue Peter.
17.30 Blockbusters.
17.55 Scarecrow and Mrs. King.
18.45 Nieuws en weerbericht.
19.00 Top of the Pops.
19.30 Concentration.
19.50 Knots Landing.
20.35 Sorry. Serie.
21.05 Piece of Cake.
22.00 Nieuws en weerbericht.
22.25 Friday night almost Live.
23.35-00.45 Beg, Borrow... or steal

Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.00 Good morning Scandinavia.
08.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
08.05 The DJ Kat Show.
09.00 Dennis.
09.30 Transformers.
10.00 ««The Nescafé UK Top 40.
11.00 "«Soul in the City.
12.00 ««The Coca-Cola Eurochart

Top 50.
13.00 Another World.
14.00 Thailand Panorama.
14.30 Earthfile.
15.00 Cisco Kid.
15.30 Bailey's Bird.
16.00 ««Countdown.
17.00 The DJ Kat Show.
18.00 The Monkees.
18.28 The Times Headline News.
18.30 I Dream of Jeannie.
18.57 The Uniroyal Weather Report.
19.00 Family Affair.

19.28 The Times Headline News.
19.30 Land of the Giants.
20.27 The Uniroyal Weather Report.
20.30 Canon Fashion TV.
20.58 The Times Headline News.
21.00 Arts Channel Special.
22.28 The Times Headline News.
22.30 NFL American Football.
23.35 "«Countdown.
00.35 "«Canada Calling.
00.57 The Uniroyal weather report.'
01.00 Jazz from Dean Clough.
01.30 African Culture Series.
02.25 L.A.Jazz.
02.53 Art Blakey.
03.30-06.30 Landscape Channel

Programmes from Sky.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Het overzicht.
10.00 Meer 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 Standplaats Pakistan. 14.00
De stofzuiger. 14.25 China. 14.45
Rekreatie. 15.00 Het gebouw, met
om 15.00 Het spoor; 15.50 Muziek
uit het gebouw; 16.10 Afdeling bin-
nenland; 16.45 Welingelichte krin-
gen. INFORM. VX>. RIJKS-
OVERH.: 17 45 Landbouwrubriek.
17.55 Meded. en schippersberich-

ten. 18.00 Nws. 18.10 Euroburo.
P.P.: 18.20 Uitzending van het
CDA. 18.30 Euroburo. 19.00 Pro-
gramma voor buitenlandse werk-
nemers. 20.30 De bijbel open.
21.00 Schoolagenda. 21.15 Zicht
op Israël. 21.40-22.00 Theologi-
sche verkenningen.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel, Gast van de dag en
muziek. 8.05, 9.02, 10.02en 11.02
Kort nws. 12.05-12 56 Middagma-
gazine: Limburg aktueel, Uit in Lim-
burg, agenda en muziek. 13 05,
14.02, 15.02 en 16.02 Kort nws.
17.02Reg. weerber. 17.05 Limburg
Aktueel: Agenda en muziek. 17.25
Licht Limburgs: muziek van en in-
form. overLimburgse musici. 17.55
Kort Nws. 18.05-18.07 Aankondi-
gingen.

BRT 2
5.30 Dag en Dauw. (6.00. 6.30,
7.00 Nieuws. 7.30 Nieuws en RVA-
berichten). 8.00 Nieuws. 8.12 Brus-
sel X. 10.00 Nieuws. 10.03 Platen-
poets. 11.55 Mediatips. 12.00 Lim-
burg 1988. 13.00 Nieuws 13.10
Goed op Vrijdag. 14.00 Pluche en
Plastiek. 16.00Abraham al gezien?
17.00 Focus. 17.10 Benefit-party.
19.00 Nieuws. 19.10 Hitriders.
21.00 Wat zijn dat voor toeren?
22.00 Nieuws. 22.05 Country-Side.
23.30-2.00 Twee tot twee (om 0.00
uur Nieuws.)

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Teleshop.
09.30 Programma-overzicht. 09.35
Arme mit den roten Haaren. Afl.: Marilla
mit denroten Haren. 10.00SAT 1 Bliek.
10.05 General Hospital. Afl.: Der Tag
der Taufe. 10.50 Koehen mit SAT 1.
11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Gru 6 und kufi
vom Tegernsee. Duitse Heimatfilm uit
1957 van Rudolf Scheundler. 12.40 Te-
lethema: Kultur. 13.00 Tele-Börse.
14.05 Programma-overzicht. 14.10 Su-
perkater. Afl.: Der Supertour. 14.30 Der
Nachste bitte. Afl.: Die Abscharfung
des Klapperstorchs. 14.55 Der Golde-
ne Schuss. 15.05 General Hospital.
Afl.: Das Unglück. 16.00 SAT 1 - Tele-.'
shop. 16.25 Der Goldene Schuss.
16.35 Die Leute von der Shiloh Rancb.
Afl.: Recht oder Terror. 17.35 SAT 1
Bliek. 17.45 SAT 1 — Ihr privates Pro-
gramm. 17.50 SAT 1 Sportblick. 18.15
HopplaLucy. Afl.: Der Lockvogel. 18.45
SAT 1 Bliek. 19.00 SAT 1 Wetter. Aan-
sl. Programma-overzicht. 19.10 Simon
Templar - ein Gentleman mit Heiligen-
schein. Afl.: Der Killer dem die Stunde
schlagt. Deel 1. (om 19.40 uur onder-,
broken voor reklame.) 20.05 SAT 1
Bliek. 20.10 Roots. Afl.: Anpassung.
Deel 1. (20.40 uur onderbroken voor
reklame). 21.00 SAT 1 Bliek. 21.10 Die
vier Halunken der Königin. Avonturen-
film uit 1974 van Richard Lester. (om
21.55 uur onderbroken voor reclamgl
23.05 SAT 1 Bliek. 23.15 Telethema;
Umwelt. 23.25 Der Heldvon Mindanao:
Amerikaanse oorlogsfilm uit 1950.
01.10-01.20 Programma-overzicht.

3 SAT
17.20 Mini-Ziss. Jeugdjournaal. 17.30
Die Biene Maja. Afl.: Kein Wasser
mehr. 18.00 BTheatergarderobde. Afl.:
Der Ersatzman.. 18.25 Tips & Trends.
19.00 Heute. 19.22 3sat-Studio. 19.30
Die Wicherts von nebenan. Afl.: Katzen
lieben Baldrian. 20.15 Zur Sache.
21.00 Wer macht das Rennen. De eind-
sprint in de strijd om het Witte Hui*.
21.45 Kulturjournal. 21.53 Sport-zeit
Nachrichten. 22.00 Zeit im Bild 2. 22.20
Spitting image. 22.40 BTranses - Rei-
ter auf dem Toten Pferd. 00.05 3sat-
Schlagzeilen met Paul Burkhalter.

Super Channel
07.00 Super Channel News.
07.15 European Business Weekly.
07.45 Super Channel News.
08.00 Supertime.
09.00 Sons and Daughters.
09.25 Capitol.
09.50 Everyday Yoga.
10.00 Videofashion!
10.30 Torn Keating on Painters.
10.55 Floyd on Food.
11.25 Craftof the Potter.
11.50 You in Mind.
12.00 Say Ah.
12.30 Kate and Allie.
13.00 Capitol.
13.25 Goodyear Weather.
13.30 Sons and Daughters.
14.00 The Lotus Eaters.
14.55 Goodyear Weather.
15.00 Tracking.
16.00 Supertime.
17.00 Supersounds.
18.00 Super Channel News and

Goodyear Weather.
18.15 Classic Concentration.
18.40 Kate and Allie.
19.10 Twilight Zone.
20.10 Goodyear Weather.
20.15 Super Channel News.
20.30 Feature Film.
22.20 It's Garry Shandling's Show.
22.50 Super Channel News.
23.10 Goodyear Weather.
23.15-01.00 Feature Film.

Belg. Rundfunk
6.30Radiofrühstück. 7.15 Wunscf
kasten 745 Veranstaltungskaler
der. 8.10 Presseschau. 8.30 B<
sinnliche Worte. 9.05 Musrke)
press 10.00 Gut Aufgelegt. 120
Veranstaltungskalender, Musik bt
Tisch. 12.30 Presseschau 13.0
Fnschauf. 14.05 Schulfunk: Hor
wie es klingt! 14.20 Musikzeit hert»
Klassik leicht serviert. 15.00 NacT
mittagsstudio 16 05 Spotligh
Eurotops. 17.05 Oldiekiste 16.0
BRF-Aktuell. 18.40-20.00 Konzei
tabend.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Ta
wie kein anderer 11 00 Musikai
scher Apentif 12 00 Is jan Dinc
14.00 Viva. 16.00 Enten|agd. 17.Ö
RTL-Musikduell 1750 Spon
schop. 18.00 RTL-Musikduel
19.00 Prima. 20.00-1.00Ein junge
Musikprogramm.

WDR 4
4.05 Radiowecker 605 Morger
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.0
Gut aufgelegt 14.05 Auf der Pre
menade 15.00 Café-Konzer
16.05 Heimatmelodie 1700 Ml
sik-Express 20.05 Zwische
Broadway und Kudamm. 21 00 Mt
sik zum Traurnen 22.30-4.0
Nachtexpress.
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e- AUTO'S INALLE KLASSEN

" Opel Corsa " Opel Manta

" Opel Kadett " Opel Omega

" Opel Ascona " Opel Senator

Auto Mergelland
Sneeuwberglaan 34 \# a a i o

Tel. 04454-3141 VAALö
van ’ 7000- tot ’ 70.000-

Goede service
'n jong bedrijf Keurcollectie inruilwagens

Mul

Ruime voorraad onderdelen en accessoiresouderwetse
service

'
m^~^^^^L^^m*^^^^m^Ê^mT^*^m^^m^M^^^^^^\
■^■"^^■■""^■■^■■■■■■■^UW PEUGEOT-DEALER MET DE MEESTE SERVICE

n* Reeds 20 jaar Peugeot-ervaring.
* Zeer grote onderdelenvoorraad.
★ Grote Peugeot accessoiresshop.

* 25 Man vakbekwaam personeel.

* Grote voorraad nieuwe en occasion-auto's.
★ 50 Nieuwe huurauto's (Europcar autoverhuur).

SCHELSBERG 45 - HEERLEN - TELEFOON 720202

DAGJE
PANDA

29
GULDEN

Voor 29,-* geniet u
van Fiat Panda

rijplezier een hele dag
lang. Bel ons even.

Uw Panda staat klaar!
Vanaf 4 dagen 25,-

-p/dag

* excl. Btw, mcl. 100
km

|

autoverhuur
Ook voor 9-pers. bus-
jes, campers,, bestel-
en vrachtwagens.
HEERLEN, Spoorsingel 50

Tel. 045-724141
78746

(X) STER GARANT

Denieuweklasse
voorde

nieuweeigenaar.
6. Merc. Benz 260 E, veel extra's '88 ’ 69.000
H. Merc. Benz 190 0 okt. '86 / 39.750
M. Merc. Benz 200 0 '87 / 52.500
H. Merc. Benz 190Dv. extra's '87 f 47.500
H. Citroen BK Sport, 20.000 km '86,
nw.pr. ’ 39.750 nu ’ 23.750
H. Merc. Benz 190E zeer veelextra's '85 / 47.500
H. Merc. Benz 19087 ’46.500H. Merc. Benz 190D okt. '86 ’ 42.500
6. Merc. Benz 280 S '85 ’ 47.500
M. Merc. Benz 230E, veel extra's '85 f 44.750IH. Merc. Benz 300 0, veel extra's '87 ’ 78.500
H. Opel Kadett 1.2LS '85 ’ 14.500
H. Renault 25 TS '86 ’23.750M. Alfa Giulletta 2000 '85 ’ 15.750
6. Volvo 740GLE'B7 ’45.750
H. Merc. Benz 300 0, vele extra's '86 ’ 69.750
M. BMW 324D '86 ’ 29.750
M. Citroen BK 19TRS Break '86 ’ 21.500
6. Merc. Benz 200 o'B7 ’ 52.500

De enige officiële Mercedes Benz-dealer In
74742 Zuid-Limburg met vestigingen In:

H. HEERLEN M. MAASTRICHT Q. GELEEN
Wijngaardsweg 55 Akersteenweg 10 Rijksweg-Noord 125

045-224800 043-613200 04490-46333

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

Bankers bedrijfswagens
Rijksweg Noord 19, Echt
tel. 04754-2453

50 tot 70 stuks voorradig
Geopend ma. t/m vrijd. 8.00-19.00 uur.zat.
9.00-16.00 uur (evt. tel. afspr.). sm6

fy geven het meeste voor
w AUTO. U belt, wij ko-
ïen direct. Tel. 045-422610,1ok 'savonds.

Te k. gevr. auto's vanaf
1978. Garage SCHAEP-
KENS. Tel. 04405-2896.
Tek. gevraagd loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S van
50 tot 4000 gld. Tel. 04490-
-19679 of 25611.

—^—■

-VOLVO—
STATIONCAR-WEEKEND

NIEUW: Al onze topmodellen uit voorraad leverbaar!!
o.a. 740 GLT 16valve Estate, div. extra's o.a. Airco, grijsmet.

740 GL Black line Estate, turbo look, blauwmet.
240 GLT stationcar, roodmetallic, Pullman bekl.

GEBRUIKT: de DIAMANTEN occasion kwaliteit van VEDERS!!

"^O^ i~"t Wj^"
o.a. «DEMO* 240 GL sedan, * 360 GLT sedan,
* 740 GL Estate, airco, lm. zilvermet., Volvo audio, grafietmet., 4 hoofdst., alle
turbo velgen, div. extra's, 9000 km, 07-88 extra's, 45.000 km,
d.blauw, 39.000 km, 10-87 . 240 GL DIESEL, sedan, nieuwst.! 07-87
M'BB bordeauxrood, Iste * 360 GLT sedan, rood,, * 745 GL grijs kent., LPG, eigenaar, zeer mooi, zeer sportief, 31.000 km,
70 L, onderbouw, wit, 160.000 km, 05-86 01-87

! 34.000, 07-87 . 240 DL LPG, sedan, * 360 2.0 inj., 5-drs., LPG,
* 245 DL, wit, stuurbekr., 5-bak, nieuwstaat!, d. necam, wit, 39.000 km,. 5-bak, getint glas, 34.000 blauw, 94.000 km, 02-85 01-87; km, M '86, 11-85 * 240 DL, sedan, wit,lste * 340 DL 1.4 3-drs.,

I * 245 DL, d.rood, LPG, eign., 130.000 km, zeer bordeauxrood, 10.000 km,, onderb., Iste eigenaar, mooi, 02-85 07-87
zeer goed onderhouden, * 240 GL LPG, sedan, * 340 DL 1.4, 5-bak, getint
163.000 km, 04-85 stuurbekr., 5-bak, lm glas, 3-drs., d.blauw,

velgen, groenmet., nieuwst.!, 22.000 km,
104.000km, 09-84 03-87

VOOR VOLVO ...
VEDERS NATUURLIJK

78714 Handelscentrum, Bergerweg, 04490-10342, Sittard

Geevers Auto Carrosserie-delen:
origineel, imitatie en overzet.

■■■'"«?? Ism^aaHêW * ' SkSSclbq^.
''i^^^l w^^^'-'''"''■■v-«8 '/'.'■'.;■:'■'.■■

CARROSSERIE-DELEN

NUTH VELDHOVEN VIANEN ALMELO
045-244242 040-531900 03473-76474 05490-72Ï25

SAfIV /naa/rf r/yV/e/7 geweldig!
Ook een gebruikte BMW
blijft een BMW
Uw adres met de ruimste keuze, de
beste service en de veiligste garantie,
is uw dealer

KERA B.V. O
Kerkradersteenweg 5, Kerkrade,
tel. 045-452121. 73471

Nieuw autobedrijf vraagt
m. SPOED auto's ’ 1000,-,

’ 30.000,-. Dir. cont. geld en
vrijwaring tel. 045-414372
ook 's avonds. '

; Voor schade-, sloop-, loop-,auto's en onderdelen moet
Iie bij STIBA Autosloperij
i Joep Wolters zijn. Sportstr.

14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-" 411480.
Te k. gevr. LOOP-, en
sloopauto's. Ook 's avonds.
Tel. 045-413662.
Te k. VOLVO 244 CL,LPG,
1979. Steenkoolstraat 33,
Hoensbroek, tel. 045-
-218393.
GOLF diesel febr. 1983 te
koop in zeer goede staat,

’ 147700,-. 04406-12875.
GOLF diesel te koop, '83,
luxe uitv., als nieuw, Koop-
je, ’ 9800,-. 04451-1509.
Te k. gevr. goedeBESTEL-
AUTO. Prijs ± ’ 5000,-; Tel.
045-753300.
FORD Taunus 1600 bwi.
'80. Vr.pr. ’3000,-; Gref-
kenstr. 11 Brunssum.

al voor ’ 48,- per dag
Incl. BTW en 200 km vrij

VOORDELIG OPEL HUREN

Canton-Reiss
Valkenburgerweg 34,

Heerlen
telefoon 045-718040

éff Autoservice
kL haleco b.v.mmmw Daelderweg 27, Nuth - tel. 045-242192
Uw adres voor diverse topmerken
autoradio's en cd.-spelers.
Tevens inbouwcentrum voor professionele auto-alarmsystemen.

DE ALLERLAATSTEKANS IS
METEEN DE ALLERMOOISTE!

/^% Deze buitenkans krijgt u echt nooit meer. Want de Wathen zobijzonder maakt: de extraruimte, de hogere snel-
yk\W Renault 9en 11zijn nog slechts heeleven te koop maar heden, de schüdbumpers, de sportieve striping, de vijfde

W7// dan ooktegen een supervoordelige prijs in een super- versnelling en nogveelmeer.Kom snel kijken, testen en profi-
complete uitvoering. We noemen ze:Renault 9en 11 Cheverny. teren,wanthetaanbod geldt zo lang de voorraad strekt!

Atro Heerlen B.V
Beersdalweg 97,6412 PE HeerlenTelefoon (045) 72 42 00.

good/year f \MWL\

Bandenspecialist

KICKEN b.V. i
VOERENDAAL MAASTRICHT TEGELEN SITTARD
Valkenburgerweg 41 Bemelerweg 90 Kaldenkerkerweg 96 Bergerweg 59
te1.045-751700 te1.043-621515 te1.077-733433 te1.04490-10707

Gebr. ONDERDELEN v.
jonge schade-auto's, alle
merken. Tev. te k. auto's m.
schade. Deumens, Haef-
land 20Brunssum. Tel. 045-
-254482.
VOLVO 480 ES blauwme-
tallic 1987 ’ 36.950,-; Volvo
360 GL sedan, lpg, 1987
’22.950,-; Volvo 340 DL
5-deurs 1.4 1987 ’ 18.'950.-j
Volvo 340 DL special 1700
cc, 5-deurs 1986 ’ 17.950,-:
Volvo 340 special 1.4 1986
’16.950,-; Volvo 340 GLE
sedan 2.0 ltr. inj. 1985
’17.950,-; Volvo 340 DL
diesel sedan 1985 ’ 16.950,-;
Volvo 340 DL special 5
speed 1.4 1984 ’11.950-.Autobedrijf A. Klijn, de
Koumen 7, Hoensbroek,
045-220055.
OPEL Kadett 1.2 LS
5-deurs 1987 18.950,-; Opel
Kadett 3-deurs 1986
’16.950,-; Opel Corsa 1.3
Club 1987 ’ 14.950,-; Ausün
Mini 100 LE 1987 ’ 9950,-;
Skoda 120LS 1984 ’3950,-;
Opel Kadett 1981 ’6950,-.Autobedrijf Klim, de Kou-
men 7, Hoensbroek, 045-

-■ 220055.

Uw VW-Audi-dealer
Ploemen-Schols b.v., Meerssen

Ambyerweg 2, Rothem-Meerssen, tel. 043-644888, Golf
Sprinter '80; Golf CBs; Golf CL '85; Golf C 1.3 5-drs. '87;
Golf diesel '80-'B4-'B6; Jetta '80-'Bl-'B2, 1.5 '83; Jetta
CL '84-'B5; Jetta diesel '82-'B5; Jetta GL Turbo diesel
4-drs. '85; Passat 3.3 '82; Passat diesel '83; Audi 80 CL
'82; Audi 80 autom. '81; Audi 80 GT '86; Audi 80 diesel
'83; Alfa 33 1.5 '84; BMW 316 '78; BMW 316 '85; Citroen
2CV6 '85; Fiat 127 '84; Fiat Uno 45 '86; Fiat Ritmo 60L
'82; Ford Escort '79; Ford Escort 1.3L '82; Ford Escort
1.6 L '82; Ford Escort 1.6 L '83; Ford Escort 1.6 L '84;
Ford Escort Laser 1.1 '85; Ford Orion 1.6 GL '86; Mitsu-
bishi Tredia '83; Mitsubishi Saporo autom. '81; Honda
Civic 1.5 '87; Honda Prelude EX '85; Nissan Cherry 1.3
'83; Nissan Blue Bird '85; Opel Corsa 1.2 S '86; Opel Ka-
dett 1.3 S '86; Opel Kadett 1.6 SGT '85; Peugeot 305 S
'81; Peugeot 305GL '80; TalbotHorizon autom. '81; Vol-
vo 343 DL autom. '79; Volvo 340 DL '87; Volvo 340 GL
'86. Alle nieuwe modellen uit voorraad leverbaar.
Te k. HONDA Accord luxe
type '86 z.g.a.n. Tel. 045-
-444957.
Te k. VW Golf lpg bj. eind
'79 i.z.g.st. Tel. 045-752431.
Heerlerweg 80 Voerendaal.
HONDA Prelude '81, zeer
foed onderh. Vr.pr. ’ 8500,-.

el. 045-442429.
Te k. FORD Fiesta bj. '81,
bravo 1100. Tel. 045-444504.
Mooie SIMCA 1307 GLS m.
'79, 100%, apk 10-'B9 ’ 875,-.
Tel. 045-225913.
Te k. VW Golf 1100 bwj. '78
t.e.a.b. Tel. 04406-15970.

MERCEDES 200 Benz '78
le eig. 110.000 km ’4750,-;
Tel. 045-211071.
Te k. MERCEDES 280 CE
aut. bwj. '81, met orgin. ta-
xatierapport en veleextra's,
o.a. elektr. schuifd., centr.
vergrendeling, nw. 16 inch
sportvelgen met banden,
chroomranden enz. enz.
Auto verkeert in abs.
nieuwst. Trichterweg 125,
Brunssum (TreebeekT.
Nieuw GOLF diesel- CL
schuifdak, metallicblauW,
duizenden guldens onder
nieuwprijs. Inl. 045-271755^

Te. k MERCEDES 200D7000'-1 BaVoStr'
Te k. Opel REKORD 20S
T^J" % i-g-st- Vr8r-’2250,-- Na 5 u. Tulpstr.76Vaesrade.

Te k. RENAULT Fuego
GTS. kl. rood, bwj. '83,
’13.000,-. Tel. 045-321521
na 17.30 uur.
Te k. AUDI 80 GLS 4-drs.,;
apk, bj. '79. Vr.pr. ’2100,-.
Tel. 04405-2770.

1
Te k. RENAULT 14 LS;apk 6-'B9. Lpg, van studentweg. def. koppeling, evt-;
onderdelen. 04493-3519.
Te k Opel KADETT 12 fU. g6k- TCL

VOORBEELDEN...II!???

OPEL CORSA CITY 12N van f 17.500, voor 15.995.-
OPEL KADETT 13 NLS VAN ’ 23.305-VOOR 20.665.-
OPEL ASCONA 4-dri.triw. 1.8 s VAN ’ 29.339, VOOR 25.995.-
OPEL.OMEGA 4-dr». i.ss VAN f 35.426, VOOR | 30.995.- 1

Prijzen zijn mcl. BTW- exclusiefafleveringskosten è f 398,-

KOM NAAR ONZE SHOWROOMS. OP ALLE OPEL-MODELLEN
m~SIL j ihiM ii r j-' i. j.l i j_^_^_J

Nu bij de off. Opel-dealers

AUTOBEDRIJF AUTOBEDRIJF

mWCiimg h.V. LO I/E/Vkerkrade b.v.
Haelland2 - Brunssum Telefoono4s-257700 OL. Vrouwestr. 89, Kerkrade Tel. 045-453030

Limburgs Dagblad



Renault zet
alle zinnen
op de 19

Renault verwacht veel van de
We i9> Deze opvolger vane 9 en de 11 moet de tanende

verkoopresultaten, met name
r) een aantal exportlanden
waaronder Nederland, danig
opvijzelen. Het is het eerste
Pfodukt van een nieuwe koers
Dll Renault, waarbij de accen-
®J meer komen te liggen op

fwaliteit en serviceverlening.
°or het eerste aspect staatcri bijna volledig geroboti-
eerde fabricage garant en het

Tedere moet bereikt wordena-oor extra aandacht voor de
vanuit de dealer-organi-

satie.

braoK e duidelijk naar voren ge-
,j. *ent werden tijdens de officiële in-
laad le Van de Renault 19 " Neder-
de anal emd van deze maand zal
k Wa9en bij de dealers staan vooreimismakingsritten. Dan zal ook

blijken of het Franse concern
tijds r°°S 9escnoten heeft> zoals des-
viifi "Ï61 het vooruitstrevende eersteJie. Eén ding staat vast, aan de prijs
m "et riet kunnen liggen. Het instap-
joael, de TR met 1.4 üter 60 pk motor,
en d°n^ de 22-00° 9riden 9*311 kosten
tic sc*erP. gezien de concurren-

geaProfUe üikt de 19 traditioneelvorm-
2a] en' **et is geen blikvanger. Hij

niet direct opvallen tussen een

Opel Kadett en een Ford Escort, maar
daarentegen straalt hij wel degelijk-
heid uit. Een korte kennismakingsrit
toont aan dat deze Renault, gelukkig,
de typische trekjes behield van een
echte .fransoos, zoals elegantie en
comfort. En dat is maar goedook, want
het merk dankt immers daaraan zijn
eigen visitekaartje.

" Renault 19, typische trekjes van
een echte 'Fransoos'

Soepel
Vering en schokdemping zijn dan ook
spreekwoordelijk op zijn Frans soe-
pel, zonder dat de wegligging daarvan
te lijden heeft gehad. Beproefde Mac-
Pherson veerpoten voor en een torsie-
achteras zorgen voor een koersvast
weggedrag. Het koetswerk helt wel
enigszins in snel genomen bochten.
Een belangrijke verbetering ten op-
zichte van voorgangers 9 en 11 vormen
de stoelen. Die zijn bijna ouderwets
Renault, lekker breed en zacht, bijna
zoals in de vroegere zestiens. De bin-
nenruimte is boven-gemiddeld in
deze klasse. Zowel voor- als achterin
vinden vijf volwassenen voldoende
hoofd- en beenruimte. Een grote,
hoog open zwaaiende achterklep
geeft toegang tot een flinke kofferbak.
Verder deed Renault veel aan dem-
ping van geluid. Vooral de GTS-uit-
voering met de nieuwe 1.4 literEnergy
motor van 80 pk blonk uit door rustige
loop. Renault introduceert naast de
Energy nog twee nieuwe motoren
voor het 19-gamma. Dat is een 1.9 liter
diesel van 65 pk, die in de loop van
december op de markt zal komen.
Verder verschijnt in het voorjaar een

Sport met een 1.8 liter zestienklepper
met dubbele bovenliggende nokke-
nassen en 140 pk aan de krukas, goed
voor een top van meer dan 215 kilo-
meter per uur. Renault verlaat hiermee
hetturbo-pad en kiest in navolging van
vele anderen voor meerkleppen-tech-
niek, in combinatie met brandstofin-
jectie. Een oude bekende is de 90 pk
1.7 liter motor. Die werd al toegepast
in de 9 11 GTX en de 21 en ligt nu ook
in de 19 GTX en TXE. In het gamma is
nu ook een 'geknepen' versie van 75
pk opgenomen. Beide motoren zijn
uitgerust met een katalysator.
De standaard-uitrusting is tamelijk
compleet. Zo noteren we onder meer

met stof beklede portieren, een inter-
valstandvoor de ruitenwissers, achter-
ruitverwarming, achteruitrijlampen,
mistachterlicht, hoofdsteunen voor en
een dagteller. De GTR, GTS, GTX en
GTD hebben daarbij nog leesspots in
het plafond, een zoemer voor nog
brandende koplampen bij afzetten
van de motor, een wisser op de ach-
terruit en twee buitenspiegels. De TXE
is de meeste luxueuze van het stel. Die
heeft standaard onder andere mist-
lampen voor, een in hoogte verstelba-
re bestuurdersstoelmet regelbare len-
densteunen, een verstelbaar stuur,
elektrisch bedienbare ramen en spie-
gels, centrale portiervergrendeling
met infrarood afstandbediening en

een in twee ongelijke delen neerklap-
bare achterbank. Slechts een greep uit
het uitgebreide pakket. Prijs-opdrij-
vende opties zijn onder meer nog
stuurbekrachtiging, een elektrisch be-
dienbaar zonnedak, radio Renault met
geluidsregeling en zenderkeuze vanaf
de stuurkolom, licht metalen velgen,
ABS en inbraakalarm. Doordat een
aantal opties van de TXE ook verkrijg-
baar zijn op goedkopere modellen,
kan een ieder zijn persoonlijke 19 kan
samenstellen. Dat zonnedak door-
stond tijdens de kennismakingsrit
trouwens niet de toets der kritiek. Op
een klinkerweg liet het afdichtings-
rubber wat hinderlijke knerpende ge-
luiden horen.

Moeiteloos
Tijdens de rij-impressie stond de
Nissan in het centrum van Valken-
burg en van Maastricht gepar-
keerd. Dp reacties van passanten
varieerden van 'Wat is dit voor een
merk?' tot 'In Japan weten ze toch
echt hoe ze auto's moeten maken.
De lange snuit van de Nissan 300
ZX valt meteen in het oog en doet
denken aan de legendarische Ja-

guar E-type. De koplampen liggen
verzonken. Voor het gebruik in de
stad is de lange neus wel lastig bij
parkeren. In het stadsverkeer valt
wel de souplesse van de motor op.
Sukkelend in de file accelereert de
motor moeiteloos vanuit de derde
versnelling. Deze 'flitser' snakt
echter naar de zogenaamde 'snelle
wegen. Dan valt op dat in tweede
versnelling de Nissan tot 100 km
per uur moeiteloos accelereert én
dat de remstructuur op smalle,
bochtige wegen voortreffelijk
werkt. De Nissan weegt niet min-
der dan 1450kg., een heel gewicht.
Vanwege de voortreffelijke weg-
ligging laat de Nissan 300 ZX zich

met hoge snelheden snelheden
makkelijk „de hoek" omzetten. De
zitpositie achter het stuur is prima.
Voor het snelle bochtenwerk kan
een uitstekende positie achter het
stuur worden ingenomen.

De wagen is een echte 2+2. Na-
tuurlijk werd ook het 'maximale'
getest. De Nissan 300 ZX van Jurgen
Autocentrum had ruim 13.000 km.
op de teller en was dus goed inge-
reden. Een acceleratie van 0-100
km7uur in krap 7 seconden mag
zich laten zien. Bij fel accelereren,
optimaal gebruikmakend van de
turbo, worden de inzittenden in de
kuipzetels geduwd. De brullende
motor met fluitende turbo laat zich
moeiteloos naar snelheden boven

de 200 km7uur voeren. Opvallend
is het totale gebrek aan windgeruis
waardoor dit racemonster een erg
comfortabel vervoermiddel is bij
langere rij-afstanden. Het benzine-
verbruik bij stadsritten, buitenwe-
genen het echte autobaanwerkkan
variëren van 1:7 tot 1:10. Indien de
Nissan met een straffe rechtervoet
wordt geregeerd kan dit tot 1:5 op-
lopen en gaat danpas echt slurpen.
De topsnelheid van de Nissan 300
ZX ligt tegen de 250 km./uur. Jam-
mer dat deze boliden tegenwoor-
dig 'non grata' zijn in Nederland,
want met honderd kilometer suk-
kelen langs grote vermanende bor-
den is werkelijk bedroevend voor
dit soort automobielen.

FLORSCHTLTE

auto

Kleine Range Rover op komst
Austin Rover had op de Salon van Birmingham een pri-
meurtje in de vorm van een direct ingespoten turbo-diesel motor staan. Het was dezelfde motor die eerder
dit jaarop de Bedrijfsauto RAI in het Maestro Van mo-del werd gepresenteerd. De Prima-motor is afkomstigvan de firma Perkins uit Peterburough en hij levert nuals opgeladen dieselkrachtbron 80 pk/4500 toeren per
minuut. Hij is uiterst snel met zijn 164 km/uur en zeer
zuinig met 1:26,5 bij 90 km/uur constant. De motor is
vporzien van een intercooler en laboratoriumproeven

hebben uitgewezen dat de Montego TD net zo stil is als
een vergelijkbare 2 liter benzinemotor.

Niet in Birrrüngham aanwezig, maar straks wel op de
RAI, is de nieuwe motor van 3.9 liter voor de Range
Rover en de algehele toepassing van viscokoppelin-
gen in de hele serie. De grotere injectiemotor met ka-
talysator wordt slechts geleverd in deVogue uitvoering
en dat gaat in combinatie met tal van elektrisch te be-
dienen zaken waaronder een schuif-kanteldak. Het

brengt de prijs van deze luxueuze terreinwagen wel op
160.000 gulden.
Voor de 'mindere' modellen die standaard met de
nieuwe viscokoppeling worden uitgerust ligt een prijs-
verhoging van tien procent in het verschiet. Waarmee
de eenvoudigste Range Rover op 90.000 gulden uit-
komt. Wie minder heeft te besteden kan wachten op
het moment dat volgend jaar de kleine Range Rover
uitkomt. Hoe die er precies zal uitzien is nog niet be-
kend, maar hij wordt in,elk geval beter betaalbaar.

Vluchtige rij-impressie met de Nissan 300 ZX Turbo

Snelle flitser uit
roemrijk geslacht

De Nissan 300 ZX stamt uit een
roemrijk geslacht, de serie Z-cars.
Begonnen met de Datsun 240Z in
de zeventiger jaren heeft Nissan
over de gehele wereld een sportie-
ve naam gekregen. In zware rally's
hebben Nissans opvallende uitsla-
gen behaald. Filmacteur Paul New-
man overigens neemt met een Nis-
san 300 ZX aan de IMSA-racerij in
de States deel. De 300 ZX is met en
zonder Turbo leverbaar. Het grijs-
metallic exemplaar dat door Jurgen
Autocentrum (Kerkrade) tot onze
beschikking werd gesteld, was een
Nissan 300 ZX Turbo, voorzien van
een T-bar. Dit wil zeggen, met
twee uitneembare glazen dakhelf-
ten. Kant-en klaar kost deze autc-
baan-'flitser' 92.585 gulden. Voor
dit bedrag heeft men de beschik-
king over een 229 paardekrachten
sterke, turbogeblazen krachtbron.
Achter het stuur valt onmiddellijk
het uitgebreide instrumentarium
op. In de 'cockpit' zijn snelheids-
meter en toerenteller gemonteerd,
evenals temperatuur- en benzine-
meter. Midden in het dashboard
een olietemperatuur-, drukmeter
en een digitaal klokje. En een laad-
drukmeter voor de turbo. Stan-
daard bovendien nog een uitge-
breide stereo-radiocassettecombi-
natie waarmee de Nissan omge-
toverd kan worden tot concertzaal
of disco, afhankelijk van muziek-
keuze van de bestuurder. De sport-
wagen is zeer compleet uitgevoerd
met deurvergrendeling, in alle
richtingen verstelbare kuipzetels,
electrisch verstelbare buitenspie-
gels en verder alle denkbare ac-
cessoires. De 2960 cc. 6 cylinder-V
motor levert bij 4400 toeren per mi-
nuut het maximum koppel van 326
Nm., terwijl bij 5400 toeren per mi-
nuut het maximum vermogen van
229 pk. vrijkomt. De Nissan 300 ZX
is uitgevoerd met een vijf-versnel-
lingsbak. Om de 229 pk. te beteu-
gelen is de auto rondom voorzien
van bekrachtigde schijfremmen,
voor geventileerd, en beschikt de
bestuurder over progressief wer-
kende stuurinrichting.

9 Nissan 300 ZX, een luxe straatra-
cer.

Crast-test zes kleine auto's

Stuurwiel
zwakste punt
Het stuurwiel bij de kleine auto
is het zwakste punt als het op
de passieve veiligheid aan-
komt. Dit valt af te leiden uit het
onderzoek dat de ANWB heeft
verricht naar de gevolgen van
een botsing met een kleine
auto. De passieve veiligheid
van een auto wordt bepaald
door de kans dat inzittenden
een botsing overleven of hoe
ernstig de verwondingen zijn.

De ANWB heeft samen met de
ADAC (West-Duitsland) en de
TCS (Zwitserland) zes kleine
auto's aan 'crash-testen' onder-
worpen.
Bij de keus van de zes auto's speelden
de verkoopcijfers in de desbetreffen-
de landen een duidelihke rol. Geko-
zen werd voor Fiat Uno, Ford Fiesta,
Nissan Micra, Opel Corsa, Peugeot 20E
en Volkswagen Polo.Botsproeven -van
voren, opzij en van achteren lieten bijde zes zeer uiteenlopende resultaten
zien. Zo waren de kooiconstructies
van Micra, 205 en Uno stevig, de Polc
vervormde duidelijk bij de dorpels en
de Corsa was heel onstabiel. Bij de
klap van voren vervormde bij deze
kleinste Opel het dak, de dorpel en de
middenstijl aanzienlijk. Kleine auto'e
hebben veelal een betrekkelijk korte
neus. De Uno en de Polo werden dooi
hun lange kreukelzone 80 cm inge-
drukt. Die kwamen er dus het beste
vanaf omdat de bewegingsenergie
van de botsing zoveel mogelijk in de
vervorming was gaan zitten en niet de
inzittenden trof. Het dashboard bij een
flinke aanrijding krijgt ook heel wat te
verduren. Het scheurt, breekt, ver-
vormt en komt een eind naar binnen.
Zeker bij kleine auto's kan dat desa-
streus zijn. Men zit er immers veel
dichter op. Bij deze test kwam alleen
de Micra er goed van af, de rest had
scherpe tot zeer scherpe randen op
breukvlakken of werd zeer ver naai
binnen gedrukt.

Advies: andere
stuurwielen
Meest voorkomende verwondingen
volgens de statistieken ontstaan na
een botsing met het stuurwiel. De wet-
gever bepaalt dat het stuur niet meer
dan zon 13 cm horizontaal naar bin-
nen mag dringen bij een klap van 50
km/uur tegen een muur. De ander rich-
tingen die het stuur 'kiest' zijn niet ge-
normeerd. En daar ging het bij de bot-
sproeven ook fout: bij de Micra kreeg
de dummy-kop de zwaarste klap en
bij de Fiesta kwam het stuur het verst
naar binnen. Het stuur van deze kleine
Ford is 'hard en de naafkap kan eraf
vliegen, waarna een scherpe rand
bloot komt die wel wat van een stans-
apparaat weg heeft,' zo rapporteert de
ANWB.
Het is raadzaam dat fabrikanten ande-
re stuurwielen gaan maken, sommige
naven zijn nog steeds puntvormig en
men dient eigenlijk een helm te dra-
gen om een klap tegen het dermate[
kleine of harde botsoppervlak te kun- I
nen weerstaan. Betere en zachtere
stuurwielen zouden veel ernstige ver-
wondingen kunnen voorkomen. Het
hele rapport is uitsluitendvoor ANWB-
leden gratis verkrijgbaar bij de
bondskantoren en techno-centra.

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

BEL DAN
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur

p^ (ADVERTENTIE)

LimburgsDagblad
Lezerskorting

LIMBURGS SYMPHONIE ORKEST
brengt

DRIE POPULAIR-KLASSIEKE MEESTERWERKEN
Programma: GRIEG - Peer Gynt, le suite

TSJAIKOWSKY -Vioolconcert
BRAHMS - Symfonie nr. 3

\'*fif^ V \mmmmmmmm\\m^ mk

Dirigent: Solist:
SALVADOR MAS CONDE ILYA GRUBERT, viool

Liefhebbers van het Limburgs Symphonie Orkest
worden dit seizoen driemaal in de gelegenheid gesteld

concerten met een specialekorting te bezoeken.
Middels onderstaande bon genieten lezers van het

Limburgs Dagblad ’ 2,50 reduktie.

Deze bon _L K̂i>FiN.2_
; Igeeft recht op een korting van ’ 2,50 per persoon op de |

toegangsprijs van onderstaandeLSO-concerten. De bon is j
j geldig voor maximaal twee perspnen. (Voor Sittard geldt |

dat de bon alleen geldig is tijdens de voorverkoop). vj/
ofo

do. 10 november Kerkrade za. 12 november Maastricht |
20.00 uur Wijngrachttheater 20.00 uur StaargebouwI res. (045)-454141 res. (043)-293828

vr. 11 november Sittard di. 15 november Roermond20.00 uur Stadsschouwburg 20.00 uur Oranjerie| res. (04490)-10616 res. (04750)-34724Isi^L I"—————————————————_1
"———————————— —————_____ J
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Nu in onze showroom: de nieuwe Alfa 164. HiiOfwel sportivitat In zijn meest exclusievevorm. ;j^pPH| ffWPfffMet 3 liter V6miectiemotor (192 pk, top ruim _mWMmm Ï*F*\ MmW^aK^mWÊÊÊÊÊ
230 km/h) of 2 liter 148 pk Twin Spark motor. W^Een uitgebreide proefrit leert u datAlfa de V V

grenzen opnieuw heeft verlegd. MR m M
Affa 164va.fl. 53.800.-. m^Mmm\ K M L|

Leaseprijzen v.a. fl. 1.259-excl. BTW
gebaseerd op 20.000km/48 mnd.

émm '?^'~t^^"^,w^~ifc^AutomobielbedriH £f9fe|
mmJm9 SANDERS e.a. kozole

Autocentrum SANDERS BV Akerstraat 128, Edisonstraat 23, nabij Draf- en Renbaan
Brunssum, tel. 045-251644 Schaesberg-Landgraaf, telefoon 045-321088

Exclusief en
kosteloos bij

CANTON-REISS
«Waaruauto'stttètservice kpopP»

3 jaar garantie op nieuwe auto's
2 jaar garantie op gebruikte auto's
6 jaar garantie tegen doorroesten
Alles zonderkilometer-limiet!!!

Canton-Reiss: Zekerheid voor alles!!!

Valkenourgerweg 28-34 " Heerlen " Telefoon 045 - 718040

*ihi
grasbroekerweg9 heerlen tel. 045-724545

Suzuki Swift, 5-drs. GXI (demo) '87
Suzuki Altoaut... '83 '85
Suzuki Jeep SJ 413 HJX '87
Suzuki super Carry mini bus TX 4 pers '87
Fiat Panda 45 '85
VWPolo '83
Peugeot 305 SR '82
Ford Escort 1.6 diesel '85
Renault 4 GTL '79
Renault 5 aut '79
FiatRitmo aut. '85
Opel Kadett '78
Honda Accord aut '79
Volvo 66 '75
Ford Escort 1.3. '78
78934 m\^mm\^m*

wwww

Te koop VOLVO 242,
bouwjaar 1978, t.e.a.b., tel.:
04490-54123.
Te k. TOYOTA L Cruiser
type 8.J.43 bwj. '84. Tel.
045-316768.
Auto's hallo, OPGELET.
Wij betalen ’3OO- tot

’ 20.000,- voor uwauto, ook
sloop. Tel. 045-411572.

Fiat
Klankstad

biedt aan tegen
aantrekkelijke prijzen:

Panda 34-45... '81 t/m'B7
Uno 45-55 '83 t/m'BB
Uno Diesel '84,87
Ritmo '84 t/m '86
Ritmo 70 S, 5-drs '86
Ritmo 70 CL, 5-drs., aut. ...

'85
127Super 900 '82
1271050 '86
RegataBsSlooS '84
Mini 1000 E '85
MitsubishiGal. Turbo ...'B3
NissanCherry 1.3 GL ...'B6
Renault 4 - 9 TL '81 t/m '85
Opel Corsa TR '84
Jetta '83
Toyota Corolla Aut '80
Volvo 345 DLS '82
Diverse goedkope inruilers
in voorraad. Bovag-garan-
tie. Kaalheidersteenweg
185, Kerkrade. Tel. 045-
-413916.

'Te k. Opel KADETT 4
deurs type '78 APK 8-'B9,
tel. 045-224760.
Te k. Toyota COROLLA
met APK in goede staat,
100% in orde, vr.pr. ’ 750,-,
te1.'045-224760.
Wetzels AUTO'S, Indus-
triestr. 35 Sittard. Tel.
04490-10655. Mercedes 300
E automaat '87; Mercedes
300 D automaat '88; Merce-
des 190 E automaat '87;
Mercedes 380 SEL '84: Mer-
cedes 280 C '78; BMW 525 i
automaat apart '84; Opel
Omega 3 ltr. I sport W;
Opel Kadett GSI 2.0 ltr. ca-
briolet '88; Toyota MR II
'85; BMW 324 D '86; BMW
323 I '85; BMW 316 '85/86,
'87; Volvo 480 SE '87; Peu-
feot 505 turbo '86; Ford

iesta 1.1 Bravo '88; Siroc-
co GTI '83; Nissan Patrol

I 3.3 turbo '87; Cadillac Sevill
'80; Porsche 944 '87: VolvoI 340 GL '86; Fiat Uno '87;
Honda Civic 1.3 automaat

! '84; Alfa Guilletta 1.6 '84;
Pontiac Trans-Am. '82;- Audi 80 GLT 5.5 '81; Nissan■ Sunny automaat '83; Mer-. cedes 200 TD '86.
Tek. MAZDA 323 bj. '86, le. eig., zeer moi’ 15.000,-. Ga-

t rage Central, Rijksweg: Centrum 97 Geleen. Tel.
04490-43175.

Te k. MERCEDES 190 D
i.z.g.st. bwi. nov.'B4. Pr.

’ 26.000,-. Bovendevoonstr.
4 Zeswegen-Heerlen.
Te k. OPEL Kadett stat.car.
bwj. '78, apk gek. tot 5-'B9.
Heemskerkstr. 14 Meezen-
broek-Heerlen.
Voor al uw AUTO-ON-
DERDELEN moet u zijn
bij Stiba-autosloperrj Ra-
gie. Tevens schade- en ge-
mikte automobielen. Tn-

en verkoop. Locht 70,Kerk-
rade-West. Tel. 045-423423.
V. grensovergang Locht.
SEAT-dealer A.C.H., Jeug-
rubbenweg 20 (bij Rand-
weg) te Hoensbroek, tel.
045322455 biedt met gar. te
koop aan: Seat IbizaL2GL,
'87; Seat Ronda 1.6 GLX
'84; Seat Malaga 1.5 GLX
'88; Seat Marbella GL '87;Subaru 1800 GL 4 wd '88;
Subaru Justy '86; Subaru
Mini '87; Subaru 1300 '80;
Fiat Panda '81; R5TL '85,
'81 en '78;Lada 2105GL '83;
VW Golf '80; Honda Civic
'80; Ford Escort diesel '84;
Ford 1600 '78; Mazda 323 '81
en '78; Opel Kadett '78; Pos-
ki '78; SuzukiAlto '83; Fiat
Ritmo diesel '80; Honda Ac-
cord '77; VW Derby '77;
Austin Allegro '78; Sun-
beam 1000 '79; Morris Mari-
na '78; Mini 1000 '78. Inr. enfin. mog. Dond. koop-
avond
Mercedes 240 TD VAN
combi '85; VW Golf 1600
'83; VWPolo '86; VWDerby: '79; Opel Kadett GS '86;
Opel Rekord Berlina '79;

i Ford Escort CL 1300 '87;: Ford Escort 1.4 '87; Suzuki. Alto '83; Toyota Carina GL
'82: Fiat Uno 55 '84-Talbot

! Solaro '80; BMW 524 TD
i '85; BMW 316 '86; BMW
[ 3201 '85; BMW 316 4-drs.

autom. '85. AUTOBE-. DRIJF Reubsaet. Op de
Vey 47-49 Geleen. Inr. gar.

' fin. Tel. 04490-44944. Uw
adres APK keuring. Alle! autorep.
TOYOTA Celica t '83 wit,lpg, vr.pr. ’7900,-, tel.
04490-50642.

', Haastu. Wij hebben nog en-
kele gloednieuwe SKÖ-: DAS met 2 jaar garantie; voor ’9695,-. Uw Skoda-; dealer voor de mynstreek,

\ garage Central Geleen,. Rijksweg-Centrum 97.

" 11.000 KNALDEMPERS
enpijpen voor alle auto's envrachtwagens. Direkt uit
voorraad leverbaar. Kerp,
In de Cramer 31, Heerlen.
045-716951.

BMW 323 I, pracht auto,
bwj. '79, verlaagd, 15-inch
velgen, zender, bumper-
spoilers, alarm, Pioneer ra-
dio-cass., nw. compl. uit-
laat, APK t/m 4-'B9, autoverkeerd in perf. st. v. on-
derh. Pr. ’ 10.000,-. Tel. 045-
-444757.
VOLVO 66 L 80, APK, in
pr. st., ’ 2450,-. 045-415528.
Te k. gevr. sloop-en SCHA-
DEAUTO'S van ’ 100,- tot’5000,-. 04490-43481.
Te k. MINI 1000 autom.,bwj. '80, z.g.a.n., APK 3-'B9,
vr.pr. ’3500,-. Tel. 04498-
-58110.
Te k. OPEL Rekord Cara-
van, 1977, U.st, ’1550,-.
Tel. 045-4442f6.
Te k. FORD Taunus, bwj.
'82, zeer mooi, tel. 045-
-222493.
BMW 320 6-cyl., t. '81, sport-
velg., getint glas, APK tot11-'B9, z. mooi, ’ 6750,-. Tel.
04490-26047.
BMW 320, '81, 83.000 km,
antr.grüsmet., ATS-velg.,

’ 7950,-. 04493-2903.
Tek. BMW 520 6-cyl., i.g.st.,
m. sch.dak.alu velgen, pas
APK-gek. Tel. 043-656375.
Te k. OPEL Ascona C 13S,
4-deurs, 4 nw. banden,
trekh., nw. radio-cassette,
APK-gek. 04406-13531.
Te k. VW GOLF GL diesel,
i.z.g.st., div. extra's, bwj. '79,APK 6-'B9, pr.n.o.t.k. Tel.
045-321700.
T.k. PEUGEOT 305, type
'80. Pr. ’850,-. Kleingra-
verstr. 38, Kerkrade-West.
Ford Sierra 1600 Laser
3-drs. '85; Ford Fiesta 1100
L '86; Opel Kadett 1300
GLS 5-drs. '85; Opel Kadett
1200 LS 3-drs. '83: Opel
Corsa 1300 S 5-bak '85; Fiat
Panda 45 S '85; Mazda 323
de L '84; Toyota Corolla
1300 GL 4-drs. '86; Toyota
Corolla 1300 DX '85; Toyota
Corolla Stationcar '86; Peu-
geot Junior 205 '87; VW
Golf 1300 CL '86. Garantie,
financ, APK en inruil.
Autobedrijf P. VEEN-
STRA, Rotterdamstr. 98,
Heerlen. Tel. 045-725806. Na
18.00 uur 045-312059.
RENAULT 11 TL wit 1986,
met LPG, in nw.st.
’13.250,-. Garage Kevin,
Beitel 6a, Kerkrade. Tel.
421741.
Te k. MERCEDES 190D bj.
'84kl. rood met veleextra's,
vr.pr. ’29000,-, tel. 045-
-443650 na 18 uur.

Tek. MERCEDES 2ÓO D bj.
'81 zeer mooi, te bevr. H.
van Veldekestr. 38, Baan-
dert-Sittard, tel. 04490-
-28225 na 16 uur.
GOLF diesel te k. bwj. '83,
APK-gek., 96.000 km, i.g.st.

’ 10.000,-; Tel. 045-463903.
Zeldzaam mooie CITROEN
Eend 2 CV 6 '84 weinigkm.
voor slechts ’ 4900,-, garage
Central Geleen, Rijksweg-
Centrum 97.
Tek. Ford SIERRA station-
car 1986, centr. slot., schuif-
kanteldak, get. glas. Zeer
mooi auto. 044923888.
Te k. MINI 1100 spec. bwj.
'79, km.stand 66.00u, i.z.g.st.
APK. Tel. 04499-3398.
AUTOSELECT heeft alle
auto's sterk afgeprijsd en
levert af met gratis APK-keuring en teclylbeurt op
de autoshow van deze
week. Subaru Justy 1.2 GL
5-bak '87; Ford Escort 1.3CL Bravo '86 ’15.850,-:
Toyota Starlet 1.3 DX l 2Valve '86: Lada 2105 GL 1.5
'86 ’6950,-; Mazda 626
GLX 2.0 autom. met LPG
'85 ’ 15.900,-; Opel Kadett
1.6 LS diesel 5-drs. station-
wagon ’ 15.900,-; Fiat Pan-
da 34 '85; Opel Kadett 1.2 S
Hatchback ’8950,-; Ci-
troen Visa Super E 1.1 '84

’ 6700,-; Citroen 2CV6Club'84 ’ 4850,-; Opel Kadett 1.3
S Stationwagon '83; Opel
Rekord 1.8 S '83 ’9950,-;
Toyota CoroUa 1.3 Station-wagon met LPG-onder-
bouw '83 ’ 7450,-; Fiat Pan-da 45S '83’ 5250,-; Renault
5 TL '83 ’5250,-; Fiat 127special 5-bak '83 ’4750,-;
Citroen 2CV6 '83 ’2975,-;
Honda Accord EX autom.
met LPG '82; Volvo 340 DL
met LPG '82; Datsun Cher-
ry 1.3L 5-drs. nieuw model
'82; Toyota Starlet Special
'82; Opel Ascona 2.0 S '81
met LPG '81 ’3975.-; Peu-
geot 505 GR met LPG '81;
Ford Taunus 1.6L '80; Hon-
da Civic 1.3 L 5-drs. '80
’2975,-; Peugeot 505 SR
autom. '80; Opel Kadett 1.2
S '79 ’2750,-; Gegaran-
deerd goed en goed gega-
randeerd; Autoselect Tricn-
terweg 109, Brunssum (brjShell-benzinestation Tree-
beek). Tel. 045-229080.
Het STRALEN van auto-plaatwerk, velgen, chassis
e.a. (meubels). Bel voor in-formatie: tel. 045-226000.
FORD Taunus autom.,
Ghia uitv. '80, 70.000 km,nw. banden + APK. Pr.

’ 3500,-; Tel. 04450-1480.
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Eens in de zoveel tijd verschijnt er een uit een groot aanbod van motoren, variërend
auto die een nieuwe inhoud geeftaan hetbegrip van'n 1.6 i of 1.8 S-Euronorm, 1.6 i of 2.0 i
optimaal rijgenot Ditmaal is het de Opel Veetra. met 3-weg-katalysator tot 'n 1.7 Diesel. Stan-
Zn lange wielbasis biedt vijf volwassenen alle daard heeft de Veetra een 5-versnellingsbak.
ruimte en komfort De geheel nieuw ontwikkelde elektro-

Met uiteraard alle plaats voor bagage, nisch gestuurde 4-traps automaat is als optie
die ook nog eens verrassend toegankelijk is: de verkrijgbaar. Het luxe basismodel, de GL, is
klep loopt door tot op de bumper en klapt standaard voorzien van radio, inclusiefantenne
vertikaal omhoog.Bovendien kan de achterbank en luidsprekers,
worden weggeklapt Leverbaar in 4- of 5-deurs uitvoering.

Dè wegligging van de Veetra is een Metalle extra waarde en zorgelozebetrouwbaar-
openbaring. Resultaat van de McPherson- heid die u van „Opel" mag verwachten,
onafhankelijke voorwielophanging en een ach- EN AL VANAF f29.750,-. w
teras, voorzien van onderling verbonden A amyfj-il
draagarmenenminiblokveren. é^\A%oj[ f^^

Bovendien garanderen de voorwiel- « *Jf Jam ly|^
aandrijving en het als optie verkrijgbare \JO^^^^^
ABS-systeem extra veiligheid. U heeft de keuze Ew*

HÈ-—; 7 OPEL&■
DAAR STAATDE WERELD

\AN CrFNT^RAT MOTORS APHTFT?PRIJSnsI<^USIEFB.TW.,EXCLUSIEFGEAD\ISEERDEAFLE\^RINGSKOST^ V VT£Jl».CjX\ttJ-i IVIW 1 WUO «v-'ll-1 ÜOV.
ZES JAARGARANTIE TEGENDOORROESTEN VANBINNEN UIT. OOK INFLEETSALES& LEASING IS OPEL AL JARENLANG NO. 1.

Te k. Opel KADETT sta-
tioncar 12 S op lpg 5-deuj*
bi. '84 ’8750.- tel. 045-
-725984.
Te k. Opel KADETT nat*
back 12 S in nieuwstaat Rl
'83 ’ 7750,- tel. 045-725703^
Te k. Opel ASCONA bj.""
i.z.g.st. APK gek., vr.pr

’ 1850,-, 045-224760.
SAAB Turbo coupé bj. "?Jvr.pr. ’3750,-, Heerenw«
248, Heerlerheide. ,
BMW 318-1 tpe '84, ver-
laagd, sportvelgen ?&
Laagstr. 34, Hoensbroe*-
Steenberg. ~
Te k. OPEL AsconaT^met LPG, trekh. en n*
bnd., bwjr. '82. Tel. 045-
-271235.
VW Jetta '81 APK H-É
Vr.pr. ’2800,-; 045-44469»
Vlengendaal 73 BocholO>

Occasions
A-Z

Door verkoop van divers8
merken nieuwe auto's-
Voor u ingeruild 0.a.:

Opel Senator 2.5 i 19*
Ford Orion 1.6 L 198=
Opel Kadett 1.3 S 19*
Opel Kadett I.3LS 19*
BMWS2Si 19*
Mercedes 230 E 19*
Mercedes 190 D 19*
Mercedes 230CE Coupé-

1984
Öpel Kadett 1.3 S 19*:
8MW316 I9f:Ford Escort 1.1 Laser 19*
volvo 340DL2L 19*
BMW32oinw. mod... 19*
Ford Escort I.IL 19*
Saab 900 Turbo diesel..-«

: I9g
Saab 900GLI 3-drs.... 19*
BMW 633C51 airco ...19*

Inruil en financ. mog-
Auto A-Z

Heerlenseweg 200
Leenhof-

Landgraaf 045-7284gf^
Te k. i.z.g.st. MAZDA 139
323 ES bwj. '80. Tel. 041
212260. s
Te k. PEUGEOT 305 Gfj
nw. mod. bwj. '83 v.v. Lr"
en electr. schuifd. ',
’6900,-; Tel. 045-712778^
Te k. BMW 323ibwj. noj
'80 groenmett., BBS-spof
velgen, zeer mooi. Heet"'
kerkstr. 59 Heerlen. -"
Te k. OPEL Ascona 16 Sj
'76. i.g.st., apk aug. '89 950."
04490-28179. J
Te k. TOYOTA Starlet L5
DX bj. nov. 1983,apk, lOgf
super mooi ’ 5750,-. °*740915.
Ford Orion 16L met lpgJ;

’ 14.750,-; Opel Kadett <£
ravan diesel 5-drs. ..ffl’ 15.750; Ford Sierra m
4-deurs '85 ’ 15.500,-; Of-Kadett 13 LS '86 ’ 15-OOOj?
Opel Kadet Caravan dieS3
5 drs. '84 ’ 10.750.-; BW,
316 4-drs. '86 /23.750dOpel Kadett 12 S ftf 5250,-; Ford Sierra GW'
ltr. 5 versn. '84 ’14.000.BMW 318 I '82 ’9750.^Opel Rekord Berüna 2 L «

’ 12.000,-; Ford TauM
1600 Bravo '81. ’5750,-;„X*
Golf 1300 '80 f5500;'
Auto's met Bovag-garan",
Inruil en financiën'I
APK-KEURINGSSTA- j
TION. Autobedrijf S&
Weber, Baanstr. 38 Scha^
berg. 045-314175. _^
Te k. Alle AUTO'S i.z.#4Opel Commodore 2.5 .
Berüna t. '82 met '’6750,-; Kadett hatchbag
13 S de luxe bwi. '80. H
bruinmetallic ’ 3950,-; A<s80 GL bwj. '81 kl. rood mj
schuifd. ’4950,-; Datsf
Sunny autom. '79 ’ 235«j|
VW Transporter 2 ltr. "l|
lpg ’ 2250,-. Alle auto's»?
gek. Leeuwerikstr. 21 H^
senberg-Heerlen. J
Te k. als nieuw SUZÜj|
Carry busjes met Ss
kent., kl. blauwmetaN"bwi. '83, apk gek. Vr-g
f4150,-. Ariënsftr. 2 &
kert-Sch'berg. A
FIESTA 11 bravo Jj.
i.z.g.st. Hamerstr. 37-39 V
(bij ABP). _j
Te k. MINI Special 1100 H
'78, metvele extra's, apk *5
10-'B9. Jan de witpin-
Schaesberg. >
RENAULT 5 GTL, »B
goedgek.. tot 11-'B9, bwj- *’2300,-. Tel. 045-210435^Te k. OPEL Ascona bTj
apk t. '89, lpg. Pr. ’ 125<\
045-323823. a
Te k. TALBOT 1510 Sf
autom. bj. '80, apk, i.z-^2
Veel extra's 0.a.: elextr. 3men, sch.dak, st.bekr f
boordcomp. Vr.pr. ’ 280ü'Tel. 045-224760. J
Te k. Sapra garage GA?
KACHEL m. hete-lucW
ventilatie, div. Volvo-°L
derd. alle types. EdisonS*
22 Landgraaf. Tel. 047
310165. X
HONDA Civic autom»*
bwj. '80, nieuw mod. Wj
90.000. Mooie en gave aifVr.pr. ’2100,-. 045-229760/
Te k. FORD Escort 1600<t
Tel. 045-313194. A

Auto LANDGRAAF rM
alle inruilauto's op! Kijk ,9
vergelijk! Audi 80 GLS .5

’ 3950,-; Chevrolet CitafflrBO ’ 4900,-; Ford Escort 5GL '79 ’ 1950,-; Ford Fie*,
1100 '80 ’2700,-; HoP3Prelude '80 ’3950,-; Ot
Record 2.0 S "80 ’3150,-'SiPeugeot 305 '78 v.a. ’850*'
Peugeot 104 GL

’ 1200.-; Peugeot 604 4'76 f 1000,-; VW Polo j
’BOO-. Auto Landgra»!
Heerlerbaan 74-76, Heer^
tel. 045-424268/424231. >Mazda 323 '80 ’ 3000,-; OP*
Rekord 2.0 S '80 ’ 4200*Rekord 1900 N '79 ’ 240Ö-,
Ascona '79 f 2900,-; Kadi
Caravan '78 ’2200,-; nnault 5 TL '81 ’2950,-; W,
1600 stationcar '81 /480Öj,
VW GolfD '79 ’ 3900,-; m
subishi Galant 1600 J
f 2500,-; Sapporo 1’2800,-; Honda Civielf3900-; Toyota Celica b&back '78 ’2100,-; Corë!
'77/1500-; Renault 14*technisch prima ’ 50<aOude Landgraaf 1?
Schaesberg-Landgraaf, **045-311078 y
BMW type 316 ,81, spoM
rood, zeldz. mooi, Kerk 1"
derweg 166, Heerlen, j.
Te k. MERCEDESBUS t
D i.z.g.st., APK-gek. «..2500,-; Tel. 045-728330. J
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Te k. Renault 18 GTL '79,
BMW 518 '78; Talbot Sun-
beam '78; Skoda 105 L '87;
Triumph '84 autom. enz.
Tevens het juiste adres voor
alle reparaties, garage PIET
DE LA ROY EN ZN.,
Hoofdstr. 114. Hoensbroek,
tel. 045-212896.
Te k. MAZDA 1000 bj. 12-
-77, apk 4-'B9, zeldz.mooi.
Vr.pr. ’1400,-. Tel. 04k5-
-451715.
OPEL Kadett 1.3 GL aut. t.
'86; Opel Kadett 1.3 Gl,
5-drs. '87, Peugeot 205XRD
'86; BMW 316 div. extra's,
nov. '84; VW Polo CL '85k;Mitsubishi Colt '86; Por-sche Targa 3.0 Carrera. Ed
Lemmans Automobielen,
Koningsweg 37, Kerkrade.
045-455432.
Te k. in nw.st. VOLVO 264GLE aut. bj. '80, le eig. Tel.
045-413662.
Te k. VERKOOP-AAN-
HANGWAGEN 2x4 mtr.,geh. ingericht voor shoar-
ma, dubbel-asser, bj. '83,
eeïsoleerd. Tel. na 20.00 uur
4490-19534.

Te k. JAGUAR XJ 6, 4.2 S
111. bj. 80, apk '89. Tel.
04490-19534. .
Te k. RENAULT 18 aut.,
sept. '80. Tel. 0460367.
FIAT Regata '85 stat.car.
bwj. '86 v. le eig. i.z.g.st.
Vr.pr. ’ 14950,-. 045-425977.
Te k. Opel KADETT hatch-back 3 drs., bj. 2-l-'B6, mr.mog. Kadett v.a. '80,
i.st.v.nw km.st. 37.000, tel.
255145 Lambertusstr. 16,Brunssum.

Te k. Opel KADETT bj. '85,Evertsenstr. 1, Heerlen, evt.mr. mog.
Te k- GOLF diesel bj. '81,kl. met. grijs, sportvëlg. v.en a. spoiler, trekh., Kïïng-
bemden 33, Brunssum.
Te k. zeer mooieBMW 318 I'81 APK inr. mog. Spoor-
straat 29, Treebeek-Brs.,
vrijd. na 16 uur, zat. hele
dag.
Te k. MERCEDES 200 D bj.'83kl. donkerblauw, in g.st.
te bevr. Markt 5, Treebeek-
Brs^
Te k. Opel KADETT hatch-
back 13 S bj. '80 in pr.st. m.
APK tot 11-'B9, pr. ’3950,-
Rdr. Hoenstr. 181, Hoens-
broek.
Te k. FIAT Panda 45 bi. '81
i.pr.st. met APK tot 7-'B9
’2450,-, Rdr. Hoenstr. 181,
Hoensbroek.
Mooie VOLVO 244 GL zil-
vermettallic t'Bl, LPG,
APK, stereo, schuifd.,
trekh. Inr. mog. ’6500,-;
Marijkestr. 28 Nieuwenha-
gen, 045-326286.
JEEP! Toyota Landcruiser
3000 diesel4x4 bwi. '81. Inr.
luxe auto mogl. ’13.750,-;
Streeperstr. 3g Schaesberg.
Gevr. schade- SLOOPAU-
TO'S.TeI. 045-411480.
Te k. OPEL Manta 2.0 GSI
bwj. '83, zeer mooi. Tel. 045--454299.
Tek. Honda CIVIC 4 deurs,
bj. '79 1200 APK t/m sept.
'89. lets aparts, vr.pr.
’ll5O,- Vinkenstraat 77,Heerlen-Heksenberg.

Dit weekend rijdt u vanaf

’ 2000,- al in een Saab!
96 V4donkerblauw '73

99 2d., 4D. benz./LPG '77 '80 '81
900 GL 4D. erg mooi okt. '85

900 Turbo 2D, 3D, 4D '83 '85 '86
900 Turbo 16S zeer excl. '84

900 116 sportvelg., spoiler, 38.000 km '86

Lancia
Prisma 1600 sportv., radiocass. '85

HPE VX schuifd., sportvelg. '83
Overige

Fiat Uno 45 24.000 km, nw.st. '87
Citroen AX 11 RE '87

Fiat Croma 2.5 TD alle extra's '87

Kompier
off. Saab-Lancia-dealer

Akerstr. 150 Heerlen, 045-717755.
PORSCHE 924 bwj. '77
nieuwstaat (mr. mog.).
Hompertsweg 26 Schaes-
berg.
Te k. Ford ESCORT, '82,
vr.pr. ’ 7750,-. Kapelweg
10A, Kerkrade.
Te k. TOYOTA Carina, bj.
'78, APK-gek. Steenkool-
straat 11, Hoensbroek.
Te k. FORD Taunus L, nw.
mod., 1980, 4-drs., trekh.,
APK-gek. tot 6-'B9, pr.
’2250,-. Inr. kl. auto mog.
Tel. 043-625329.
Te k. OPEL Rekord, bwj.
'77, motor '84, 2 ltr. E, alu
velgen, trekh. etc. Tel. 045-
-454961.

Te k. RENAULT 5 autom.
bwj. '80, APK-gek. Vr.pr.
’1750,-; Inr. mog. + Opel
Ascona, def. aan mot. bwj.
'78. Belgiëlaan 194, Heerlen.
Te k. mooiePEUGEOT 305
SR '79 APK tot 10-89, ge-
tint glas, elektr. ruiten,
schuifdak, 100% i.o. lets ap-
arts. Tel. 04490-17647.
PATROONSDIPLOMA
v/h garagebedrijfte h. Br. o.no. SB 988 Limb. Dagbl.,
Fr. Erenslaan 4, 6371 GVSchaesberg.
Zeer mooie OPEL Ascona
16N APK tot '89. Vr.pr.
’1550,-; Dr. Poelsstr. 42Schaesberg-Kakert.

ï Golf

Po,
Po,°

g£C '84,85,86£°o Classic, 2-drs '86goOxford, 3-drs '84
Pn°~OuPél3oocc '85Hol° Shopper '86

AUd'9o... '85

K oPel0Pelk^ eÜ 120°N. 3-drs. ...'B3gdett 1300 S, 3-drs. ...'B3gettS Diesel '83
'86

. Diesel
'85

je0'faD.3-drs:'::::';Bi''t7m'B6JettaC, 2-drs
fel '81,83,84,85,'86p^satRimini, 5-drs '84[£ssat VariantD '86pel Kadert, 3-drs '83

Geselecteerde_ occasions
'87&316 ::::::::::£P&nA*el '86

p' atUno '85Ê ..::::;::::::::::$
FoHoScortl400 '86ra Sierra 2.0 GL, 2-drs...

ord Sierra 2.0 GL, 4-drs. ..

SganCherry '86pj9eot2os '87V^9eot3o9 '87
WOT^a 1300, 2-drs. ...'B7
VwÉ,eflal3oo,4-drs. ...'B6
VWo atlBOOC '87
C!rocco '80£*uItSGTL '85021 '86
vaab9oo GLS '84

'^ 340 DL '84

'o's6rS
D

9°edk°pe inruilau-
Hee ter Schunckstraat
Geo TeL 045-412641.
9onPend ma- Urn vr- van
van ,0t 1800 u- Zaterdag
Öo' I°oo tot 17.00 uur.
2 nrjeruag koopavond tot. u° uur.

öÊß°nêrdiv- gebruikteON-t>erJ„ hLEN van recente
fen °£enauto's. Ook moto-

of 727711.
uAfevr sloop- en SCHA-

Gratis afhalen.
0f 727711.

1^ VANHAUTEN.schfoï^ 9U couPé '79;Por-
-9.11Vu coupé '80; Porsche
ÏW-^S3 '78; Porsche 911iffi. 77; Porsche 928 S"78- t&V -Porsche 924 roodGolf GTI alle ex-
-8- R?§i VW Golf GTI uitv.
V;rs" M 3all extra's '84;Oj^?,Sierra 1.6 5 drs. '86;
7*o >radeU 1-6 D '85; Volvo
82- 9,lesel '85; Alfasud 1.5
ofi' £,ord Escort automaat

90fJ ford Escort '81; Saabïfem 9,L turbo '85: OpelC^3 QSI autom. 'é; Seat
Vn,? ,15 GLX '85; Ford
Porsf^ drs- met. '86; Opel
frshi nHP rood '85; Mitsu-bC, Colt 3 d. '83; 2 CV 6
*e«rïl 84; Opel AsconafreLV 1.0.0' '83; Volvo 345 GL
7 nkJ&,Volvo 242 DL lpgV «MW 320-6 autom. Lpg
'&l. Kadett 13 S lpg
ftori w?nda Accord nw.tó, 82; Honda Civic&ri^met. '78. Hoge inruil-
S(M]iln' eigen werkplaats,
lijip en discrete financie--Bar|' eventueel 6 mnd top-
i°. APt^' eventueel leenau-

■* klaarmaken. Auto-hogPJl Frans Vanhauten,
'Uem Kaalheidersteenweg-
radß ?e,nbacherweg Kerk-

Automobielbedrijf TON
QUADFLIEG: BMW 524
TD nieuw 0 km, kl. grys-
met.; BMW 316, 4-drs., veel
ace, kl. donk. groenmet.,
'86; Mercedes 19ÖD, schuif-
dak, 93.000 km, kl. wit, '85;
Opel Kadett 1.2 S, kl.
blauw, '85; Toyota Celica
Coupé 1600 ST, kl. zwart,
'86; Ford Escort 1.3 CL,
sportuitv., kl. zwart, '86;
Honda Jazz, 14.000 km, kl.
rood, '85; Ford Orion 1.6
GL, m. zomerpakket, kl. zil-
ver, '83; Ford Granada 2.3L
LPG, kl. bruin '82; VW Golf
Diesel, 80.000 km. '84, kl.
beige; BMW 318 I, 43.000
km, groenmet., '84; VW Jet-
ta 1600 CL, 4-drs.,kl. blauw,
'84; Honda Accord, 3-drs.,
autom^ '83, kl. blauw; Re-
nault Fuego GTL, '82, kl.
blauwmet; Skoda 120 LS
Coupé, kl. wit, '84; Manta
GT 1.8 S, '84, kl. wit; VW
Golf 1600, Autom., kl. bei-
ge. '82; Ford Sierra 2.0 CL,3-drs., 8-'B7, kl. beigemet.;
Volvo 740 GL, '85, blauw-
met., 73.000 km; Ford Sier-
ra 1.6 Laser, 5-drs., '85, wit;
VW Polo Shopper, rood,
'86; Honda Civic 1.5 GL,
goudmet., '86; Opel Kadett
LS, 3-drs.. bruin, '85; Opel
Kadett 1.6 LS Diesel, rood,
'84. Stationcars: VW Passat
Variant Diesel. '86, kl. rood;
Audi 100 CC Avant Combi,
autom., '83, kl. blauw;
Toyota Tercel 4 Wheel Dri-
ve, kl. blauw, '85; Seat 1.6
GLX, blauw, '84: Alfa
Sprint 1.5, zwart. '80,
’2950,-; Fiat Ritmo 75 CL,
wit, '80. Inruilers: Audi 200
5E Autom., '80, kl. brons-
metal.. ’ 3750,-; Opel Manta
Hatchback, '79, kl. orange;
Opel Kadett 1.2 S, kl. beige,
'79; Opel Kadett 1.3 S, '81
kl. blauw; Opel Ascona 1.9
N, '77. Inruil en financ. mo-
gelijk. Bovag-garantie,
APK-staüon. Ons nieuwe
bedrijf bestaat uit ±500 m 2
showroom en ±250 m 2
werkplaats. Autobedrijf
Ton Quadvlieg, Reeweg
112, industrieterrein Abdis-senbosch-Landgraaf. Tel.
045-321810.
Te k. zeer mooie BMW 315
bj. '83 km.st. 68.500, pr.

’ 8750,-, 04492-1304.
1 jaar garantie

op al onze
Leeuwekeur
occasions

’6.000,--’ 10.000-
Peugeot 305 schuifdak lpg

Ford Escort blauw met.
Citroen Visa rood

V.W Jetta als nieuw

’ 10.000,-- ’ 15.000-
Peugeot 305 zeer mooi

48.000 km
Volvo 340 diesel blauw

met.
Peugeot 205 GR 1.3 luxe

uitv.
Talbot Horizon GL 36.500

km
Seat Ronda 1.2

Peugeot 205 Accent rood
Seat Marbella GLX '87

’ 15.000,--’ 20.000-
Opel kadett 1.2 '86

Peugeot 205 GR zeer luxe
uitv.

Ford escort 1.4 '87 21.000
km groenmet.

Peugeot 309 2 en 4 deurs
Peugeot 205 diesel, 4

deurs rood
Citroen Visa diesel '87

rood
boven ’ 20.000-

Peugeot 205 GTI zwart
zeer mooi

Peugeot 405 demo GL 1.6
Peugeot 505 Demo

Peugeot 309 SR 1.6 veel
extra's

Renteloze lening over 12
mnd., evt. 7,6% geldig tot

30-11-88.
Financiering 24 mnd. info

afd. verkoop.
Autocentrum
Collaris b.v.

Schelsberg 45, Heerlen
Tel.: 045-720202
Uw Peugeot

dealer
met de beste service.

Auto Gaubo
toonaangevend!

met een grootse najaarsshow
op 4,5en6 november a.s.

I Occasions I
f Keuze uit méér dan 100 auto's met zes maanden I

’ volledige garantie, een gegarandeerde km-stand en I "

f 15 dagen omruilgarantie! Over devolledige /
I voorwaarden zullen wij U graag informeren. I
/ /Volgend jaarpas aflossen! f jl K3j| WL

■De eerste aflossingvoor de auto die Unu bij E V sftN4il L^^PAVE onskoopt, hoeft U pas op 1 juli 1989 te E '9^r^W> WÉrwWEmmmWm voldoen.Kunt Unu alvolop genietenen E MdL? EhttHPNi m\m hoeft U zich over geld geen zorgen te m mEÊL mjj—iit mEC
f maken. §_ ËPP—
* -f Minstensf 1. 1500,-terug ff 'n Bezoek aanAuto Caubo is nu zeker de E

m bij inmil! E E moeite waard. Voor 'n hapje en 'n drankje EE Voor elke auto dieU bij ons inruilt, geven wij E E hebben we gezorgd. i"
E U minstensfl. 1500,-terug. Enige E E U bent van hartewelkom op: E
■ . voorwaarde is, dat dewagen drie maanden ■ ■ vrijdag 4 november, van 16.00-19.00uur ■
■ opuw naam staat en a.p.k. is gekeurd. ■ E zaterdag 5 november,van 10.00-18.00 uur ■mmu^MmmmE ’■/ zondag 6november,van 1finn Innni nir

, r

E
Kijk nog eens goed naar de auto op de

foto en zeg eens eerlijk: had u het merk van
de Bohemia kunnen raden, als we dat niet
meteen onderin deze advertentie hadden
vermeld?

Inderdaad, de Bohemia van Skoda ziet
er heel anders uit, dan u had kunnen ver-
moeden. Let eens op de aërodynamische
buitenspiegels en dakspoiler. Op de 4
deuren, die iedereen gemakkelijk toegang
bieden tot het royale interieur. Op de hoofd- I
steunen van de slaapstoelen, die de meest
verwende automobilist zullen bekoren.

En dan hebben we nog niets gezegd
over de rembekrachtiging, gelaagde
voorruit, veiligheidsstuurkolom, kinder-
sloten, achterruitverwarming, enz.

De Skoda Bohemia isonlangs in Neder-
land gesignaleerd. In een tweetal prachtige
kleuren. Hij is beperkt leverbaar; er worden
slechts 200 Skoda Bohemia's geprodu-
ceerd. U rijdt al in de Skoda Bohemia met
zuinige 1050cc motor voor f 10.995,-^

En met het slimme Skoda [aaneen
3-Stappen Plan kunt v zonder Jj^T|
rente in 3 x betalen. Daarbij be- mEsm
taalt v de laatste termijn pas in I -■■"«" I
januari 1990! Het wordt dus tijd om snel
naar de Skoda-dealer te gaan.

DE BOHEMIA, DE NIEUWE STIJL HH
VAN SKODAVOORIO.99S,-

b&w>^H

Skoda HO CL T^j Kfcss
lg)lmporteur: de Binckhorst Auto & Motor ImportB.V, Voorschoten, Tel. 071-600200. Prijs mcl. BTW, excl. afleveringskosten. Prijswijzigingen voorbehouden. Lichtmetalen wielentegen meerprijs.

Garage Central Geleen 8.V., GELEEN, Rijksweg Centrum 97, tel. 04490-43175; Garage Fons Arets, HOENSBROEK, Randweg 1, tel. 045-216262; Garage Jan Jacob, MAASTRICHT, Scharnerweg 165,tel. 043-637629;
Autobedrijf L Collé, SUSTEREN, Handelsweg 9, tel. 04499-3030; Autoservice GJ. Kempen 8.V., LANDGRAAF, Nw. Hagerheidestraat 30, tel. 045-312398;

Automobielbedrijf Cor Vaessen, KERKRADE, Beitel 11 (weg Drievogels-Simpelveld), tel. 045-424010

OP WEG NAM EEN NIEUWE TOEKOMST
ADVISEUR BIJ RVS

Adviesverkoop en dienst- Prestatie beloond, toekomst Een toekomst voor u?
verlening verzekerd
RVS Eigen Verkoop Organisatie is Het eerste jaar bieden wij u een Voor dezeveelzijdige funktie komen Wie gaat werken bij RVS Verzekerin-
gen onderdeel van één van de gegarandeerd inkomen. Daarna wij graaginkontaktmetenthousiaste gen, treedt in dienst bij een van de
grootste verzekeringsmaatschap- wordt de hoogte van uw inkomen, en ondernemende mensen van bekendste verzekeringsmaatschap-
pijen van Nederland. naast een basissalaris, bepaald 24 tot 35 jaar. Zelfstandigheid, ver- pijen van ons land.
8// RVS EVO werken ruim 500ver- door uw eigen prestaties. Een ade- antwoordelijkheid en doorzettings- RVS is werkzaam op hetgebied van
zekeringsadviseurs, die zich bezig- quate kostenvergoeding is vanzelf- vermogen zijn u niet vreemd. zowel levens- als schadeverzeke-
houden met adviesverkoop en sprekend. Initiatief, creativiteit en beslissingen ringen.
dienstverlening op het gebied van Continuïteit en groeimogelijkheden durven nemen, zijn kwaliteiten die u RVS is een actieve en modern ge-
schade-, levensverzekeringen, finan- vormen een aantrekkelijk toekomst- bij uzelf herkent. organiseerde maatschappij, waar
cieringen en hypotheken. perspectiefbij RVS. Adviesverkoop en dienstverlening dagelijks ruim tweeduizend mensen

zitten vin hetbloed. Rijbewijs Bis een hun wenk vinden.
Zelfstandigheid en verantwoor- vereiste. Uwopleiding/ervaring is op
de/i/kheid HAVO/MEAO niveau.
Na een gedegen vakgerichte en Uwschriftelijke sollicitatie kunt u rich-
commera'ë/e opleiding krijgt u een ten aan deheer H. Jobing,
eigen gebied toegewezen met een RVS Verzekeringen, Westerstraat 3,
zeer waardevolrelatiebestand. 3016 DG Rotterdam. "

Aon de hand van een marktbewer- mm \§ j 3kingsplan bezoekt u bestaande en ■mmmmW
nieuwe re/af/es, waarmee u een jWÊMèk \^binding opbouwt, gebaseerd op mpassende adviezen en attente ser- |^ ï ' èmÊ
wee. Zelfstandig, verantwoordelijk JÈkrMm
en boe/end werk, waarbij u onder- T[M
steund wordt door uw inspecteur Jlb m mop het gebiedvanplanning, organi- m I ■pf
safie en verkoop. P liL

.Limburgs Dagblad



Kom winkelen in

HEN
om zich te informeren

te laten inspireren
of zo maar te flaneren

a.s. Zaterdag
zijn de zaken
tot 18.00 uur
geopend.

Het aanbod is
grenzenloos

MORGEN IS HET WEER

f^H SAMSTAG'
f f f ■ WkM A\ IfE m\MI s Zaterda9 z'Jn de winkels

\\ // H^B tot 18 uur geopend.
%■ 'M Ui/s—^ \ \ ) » Morgen is heel Aken geopend. Dan kunt vin alle rust winkelen
» 'W llli/^\\ \^^s^ B en door de n'stonscne „Altstadt" wandelen. Een bezichtiging van
9 # l(ff/C>-^~>^-X^ %^^^^l^^ « cle '->om' et stacJhuis °f een van de vele musea rondt uw bezoek
m M. mmTm^^km^^im^^^L^mmSm \ » in Aken a* tot een weekend vo' belevenissen. Op naar Aken, dus.

i ’ 1 11 riri^de viefel % Op zondag, 6 november, vindt in j m̂w\mm9^.
1 *v| "sp de he,e Akense citY ©en grote /^3§9B^kI %^**~**^^ vlooienmarkt plaats. |OBHM

[faachen ■I MAC ■ Markle u. Aktionskreis City cV ■ Presse- u. WerDeaml Stad! Aachen 11111lOJJI UvJoll iUt? VIOIICUI

I intermöbel exclusiv I
Wir verkaufen Markenmöbel

Markenlampen & Markenteppiche I

mm ■
i Aacnen i # Kasernen^tr ■
Kasernenstr.l6 \**m gf jfe?öbel 1I Te1.0949/26165 Kau'^P dSjJ-<l
Parken am Haus 1_ | ai K\& „riJ^

■ Elisenbrunnen ■ ff tóö \sC*
mmw^ c^^Mmmmm»

%fc BeiDEKO-HAASENSTRAUCH- qËk
**** derSpezialist für:

Bastel- & Dekorationsartikel — Verbrauchs- & Displaymaterial
Heim-, Schaufenster-, Party- & Fassadenschmuck— reinkommen — stöbern — staunen —

5100 Aachen ★ Jakobstr. 86-100 ★ Tel. 3 18 47

SPEELGOED-BEURS IN AKEN I
Zondag, 6. nov. 'BB a.s. 11 tot 16 uur. \j»
EUROGRESS, Monheimsallee 52, Aken. <^Aan-en verkoop, ruilen van modeltreinen, mM*.
modelautos, antiek blikkenspeelgoed. jÈcl
Info: Tel. 0949-2103/51133

KINDERWAGEN
Original Teutonia Quadro A A r\

in vielen Farben DM TT*/," £^

boby i©@@
FACHMARKTFÜR BABYAUSSTATTUNG-KINDERBEDARF

1500 qm und über 200 Parkplatze
TRIERER STRASSE/DROSSELWEG 87-5100 AACHEN

TEL 0241/57 4333

wK n fe BP

Uw vermogensbelegging kent bij de
Deutsche Bank geen grenzen!
Bijzonder aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden
garanderen U een hoge rente, b.v.:
■ Obligaties in DM en andere valuta - nu met een

rente van 6,25 % -13 % per jaar.

Bronbelastingvrij

Een bezoek aan ons is lonend!
Natuurlijk adviseren wij U graag over andere
kapitaalbeleggingsmogelijkheden.

Vaste rente
tot an met 6,5 % per laar

Komt U even bij ons langs of belt ons op.
Wij spreken natuurlijk Nederlands.

0 Deutsche Bank
Met meer dan 1.200 filialen in de Bondesrepubliek.

Bij de grens vindt U ons in de volgende steden:
Filiaal:
Alsdorl, Ralhausstr 4, Tel. 09-49-2404/21005

Aachen, FriedriCh-WllhelmplatZ Eschweller, Englerthstr. 12, Tel. 09-49-2403/4061-63
fam Elisenbrunnenl Tol 09-4Q.J41 -4fifi-1 Heraoflenralh, Kleikstr. 1, Tel. 09-49-2406/3067tam tlisenorunnen), Tel. U3-49-Z4l-466-1 Hückelhoven, Parkhotstr. 111, Tel. 09-49-2433/4031
Bijkantoor: "** Jüllch, Kölnstr. 3. Tel. 09-49-2461/53065
Brand, Freunder Landslr 6. Tel. 09-49-241/522081 Merkatain,Klrchrather Str. 150, Tel. 09-49-2406/6091
Burtscheid, Kapellenstr. 5, Tel. 09-49-241/66054 Stolberg, Ralhausstr. 16a, Tel. 09-49-2402/23091
Oppenhollallee, Oppenhotfallee 2, Tel. 09-49-241/504041 Übach-Palenbarg, Talstr. 2, Tel. 09-49-2451/4051
Schönforst, Trlerer Str. 323-329, Tel. 09-49-241/520021 Würaelen,Kaiserstr. 97, Tel. 09-49-2405/21058
Techn. Hochschule, Pontwall 2, Tel. 09-49-241/22736 Helnsberg, Hochstr. 129, Tel. 09-49-2452/21777

n p^ **
Sic finden Jetzt bei uns

■ Q hochwertige
J5Marken-Moden

jj und attraktive
sal*lL*» __jl■"iSk- « Preisangebote

9^v-^ ■S\lPm*?' Morgen, Samstag, haben
iltah V>#*^^' wir *ür Sic durchgehend7;*B'--TUU' -*IiSI ■ < bis 18 Uhr geöffnet

'M a«' I M «■■■■ |ja«]BJJJJJjaja)BJJJJJJJJJJJJBJJJJJJjaajBJj«
■t«U 'v- . .^mmmX mamm\ L ÉH ■w^al aja, J■ufiu ;<* 'f- i»« ''mw m. .mmm a^a^aw 11 - ,:mm % mIS J H" ■ P J
** '■' r̂ j..J^^ iMaa^fa^fca^a^— .^aMM^MM

:=§V mmwimmBÊmmESÊM 1liljyflJ

::—^^|

Canon £

PRIMAf
Die neue Kamera

soeben eingetroffen
DM 348,-Tasche OM 14,90

ktoPrëhh
Aachen, Ursulinerstrafte am Dom

A i^europa foto BÊ
Mitglied im gröfltenVerbund
europaischer Foto-Fachgeschafte

NEU PRINCES MOHAIR I
fl Super weiehes langhaarlgesKidmohalr,■ 74 % Mohair, 26 % Polyacryl, flLaufl. 25 g = 90 m, in aktuellen

Herbstfarben,2sg DM3.95 I

■ LANG-GRAFFITI ■fl Exclusives Garn für rustikale sportliche Pullover, WM
fl Baumwolle-Wolle-Viscose-Polyamide, Lauflangesog fl■ =90m, in den Herbstfarben , fl50gnurnoch DM3.95 fl

I MALMÖ È
H 30 % Schurwolle, 70 % Polyacryl, maschinenwasch- flfIF bar, in 13 aktuellen Farben, superweich, Lauflange■ 50 g = ca. 150 m, Nadel 3,54 At—Vsognur DM 1.95^
■ DAMASTE
fl Meterware in vielen verschiedenen Dessins,
fl Farben und Breiten z.B. fl■ 110cmab28.20/m flfl 140cm ab DM 34.60/mfl170cmabDM43.00/m

flfl^ 200 cm ab DM 56.60/ m

I r—~ «
\Tf\m 11 mm

—.

Nahmaschinen
zu gOnstigen Preisen

z.B mit doppeltem Stoff-
transport abDMl _29B,.
und Computer

ab DM 1.898,-
Kundendienst + Service

Büchel46
Nahe Horten

Parkhaus gegenüber
Tel. 09-49-241/34438

*

I d 11' I l'aW Mm aeinheit e>rbler>-tm!immt^^ Pdm s,a" 1.798-a^Bi
B\^^t7r,'*~*~"*^*aCL^ 1-29a,-aafi

L^*^flaaa^aaaajfljjvorrat)o) jS

AudiopfailFoto
Annuntiatenbach 30 Tel. 0241/3 00 02, 1

Morgen Samstag
sind die geschafte bis 18.00 uhr

durchgehend geöffnet.
■ .^__ J
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AT jM. IX*^ Claus Füllbeck m.

/ ~ 5100 AACHEN V \
È Kleinmarschierstr. 40-46 — Tel. 0949-241-33186 % Jl

//l~^~~^-~~^^ «Prestige International»,
// I p>^_ derabsolut sichere Kinder-

/ ff) Autositzfür Kindervon ca.
/ / js- / fj 9 Monaten bis 4 Jahre. .Fy I / t£j c^z, f </A /JU// beiuns-ITQ „ J\Y/jt , // H// hJ nur I f 9." DM <\\S

vy Bu"y's Ifêt ~"^M r vK
Baby-artikelen direkt uit Duitsland. Dat scheelt stukken!

W m~m sil
\^mESmWm\# '^Éti-f "BBÊSmW-' EMmm^ÊmWSSmEÊmWÈfe&ÈÈWbtmEWM

H " fl] fl?fll -"' WW/ Fm

flfll» Langlauf macht eine /klvlF ■ ESajjfjfl^B Menee Spafi - wenn die I/liV£i|l ém f[JB^fl^ 1 Ausrüstungsicherist. I Wm^*%J |7 I
F "<-F I Deshalb sind wir .■lilsl^ " .^f\\& *E Kr» daraufsnezialis.ert AW/V^ AY)(A\
\ 5 flaJ Lange, Harte und «43. .0 Ir1 /) >/X 'giflflMDgssvlte7lhrer Ski oerfekt 0^»/, .WK *^ ■ H^HlMH^^"^^"
g^feinanderabzustimmen. 1^ *AVIL^* Kindor-La„olauf-Set TPC »Cosmos«
ïielSrTnïTi iEMAw\r^ Kunststoffski mit Schuppenbelag, Lg. 150,

aRaJ3i" a -/ fJI#l" ~. 160,170cm, mit 50-mm-Bindung + Glasfiber-
l/iY Vl Langlauf-Set stocknXn +* KNEISSL „Racer". QQ QOfll__ j, l/l :___ Vollkunststoh'ski, unterdruckterTronsparentbelag. mcl. Montage Oï7j!7U DM

A^EBjópSk Am wtsL^\ Li Anwendungsbereich A: a^HaMiaVa^alaVHlaVHaMa^aVHßalß

B/'V^ CEln jßi'4 Automatik", Langlauf- F|ESC;I_<EFI Jm»m*EES^; jdop

/#¥* -icï"^lr^jr'" -^MBl \ s^-s -*' Transparentbelag,Kronenschliff, 48 mm,
'f ~v^^fct.^>/'^ X AnwendungsbereichA: Langen: 190-215cm.

_~*uqe von tII fl L-\ \ >/ sc u " °n JOil e^oc-

Ur Damen und *.; K rjF NwflÈfc\

Dy IQQ . ..jf \ fe\ Lg. 180,190-215cm, mit SALOMON-Bindung,

J[ *|9 2jji Glasfiberstock

5100 Aachen, Alexanderstr. 29, Tel. 0949-241-21654

Lii,u open en halen in heeljjffiburgal uw SEXBOEK-Schl' Pornobladen eroti-Si,l? magazines films op
ber er Ben video foto's etc.
Hu niet straks maar
253078 7m75 °f °43"

et„ UD, zilv., munt., postz.q^ cont. bet. vrijbl. tax.109 Geleen.
rrfj*; gevr. oud IJZER enautS en> sloop en schade-
s£\h tel 045-272216,
=fr-Sijlo_ook 's avonds.
CkH- gevr. BOEKEN o.a. A.IZIitle; s Kmg. maclean,
ge* Lader> Konsalik enz.,
QUra ledenis wo- IL Lim"
Ven' mijnbouw enz. Te-

' 04g^^ te k. gevr. Tel.

!tv^EO'S VHS, kleuren-
!rer,„v-a. 12 kan. enstereoto-UviJf Sevr. Defect geen be-:fr^_o44o6-12875!t6BUREN-TV'S met tele-; 044^ gevr. Ook VHS video.:ï^o6- 12875.;U^ ïT~—'ftipr' °°gste prijs v. oud pa-
■Per, etl metalen. IRIK, Pap-
■Ö4^ans 36 Heerlerheide,
:253209 913' M 18 U' °45"

|%el!csm^; -ja
■bedjot grenen, ook kinder-
-I'toeSï?' boxen, kinder-cam^es' autostoeltjes,

Rmgbedjes, enz. enz."<i^o4s-228162 of 210585.

Wrj kopen GOUD, Brilj.,
munten enz. Contant geld.
Verseveld Saroleastr. 80A,
Heerlen. Tel. 045-714666.
Leg verp.
Leren BANKSTEL, aan-
biedingen tel. 045-220902
tussen 18en 19 uur.
Te koop gevr. oude PLA-
TEN van Mieke. LP's ’ 10,-,
singles ’ 5,-, tel. 045-215418.
Te k. gevr. sloop-en SCHA-DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.
Tel. 045-216475 of 727711.

ST.-NICOLAAS-+ zw. piet-
cost., tew. kerstmancost.
Bijsmans, Mgr. Schrij-
nenstr. 31 Bekkerveld, tel.
717608.
Te h. RUIMTEN voor op-
slag showroom en kantoor
± 225 m2. Industriepark De
Horsel Nuth. Br. o. no. HK
546 Limb. Dagbl., Postbus
3100, 6401 PP Heerlen.
Gem. KAMERS va. 350-
-all-in p. mnd. Lotbroeker-
weg 19, H'broek, tel. 227291.
Te h. omg. Kerkrade 1-pers.
gem. ZIT/SLAAPKAMER
met gebr. v. gem. keuk.,
badk. m. ligb., ap. entree.
Bij voork. v. pers. ouder
dan 35 jr. Tel. 045-351294.
KAMERS te huur met vol-
ledig pension te Hoens-
broek. Tel. 045-214804.
Te h. N'hagenKAMER eig.
opgang, douche, wc, keu-
ken, tel. 045-317786.

Mooi APP. wk., eetk., slpk.,
w.c, keuk., douche, tuin,
cv., t.v., tel.-aansl. Huur-
subs. mog. Tel. 045-310706,
na 18 uur.
Gemeubileerd APPARTE-
MENT te huur. Pappers-
jans40 Heerlerheide.
Te h. groot WOONHUIS teHeerlen (ruys de Beeren-
broucklaan 3) zeer geschiktals kantoorpand, eventl.
met boyenwoning. Inl. Ass-.kant. Limburg. Tel. 045-
-715680.
Te huurgemeub. APPAR-
TEMENT te Spekholzer-
heide. Tel. 045-324775.
Te h. ongemeub. ZIT-
SLAAPK. in Heerlerheide,
ondergebr. in bungalow m.
gebr. van keuk., douche,
eig. opgang ’95,- p.wk. All-
in. Inl. na 19.00 uur 045-
-223482.
Te h. in centr. Hrl. en Spek-'heide gem. KAMERS m.
gebr. v.keuken, cv. en dou-
che. Tel. 045-717525.
Te huur KAMER met keu-
ken, in studentenhuis te
Heerlen, prijs ’350,- all-in.
Tel. 045-724399.
T.h. Schandelerboord
Heerlen APPARTEMENT,
woon/eetkamer, toilet,
douche + 1 slpk. Voor info
045-243943.
Te huur Kerkrade-Bleijer-
neide, een zeer nette rustige
ETAGEWONING, geschikt
voor ouder echtpaar of al-leenst. ’BB5,- p.mnd. mcl.stook-serv.kosten en stoff
Inl. 04490-48180.

KAMER te h. in Hoens-broek, beg. grond met
kookgel., douche, wc, cv
tel. 045-225514.
HEERLEN C. per 15 nov.
2k.woningmet gebr. v. keu-
ken en douche, liefst wer-
kend pers. Inl. 045-710839.
KAMER te h. Dr. Calsstr. VcSchaesberg bij station. Tel045-721658. Na 18 u. 045--313898. __
Te huur Sint- en PIET-
PAKKEN. Tel. 045-322134.
Te h. gem. ZIT/SLAAPKA-
MER te Kerkrade voor net
persoon. Tel. 045-453846.
Te h. BOYENWONING
met aparte opgang, bevatt
2 kamers, keuken en dou
che te Eygelshoven, be-doeld voor alleenstaande
dame van ca. 50 jr.Aanv. inoverleg. Br.o.nr. XE 014
L.D. Markt 42, 6461 EE
Kerkrade.
Kerkrade/Haanrade te huuicompl. BENEDENVER
DIEPING, met mooie tuir.
en evt. garage. 045-459968.
Te h. APPARTEMENT
resp. huisjevoor 1of 2 pers.
tev. kamer voor student(e
of werk. pers., 10 min. va
centr. Heerlen. Tel. 045721081. Na 11.00 uur.
Te h. gem. KAMERS te
Kerkrade. Tel. 045-453055.
GEMEUBILEERDE KA
MER te h. Anjelierstr. 131 A
Heerlen, na 18.30 u. 214246.

afaiT*)(" jTafl aT*LzT*MÈm'tlll lêm^iïit^■’’L* f
Jp*mmm I flf^^^vflflflflS^^^TT^^^ <(fl FhL^bi^imbSm B^LhLL^^akl
I '^K9HH^|^HnnMaMfl^~^^BYfl^| flfll R&£nl aTJCS>^a^B^RiiaSiSSMn

nICOn I Wmmt automatikund manueller Emstell-tfooo^S*"^^^"^*— «BES, QQQ-Automatische Autolocus-Sucherkamera f%i\l 35-70 mm DM UvWI
mit umschaltbarem Tele-Weitwinkelobiektiv J\m m ■"■ "
35-70m- ouCiïim DIA-PROJEKTIONS-SET

"^ü I 3^ i Reflecta 1800 Autofokus
B^kV ' ii . I I Diaprojektor mit Einzeldiaschacht/^*K Psßfiflkw r^^^^^tlP^aaJ^^Ti ""J^^JkannnM Für 4 Magazin-Systeme.

Bb §J I 125x125mitSpannvomchlung,

| fltffl fl aa^a^flj Komotertpreis ■/ ,

ni,lnn„/, nu im Autofocus-Sucherkamera mt IUU.^-^^^ïï"l^"''UiymPUS UIYI ÏUI automatischerFilmemtadelung. ... lft
Spiegelreflex-Kamera mit Power- motorschem Filmtransporl. I . I
Focus, motonschem Filmtransport. eingebautem AAA -■<&\ "' ---..l''' \TTL-Blitzmessung usw. OM-System Blitzgerat «tat*>"^ —kompatibel. fiAafl DM ■■■■"■'■M« ■Uuur" Reflecta Diamator AF-M
2.0/50 mm DM ~W*o*** mWm\m^^mmWmW^aWt^mm Tageshcht-DiaproieMor. luiom,

„i v-~~lÊk, y^^nFjtjfl I Ptojektor für Diabetrachtung übei
ÉÊh* ... ;̂gj|É« I 3 I B^^ emgebauten Monitor 24x24 cm

j-h^^ÉE «f TW",^li 96k1 '"" "^ odei Großproiektion

Canon E7O Nikon VN 810 fBfWÉ 299 "Video-8-Camcorder mit 6fach 8-mm-Camcorder mitdemeueslen m m^ÊÊf^k. ""**** BPowerzoomobjektiv 1.4/9-54 mm, Techmk türabsolute Schade aucf- fl !'^^»kMacroeinstellung ab 4 mm, High- bei schnellsten Bewegungen durch tM
Speed-Ver- OflflT 1/,oo°Sek OatlfïA 1
schlußzeit /llll|~ Belichtungszei /UUK—
1/1000 Sok dm £■«"*«* f ■ dm éV«J«JUi Wp^pP

Wir fertigen Farbbilder longinai T
in OriginalE^alitat | "■ft. AGFA
9X13 mTfgk ■BU|l| IcOLOR Ivom Negativ — «fl XRWT"^- fl%Maf FARRRIII) jaat-a»*.—^
natürlichvon allen Filmen IiniHHMU»! mmwmm^mmm^mmmw
Mit OK-Bikt-Garantie: Sic bezahlen nur Ihre gelungenan Fotos. AQf3 KR 100 j

"a^TTPI fl^ïï^T Lï^Tk^^^ Kleinbild-Farbnegativfilm,
1 CJh i^JWm Uk ■■t/I I 2,DIN fi AABr4*wtHoVIM4(P?^TT^VI M * "i_ 36Aulnahmen #J (JUIjJ^J^J t"V DM "ffllüy

wj waitherwoUe ; J(y Sportinor > A
Cfs 1100 % Schurwolle, superwash, viele v THf, Farben, 100m= 50g DM3.20 \V

N£ Smash ■ Die Wolle für Ihre Kinder! s"\
NL, 50 % weiche Wolle, 50 % Draion, 25 "> f\W schoneFarben, 175m=so g DM2.95
C ' 100 % Babyalpaca > ANf, 200m= 50g DM4.95
W Miss WelcomeN ✓ 50 % Mohair, 35 % Schurwolle, 15 % Acryl > A
Kr' 26Farben,2oom= 50g DM5.50 nV\K Pulipreis = DM 35,-! \A
f& Pulli für draulïen? , Ajf
(V XXX INDRA \i)\ fi 45% Wolle, 55% Polyacryl, 27 Farben! S JK; 68m = 50g DM1.95 M ;

Qj |" WaitherwoUe *m]
(J/ s. X Zpllarrtatr. Nf Opp.nhnti.il.. IY<P|
(r/^> das Wollgeschaft an der Wollfabrik V.
ö&\/^ 5100Aachen - Brabantstr. 73- Fabrikeinfahrt - /jr> > <f\) I )_ /JT> v, / eigener Parkplatz - Telefon 0241/502077 -- >yySt'/S Geöflnet: Mo.-Fr 9-18 Uhr,Sa. 9-14 Uhr ê SpTVV f (

Vroedvrouw zkt. HUUR-
HUIS in Heerlen of omg.,
mi. 3 slpk., hoge huur geen
jbezw. Br. o. no. HE 020 LD
Geerstr. 5 Heerlen, 6144
NM.
Leraar zoekt zelfst. WOON-
RUIMTE in/tussen Swal-
men-Roermond. Br.o.nr.
RO 525 L.D. Postb. 46, 6040
AA Roermond.
LOODS voor het stallen
van enkele klassieke auto's.
Niet voor reparatie. Omg.
Hoensbr./Heerlen. br. o. no.
HO 618 aan Limb. dagbL
Kouvenderstr. 215, 643ÏHE
Hoensbroek.
Dringend te huur gevr.,
voor geselecteerde huur-
ders: appartementen, WO-
NINGEN en dergelijke.
Huurcentrale Limburg, tel.
045-228151.
Te h. gevr. HUIS ofwoning,
hoge nuur geen bezwaar.
TeL 045-721163. Bellen voor
12.00 uur.

SPEKHOLZERHEIDE,
Patronaatstr. 96, ruime tus-
senwoning bestaande uit 2
fraaie zelfstandige woon-
ruimtes. De opbrengst van
1 woning is voldoendevoor
de rentedekking, ’ 155.000,--s k.k. Wijman & PartnersI Vastgoed. Tel. 04k5-728671.

mi.mKBvL »... mfm£mi&%M&%!&MM^t&
Wenn Stoffe, darm Blömer

Modisch ganz vorn!

m mts-**-,»*,- v* pi

!#m vielsettig verweoa wt mmm ;
ï£?&V» \5O cm breit ëS;^:;;

#^£- Hosentormen e(er nur mmw $&&&
'§SW 150 cm breit |«u^

■■.-.-■'. f una "■'*"*j Wï-~'tl KrT££ ls.metort' \QmJr.-'<£&%, BaneHstotte, u |W - .^:";*■% kar.ert und gestren w o m a ,;'v^'#. 150 cm breit jt-;M;'

IftSrÏo^ Blazer, Hosen - feg
"#?:;>? undßöcV-e WeW""' f!---i-;^:tf%3: isO cm breit . -—■ , [gitf, -~--
:§#\(/enn^^3!z^rT=^rT'7 >

L-l inflQcheriQuFderfldQlberbsbrQße -2? 2 77*1-

Vijverparkflat
Brunssum, Ir. op den Kempstr. 20, zeer luxe 5-kamei
appartement centr. gel. aan de vijver met garage en ber-

ging. Prijs n.o.t.k.
Van Oppen b.v., Lindeplein 5, Brunssum,

045-254543, vraag de Infofolder.
HEERLEN, Trigoniaerf 1.
halfvrijst. woonhuis met
gar. en tuin. Beg. gr.: en-
tree/hal met toilet en trap-
partij. Woonkamer met
trapkast, open keuken met
afzuigkap. Verd.: overloop
met muurkast, 3 slpk.,
badk. met douche, v.w., 2e
toilet, aansluitingvoor was-
automaat, zolder met com-
bi-cv-ketel, garage met v.w.
en aparte berging, siertuin,
spouw- en dakisolatie, rus-
tig gel. aan groenvoorzie-
ning nabij winkelcentrum
Vraagpr. ’ 125.000- k.k
Vraagpr. ’ 125.000- k.k
Makelaarskantoor Rubei
(04498/51900).
HEERLEN, nabij Oliemo
lenstraat en Groene Boord
Het woonhuis met tuin
Beg. gr.: entree/hal met pla
vuizenvloer, woonkamei
met erker, luxe aanbouw
keuken, bijkeuken/berging
met spoelkeuken, terras
ca. 25 m2, achterom bereik
baar; le verd.: 3 slpk.
badk.; 2e verd.: mansarde
kamer. Vraagpr. ’ 147.500,-
-k.k. Makelaarskantoor Ru
ber (04498/51900).

Hoensbroek
Centrum: goed gesitueerc
halfvrijst. woonhuis me
kleine tuin. Ind.: b.g., gang
grote woonk. met oper
keuken, toilet, verd.: C
slpk., badk., vaste trap
naar zolder, cv., enig ach
terstallig onderh. Vr.pr

’ 68.000- k.k.

LIVAC BV
Brugstr. 19 Sittard

04490-10855.
Pracht LANDHUIS te k
aan de Trichterweg Bruns
sum. Vr.pr. ’ 275.000,-. Tel
045-724690.

LINNE: leuk woonhuis ir
dorpskern, Ou-Holl.stijl m
garage, hobby c.g. werk
ruimte (50 ml). Grote tuin
pr. ’225.000,- k.k., tel
04490-10855 overd., 04746
4742 na 6 uur.
HEERLEN, Fossielenerl
492, fraaie tussenwoning
met tuin, carport en ber
ging, woonkmr keuken, i
slpkmrs., badkmr. mei
douche en v.w. ’ 103.000,
k.k. Wijman en Partners
Vastgoed. Tel. 045-728671.
ÜBACH OVER WORMS
Troereberg 22, hoekwoninimet berging en tuin
woonkmr., badkmr. me'
ligbad, 3 slpkmrs. Vr.pr
’98.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel. 045728671.
SPEKHOLZERHEIDE,
Klein Graverstr. 102
nostalgisch ouder vrijst
woonhuis met tuin en ber
gingen, nieuwe zijgevel -t
nieuw dak. Vr.pr. ’ 72.500,
k.k. Wijman & PartnersVastgoed. Tel. 045-728671.
HOENSBROEK, Amsten
raderweg 96, nostalgisch
ouder woonhuis voorzier
van alle modern comfor
met inpandige garage er
tuin. ’ 89.000,- k.k. Bij| 100<B
financ. netto mnd.last ca
’485,-. Wijman & Partner;
Vastgoed. Tel. 045-728671.
Woonhuis te k. gevraagd to

’ 150.000,-. Achterstallig on
derhoud geen bezwaar. Af
wikkeling via notaris bin
nen 24 uur. Aanb. aan WIJ
MAN & Partners Vastgoed
taxaties/hypotheken. Tel
045-728671 of 04750-15135.
Te k. halfvrijst. HUIS ir
bosrijke omgving ± 150(
m2. Pr. ’ 100.000,- k.k. Inl
04406-41615 of 40126.
Part. vr. te k. op te knapper
ouder HERENHUIS m. gr
tuin in Oost. Mijnstr., tel
04498-55236 na 19 uur.

De verkoop van uw huis in vertrouwde handen!
Wij worden dagelijks gebeld door huizenzoekers.
Mr. Cornelis Brorens makelaar O.G
Geleen, Oranjelaan 211, tel. 04490-50318.

Massale
magazijn-
verkoop

Koelen - vriezen -
wassen - HiFi-stereo

kleuren-t.v. - video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe,
lichtbeschadigde of

overjarige apparaten uit de
Hom-winkels worden

verzameld en verkocht
tot liefst

60% \
korting

Elke dag nieuwe
aanvoer. Elke
dag superlage
aanbiedingen.

Hier enkele voorbeelden
uit onze duizenden

koopjes:
Pioneer-tuner

FXS
Geen ’ 398- of ’ 298-

maar ’ 98-
Maar ook: 4

CEC-compactdiscs CDSS,
per stuk geen ’ 499- of

’ 399- maar ’ 198,-.
Maar ook: 3

Technics-compactdiscs
SLP2IO, per stuk geen

’ 998- of ’ 798-
-maar ’ 498-
Maar ook: 4

JVC-musiccenters W2, per
stuk geen ’ 1298-of

’ 998- maar ’ 598,-.
Maar ook: 2

Technics-musiccenters
N315X2222, per stuk geen

’ 1198-of ’ 998-
-maar ’ 698,-.

En nog veel meer!

Witte Hal
Geerweg 9

(achter station)

Sittard
Tel. 04490-18162

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 26.
Schaesberg. 045-315921. *
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout
Akerstraat Nrd. 328, Hoens
broek. Tel. 045-228211.
Praktijk voor verantwoor-
de hypnose 0.1.v. gedipl
HYPNOTHERAPEUT (E).
Bel vrijbl. 04406-16253.
Diepvries- enKOELKAST-REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen.
04490-45230 24 uur service.
Algehele MASSAGE, als u
komt, blijft u komen! 045-
-228738 (geen sex).
De MASSAGE van Veroni-
que is uniek. Tel. 045-
-228481 (geen sex).
Nieuw, nieuw, nieuw. Mi-
randa voor een totale ONT-
SPANNINGSMASSAGE.
Geen sex. 045-353489.
STOELMAATERIJ ver-
nieuwd rieten, biezen en en
rotan-stoelen met gar. 045-
-418820.
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg■tv-service. Tel. 045-314122.
Door jonge masseuse totaleONTSPANNINGSMAS-
SAGE met leuk gespreken

1 drankje, geen sex. 045--223574.

Kan ditwel?
JJH UB 1 , Bfayjy^BB»^«Mriajajp||jf ÉML^a^a^aL

in. ■ ■ _ BBwWfag-ifc>.^«>ogt.«::ggiagK^'^aa^B A%W ’_ _^AAjSSSSSi WÈÊÊHÊËË HBR****^ i .^Amm MWM 'W^^^^^Jmr TTFr
;J '-;** * fi& HÜf W.- tr^f^HPijj WW» Rvfiw^^S BL-A9 nÉ^Éis^aMJ-m^-.-.—, .- i M-y^1'^ ; !?^KiLl— ■:■.■{*--■■ " ''T?* i^^^^^l mWW J

Hc:Ü9l il Bij ■süriil BIJ

Seat Marbella Sprint f 12.495,-/0%rente Seat Ibiza Match v.a. f 15.995,-/0%rente

Deze maand kan alles bij de Seat-dealer Liefst 4 aktie-modellen Match, nog sportiever, heeft daarnaast een 5-bak, steenslagbeschermers

" met talvan interessante extra's staan voor uklaat Waaronder de Marbella en een wis-was installatie op de achterruit. Dit lekkers kan bovendien
Sprint. Een extra-snel type met exclusieve striping, sportieve bekleding, gefinancierd worden tegen 0% rente. Kom m—m^m^T
hoofdsteunen,achterruitverwarming en een intervalschakelaar. De Ibiza snel kijken, praten en proeven. Een merk van het vw-concem.

B^,(L) Automobielbedrijf Coumans" Beek BV, DSM - straat 7, Tel.: 04490-71243. HEERLEN Autobedrijf Van Moorsel Heerlen B.V. Beersdalweg 97 Tel ■ 045-724200HOENSBROEK A.C.H., Jeugrubbenweg 20, Tel.: 045-222455. KERKRADE Auto Aarts, Hamstraat 211, Tel.: 045412545.

Wijzigingen voorbehouden Prijzen md BTW, exd afleveringskosten Het financieringsaanbod betreft een rentevrije viet-stappen-huurkoopovereenkomst met een looptijd van 1 jaar in samenwerking met onze financienngs
maatschappij op de gebruikelijke voorwaarden voor het bij inruil bij te betalen bedrag met een maximum van f 10000.- Minimale aanbetaling 25% Dit aanbod geldt alléén op nieuwe personenauto s en bij aanschaf voo30 november 1988en registratie voor 15 december 1988 Importeur Pon Car B.V, Heemstede Tel 023-339172
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"Ik koos voor
Keukengalerie Limburg omdat zij

wtcc( . mijn idee precies wisten
;, | Waarom Keukengalerie Urnburg?

Wm Ik wist precies wat ik wilde. Om de imposante kollektie bijvoorbeeld. Om
'^ HB Een keuken' afgestemd op de solide konstruktie en de sublieme kleur-

HËf onze totale inrichting. kombinaties misschien.
«J %^wÈÈ " De °Ploss'n9vor|d ik Dii O' omdat Keukengalerie Limburg een deskun-

tmmmxumx&ï j Keukengalerie Limburg: dig en welgemeend advies in huis heeft, on-. .^gmmËm I Een keuken a-la-carte! dersteund door een jarenlange ervaring met
alle garanties en service vandien.

| Wilt u ook in één keer weten En het fijne is: er komt geen extra rekening
y"'tïï.."'.r"' wat er op keukengebied alle- achteraf, want het plaatsen en installeren is

Zm CZsi '""" Ü maa',e koop 's? geheel gratis.
mW^T¥A El^ » H ren9 van een hezoek aan or> Daarom kiezen erg veel keukenkopers voor

'".% ze showroom. Daar treft u een Keukengalerie Limburg. Genoeg reden dunkt
Ijt ' kompleet kwaliteitsprogramma ons om eens gewoon een kijkje te komen ne-

„„_ tot op de dag van vandaag. men. U bent van harte welkom!

DE KEUKENKENNERS BIJ UITSTEK
1 . __—, 1

De NATIONALE Life Lijn,
(tel. 013-321395 7 dagen

per week geopend.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.
„PARADISO" Europaweg
Nrd. 158, Landgraaf, 045-
-317032 ma. t/m vrijd. va.

uur.
I Escortservice All-in. 045-

-326191 ma. t/m vrijd. v. 14
tot 4, meesteres en slavin
aanwez. Dag!

KATJA privé en escort
vanaf/50,-; 11 -23u.Tel.
045-423608.
Opgelet! Welkom bij ZU-
SANNA af 10 u. Ook zat.
en zond. Tel. 045-721759.
Madame BUTTERFLY en
haar supergirls. Hommert
24, Vaesrade, kruispunt
Schinnen, open va. 14.00
uur.
I. Praat er eens over met een ander.
Wel of geen 06-lijnen, hierover verschilt men nogal van

mening.
Is er verstandig om door te gaan met 06-lijnen?

Zonder dat dit consequenties heeft voor het huishoud-
budget?

Praat hierover met de Marijke-lijn 06.320.322.99 metzn
tweeën of met zn tienen.

Slechts ’ 0,50 per minuut.
1Geef uw mening over actuele onderwerpen inzake de

politiek, de sport of de T.V.
Maar ook: onderwerpen als film, disco en theater kun-

nen aan de orde komen.
U bepaalt het allemaal zelf. Een ding: over sex wordt op

|deze lijn niet gesproken, daarvoor verwijzen wij u naar
de andere 06-lijnen.

06.320.322.99 Marijke
24 uur per dag aanspreekbaar.

| Gratis
surprisepakket

De zevende
hemel, 06-

-:320.320.07
50 et. p. min.

' 06-320.330.07. Non-stop
\EROTISCHE verhalen.
1’ 0,50 per minuut.

Diana Escort
045-

-320905/321038
Met 6 sexy meisjes, ledere
dag van 9.00 tot 02.00 uur,

ook in het weekend.
U heeft een goede smaak,

bij ons is het altijd raak!
De meisjes van

privéhuis
Michelleü!

Tel. 045-228481.

Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.
PRIVÉ (open ook in 't
weekend) 043-214000.
CONTACTBUREAU Lucie
v. bemiddeling v. adres-
sen. Tel. 04490-50921 Ge-
leen.

Club
2000

Relaxen in ongedwongen
sfeer met sexy jonge meis-
jes. Ook trio's met lesbi-
sche show. Dagelijks van
11.00 tot 24.00 uur, zater-
dag tot 18.00 uur. Rijks-
weg-Nrd. 22A, Geleen, tel.
04490-42315.

Callcutta
06-

-32032013
50 et. p. min.

Relax-line
06-320.320.06

' 50 et. p. min.

Nobel - Escort
Voor de kieskeurige man, open van ma. t/m vrijd. van
14.00 tot 02.00 uur. Tel. .045-459597.

De overtreffende trap in sex

Eroslijn
06-320.321.22

50 et. p.m.

TopsexLekker Hé!
50 et. p.m. 24 uur 06-
-320.325.25
320.325.25

Club LA STRADA, de
slechtste naam? de slecht-
ste meisjes? Kom kijken,
Pr. Hendriklaan 178 Bruns-

sum, 045-272350.

Ga op avontuur bij ...
de meisjes van

Club
Bub-
bles

Rijksweg-Zuid 131, Geleen
Tel. 04490-42313

Madson Men's Club
De zaak voor de meest verwende gast!!!

Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372.

Soixante
Zweetvoeten-

sex II
06-

-32032533
50 et. p. min.

PRIVÉ en escort, iedere
dag. Tel. 045-220866.

Club Margo
Bij ons is bijna alles moge-
lijk. Sauna, relax., trio, SM
+ mass. Rijksweg Zuid
1318, Geleen, 04490-
-48448/54052.

Sex Hotline
De heetste lijn tussen Moskou en Washington

06-320.320.22
50 et. p. min.

Perverse Lijn
„Zoenbabwe"

06-
-32032522

50 et. p. min.

fßu^^^f^Bte buren. I\ Gluren *»>>° h°%O.OoM\oo-^m\^m^mmmmWmW

I 00-^^^^—^^mmmmW

Riversideclub
Riversideclub
Riversideclub

E-9-afslag Echt, Ohé en
Laak, Dijk 2 Ohé en Laak,
100 m voorbij bordjes cam-
ping Maasterp. Open ma.
t/mvr. 14.00 t/m 2.00 u. tel.
04755-1854.

06-ErtrtJek 'il.!l«hlilU«— IMWM 06-320.32125
06-320.320.01 ■tM.JJ.IJJJ'M

£wiro» EMLHÖI■Vi iILi.M 06.320.322.00

■u ;■:":■ "V20.322.0r06-320321;00 ■m.IWI.M
■IfflUlll.ffll W-320.322^
06 - 320.321.01
ihmmi^ 06-Groepuex
■"iillli'l'ÜM , ,m| ■,fiii 3

J2ï,?f,i,ji;, ■ in 1 ■Hm.Hl.na:l«M«|:| 06-320.330.11
flfi 'ÏSO 1?I Ofi Zümaak )" teMonisch

vn*nd«n. üva!

06 320 321 Oft 06-Amusemflfrt
IJiIMMMI».! ■:W!B!WJIUIII!l
06-2 0.321 12 06■ 320 320 04

06-320.321.18 06-320.321.02
06-Groepsgesprek

06- 320.330.10 A/M?
50ctp.m.

.Doe „HET MET" Marina,
Sittard, ma.-vr. 12-23 uur.
Tel. 04490-28256.

Standje 555
06-

-320.325.55
50 et. p. min.

Bel de Babbellijn!
Nieuw! Bellen met zn tienen. Over alles waar je zin in
hebt. Voetbal, relaties, 't weer, vrijen, film, muziek etc.
etc. Als 't maar gezellig blijft. Wordt het te persoonlijk en
wil jeeen lijntje met zn tweeën? Druk dan op de O-toets
en vraag de operator of ze jullie even apart zet. Tot ho-
rens op de Babbellijn ('s nachts alleen voor volwasse-
nen).

06-320 330 03
50 et/min.

Bel nulzes
320.320.05
320.320.05
320.320.28
320.320.28
320.322.30
320.322.30
320.320.68
320.320.68

Afsprakenlijn, Bel 023-242090
afluisteren dagelijks
320.324.05

Privé RIA, van 10.00 tot
21.00 uur. Ass. gevr. Tel.
045-421748.
| :

Club Nirwana
Exclusief voor de heren met niveau.

Nieuwstraat 147Kerkrade. Tel. 045-457927.
Nieuwe sexy-meisjes aanwezig.

Zin in een \^\JA^i erotische *^^f v
ontmoeting? Bel en ervaar 't.

06-320.322.22
50 cent per minuut.

Aaaahh!
06-320.321,66

Sex 50 et. p.m.
Weer SPECIALE aanb. Bi
Yvonne, 6 sexy meisjes, li
chaamssex + Franse mas
sage, nu ’ 75,-; Trio-Les
bisch, ook mog. zat. er
zond. ook geopend. Tel
045-425100. Tev. ass
gevr.

Liv
Sex-Re
Lekker bellen me

06-320
Sex Royal

06-nr voor 50 cent p.m.

320.320.24
RYANCO voor discrete be
midd. v. privé-adressen
Inschr. van dames moge
lijk. 04749-4258.

Spetters
06-320.330.71

120 stoten per dag
50 cent per min.

Voor 'n tele-wip. Veilig, bijzonder
en met een dozijn tegelijk.

i 06 iI 1320.324.60l 50cent per minuut

MARISKA, Maria, Chamil-
la, Mickey, Petra en Wan-
da. Tev. ass. gevr. 045-
-224621.

„DE JACHTHUT", Haan-
rade-Kerkrade, Grens-
straat 23. Gabi, Regina,
Karin, Heike, Maria en Ma-
tina. Ma.-zo. van 20.00 tot
4.00 uur. Tel. 045-463943.

Tieners
50 et. p. min. 06-

-320.320.10
Bel voor gratis

tienersposterkalender
1989, aansteker en sticker

Reisburo Vonk opent alweer een nieuw filiaal.
Ditmaal in Geleen.

Een feesjelijk Open Huis (zaterdag a.s. van 11.00-16.00 uur)
hoort daarbij. U bent bij deze alvast uitgenodigd.

\ I Uk ! fjosine en Monique tonen u aan de hand van een zonnig geprijsd\ W^f^mk WjL< [reisaanbod hoe Geleen vanaf 5 november de zon voorgoed in

,^*ÊË*EmmEÊ *<*mM\ËMwr rf®^

\ Annastraat 20, Geleen. Telefoon 04490-44844.
" I1 '" —«nm^ >

/eü!
ïlax-Box
rt zn allen, 50 ct./min.

1.324.06
I

11 KWSSEL'.<JN
De intiemste verhalen ofbelevenissen
kun jenu kwijt Deel |e geheim met 13
andere bellers. C**N^_.- Na 21.00 uur uitsluitend ]C±jjjgJr_

>- voor - .volwassenen. Imt 2

'■ 06 (*& f' 1 320.324.80
Love Line

Zin in het weekend. Ikzal je
missen, maar vandaag kar

het nog. Roos.
i Tel. 06-J 320.320.61

ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor privé-
adressen. Zowel regio als
landelijk. Inschr. v. gast-
vrouwen welkom. Inl.:
Brunssum. 045-257191.
Club PARIS. Ma. t/m vr.
va. 14.00 uur. Provinciale-
weg 31* Noord, Oirsbeek.
Tel. 04492-1873.

Nombre
Hombre

06-
-32032023

50 et. p. min.
KIJKOTHEEK videoclub,
leuke meisjes aanw. Tel.
045-718067, nw. films
aanw. ___
KANDRA en Cindy privé
en escort tot 3 u. 's nachts.
045-228975. Tev. meisje
gevr.

Grijp je kans en laat je eens door
9 homo's opwarmen!
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 homo's die maar één gedachte hébben.
Wordt het te intiem en wil jeeen onderonsje?

Vraag dan Bobby of hij jullie even apart zet. Alleen luis-
teren mag natuurlijk ook., 50 et/min.

06-320.323.01
JUAN (mnl.) dagelijks van-
af 10.00 u., privé + escort.
Tel. 045-257283.
CLUB 88 van 14 tot 2 u.
Prins Hendriklaan 180,
Brunssum.

CLUB 28. Ma.-vr. 11-24U.,
zat. 11-18 u. Tel. 045-
-420042.
BIGGY'S escortservice
van ma.-zat. 11 uur...? Tel.
045-410034.

Babbelbox
Met wildvreemden babbelen via de Babbelbox! Bel 06-
-320.330.02 en je komt direkt in kontakt met 9 andere
bellers. Gezellig babbelen met zn tienen over onder-
werpen zoals het weer, sport, mode, relaties, kleinkinde-
ren, politiek, lekker eten, lekker roddelen of zomaar een
praatje. Maar alleen luisteren kan natuurlijk ook. Ano-
niem. Overdag voor alle leeftijden, 's nachts alleen voor
'boven de 18. En wil je een 'onder-onsje' met een van
de andere bellers? Druk dan op de O-toets en vraag de
operator een apart lijntje. Dus pak de telefoon en leg
kontakt via de Babbelbox.

06-320.330.02
50 e/min. _____

..CONTACTENBUREAU..
L'Amour, privé-adresbe-
middeling Heerlen. 045-
-225237.

MEISJES gevr. voor Club
te Kerkrade. Intern gratis
mog. Tel. tussen 13 en 17
uur. 045-423634. _____

ÜlNieuwü!
[ Je eigen provincienummer voor en van

Limburg
06-320.330.86

Maak nu vrienden/vriendinnen en relaties
op korte afstand!

Alles in je eigen dialect. 0,50 p.m.

Privé NATHALIE, Cindy en
Natascha vanaf 13.00 uur.
045-720795.
Reis met ANGELA, Corina
en Yvon naar de 7e hemel
van genot. 045-227734.
PRIVÉ bij Anita, ook zater-
dags. Tel. 045-352543.
Privé bij JOLANDA met 4
sexy meisjes. Tel. 04492-
-3198. Tev. meisjes gevr.
Nieuw NATHALIE privé
v.a. 12.00 uur-21.00 uur.
tel. 045-723029.

Te k. HONDA MT 5,5 gangverhoogd bj. '85, K. v.d.
Oeverstr. 44, Hrl. Molen-
berg
Tek VESPA Ciao, kl. rood,bj. '86. Tel. 045-750570.
SPARTAMET! De snor-fiets voor dames en heren

’ 1469 -; Huub Arets, Rid-der Hoenstr. 118, Hoens-broek. Tel. 045-211893,dond. na 13 u. gesloten.
Te k YAMAHA DT 50, pr.
’lOOO,-; na 15 u. Dr.Poelsstr. 13 Eys.
Verkoop wegens rijbewijsYAMAHA ÖT '82 750,-;fuch Maxi 300,-. Tel. 04451-
Te k. gebruikte ONDER-UELEN voor elke brom-fiets. Tevens gebr. PuchMaxi en Vespa. Maasstr. 3Beersdal-Heerlen. Tel. 045-

Te koop HONDA MT 5 bj.85, tel. 04490-78586.
HONDA MT 5 i.z.g.st.Vr.pr. ’ 1250,-; Te bevr. vrijna 16 u., zat. geh. dag. Min-gersborg 10 Übachsberg.
Te~koöp PUCH Maxi metsterwielen bj. '87 als nieuw3900 km. Spaarweiden 9(Namiddagse Driessen)
Übach over Worms na 18.30uur.

Zaterdag 5 november
GROOT

WIENERTREFFEN
in café Oud-Bocholtz
aanvang: 20.00 uur
Beleefd uitnodigend

Mia en Jo

Te k. ZUNDAPP KS 50 m.
gerev. motor bj. '84 veel ex-
tra's, verz. vr.pr. ’ 1100,-
Rdr. Bexstr. 26, Brunssum
tel. 045-257639.
Te k. aangeb. OMAFIETS,
tel. 045-222096.

ANWB auto- + motorrij-
school Wischmann & Zn.,
Europaweg Zuid 337,
Übach over Worms. Tel
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-feursopleiding goed.ver-
voer, pers.vervoer bederfe-
lijke goed., gevaarlijke stof-
fen. Vrachtautolessen Mer-
cedes 1217 ofDaf 2800 Spa-
ce Cap.
Gevr. LERAAR MTS voorstudiebegeleid. en huis-werk-overhoring, Wis- en
Natuurkunde en Tl-T2. Inl.
04493-3422.

KLARINETTIST(TE) ge-zocht voor Oberkramer-ork-est. Tel. 04490-35133.
Gezocht allround DRUM-
MER. Tel. 045-254641.
ELEKTROSTATEN B en
W + voedingen + Wharfda-
le basspeakers (compleet).
045-725854. Pr. n.o.t.k.
Fender GITAARVER-
STERKER type Lead 75
z.g.a.n. + org. flight-case.
Vr.pr. f1400,-; Tel. 045-
-422502 tussen 17 en 20 uur.

Samen kun je meer
Stichting Relatievorming Limburg
Stichting Landelijk Centrum (LCH)

werken samen om met minder kosten meer mogelijkhe-
den te bieden aan mensen, die een partner zoeken.
Vraag gratis informatie: Heerlen: mevr. Reulen 045-
-412847, Sittard-Geleen: mevr. Kompier 04490-23450,
Maastricht: 043-435231.
St. Relatievorming Limburg, Vestahof 41, 043-435231;
Centraal adres LCH: 030-760630. Erkend door Raad
vanjoezicht,

GOLFBAAN HOENSHUIS te VOERENDAAL
vraagt

PART-TIME GREENKEEPERS/HOVENIERS
Ervaring agrarische/hovenierssector is vereist.

2 MEDEWERKERS
voor het onderhoud van de oefenbaan, alsmede het

machinaal oprapen van de golfbanen, voor de
avonduren.

WEEKENDHULP
voor de receptie en tevens verkoop van golfartikelen.

Inlichtingen telefonisch: 045-753300 van maandag
t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.

Bij beschikking van de&L
rondissementsrechtbank;.
Maastricht d.d. 20 oktob»
1988 is Catharina v»»
Domburg, wonende ~Maastricht aan de Ma3'
velderweg no. 1, in "Hi%
Maasv'eld ', onder curaj?'
gesteld, met gelijktijdig,
benoeming van Corne' J.
Maria Adriana Joseph'l},
van Domßurg, echtgen°£|
van Hijl, wonende te Veh
hel aan de Snipdonk no-J
tot curatrice en Maria Ij,■ tronella Theresia Corne^i" van Domburg, wonende IJ■ Rijswijk aan de Pater V»!1 Lithstraat no. 17, tot &. ziend curatrice.. Mr. G.G.A. Houtakkers
Rijksweg Zuid 45
Sittard

Jg£ CORSTENS-
JtSr VERSCHURE"
«Ti** Helmond koop'

! Zat. 5 nov. mankanaries lic^-kleuren 9 popjes allekleuren-rode & roodzalm man & popj^,- 12 kneu- & sijsbast. 9 putte"

" bast. 25 p.st. kopen ook gl°*
_
ters, witte & kuifkanariB*,. d.duiven 10 zebras 6 parK
meeuwen 4 personatas 25 <";. seicollis 10 pp. Breng 6;. HEERLEN 12-1 u. EmmaS 1'i 7a. BEEK 2.30-3.30 u. Ma«?|. trichterln. 7. 2e afname: S^TARD 9.30-10.30 u Puts"*. 10. TERBLIJT 12-1 u. RiJK«Iweg 46.

GËLR
Lagetarieve

Deskundig advie^
Snelle afhandeling

I .of,. i«7,- IjI 5.0001 ■ W' |I 1 238,- 29°' It:■ lo.ooo\ ■ Z3°'
431).f

m ■ ■'
mMmmM B4Vafl WWi

OVERLIJDENSRISIO
MEESTAL MEEVERZEKER" 18> Andere bedragen en

J looplijden zijn óók mogelii^^

FINANCIEHINGSKANTOOH £:

Scharnerweg 108 MaastridTj
Bijkantoor:

Hoofdstraat 9, Hoensbroek E
■Tel. 045-225000■

jLimburgs Dagblad
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HERFSTAANBIEDING

Zitgroep in zwaar buffelleder met
ouderwetse interieurvering

3+ 2 zits compleet QQQR

In diverse kleuren leverbaar. Zolang de voorraad strekt

Schreurs Meubelen b.v.
Vanaf Eindhoven * \ Emdho«v

Molenstraat 10, Limbricht, tel. 04490-16961 SBÏÏS&" ij -—<

Langs de grote weg ITX^'Z^T^ *[
S.

_ . , , , . , rechtsaf richting Sittard Bom /ittard-Born, ruime parkeergelegenheid v^a*^ ;/:vovo
volgen tot afslag /Wumbricht scmheurj
Urmond u'mona li-S 5,,,,, d

"
rechtsaf richting Sittard ° V

Tk 0 Geleen

.^mWmmm%. S'J'JbT^Xé | lEDERE VRIJDAG / Vr:i.d.
KOOPAVOND TOT 21.00 UUR | "* - JW. |

i^AldTelSe CARAVAN|ar ff v.a. ’250,-pei
artels Caravaning

256, Amtt^^Tel. 04492-1870.
verhlSNSTALLING op
Kr terrein, ’ 150,- pei
5J4492 , o-rtels Caravaning
ff/ —^£°70.il9Br,8r,?velair en Sprite model^rii er! Nu °ok in grij:
KT BARTELS Cfara
<s(j Si Hommerterwei1875 Amstenrade, 04492

ke n?TNER 700 TK me
?reeS v.v. 2 slpk., 250 en, J 0 0(tngratls P'aatsing, pr
;%r\ v ~i tevens stacara
toilet " 2 slaapk., douche

**" C, Pr- ’6500,-; „Avro
,u,ngalowverhuur Gul\frï^gU__44so-1480.

NESPORT: Klp-ca
tour ''s. Huur nu een KIP__iaai 'favan, ±750 kg. Spe
JJ-5 rjp 01' de wintersport
« "Jsvb S toiletruimte, pri
rari__fei>yarming. PrijzerNrvlV 45°rper week. Re
Fik k . tijdig. Inlichtini^s^ 1! dhr.f. Beckers Ca&Si„ BV' Handelsstraa

04490-20608.
}u on_,ERTENTENSHOW.showroom staan (
ft&iij .wintertenten opgepk^fdeaal voor de herfst
C^bf.ll en wintersportK si,e.KIP, DWT, SuntiRer, ult e levering, vele ty
fSeekpr Vo°raad leverbaarItl^ndli Caravans BVfe^Sgstraat 24, Sittard.
|e\v k

ß7Dethleffs NOMIE
PMchoi V k S> toiletruimteEls tiii' 'Jskast enz. bwj. '811^31787 inCl' binnenstall

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS vanaf

’ 9,50 per m2; stenen vanaf

’ 0,35 p.st. Het meeste uit
voorraad leverbaar. Frepa
Staringstr. 123-125, Heer-
len-Molenberg (achter Phi-
lipsfabriek) Tel. 045-423641.

KANTELDEUREN en rol-
luiken bestellen? Straten
Voerendaal bellen, (ook
voor 'industrie). Tenelen-
weg 8-10, tel. 045-750187.
Te k. vezelcement GOLF-
PALTEN in grijs en zwart,
ook polyester en pvc. glas-
helder. Kepers en balknoutdiv. afm. Vloerteels. L.A.G.
b.v. Industrieweg 5, ind.-
terr. Borrekuil Geleen. Tel.
04490-43985. ___
Te koop BETONMOLEN
220 V. Inhoud 140 ltr. Gan-
zeweide 115. Heerlerheide.Te1.045-2117fj7.
LASSER gevr. v. het plaat-
sen v. rolpoort ± 5x5 m. tel.045-252445.

ANTIEK! Eiken kast, eikenslaank., commodes, klein-
goed enz. Mingersborg 13
Übachsberg.

IANTIEKHANDEL Si-mons. Door eigen importI de betere meubelen voor delaagst mogelijke prijs. Vak-kennis + service + garantie.
Dorpstraat 45a, Nuïh. Don-derdag koopavond. Tel045-243437.
Te k. massief grenen

'KLOOSTERKAST 8 deurs. 2.35 m. br., 2.20 hoog, o.sfj
m. d. en massief grnen boe-
renvitrinekast 1.25 m. br. 2m. h. Samen weg tegen
ieder aannemelijk bod. Na18 uur. 045-216787.

I HtJfT

Honde- en KIPPENHOK. KEN vanaf ’ 195,-. Houtbouw Übachs, Eygels, hovergracht 39, Kerkrade. Vink. Tel. 045-460252.
; BOBTAIL 6 mnd. erg lic:ook v. kind. Kan alleen zijr, alle inentingen gehac

’700,-, tel. 045-717856

" Te k. YORKSHIRE-TERRIERS, P. de Hoogstr. 10Elsloo.
Te k. nest Duitse en Mechelse HERDERS, gef. opschoonh., kar dres. erbew. Koopje. Kerkstr. 32
Übach o. Worms.
Te k. D-PONY merrie, 6 jrI m. springen, geen handelaI ren, goed tehuis. Vr.prI ’4500,-. Tel. 04k5-464792.
PAARDEKENS af maga
zijn. Nergens goedkoperZat van 10 tot 16uur. Sittarderweg 72A Heerlen.

Grootse Antiekbeurs
5 Sittard Stadssporthal
j Vrijdag 4 nov. van 17-22 uur, zaterdag 5 nov. van 11-17

[. uur; zondag 6 nov. van 11-18 uur; 50 stands.
Org. v. Aerle, 04920-25483.

. Weg. omst. BOXER donker; gestrooml. 5 mnd. Na 13! uur. Kakertsweg 156Schaesberg-Landgraaf.. 045-312628
Te k. Carolina-, Mandariin-■ e.a. siereenden. FAZAN-. TEN en jonge witte pau-

i wen. Tel. 04499-1499.
i PAPEGAAIEN, jonge grij-

' ze roodstaart, goed spre-; kend enz. Inr. mogel. 04490-
-" 49517.
! TiTkTBOUVIER reu +stamb 2 jaar(lief en waaks).- Tel. 04490-22932.
■ TêTTMech. HERDER, 17I mnd. oud, teef, zeer lief. Tel.' 045-220511.
:- Te" k. zeer mooie lERSE-
;. SETTERPUPS met stamb.
j. Tel. 045-221268._ Te"k. Jack Russell TER-
f RIERS zuiver ras, Baarlo,
H tel. 04707-1925.
3 SÏÏPÊRKORTINGSYS-_ TEEM voor al onze hengel-,. sportartikelen ± 50%. Lage
I, prijzen garantie voor alonze diervoeders, bij ons- meer betaald als elders,. geld terug. Dierenspeciaal-
J zaak, hengelsport Jan Berg-} sma, Hammolenweg 33 Kerkrade.
- Jonge bruine en zwarte

" KIPPEN aan-tegen de leg
_" en pluimveebenodigdhe-■ den. H. Ploemen, Broek-_ huizenstr. 53 B Rimburg.
_. 045-320229.
\Te k. DOBERMANN 5
"- mnd. met pap., ingeënt en

ontwormd. Vr.pr. ’ 400,-.- 045-325356.
Te k. nest MECHELSE
HERDER puppies 7 wkn.
tel. 04492-3421/045-258136.

7 Te k. HENGSTVEULEN,
16 mnd. Vr.pr. ’ 1250,-. Tel.
045-464792.

Voor al uw WERKKLE-
DING. P. Raeven, tel. 045-
-322741.
Grote LANDBOUW-
WERKTUIGENSHOW.
Open huis, Susteren, van
donderdag 3 november tot
zaterdag 5 november van
10.00 tot 22.00 uur en zon-
dag 6 november van 10.00
tot 20.00 uur, op ons bedrijf
aan de Handelsweg 9 (indu-
strieterrein) te Susteren.
Beleefd uitnodigend:
mech. Lud. Collé, Susteren.
Rode VOERWORTELS 25
kg ’6,-; Veendrick ingang
kasteel Amstenrade.
Golfclub Hoenshuis te Voe-
rendaal vr. part-time
GREENKEEPERS/HOVE-
NIERS. Erv. in agrarische-
/hovenierssector is vereist.
Tel. 045-753300.
Te k. bruine jonge HEN-
NEN. Vaesrade 43 Nuth.Tel. 045-241284.
Te k. WEILAND mooi gele-
gen a.d. Hekerweg Klim-
men, groot 1,2 ha. Tel.
04405-3507.
Te k. VOEDERWORTE-
LEN. Gebr. Schaepkens,
Klimmenderstraat 106,
Klimmen, 04405-1359.
Te k. VIOOL merk Hopf.
Pr. n.o.t.k. Tel. 043-620754.

i —r

EENZAAM: doe er wat
aan, bel huwelijksrelatiebu-
ro Geluk, 04498-54604 of
045-211948.

PARTNER-TRUST".
Huw.-relatieburo. Inl. tel.
045-461235.

Man, 31 jr., 1.81, slank, wil
graag kennismaking met
jou een VROUW voor detoekomst. Winters omg
Hrl./L_graaf. Br.o.nr. HE023 L.D. Geerstr 5, 6411 NMHeerlen.

Repr. weduwe 60 jr. z.s.k.m.
eerl. WEDN. zacht karakt.,
1. ± 1.80, br. o. no. HK 554
L.D., Postbus 3100, 6401
PP Heerlen.

Nieuw Café dancing WIN-DROSE, Akerstra. Nrd.150, Hoensbroek, de zaakmet sfeer en gezelligheid
voor het iets oudere pu-
bliek. Geopend van do. to
zondag.

Man, 58 jr., z.k.m. leuke
VROUW, Indisch en/of kin-
deren geen bezw. Br. ond.
nr. HO 6«7 aan Limb. Dag-
blad, Kouvenderstr. 215,
6431 HE Hoensbroek.

1

H.H. Landbouwers
Bezoek de demonstratiedagen van de proefveldresulta-
ten van ons aardappelproefveld op 14 en 15 november

1988 van 9.30 tot 17.30 uur.
U bent allen welkom op ons adres Sleperweg 28 te
Maastricht (Beatrixhaven). Tevens zijn vele informatie-
stands aanwezig van vooraanstaande pootgoedprodu-
centen. Beleefd uitnodigend:Kooy Limburg b.v., Sleper-

weg 28, Maastricht (Beatrixhaven). Tel. 043-633636.

Man zoekt contact metECHTPAAR voor modernevriendschap. Br.o.nr. VA561 LD, Reinaldstraat 40,
6301 EC Valkenburg.
Jonge vrouw 34 jr. gesch., 2kind zkt. nette JONGE-
MAN 34-38 jr. voor vastere-latie, br. o. no. HE 025 LD
Geerstr. 5, 6411 NM Heer-
len.
Dame zkt. kennism. m.
HEER voor vriendsch. engoed gesprek, lft. 65-70 jr.
8r.0.n0. SB 992 L.D. Frans
Erensln. 4, 6371 GV Land-graaf.
Nette Duitse man, 47 ir.
i.b.v. auto, huis, woonacn-
tig in Kerkrade, zoekt ditoVROUW ± 40 jr. om samen
iets van het leven te maken.
Br. met foto o. nr. XE 015
L.D. Markt 42, 6461 ED
Kerkrade.

Ruime FLATWONING teSchaesberg ruilen teg. flat-
woning centr. Kerkrade.
Br.o.nr. SB 990 Limburgs
Dagblad, fr. Erenslaan 4,6371 GV Schaesberg.

Doe mee, MISS LIM-
BURG, Miss Mannequin
Benulux verkiezingen. Inl.
045-213386 ook voor entree-
kaarten.

i Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VROKÖ.

' Tel. 045-441566 of 461658.
'Te huur SINTERKLAAS

'met 3 zwarte Pieten. Tel.
045-225830.

ÏARLVM
gjm-jgfrr- | AachenerReise- u. Wohnmobil^

Jks CAMPINGBUSSE
fïütD Ifcht * Neufahrzeuge, Ausstellungswagen

Hochdachdepot " Einnchtungsteile und Zubehör
Fronhofstraße 6-10, neben Kronenbrot
5102 Würselen-Broichvveiden. Tel. 0 2405/7 38 66

78646

(rkt für Hobbymalerl
Profis J

Malkasten und Farben aller Art - Aquarell-, fl
Gouache-, Acryl-, Öl- und Air-brush- fl
Farben, Malstifte, Pastel)- und Ölkreiden, I
Seiden-, Glas-, Stoft-, Farbe- und Bauern- ■malfarben - darüberhinaus cine Riesen- H
auswahl an Staffeleien, Malgründe, Mal- flj
blöcke, Papiere, Pinsel, Bücher, Anlei- Wmm
tungshefte, Air-brush-Pistolen und Kom-

pressoren und vieles andere mehr...

Der weiteste Weg lohnt sich!
Riesenauswahl

zu Marktpreisen
Fachberatung - Kundenparkplatze WM—3

l^ys I finbeissel UI
Gardinen " Tapeten " Teppichboden

Farben " Künstlerbedarf
Aachen-Laurensberg, Kackertstraße 6, Telefon 09.49.241/84027

An der Roermpnder Str. - Richtung Klinikum
Autobahn Heerlen - Aachen Erste Abfahrt hinter der Grenze

i 3I
I f|—r 1
i |f B—E~!~Mi iii. m 4iI | J

i W^MmWmm^mr^~~~^^^K ■3?^55f1l H■ 9 WEuitfl 3

i H mmVwS^ H 3

i Die neue
NikonTW2.
i Weniger
| istmehr.
I MitTfele, Weitwinkel und ji! für Nahaufnahmen. 46,6 mm 3; schmal, mit 35 mm Weitwin- 3; kel-Objektiv und mit 70 mm 3; Tele-Objektiv, das auch im 3
] Nahbereich gestochen scharfe 3i Bilder macht Vollautomaüsch. J

Nur DM 459.-
I 1000 gunstige Angebote 3

Ihr Fachgeschaft mit eigener Fabrikation:
■ >»

Lederbekleidung " Giirtel " Taschen
Fritz Musebrink,
Hauptstr. 15, D-4060 Viersen 1
Tel.: 09-49216220356

Unsere Angebote:
Damen- + Herren-Jacken
U. Janker ab DM 399,-
Herren-Westen ab DM 199,—
Damen-Kostüme ab DM 598,-

-y
Unsere Service-Leistungen:

" Inzahlungnahme von Leder- und
Pelzbekleidung

" Anderung von Leder- und
Pelzbekleidung

" Maßanfertigung, Reinigung und
Reparaturen

" NEU: modische Textilien
Wij spreken uw taal - dekoffie staat klaar
- u kunt ook met guldens betalen.

u 3lil

#^PII \ »**" 3AOA7 2A3V \

«V VU - woen&d"9 cA2I9 26 ' ï
__—-n\ za»"0*0 , 'n; \

De handige vertrouwde
Limburgs Dagblad-kalender is er weer. Ook in

1989 weet u markten, kermissen, feestdagen en
naamfeesten precies te vinden,

terwijl de kalender bovendien de nodige ruimte
biedt voor aantekeningen.

Verkrijgbaar bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad, en de meeste zaken waar

u losse nummers kunt kopen. _ X E O EDe pnjs J %/)Lüi

{LimburgsDagblad \
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wJfc^"--" < ÏÉ^HlllW^&% farben, ca. 71x43 cm, 4,-". ** Tischleuchten,- *?%■ i" Il W^l ——. - * * ' * 6V,3W,»Dagobert

4-: ... l *- —' ?'^^K%M lilt M, EmW Éfwk ï_* ~— Duck«ca. 24 cm
MassiverHolzzugaus JÉ_% 11 fff' mW&%2 Af] Hl ' Tlllit ' >>Katze« ca. 25 cm,

WunbehandclterFichte, \lB^T> * V'?mW&%X Jl fi F ' ISF"W

>'
je mm mm

ca. lm lang, /^P4fe^ *^~ ' 'f '
>~ *Q!IU

rX.-^^^t' /TN ffi '. ... __. . )!! QA ..: t s » I /pN Geraumiger Dieleaschrank, '^ÜPIifPfMIV ""«W M?l«*'V~ 1 I 4 I 2-trg.,Eiche rustikal, B/HATca. fU-*"^1*!\J -^ig^"^ Front Eiche massiv, © Bücherregal Eiche rustikal, mmfmW W 1.,,,^^^.. | 105/188/48 cm, 529- «ip^"- %
\ Korpus turniert. B/H/T ca 88/105/36 cm ï 199.- *. - & - t —. r^. BA> 1 5 grofse Schiibe, (f" Kleiderschrank, -*""" * 0 Phooo-Videokommode mit 2 Aus- (K) Telefonbank mit Sitzkissen, WW■■
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Condoom HEERLEN - Leerlingen van de
basisscholen St.Gerardus en de
St.Gerardus Majellaschool uit
Heerlerheide hebben gisteren
geprotesteerd tegen het plan van
de directeur van de Heerlense
steenbergafgraving bv, Leon Fij-
naut, om 2.000 bomen te kappen
op het talud van het voormalige
mijnspoor in Heerlerheide. Het
talud ligt in een natuurgebiedje
tussen Heksenberg en Schels-
berg. Fijnaut wil het afgraven en
het vulzand verkopen.

Havenith liet gisteren doorsche-
meren dat het verzoek van Fij-
naut minderkans van slagen had
gehad, wanneer het oude mijn-
spoor de bestemming 'hoog
landschappelijke waarde' had
gehad. Dat is niet het geval, het
gebied heeft de bestemming
mijnbouw.

Op persoonlijke titel heeft Fij-
naut een verzoek tot ontgron-
ding gedaan. De eigenaar wil de
berg afgraven en het vulzand
verkopen. Zelf meent Fijnaut dat
het niet zon vaart zal lopen met
de teloorgang van de natuur.

provincie om het ontgronden te
voorkomen.

" Protesterende leerlingen van de basisscholen St.Gerardus en St.Gerardus Majella
Foto:3POOT/DRIES LINSSEN

Om hun eisenkracht bij te zetten
overhandigden de kinderen hun
handtekeningen aan PvdA-sta-
tenlid Bert Havenith, diehet pro-
test vandaag zal doorgeven aan

Overigens was Leon Fijnaut gis-
teravond niet bereikbaar voor
commentaar.

Ook waren gistermiddag alle
fracties van de Heerlense ge-
meenteraad vertegenwoordigd,
behalve het CDA. Na een rond-
gang door het natuurgebiedje
van vier hectare groot besloten
de politici gezamenlijk hun
handtekening te zetten onder
een briefje aan het Heerlens col-
lege om druk uit te oefenen bij de

Handtekening

GS hebben inmiddels ook al
brandbrieven ontvangen van de
milieugroepering IVN in Heer-
len die ook signaleert dat bij af-
gifte van de vergunning een
waardevol natuurgebied verlo-
ren gaat.

Kindervuist tegen
kappen 2.000 bomen

Ook politici en IVN tegen afgraving

Coördinator anti-vandalismeproject stapt op

Nu al trammelant bij HALT
Wat een
circus...

door laurens schellen en richard willems
BRUNSSUM - Het HALT-project is nauwelijks van de grond
gekomen, of de algemeen coördinator van het regionale anti-
vandalismeproject heeft al zijn ontslag ingediend. Gisteren
werd namelijk bekend dat mr Hillen vorige week zijn ontslag-
aanvraag indiende bij de initiatiefnemer van het project, het
Streekgewest OZL. Inmiddels is zijn aanvraag gehonoreerd.

" Op toiietten van discothekenn cafés kon je ze al vinden,
o^0,7" tegenwoordig hangen ze
r°£ gewoon in de straat. Wij
wbben het over condoomauto-

In de Saroleastraat (zegwaar de kop van de Sarolea-s»-aar. vlak bij het Stations-
P'einJ fcan iedereen op elk uuran de dag, een condoom trek-

en na voldoende pecunea aan~e eerste Heerlense openbare
condoomautomaat te hebben
l°evertrouwd.r,e automaat is eigendom vann°katex en die hing het appa-
raat op zonder toestemmingvan de gemeente. Die ontdekte

echter al snel daartussen de
JTitureen het café en... geeft als-
p°9 een vergunning.
f. n ja... in deze tijd is het wel-
l°ht. het beste dat condoomsvoor het grijpen zijn. Want zo-
eej andere pródukten zijn dat.°k. Hoewel het ook begrijpelijk

*s dat er zich wel eens iemandachter het oor krabt na het zien
H°-n deze 'openbare automaat.
Waar jeweleven om moet glim-
achen als je voor dit gedoogde

staat... Er onder
jjangt een automaat voorK°-Utogum- en toverballen.

Kasteel

Hillen zou zijn opgestapt omdat hij
zich nietkon vinden in de opzet van
het fors gesubsidieerde project,
waarvan de voorbereiding in alle
acht gemeenten van de Mijnstreek
reeds in volle gang is.

starten met HALT, zoals dat in eer-
ste instantie bedoeld was."

Het HALT-project (dat staat voor
Het Alternatief) is opgezet om min-
derjarige jongeren, die zich schul-
dig hebben gemnaakt aan vandalis-
me en andere vormen van kleine
criminaliteit, de door hen aange-
brachte schade zelf te laten vergoe-
den of te herstellen. Op die wijze
hoopt men enerzijds het vandalisme
terug te dringen, anderzijds jonge-
ren een strafblad te besparen.

Hillen eiste dat het project regionaal
zou worden aangepakt en door
hemzelf in de hele Mijnstreek zou
worden gecoördineerd. De verschil-
lende gemeenten in de Mijnstreek
daarentegen willen uitdrukkelijk
zelf een vinger in de HALT-pap
houdenen staan, in tegenstelling tot
Hillen, dan ook een lokaal/gemeen-
telijke aanpak voor.

" Directeur Maurice Veldkamp met enkele van zijn artiesten vlak voor de voorstelling.. " Foto: 3POOT/FRANS RADE

* Van condoom naar kasteel is
~el even wennen.
il?0'1 moeten we nu die kant op.
"ant wievoortaan op zaterdag
j^1' trouwen in de gemeente
Heerlen zal toch 'ja' moeten zeg-
den in het kasteel HoensbroekRoeten. Trouwen in het Heer-ense stadhuis is er op die dag
niet meer bij. Dat hebben b&w
Van Heerlen besloten.
Trouwen op zaterdag in kasteel
hoensbroek kan in het vervolgom 11 uur, half twaalf, twaalf

en half een. Er wordt in het
Heerlense gemeentehuisnog na-
gedacht over de vraag of de
riJdagmiddag eventueel ooker beschikking moet staan.

'"aar daarover heeft het college
2°9 geen uitspraak gedaan.c° n uitspraak is er ook nog
niet over de kosten van zonr°uwpartij in het kasteel. Ver-
dacht wordt dat die laatste uit-
£>raak niet lang op zich laat

Team helpt
Heerlenaren
met schuld

Geen commentaar
MrHillen weigerde gisteren overi-
gens elke vorm van commentaar.
Hij verwees naar de stuurgroep-
voorzitter van het project, wethou-
der Gybels van Landgraaf. Die be-
vestigde dat er gisteren in het
Brunssumse gemeentehuis een
spoedvergadering werd gehouden,
waar alle betrokken partijen
(Streekgewest, politie en justitie,
red.) vertegenwoordigd waren om
de problematiek rond het opstap-
pen van Hillen te bespreken.

Gybels: „Het project heeft door het
opstappen van Hillen geen ernstige
schade opgelopen. We hopen dan
ook zo spoedig mogelijk te kunnen

Van onze verslaggever
HEERLEN - Heerlenaren die
in de schulden zitten kunnen
voortaan een beroep doen op
het schuldbemiddelingsteam.
Dit team is een vast overleg van
verschillende hulpverlenings-
instanties in de gemeente Heer-
len en is deze week ingesteld.
Het overleg moet ervoor zorgen
dat mensen die door schulden
in grote nood verkeren meteen
geholpen kunnen worden en
niet van het kastje naar de
muur worden gestuurd.
Het instellen van het schuldbe-
middelingsteam is een van de
maatregelen die getroffen is in
het kader van het gemeentelijk
minima-beleid.
Voor informatie: Instituut voor
Budgetvoorlichting, Burg. van
Grunsvenplein 6 in Heerlen
5710466.

Biervat
m Van condoom naar kasteel

71 van kasteel naar biervat. Als
|fe dan tochfikse sprongen ma-en, kan diter nog bij. Zeker alseen ofandere malloot van plans om een vol biervat van Borg-
?a.ren in Maastricht naar Heer-len te slepen. Jan Blom, ceremo-
nvrneester van carnavalsvere-
j^Smg'De JongeBock' in Heer-

is zo gek. Volgende week za-
erdag vertrekt hij om elf over*en te voet naar Maastricht om

dat vat op te halen. Daar-n°- volgt te voet de terugweg: of-evoel 16 kilometer biervat-ge-
touw... Je moet er maar zin inhebben. En een beetje gek zijn.

Zinatra

koffie en chips daarentegen doen
het goed. Voor een polaroid-
kleurenfotootje met hun kroost
boven op de olifant tellen moe-
ders grifacht gulden neer.

Flats maandag
tegen de grond

Aan Marconistraat Hoensbroek
BOCHOLTZ - De Nederlandse
driekleur hangt er rafelig en ver-
vuild bij op de tent van circus
Royal in Bocholtz. Vijf personen
zijn in de weer met stalen stan-
gen om de tent op tijd overeind
te krijgen voor de middagvoor-
stelling. De rest van het 20-kop-
pige personeel blinkt uit door af-
wezigheid.

laten. De vier andere gaan onver-
stoorbaar verder met de bevro-
ren stangen die ze van de vracht-
wagen aftrekken. Lutz Freiwald
stamt uit een Duitse circusfami-
lie met een eigen 'viermaster', ge-
naamd Aramannt. In de winter-
maanden geeft hij samen met
zijn vrouw aan Duitse scholen
les in biologie. Voorheen had hij
een rondtrekkende dierentuin.
Een fenomeen dat hier onbe-
kend is.

Door bewoner zelf
Brand in

flatwoning
aangestoken

Eigenlijk komt bij circus Royal
niemand uit de circuswereld, uit-
gezonderd de Freiwalders. Veld-
kamp stond voor de;klas als le-
raar Nederlands, clown Carlo zat
ooit met minister Nelie Smit-
Kroes aan een tafel als directeur
van een Haagse gemeentelijke
instelling. De mevrouw achter de
kassa had een eigen boekhoud-
kundig bedrijf: Idealisten die uit
gedrevenheid het circus in stand
willen houden. De formule die zij
kozen: laat het publiek actief
meedoen.

Zij komen later in actie tijdens
en rond de voorstelling. Hiërar-
chie moet er zijn. Ook directeur
Maurice Veldkamp is niet ter
plekke.-'Hrj viert een verjaardag
in familiekring. Een enkele hond
drentelt snuffelend tussen de in
een kring opgestelde wagens,
rond de blauw-witte tent. Vreem-
de geuren in Bocholtz op het Pa-
tersplein. Lutz Freiwald uit Ber-
lijn klungelt wat met een bevro-
ren waterslang.

HOENSBROEK - De sloop van een
drietal flats aan de Marconistraat in
Hoensbroek start komende maan-
dag. De woningvereniging De Voor-
zorg in Hoensbroek breekt de slech-
te flatgebouwen af, zodat er plaatst
ontstaat voor de bouw van eenge-
zinswoningen. Op het terrein van
totaal vijfflats komen 46 woningen
te staat. In 1989 wordt een helft ge-
bouwd, de andere helft in 1990.

Van onze verslaggever

m De 'happy-metalgroep' Zina-. a, momenteel Limburgs trots
ln de rest van Nederland, tim-
mertflink aan deweg. Komend
beekend zijn de hardrockers
Kit Geleen live te zien en te ho-ren op televisie! Fans, familie671 vrienden worden zaterdag-
avond verzocht af te stemmen?P het Nederland 3-programma
Nieuwsspits' van Frits Spits.
*-}natra zal daar haar nieuwe
?17191e Somewhere ten gehore
°rengen.

Tegen twee uur staat de tent
recht, de piste is bedekt met
zaagsel en de banken staan hier
in een halve cirkel omheen. De
reclameborden in heel Bocholtz
hebben ongeveer driehonderd
nieuwsgierigen getrokken,
hoofdzakelijk moeders met kin-
deren. De temperatuur in de tent
is méér dan onbehaaglijk. Bena-
dert zelfs het vriespunt tegen het
einde van de voorstelling. „De
kachel was kapot", erkend Veld-
kamp met een rode neus na af-
loop. Er blijken zes artiesten te
zijn, die hardnekkig proberen
het milde Bocholtze publiek te
vermaken. Soms lukt het een
beetje. Kinderen zijn niet zo veel-
eisend. Zelfs de pauze van een
half uur bij deze temperatuur ne-
men ze op de koop toe. De koude
blikjes frisdrank blijven staan;

Kachel

Circus Royal (voorheen Aquacir-
cus) maakt een toernee door
Limburg. Lutz Freiwald (29) en
zijn echtgenote Monica zijn door
het circus geëngageerd. Hij
'doet' de pony's, het messenwer-
pen en de 7-jarige Afrikaanse oli-
fant. Monica zwaait met de lasso
en laat geiten over hindernissen
springen. Als Lutz verneemt dat
hij met iemand van de krant
spreekt, wil hij best even in het
waterige zonnetje gaan staan. En
zijn werkzaamheden in de steek

HEERLEN - De brand die op
11 oktober in een flatwoning
aan de Vossekuil in Heerlen
woedde, is door de bewoner
van die flat zelf aangestoken.
Dat heeft een onderzoek van de
politie van Heerlen aan het
licht gebracht. De flatwoning is
toen uitgebrand.

Het onderzoek weesrichting de
bewoner die dan ook op een ge-
geven moment werd aangehou-
den en over de zaak aan de tand
gevoeld. Hij heeft inmiddels
bekend dat hij de' brand ge-
sticht heeft. Hij probeerde op
deze manier geld van de verze-
kering te krijgen.Peter Heusschen

„Zijn we ontzettend veelzijdig of
niet?", vraagt Maurice Veldkamp
rillend van de kou aan het einde
van devoorstelling als zijn zes ar-
tiesten gezamenlijk afscheid ne-
men van de verkleumde toe-
schouwers. Volgend jaar wil
Maurice weer een andere show
brengen. Zeker geen uitbreiding
of verdieping van het program-
ma. Het lijkt een beetje op een
supermarkt waar ook regelmatig
de levensmiddelen van plaats
veranderen in de schappen. De
smaak blijft veelal hetzelfde.

„We denken aan speciale voorzie-
ningen, een alarmsysteem bijvoor-
beeld, maar ook winkeltjes in het
flatgebouw, een kapper, hulpdien-
sten, verpleging etc. We studeren
daar nog op, maar de plannen ne-
men wel al vorm aan," zegt de
Hoensbroekse directeurvan de wo-
ningvereniging.

Een flat die zeer zeker niet afgebro-
ken wordt, is die naast het project
aan de Marconistraat namelijk de
flat aan de Weijenbergstraat. Van de
209 flatwoningen wil De Voorzorg,
een soort flat voor ouderen maken.

Hoensbroek op het programma.
Met name is al de Heerlerweg en de
Mgr. Ferronlaan (eigendom van wo-
ningvereniging Hoensbroek) ge-
noemd. „Hier speelt echter het pro-
bleem van de contingentering. Er
zal eerst gewacht moeten worden
op toestemming voor vervangende
nieuwbouw. Aangezien het accent
de koniende jarenvoor nieuwbouw
van woningen op het centrum van
Heerlen zal liggen, is de oplossing
voor deze flats minder snel te ver-
wachten, dan aan de Marconistraat
het geval was," aldus Putman.

Na sloop van de Marconistraat, staat
ook nog sloop van andere flats in

Van de 112 gezinnen die in de oude
flats aan de Marconistraat woon-
den.keren er 33 terug naar een een-
gezinswoning. De andere bewoners
hebben inmiddels ofkrijgen opkor-
te termijn een andere woning elders
in Hoensbroek of omgeving. Voor-
zitter Putman van de Voorzorg zegt
blij te zijn dat er zo voortvarend ge-
werkt is. „In samenwerking met ge-
meente en vooral bewoners hebben
we snel goede besluiten kunnen ne-
men. Ik ben blij dat het zo gegaan
is." zegt hij.
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f ] Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
'' ons heeft betekend, hebben wij veel te vroeg af-

scheid moeten nemen van mijn goede en lieve
i vrouw, onze zorgzame moeder en schoonmoeder

Zus Soons
echtgenote van

Piet Op den Kamp
Gesterkt door deh. sacramenten, op de leeftijd van'
56 jaar.

Schinnen: Piet Op denKamp
Peter en Marly
Rob en Gonnie
Ed en Caroline
Suzanne en Raymond

6365 AN Schinnen, 3 november 1988
Kennedylaan 29

1 De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 5 november om 12.30 uur in deparochiekerk
van de H. Dionysius te Schinnen, waarna om 14.00
uur de crematieplechtigheid is in het crematorium
Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondwake heden vrijdag om 18.45 uur in voor-
noemdekerk.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.1

_______________________________________________________________________________________
Zus

Bedankt voor je handdruk,
je lieve glimlach.
Bedankt... voor de ster in je ogen.
Ik zal je missen.

Thea

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde enzorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, geven wij u kennis dat heden, geheel on-
verwacht, van ons is heengegaan, voorzien van het, h. oliesel, in de leeftijd van 69 jaar, onze lieve en
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Elisa Wielders
weduwe van

Joannes Hamers
In dankbare herinnering:

Susteren: Harry en Mariet Hamers-Jacobs
Anita en Marcel, Linda

Nieuwstadt: José en Theo Denis-Hamers
Susan en Peter,
Mirjam en Marcel, Lilian

Toronto (Can): Tiny en Piet Dijkstra-Hamers
Melissa, Paul

Nieuwstadt: Wim en Thea Hamers-Muyres
Maasbracht: Jo en Ria Hamers-Puts

Cindy, Johan
Susteren: Frans en Mia Hamers-Houben

Grevenbicht: Mary Granzier-Hamers
Patrick, Ingrid

Nieuwstadt: Lou en José Hamers-Alberts
Paul
Familie Wielders
Familie Hamers

Nieuwstadt, 3 november 1988
Corr.adres: Gasthuisstraat 3
6118 BH Nieuwstadt
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op dinsdag 8 november as.
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Johan-
nes de Doper te Nieuwstadt.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht tijdens het rozenkransgebed en de avondmis
van maandag 7 november as. om 18.45 uur in bo-
vengenoemdekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in hetmortuarium
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.

Na een intens en welbesteed leven van zorg en lief-
de, maar ook dankbaarvoor het vele goede dat wij
van hem mochten ontvangen, delen wij u mede dat
hedenvan ons is heengegaan, voorzienvan de h. sa-
cramenten, onze goede en zorgzame vader, schoon-, vader, groot- en overgrootvader, broer, zwager,
oom en neef

Gerardus Hubertus
Wijckmans

weduwnaarvan

Anna Hubertina Willems
op de leeftijd van 90 jaar.

In dankbare herinnering:
Oirschot: Annie en Piet

v.d. Hoven-Wijckmans
Heerlen: Betsie en André

Smeets-Wijckmans
Geleen: Mia Ramaekers-Wijckmans

Heerlen: Jo en Kitty
Wijckmans-Meyers

Heerlen: Finy en Piet
Schrijnemakers-Wijckmans
en zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Wijckmans
Familie Willems

Amstenrade, 2 november 1988
Huize Elvira, De Gijselaar 10
Corr.adres: Kortenaarlaan 9, 5688 CE Oirschot
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 7 november om 11.00 uur in de parochie-
kerk van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Amsten-
rade, gevolgd door de begrafenis op der.k. begraaf-
plaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Zondag as. om 18.30 uur avondwake in de kapel
van Huize Elvira.
Pap is opgebaard in een der rouwkamers van De
Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek. Gele-
genheid tot afscheidnemen dagelijks van 19.00--20.00 uur. Zondag van 14.00 tot 15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I ~
Na een werkzaam en liefdevol leven, dat getekend
werd door oprechte levensvreugde, goedheid, een-
voud en hulpvaardigheid, is onverwacht van ons
heengegaan, voorzien van het h. oliesel op 44-jarige
leeftijd, mijn goede vrouw, onze lievemoeder, mijn
dochter, mijn schoondochter, onze zus en schoon-
zus

Mia van Eeghem
echtgenote van

Toon Kroes
Heerlen: Toon Kroes

Jean, Cindy
Hoensbroek: P.J. van Eeghem-Cordewener

Heerlen: M.H. Kroes-Bergervoert
Familie van Eeghem
Familie Kroes

6413 SV Heerlen, 2 november 1988
Abel Tasmanstraat 19
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 5 november om
10.30 uur in deparochiekerk van deH.-Cornelius te
Heerlerheide-Heerlen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, heden vrij-
dag om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Mia is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar heden, vrij-
dag bezoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving. te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

I '

Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, delen wij u mede dat heden van ons is
heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten,
mijn lieve vrouw, onze goedeen zorgzame moeder,schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Marie
Bisschops-Meyer

echtgenote van

Hub Bisschops
op de leeftijd van 69 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Hub Bisschops

Schinnen: Mia en Bart
Hoensbroek: Theo en Corry
Hoensbroek: Lenie en Bert
Hoensbroek: Henk en Netty

de klein- en
achterkleinkinderen
Familie Meyer
Familie Bisschops

3 november 1988
Laagstraat 86, 6432 NB Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 7 november om 13.00 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw Maagd der Armente Mariage-
wanden-Hoensbroek, gevolgd door de crematie te
Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Zaterdag as., tijdens de avonddienst van 19.00 uur,
bidden wij mede voor haar zielerust.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek; be-
zoekgelegenheid van 19.00 tot 20.00 uur, zondag
van 14.00 tot 15.00 uur.
Voor vervoer naar en van het crematorium is ge-
zorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Met grote droefheid geven wij kennis dat, geheel
onverwacht, is heengegaan, mijn moeder, schoon-
moeder en oma

Elisabeth M. Werdens
weduwe van

Sjaak Frijns
Zij overleed op 72-jarige leeftijd, gesterkt door het
h. oliesel.

Oosterbeek: B. Sinderdinck
H. Sinderdinck
J.E. Sinderdinck

Brunssum, 2 november 1988
Ridder Reinerstraat 3
Corr.adres: Keerweer 18, 6862 CE Oosterbeek
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen dagelijks in het mortuarium van het zieken-
huis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30 uur.
Avondwake zaterdag as. om 19.00 uur in de hierna
te noemen kerk.
In de Fatimakerk te Brunssum zal de plechtige uit-
vaartdienst worden gehouden op maandag 7 no-
vember om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk; er is geen condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de alge-
mene begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat.

— t
Met droefheid geven wij kennis van het overlijden
van ons oud-lid en lidvan onze commissie van bij-
stand, de heer

Bart Pekel
Zijn inzet en vriendschap zullen in onze herinne-
ring blijven voortleven.

Bestuur, leden en
commissie van bijstand
fluit- en tamboerkorps
Wilhelmina, Holz

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van

Harrij Leijsen
In hem verliezen wij een kracht die correct -en
plichtsgetrouw voor ons ruim 25 jaar als boek-
houder werkte. ■

Wij zullen je niet vergeten.

Stohr - Suppers Venlo
Stohr - Schiffer Kerkrade

Enige en algemene kennisgeving

t
Wij geven u kennis dat op 29 oktober 1988toch nog onverwachtvan ons is
heengegaan, gesterkt door de h. sacramenten

Lucien Joseph Marie
Wilmart

weduwnaar van

Martha Johanna Unger
op de leeftijd van 75 jaar.

Uit aller naam;
M.J. Retera, ex.-test.

2 november 1988
Corr.adres: Haeren 1, 6367 VP Voerendaal
Ingevolge zijn uitdrukkelijke wens hebben de uitvaartmis te Molenberg
en de begrafenis te Mechelen in besloten familiekring plaatsgevonden.

In plaats van kaarten
Dankbetuiging

Graag willen wij iedereen bedanken, die op welke wijze
dan ook blijk heeft gegeven van medeleven bij het overlij-
den en de begrafenis van onze heerbroer

cm. pastoor
Victor Debets

De zeswekendienst zal plaatsvinden in de kerk van de H.-
Gertrudis te Wylre op zondag 6 november as. om 10.00 uur.

Familie Debets
Juffrouw Fr. Dohmen

Wylre,
november 1988

I ~.Dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan heeft,
is tot onze droefheid geheel onverwacht na een le-
ven van zorg en aandacht voor allen die hem dier-
baar waren van ons heengegaan, voorzien van het
h. oliesel op de leeftijd van 75 jaar, mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Nic Hendriks
echtgenoot van

Fienie Baadjou
Valkenburg: F. Hendriks-Baadjou
Valkenburg: Paul Hendriks

Gretie Hendriks-Brandstatter
Nicolè, Patritia

Valkenburg: Margriet v.d. Wetering-Hendriks
Jo v.d. Wetering
Riccardo
Familie Hendriks
Familie Baadjou

6301 WC Valkenburg a/d Geul, 3 november 1988
Statenlaan 59
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
maandag 7 november om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Jozef te Broekhem-Valkenburg,
waarna begrafenis op de algemene begraafplaats
aan de Cauberg.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren. J

In de avondmis van zaterdag 5 november om 17.30
uur zal de dierbare overledene herdacht worden in
voornoemde kerk.
Nic is opgebaard in de rouwkapel aan de Spoorlaan
29 te Valkenburg a/d Geul. Gelegenheid tot af-
scheidnemen dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, delen wij u mede dat,na
een liefdevolle verzorging in het verpleeghuis
Schuttershof te Brunssum, van ons is heengegaan,
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma en overgrootmoeder

Adriana Rotgans
echtgenote van

Johann Dekker
Zij bereikte de leeftijd van 83 jaar en is voorzien
van het h. oliesel.

Brunssum: J.H.S. Dekker
Brunssum! H. Dekker

M. Dekker-Dawid
Amsterdam: A. Dekker
Brunssum: P. Dekker

A. Dekker-Dawid
en haar kleinkinderen en
achterkleinkinderen

6443 VC Brunssum, 3 november 1988
Beekstraat 22
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen dagelijks in het mortuarium van het zieken-
huis te Brunssumn, van 17.30 tot 18.30 uur.
Avondwake zaterdag as. om 19.00 uur in de hierna
te noemen kerk.
In deSt.-Vincentiuskerk te Rumpen-Brunssum zal
de plechtige uitvaartdienst worden gehouden op
maandag 7 november om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.-k.
kerkhof aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Voor uw medeleven, kaarten en lieve brieven, die
wij ontvingen na deziekte en het overlijden van

Hans Kapteyn
zeggen wij u hartelijk dank.
Uwreacties hebben wij als troost ervaren en geven
ons weer moed om verder te leven.

M.E.Kapteyn-Smulders
Ron en Caroline
Irene en Marinus
Dimitry, Vince

Heerlen, 31 oktober 1988
Einderstraat.s 2

Op 6 november is het een jaar geleden,
dat wij afscheid moesten nemen van
onze lieve vader, schoonvader en opa

Jan Coumans
echtgenoot van wijlen

Marie Schumacher
De plechtige eerste jaardienst zal plaats-
hebben op zondag 6 november om 10.45
uur in de St.-<Hubertuskerk te Genhout.

Kinderen Coumans

Enige en algemene kennisgeving

t
Wij willen jerust gunnen,
al is vol droefheid ons hart.
Jouw lijden zien en niet kunnen helpen,
dat was onze smart.

Met grote verslagenheid en diep geschokt, delen
wij u mede dat, op de leeftijd van 36 jaar, geheel
plotseling van ons is heengegaan, onze lieve zoon,
broer, zwager en oom

Frans de Rooij
Wij vragen u voor hem te bidden.

De bedroefde familie:
Melick: vader en moeder

De Rooij-van der Putten
Herten: Maryam en Joop

Kristian, Paulien
Eindhoven: Elly en Gerrit

Melick: Jos en Ans
Remco

Heerlen: Irma
Marco, Raymond

Roosteren: Antoine en Jeanninne
Obbicht: Astrid en Jan

Melick: Marcel
Familie De Rooij
Familie Van der Putten

Echt, 1 november 1988
Wijnstraat 32
Corr.adres: Irenelaan 1, 6074 AW Melick
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 5 novem-
ber 1988 om 11.00uur in de parochiekerk van de H.
Andreas te Melick.
Samenkomst in de kerk, waar vanaf 10.30 uur gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren.
Vrijdagavond om 19.00 uur avondmis in de dagka-
pel van voornoemde kerk.
Frans is opgebaard in het Dela-uitvaartcentrum,
Olympialaan 2, Roermond; bezoek donderdag en
vrijdag van 17.45 tot 18.45 uur.

Het is een jaargeleden datwij afscheid moesten ne-
men van onze enige dierbareen lieve dochter, moe-
der van Angelo en onze zus

Josje Quaedvlieg
U kunt haar met ons gedenkenin de h. eucharistie-
viering, welke wordt gehouden op zaterdag 5 no-
vember as. om 19.00 uur in de Fatimakerk te Bruns-
sum en op zondag 6 november in de parochiekerk
van het H. Hart van Jezus te Nieuwenhagerheide
om 11.00 uur.

Familie Quaedvlieg-Raes
Landgraaf, november 1988

■————————^———^—"""

De eerste jaardienstvoor mijn echtgenoot, onze va-
der en grootvader

Jan van der List
zal plaatshebben op zaterdag 5 november as. om
19.00 uur in de parochiekerk van het H. Hart van
Jezus te Nieuwenhagerheide.

Mevr. M. van der List-Halfkann
Kinderen en kleinkinderen

November 1988

+ Miei Corsius, oud 79 jaar, weduwnaar van Ma-
-1 rie-Louise Quaaden, Kiezelweg 308, 3768 Veld-

wezelt (B). De uitvaartdienst vindt plaats zaterdag 5
november as. om 10.00uur in deSan Salvatorekerk
te Daalhof-Maastricht., Er is geen condoleren.
■U Bèr Willems, oud 68 jaar, echtgenoot van Mia

1 Goossens, Past. Don Hexstraat 56, 6231 HG
Maastricht. De uitvaartdienst vindt plaats zaterdag
5 november as. om 14.00 uur in de parochiekerk
van St. Jozef Arbeider te Meerssen-West.

tHarie Heuts, oud 71 jaar, echtgenoot van Ber-
nardina van Sint Fiet, Emnaustraat 45, 6222 CH

Maastricht. De uitvaartdienst vindt plaats zaterdag
5 november as. om 11.00 uur in de parochiekerk
van St. Jan de Doper te Limmel-Maastricht. Er is
geen condoleren.

Daar het mij onmogelijk is eenieder per-
soonlijk te bedanken voor de vele blijken
van medeleven, die wij ontvingen bij de
begrafenis van mijn lieve echtgenoot, va-
der, schoonvader en opa

Dré Engelen
betuigen wij hierbij onze oprechte dank.

Mevr. Engelen-Claessens
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehou-
den worden op zondag 6 november as.
om 11.00 uur in de parochiekerk H. Hart,
Rijksweg-Noord Geleen.

De leegte die u achterliet
bracht ons allen veel verdriet
Maar de liefde die u bood
is niet te scheiden door de dood-
Al wat u deed en wat u zei
gaat voor ons nooit voorbij.

De plechtige eerste jaardienst voor onze lieve moe-
der, schoonmoeder en oma

Mien
Franssen-Packbier

zal plaatsvinden op zondag 6 november as. om
10.00 uur in de parochiekerk van deH.-Remigius te
Klimmen.

Kinderen en kleinkinderen Franssen

Op 25 oktober was het een jaar geleden, dat
wij afscheid hebben genomen van onze on-
vergetelijke moeder, schoonmoeder, groot-
moeder en overgrootmoeder

Maria
Meissenberg-Bouts'

Tot intentie daarvan zal de plechtige jaar-
dienst gehouden worden op zondag 6 novem-
ber as. om 11.00 uur in de parochiekerk van
de H.-Antonius van Padua te Nazareth-Maas-
tricht.

Kinderen Meissenberg

Ronald, wij missen jezo.
Met je trouwe ogen en je gulle lach..
Toch ben je in gedachten steeds bij ons.
Altijd, dag en nacht.

Het is twee jaar geleden dat wij afscheid van hem
namen

Ronald Zeelen
Wij gedenken hem in onze gebeden in de tweede
jaardienst, die zal worden gehouden op zondag 6
november a.s. om 11.00 uur in deSt. Martinuskerk
te Stem.

Familie Zeelen-van Rossum
Stem, november 1988

In onze gehele
benedenverdieping

HALVE PRIJZEN
o.a. Louis-Férand

MAISON SPEE
" I HAUTE COUTURE

HAUTE CONFECTION
Bom, Kerkstraat 31

Ij v.o.f.

fOJ \ Lindeman
UW VERTROUWEN WAARD!

Stationsstraat 6, 6372 GS Landgraaf-Schaesberg
tel. 045-313197

Spoorsingel 4, 6412 AA Heerlen
tel. 045-724808

Dag en nacht bereikbaar
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Onderzoek gaat
half jaar duren

Vervolg van pagina 1Moties PvdA en D66 verworpen
Kamer akkoord met
verkoop van DSM

Over de namen van de
binnengevallen bedrij-
ven noch over de identi-
teit en woonplaats van
de verdachte wenst de
officier van justitie na-
dere bijzonderheden te
verstrekken. „Voor je
het weet stigmatiseer je
de bezochte bedrijven.

soon, van wie ik niet
meer wil vertellen dan
dat hij uit de Oostelijke
Mijnstreek komt."

ker vier tot zes maan-
den in beslag zal ne-
men. „We hebben nu
eenmaal te maken met
een ontkennende ver-
dachte. Bovendien kan
ik niet even op een
knop drukken om vier
doorgewinterde ac-
countants uitsluitend
aan deze legpuzzel te la-
ten werken, verzucht
mrLaumen.

Wel wil de officier van
justitie kwijt dat het nu
lopende onderzoek ze-

men van het bedrijf dat de beursin-
troductie heeft aangevraagd.De dag
voordat de aandelen op de beurs te
koop zijn (genoteerd), wordt de uit-
giftekoers bekend gemaakt.

Van onze redactie economie
Eigen onderzoek leert
echter dat de betrokke-
ne in Landgraaf woont.

En dat hij steekpennin-
gen zou hebben aange-
nomen van koppelba-
zen met wie een of
meerdere van de door
de FIOD bezochte be-
drijven zaken zou heb-
ben gedaan.

Bovendienricht ons on-
derzoekzich uitsluitend
en alleen naar één per-

Rapport over kosten en baten begin december gereed

UEN HAAG - Een ruime kamer-
meerderheid heeft gisteren de te-
genvoorstellen van PvdA en D66verworpen, die betrekking hadden
°P de privatisering van DSM. De. weede Kamer bleek het ruim eens* 2ijn met de mening van de be-
windslieden De Korte en Ruding,
?at het winstrecht op de aardgasop-
rengsten bij het chemieconcern

Roeten blijven (jaarlijks circa 130
"Wjoen gulden).

Dat ook het werkgelegenheidsaspect een voorname rol speelt bij de
keuze is een goede zaak. Bij de vraag: „Bent u voor of tegen aanleg,
als niet aanleggen zou betekenen dat er werkgelegenheid verloren
zou gaan op het vliegveld?" antwoordt 64 procent: wel aanleggen,
terwijl het aantal tegenstanders tot 28 procent beperkt blijft. Daaruit
kun je concluderen dat de Limburger meer belang lijkt te hechten
aan werkgelegenheid dan aan lawaaioverlast.

P.S.

Op het moment dat de geënquêteerdenworden geconfronteerd met
de problemen, zoals geluidsoverlast, die de aanleg van de Oost-
westbaan met zich meebrengt, krabbelt een groot aantal onder-
vraagden terug, namelijk 18 procent. Dat gedrag doet een beetje
denken aan de discussie rond de aanleg van subkampjes in bepaal-
de woonwijken. De meeste mensen zeggen niets tegen dergelijke
kampjes te hebben, mits ze maar niet in het eigen straatje worden
gepland. Dat lijkt dus ook zo te zijn met de LD-enquête. Uitbreiding
van het vliegveld oké, maar overlast nee.

vraag is zelfs een meerderheid (53 procent) van de inwoners van de
rond de luchthaven liggende gemeenten voor aanleg.

Er blijken, aldus de Limburgs
Dagblad-enqüete naar de
wenselijkheid van de aanleg
van de Oost-westbaan op
Maastricht Airport, meer
vóór- dan tegenstanders te
zijn: 35procent tegen 28 pro-
cent. Rechtstreeks gecon-
fronteerd met een derqeliike

Snel besluit NS over
lijn Limburg-Aken

*et de instemming van een meer-
derheid van deTweedeKamer is nu
j»e weg open naar het in de handelwengen van (in eerste instantie 33Procent van) de aandelenvan DSM,
'U nog voor 100 procent staatsei-gendom. Alleen de Eerste Kamer

8c?e}\ e* Privatiseringsvoorstel nog
goedkeuren, maar dat zal naar ver-achtingen geen probleem zijn. Alse senatoren zich snel over hetoprstel kunnen buigen, kan inprincipe nog voor het eind van het

de stap naar de effectenbeurs in
n<nsterdam worden gezet.

Pvha andere voorstellen van devdA-fractie haalden het niet in de
weede Kamer, die gisteren alleen

s ? stemde over de grootste privati-«nngsoperatie Van Nederland (na-
Woensdagvaond het debat hadwaatsgevonden).

beide regeringspartijen, CDA en
qqJt' hadden weliswaar kritische
t'merkingen geplaatst bij onder

v
eer de beschermingsconstructie

ev
n het chemieconcern (tegen eenentvele vijandige overname),aar toonden zich zoals verwachten principiële tegenstanders vane overdracht van het staatseigen-m in particuliere handen.

, worden besproken ligt 5 de-
cember bij de NS-directie op
tafel. Wordt er gekozen voor
een railverbinding tussen
Heerlen en Aken, dan zal dat
geen intercity-lijn worden.
Daartoe ontbreekt het achter-
land, zegt ir W.J. Boon van de
NS.

Maastricht-Simpelveld-Aken

HEERLEN - De directie van
de Nederlandse Spoorwegen
(NS) zal al in december een
beslissing kunnen nemen
over de toekomstige treinver-
binding tussen Limburg en
Aken. Een rapport waarin de
kosten en baten van de twee
alternatieven, te weten Heer-
len-Herzogenrath-Aken en

de H3gen °°k geen neil in een twee-
DSlu at over de privatisering vanVariS te houden zodra de verkoop
ce t tweede tranche van 33 pro-
e nt aan de orde is. Een voorstel vann dergelijke strekking, ingediend«oor de PvdA-er Wöltgens, werd
st 6peens verworpen. Ook een laat-
(__„ vdA-motie, met het voorstel in
md Uten op te nemen dat DSM de, motor voor LimburgUjft> haalde het niet.

Boon, die met ingang van 1 januari
1989 regio directeur Eindhoven
wordt bij de NS, sprak gisteren op
een bijeenkomst van de Samenwer-
kende Kamers van Koophandel en
Fabrieken in Limburg. Volgens
Boon moet er spoedig een besluit
worden genomen omdat de be-
staande spoorlijn Maastricht-Aken
dringend toe is aan modernisering.
In 1990/1991 moet er een goede ver-
binding met Aken gereed zijn.

DSM naar de beurs gaat,
ke 6kn consortium van enkele ban-
e

n net prospectus uitgeven. Dat isn gebruikelijk boekwerkje, be-
emd voor potentiële beleggers,, arm de financiële cijfers (en toe-rn stverwachtingen) zijn opgeno-

Veel inwoners
twijfelen nog

Het onderzoeksrapport van de NS
geeft antwoord op de vraag bij wel-
ke spoorverbinding de investerin-
gen en andere kosten zullen opwe-
gen tegen de opbrengsten. Markton-
derzoekers van de NS hebben zich
gebogen over de te verwachten ver-
voerssterkte op beide genoemde
trajecten. Een spoorlijn tussen
.Heerlen en Aken via Kerkrade is
niet in het onderzoek meegenomen
omdat dat te kostbaar is.

Vervolg van pagina 1

Vervolg van pagina 1tier onderzoek blijkt dat inwo-
len Van die Plaatsen nogal twijfe-
st t

oVer de aanleg van de nieuwe
be^ en landingsbaan. Zie bijvoor-

etd de antwoorden op de vraag:

Volgens Boon heeft de spoorlijn
Maastricht-Aken het voordeel dat ze
al bestaat en dat langere afstanden
normaal gesproken meer reizigers
trekken. De trein is bovendien een
snel transportmiddel als het om lan-
ge afstanden gaat. Op het korte tra-
ject tussen Heerlen en Aken zal een
spoorverbinding erg veel concur-
rentie van auto en bus ondervinden,
aldus Boon. Het belang van een
eurocity- of intercityverbinding met
Aken schat hij niet hoog in. De
treinreiziger uit het gebied boven
Eindhoven gaat toch via Arnhem of
Venlo naar Keulen. Volgens Boon
zal het gekozen alternatief in
1990/1991 tot stand moeten komen.

t>
'' ent u voor of tegen aanleg, ookarmeer dat tot een toename van de
> il»dsoverlast voor de omwonen-en zou leiden?" 59 procent is dangen en 35 procent voor. Vijf "pro-

nt heeft geen mening. Op de vraag
aarin alleen naar het voor en tegen,

(j n de aanleg werd gevraagd, luid-
(-„ het antwoord nog omgekeerd
vo,i .2 voor; 23,4 tegen).

Nederland en de Randstad, andere
centra van merkenfraude in ons
land. In Limburg heeft de ECD dit
jaar al een veertigtal onderzoeken
naar merkenfraude verricht, een
stijging ten opzichte van vorig jaar.
Daarbij zou zeker voor enige miljoe-
nen guldens aan vervalste produk-
ten inbeslaggenomen zijn.

In het buitenland, met name buiten
Europa, komen vervalste onderde-
len van apparaten al vaker voor,
waarbij de consumenten wel dege-
lijk gevaar lopen. Zo zijn er al ver-
valste hartkleppen en onderdelen
van auto's en vliegtuigen in de han-
del. Ook vervalste chemicaliën voor
gebruik in de landbouw en nep-me-
dicijnen worden op de markt ge-
bracht.

Stalenhoef ontkent overigens dat
Limburg in Nederland hèt centrum
voor devervalsingvan dure merkar-
tikelen (assemblage en distributie)
is, zoals de laatste tijd wel vaker is
beweerd. Volgens het hoofd van de
ECD is de situatie in Limburg niet
ernstiger dan in Brabant, Midden-

Miljoenen
Volgens Stalenhoef zijn in Neder-
land met merkenfraude jaarlijksen-
kele tientallen miljoenen gemoeid,
al noemt hij dat bedrag niet meer
dan een 'gok.

Pas geleden nog werd in Venlo de"
grootste vangst gedaan van dit jaar
voor wat betreft Limburg: in een
woning werden 1196 vervalste
merkartikelen onderschept.

Automobilisten in Lim-
burg, zoals deze inwoner
van Maastricht, moesten
gisteren voor de eerste
keer deze herfst aan de
slag met de ijskrabber^.
Het vroor ook de afgelo-
pen nacht flink, met mi-
nima tot -7 graden.

Volgens Stalenbroek is ook de cen-
tralerol die Nederland in Europa als
distributie- en assemblageland van
vervalste merkartikelen wordt toe-
gedicht, nogal overtrokken. Ook in
andere Europese landen zou op gro-
te schaal handel in die goederen
plaatsvinden.

n zelfde soort verschuiving is op
merken: bij de vraag: 'bent u voor

■iQ. _gen aanleg, als niet aanleggen
V,betekenen dat er werkgelegen-

v 'd verloren zou gaan op het vlieg-
typi procent antwoordt dan:

ei aanleggen, terwijl het aantal te-genstanders tot 28 procent beperkt
j,nft. Volgens onderzoeksleider drsans Leemans moet danook uit de
VpWe worden geconcludeerd dat

el mensen geen duidelijke me-
|.?£g hebben over de aanleg. Wel

het werkgelegenheidsargu-
t erit voor de meeste mensen meer

tellen dan de lawaaioverlast.

Uitbreiding
intercity's

HEERLEN - De Nederlandse
Spoorwegen zullen de interci-
ty-verbinding met Heerlen
uitbreiden omdat het aantal
sneltreinenvan en naar Heer-
len in de avonduren en in de
weekeinden onvoldoende is.
De uitbreiding van de interci-
ty's is opgenomen in de NS-zo-
merdienstregeling 1989. Deze
gaateind mei van het volgend
jaar in.

Uitslag referendum: 83 procent voor handhaving tijden vóór het experiment heeft uitge
sproken.

Winkeliers in Maastricht
tegen vrije openingstijd

Gezien de niet mis te verstane uit-
slag van het referendum heeft het
FOVM-bestuur het experiment in-
middels afgewezen. Buiten kijf
staat dat ook het winkelpersoneel,
blijkensreacties van afvaardigingen
op de voorlichtingsavond van de
FOVM, zich fel zal verzetten tegen
het experiment. Het FOVM-bestuur
vreest, in het geval de gemeente de
deregulering van de sluitingstijden
toch zou doorzetten, de winkelbe-
drijven voor grote problemen bij
hup personeelsbezetting zullen
worden geplaatst. Voorzien wordt
dat de meesten van het potentieel
aan jongewerknemers het zullen la-
ten afweten wegens de aanslag op
hun sociaal leven en een andere
werkkring zullen verkiezen.

(ADVERTENTIE)

Maandelijks wisselend
'MENU VOOR TWEE'

Bekroonde streekgerechten... vanaf ’ 1 4,50
Deze week beveelt chef-kok Jan

Lux u aan:
Valkenberghse K'nienebats,

konijnenbout bereid op
Valkenburgse wijze met drie

verse groenten van het seizoen,
gemengde sla, verse warme

appeltjes uit Margraten, Franse
frietjes en gebakken

aardappeltjes

’ 22,50
öf

Stoofpot van vijf verschillende
luxe vissoorten, bedekt met een

kreeftesaus, Hollandse
garnaaltjes en rivierkreeft met
drie verse groenten van het

seizoen, gemengde sla, gekookte
en gebakken aardappeltjes

’ 26,50
Ook voor gezelschappen.

Reservering gewenst.

L-Tfcß ESTAURANT Ia Brasserie I
Passage 1 -3, Valkenburg

Tel 04406-1 4433
Prijswinnaar Neerlands Dis Bokaal.

Het restultaat van het notarieel ge-
controleerde referendum heeft het
FOVM-bestuur gisteren overhan-
digd aan wethouder mr Theo Ver-
meegen van Financiën. B en W zul-
len de uitslag laten meewegen bij
hun nog te formuleren voorstel over
het experiment, dat nog dit jaaraan
de gemeenteraad wordt voorgelegd.

MAASTRICHT - Verreweg de
meeste winkeliers van Maastricht
zijn tegen het loslaten van de slui-
tingstijden - binnen een limiet van
52 uren per week - in het kader van
het experiment met het dereguleren
van deWinkelsluitingswet.Liefst 83
procent van de ondernemers in
Limburgs hoofdstad is vóór hand-
having van de bestaande situatie.
Dat is gebleken uit een referendum
dat de FOVM, het overkoepelend
orgaan van de plaatselijke winkel-
vestigingen, heeft gehouden na de
aanwijzing door Economische Za-

ken van Maastricht als "D-gemeen-
te" voor dit experiment.

Voor het referendum werden alle
(1621) bij de Maastrichtse Kamer
van Koophandel registreerde on-
dernemers aangeschreven. Van dit
aantal respondeerden er 851, ofwel
ruim 52 procent. Het FOVM-be-
stuur noemt dit percentage boven-verwachting zeer hoog en een dui-
delijke aanwijzing dat deze kwestie
bij de ondernemers bijzonder hoog
wordt opgenomen. Volgens de
FOVM behoort bij het aantal niet

reagerende ondernemers een groot
percentage, dat geen of nauwelijks
betrokkenheid heeft bij het experi-
ment. Met uitsluiting van het aantal
ondernemers, dat bij voorbaat vóór
het experiment is, zoals tanksta-
tions, de meubelbranche, videothe-
ken en de tweedehands straathan-
del, kan het aantal winkeliers dat de
bestaande situatie wil handhaven
gesteld worden op ruim 92 procent.
Opmerkelijk is dat in afwijking van
het voóf het experiment opterende
(landelijke) Filiaal- en Grootwinkel-
bedrijf in Maastricht slechts eender-

de van de grootwinkelbedrijven in
dit opzicht meegaat. Tegen ver-
wachting heeft 57 procent van de
meubelbranche zich uitgesproken
vóór handhaving van de huidige
toestand. Van de grotere electro-za-
ken deed dat 90 procent, van dekap-
perszaken 85 procent, van de doe-
het-zelfzaken 65 procent. De schoe-
nen- en speelgoedbranches ver-
klaarden zich voor honderd procent
tegen het experiment. Voor de "mo-
destad" Maastricht is eveneens op-
merkelijk dat van de kleding- en
textielzaken slechts 7 procent zich

provincie
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Oost-west-
baan

(ADVERTENTIE)

Exclusieve
STIJLMEUBFXSHOW

Kasteel Bom

Vrij, 4-11 v«rt 10-22 tl.
Zat. 5-ilv«m10-22u.
Zond 8-t1van 13.30-20 u>

f mnmrmiP^^H^

\_Kerkstraat 43, Bom __,_/"*
"'"'''■ - " *

" Frans Van Eyndhoven (rechts) met de erepenning van de provincie en de daarbij beho-
rende oorkonde. Links gouverneur dr. Kremers. Foto: widdershoven

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Oud-
PLEM-directeur Frans
van Eyndhoven (61)
heeft gisteren van gou-
verneur dr J. Kremers
de erepenning van de
provincie gekregen. Dit
vanwege zijn grote ver-
diensten voor de ener-
gievoorziening in Lim-
burg, aldus Kremers.
De bijeenkomst giste-
ren bij de PLEM, vond
plaats in besloten kring.
Vandaag neemt hij offi-

Erepenning voor
Van Eyndhoven

cieel afscheid. Dinsdag I
jongstleden ging hij
met VUT.

34 jaar geleden kwam
Van Eyndhoven terecht
bij de Mauritscentrale
(Staatsmijnen). Daarna
ging hij naar de PEN in
Noord-Hollanden de af-

gelopen 71/2 jaarwerkte
hij bij de FLEM.
Van Eyndhoven blijft
overigens nauw betrok-
ken bij het hele elektri-
citeitsgebeuren. Hij is
onder meer commissa-
ris geworden van Kor-
rel, een dochteronder-

I neming van de PLEM.

Bedoeling van Korrel is
een cementfabriek te
bouwen waarin cement
wordt gemaakt dat voor
75 procent uit vliegas
bestaan. Vliegas is een
afvalprodukt van ko-
lengestookte centrales
en wordt in de komen-
de jaren in grote hoe-
veelheden geprodu-
ceerd. Verder zit hij in
een landelijke werk-
groep, die in Nederland
een lokatie zoekt voor
de opslag van overtolli-
ge vliegas.

Twee Somaliërs
in hongerstaking

In centrum te Sweikhuizen

Van onze verslaggever
SWEIKHUIZEN - Twee van de
twintig in asielzoekerscentrum
Moorheide te Sweikhuizen ver-
blijvende Somaliërs zijn sinds af-
gelopen dinsdag in hongersta-
king. In totaal zijn nu ongeveer
70 Somaliërs in hongerstaking,
verdeeld over opvangcentra in
Luttelgeest, Alkmaar en Sweik-
huizen.

In eerste instantie ontkende het
ministerievan WVC het gegeven
als zou er in Sweikhuizen een
hongerstaking aan de gang zijn,
maar na telling van de voedsel-
bonnen moest men dit toch er-
kennen.

De hongerstaking wordt geïni-
tieerd vanuitLuttelgeest. Daar in
de buurt ligt een kolonie waar

nogal wat leidinggevende Soma-
liërs verblijven. De aktievoer-
ders hebben gezegd door te gaan
met de hongerstaking tot hun
eisen zijn ingewilligd. Zij willen
onder andere gesprekken met
het ministerie van justitie, Am-
nesty International en het Hoge
commissariaat voor de vluchte-
lingen in Nederland. De honger-
stakers verlangen de vluchtelin-
genstatus.

Volgens een woordvoerder zijn
er meer Somaliërs die aan de
hongerstaking willen meedoen
uit sympathie met de aktievoer-
ders. Er verblijven in Nederland
ongeveer 400 Somalische vluch-
telingen. „Het overgrote meren-
deel van hen",, aldus de woord-
voerder, „heeft geen enkele sta-
tus". Velen verblijven al meerde-
re jaren in ons land, zegt hij.

'Limburg geen spil
in vervalsen merken'

Woordvoerder Economische Controle Dienst:



in Beek wordt verricht.
In Moskou wordt vol-
gens Bonne gewerkt
aan een soortgelijke
dienst voor het lucht-
verkeer in de Sovjet-
unie. Van Sovjetzijde is
volgens Bonne ook be-
langstelling getoond
voor samenwerking
met Eurocontrol.
Het bezoek van de Sov-
jet-delegatie duurt tot
en met zaterdag.

bezoekt. In de vakbond
voor burgerluchtvaart-
personeel zijn alle be-
roepscategorieën in
deze bedrijfstak verte-
genwoordigd. De voor-
zitter van de bond, A.
Gridin en het hoofd van
de dienst buitenlandse
betrekkingen V. Fina-
guine, leiden de delega-
tie.

Het is deeerste maal dat
een delegatie uit de
Sovjetunie Eurocontrol

Van onze verslaggever

HEERLEN - Voor de DSM-medewerkers in Limburg start
deze maand definitief het personal-computerproject. DSM
heeft een overeenkomst gesloten met het grootwinkelbedrijf
V&D.

Amfetamine
in autobus

onderschept
AKEN - De Duitse douane heefl
zon tien kilo amfetamine in beslas
genomen bij de grensovergang
Aken-Horbach. De amfetamine z?
in twee plastic zakken die weer w 1
een krant gewikkeld waren. Dit v
les was opgeborgen in een tas dieij
de bus van Aken naar Heerie»
stond.

De tas was van een 19-jarige jong 6*

uit Aken, die daarmee blijkbaj
naar Heerlen wilde reizen. Bij »_
grens was zijn trip echter al ten ei"'
de. De in beslag genomen amfe^
mine heeft een straatwaarde van &
geveer 20.000 DMark.

Van de Ven van KvK:
'Meer aandacht

NS voor
vracht nodig'

HEERLEN - De Nederland^
Spoorwegen moeten zich meer J°'
spannen om de concurrentieposrtl6
van Nederland als Europese yef'
voersnatie in stand te houden. Da
vindt J. van de Ven van de Kam«
van Koophandel voor Noord-Lu11'burg.

meld dat de werknemers gebruik
kunnen maken van de financie-
ringsregelingen (persoonlrjke le-
ning) van het winkelbedrijf.

Een zegsman van V&D verwacht
lat zon 3.000 van de 14.500
HSM'ers, die aan het project kun-
ien meedoen, een PC zullen aan-
ichaffen. De goedkoopste, comple-
e PC-set kost 2.800 gulden; de
luurste versie kost ongeveer 6 mil-
e. „De goedkoopste set kost in onze
winkels al gauw 500 gulden meer",
ildus B. Slothouber van V&D.

Kijkdagen
Belangstellende DSM'ers kunnen
deze maand de apparatuur bekij-
ken. In Geleen in de kantine van
Centrale Opleidingen aan de Burge-
meester Lemmensstraat, is dat op
zaterdag 12 november (10 tot 15.30
uur) en van maandag 14 tot en met
donderdag 17 november van 16 tot
20 uur. In Heerlen kan men zich in-
formeren in de kantine van het
DSM-hoofdkantoor: op zaterdag 19
november (10 tot 15.30 uur) en van
maandag 21 tot en met woensdag 23
november van 16 tot 20 uur.

DSM'ers kunnen tevens profiteren
de service van het grootwinkel-

bedrijf en gebruikmaken van een
lulptelefoon, die zeven dagen per
.veek (tot 's avonds halfelf) bezet is.
De apparatuur is veelomvattend,
/an spelcomputers tot geavanceer-
de sets. In het tweewekelijks ver-
schijnend DSM-nieuws wordt ge-

Tot eind februari kunnen de
DSM'ers besluiten deel te nemen
aan het PC-project, dat tevens be-
doeld is voor oud-werknemers die
per 1 april jl. met de VUT gingen of
arbeidsongeschikt werden ver-
klaard.

Gewapende
overval Heer

vIAASTRICHT - Enkele gewapen-
de mannen hebben gisteravond
<ort na sluitingstijd om 21.05 uur
2en Jac Hermans-winkel aan de
Burg. Cortenstraat in Heer overval-
len. Zij konden zich meester maken
van de dagopbrengst of een deel
daarvan. Over de omvang van de
buit was hedenochtend nog niets
bekend. Van daders ontbreekt elk
spoor.

Volgende week dinsdag zal het offi-
ciële contract tussen V&D en DSM
worden ondertekend. Waarschijn-
lijk zal directeur Warenhuizen, Ton
Dreesmann, voor V&D de overeen-
komst ondertekenen.

Geen onderzoek naar
gevolgen straling

radiomast Hulsberg

Nu de winter met rasse schreden nadert breken
voor de watervogels moeilijke tijden aan. Voedsel
zoeken wordt dan een probleem. Deze eend moet
zich door een tapijt van bladeren worstelen op zoek
naar iets eetbaars. „„*„„„Foto: PETER DEJONG

Toenamefraude met tachografen
Chauffeurs overtreden

vaker rijtijdenwet

Volgens het voormalige TweedeKa'
merlid verzwakt de positie van N*
derland. Met name in het goedere
vervoer per rail zijn verbetering^
mogelijk. De spoorverbinding V3j
Rotterdam naar het Roergebied &
Zuid-Duitsland is voor de havef
van groot belang, stelt Van de Vep'
De tijd die nu nodig is om een cot>'
tainer over dit traject te vervoer^is echter veel te lang. „Het traj^
Hamburg-München neemt een dej'
de minder transporttijd in beslag-

Van onze verslaggever van vrachtauto's en bussen registre-
ren.

Van onze verslaggever

Kostenfactor

Gezamenlijk programma
van regionale omroepen

den maandenlang medisch in de ga-
ten gehouden moeten worden, vele
miljoenen guldens. Aangenomen
mag worden dat de minister het be-
nodigde bedrag voor zon arbeidsin-
tensief onderzoek niet op vindt we-
gen tegen het vage vermoeden, dat
er daadwerkelijk iets met de zend-
straling van de radiomast Hulsberg
aan de hand zou zijn.

Hoeben hoofdaalmoezenier

bij luchtmacht

Landelijk gezien werden door de
rijksverkeersinspectie de laatste
maanden ruim 1.300 bussen aange-
houden. Bijna tweehonderd chauf-
feurs kregen een proces-verbaal en
nog eens 82 bestuurders (vijf pro-
cent) een onmiddellijk rijverbod.
Bij een controle vorig jaar deelde de
rijksverkeersinspectie aan 53 chauf-
feurs (4,5 procent) een rijverbod uit
en in 1986aan 46 chauffeurs (1,9 pro-
cent). Onafgebroken rijtijden van
ruim twintig uur per etmaal bleken
geen uitzondering te zijn.

VALKENBURG -Er komt geen on-
derzoek naar mogelijke schadelijke
gevolgen voor de gezondheid door
radio-magnetische straling van de
radiomast Hulsberg, op het grond-
gebied van de gemeente Valken-
burg. Dit ondanks serieuze ge-
jondsheidsklachten door omwo-
nenden, klachten over het disfunc-
tioneren van apparaten die daar op
het stroomnet zijn aangesloten en
het aandringen voor een onderzoek
door de gemeente Valkenburg.

HEERLEN - De uit Heerlen afko^stige 52-jarige luchtmachtaalmoeZ6"

nier drs H. Hoeben is per 1 novei£ber benoemd tot hoofdluchtmac^
taalmoezenier. Hij is lid van de orf
van de Missionarissen Oblaten v<^de Onbevlekte Maagd Maria (OlVll'

Van onze verslaggever
HEERLEN - Het aantal overtredin-
gen van de rijtijdenwet in de perio-
de februari tot augustus is toegeno-
men. Op belangrijke doorgaande
routes werden door de Rijksver-
keersinspectie 448 bussen gecontro-
leerd. Chauffeurs van 32 bussen
kregen een proces verbaal. Zestien
bussen mochten niet meer verder
rijden. Negen bussen werden be-
stuurd door buitenlandse chauf-
feurs die de rijtijdenwet hadden
overtreden.

MAASTRICHT- De negen regionale omroepen in Nederland presenteren
zich vandaag voor het eerst in één gezamenlijk programma. Aanleiding is
het symposium 'Alle 13 goed' in Maastricht. Op deze bijeenkomst zullen
de negen bestaande en vier toekomstige regionale omroepen met elkaar
spreken over de toekomst van de regionale radio. Tussen 18.00 en 19.00
uur krijgen de luisteraars de gelegenheid om over dit onderwerp ook hun
zegje te doen.

Dat is gisteren meegedeeld door een
woordvoerder van het verantwoor-
delijke ministerie (Volkshuisves-
ting, Ruimtelijke Ordening en Mi-
lieubeheer) in Den Haag.

Pas wanneer bij het ministerie meer
gezondheidsklachten over zend-
straling binnenkomen, en dan met
name van mensen die in buurt van
andere dan de Hulsbergse mast wo-
nen, zal opnieuw bekeken worden
of er aanleiding bestaat de straling
op negatieve gevolgen te onderzoe-
ken.

Dat kan dan in een speciale aflevering van het 'phone-in'-programma
'Post aan de telefoon', dat al dagelijks via Radio Rijnmond wordt uitge-
zonden en dat morgen voor deze gelegenheid rechtstreeks vanuit Maas-
tricht komt. Erik Post is de presentator.

Onder de 448 bussen die werden ge-
controleerd bevonden zich 131 voer-
tuigen van buitenlandse onderne-
mingen. Dit jaar zijn in Limburg
minder controles uitgevoerd omdat
de personele bezetting uitbreiding
niet toeliet.

Het ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat meldt een opvallende stij-
ding van fraude met tachografen.
Dat zijn apparaten die de rijtijden

De negen omroepen brengen de uitzending op hun eigen frequentie en
hebben telefoonteams klaar zitten om de reacties van luisteraars door te
sluizennaar de centrale redactie van het programma. Aan deze radio-ope-
ratie werken circa 40 programmamakers, technici, telefonistes en overige
werknemers van de regionale omroepen mee.

In september heeft de rijksver-
keersinspectie ruim 7.500 vrachtwa-
gens aangehouden. Een proces-ver-
baal kreeg 12,1 procent van de
chauffeurs of ruim negenhonderd
man. Vorig jaar was dat 11,8 pro-
cent. Een rijverbod werd 3,9 pro-
cent van de bestuurders opgelegd
tegen 2,1 procent in 1987.

Hoeben volgt de Jezuïet E. LamP^
op, die met ingang van dezelfde d?
turn wegens functioneel leeftir
sontslag de dienst van derooms-K?
tholieke geestelijke verzorging &jj
de Koninklijke Luchtmacht he^1

verlaten.

Ondanks lichamelijkeklachten van
omwonenden, zoals hoofdpijnen,
concentratieverlies, eczeem, uitslag
en vermoeidheid en kritische vra-
gen hierover in de Tweede Kamer
door CDA, WD en PvdA, vindt mi-
nister Nijpels het niet nodig om te
onderzoeken of de straling daad-
werkelijk gevolgen heeft voor de
volksgezondheid. Veediefstallen in ons land nemen toe, maar niet in Limburg

Zoals bekend, bestaan er al langer
klachten over de radiozender Huls-
berg, die eigendom is van de
PTT/NEZOMA (Nederlandse Om-
roep Zender Maatschappij) en een
zendcapaciteit heeft van 20 kilo-
watt. Naast bovengenoemde licha-
melijke klachten, doen zich ookrare
verschijnselen voor bij electrische
apparaten, die daar zijn aangesloten
op het stroomnet. Zo komt het re-
gelmatig voor dat strijkijzers het
ANP-nieuws brengen, dat op orgels
Russische zenders doorklinken, dat
teveetoestellen van het ene kanaal
naar het andere springen en dat ho-
me-computers dol draaien.

zeer vakkundige wijze ter plekke ij1

het weiland waren geslacht, Niet al'
tijd wordt het vlees aan de man ge'
bracht. Gebleken is dat daders val 1

veediefstal het ook zelf in hun vrieS
kast of -kist voor eigen consumptie
opslaan.Verzekering van vee op

langere termijn duurder

Nijpels stoelt zijn beslissing mede
op het gegeven dat nog nooit weten-
schappelijkis aangetoond datradio-
magnetische straling daadwerkelijk
(negatieve) invloed kan hebben op
de gezondheid van mensen. Daar-
naast verwijst hij ook naar interna-
tionale richtlijnen (INPA-blootstel-
lingslimieten), waar de zendmast in
Hulsberg aan zou voldoen.

De Gezondheidsdienst voor Diere] 1

in Heythusen kan een belangrij!1

hulpmiddel aandragen bij de ident 1'

ficatie van gestolen vee. Bij dijj
dienst is van elk rund een paspoof1
in de vorm van een schets van de.
huid aanwezig. Een paspoort da1

eigenlijk bedoeld is voor de bestri)'
ding van besmettelijke veeziekten-Van deanderekant vergt een derge-

lijk onderzoek, waarbij omwonen-

Voor veel onwonenden, die in fe-
bruari van dit jaaral aandrongen op
onderzoek, zijn de lichamelijke
klachten wel degelijk te wijten aan
dezendstraling. Een van deredenen
om dat aan te nemen, is het feit dat
deze mensen, wanneer zij bijvoor-
beeld verhuizen of op vakantie
gaan, plots helemaal geen last meer
hebben van hun 'zendkwaaltjes.

Komen controleurs uit bij vee waar'
van de eigenaar het paspoort nif!
kan tonen dan wordt in de volledi»
geautomatiseerde documentat'f
van de dienst in Heythuysen de a>'
komst van het dier nageplozen. Va"
vermiste dierenwordt de schetsvall
de huid ook aan alle veehouder 8
doorgegeven.

Eenkleurige runderen en varken'
hebben een oormerk in plaats vall
een schets van de huid. Schape!|
worden alleen van zon oormefj'
voorzien - en niet door de gezonff'
heidsdienst maar door de fokkerij'
organisaties - als ze in een start 1'
boek zijn ingeschreven.

Van onze verslaggever
ROERMOND - Op wat langere ter-
mijn zal de verzekering van vee te-
gen diefstal aanmerkelijk duurder
worden. Een woordvoerder van de
verzekeringsmaatschappij Interpo-
lis in Tilburg zei donderdag dat op
zeer korte termijn nog geen premie-
verhoging aan de orde zal zijn. Om-
dat het aantal veediefstallen in het
gehele land nog altijd toeneemt zal
daar op den duur evenwel niet aan
te ontkomen zijn.
In Limburg blijft het aantal aangif-
ten van veediefstal al eenjaar ofdrie

ongeveer gelijk. In 1986 werd daar-
van bij de rijkspolitie Limburg 23
keer aangifte gedaan; in 1987 twin-
tig keer en dit jaarzijn er al 21 van
zulke vermogensmisdrijven ge-
meld.

Diefstal van vee uit de weide wordt
met een zwaardere straf - maximaal
zes jaar gevangenisstraf - bedreigd
dan andere diefstallen.Die strafver-
zwaring is er omdat vee in het wei-
land bijna niet tegen diefstal is te
beveiligen. Bij het zoeken naar de
dieven zijn er haast nooit bruikbare
sporen of getuigenverklaringen. .

Boeren die in verband met de be-
perking van melkleveranties het
melkvee hebben verruild voor
mestvee zijn vooral de dupe van de
veedieven. Dikbillen en duurdere
buitenlandse rassen worden het
meest gestolen. Dat vee is ook het
duurst in de verzekering. Voor
melkvee moet een gulden en drie
kwartjes premie voor elke duizend
gulden waarde worden betaald.

Voor het duurdere en zeldzamere
mestvee kan de premie oplopen tot
tien gulden per 1000 gulden waarde.
Een woordvoerder van Interpolis

zei donderdag dat maar een gering
aantal boeren hun veestapel tegen
diefstal en catastrofes heeft verze-
kerd.

Veediefstal komt in Limburg en
Noord-Brabant nogal eens voor
vanuit weilanden en stallen die
dichtbij de grens met België zijn ge-
legen. De indruk bestaat dat dat ge-
stolenvee snel de grens wordt over-
gebracht en daar onmiddellijk ge-
slacht en aan de man gebracht
wordt. Ook heeft de politie vaak
sporen gevonden die er op duidden
datkoeien, kalveren en schapen op
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PC-projectbijDSM
definitief van start

Minimale kosten voor werknemer 2.800 gulden Russische bezoek
aan Eurocontrol

SCHIPHOL - Een dele-
gatie van de vakbond
voor burgerluchtvaart-
personeel van de Sov-
jetunie brengt volgende
week een bezoek aan de
Eurocontrol-organisa-
tic in Brussel en aan het
verkeerleidingscen-
trum van deze Europe-
se organisatie in Beek.
De reis wordt gemaakt
op uitnodiging van de
vakbond Europese Be-
ambten.

Volgens woordvoerder
A. Bonne van de vak-
bond Europese Beamb-
ten is de delegatie voor-
al geïnteresseerd in de
centrale databank van
Eurocontrol. Daarin
zijn allevluchtschema's
van alle maatschappij-
en opgeslagen. Deze ge-
gevens zijn van groot
belang bij het regelen

van de verkeersstroom
in het Europese lucht-
ruim, een taak die voor
een deel door het ver-
keersleidingscentrum
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oostelijke mijnstreek

WEEKEND-
AGENDA'Schelsberg'

gevaarlijkste
verkeerspunt
HEERLEN - De rotonde onderaan de Schelsberg (de enige ro-
tonde die Heerlen heeft) is het gevaarlijkstekruispunt in de ge-
meente. In de periode van 1983 tot en met het eerste kwartaal
van dit jaar, gebeurden er 255 ongelukken. In 24 gevallen raak-
ten daar mensen bij gewond. Er vonden in genoemde periode
geen dodelijke ongevallen plaats op derotonde.

Van onze verslaggever

De avond-,weekend- en zondag-
diensten beginnen op vrijdagavond
en eindigen de volgende week vrij-
dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Bel TIGH S 711400.
HEERLEN. Heerlerbaan, Caumer-
boord 31, S 412647 en Ganzeweide,
Stanleystraat 23, S 210772.Zater-
dag van 8.30 tot 18 uur Ritzen, Sta-
tionstraat 24b, S 713269. Zaterdag
van 10 tot 14 uur Ganzeweide. B.g.g.
TIGHS 711400.
LANDGRAAF. Nieuwenhagen,
Bernhardstraat 52, S 312294. Voor
spoedgevallen dag en nacht bereik-
baar.
KERKRADE - EIJGELSHOVEN.
Schönefeld, Hoofdstraat 2,
S 452523
KERKRADE-WEST. Kerkrade-
West, Akerstraat 79, S 415440. Voor
spoedgevallen dag en nacht ge-
opend. Snijders Kerkrade West,
Kampstraat 114, S 420777. Dag en
nacht geopend.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheiderstraat 52, S 460923.
Zaterdagvan 10.30 tot 16 uur en zon-
dagvan 12 tot 13 uur en van 18 tot 19
uur. Voor spoedgevallen dag en
nacht geopend.
SIMPELVELD-BOCHOLTZ. Vonc-
ken, Dr. Ottenstraat 9, Simpelveld,
S 441100. Zaterdag van 11 tot 15
uur en zondag van 14.30 tot 15 uur.
Voor spoedgevallen kan men te-
recht van 22 tot 22.30 uur.
HOENSBROEK. Janssens, Kou-
venderstraat 90, S 225677.
NUTH. Voor spoedgevallen eigen
apotheek (bgg TIGH S 711400).

TIGH - HEERLEN.
S 711400
i

(Informatie over avond- en week-
einddiensten van artsen, tandart-
sen, apothekers en het Groene
Kruis.)

" Ken van de werken op de expositie van de Kerkraadse fotograaf Theo Gijzen. Deze 'kiek
is genomen tijdens deNationale Straatspelendag in Landgraaf.

exposities

MAASTRICHT
2n■»« Coming to America, dag. 14.30 en"■"JU uur, za zo ook 18uur. Bambi, za zo«n wo H.30 uur. Die Hard, dag. 14.30 20" uur, za zo ook 18.15 uur. Red
is ?n dag' 1430 en 21 uur- m zo ook
OJO uur. Cinema-Palace: Big Busi-«ss, dag. 19en 21.30 uur,za zo ook 16.30"r> zo ook 14 uur. Good morning Viet-«m, dag. 19en 21.30 uur,za zo ook 16.30

lio£'.i_zo ook 14 uur- De ondraaglijke
'Wtheid van het bestaan, dag. 20.15
]r" ° ook 16-30 uur- Junglebook, za'«"JO uur, zo 14.30 uur. Palace 2: Porno-

dag. doorl. v.a. 13.30uur, za
d" va- 14 uur. Ciné-K: Babette's Feast,
I„ ' ..9-45 uur- Maurice, dag. 21.45 uur.

Blue Velvet, dag. 20 uur. Po-
"f^ïtsi, dot/m zo 21 uur. A gathering1 old men, dag. 22 uur. Umberto D, ma"m wo 21 uur. Kinderfilmhuis Zoem:öl'nco Chico, zo 14 uur.

SCHAESBERG
"Ulokino: Salsa, do t/m za 20 uur. Ac
"°n Jackson, vrij t/m zo 22.15 uur.

HEERLEN
«oyal; Die Hard, dag. 15 18.15en 21 uur.
18 !; c°ming to America, dag. 15.30° en 20.30 uur. Bambi, za zo wo 14 uur.
2n,*lm: Red Heat, dag. 15.30 18.30 en
IQ ie uur- H5: Masquerade, dag. 14.15
P en 21.15 uur, za zo ook 16.15 uur.*vu Dead 2, dag. 14.30 19.30 en 21.30". za zo ook 16.30uur. Good morning
or!t ,2m' da8- 14 18.30 en 21 uur, za zo°k 16 uur. The unbearable lightness of"emg, dag. 20.30 uur. Action Jackson,
£°g- 14 en 18.30 uur, za zo ook 16 uur.
zo Slness. dag. 18.45 en 20.45 uur, za
i, ook 16 uur, do vrij ma di ook 14 uur."nele book, za zo wo 14 uur. De Spie-

**"" Bird Now, vrij t/m ma 21 uur.

LANDGRAAF - 'Acht werkda-
gen in de week. Deze knipoog
naar het beroemde Beatles-num-
mer vormt de titel van een foto-
verslag van de Kerkraadse pers-
fotograaf Theo Gijzen over het
Landgraafse jongeren- en so-
ciaal-cultureel werk. De exposi-
tie van Gijzens fotografische im-
pressies van het huidige wel-
zijnswerk is de komende weken
te bezichtigen in het raadhuis
van Landgraaf.

Expositie fotograaf Theo Gijzen

'Acht dagen' uit
leven van het
Welzijnswerk

Vandaag wordt de tentoonstel-
ling om 20.00 uur officieel ge-
opend door wethouder Thei Gy-
bels. De opnamen van het Land-
graafse welzijnswerk maakte de
Kerkraadse fotograaf, onder
meer bekend van prijswinnende

In totaal gebeurden er in de ge-
meente Heerlen in de tijd tussen
1983 en het tweede kwartaal van dit
jaar 16.910 ongelukken. Zon 9213
gebeurden op wegvakken, 7.697 op
kruispunten. Er waren 31 doden te
betreuren bij die ongelukken. Veer-
tien op kruispunten, zeventien op
wegvakken. In totaal raakten een
dikke tweeduizend mensen ge-
wond.

straat en de M.L. Kingweg, dus de
weg voor het ziekenhuis in Heerlen
langs. Er werden in al eerder ge-
noemde periode 171 ongelukken ge-
registreerd, waarvan zeven met ge-
wonden. Op de autoweg A-76 kwa-
men 77 ongelukken voor, waarvan
vijftien met gewonden en in twee
gevallen met doden. Zodoende
komt deze weg op de tweede plaats.
De derde plaats wordt ingenomen
doorde Willemstraatin het centrum
van Heerlen (tussen Stationstraat
en Dautzenbergstraat), waar 108 on-
gelukken gebeurden waarvan twee
met gewonden.

foto's van het Wereld Muziek
Concours, in de eerste week van
september. Gijzen geeft met zijn
werk op eenvoudige maar tref-
fende wijze een spontane indruk
van plek, activiteiten en gebrui-

Riool
in gesprek

kers van het plaatselijk jongeren-
en sociaal-cultureel werk. Van
Rimburg tot het Eikske, van de
Kakert tot Abdissenbosch. In
kelders, zalen, buurthuizen, klas-
lokalen en gewoon op straat.

IVN Oude Landgraaf
wil meer in beeld

Elke maand 'open huis ' Nieuwenhagen

Er is ook onderzocht waar het weg-
vak te vinden is waar de meeste on-
gelukken gebeuren. Dat is deH. Du-
nantstraat tussen de Tichelbeek-

De rotonde aan de Schelsberg staat
al langer te boek als een gevaarlijk
verkeersknooppunt. De rechterlijke
macht heeft zich er zelfs herhaalde-
lijk mee bemoeid om te bepalen wie
nu (en dan gaat het vooral om de
(brom)fïetsers voorrang heeft. Ver
uit de meeste ongelukken in Heer-
len gebeuren op de rotonde. Dat
blijkt uit een onderzoek van de ge-
meente. Alle ongevallen zijn geteld,
daarna zijn die waarbij gewonden
vielen met drie vermenigvuldigd en
waarbij doden te betreuren vielen,
met vijf. De rotonde krijgt daardoor
een cijfervan 303. Daarmee staat hij
aan een eenzame top. De eerstvol-
gende kruising (Antwerpseweg met
op- en afritten) scoort 180 en de
kruising Groene Boord-Schaesber-
gerweg 162 (in totaal 118 ongeluk-
ken), waarna de kruising Geleen-
straat-Geerstraat volgt met 119 (93
ongelukken).

Rechter

Nummer twee in de rij staat dekrui-
sing Antwerpseweg-Looierstraat-
Eykholt-Apollolaan inclusief alle
aansluitingen van op- en afritten,
dus de omgeving van de stadsauto-
weg bij deze afritten. Daar gebeur-
den 142 ongelukken in de trjd van
1983 tot en met het eerste kwartaal
1988. Daarvan waren er zeventien
met gewonden en er gebeurde in
1987 ook een ongeluk met dodelijke
afloop.

HEERLEN. Wachtdienst voor
spoedgevallen tijdens avond en
nacht vanaf 18 tot 8 uur v.m. 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.

Ruilbeurs
in 'Oave'

Brunssum ARTSEN

Inzake een ingezonden stuk in uw
blad van maandag 31 oktober van
Leo Ritzen het volgende. Men zou
bijna geneigd zijn medelijden te
krijgen met de huiseigenaren omdat
nu voor hen in de gemeenteHeerlen
de rioolbelasting is verhoogd. De
goeden onder hen buiten schot gela-
ten (maar die zijn dun gezaaid),
maar is men er ook van doordron-
gen welke woekerprijzen zij voor
hun panden vragen en dan doel ik
voornamelijk op de vrije sector, de
winkel- en zakenpanden. En over
onkosten van onderhoud gespro-
ken. Daarin heb ik toevallig zoveel
ervaring dat juist die onkosten op
en uit mijn eigen beurs werden be-
taald. Geen wonder dat er veel klei-
ne ondernemers 't loodje leggen,
want het zijn juist die bovenge-
noemde praktijken, die zaken run-
nen onmogelijk maken. Men ver-
geet echter dat men met lege pan-
den blijft zitten en dan is rioolbelas-
ting een pijnlijke zaak, ook als er
geen vuil en water door dat riool
stroomt.
HEERLEN H.J. Vestjens.

MAASTRICHT
sisc^n antenmuseum. Accademia, ba-
-17 vn CÜe-T/m 20/1L°Pen di tim v* 10"
Zipi, '.za en zo H-17 uur. Academisch
van a Mis Maastricht. Schilderijen
Du nne Barneveld. T/m 25/11. Galerie
be?! lafelstraat,2B. Werk van Hans Roe-
u_,.srT/m 16/11, open wo t/m zo 13-18
43 W ie Wanda Reiff, Rechtstraat
Wi_wer't van Ferran Garcia Sevilla en
13 vlLLaessen. T/m 22/12, opendi t/m za
Wert Uur'Pc""oen galerie, Vrijthof 35.
13/li Van Alfons van Leggelo. T/m
SrK ' open wo t/m za 13-18uur. Galerie

en Van Noorden, Recht-
ll/i o 64- Werk van Jos Caelen. T/m
UuUoDen wo t/m za 14-18uur, do 14-20
WerW erie WoUs- Hoogbrugstraat 69.
I inj van Maarten Beks en Lo van der
uTi j ■ T/m 6/11. °Pen w0en vr 14"18
, "r. do 18-20 uur, za 10-17 uur en zo 13-

-' uur. Generaalshuis, Vrijthof. Kun-
Hb uars kjezen kunst. T/m 6/11. VERIO,
/"erbenusstraat 39. Werk van twaalf
1""stenaars uit Gelderland, Brabant en

T/m 6/11, open do t/m zo 13-17
Ex Galer"e Artifort, St. Annalaan 23.

«positie n.a.v. vier bibliofiele mono-
Tftieen over Peter Cox, Lo van der Lin-
"n. n> Arjen van Prooijen enKim Zwarts.i/.m 19/H. Keramiek uit de Euregio. Van"'ll t/m 3/12. Open ma t/m vr 9-17.30"Ur. za 10-16uur. Galerie Fan, Brussels-;traat 80. Werk van Alechinsky. T/m
h"ll, open vr t/m zo 13-17 uur. CCV,

89. Foto's van stichting
T/m 17/12, open ma t/m za 10-17"Ur. ma t/m do ook 19-22 uur. Kamer

*«> Koophandel, Het Bat 2. Werk van
£ene van Keeken. T/m 10/12, open ma
"I? vr 8.30-16 uur. Jan van Eyckacade
J*"*.Academieplein. Werk van Jan Slot-nouber. T/m 20/11, open werkdag. 9-17
jUr> za en zo 14-17 uur. Gouvernement,Mmburglaan 10. Werk vanSjak Jacobuslßnrks en Jac<lues Timp. Van 7/11 t/mj?'l2, open werkdag. 9-17 uur. Galerie
*e»x, Woeker Brugstraat 16. Werk van
ï-a- Cécile Buck, Nicole Hardy, Els
Janssen en Hans Maessen. T/m 26/11.
otninicanerkerk. Werk van Guy

?.|eus, Gerard Caris, Robert Garcet en
jurgenKunz. Van 5/11 t/m 27/11, opendi
HT.vr 10~17uur- zo n"l7uur- Universi-S'tsbibliotheek, Bonnefantenstraat 2.p.erk van HermenegildoSébat en Mariof.'gnatti Monti. Van 4/11 t/m 2/12, openma t/m vr 9-21 uur, za 9-13 uur.

LANDGRAAF
l4*fffhUiS" Grafiek uit Krakow. Vanaf
16 ïi

open t'jdens kantooruren van 14-
-95 „y Galerie Artengroen, Hereweg
odb van Hans Peeters. T/m 17/11,
Uuri°p werkdagen 9-18 uur, do tot 21ur. Iste zondag v/d maand 14-17 uur.

NUTH
u,.''er Jac Vinken, Stationsstraat 282.yïï van Dick van Wijk en Antony van
uur , n' T/m 19/11'°Pen di tJm vr 9-18

" za 9-17 uur.

HOENSBROEK
14/ii ank- Werk van Jo Beuts. T/m

"" °Pen werkdagen 9-16 uur.

KERKRADE
TYwr,e Hoogh Anstel, Sieraden van' uai van Schaik en Peter Kramer. T/m

"" open za en zo 14-17 uur.

BRUNSSUM
van m ke"°ave > Lindeplein sa. Werk
ODBn nin Linnartz. Van 11/11 t/m 5/12,
14 ~ ma t/mvr 14-17uur en 19-21uur, zo*"17 uur.

VOERENDAAL
Mari De Leuf- Dalstraat 2. Werk van
T/rn3^ van Berkel en Joop Rooijers.

HEERLEN
nm?rie S'Bne.Akerstraat 82a. Werk van
27/11 de Bontridder. Van 6/11 t/m
S M Open wo t/m zo 14-17 uur. De
dn tfeI* Akerstraat 88. Werk van Paul
NmÏ. ' T/m 3/11- °Pen do t/"1 ma-
R"iß, Bongerd 13. Aquarellen van Ch.
Uür"v m 18/11' open ma t/m vr 9"16
».„ n*o,kssterrenwacht. Ogen bedro-gen. T/m 30/11, open di t/m zo 13-17 uur,
'en vr ook 19.30-22 uur. Thermenmu-

H "°!'Coriovallumstraat 9. Jan Stuyt enneerlen. T/m 11/12,open di t/m vr 10-17
bli »? en zo 1417 uur- Openbare bi-
rair en Bemardinuscollege. Lite-
p, _X expositie over leven en werk vansi^i1awinkels. T/m 10/11.Filmhuis. Des
24/1 1

s anonymes- Van 3/11 tJm

BRUNSSUM - In het Brunssumse
.gemeenschapshuis dr Brikke Oave
vindt op zondag 13 november een
ruilbeurs plaats voor verzamelaars
van allerlei materiaal. De 'Oave'
gaat om 10 uur openen de organisa-
toren verwachten een grote op-
komst, waaronder veel Belgische en
Duitse verzamelaars.

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - De afdeling Oude
Landgraaf van het Instituut voor
Natuurbeschermingseducatie
(IVN) vindt het hoog tijd worden
haar activiteiten en doelstellingen
extra onder deaandacht te brengen.

Daarom houdt het IVN van Schaes-
berg en Nieuwenhagen voortaan
elke eerste zaterdag van de maand
tussen 9 en 13 uur open huis in zijn
verenigingsgebouw, het voormalige
'gashuisje' aan de Beatrixstiaat in
Nieuwenhagen. Morgen staan daar
de deuren al voor iedereen open.

Het IVN is een landelijke vereni-
gingvan vrijwilligers, die zich bezig
houdt met tal van activiteiten op het
gebied van natuur en milieu. Zo or-
ganiseert de vereniging wandelin-
gen, film- en dia-avonden, cursus-
sen, (school)projecten met en voor
kinderen, natuurbeschermingsacti-
viteiten en inventariseert men het
flora- en faunabestand.

Interesse
„Op die manier proberen we zo veel
mogelijk interesse en aandacht op
te wekken voor de ons nog omrin-

gende natuur en willen we mensen
verantwoordelijkheidsgevoel bij-
brengen voor een gezond milieu,"
laat voorzitter Hagevoort weten.

„Maar het blijkt nog steeds een pro-
bleem om voldoende mensen op debeen te krijgen voor onze activitei-ten. Momenteel moeten we daar-
voor vrijwel uitsluitend steunen op
onze oudere leden. We hebben drin-
gend behoefte aan vooral jonge
mensen die zich actief voor de na-
tuur en het milieu willen inzetten,"nodigt de voorzitter van Oude
Landgraaf zijn jongeplaatsgenoten
uit.

OOSTELIJKE MIJNSTREEK RECDACTIE: 739282

JOURNAAL
Heerlen

HEERLEN. Voor spoedgevallen
TIGH (brandweercentrale) bellenS
711400.
BRUNSSUM-HOENSBROEK.
Voor spoedgevallen eigen huisarts
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor spoed-
gevallen eigen huisarts bellen.
SCHIMMERT. Voor spoedgevallen
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zaterdag
12 uur vlg. telefoonbeantwoorder
van eigen huisarts. Van zaterdag
12.00 uur tot zondagmorgen 10 uur
van Dam, Zonstraat 65, S 452879.
Van zondagmorgen 10 tot maandag-
morgen 8 uur Limpens, St. Pieter-
straat 67, S 452630.
SIMPELVELD-BOCHOLTZ. Crüt-
zen, Dr. Ottenstraat 6, Simpelveld,
® 440333
SCHAESBERG. Zaterdag Eussen,
Brikkebekker 2, S 320660 en zon-
dag Pieck, Pasweg 97, » 311322.
ÜBACH over WORMS-NIEUWEN-
HAGEN. Eigen huisarts bellen.
VOERENDAAL. Praktijk Raad-
huisplein 4 S 751322.

Patiënten gezondheidscentrum
Hoensbroek-Noord kunnen dag en
nacht bellen, S 214821.

$200 miljoen, en het ligt voor de
hand dat er aasgieren op de loer
liggen die een graantje willen
meepikken. Tijdens haar zomer-
vakantie in de Hamptons, een
zeer sjieke badplaats op Long Is-,
land, wordt ze verliefd op Tim
Whalen (Rob Lowe), de kapitein
van een grote oceaanzeilboot. Er
ontstaat een relatie, zeer tot on-
genoegen van Olivia's stiefvader,
een goklustige dronkelap die hetgeld erdoor jaagt. De vijandschap
tussen Gatesworth en Tim is ech-
ter in scène gezet. De bedoeling
is dat Tim met Olivia trouwt, waar-
na zij om het leven zal komen en
de heren de buit zullen delen.
Maar door ongelukkige omstan-
digheden mislukt het opzetje en
Gatesworth komt bij een nachtelij-
ke schermutseling om het leven.
Olivia besluit de schuld op zich te
nemen en Tim vertrekt.

TANDARTSEN

Politieagent Mike McGill, die de
leiding van het onderzoek heeft is
een oude vriend van Olivia en al
jaren verliefd op haar. Hij verdon-
keremaant bewijsmateriaal en de
zaak wordt geseponeerd.

" Ter afsluiting van het gouden ju-
bileumjaarvan de harmonie St. Ge-
rardus Heksenberg wordt morgen
om 20 uur in het gemeenschapshuis
aan de Heigrindelweg een grote
concertavond gehouden. Medewer-
king verlenen de harmonie St. Ger-
lachus Oirsbeek en deKon. Fanfare
St Caecilia Guttecoven, beiden 0.1.v.
Jac. Salden, en de harmonie Ste.
Marie Gracht/Kerkrade 0.1.v. Frans
Housen.

" De afdeling Nieuw-Einde van de
Zonnebloem houdt zondag van 11
tot 16 uur een verkooptentoonstel-
ling van hand- en welfare werken.
Deze vindt plaats in gemeenschaps-
huis 't Heitje.

" In het Bezoekerscetrum Schrie-
versheide vindt tot 26 februari de
tentoonstelling 'Aai eens een kroko-
dil' plaats. In deze tentoonstelling
speelt aanraken een belangrijke rol.
Het is echt de bedoeling dat men
'kijkt' met de handen. Kinderen van
4 tot en met 12 jaarworden uitgeno-
digdom deel te nemen aan een wed-
strijd. De opdracht is om een kroko-
dil te maken van natuurlijke mate-
rialen.

Voerendaal

HEERLEN-HULSBERG-VOE-
RENDAAL. Ramaekers, Temps-
plein 33, S 712013. B.g.g. TIGH S
711400.
KERKRADE-ÜBACH OVER
WORMS-SCHAESBERG-NIEU-
WENHAGEN-EIJGELSHOVEN.
Genders, Heggewikke 37-39 Übach
over Worms, S 315764. Spreekuur
van 11.30 tot 12.00 uur en van 19 tot
19.30 uur.
SIMPELVELD-BOCHOLTZ-GUL-
PEN-VAALS-WLILRE-WITTEM.
Schijns, Pr. Bernhardstraat 1 Vaals,
S 04454-1553. Spreekuur van 11.30
tot 12.00 uur en van 17.30 tot 18.00
uur.
BRUNSSUM-SCHINVELD-NUTH-
HOENSBROEK-SCHINNEN. Kou-
ters, Vijverlaan 12 Brunssum,
S 252252. Spreekuur van 11.30 tot
12 uur en van 17.30 tot 18 uur.

HULPDIENST SOS,
Dag en nacht bereikbaar, S 719999.

Geslachtsziektenbestrijding:
24-uurs infolijn S 740136.

Regie: John McTiernan; met:
Bruce Willis, Alan Rickman,
Bonnie Bedelia, Alexander Go-
dunov, Reginald Veljohnson
e.a. In: Royal Heerlen.

Als alles achter de rug lijkt loopt
de vriendin van Gatesworth naar
de politie. Er klopt volgens haar
iets niet en ze dreigt de zaak door
te spelen aan de roddelpers. De
ochtend nadat Tim en Olivia in
stilte zijn getrouwd, blijkt ze zelf-
moord gepleegd te hebben, en is
ook zij geen gevaar meer. Maar
dan krijgt het verhaal weer een
nieuwe wending als blijkt dat Mike
en Tim elkaar goed kennen. Ook
zij spelen een spelletje dat ze el-
kaar niet liggen en zitten samen in
het complot om Olivia uit de weg
te ruimen. Een complot waar Tim
uiteindelijk het slachtoffer van
wordt, en dat Olivia gedesilussio-
neerd achterlaat.

haal worden platte clichés niet
geschuwd (de terroristen, bijvoor-
beeld, zijn enge duitsers) en staat
de afloop al bijvoorbaat vast,
maar de cynische humor, snedige
dialogen en vooral het fabuleuze
stunt- en camerawerk tillen defilm
boven het geijkte sensatiewerk
uit. Centraal staat de enorme kan-
toortoren die achter zijn koele
uiterlijk van glas, staal en beton
een wirwar van nauwe gangetjes,
liftschachten en luchtkokers ver-
bergt, waar de ongelijke strijd zich
grotendeels afspeelt, en waar de
Nederlanse cameraman Jan de
Bont een schitterend gebruik van
maakt. Beslist geen doorsnee ak-
tiefilm, deze 'Die Hard.

" Het Jeugdtoneel Voerendaal
voert zondag en op 13 november de
toneelstukken 'Roodkapje' en 'Het
circus zonder clown' op. Zondag
wordt gespeeld in zaal Maas-Caselli
in Übachsberg en volgende week in
het Laurentiushuis te Voerendaal.
De voorstellingen starten om 15 uur
en kaarten zijn voor f 1,50 vanaf
14.30 uur verkrijgbaar aan de zaal.

MASQUERADE/VS 1987
Landgraaf

door een groep van twaalf terro-
risten. Ze hebben het gebouw mi-
nutieus afgesloten en de feest-
gangers in gijzeling genomen om
zich meester te kunnen maken
van effecten ter waarde van $600
miljoen, die zijn opgeborgen in de
zwaar beveiligde kluis van de Na-
katomi Corporation. Als hij beseft
wat er gaande is neemt hij het in
zijn eentje op tegen de zwaar be-
wapende groep en weet ze listig
(en niet geheel zonder humor)
één voor één uit te schakelen. En
behalve dat kan hij ook zijn carriè-
revrouw weer in de armen sluiten.

Regie: Bob Swaim; met: Rob
Lowe, Meg Tilly, Kim Cattrall,
Doug Savant, John Glover e.a. In:
H5Heerlen.

Bruce Willis, ook in Nederland
geen onbekendedoor zijn rol van
David Addison in de populaire tv-
serie 'Moonlighting', speelt in 'Die
Hard' een Newyorkse politieman.
Voor de Kerstdagen gaat hij zijn
vrouw en kinderen opzoeken in
Los Angeles. Terwijl hij zich wat
opfrist wordt elders op de dertig-
ste verdieping van de immense
kantoortoren waar zijn vrouw
werkt, het Kerstfeest verstoord

Dit nogal ingewikkelde verhaal
komt wat moeilijk op gang. Het is
lang onduidelijkwaar het allemaal
naar toe gaat en wat de randfigu-
ren met het geheel te maken heb-
ben. De telkens nieuwe wendin-
gen houden echter de spanning
erin en de ontknoping is tamelijk
verrassend. Redelijk amusement
voor puzzelaars.

'Die Hard' lijkt nog het meest op
een kombinatie van 'Rambo' en
Towering Inferno' met nèt ietsje
meer. In het conventionele ver-

Olivia Lawrence (Meg Tilly) is een
steenrijke erfgename van zon

" De vereniging van computerge-
bruikers VCL houdt morgen van 13
tot 17 uur een demo-middag in de
Onze Lieve Vrouweschool aan de
Lindestraat te Übach over Worms.
Voor meer informatie: S 313717 of
316764.

Massa's
door rood

HEERLEN - Omdat de politie con-
stateerde dat scholieren nogal eens
het rode verkeerslicht negeren, is
daar gisteren en eergisteren in Heer-
len extra streng op gecontroleerd.
Er werden in totaal zestig proces-
sen-verbaal opgemaakt.

APOTHEKEN

Van onze verslaggever

GROENE KRUIS

" Bruce Willis en Bonnie Bedelia in 'Die Hard.

door
Gemma Wildenberg

DIE HARD/VS 1987
Regioredactie

Oostelijk Zuid-Limburg
Kantoor Heerlen: 739911
Hans Toonen
(chef regioredactie)

425335
Dragstra

(stadsredacteur Heerlen)

diehard Willems

Hollman
422345

Kantoor Kerkrade: 455506
Josvan den Camp

Uurens Schellen
04490-23936

—_
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Verberkt
naar SLTC

Zondagavond volgt in Geleen de
met sentimenten beladen wedstrijd
tegen landskampioen Spitman Nij-
megen, dat er weer alles aan za'
doen de titel te prolongeren. Smoke
Eaters is echter belust op revanche- >

Danny Hoekman
rekent op begrip
tuchtcommissie

sportLimburgs dagblad
Vrijdag 4 november 1988 "26

Formule-1-race
Amerika geschrapt

Zandvoort krijgt geen Grand Prix " RIJSOORD - Ria Vestjens is de
enige Limburgse vertegenwoor-
digster in het Nederlands dames-
voetbalelftal, dat morgen (14.30) de
tweede wedstrijd in de kwartfinale
van het Europees kampioenschap
tegen Noorwegen speelt. Oranje
verloor de eerste wedstrijd uit met
1-2, zodat een overwinning met 1-0
zaterdag genoeg is voor een plaats
in de eindronde.

" 'Bij het laatstefluitsignaal heb ik Troost een mep verkocht', zegt enfant terrible Danny Hoek-
man (rechts). Foto: 3-POOT

van onze medewerker HENK HAFMANS
VENLO - 'Danny Hoekman (VW) in de 91-ste minuut uit bet
veld gezonden wegens overtreding van regel 25: hetraak slaan
van een tegenstander. Zo luidt de officiële aanklacht op het
KNVB-formulier van de wedstrijd Feijenoord-WV tegen het
Nijmeegse enfant terrible in Venlose dienst. Scheidsrechter
Ignace van Swieten - zelf onkundig van wat er achter zijn rug
had plaatsgevonden - hanteerde deze formulering nadat hij bij
het verlaten van het speelveld door zijn eerste grensrechter (D.
Menzel uit IJmuiden) was ingelicht.

uit. Hij bleef me maar sarren en trei-
teren. Ik reageerde met mijn vin-
gertje omhoog en zei: dat lap je me
geen tweede keer! Tegen het einde
van de wedstrijd kreeg ik van hem
een elleboogstoot tegen mijn mond.
Ik ging dizzy neer. Het werd even
zwart voor mijn ogen en werkelijk,
ik zag sterretjes. Toen ik het veld
verliet, liep er nog bloed uit mijn ge-
zwollen bovenlip. Onze verzorger
lapte me echter weer op. Welnu, hij
had me zo vaak toegetakeld, dat
voor mij de maat vol was. Dat kon ik
niet meer over mijn kant laten gaan
en prompt bij het laatste fluitsignaal
heb ik hem een mep verkocht.
Troost is geen lieverdje en ik zelf
ook niet, maar menselijk gezienkon
ik dat niet meer verkroppen".

Sen 'infrarode' kaart dus, want spe-
ers noch publiek hebben het arbi-
rale kartonnetje gezien. Pas vijf
:wartier na de wedstrijd kwam
/VV-manager Wiel Teeuwen met
leze mededeling in de vrijwel verla-
en persruimte op de proppen, na-
lat hij van Ignace van Swieten tekst
:n uitleg had gekregen.

Danny Hoekman toont een dag later

nog nauwelijks spijtgevoelens. Zijn
uitleg: „Mijn directe tegenstander
Sjaak Troost kreeg geen vat op me.
Ik speelde hem in de eerste helft
meermalen uit, schoot een keer te-
gen de lat en scoorde de gelijkma-
ker. Vermoedelijk heeft hij onder de
rust een reprimande van zijn trainer
Rob Jacobs gekregen, want na de
hervatting ging hij feller spelen en
haalde hij mij een keer grof onder- Platini strijdvaardig

'Frankrijk zal spelen zoals in mijn tijd'
Hoekman zal zijn revanche wellicht
duur moeten betalen. Hij zelf ver-
wacht iets in de ordevan „vier wed-
strijden, maar het kunnen even zo
goed zes wedstrijden worden. Heb
ik me anderhalfjaar uit de naad ge-
werkt voor een come-back na die
problemen met mijn enkel en dan
willen ze je met allerlei geniepighe-
den uit de wedstrijd spelen. Ik be-
gon net lekker te draaien. Hopelijk
toont de tuchtcommissie enig be-
grip voor deze voorgeschiedenis".

Speciaal vliegtuig ingezet voor Ajacieden

Larsson en Pettersson
na interland tegen MVV

van onze tennismedewerker
SITTARD - Coen Verberkt, win-
naar van het Janssen Techniek Cir-
cuit gaat komend jaar voor een an-
dere vereniging spelen. Afgelopen
jaar maakte de Venlonaar deel uit
van het weinig succesvolle Blerictól
Nu heeft hij de overstap gemaaKJ
naar het Sittardse SLTC, waar WB
kandidaat is voor het eerste tean%
dat in de eerste klasse gaat uitko-
men. Bij Blerick heeft men de opell'
gevallen plaats in de selectie van de
twee overgangsklasse B-teams 3i
kunnen invullen met het aantrek-
ken van Frank Verspa van MaaS-
bree.

Verlies Den Helder
DEN HELDER - De basketballers
van Den Helder hebben de eerste
wedstrijd uit de tweede ronde van
het toernooi om de Europa Cup &
de Korac-beker, in de slotseconden
verloren. In de marinestad werd het
drie seconden voor tijd 85-83 in het
voordeel van het technisch vaardi-
ger Racing Club Paris.

Voor de nabije toekomst, de uitwed-
strijd tegen Joegoslavië op 19 no-
vember, kondigde de drievoudige
Europees voetballer van het jaar en-
kele verrassingen in de selectie aan.
Platini accepteert geen weigeringen
van spelers voor de nationalepleeg
uit te komen. Hij wordt daarin ge-
steund door de bond, die dreigt met
disciplinaire maatregelen tegen
spelers die geen gegronde reden
voor hun afzeggen aanvoeren.

reldtitel wonnen de Haantjes met
moeite van Noorwegen (1-0) en bla-
meerden ze zich met een gelijkspel
(1-1) op Cyprus. Zonder zijn voor-
ganger Michel rechtstreeks aan te
vallen, sprak Platini zijn afkeuring
uit over de gevolgde taktiek tegen
Cyprus. Hij was verbaasd dat
Frankrijk tegen de voetbaldwerg
niet speelde om te winnen, maar te-
vreden leek met een gelijkspel.

PARIJS - Michel Platini heeft giste-
ren beloofd de 'Platinische' speel-
stijl bij de Franse nationale ploeg

de defensie blijven hangen. We gaan
het offensieve spelopnieuw ontdek-
ken."

opnieuw in te voeren. De 33-jarige
oud-voetballer, die dinsdag de lei-
ding overnam van Henri Michel, wil
spelen zoals Frankrijk in zijn beste
tijd. Toen, in de eerste helft van de
jaren tachtig, was hij aanvoerder
van het elftal dat met oogstrelend
voetbal successen behaalde.
„Frankrijk zal spelen zoals in mijn
tijd", aldus Platini. „Een doelman,
twee verdedigers, acht aanvallers."
En meerrealistisch: „De organisatie
binnen de afzonderlijke linies moet
beter, de verdediging dient verder
van het eigen doel te werken en de
libero mag geen dertig meter achter

De vroegere ster, die tot 72 inter-
landwedstrijden kwam, ontvouwde
zijn plannen tijdens de eerste pers-
conferentie in zijn nieuwe functie.
Platini sprak klare taal: „Als we ons
niet voor de wereldtitelstrijd in Ita-
lië plaatsen, treed ik meteen terug."
Niet dat de Fransman gelooft in een
afgang. „Men kent me, men kan mij
vertrouwen."
Platini was de belangrijkste pion in
de succesploeg, die in 1984 Euro-
pees kampioen werd en tijdens de
toernooien om de wereldtitel van
1982 en '86 de strijd om de derde
plaats haalde. Na Mexico (1986) trad
het verval snel in.Frankrijk plaatste
zich niet voor de Europese titel-
strijd in West-Duitsland. In de hui-
dige kwalificatiereeks voor de we-

Manager Teeuwen: „Een duidelijke
zaak. Je mag geen kwaad met
kwaad vergelden. Hij geeft het ten-
minste ruiterlijk toe. Wellicht wordt
het een mondelijke strafzaak, maar
dat wachten we wel af. De selectie
raakt inmiddels wel uitgedund,
want ook Jos Rutten (derde gele
kaart) zal één duel aan de kant moe-
ten blijven. Zondag kunnen ze ech-
ter allebei nog meespelen in Den
Bosch."

" De Engelse international Viv
Anderson heeft woensdagavond
een wond onder het oog met drie
hechtingen moeten laten dich-
ten. Volgens Manchester United-
manager Ferguson raakte An-
derson gewond toen hij na het
bekerduel met Wimbledon in de
spelerstunnel werd aangevallen.
Hij zou daarbij zijn geslagen en
geschopt.

Anderson
'bewerkt'

AMSTERDAM - Ondanks hun
verplichtingen morgen in Tirana
in de interland Zweden-Albanië
zijn de Ajacieden Peter Larsson
en Stefan Pettersson zondag be-
schikbaar voor het duel Ajax -MVV. De twee Zweden spelen
morgen met Zweden in Tirana
tegen Albanië. De luchtvaart-
maatschappij die Ajax sponsort,
stuurt zaterdag een vliegtuig
naar de Albanese hoofdstad om
de Ajacieden onmiddellijk na de
wedstrijd naar Nederland te vlie-
gen.

„Ik heb gezien hoe een Wimble-
don-speler Anderson sloeg. Toen
hij daarna op de grond lag, werd
hij getrapt", aldus Ferguson. „Ik
heb het incident aan de politie
gemeld, maar mijn speler wil het
geval verder laten rusten. Die
mening respecteer ik."

(ADVERTENTIE)

HANDWERK
MODEL FCMM. (ééÊO H

Sioux schoenenwprden met de hand gemaaktvan
de fijnste soortenkwaliteitsleer. Ze hebben een uit
stekende pasvorm, zijn soepel en geven doorhun
anatomisch gevormde leest uw voeten volledige
steun. Vraag dus bij ons f§o naar Sioux.Wie
er een past, trekt hem VlffXufJJt'aan. Nog jaren en |aren.JTvWV
CHAUSSURES MONDIALES

Maastricht - Sittard - Heerlen -
Roermond - Geleen

JACQ BEURSKENS
Markt 14, Beek

Tel. 04490-71298

SCHOENMODE LOUISE
Kerkstr. 63, Promenade

'Tel. 045-273233

HARRY MAAS
MODESCHOENEN

Raadhuisstr. 24, Heerlen
045-717337

Dr. Poelsstraat 34-36, Heerlen
Tel. 045-717337

Peter Schols Schoenen
Raadhuisplein 40, Landgraaf

Winkelcentr. Op de Kamp
Tel. 045-321522

SCHOENENSPECIAALZAAK
STEVENS

Kerkstr. 73, Promenade, Brunssum
Tel. 045-272399

URLINGS BV
Raadhuisplein 34, Stem

Tel. 04490-31574

FIRMA WECHSELER
St. Pieterstraat 6,

Valkenburg a/d Geul
Tel. 04406-13567

YVIL MODESCHOENEN
Theaterpassage 19, Kerkrade

875, Tel. 045-455604

" PEKING -De Chinese atlete Cvi
Yingzhi heeft het wereldrecord
snelwandelen op de vijfkilometer
verbeterd. In Jinankwam Yingzhi
tot 21 minuten én 13,16 seconden.

PARIJS - De Internataionale Auto-
sport Federatie heeft de Grote Prijs
van de Verenigde Staten, die op 18
juni te Detroit als zesde wedstrijd in
de strijd om het wereldkampioen-
schap zou worden gehouden, van
het programma geschrapt. Volgens
de FISA zouden de organisatoren
niet hebben kunnen voldoen aan de
gestelde veiligheidsnormen. De
coureurs hebben grote bezwaren te-
gen het stratenparkoers in Detroit.

Francorchamps); 10 september Italië
(Monza); 24 september Portugal (Esto-
nl); 1 oktober Spanje (Jerez); 22 oktober
Japan (Suzuka); 5 november Australië
(Adelaide).

" Michel Platini (links) kondigde gisteren tijdens zijn eerste
persconferentie als bondschoach het nieuwe strijdplan van het
Franse elftal aan. Platini werd in Parijs gesecondeerd door
vlnr. assistent-bondscoach Gerard Houllier, bondsvoorzitter
Jean Fournet-Faylard en vice-president Claude Bez.

" VALKENSWAARD - Aan de
tweedaagse kampioensrit die van-
daag en zaterdag rond Valkens-
waard verreden wordt nemen vijf
Limburgse Enduro-rijders deel. In
de klasse 500 cc zijn dat Bart Bost
(Bocholtz), Jos Hausoul (Gulpen)
en Jelle Cnossen (Maastricht)-
Theo Smeets (Gulpen) en Toon
Mulder (Maastricht) komen uit in
de klasse 250 cc. Bart Bost, natio-
naal Enduro-kampioen 250 cc in
1987 kan zijn titel niet verdedigen
omdat hij tussentijds is overge-
stapt naar de halvehterklasse.

" Ray Harford, de coach van de
Engelse eerste divisieclubLuton
Town, heeft zichzelf gestraft met
een boete van 100 pond sterling
(circa 350 gulden). Harford nam
deze opmerkelijke maatregel na-
dat hij woensdagavond na afloop
van de wedstrijd tegen Leeds
United (2-0 voor Luton) in het
toernooi om de Leaguebeker uit
de dug-out was gestuurd door de
scheidsrechter.

Boete

Selectie Stapleton

" Frank Stapleton is terug in de
lerse selectie van bondscoach
Jacky Charlton. De spits is opge-
nomen in de groep van negen-
tien voor het duel met Spanje,
dat op 16 november in Sevilla ge-
speeld wordt. Voor lerland is het
de tweede kwalificatiewedstrijd
voor het toernooi om de wereld-
titel in Italië. Stapleton flopte vo-
rig seizoen bij Ajax en komt nu
uitvoor Le Havre, een club uit de
Franse tweede divisie.
Voor het eerste treffen van de
leren in groep 6, dat lerland niet
verder dan 0-0 bracht tegen ri-
vaal Noord-lerland, kreeg de 31-
-jarige aanvaller geen uitnodiging
van Charlton.

De Chileense bond gafeen trans-
fercertificaat voor Frankrijk af,
waarop Atlas via de Mexicaanse
voetbalbond een financiële ge-
noegdoening eiste van de vorige
club van Basay, Everton. De
FIFA stelde zich achter de eis
van de Mexicaanse vereniging en
droeg de Chileense bond op de
zaak te regelen. Dat is niet ge-
beurd en daarop sloot de FIFA
het Chileense voetbal, voor on-
bepaalde tijd, uit van internatio-
nale contacten.

Beurskens en Lambregts
in Haagse stratenloop " ROTTERDAM - Oud-wielerma-

nager Peter Bonthuis is gisteren
benoemd tot commercieel-mana-
ger van eerste divisie-vereniging
Excelsior. Zijn taak is de voetbal-
vereniging beter te verkopen naar
de. buitenwereld.

De beslissingvan de autosport fede-
ratie betekent dat er voor het eerst
in dertig jaar geen Formule-1 wed-
strijd in de Verenigde Staten zal
plaats vinden. Het is mogelijk dat in
plaats van de GP van de Verenigde
Staten een extra-wedstrijd in Euro-
pa op het programma zal worden
geplaatst. Zeltweg (Oostenrijk) en
Brands Hatch (Engeland) zijn kan-
didaat voor de ontstane „vacature".
Nederland moet het ook in 1989
weer zonder Grand Prix stellen. Het
circuit van Zandvoort, dat een in-
grijpende vernieuwing behoeft,
blijft bij de verantwoordelijke orga-
nisaties, FISA en FOCA (renstal-
len), voorlopig buiten beeld.

Dat gebeurde kort nadat de bij
Luton debuterende Julian Ja-
mes een rode kaart had gekregen
wegens een zware overtreding.
Harford: „Ik was daarover nogal
gefrustreerd geraakt en slinger-
de de scheidsrechter woorden,
naar het hoofd, die ik nooit had
mogen zeggen. Ik weet dat ik
verkeerd was en heb de arbiter
na afloop mijn verontschuldigin-
gen aangeboden."

Het schema van de formule 1 WK-1989:
26 maart Grote Prijs Brazilië (Rio de Ja-
neiro); 23 april San Marino (Imola); 7 mei
Monaco; 28 mei Mexico (Mexico-Stad);
11 juni Canada (Montreal); 9 juli Frank-
rijk (Le Castellet); 16 juli Groot-Brittan-
nië (Silverstone); 30 juli West-Duitsland
(Hockenheim); 13 augustus Hongarije
(Boedapest); 27 augustus België (Spa-

Harford stort de 100 pond in het
spelersfonds van Luton Town.

Chili uitgesloten
" De internationale voetbalfede-
ratie heeft, met ingangvan 1 no-
vember, elk internationaal con-
tact met het Chileense voetbal
verboden. De uitsluiting van zo-
wel nationale ploegen als vereni-
gingen houdt verband met de
dubbele transfer van de Chileen-
se speler Ivo Basay, dievorig jaar
eerst voor Atlas Guadalajara
(Mcx) en daarna voor Stade
Reims (Fra) tekende.

Ondanks Andersons houding, is
het waarschijnlijk dat de proble-
men van Wimbledon met de
tuchtcommissie van de Engelse
voetbalbond groter worden. De
FA heeft, door recent zware
straffen uit te delen, bewezen het
imago van het Engelse voetbal te
willen oppoetsen. Wimbledon
kreeg in juli al een boete van
17.500 gulden vanwege het slech-
te gedrag in het vorige seizoen.

" KUWAYT - Finland, tegenstan-
der van Nederland in de kwalifica-
ties voor de eindronde van de we-
reldtitelstrijd van 1990, is tegen het
nationale team van Kuwayt niet
verder gekomen dan eengelijks-
pel. In het eerste treffen tussen
beide teams werd niet gescoord-
Zondag ontmoeten deteams elkaar
weer.

ROERMOND - Carla Beurskens en
Cor Lambregts starten zondag in
Den Haag in een stratenloopover 10
mijl (16.090 meter). Vooral Lam-
bregts krijgt zware tegenstand. Van

leman. Beste buitenlanders zijn de
Deen Henrik Jörgensen, de Zwitser
Richard Umberg, de Belg Theo van
denAbbeel en deBritten Carl Harri-
son, Colin Moore en John Boyes.

Nederlandse zijde heeft organisator
Peter Petit toezeggingen gekregen
van alle toppers, behalve John Ver-
meulen, die aan de marathon van
New Vork deelneemt. De Swalme-
naar moet het opnemen tegen Marti
ten Kate, Gerard Nijboer, Rob de
Brouwer, Tony Dirks en Hans Koe-

CarlaBeurskens neemt het op tegen
Heather MacDuff, die de marathon
van Eindhoven in 2.34.26 liep, Carli-
ne Harms, de winnares van de TV
Torenloop, en enkele minder be-
kende Britse en Deense atletes. De
start is om 14.00 uur op de boule-
vard achter het Kurhaus.

Kwaliteit prevaleert
Schaesberg biedt interessant programma " OLDENZAAL - Aan de af-

scheidswedstrijd van Hennie Kui-
per, zondag in Oldenzaal, zal een
groot aantal prominente profs
deelnemen. Op de „affiche" staan
denamen van onder andere Rooks,
Lubberding, Van der Velde, Kne-
temann, Hanegraaf, Veldscholten,
Lammerts, Maassen, Planckaeart
en Peeters.

" DEN HAAG - Het tekort op de
jaarrekening van de Nederlandse
Sportfederatie dreigt aanzienlijk
groter te worden dan zich vorige
week tijdens de algemene vergade-
ring liet aanzien. De Sportlifeclub,
die de financiële basis verschafte
voor het wekelijkse NOS-televisie-
programma „Sport Studio" dat op
maandagavonden uit Almere
wordt uitgezonden, is uit elkaar ge-
vallen, omdat de sponsor zich heeft
teruggetrokken. Bij de constructie,
die in Almere werd gevolgd, was er
uitsluitend sprakevan een contract
tussen de sponsor en de NSF. De
sportfederatie is dan ook de meest
getroffen partij. De zaak is aanhan-
gig gemaakt bij de arbitrage-com-
missie. De NOS heeft laten weten
in elk geval tot 1 oktober 1989 met
het programma door te zullen
gaan.

De enige eersteklasser op de Handi-
cap General van oktober 1988 was
de 4-jarige Jules Favre, een lerse
import. In de Cambridgeshire, vori-
ge maand, werd hij geklopt door
Old Maestro. Toen betrof het echter
een handicap, waarin Jules tien kilo
moest geven aan Maestro. Het
wordt voor de Belgische jockey
Lester McGarrity dus een zware op-
gave als hij mikt op een herhaling
van vier weken geleden. Voor Eric
Bloem, trainer en rijder van Jules
Favre, zit eenrevanche er dik in.

De negen draverijen zijn goedbezet,
zodat het totale aantal inschrijvin-
gen de honderd benadert. Tot de pi-
keurs behoren deze keer ook Ar-
nold Mollema, Jan en Yvonne Wa-
genaar, Piet Dijkstra en de Belgen
Wijns, Dengis en Piette. Manager
Kemperman heeft voor de bezoe-
kers een aardige attentie. ledereen
die vrijdagavond aan de kassa be-
taalt, krijgt twee entreebiljetten.
Het tweede is een toegangsbewijs
voor de openingsavond, volgende
weel 'onderdag, van JIM, het inter-
nationale concours hippique in
Maastricht.

LD-tips:
Dalot-prijs: 1. Bianca Petrosia; 2. Casimir
Durbin; 3. Clio du Nord. Outsider: Caribian
Cede. Lancers Guest-prijs: 1. Corine Ryn-
stroom; 2. Cay van Hoafer; 3.Cayenne Cede.
Outsider: Nordie Lobell. Jules Favre-prijs:
1.Ceres van Troje; 2. Charlotta V; 3. Capsel-
la Bonusan. Outsider: Benker. Veefonds-
prijs: 1. Jules Favre; 2. Old Maestro; 3. Da-
lot.Lyminster-prijs: 1. Boy Sneep Taxis; 2.
Cobus Zuydhoeve; 3. Anjo Renka. Outsi-
der: Broadway Baby. Old Maestro-prijs: 1.
Boy de Bloomerd; 2. Britaa; 43. Alfred Ryn-
stroom. Outsider: Yerry Doffer en Arabesk
C. Sydney Raaphorst-prijs: 1. Sea Wind; 2.
Civic Daneer; 3. Intensitie. Moonlight Sha-
dow-prijs: 1. Brigitte G.; 2. Zwaluw R-; 3.
ZeddertranssR. Outsider: Wanja O. Rosé of
Baby-prijs: 1. Cosmos Greenacre; 2. Alljay
Hanover; 3. Boncoeur A. Outisder: Brigitte
R. Oryx of Troy-prijs: 1. Us Rudi; 2. Waai-
palm du Bois; 3. Vryo Buitenzorg. Doublé
Payment-prijs: 1. Yviena Odilia; 2. Yonina
Kwik; 3. Zingana du Bois. Outsider: Yakka
K.

Het programma van Schaesberg
(aanvang 19.00 uur) ziet er weer eens
welgevuld uit. Voor een andere ren
zijn acht combinaties aangemeld.

Van onze medewerker
SCHAESBERG - De ren om de
Veefonds-prijs over 1800 meter,
vanavond op Schaesberg, heeft een
klein veld aangetrokken, maar dat
loopt dan wel over van kwaliteit.
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SPORT KORT

GELEEN - Voor Smoke Eaters
staat opnieuw een moeilijk ijshoc-
keyweekeinde voor de deur. De 'nummer drie van de ranglijst moet
het zaterdagavond in Heerenveen >opnemen tegen deBP Oilers en zon-
dagavond thuis in Geleen (18.00
uur) tegen Spitman Nijmegen. De
Eaters, afgelopen dinsdag gecon-
fronteerd met de derde seizoensne-
derlaag tegen de nationale kam-
pioen, mag zich geen enkele mis-
stap meer permitteren. Willen de
Daski-boys de aansluiting met Rot-
terdam en Nijmegen behouden, dan
dienen beide duels gewonnen te
worden.

Smoke Eaters
wacht weer

zwaar weekend

De bekercompetitie is aan het einde
van de eerste ronde al moet Smoke
Eaters nog een duel inhalen op 13
november tegen Heerenveen. Enk&;
le weken geleden werd het duel bij
de stand 5-1 in het voordeel van de
Eaters gestaakt vanwege een defec-
te ijsmachine.

'Troost bleef me sarren en treiteren. Toen was de maat vol'



Limburgs Dagbladsport
Hamers

ouderwets
Van onze medewerker JOHN BANNIER

GELEEN- De zaalhandbalderby in de eredivisie heren tussenHerschi/V en L en VGZ/Sittardia werd gisteravond in de metmeer dan 700 toeschouwers gevulde Glanerbrooksporthal inGeleen verdiend met 22-18 gewonnen door V en L. De Geleen-
se ploeg gaat nu alleen aan de leiding in de eredivisie met tweepunten voorsprong op E en O, dat echter een wedstrijd mindergespeeld heeft en drie op Sittardia.

Bisdom maakt
'reclame'

tijdens JIM

Sittardia trainer Jo Maas na afloop:
„Dat klopt. Aanvallend zit de lijn er
bij ons nog niet in. Komt misschien
ook doord.it Paul Louwers nog niet
zijn juiste draai gevonden heeft. Het
vreemde is echter dat wij in zes te-
gen zes situaties beter speelden dan
in overtal. Dan lijkt een aantal spe-
lers de situatie niet te kunnen over-
zien. Op dat punt zijn we zeker te
kort geschoten". " Jan Willem Hamers

maakte voor V enL het ver-
schil in de derby tegen Sit-
tardia.

Foto: PETER ROOZEN
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Hamers sloeg de spijker op de kop.
Het klinkt hard, maar de beide Sit-
tardse keepers, Stavast en v.d. Wal-
le, waren niet in beste doen. Na de
7-3 voorsprong kwam Sittardia voor
de pauze sterk terug en bij rust
stond het 9-8. Het waren echter
meestal eenmans akties.

De derby was te rommelig. Nadat
Sittardia speler Lambert Schuurs
na dertig secondenal 0-1 scoorde en
vervolgens een halve minuut later
een tijdstraf (geen drie meter af-
stand)kreeg, liepV en L bij de twee-
de en derde tijdsuitsluiting aan Sit-
tardse zijde, Paul Louwers en op-
nieuw Lambert Schuurs, van 3-3
weg naar een 7-3 voorsprong. In die
fase had Jan Willem Hamers met
vier treffers zijn aanwezigheid al
duidelijk laten zien. „Ik had inder-
daad een goede avond", merkte hij
na afloop op. „Misschien heb ik iets
recht kunnen zetten want het liep
tot nu toe nog niet zo best bij mij.
Eerlijkheidshalve moet ik wel zeg-
gen dat de meeste schoten, ook nog
door het midden, doel troffen. Dat
mag in feite niet".

Jan Willem Hamers: „We waren

Juist zon overtalsituatie werd de
Sittardse ploeg in de tweede helft
fataal. Tien minuten voor tijd, de
stand was op dat moment 18-16voor
V en L, gaf het matig acterende
scheidsrechterskoppel binnen en-
kele minuten drie tijdstraffen aan V
en L. In deze numerieke meerder-
heid, zelfs een halve minuut met zes
tegen drie, zag Sittardia geen kans
om de goed keepende V en L-doel-
man Jan de Lange te passeren. Ster-
ker nog, V en L liep in die fase uit
naar een 20-16 voorsprong. De der-
by was gelopen.

toch wel verrast dat er geen man-
dekking gespeeld werd op Wil Ja-
cobs. Misschien ook daarom had ik
meer vrijheid omdat Wil nu een-
maal twee spelers naar zich toe
trekt. Dit is een triomf van de hele
ploeg en niet van mij."
Topscorer bij V en L was Jan Wil-
lem Hamers met elf treffers terwijl
Hans Wiltenburg zes maal succes-
vol was voor Sittardia.

MAASTRICHT - Het katholie-ke geloof komt royaal aan bod
tijdens Jumping Indoor Maas-
tricht (JIM) in het MECC. Op
zondagmorgen 13 november
vindt - in de arena, met ruiters
en paarden erbij - de plechtige
viering plaats van de zoge-
naamde Sint Hubertusmis. De
mis (aanvang 11.30 uur) is vrij

Groenendijk
mogelijk als

reserve
naar Charkov

door frans dreissen

KERKRADE - Alfons Groenendijk
heeft gisterochtend na een weekje
baloefeningen voor het eerst weer
met de selectie van Roda JC ge-
traind. De Kerkradenaar acht zijn
blessure zelfs zo goed genezen, dat
hij mogeüjk volgende week woens-
dag in Charkov als wisselspeler op
de bank kan plaatsnemen. 'Een de-
finitieve beslissing valt zondag na "Roda JC-PSV. In onderling overleg*
met trainer Jan Reker en PSV-arts
Dr. Van de Hoogenband wordt ge-
keken of ik dereis naar Rusland zal
kunnen meemaken. Zelf verwacht
ik dat ik op de reservebank zal kun-
nen plaatsnemen', vertelde 'Al'
Groenendijk opgelucht na twee
maanden absentie.
John van Loen is helemaal fit en in- .
zetbaar voor de confrontatie met
PSV. Achter het meespelen van
Pierre Blattier daarentegen staat
nog een klein vraagteken. Henk
Fraser is zoals bekend voor een
competitieduel geschorst.

lengstuk van zijn karakter. Geen
poespas en tierelantijntjes, maar
recht door zee. De Europacup-
koortsthermometer wijst op dit mo-
ment nog geen uitzonderlijke waar-
den aan. „Dat komt zondagavond.
Eerst PSV, dan Charkov", bena-
drukt hij nogmaals.

Wilbert Suvrijn
eerst PSV,

dan Charkov

" Wilbert Suvrijn maakt tegen PSV zijn rentree in de Roda-hoofdmacht. 'Ik ben klaar voor dekomende duels. Foto. 3_POotavim küSTERS

IjRKRADE/SITTARD - Wilbert Suvrijn maakt zondag inj^rkradezijn rentree op het voetbalveld tegen PSV. Drie we-
w n lang werd de middenvelder, achterna gezeten door de na-
lanriën van een sPierscheuring in het bovenbeen. West-Duits-

Fortuna-Roda en Roda-Charkov gingen jam-
Wi k aan de neus van de aanvoerder voorbij. Zin om daarbij stil te blijven staan heeft Suvrijn echter niet; tijd even-
-3 *h. Overmorgen wacht immers de zware klus tegen PSV, drie
v gen later gevolgd door een zo mogelijk nog zwaardere opga-
ve ln Rusland. „We moeten de realiteit echter onder ogen blij-
e,n zien. Eerst is PSV aan de beurt en daarna gaan we pas aanuarkov denken".

Trainer Körver
volgende week

weer aan de slag
van onze sportredactie

MAASTRICHT - In tegenstellini
tot de verwachtingen van de medic
en de leiding van MW, hervat d(
eergisteren aan een knie geopereer
de Frans Körver niet na de winter
stop zijn werkzaamheden als trai
ner, maar volgende week vrijdag
Körver, die aanstaande dinsdag ui
het Academisch Ziekenhuis var
Maastricht ontslagen wordt, heet'
aangekondigd, dat hij met het ooj
op de competitiewedstrijd teger
PEC (zaterdag 12 november) op vrij
dag 11 november zijn rentree al:
trainer in de Geusselt zal maken.

Paledo paard
van het jaar

AMSTERDAM - De jury van deskundigen uit de hippische spor
heeft gisteravond bij Jumping Am
sterdam Paledo van IJsbrand Chardon gekozen tot paard van het jaar
Met die uitverkiezing van Toledc
werd het vierspan geëerd, waarmet
Chardon enkele maanden geleder
in eigen land wereldkampioen
werd.
De eerste springrubriek van Jum
pingAmsterdam heeft een overwin
ning opgeleverd voor de BraziliaarNelson Pessoa.

Uitslagen: eerste springrubriek, tal1,40 meter, direct op tijd U: 1. Pessoa (Bra
Special Envoy 0-54,22. 2. John Wl
(GBr) English Torn 0-57,25, 3. Bm.
(WDI) Grand Seigneur 0-59,00, 4. V;,
Schans-Valeur D 0-61,32. 5. Van der I
Alme Z 0-64,85, 6. Laarakkers - V.
0-68,13, 7. Lansink - Hazan H 0-71,05 8delow - Vivaldi 4-56,16, 9. Van GrotCreation 4-58,30, 10. Ehrene - Topaz 4-
Grand Prix: 1. Ellen Bontje met Oh
Petit Prince 7Mpunten, 2. Anruttnaru
ders met Amon 754, S. Tineke 1.Olympic Duco 728. Internatior,.;
grubriek, tabel A, 1,50 meter, na
Phihppaerts (Bel) Darco 0-31.64, 2
Paesschen (Bel) Intermezzo 0-31,79, 3
akkers.- Olympic Upto Date 0-36,65. 4 John
Whitaker (GBr) Gammon 4-30,33, 5. V,
Wembley 4-31,74, 10. ax aequo o.a. El.Olympic Sunrise, Kaymakars - Zamira ZB.Van der Schan» - Nouveau Risque en Hendrix - Vohaire allen 4.

Misser Hugo Luyten
Smitkreeg ten onrechte rood Fraser en Linford geschorst

tyjlL
"linsH SuvnJn slaakte afgelopen
% i?g een zucnt van verlichting.
S^ het moment dat Raymond
gij^ts opnieuw door zijn knieSalv Constateerde de doorgaans als
ste _^er°veraar en 'stofzuiger' be-
geJ?Pelde Suvrijn dat hij nagenoeg
sc,n hinder meer van de spier-
Selo ring ondervond- ..ïk heb de af-

en daSen v°l met de groep. Ytraind en het ging lekker. Ik
iklaar voor de komende duels".,t>ario, PSV, Charkov; het zal de
e«sche Wilbert Suvrijn allemaal

een zorg wezen. De dagen dat Su-
vrijn nog wel eens wakker lag van
een tegenstander liggen ver achter
hem. „Romario zegt me zelfs wei-
nig. Ik heb hem alleen eens tijdens
de Olympische Spelen in actie ge-
zien. Meer niet". PSV is ook niet
meer dan de aanstaande tegenstan-
der. „De ploeg is ongetwijfeld gela-
den na de nederlaag tegen Haarlem,
maar daar hebben wij geen bood-
schap aan. Het kan negatief, maar
net zo goed positiefvoor ons uitval-
len. Wij spelen in elk geval voor de
volle winst".

„Een klein beetje kriebelt het na-
tuurlijk toch", klinkt het later. „Ikproef een beetje die sfees van vier
jaar geleden, toen ik met Fortuna
naarKrakau moest. Daar heb ik nog
goede herinneringen aan. De reis
naar Polen verliep ook vlekkeloos.
Die van volgende week zal waar-
schijnlijk minder opwindend zijn.
Het Europaupsfeertje begint ook in
Kerkrade weer te leven, al is het
minder dan destijds in Sittard. Wat
mij persoonlijk betreft: ik leefrustig
naar de duels toe. Ik houd me aan
mijn normale, vaste rituelen, die
ook gelden voor gewone competi-
tieduels. Niets bijzonders dus. Ik
eet op een vast tijdstip, train op een
vast tijdstip enzovoort. Enkele an-
dere spelers willen daarentegen nog
wel eens een half uur eerder in het
stadion aanwezig zijn". naam van Van der Gijp. Reglementair is het nietmogelijk een gele of rode kaart te schrappen. Nahet zien van de beelden vond de tuchtcommissiehet echter redelijk het misverstand van Luyten teherstellen. NAC kan evenwel reglementair geenprotest aantekenen tegen het feit, dat deploeg eentijdje onterecht met tien spelers heeft gevoetbald.

De club uit Breda verloor in Deventer met 1-6.Scheidsrechter Hugo Luyten was gisteravond nietbereikbaar voor commentaar.
Henk Fraser (Roda JC) en John Linford (FCUtrecht) werden voor één duel geschorst.

DEN HAAG - John Smit, speler van NAC, is afge-
lopen zaterdag in de wedstrijd tegen Go Ahead
Eagles toch ten onrechte uit het veld gestuurd. Detuchtcommissie van deKNVB heeft de tweede gelekaart voor Smit, uitgedeeld door de Limburgse
scheidsrechter Hugo Luyten, ingetrokken na hetzien van video-beelden. Luyten vergiste zich. Hijhad de prent aan Smits' ploeggenoot Dennis vander Gijp moeten voorhouden.

Overigens is Smit toch voor een duel uitgesloten,
want de gele kaart die hij wel verdiende was zijnderde. De tweede straf is alsnog geturfd achter de

Suvrijn heeft veel vertrouwen in
een goede afloop van de eerstvol-
gende ontmoetingen. „Roda JCkrijgt steeds meer gezicht, de lijnen
worden steeds duidelijker en despelers steeds taakbewuster. Kort-
om, Roda is op de goede weg en ik
hoop dat we dat de komende dagen
kunnen waarmaken".

McEnroe maat
te groot voor

Michiel Schapers

Ook Ivan Lendl uitgeschakeld

Het onderwerp Metallist Charkov,
dat woensdag een 1-O-achterstand
zal moeten goedmaken, wil Suvrijn
die bij Roda op het middenveld
vooral een corrigerende taak heeft,
liever niet verder aansnijden. „Een
goed resultaat tegen PSV is op dit
ogenblikhet belangrijkst. We zullen
ons daarom ook niet schonen voor
woensdag. In beide wedstrijden zul-
len we alles geven", besluit Suvrijn,
die zich net als zijn ploeggenoten
zestien uur na het dueltegen PSV al
op het vliegveld Beek zal moeten
melden.

De soberheid die Wilbert Suvrijn in
zijn woorden legt, is terug te vinden
in zijn spel. Het is tevens een ver-

OGOTA - De aanwijzingen
steeds sterker dat net, °lombiaanse voetbal wordt be-

urst door drugsbaronnen. Zij
t°üden niet alleen de financie-
,lrig van nieuwe aankopen voor
Un rekening nemen, maar zich°k bezig houden met het omko-

Pen van spelers en scheidsrech-
Gisteren beschuldigde

..^heidsrechter Armando PerezMens een persconferentie in
met name genoemde

oilega-scheidsrechters en club-
Jficialsvan curruptie.
d erez werd daartoe gedwongenoor de aanvoerdervan een groe-eting, die hem en zijn twee
Fensrechters twee dagen eerder
'ad ontvoerd. In ruil voor zijn

srijlating beloofde hij de bood-ehap van zijn ontvoerders aane pers over te brengen.
JJet is niet de eerste keer dat hetColombiaanse voetbal in ver-end wordt gebracht met de ba-
j*n van de cocaine-handel. Het
jflBogota verschijnende dagblad
£l Tiempo signaleerde onlangs■°k dat het geld dat „nieuwe rij-
J*n" in de sport stoppen, leidt

omkoping van spelers encheidsrechters. Met de term
rijken bedoelde de krantJjr Ugshandelaren, dieenorme be-hagen in de verenigingen stop-en.

Colombiaans
voetbal

in greep van
drugsbaronnen

" Michiel Schapers werdovervleugeld door demagie van JohnMcEnroe.

McEnroe die jaren het herentennis
beheerste. De op momenten goed
spelende Schapers, werd overvleu-
geld door de magie van zijn Ameri-
kaanse tegenstander.

ANTWERPEN - Michiel Schapers
is er niet ingeslaagd de derde ronde
van het ECC-tennistoernooi in Ant-
werpen te bereiken. In de Belgische
havenstad verloor Nederlands beste
speler kansloos van de Amerikaan
John McEnroe. De vroegere num-
mer één van dewereld bleek nog al-
tijd een paar maten te groot voor
Schapers.

In de eerste reeks hield de Rotter-
dammer de als zesde geplaatste
Amerikaan lang bij. Maar na de 6-4
setwinst liet McEnroe, die geacht
wordt de tegenstander van Ivan
Lendl in de finale van het show-
toernooi te worden, weinig kansen
meer liggen. Met 6-2 maakte hij de
partij vrij vlot uit. Het publiekkreeg
weer vlagen te zien van de John

Het optreden bij het evenement in
Antwerpen was voor Lendl het eer-
ste sinds zijn schouderoperatie,
eind september. Het weerzien met

Ook IvanLendl is er op gewezen dat
een topspeler niet zonder proble-
men enige tijd uit het tenniscircuit
kan verdwijnen. De vroegere num-
mer een van de wereld, die bij de
open Amerikaanse titelstrijd werd
afgelost door Mats Wilander, was
het opgejaagde wild in de strijd met
de IsraëliërAmos Mansdorf,zondag
nog winnaar van het Grand Prix-
toernooi in Parijs.

zijn collega's had weinig vrolijks
voor de Tsjechoslowaak. Hij was in
het sportpaleis geen schim van de
speler die de laatstevier jaarhet ten-nis beheerste. Mansdorf behoefde
ook niet eens zijn beste spel te pro-
duceren om het duel in zijn voor-
deel te beslissen.
Andres Gomez kwam een ronde
verder. De Zuidamerikaan had drie
sets nodig tegen de Tsjechoslowaak
Tomas Smid.

Uitslagen tweede ronde: McEnroe (Vst) -Schapers 6-4, 6-2; Gomez (Ecu) - Smid (Tsj)3-6, 6-1, 6-3; Mansdorf (Isr) - Lendl (Tsj) 6-2
6-2.

" STOCKHOLM - Het herstel van
Boris Becker bij het Grand Prix-
tennistoernooi in Stockholm kwam
snel en hard. Na de moeilijke over-
winning in de eerste ronde op Johan
Carlsson, volgde gistereneen triomf
op de Amerikaan Johan Kriek.
Twee games stond de Westduitser
af, beide in deeerste set. In de strijd
om een plaats bij de laatste vier treft
Becker weer een Amerikaan, Ro-
bert Seguso.
Uitslagen tweede ronde: Becker (Wdl)
Kriek (Vst) 6-2, 6-0; Seguso (Vst) - Muster
(Oos) 7-6, 6-1; Emilio Sanchez (Spa) - Svens-
son (Zwe) 6-4, 5-7, 6-4; Gunnarsson (Zwe) -Annacone (Vst) 6-2, 6-2; Lundgren (Zwe) -Gustafsson (Zwe) 6-3, 6-0; Courier (Vst) -Pernfors (Zwe) 6-3, 6-3; Goldie (Vst) - Wilan-
der (Zwe) 6-1, 6-4; Cane (Ita) - Meinecke(Wdl) 6-4, 4-6, 6-2.

Herschi/V en L sterkste in derby

toegankelijk en wordt in cele-
bratie opgedragen door tien
priesters. Hoofdcelebrant is
kanunnik Wim van der Valk,
die ook zal preken.

De organisatie van JIM en het
bisdom Roermond hebben el-
kaar royaal 'gevonden' tijdens
ditconcours hippique. Het bis-
dom attendeert de bezoekers
gedurende de vier wedstrijdda-
gen (10 t/m 13 november) op de
evangelisatie-campagne. Tij-
dens de mis zingt ook deMaas-
treechter Staar. Kanunnik Van
der Valk: 'Waar duizenden
mensen bijeen komen, daar wil
ik graag bij zijn*.'Ik proef beetje sfeer van vier jaar geleden bij Fortuna'



Us gebroken voor
Marco van de Wal

sport

" Marco van
de Wal,

ijshockey
op de
eerste

plaats.

Zelf had hij het „nóóóóit gedacht"
maar Joost de Heer uit Geleen is wel
degelijk de nieuwe kampioen van Ne-
derland bij de aspiranten geworden.
Die uitslag, twee weken geleden in het
Groningse Warffum, was inderdaad
enorm verrassend. De 15-jarige speler
van De Vaste Zet uit Geleen had zich
immers maar met hangen en wurgen
voor de finale geplaatst en Joost was
al lang blij dat hij überhaupt bij de
laatste tien zat. Maar toen de eindstrijd
eenmaal aan de gang was gingen zijn
schijven ineens allemaal de goede
kant uit en bleef hij spelers als Johan-
nes van der Veer (Sondel) en Jan Men-
te Drent (Warffum), op papier de favo-
rieten, duidelijk en achteraf eigenlijk
gemakkelijk, voor. Als het een beetje
had meegezeten was er zelfs nog meer
uitgekomen dan de toch al mooie
eindscore van 13 uit 9.

Joost is vooral een speler die op com-
binaties loert maar in het afgelopen
toernooi liet hij ook een paarkeer goe-
de strategische dingen zien. Zo kreeg
hij tegen Friso Fennema (14) uit Doe-
tinchem de stand van het diagram op

het bord. Door de bezetting van c*

trale velden staat Joost hier met *]
prettig. Zwart kan alleen op afbrak
spelen en hopen op een misstapkW»»
evenmin. Er volgde:
32. .. 14-19 33. 40-35 19x30 34. 35* J6-11 35. 47-42 11-16 36. 42-37 16-21"
44-39 9-14 38. 45-40 8-12?
Geeft de formatie 2-8-13 prijs, na *
..14-19 39. 40-35 19x30 40. 35x24 IM
41. 24-13 Bxl9 zou de stelling ren*
seachtig zijn geweest.
39. 39-33 2-7 40. 28-23: En natuur^niet 40. 49-44? wegens (25-30) 24x35*
(20-24) 29x18 (12x43) en zwart wint j{.. 21-26 41. 33-28 7-11 42. 49-43 11-16*:
43-39 12-17 44. 39-33 16-21 Wat ande£l45. 23-18 13x2246. 28-23! Door dito^is het finaal uit, zwart zag dat in en<*
het hier dan ook op.

Oplossingen:
Twee weken geleden, wit 6, 21, 22,5}
32, 34, 35, 38, 47 zwart 1, 7, 12, 13,Jg
23, 24, 25, 36. Na Baljakins 45. 3S-33'
had Ramdien geschiedenis kunnj*
schrijven met (24-29)! 33x 24 (23-?
32x14 (13-18) 22x13 (12-17) 21^(7x40) 35x44 (25x34) met een so*
driedubbele oppositie. In plaats h)
van deed zwart in de partij 45. ■■&
en verloor,
vorige week, wit 20, 26, 28, 32, 39, *]
43 zwart 7, 10, 13, 16, 19, 29, 37. WHg
via 1. 39-33! 29x49 Na (29x27) 41*3
(16x27) 28-22! (27x18) 20-14!w+ 2.2<HJ
37x46 Verplicht want na (49x21) 26*\
(37x46) 15x4 (46x23) 4x29+. 3. 1»J49x21 Na (49x27) volgt 4x36 (46x23)*!
21 (16x27) 36x40(8-11) 40-35 (19-23) J
44 (11-16) 44-40 (23-28) 40-49 (28-33)*]
43 (16-21) 43x16 (33-39) 16-49+ . 4. W
46x23 5. 26x17 23-46 Zwarts en»
vluchtplaats. 6. 17-11 16x7 7. Ixs+ 'T
Tol). Een prachtige compositie n 1
weinig materiaal.

Van onze medewerker THEO KEYDENER

HOENSBROEK-De jongstetelg uit de Smoke Eaters-familie,
wat betreft de hoofdmacht, is aanvaller Marco van de Wal. De
17-jarige ijshockeyer uit Hoensbroek heeft overigens nog een
andere 'titel' op zijn naam staan: hij is immers de eerste speler
uit de regio Heerlen, die het tot de hoofdmacht van de Geleen-
se ploeg schopte. Voor de Havo-scholier is het allemaal slechts
een bijkomstigheid. Voor Van de Wal telt alleen het opdoen
van ervaring. „Ruiken aan het hoogste ijshockeyniveau in ons
land, goed kijken en alle raadgevingen opvolgen".

hoofdmacht. De opname in het
semi-profteam verliep geruisloos.
Vrij snel was hij geacclimatiseerd
en door de jongens geaccepteerd in
de spelersgroep.
Marco van de Wal: „De groep nieu-
we spelers was bij Smoke Eaters
groot, waardoor het een stuk ge-
makkelijker ging. De jongens gaan
hartstikke leuk met mij om en er
heerst een goede verstandhouding".
Bij de jeugd was hij in feite uitge-
leerd. Onder trainer Daski raakte hij
bekend met de laatste details. „Ik
moet de oren en ogen echter goed
open blijven houden. Je moet altijd
bij de tijd blijven en ik steek er nog
steeds iets van op".
Dit seizoen is Van de Wal opnieuw
geselecteerd voor Jong-Oranje B.
„Hopelijk ben ik er in het voorjaar
bij als de EK voor junioren in Kla-
genfurt gehouden wordt".

ker, maar ook als speler.

IJshockey staat bij Van de Wal pri-
mair. Zijn studie, hij maakt dit
schooljaar deHAVO af, komt eigen-
lijk pas op de tweede plaats. Via de
diverse jeugdteams en het tweede
team belandde Marcovan deWal dit
seizoen voor het eerst in de Eaters

Dat hij voorlopig als bankzitter fun-
geert, vindt hij helemaal niet erg.
„Ik ben erbij en dat is de hoofdzaak.
Hier heb ik altijd van gedroomd; al
toen ik als ukkepukkie van vijfmet
mijn ouders naar het ijshockey ging
kijken. Toen raakte ik verslingerd
aan deze sport en ben altijd de reis
naar Geleen blijven maken". Als kij-

Jeroen de Jong op weg
naar tennistop Limburg

Sterkste speler van tennisvereniging Nieuwenhagen

misschien rechten studeren". Een
profcarrière ziet Jeroen de Jong
vooralsnog niet zitten. „Afgezien
van het feit dat je niet weet of jeer
wel de kwaliteiten voor hebt, is het
een te groot risico. Prof zijn bete-
kent acht uur per dag met tennis be-
zig zijn. De studie moet je dan aan
de kant zetten. Mislukt een profcar-
rière dan heb je niets om op terug te
vallen", besluit hij.

Van onze medewerker
EDDY BUDE

NIEUWENHAGEN - Met de weg
der geleidelijkheid heeft Jeroen de
Jong zich naar de Limburgse ten-
nistop opgewerkt. In 1983 nog
D-speler, twee jaar later een sterke
C-speler en in 1987 de doorstoot
naar de B-2 categorie. Dit jaarmaak-
te De Jong zijn debuut in de B-l ca-
tegorie. Als 18-jarige was hij een van
de jongste spelers in deze afdeling.
De vierde plaats in het Janssen-cir-
cuit mag met recht de definitieve
doorbraak genoemd worden van de
sterkste speler van tennisvereni-
ging Nieuwenhagen. Twee keer be-
reikte hij dit seizoenin de zwareB-l
toernooien een verdienstelijke hal-
ve finale plaats. Zowel in Brunssum
als in Sittard dwarsboomde Rob
van Oppen de dadendrang van de
jongeNieuwenhager.

mensen langs de baan. Die vind je
bij andere verenigingen niet", zegt
Jeroen de Jong, dieniet begrijpt dat
er zoveel heisa wordt gemaakt over
de clubcompetitie.

Dit jaar doet Jeroen de jong eind-
examen HAVO. Vorig jaarmiste hij
dat diploma op een paar tienden.
„Dit jaar moet het raak zijn. Daarna
ga ik naar het Atheneum. En dan

HEERLEN -In het district
Zuid-Limburg start woensdag
9 november de dameparen
bridgecompetitie. De overige
speeldata zijn 16-11, 23-11, 30-
-11, 7-12 en 14-12. Er wordt ge-
speeld in gemeenschapshuis
Expo in Bunde. Inschrijven
voor 7 november bij mevrouw
Grotens, Sauterneslaan 5A te
Maastricht.

Promovendus TTV-Brunssum
presteert boven verwachting

„Die vierde plaats in het Janssen-
circuit is niet slecht. Ik heb er hard
voor moeten werken. Elk jaarben ik
gepromoveerd naar een hogere li-
centie. Voorlopig is B-l een eindsta-
tion. A-speler worden is het aller-
hoogste en vergt speciale kwalitei-
ten. Voorlopig streef ik erna goed
mee te draaien opB-nivéau. Dit sei-
zoen is me dat aardig gelukt".
Behalve zijn uitstekende resultaten
in het zomercircuit, behaalde Je-
roen de Jong in het begin van het
seizoen een andere opmerkelijke
prestatie. Voor het eerst in zijn
twaalfjarige tennisloopbaan legde
de HAVO-scholier beslag op een
Limburgse jeugdtitel. In Maastricht
was hij in de finale te sterk voor
Frank Verspa en sleepte hij de pro-
vinciale titel in de leeftijdsgroep tot
achttien jaar in de wacht.

Van onze medewerker EDDY BUDE

„Dat is' inderdaad een zwak punt
van me. De laatste jaren heb ik op
dat terrein enige vooruitgang ge-
boekt, maar het is nog niet helemaal
zoals ik het zou willen", meent Je-
roen de Jong, die de fijne kneepjes
van het tennisvak geleerd heeft van
Jos Jacobszoon. De laatste jaren
staat hij onder leiding van Guido
Isenborgh. Volgend seizoen hoopt
De Jong met het eerste herenteam
van Nieuwenhagen een gooi te doen
naar de Nederlandse titel

Jeroen de Jong geldt als een van de
grootste talenten van Limburg. Zijn
verwoestend aanvalsspel is zijn be-
langrijkste visitekaartje. 'Loeiharde
service, sprintje naar het net en af-
maken die bal. In zijn jeugdig en-
thousiasme verwaarloost hij het zo-
genaamde baselinespel wel eens.

„We hebben twee sterke spelers er-
bij gekregen. Arjen Timmers en
Yoeri Vojacek van Oranje Nassau.
Je kunt wel stellen dat we aanzien-
lijk versterkt zijn. We bestaan vol-
gend jaar 25 jaar en het zou een
mooi cadeau zijn als we die titel
pakken".

BRUNSSUM - Het eerste damesteam van TTV-Brunssum timmert
de laatste jaren behoorlijk aan de weg. Na enkele op het nippertje
mislukte pogingen bereikten Miranda van der Hayden, Angelique
Bremen en Angelica Renkens vorig seizoen de felbegeerde promotie
naar de landelijke divisie. Een niveau, waarop de Brunssumse tafel-
tennis-dames nooit eerder geacteerd hadden. Gevreesd werd dan ook
dat het Brunssumse vlaggeschip met een minimaal aantal punten
kansloos onderaan de ranglijst zou eindigen. Ervaring opdoen en niet
met al te grote nederlagen huiswaarts treden, waren de belangrijkste
doelstellingen van de dameshoofdmacht van TTV-Brunssum in de
landelijke vierde divisie. Er zijn nu zeven van de tien wedstrijden in
de nationalecompetitie afgewerkt en TTV Brunssum presteert boven
verwachting. Liefst 31 punten werd behaald uit zeven loodzware
duels.

werkt. Een najaars- en een voor-
jaarscompetitie. Twee keer de-
graderen of promoveren is dus
mogelijk. In de oostelijke mijn-
streek spelen naast Brunssum
ook twee teams van Voerendaal
in de landelijke divisie (derde en
vierde). We moeten tot 1984 tre-
ruggaan toen Brunssum in de
landelijke afdeling was vertegen-
woordigd. Het roemruchte trio
Wolfs, Nauts en kempeners was
bij vriend en vijand gevreesd.
Om studieredenen viel dat team
uit elkaar. Een nieuwe lichting
uit de jeugd stond klaar om het
roer over te nemen.

niveau, hetgeen in vele andere dis^Jten voor het oprapen ligt. Missc^vraagt een enkeling zich wel eens^waarom Zuid-Limburg ver ac^jj
blijft bij het nationale bridge. Wan' j
2e Divisie, wat waren we er trots oP'j
nog altijd 2 klassen verwijderd van
nationale bridgetop. u
Straks, weer met zijn allen gezellig
elkaar in ons eigen pierebadje, zoU().
we daarbest eens een boom over V*
nen opzetten.
Schrijver dezes had gerekend op fj
aardig spelletje uit de competitief
strijd van afgelopen weekend, j
deze niet doorging, waren ook de n
dige spelletjes over. Daarom nu n 1 j
iets uit het bridge-examen van ca-,
jaar geleden. Als instructeur, betPj
ken bij de opzet en opleiding van W\
geleraren, was dit een van mijn ccl*
examenvragen.
OBx OxxC?ABxx C?Hxx
OAxx OHVBIOx
djbHßxx dfcVlOx

Pas
1H 2KI (Drury;
2R(neg) torc; 10/11 V
4H 3H

De vraag was: Wat vindt u in oe,
biedserie het slechtste bod? Het *■woord is: het conventionele bod
2KI. Als antwoorder nl 3R zou I>,
ben geboden dan zou dat in vriM
alle systemen betekenen: een g^
5-kaart met 3-kaart steun en een m^male pas. Kortom: precies wat an^.
order wil vertellen. En een bod WJJop opener met een gerust hart "
kunnen passen ofwel: hoe kom ik *biedingen in het juisteeindcontraC1'ziet, conventies zijn daarbij mee?
niet nodig, integendeel. Die b<r
schap is nu nog even waar als 15f
geleden.

ondervindt van een coach. De
juiste tactiek is vaak moeilijk
door jezelf te bepalen. Bij thuis-
wedstrijden is het niet zon pro-
bleem. Dan zijn er wel mensen
van de andere teams die je kun-
nen coachen. Maar bij uit-wed-
strijden moeten we het helemaal
zelf uitzoeken. Helaas zijn er in
de vereniging geen mensen be-
schikbaar voor".
De overgang naar de landelijke
afdeling betekent ook het maken
van de nodige kilometers: vijf
uitwedstrijden naar Horst, Til-
burg, Utrecht, Naaldwijk en
Delft. Afgelopen weekend een
heel druk programma. Zaterdag
de thuiswedstrijd tegen Armada
(Horst) en de dag erna de voor-
uitgespeelde wedstrijd tegen
koploper Mahdo uit Utrecht. „En
danmerk je dat de vermoeidheid
een rol gaat spelen. Je steeds
maar weer concentreren op dat
balletje, die lange rally volhou-
den, dat blijkt dan moeilijk te
zijn".

week. „Anders waren we bang
dat we afgeschoten zouden wor-
den. Toen we nog provinciaal
speelden kende iedereen ieder-
een. Er heerste een gemoedelij-
kere sfeer. Nu zie je echt dat het
alleen maar om de punten gaat",
meent Bremen, die het jammer
vindt dat haar team geen vaste
coach heeft.

Het belangrijkste competitienieuws is
dat Brok nu officieel haar eerste team
uit de 2e Divisie heeft teruggetrokken.
De rechtspositie van de 4 betrokken
spelers is niet anders dan die van 11
voetballers dieop het veld verschijnen
en van de tegenpartij horen dat de
wedstrijd niet meer doorgaat. Ze kun-
nen dan nóg zo goed in de competitie
meedraaien. Aan een dergelijk besluit
is op dat moment niets te veranderen.
Gelukkig komt dit in het Nederlandse
bridge zeer zeer zelden voor en of het
in dit geval terecht of onterecht is ge-
beurd, of hier sprake is van machts-
misbruik of onvermogen, dat is iets
waar anderen zich nu maar eens druk
over moeten maken.
Dat Brok de situatie rond haar eerste
team misschien niet helemaal aankon,
was reeds eerder gevreesd. In het
nieuwe seizoen zou de afstand tussen
het eerste team en derest van de club
minstens 2 klassen bedragen en dat is
op zijn zachtst gezegd een aparte si-
tuatie. Dat Brok de aangeboden hulp
van buiten niet serieus heeft overwo-
gen moge haar tot eer strekken waarhet dapperheid betreft.
'Zoiets leidt tot heldendom als het
goed uitpakt en tot martelaarschap alshet slecht uitkomt.De vraag is natuur-
lijk gerechtvaardigd waarom, nu hetheldendom voor het bestuur van de
Brok niet is weggelegd, het martelaar-
schap aan de anderen wordt opge-
drongen. Dat zijn om te beginnen de4
betrokken spelers die werk van jaren
in één ongelukkig moment zien ver-
nield, dat is vervolgens de club zelf,
die haar plaats definitiefkwijt is en er
niets voor terug krijgt en dat is verder
het district dat hiermee de enige aan-
sluiting met de rest van Nederland
kwijt is. En, last but not least, bent u,
geachte lezer, door deze kamikaze-ac-
tie tot martelaar gedoemd, want u
bent nu verstoken van bridge van enig

Honkvast
Jeroen de Jong is honkvast. Geen
haar op zijn hoofd die eraan twijfelt
de club te verlaten. Ondanks talloze
aanbiedingen. „Sittard, GTR,
Brunssum, Ready en nog een paar
anderen, allemaal hebben zij mij be-
naderd om bij hun tekomen spelen.
Bijvoorbeeld met geld of het aan-
bieden van goede trainingsfacalitei-
ten. Ik blijf Nieuwenhagen trouw.
Ik heb voldoende sterke trainings-
partners bij de club. bovendien is
het er harstikke gezellig. Bij thuis-
wedstrijden staan er. wel zon 200

In het tussenklassement staan de
dames samen met WPK uit
Naaldwijk op de voorlaatste
plaats. Van de zes ploegen degra-
deren er twee. Er is dus nog
hoop. „Het krachtsverschil tus-
sen de teams is miniem. Vijf
clubs hebben tussen de 28 en 32
punten. AleenMahdo uit Utrecht
steekt met 35 punten boven de
rest uit. Willen we niet degrade-
ren dan zullen we de resterende
drie wedtrijden met minimaal
6-4 moeten winnen. Helemaal
denkbeeldig is dat niet, want we
zitten in een stijgende lijn".

De nieuwe competitie werd met
een zo sterk mogelijke voorberei-
ding tegemoetgetreden. De trai-
ningsintensiteit werd in de aan-
loop verdubbeld tot acht uur per

„We waren al tevreden geweest
als we elke wedstrijd 10 van de 21
punten zouden scoren. Men had
ons verteld dat het niveau in de
landelijke klasse een flink stuk
hoger zou liggen. Bij eén degra-
datie hadden we ons al min of
meer neergelegd", zegt Angeli-
que Bremen. Zij is met een per-
centage van 67% topscorer van
het team.

Dubbel
De tafeltenniscompetie wordt
elk jaar in twee cyclussen afge-

Coach
„Dat is toch wel een nadeel. Bij
tafeltennis is het erg belangrijk
datje tijdens departijen de steun

Al eerder is vermeld dat deLimburgse
kampioenschappen dit jaar ongemeen
spannend verliepen. Na twee rondes
waren er nog liefst vijf mensen met
een 100% score. Met veel spanning
werd uitgeziennaar het dueltussen de
Limburgs kampioen van 1986, Henk
Temming en die van 1987, JacqRenet.
De verliezer zou praktisch zo goed als
uitgeschakeld zijn voor derace op de
eerste plaats. Deze ronde zou dus, zo-
als dat met een goed Nederlands
woord heet, een „Vorentscheidung"
brengen.
Wit: H. Temmink.
Zwart: J. Renet.
1. e4,g6 2. d4,Lg7 3. Pc3,d6 4. Le3,Pf6.
Via zetverwisseling toch 'n Pirc-ver-
dediging. Een systeem dat beide spe-
lers al vele jaren spelen. 5. h3,0-0 6.g4!? Ongebruikelijk. Het idee is vol-
gens de witspeler 't g3-systeem te spe-
len met een zet extra-g2-g4 i.p.v. g2-g3-
g4. Dit gaat op als zwart de normale
ontwikkelingsbanen volgt. De vraag is
echter of zwart snel tegenspel kan ont-
wikkelen en zo kan profiteren van de
verzwakking van de witte konings-
vleugel. In dit licht is waarschijnlijk
de volgende zet van zwart te zien. 6.
..,d5? 7. e5,Pe4. Min of meer gedwon-
gen, aangezien PcB veel te langzaam
is. 8.P:e4,d:e4 9. Lg2,f6 10. e:f6,e:f6 11.
L:e4,fs?! Consequent maar tweesnij-
dig aangezien ook de eigen konings-
vleugel nu ernstig wordt verzwakt. 12.
g:fs,g:fs 13. Ld3,DeB. Zwart wil graag
f 4spelen maar op meteen f 4volgt
sterk Dhs. 14.De2.

14. ...f4? (14. ..,c5!?) 15. L:f4,L:d4 (15.
..,T:f4 16.D:eB+, 15. ..,D:e2 16. P:e2) 16.
0-O,Pc6 (16. ..,D:e2 17. P:e2,L:f2 18.
Tdfl,Lb6 19. Lc4 gevolgd door Les) enwit wint materiaal) 17. Lc4+,Kg7 18.
T:d4!,D:e2 19. P:e2,P:d4 20. Les+,Kh6
21. L:d4. Zwart had hier gerust kun-
nen opgeven. Er volgde echter nog: 21.
...Lfs 22. Tgl,Lg6 23. Le3+,Kg7 24.
Pf4,Kf6 25. Ld4+,Kfs 26. Pe6,TfcB 27.

SCHAKEN met Arno Henzen
Tgs+ en zwart gaf op want devo\êe

de zet is Ld 4mat.
■

Tot slot nog 'n partijfragment ui'
Limburgse kampioenschappen.

De diagramstelling geeft de stel^weer na de 16e zet van zwart, uit p.partij tussen L. Hendriks en W. v.
ten. Het paard op b5is aangevallen!.
na de normale zet Pc3kan zwart ey
voudig nemen op b2. De witsp^s
probeerde daarom 17. Dg4. Waaron1!
ook deze zet niet goed?

BRIDGE
met Wiel Gielkens
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Smoke Eaters-aanvallen:'Ik ben erbij en dat is de hoofdzaak'.
SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK

" LANDGRAAF - Zaterdag-
avond vind in sporthal De Ba-
neberg in Schaesberg het be-
langrijke worstelduel plaats
tussen Simson en De Halter
uit Utrecht, beiden gedeeld
koploper. Ook het duel Sim-
son 2-De Halter 2 is erg be-
langrijk, omdat de Utrechte-
naren de ongeslagen Simson-
reservisten op de voet volgen.
Ten slotte staat nog een wed-
strijd tussen de junioren van
Simson en De Halter op het
programma. De junioren star-
ten om 18.45 uur; de resere-
teams om 20.00 uur, gevolgd
door de hoofdmacht.

DAMMEN
met John van den Borst


	Limburgsch dagblad no. 261 04.11.1988
	Ontvoerster (21) aangehouden Baby Renee terecht
	vandaag
	sport
	Enquête Limburgs Dagblad onder omwonenden Lichte meerderheid voor Oost-westbaan
	Inval bij zes bedrijven Man verdacht van aannemen steekpenningen door hans toonen
	Werken
	Het weer ZONNIG
	Moeder zwaar gewond Baby gedood bij ongeluk
	Federatie Wegvervoer: Bonn chanteert EG-overleg Furieuze reacties op Duitse tolmaatregel
	'Onbegrijpelijk'
	Voor het eerst merkenfraude met onderdelen Vervalste remnaven achterhaald in Echt door theo sniekers
	popmuziek en strips Rockgroep BAP schudt verleden van zich af
	Optreden adysmith in Geleen
	Stereotypes in Vrij Spel
	Popagenda NOVEMBER
	Quote
	recept h. Meijer Brabantse haasjes in groene pepersaus
	Prilpop zoekt nieuw talent
	Oostenrijkse bluesgroep naar Ospel
	Oplossing van gisteren
	Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad b.v.
	Kabinet praat opnieuw met specialisten
	Grens bereikt
	Thatcher tijdens Polen-bezoek: 'Financiële steun bij erkenning Solidariteit'
	Nederlanders
	Miskleun
	Ruim 24 miljoen voor Spelen Gehandicapten
	'Tamil Tijgers betrokken bij mislukte coup' Indiase paratroepen geland op Maldiven
	binnen/buitenland Minister bezorgd over nieuwe financiële wensen Ruding in brief aan collega's: geld is op
	Geen pleidooi Korthals Altes voor extra geld politie
	Bloedproef
	PUNT UIT Regenboog
	Eis
	Ouderen
	Ontucht
	Fraude
	Koninklijk
	Vliegfout
	Ongeluk
	Belast
	Pleidooi voor behoud winkels in kleine kern
	KNP/Bührmann willen Duitse papierfabriek
	BEURSOVERZICHT Schijnwerpers
	Kwartaalwinst Akzo stijgt 32 procent
	Half jaarwinst Sphinx omhoog
	beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
	In strijd tegen werkloosheid ABP-topman voor handhaving VUT
	Homburg Cuyk sluit sector vers vlees
	Bureaucratie
	economie Expediteur Meijer neemt bedrijf over
	Volgend jaar wat lagere afzetgroei verwacht Rabobank: positie kleinbedrijf beter
	Stijging van winst KLM
	Beurs & Valuta Goud en zilver
	Advieskoersen
	Wisselmarkt Amsterdam
	INDEX Amsterdam ANP/CBS
	Avondkoersen Amsterdam
	NEW YORK Dow Jones
	Duitsland 1
	Duitsland 2
	België/TV 1
	België/TV 2
	Nederland 2
	Duitsland 3 West
	België/RTBF 1
	TV5
	programma's vrijdag televisie en radio Nederland 1
	Nederland 3
	Duitsland 3 SWF
	België/Télé 21
	radio Radio 1
	Radio 2
	Radio 3
	Radio 4
	satelliet RTL Plus
	SSVC
	Sky Channel
	Radio 5
	Omroep Limburg
	BRT 2
	SAT 1
	3 SAT
	Super Channel
	Belg. Rundfunk
	Luxemburg/RTL
	WDR 4
	Renault zet alle zinnen op de 19
	Soepel
	Moeiteloos
	auto Kleine Range Rover op komst
	Vluchtige rij-impressie met de Nissan 300 ZX Turbo Snelle flitser uit roemrijk geslacht
	Crast-test zes kleine auto's Stuurwiel zwakste punt
	Advies: andere stuurwielen
	Condoom
	Kasteel
	Biervat
	Zinatra
	Ook politici en IVN tegen afgraving Kindervuist tegen kappen 2.000 bomen
	Handtekening
	Wat een circus...
	Kachel
	Coördinator anti-vandalismeproject stapt op Nu al trammelant bij HALT door laurens schellen en richard willems
	Geen commentaar
	Aan Marconistraat Hoensbroek Flats maandag tegen de grond
	Team helpt Heerlenaren met schuld
	Door bewoner zelf Brand in flatwoning aangestoken
	Veel inwoners twijfelen nog
	Uitbreiding intercity's
	Onderzoek gaat half jaar duren
	Rapport over kosten en baten begin december gereed Snel besluit NS over lijn Limburg-Aken
	Erepenning voor Van Eyndhoven
	Uitslag referendum: 83 procent voor handhaving tijden Winkeliers in Maastricht tegen vrije openingstijd
	provincie Moties PvdA en D66 verworpen Kamer akkoord met verkoop van DSM
	Oost-westbaan
	In centrum te Sweikhuizen Twee Somaliërs in hongerstaking
	Woordvoerder Economische Controle Dienst: 'Limburg geen spil in vervalsen merken'
	Miljoenen
	Kijkdagen
	Gewapende overval Heer
	Geen onderzoek naar gevolgen straling radiomast Hulsberg
	Kostenfactor
	Gezamenlijk programma van regionale omroepen
	provincie Minimale kosten voor werknemer 2.800 gulden PC-project bij DSM definitief van start
	Russische bezoek aan Eurocontrol
	Toename fraude met tachografen Chauffeurs overtreden vaker rijtijdenwet
	Veediefstallen in ons land nemen toe, maar niet in Limburg Verzekering van vee op langere termijn duurder
	Amfetamine in autobus onderschept
	Van de Ven van KvK: 'Meer aandacht NS voor vracht nodig'
	Hoeben hoofdaalmoezenier bij luchtmacht
	SCHAESBERG
	MAASTRICHT
	exposities HEERLEN
	KERKRADE
	BRUNSSUM
	VOERENDAAL
	HOENSBROEK
	LANDGRAAF
	NUTH
	MAASTRICHT
	Rechter
	Ruilbeurs in 'Oave' Brunssum
	films door Gemma Wildenberg DIE HARD/VS 1987
	Overzicht ongelukken Heerlen: 'Schelsberg' gevaarlijkste verkeerspunt
	Interesse
	MASQUERADE/VS 1987
	Elke maand 'open huis' Nieuwenhagen IVN Oude Landgraaf wil meer in beeld
	oostelijke mijnstreek bioscopen HEERLEN
	Expositie fotograaf Theo Gijzen 'Acht dagen' uit leven van het Welzijnswerk
	in gesprek Riool
	OOSTELIJKE MIJNSTREEK RECDACTIE: 739282 JOURNAAL Heerlen
	Voerendaal
	Landgraaf
	GROENE KRUIS
	ARTSEN
	TANDARTSEN
	Massa's door rood
	WEEKENDAGENDA APOTHEKEN
	Speciaal vliegtuig ingezet voor Ajacieden Larsson en Pettersson na interland tegen MVV
	Anderson 'bewerkt'
	Chili uitgesloten
	Selectie Stapleton
	Boete
	Beurskens en Lambregts in Haagse stratenloop
	Schaesberg biedt interessant programma Kwaliteit prevaleert
	sport 'Troost bleef me sarren en treiteren. Toen was de maat vol' Danny Hoekman rekent op begrip tuchtcommissie
	'Frankrijk zal spelen zoals in mijn tijd' Platini strijdvaardig
	Zandvoort krijgt geen Grand Prix Formule-1-race Amerika geschrapt
	Smoke Eaters wacht weer zwaar weekend
	Verberkt naar SLTC
	Verlies Den Helder
	SPORT KORT
	Herschi/V en L sterkste in derby Hamers ouderwets
	Colombiaans voetbal in greep van drugsbaronnen
	'Ik proef beetje sfeer van vier jaar geleden bij Fortuna' Wilbert Suvrijn eerst PSV, dan Charkov door frans dreissen
	Bisdom maakt 'reclame' tijdens JIM
	Smit kreeg ten onrechte rood Fraser en Linford geschorst Misser Hugo Luyten
	Ook Ivan Lendl uitgeschakeld McEnroe maat te groot voor Michiel Schapers
	Groenendijk mogelijk als reserve naar Charkov
	Trainer Körver volgende week weer aan de slag
	Paledo paard van het jaar
	Sterkste speler van tennisvereniging Nieuwenhagen Jeroen de Jong op weg naar tennistop Limburg
	Honkvast
	Coach
	Dubbel
	Promovendus TTV-Brunssum presteert boven verwachting
	sport SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK Smoke Eaters-aanvallen: 'Ik ben erbij en dat is de hoofdzaak'. Us gebroken voor Marco van de Wal
	DAMMEN met John van den Borst
	SCHAKEN met Arno Henzen
	BRIDGE met Wiel Gielkens

	familieberichten
	Ann. 1
	Ann. 2
	Ann. 3
	Ann. 4
	Ann. 5
	Ann. 6
	Ann. 7

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16
	Adv. 17
	Adv. 18
	Adv. 19
	Adv. 20
	Adv. 21
	Adv. 22
	Adv. 23
	Adv. 24
	Adv. 25
	Adv. 26
	Adv. 27
	Adv. 28
	Adv. 29
	Adv. 30
	Adv. 31
	Adv. 32
	Adv. 33
	Adv. 34
	Adv. 35
	Adv. 36
	Adv. 37
	Adv. 38
	Adv. 39
	Adv. 40
	Adv. 41
	Adv. 42
	Adv. 43
	Adv. 44
	Adv. 45
	Adv. 46
	Adv. 47
	Adv. 48
	Adv. 49
	Adv. 50
	Adv. 51
	Adv. 52
	Adv. 53
	Adv. 54
	Adv. 55
	Adv. 56
	Adv. 57
	Adv. 58
	Adv. 59
	Adv. 60
	Adv. 61
	Adv. 62
	Adv. 63
	Adv. 64
	Adv. 65
	Adv. 66
	Adv. 67
	Adv. 68
	Adv. 69
	Adv. 70
	Adv. 71
	Adv. 72
	Adv. 73
	Adv. 74
	Adv. 75
	Adv. 76
	Adv. 77
	Adv. 78
	Adv. 79
	Adv. 80
	Adv. 81
	Adv. 82
	Adv. 83
	Adv. 84
	Adv. 85
	Adv. 86
	Adv. 87
	Adv. 88
	Adv. 89
	Adv. 90
	Adv. 91
	Adv. 92
	Adv. 93
	Adv. 94
	Adv. 95
	Adv. 96
	Adv. 97
	Adv. 98
	Adv. 99
	Adv. 100
	Adv. 101
	Adv. 102
	Adv. 103
	Adv. 104
	Adv. 105
	Adv. 106
	Adv. 107
	Adv. 108
	Adv. 109
	Adv. 110
	Adv. 111
	Adv. 112
	Adv. 113
	Adv. 114
	Adv. 115
	Adv. 116
	Adv. 117
	Adv. 118
	Adv. 119
	Adv. 120
	Adv. 121
	Adv. 122
	Adv. 123
	Adv. 124
	Adv. 125
	Adv. 126
	Adv. 127
	Adv. 128
	Adv. 129
	Adv. 130
	Adv. 131
	Adv. 132
	Adv. 133
	Adv. 134
	Adv. 135
	Adv. 136
	Adv. 137
	Adv. 138
	Adv. 139
	Adv. 140
	Adv. 141
	Adv. 142
	Adv. 143
	Adv. 144
	Adv. 145
	Adv. 146
	Adv. 147
	Adv. 148
	Adv. 149
	Adv. 150
	Adv. 151
	Adv. 152
	Adv. 153
	Adv. 154
	Adv. 155
	Adv. 156
	Adv. 157
	Adv. 158
	Adv. 159
	Adv. 160
	Adv. 161
	Adv. 162
	Adv. 163
	Adv. 164
	Adv. 165
	Adv. 166

	illustraties
	1,4 miljard voor scholing volwassenen
	John Hiatt, met zijn Goners 'on the road' om de nieuwe elpee Slow Turning te promoten, kwam weer 's langs in Limburg. Dertienhonderd Hiattfans zagen in de Geleense Hanenhof een met veel inzet concerterende Amerikaanse zanger/songschrijyer, die een prima begeleidingsband bij zich had, bestaande uit Kenny Blevins (drums), slidegitarist Sonny Landreth en bassist David Ranson. Het Geleense concert (foto: JOHN SMEETS) was een emotioneel geladen staalkaart van Hiatts repertoire dat vrijwel alle muzikale deelgebieden bestrijkt, van rock & roll en country & western tot rhytm & blues. Ook de soul komt bij Hiatt om de hoek kijken; Have A Little Faith In Me is daar een uitbundig voorbeeld van. Wie Hiatt de laatste jaren gevolgd heeft zal blij zijn geweest in Geleen een energieke en frisse entertainer aan te treffen – die hopelijk nooit puur commercieel zal scoren, want dat zal doodzonde zijn van zijn muzikale productiviteit – die het ook privé gelukkig weer voor de wind gaat en die dit niet onder stoelen of banken stak. Learning How To Love You droeg Hiatt op aan zijn huidige echtgenote. Het nummer bracht John Hiatt in een aktuele uitvoering: „lm 36 years old now and l've come to y0u..." P.H.
	de komieke coco
	panda en de meester-verknoper
	puzzel van de dag
	Automobilisten in Limburg, zoals deze inwoner van Maastricht, moesten gisteren voor de eerste keer deze herfst aan de slag met de ijskrabber^. Het vroor ook de afgelopen nacht flink, met minima tot -7 graden.
	Nu de winter met rasse schreden nadert breken voor de watervogels moeilijke tijden aan. Voedsel zoeken wordt dan een probleem. Deze eend moet zich door een tapijt van bladeren worstelen op zoek naar iets eetbaars. „„*„„„ Foto: PETER DEJONG
	HEERLEN -In het district Zuid-Limburg start woensdag 9 november de dameparen bridgecompetitie. De overige speeldata zijn 16-11, 23-11, 30-11, 7-12 en 14-12. Er wordt gespeeld in gemeenschapshuis Expo in Bunde. Inschrijven voor 7 november bij mevrouw Grotens, Sauterneslaan 5A te Maastricht. " LANDGRAAF – Zaterdagavond vind in sporthal De Baneberg in Schaesberg het belangrijke worstelduel plaats tussen Simson en De Halter uit Utrecht, beiden gedeeld koploper. Ook het duel Simson 2-De Halter 2 is erg belangrijk, omdat de Utrechtenaren de ongeslagen Simsonreservisten op de voet volgen. Ten slotte staat nog een wedstrijd tussen de junioren van Simson en De Halter op het programma. De junioren starten om 18.45 uur; de resereteams om 20.00 uur, gevolgd door de hoofdmacht.


