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Politie luistert
cellen af

Rotterdam - De politie ïvis-bij de opsporing van zware
ook openbare tele-

tooncellen af.

Uat bleek gisteren tijdens een
in Rotterdam tegen

p^e van heroïnehandelverdach-
te Schiedammers. De advocatenpVs I. Weski en D. Moszkowiczlekenden tegen deze praktijk fel
Protest aan.„Het betekent", zei

Moszkowicz, „dat je zelfs in
openbare telefooncel niet de

Sarantie hebt datjeniet wordt af-
geluisterd. Daarmee gaat de jus-
titie veel te ver".

vandaag
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Wetenschappelijke studie
over de sanering van

Limburgse kolenmijnen

Sluiting was onontkoombaar
Van onze redactie economie

- De steenkolenmijnen in Zuid-Limburg waren°k zonder een economische noodzaak tot sluiting, tot de on-ergang gedoemd. De animo onder jongeren voor het beroep
ar» mijnwerker was zo laag en het verloop onder hetpersoneel
° groot, dat de mijnen op termijn niet open gehouden konden

„Zelfs niet als de mijnen winst waren blijven maken."
|, at zegt de historicus drF.A.M. Messing, die gisteren in Heer-
[en een boek overhandigde aan premier Lubbers dat hij in op-
dachtvan DSM heeft geschreven, met het doel een antwoordi*e geven op de vraag of de sluiting van de Limburgse mijnen
jeconomisch noodzakelijk was.

Al in 1956, zo staat in het boek, wees
een interne notitie bij de Staatsmij-
nen op de grote moeilijkheden
waarin de kolenwinningsbedrijven
zouden belanden als het tekort aan
ondergronds personeel niet wordt
aangevuld. Het zware werk heeft
vooral jongeren afkerig gemaakt
van de mijnen.

Zoals verwacht kon worden, beves-
tigt Messing dat economische mo-
tieven duidelijk aanwezig waren.
Maar de schrijver benadrukte giste-
ren dat de kolenwinning in Lim-
burg ook zonder de kolencrisis eind
jaren '50, de opkomst van andere
brandstoffen als aardgas en olie en
het uitblijven van een gecoördi-
neerd energiebeleid in de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal
(EGKS), 'reddeloos' verloren waren.

„De mijnwerkers liepen weg. In
1958waren er 58.000 werknemers en
in 1965 was dat aantal teruggelopen
tot 45.000. Het verloop was één van
de grootste oorzaken voor de onder-
gang van de mijnen," aldus Mes-
sing. In zijn boek noemt hij dat de
'sluipende sanering.

Het weer
£\cht weer'et een matige zuid- zuid-
oostelijke wind wordt ooka«daag zachte lucht aange-
°erd met vrij veel bewolking.

}} de ochtend kan hieruit nog
at neerslagvallen. In de mid-j!a& zijn er lichte opklaringen,

kan vandaag
Plopen naar 14 graden. De mi-

."mumtemperatuur voor de
*°mende nacht ligt rond de 11
§*aden.
Voor actuele informatie be-
ffende het weer in Limburg

*urn. U bellen: 06-91122346
VANDAAG:??nop: 07.51 onder: 16.56

09.16 onder: 16.42

Uit tbr-kliniek

Geleendenaar
opgepakt voor
verkrachting

GELEEN/ENSCHEDE - Een 30-ja-
rige man uit Geleen is aangehouden
in verband met deverkrachting van
een 17-jarig meisje in Enschede, af-
gelopen dinsdag. De man is al meer-
malen veroordeeld wegens zeden-
delicten en zat om die reden in een
kliniek voor tbr-veroordeelden in
Enschede.

Alvorens hij het meisje misbruikte,
trok de man haar van de fiets. Ook
werd zij zo geschopt en geslagen dat
zij bewusteloos raakte.
Personeel van dit instituut heeft
hem naar de politie gebracht, toen
bleek dat zijn signalement overeen-
kwam met dat .van de man die dins-
dagavond de Enschedese had ver-
kracht. Hij kwam die avond alleen
terug van het sporten elders in En-
schede. De politie van Enschede
heeft dit gisteren bekendgemaakt.

sport

Alle medewerking
De auteur van het boek 'Geschiede-
nis van de mijnsluiting in Limburg'
heeft bij zijn onderzoek altijd de
volledige medewerking gekregen,
zo verzekerde hij verder, zowel van
de zijde van DSM als van Economi-
sche Zaken. Daardoor kreeg Mes-
sing inzage in archiefmateriaal met
vele nog niet eerder gepubliceerde
gegevens, met name uit interne no-
tities.

" Zie verder pag. 15, 29 en 31

Roda in kwartfinale
CHARKOV - Roda JC heeft zich geplaatst voor de kwartfina-
les van het Europacuptoernooi voor bekerwinnaaars. Gedra-
gen door een voortreffelijk georganiseerde verdediging
hield de Kerkraadse 'cupfighter' tegenstander Metallist
Charkov op 0-0. Roda JC, dat de thuiswedstrijd met 1-0 had
gewonnen, kwam gedurende negentig minuten slechts zel-
den in gevaar. Roda JC is de eerste Nederlandse club in de
geschiedenis van het Europacupvoetbal die een punt ver-
overde in de Sovjetunie. Bovendien is Roda JC na FC Twente,
dat in 1972 Dynamo Tbilisi uitschakelde, de tweede Neder-
landse club die ten koste van de Russen naar een volgende
ronde gaat. Roda evenaarde in Charkov de prestatie van For-
tuna Sittard, dat vier seizoenen geleden ook de laatste acht
haalde.
Jan Reker prees de prestatie van zijn ploeg: „Als team heb-
ben we perfect gespeeld." Over de volgende tegenstander
wilde de Roda-trainer zich nog niet druk te maken. Die te-
genstander wordt op 16 december bekend bij de loting in
Basel en komt uit het volgende rijtje: KV Mechelen, Dinamo
Boekarest, Barcelona, Sampdoria, Eintracht Frankfurt, Sre-
dets Sofia en Aarhus. " Roda-feest in Charkov. Vlnr: assistenttiainer Willy van derKuijlen, Ernie Brandts, Jan Nederburgh,

JosSmits en Gêne Hanssen. Foto: 3-POOT/DRIES LINSSEN

Lubbers en Van Dijk lot driemaal toe ’belaagd’

Politie protesteert
massaal in Limburg

HEERLEN/NUTH - Meer dan vier-
honderd agenten uit Limburg heb-
ben premier Lubbers en minister
Van Dijk gisteren tijdens hun be-
zoek aan Limburg tot driemaal toe
geconfronteerd met hun onvrede
over de kortingen op personeel en
salaris bij de politie.
In Venlo en Heerlen werd premier
Lubbers met oorverdovende fluit-
concerten onthaald. In Heerlen
werd hem bovendien nog een poli-
tiepet vol krenten („die zijn bij ons
al uit de pap") en een petitie aange-
boden. Minister Van Dijk kreeg bij
diensaankomst in Nuth een niet ge-
vulde vla („omdat de bodem reeds
in zicht is").
Beide bewindslieden konden be-
grip opbrengen voor de ludieke ac-

ties in Heerlen en Nuth. Daarente-
gen waarschuwden zij ervoor dat
het kabinet zal ingrijpen als geplan-
de acties uit de hand gaan lopen. De
openbare orde mag door de demon-
strerende agenten niet verstoord
worden.
Premier Lubbers zei in Heerlen dat
de acties zoals die in Friesland op
het programma staan onaanvaard-
baar zijn. Agenten in die provincie
willen vanaf maandag tot en met 12
december geen bekeuringen gaan
uitschrijven voor kleine overtredin-
gen en geen processen-verbaal op-
maken bij aanrijdingen met louter
blikschade.

Met de vroegtijdige Limburgse ac-
tie - maandag is pas de landelijke
actiedag - wilden de Limburgse
agenten gisteren hun onvrede ken-
baar maken over de dreigende kor-
ting op de politiesterkte, dreigende
overplaatsingen van agenten en een
niet-toereikende onregelmatig-
heidstoeslag.
CNV-voorzitter Henk Hofstede zei
gisteren dat de ministers Korthals
Altes en VanDijk snel tot een oplos-
sing moeten komen, omdat anders
de wilde acties van politieambtena-
ren „kunnen ontaarden in anar-
chie." De Nederlandse Politiebond
(NPB) heeft meteen met verbazing
op diens uitlatingen gereageerd.

" Zie verder pagina 15

" Een Heerlense politieman las gisteren de politie-eisen voor aan premier Lubbers. De premier
kijkt alsof hij denkt: „nee, niet alweer". Foto:3-POOT/FRANS RADE

Vluchten
opgeschort

WASHINGTON - De Amerikaanse
luchtmacht heeft gisteren alle
vluchten met B-l bommenwerpers
opgeschort om de toestellen op hun
veiligheid te controleren. Dinsdag
stortte een van denieuwe toestellen
in Texas neer. De inspectie zal be-
perkt blijven tot de systemen die
debet kunnen zijn aan het ongeluk.

Woning
ontploft
na druk
op bel

HASSELT - Een
gasontploffing heeft
gisteren een woning
in het Belgisch-Lim-
burgse dorpje Donk
grotendeels ver-
woest. Niemand
raakte gewond. De
ontploffing gebeur-
de net op het mo-
ment dat een buur-
man op de bel druk-
te.

Eerder had de be-
woonster van het

ontplofte huis gas
geroken. Zij had
haar buurman inge-
schakeld, die een lek
in. de slang tussen de

gasfles en de boiler
ontdekte. Hij draai-
de defles dicht, deed
de ramen open en
ging weer weg.
Even later kwam hij
terug om eens te kij-
ken of het gas weg
was. Hij belde aan en.
een explosie volgde.
Waarschijnlijk heeft
een electrische vonk
van de bel de ont-
ploffing veroorzaakt.
De woning moet
worden gesloopt.

George Bush krijgt
het zwaar in Congres

Van onze correspondent

WASHINGTON - De Amerikaanse
kiezers hebben de overwinning van
de Republikein George Bush ge-
temperd door deDemocraten in het
Huis van Afgevaardigden en de Se-
naat zetels te laten winnen, en hen
een gouverneurspost erbij te geven.

Met vrijwel alle stemmen geteld,
bleek gisteren definitief dat Bush
met circa acht procent verschil
heeft gewonnen van Dukakis. Hij
had 54 procent van de stemmen, te-
gen de Democraat 46 procent.
Opvallend is, dat Bush er niet in
blijkt geslaagd te zijn de kiezers vast
te houden die Reagan in 1980 en
1984 aan zulke grote overwinningen
hielpen.

Voor de langere termijn gezien, is
dit beeld voor de Democraten niet
ongunstig. Het betekent, dat zij gro-
te groepen kiezers uit de midden-
klasse niet permanent aan de Repu-

blikeinen verloren hebben, zoals zij
voorde verkiezingen vreesden.
Dinsdag werd, behalveom het Witte"
Huis, ook nog om alle435 zetels van
het Huis van Afgevaardigden en een
derde dcci van de 100 zetels van de
Senaat gestreden. Uit de vrijwel
complete resultaten zoals die gister-
middag bekend waren, blijkt dat de
Democraten in hetHuis waarschijn-
lijk vijf zetels gewonnen hebben,
hun overwicht van bijna 80 zetels
daarmee verder versterkend. In de
Senaat, waar de Democraten acht
zetels meer hadden dan de Republi-
keinen, hebben de Democraten er
twee zetels bijgewonnen.
De opkomstcijfers vielen overigens
ondanks eerdere positieve berich-
ten zwaar tegen Op basis van scha-
duwverkiezingen blijkt het op-
komstpercentage ongeveer vijftig
procent te zijn, het laagste getal
sinds 1924.

__ (ADVERTENTIE)

Vendex
Headstart

Turbo 888XT
PC

1999.-
-met monochrome monitor

ïekomt ogen en orentekort

Roda overwint
in Rusland

t is mij niet gelukt

(ADVERTENTIE)

,I^°* CONFETTI s

Exclusieve damesmode

%%iv IMAXIM
Modeaccessoires «""■« «matcDoetK»

up coffee-lunch
_%__DECn c centre
Pfc ri" | de plu
MODELAND DE PLU

Promenade Heerlen

" Zie verder pag. 3en 5.

J^EVEN NAAR JAC.HERMANS J[
___J_^_^___f>TM__-^-_T7êM--_i

K*l __P^ ____B^ ___■! e±±*^ë r ________________? ___■g»_i KhTTiil ______ _______

> " NIEUW " NIEUW " NIEUW " NIEUW " NIEUW " NIEUW " NIEUW " NIEUW " Z
>| im

z Limburgs mooiste speelpaleis £

i CASINO LANDGRAAF i
heeft vanavond voor u een daverend optreden van _§

i JACK JERSEY i
Z betaamde 24 en 36 observatieroulette.
* Speeltiches vanaf 1 gulden. 7> Wij heten u van hartewelkom in Casino Landgraaf.
d m
y U weet wel, die met die loper...

É CASINO LANDGRAAF i
y 24 uurper dag open! 9

«

> Casino landgraaf z
d Moltweg 82 te Landgraaf. Tel.: 045-315080yl 1|
Z - NIEUW " NIEUW " NIEUW " NIEUW - NIEUW " NIEUW " NIEUW " NIEUW " <

(ADVERTENTIE)

Ééi\ Renaillt KerreS Deßenault-dealervoorW^k y^ Kerkrade, Landgraaf e.o.

(ADVERTENTIE)



kunst

in de theaters
HEERLEN - In de Heerlense
Stadsschouwburg wordt vanavond
een voorstelling gegeven door het
uit zeven musici bestaande ensem-
ble 'I Compani'. Deze muziekthea-
tervoorstelling, waarin de filmmu-
ziek die Nino Rota schreef bij de
films van Fellini centraal staat, is
een onderdeel van het kongres
Kunst en Psychiatrie, dat tot en met
zaterdag in Heerlen gehouden
wordt. Zaterdagavond viert de Lim-
burgse Opera Vereniging zijn twee-
de lustrum met een uitvoering van
de stichtingBredase Opera. Bege-
leid door Het Brabants Orkest en
met solisten van de opera van Poz-
nah worden Cavalleria Rusticana
van Mascagni en I Pagliacci van
Leoncavallo uitgevoerd. De uitvoe-
ring begint om 20.00 uur. De twee
overige uitvoeringen, die deze da-
gen in Heerlen op het programma
staan - het BZN-concert op zondag
en de show van Herman Finkers
volgende week woensdag - zijn
volledig uitverkocht.

KERKRADE - In het Wijngracht-
theater van Kerkrade is deze week
twee maal Het Vervolg te gast: vrij-
dag geeft Limburgs professioneel
toneelgezelschap een voorstelling
van Gat in Kop (aanvang 20.00
uur), zondag brengt de groep vanaf
15.00 uur zijn nieuwste productie,
de familievoorstelling De Draak.
Zaterdagavond presenteren Jenny
Arean en George Groot hun show
'Neem je een apie voor me mee' in
het Wijngrachttheater. De voorstel-
ling begint om 20.00 uur.
ROERMOND - Vanavond presen-
teert toneelgroep Purper, bestaan-
de uit Erik Breij, Ina van Faassen en
Frans Mulder 'Dit verhaal' (aanvang
20.00 uur). Komende zondag is ge-
reserveerd voor de amateuristische
muziekbeoefening: om 12.00 uur

zingen het Roermonds Mannen-
koor, Del Monte Venloen De Leu-
dalzangers Heythuysen. 's
avonds vanaf 20.00 uur concerte-
ren de Koninklijke Harmonie van
Thorn en de Philharmonie van
Bocholtz.

SITTARD - Ook in Sittard zijn twee
voorstellingen, die dezeweek staan
geprogrammeerd, volledig uitver-
kocht: het muzikaal dansspektakel
Jeans, komende zaterdag, en de
klucht 'Ein sjlum houn lèk ouch
waal èns in de netele' doorhet Lim-
burgs Toneel Sittard, zondag en
woensdag. Voor de toneelvoorstel-
ling Een gelukkige hand van Co-
bum (met Mary Dresselhuys en
Ton Lensink), dinsdagavond om
20.00 uur, zijn nog kaarten verkrijg-
baar.

MAASTRICHT - 'List nu' is de titel
van het soloprogramma, dat Lies-
beth List vanavond in de Maas-
trichtse stadsschouwburg presen-
teert. Morgenavond speelt de
Compagnie van de XX-ste Eeuw
het Schommelpaard van Hugo
Claus, dinsdagavond gevolgd door
een uitvoering van het Reizend
Muziekgezelschap 0.1.v. Christian
Bor. Op het programma staan wer-
ken van Dvorak en Schubert.
Woensdagavond speelt het West-
vlaams Theater Kollektief Malper-
tuis De Theatermaker van Thomas
Bernhard. Alle uitvoeringen begin-
nen om 20.00 uur. Vrijdagavond
treedt het Nederlands Muziekge-
zelschap Posjet op in het theater-
café (aanvang 23.00 uur). Zondag-
middag om 14.30 uur is er in het
Generaalshuis jeugdtoneel door
Theater Stekelbees en woensdag-
middag om 12.30 uur staat in dere-
doute een lunchpauzeconcert op
het programma, dat wordt gegeven"
door de pianist Mariken Zandvliet.

verder in...
MAASTRICHT - Het Atheneum
Kamerorkest, bestaande uit leer-
lingen van de gecombineerde voor-
opleiding van het Haags Conserva-
torium, geeft twee concerten in Lim-
burg: morgen in de muziekschool
van Hoensbroek en zaterdag in de
Muziekschool van Maastricht. So-
listen zijn de Heerlense zusjes Cé-
cile en Suzanne Huijnen en fluitiste
Marjolein Vanmechelen. Op het
programma staan werken van
Bach, Grétry, Dvorak en Janacek.
De concerten beginnen respectie-
velijk om 19.30 en 16.00 uur. Een
dag later concerteert gßOep 20'
(het Rotterdams Ensemble voor
hedendaagse muziek) in de mu-
ziekschool. Dit INTRO-concert, dat
om 15.30 uur begint, bevat werken
van Varèse, Hoch, Alsina, Richard,
Veeger en Milhaud. In dansstudio
Impulse van Bernadette Schouten
wordt zaterdag en zondag een
Dansstage Weeekend gehouden.
Medewerking verlenen Fred Berlips
en Netty van de Bosch. Voor meer
informatie: 043-252398.

ELSLOO - In het Maaslandcentrum

in Elsloo staan dit weekeinde twee
toneelactiviteiten op het program-
ma: morgenavond om 20.30 uur
geeft toneelgroep Pallieter 0.1.v.
Kiek Wishaupt een uitvoering van
het improvisatiestuk 'Vief veur
Twellef'. Een dag later wordt het
Toernooi der Lage Landen om
20.00 uur vervolgd met een optre-
den van Teater Krakeel uit Gent.
Deze vierde deelnemer aan het to-
neeltoernooi brengt het blijspel 'De
goede dokter' van Neil Simon in
een regie van Mare de Bodt. Simon
ontleende het materiaal voor dit
stuk aan een aantal tragikomische
anekdotes van Anton Tsjechow.
Daardoor ontstond een serie van elf
afzonderlijke taferelen, deels ver-
makelijkvan aard, deelstragisch en
poëtisch.

LANDGRAAF - In de aula van het
gemeentehuis van Landgraaf con-
certeert zondagmiddag het Land-
graafs Symfonie Orkest. Vanaf
12.00 uur worden werken uitge-
voerd van Rossini, Mozart, Verdi,
Mascagni, Massenet, Brahms,
Puccini en Bizet.

’Jeanne d’Arc’, een
wonderlijk oratorium

HEERLEN - Een heel behoorlijke
uitvoering van een wonderlijk orato-
rium; op deze manier kan het best
de nieuwste produktie van het Lim-
burgs Concert Koor worden om-
schreven - Jeanne d'Arc au bücher
van Arthur Honegger - die dinsdag
in de Heerlense Stadsschouwburg
zijn première beleefde. Hoewel er
het een en ander op de uitvoering
viel aan te merken, mag het initia-
tief om een dergelijke veeleisende
compositie te programmeren zon-
der meer geslaagd worden ge-
noemd.
Ook in de uitvoering van het LCK -in samenwerking met het Wielko-
polska Symfonie Orkest uit Poznah- viel er heel wat te beleven. Dit
even humoristisch als dieptragisch
werk blijft zowel visueel als akoes-
tisch boeien door de enorme varia-
tie: de interactie tussen koren (ge-
mengd koor en kinderkoor), orkest,
spreek- en zangrollen, de orkestra-
tie, soms even banaal als geniaal

en de hutspot van compositietech-
nieken, waarvan Honegger zich be-
dient. Daar waar het werk muzikaal
kigheid, zorgen een verrassende
instrumentatie, een komische de-
clamatie of een gevoelige dialoog
voor de nodige oplevingen. In te-
genstelling tot vele andere oratoria
is 'Jeanne d'Arc'een spektakelstuk,
wat ook in de uitvoering in Heerlen
tot uitdrukking kwam: koorleden,
die 'vive, vive' zingend hun armen
in de lucht gooien, (ietwat knullige)
lichteffecten, die een onweer moe-
ten suggereren, een zanger, die het

dreigt te verzanden in oppervlak-
janken van een hond immiteert of
een balkende ezel, het sirenegeluid
van de Ondes Martinot en als en-
geltjes en herauten verklede solis-
ten, die sprekend en zingend ge-
stalte geven aan hun rol. Waf dif
laatste betreft vielen vooral Jacque-
line Jacobs in de titelrol en Pierre
Huyskens als frère Dominique op.
De eerste door haar voortreffelijke
declamatie en dictie, waarmee zij
een enorme dramatische kracht
aan deze uitvoering meegaf en als

zodanig het oratorium 'droeg';
Huyskens door een ongeloofwaar-
dige typering van deze rol, die meer
door zijn whisky-stem en zinnelijke
verschijning werd bepaald, dan
door eerbiedwaardigheid.
Tijdens de uitvoering van dinsdag-
avond wisselden zich sterkere en
zwakkere momenten met de regel-
maat van de klok af. Dirigent Jan
Hupperts had de zaak niet hele-
maal onder controle, maar die had
dan ook een goed excuus. Door
bloedvergiftiging kon hij zijn rechter
hand nauwelijks bewegen - hij

mocht eigenlijk helemaal niet diri-
geren -, wat ongetwijfeld nadelige
gevolgen voor het totaalprodukt
heeft gehad: de inzetten van hef
koor waren niet altijd gelijken gedu-
rende het hele concert was er spra-
ke van scheve verhoudingen in de
klankbalans tussen de diverse
klankgroepen. Maar dat het LCK
deze bijzonder moeilijke koorpartij
aankon, werd ook duidelijk tijdens
dit concert. Dat geldt eveneens>
voor de Poolse musici, zij het dat
met name de blazers de nodige
steekjes lieten vallen. Het niet echt
nieuwe instrumentarium, waarop
moest worden gemusiceerd, zal
hier zeker een rol bij hebben ge-
speeld. Zij tot slot nog het aandeel
vermeld van Jan Derksen, Hans
Schijen, Wilma Verbeet, Marijke
Eliveld en Wilmy van de Helm, die
niet in de laatste plaats bijdragen
tot het welslagen van deze orato-
riumuitvoering.

Jos Frusch

Klarinettist SjefDouwes solist op tweede lustrumconcert

Matty Niël schreef werk
voor universiteitsorkest

MAASTRICHT - Het Universiteits Orkest Limburg is deze maand toeaan zijn tweede lustrum. Die tien jaarvormen de invulling van toegewijd
musiceren door een amateur-ensemble met periodiek wisselende be-
zetting rond een vaste kern. Het plichtmatig vervullen van 'podiumbeur-
ten' is het orkest volstrekt vreemd. Juist zijn strikt muzikale intentie
vormt telkens de vonk, die in het voorbije decennium solisten van naam
hebben begeesterd bij het UOL te gast te zijn. De komende twee lus-
trumconcerten vormen daarop geen uitzondering. De Maastrichtse
componist Matty Niël schreef speciaal voor deze muzikale lustrumvie-
ring een werk voor ditorkest en de tot over onze landsgrenzen bekende
klarinettist Sjef Douwes bleek bereid tot solistische medewerking.

Matty Niël, adept van Anton Webern
en de éminence grise onder de com-
ponisten van Limburgse bodem, aan-
vaardde in het kader van het tweede
lustrum een compositie-opdracht van
het Fonds voor de Scheppende Toon-
kunst. Het is een driedelig divertimento
voor orkest met als titel: Metamorpho-
sen und Kehraus'. Het werk is ge-
schreven op de bezetting en de muzi-
kaal-technische mogelijkheden van
het ruim veertig leden tellende ensem-
ble. Het motief van de compositie is
ontleend aan de eerste zes maten van
de pianosonate in C-dur van Joseph
Haydn. Matty Niël heeft dit werk opge-
dragen aan de Limburger Arnaud
Brand, aan wie sinds 1982 het dirigent-
schap van het universiteitsorkest is

toevertrouwd. i
i

Sjef Douwes, soloklarinettist bij het
Rotterdams Philharmonisch Orkest en
hoofdvakleraar aan hetKoninklijk Con-
servatorium in Den Haag, zal als solist
optreden bij devertolking van hetKlari-
netconcert nr. 1 van Weber. In onze
provincie is Douwes, die onder meer
bij de fameuze Engelse klarinettist
Jack Brymer studeerde, geen onbe-
kende. Zo is hij een hoog gewaardeerd
en enthousiast medewerker aan het
jaarlijkse Orlando-festival in Kerkrade.

Het derde programma-onderdeel van
de lustrumconcerten vormen de ouver-

ture en balletmuziek uit Idomeneova"
Mozart.

De feitelijke première van Niël's nieu*'
ste werk vindt plaats tijdens het con'
eert, dat het tienjarige 'orkest komend*
zondag om 11.30 uur in het Culture*
Centrum van Eijsden zal geven. E 9"
feestelijk getinte herhaling van dit ccfi
eert wordt vrijdag 18 november o|"
20.15 uur in de Annakerk aan de V'B
Regia in Maastricht gehouden. Bij °li
gelegenheid zal Maastrichts wetW'
der Gerard Peters van Cultuur rtf
woord voeren en zal een van de o?
richters van het orkest, prof. dr "
Hemker van de RL, het concert ml*1'
den. Een (beroemde) naam, die onvef'
brekelijk verbonden is aan het Univa''
siteits Orkest Limburg is die van haf'
piste Phia Berghout, inmiddels er#
Zij was het, die in 1978 een groep.6
geestdriftige amateurmusici aanzeg
het orkest te formeren en Jo Juda wis'
te bewegen er als dirigent muzikaa
gestalte aan te geven. Haar laatst*
openbaar optreden als harpiste gun<#
ze 'haar' UOL in 1986 met een »
scheidsconcert bij gelegenheid va"
haar vertrek uit Maastricht. Ze heeft ta
kennen gegeven bij het lustrumconcen
in Maastricht niet te willen mankere^

" Sjef Douwes, solist bij het UOL-concert.

Salvador Mas met
LSO op populaire toer

MAASTRICHT - Het LSO
begint vanavond in het
Wijngrachttheater van
Kerkrade aan een serie
van vier concerten in de
klassiek-romantische se-
rie. Onder leiding van de
nieuwe vaste dirigent van
het orkest Salvador Mas
Konde en met violist llya
Grubert als solist wordt
het volgende programma
uitgevoerd: de Peer Gynt
Suite nr. 1 van Edvard
Grieg, het Vioolconcert in
D van Tsjaikowsky en de
Derde Symfonie van Jo-
hannes Brahms. Het
speelplan: vanavond
Wijngrachttheater Kerk-
rade, ■ vrijdag Stads-
schouwburg Sittard, za-
terdag Staargebouw
Maastricht en dinsdag 15
november De Oranjerie
Roermond. Alle concer-
ten beginnen om 20.00
uur.

Het LSO speelt dit con-
cert metpopulaire werken
onder leiding van Salva-
dor Mas Konde, een kun-
dig dirigent, die na lang-
durig onderhandelen uit-
eindelijk zijn handteke-
ning onder het LSO-con-
tract gezet heeft. Mas
Konde lijkt niet alleen uit
muzikaal oogpunt een
goede keuze; hij streeft
bovendien die discipline
na - zoals is gebleken uit
eerdere gastdirecties -
die het LSO nodig heeft
om tot zijn beste presta-
ties te komen. Salvador
Mas Konde zal overigens
ook volgende week het
LSO leiden, eveneens in
een populair programma
met werken van Mozart
en Vivaldi. Het LSO wil
zijn nieuwe dirigent
klaarblijkelijk voor volle
zalen zijn officieel debuut
laten maken. Of dat ech-
ter zal lukken, mag ge-
zien de tegenvallende be-
zoekerscijfers de laatste
tijd van de LSO-concer-
ten in alle Limburgse
theaters, in twijfel worden
getrokken." Salvador Mas Konde, deze dagen aan de slag

bij het LSO.

Oplossing
van

gisteren
-t-k - b - -
-jan u a r i
lila - a a k
afgrond-
-test-ee
-jb- t o r n
largo - c i
-fat-eng

recept h meijen
Stoofschotel met
rijst en kaas
Benodigdheden voor 4 personen: 3
dl water, 150 g rijst, Vï fl zout, Vi tl
mosterdpoeder, V* tl paprikapoe-
der, V* tl peper, Vz middelgrote
groene peper, 80 g Mozarella, Ched-
dar of Goudse kaas in stukjes, 2
luchtig geklopte eieren, 3V4 dl
melk en 50 g Parmezaanse kaas.

Was de rijst in ruim water en laat
uitlekken en schep enkele malen
goed om. Breng water met mosterd-
poeder, paprikapoeder, zout en pe-
per aan de kook. Strooi beetje voor
beetje de rijst in het water en zorg
dat het blijft koken. Temper warm-
tebron en laat de rijst met deksel op
de pan 14 minuten doorkoken.
Schep de rijst met een grote vorm
om en laat 5-10 minuten in gesloten

pan droogkoken. Meng de rijst,
uien, groene peper en kaas en schep
in ingevette rechthoekige of ovale
schaal. Klop de eieren los met melk
en schenk over het rijstmengsel. Be-
strooi met Parmezaanse kaas.
Plaats schaal in voorverwarmde
oven (200°C. - stand 4) en laat 45-50
minuten staan. Laat het gerecht
daarna nog 10 minuten buiten de
oven staan. Snijd het gerecht in
stukken en serveer direkt.
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WASHINGTON - De dinsdag totPresident gekozen George Bushneeft gisteren zyn eerste benoemin-gen bekend gemaakt. James Baker,"e architectvan zijn campagne en alaertig jaar bevriend met Bush,wordt in diens regering de ministervan Buitenlandse Zaken als opvol-ger van George Shultz.JJe benoeming van Baker komt nietonverwacht. Al enige tijd geledenwas uitgelekt dat hij belangstelling"act voor deze post. En campagne-
medewerkers van Bush hadden algezegd dat Baker iedere post konk "Jgen.

Bush maakte nog twee benoemin-gen wereldkundig: zijn chef-staf,
kr^g Fuller, en campagne-adviseur
csob Teeter zullen de overgang vane regering-Bush naar de regering-
"eagan leiden.Als zodanig zullen
guller en Teeter nauw betrokken
'jn bij de selectie van degenen diem de regering-Bush zullen dienen,

«ush wilde over de inhoud van zijnegering gisteren verder niets zeg-pn, maar hij stelde wel 'grote ver-
anderingen' in het vooruitzicht.
oush liet evenwel ook de mogelijk-
heid open, dat een aantal van de
nnctionarissen die nu in de rege-

fmg-Reagan werkzaam zijn, doorcm zullen worden overgenomen,
tarnen die in dit verband wel zijn
gevallen, zijn die van de ministers
J-nornburgh (Justitie), Brady (Fi-
nancien) en Cavazos (Onderwijs).
f 1" wilde nog niets zeggen over een
Pecifieke rol voor vice-president

Vuayle in zijn regering.
Sprekend over buitenlandse zaken,
*ei Bush dat ondersteuning van de

van Nicaragua voor hemeen hoge prioriteit' zal hebben, net
dat onder Reagan het gevalwas. Hij zei bereid te zijn tot een

ontmoeting met Gorbatsjov.

Extra aftrek
voor mensen
met uitkering

DEN HAAG - Alle uitkeringsge-
rechtigden mogen volgend jaar 200
gulden meer aftrekken voor de be-lastingen. Zij gaan er daardoor tus-sen de 60 en 90 gulden op vooruit.
Werkgevers, vakbonden en een aan-tal topambtenaren zijn het daarovervorige week vrijdag eens geworden,
net kabinet zal het unanieme adviesyan de werkgroep naar verwachting
vriJdag overnemen.
Het fiscale voordeeltje voor uitke-ringsgerechtigden vormt de uitwer-Klng van de belofte van het kabinet
°m 200 miljoen meer uit te trekkenvoor de uitkeringen. Het kabinet
«eed die belofte 21 oktober tijdens
net zogenaamde najaarsoverleg metQe sociale partners.

~!e regeling die nu wordt voorge-
steld voorziet in verhoging van destandaard-aftrekpost van 200 gul-den naar 400 gulden.

Wensen met een minimuminkomen
o Zi^Jï, na herstructurering van de
gezondheidszorg volgens de com-
missie Dekker niet aanvullend ver-zekeren, hoeven in geval van nood
met by de bijstand aan te kloppen,
«i de nieuwe opzet van de gezond-heidszorg valt een aantal voorzie-ningen die nu nog in het zieken-fondspakket zitten, erbuiten. Daar-voor moet een aanvullendeverzeke-
ring worden afgesloten. Ook de mi-
nima zijn volgens het ministerievan
sociale Zaken en Werkgelegenheid
financieel in de gelegenheid zichmervoor aanvullend te verzekeren.

Vooral jongeren nuttigen minder alcohol

Automobilisten
drinken minder
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Automobilisten
kruipen minder vaak dan vroe-
ger dronken achter het stuur. Bij
een onderzoek in 1983 had bijna
een kwart van de automobilisten
een of meerdere glaasjes op, vo-
rig jaar was dat nog maar veer-
tien procent. In 1983 had twaalf
procent van de automobilisten
zoveel gedronken dat ze straf-
baar waren; dat getal was vorig
jaar gedaald tot acht procent. Dat
blijkt uit een onderzoek van de

Stichting Wetenschappelijk On-
derzoek Verkeersveiligheid
(SWOV) en de Werkgroep Veilig-
heid in het Verkeer van de uni-
versiteit van Leiden.
De onderzoekers M. Mathijssen
en W. Verschuur wijten de daling
vooral aan de verbeterde politie-
controle.
Vooral bij de jongeren onder de
25 jaar was de daling onverwacht
groot. Van de jonge automobilis-
ten had in 1983 nog tien procent
echt te veel op en dat aantal is in-

middels gedaald tot vier procent.
Volgens de onderzoekers heeft
dat een extra positiefeffect op de
verkeersveiligheid, omdat jonge-
ren met drank op roekelozer rij-
den dan andere automobilisten
die gedronken hebben.

Steeds meer mensen blijken he-
lemaal niet te drinken als ze nog
moeten rijden (van 76 naar 86
procent). Het aantal mensen dat
wel alcohol op had, maar nog
geen strafbare hoeveelheid, is ge-
daald van twaalf naar zes pro-
cent.

Een probleemgroep blijven ho-
recabezoekers. Hun drinkgedrag
is sinds 1983 nauwelijks verbe-
terd, al is er wel een grotere
groep cafébezoekers die hele-
maal geen alcohol aanraakt. De
horecagasten nemen 39 procent
van het strafbare alcoholgebruik
voor hun rekening. Dat was in
1983 een stuk lager, 29 procent.

Ruding eist maatregelen voor gat van 900 miljoen

Nieuwe tegenvallers
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Er zijn nieuwe
financiële tegenvallers bij de
uitvoering van de begrotingen
van het ministerie van Onder-
wijs en van VROM voor het
jaar 1988. Bij Onderwijs gaat
het om een tegenvaller van 400
miljoen gulden die ook gedeel-
telijk in 1989 doorwerkt. Bij
VROM komt men per saldo
100 miljoen gulden te kort.

Minister Ruding (Financiën) heeft
de zaak inmiddels in een brief aan
het kabinet aan de orde gesteld. Dit
ter voorbereidingvan de zogenoem-
de Najaarsbrief: een overzicht van
de gang van zaken met de lopende
begroting 1988. De Najaarsbrief
moet voor 1 december naar de Ka-
mer gezonden worden.
De tegenvallers bij Onderwijs en
VROM vormen het belangrijkste
onderdeel van een totaal pakket aan
tegenvallers dat ruim 900 miljoen
gulden beloopt. Van het totale be-
drag wordt een kleine 600 miljoen
gulden veroorzaakt door het niet in
de hand houden van departementa-
le uitgaven. Buiten Onderwijs en
VROM 'scoren' de overige ministe-
ries te zamen een uitgavenover-
schrijding van circa 100 miljoen gul-
den.

In zijn brief verlangt Ruding dat er
maatregelen worden genomen op
de diverse ministeries om de tegen-
vallers op te vangen. Ruding zegt
zelf geen financiële meevallers te
hebben waarmee de problemen op-
gevangen zouden kunnen worden.
Bij Onderwijs is meer geld nodig
door een stijgend leerlingenaantal
en door hogere personeelsuitgaven.
Waar de problemen bij VROM aan
te wijten zijn, is nog onduidelijk.
Het zou vooral gaan om de doorwer-
king van verplichtigen uit het verle-
den.

Bij VROM zijn al maatregelen ge-
troffen om nog grotere Financiële te-
genvallers te voorkomen. Daardoor
kan de tegenvaller dit jaar tot 100
miljoen beperkt blijven. Een door-
werking naar latere jaren is er niet.
De doorwerking van de tegenvaller
bij Onderwijs in 1989 is 250 miljoen
gulden.

Forse kritiek op
beveiliging gegevens
in rijkscomputers

DEN HAAG - De Algemene Reken-
kamer meent dat er onvoldoende
waarborgen zijn voor het afdekken
van risico's die bestaan ten aanzien
van gegevens in geautomatiseerde
systemen bij ministeries. Het is
noodzakelijk dat er voor deze syste-
men een betere beveiliging en deug-
delijke inspectie door de coördine-
rend bewindsman van Binnenland-
se Zaken totstandkomt. Dat zou een
hogeprioriteit in het kabinetsbeleid
moeten krijgen.

De Rekenkamer, een controle-in-
stelling met een onafhankelijke po-
sitie ten opzichte van regering en
parlement, stelt dit in het gistereng
gepubliceerde rapport 'Computer-
beveiliging. Bij risico's moet wor-
den gedacht aan een continue en
doelmatige bedrijfsvoering van de
departementen, de beschikbaar-
heid en betrouwbaarheid van gege-
vens die een maatschappelijk be-
lang dienen en gevaren voor de ver-

trouwelijkheid van by voorbeeld
persoonsgegevens.

De onderzoekers van de Rekenka-
mer hebben onder meer gesigna-
leerd dat er te weinig beveiligings-
maatregelen worden genomen.
Door gebrek aan coördinatie en te
weinig inzicht in de eigen beveili-
gingssituatie zijn ministeries niet in
staat te komen tot een doelmatige
inzetvan middelen ten behoeve van
de beveiliging, aldus het rapport.
Met betrekking tot de beveiliging
heeft minister Van Dijk inmiddels
geconstateerd dat het beleid ten
aanzien van automatisering bij de
overheid moet worden bijgesteld.
Hiertoe is een onderzoek gestart dat
zich ook richt op uitwijkmogelijk-
heden voor zogenoemde kritische
informatiesystemen. Dat zijn syste-
men met zeer belangrijke en onver-
vangbare gegevens. De Rekenka-
mer beschouwt dit als een positieve
ontwikkeling.

Bijplan voor verlagen premiegrens woningen

Heerma komt tegemoet
aan tweeverdieners

DEN HAAG - Staatssecretaris
Heerma (Volkshuisvesting) is be-
reid met de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten en bemiddelen-
de organen te praten om het 'tijdelij-
ke tweeverdieners' mogelijk te ma-
ken een premie A-woning te kopen.
De bewindsman komt daarmee te-
gemoet aan bezwaren van CDA,
WD en PvdA.

De Kamer toonde zich tijdens de be-
handeling van de begroting volks-
huisvesting bezorgd over tweever-
dieners die tijdelijkeen gezamenlijk
inkomen tussen de 43.500 en 51.000
gulden per jaar hebben. Heerma is
voornemens vanaf 1 januari 1989 de

inkomensgrens voor premie A-wo-
ningen te verlagen van 51.000 naar
43.500 gulden.

VVD, CDA en PvdA betoogden dat
vele tweeverdieners niet in aanmer-
king komen voor zon gesubsidieer-
de woning. Maar wanneer één van
beide inkomens wegvalt, bij voor-
beeld omdat een van beide partners
de zorg voor een kind op zich
neemt, vallen zij weer wel onder de
inkomensgrens.
De staatssecretaris zal daarom pro-
beren om de voorwaarden voor een
gemeentegarantie te versoepelen.
Met een gemeentegarantie kunnen
zij een hogere hypotheek afsluiten.

binnen/buitenland

Gasprijs 3
cent omlaag

APELDOORN - De gasprijs
voor kleinverbruikers, ruim vijf
miljoen huishoudens, daalt metingang van 1 januari 1989 met
ruim drie cent perkubieke meter
tot 40,14 cent inclusief BTW. DeVereniging van Exploitanten
van Gasbedrijven in Nederland
(Vegin) heeft dit gisteren be-
kendgemaakt.

Deze gasprijsverïaging betekentvoor een gezin met een gemid-
deld verbruik van 2.500 kubieke
meter per jaar een meevaller in
1989 van circa 85 gulden.
Volgens de Vegin is tegen dever-
wachtingen de gasolieprijs,
waaraan de gasprijs is gekop-
peld, de afgelopen maanden fors
gedaald.
Een derde reden voor de prijs-
verlaging is de aangekondigde
verlagingvan het BTW-tarief van20 naar 18,5 procent. Volgens
woordvoerder M. van Westenvan de Vegin geldt de verlaging
van de gasprijs voor kleinver-bruikers in ieder geval tot 1 juli
volgend jaar.

Wiegel wil andere
baan Smallenbroek

Van onze verslaggever
LEEUWARDEN/NUTH - Com-
missaris der Koningin in Friesland
Hans Wiegel vindt dat burgemees-
ter mr Bert Smallenbroek moet
worden ontheven uit zijn ambt. Dat
advies heeft hij gistermiddag gege-
ven aan minister Van Dijk (Binnen-
landse Zaken). „Er moet snel een
oplossing komen die rekening
houdt met de belangen van de ge-
meente Smallingerland in de eerste
plaats en in de tweede plaats ook
rekening houdt met de specifieke
bekwaamheden van de burge-
meester. Dit kan zo niet doorgaan",
zei Wiegel gistermorgen op een
persconferentie.

De commissaris stelt dat Smallin-
gerland in de eerste plaats bestuur-
,baar moet blijven. „Óp dit moment
staat die bestuurbaarheid op de
tocht". Wiegel vindt het 'redelijk'
dat minister Van Dijk Smallen-
broek een andere functie aanbiedt.

In Smallingerland werd de aanbe-
veling van Wiegel met instemming
begroet. Of de minister die over-
neemt, is echter nog onduidelijk.
„Een burgemeester kan gewoon
functioneren als de gemeenteraad
het vertrouwen in die burgemees-
ter heeft opgezegd. De enige die
vertrouwen in de burgemeester
moet hebben is de Kroon", liet Van
Dijk gistermiddag horen bij de
opening van het nieuwe gemeente-
huis in Nuth.

De minister zei ook dat de motie
van de raad in Smallingerland,
waarin het ontslag van Smallen-
broek wordt bepleit, 'een slag in de
lucht is' en dat die slechts een sig-
naalfunctie kan hebben, waaruit
mogelijk een onderzoek kan voort-
komen.

Goed onthaal
van banenplan
voor jongeren

DEN HAAG - Gemeenten hebben
in groten getale ingetekend op de
tijdelijke regeling om werkgele-
genheidsprojekten op te zetten
voor jongeren. De aanvankelijke
scepcis bij de gemeenten tegen
deze voorloper van het 'Jeugd
Werk Garantieplan' van het kabi-
net is omgeslagen in enthousias-
me. Ook werkloze jongeren zelf to-
nen meer interesse voor de rege-
ling. Minister De Koning en staats-
secretaris De Graaf (Sociale Za-
ken) hebben dat gisteravond ge-
schreven aan de TweedeKamer.

Uit een onderzoek blijkt dat op één
maart van dit jaar 2.594 jongeren
via de projecten werk had gevon-
den. Van de banen wordt 69 pro-
cent bezet door een meisje, en de
helft door jongeren die hun mid-
delbare school niet hebben afge-
maakt. De bewindslieden gaan er-
van uit dat het streefgetal van 8.000
plaatsingen wordt gehaald. De re-
geling maakt het mogelijk jonge-
ren tussen de 16 en 21 jaar, die lan-
ger dan een halfjaar werkloos zijn,
een tijdelijke deeltijdbaan aan te
bieden.

De meeste functies worden aange-
boden binnen het gemeentelijk ap-
paraat, bij ziekenhuizen, scholen
en bibliotheken, schrijven de be-
windslieden naar aanleiding van
een onderzoek onder 142 gemeen-
ten.

CDA en VVD
willen aanpak
steunfraude

DEN HAAG - De kamerfracties van
beide regeringspartijen (CDA en
WD) willen een strengere aanpak
van de uitkeringsfraude op het ter-
rein van de sociale uitkeringen. Dat
blijkt uit schriftelijke vragen aan
ministerKorthals Altes (Justitie) en
staatssecretaris De Graaf (Sociale
Zaken).

De kamerleden De Leeuw en Van
der Burg (CDA) vragen de bewinds-
lieden een overzicht van het aantal
fraudegevallen. Zij willen- 'een
naadloze aansluiting' tussen ener-
zijds het opsporen van gevallen van
uitkeringsfraude en anderzijds de
justitiële afhandeling daarvan. Het
WD-kamerlid Linschoten vraagt
om maatregelen tegen het onge-
straft blijven van gevallen van bij-
standsfraude. In het bijzonder wil
hij uitbreiding van de justitiële ca-
paciteit op dit terrein.
Het openbaar ministerie maakte
dinsdag nieuwe en strengere richt-
lijnen voor de vervolging van socia-
le fraude bekend.

Kwart miljard
voor loonstijging

trendvolgers
DEN HAAG - De trendvolgers krij-
gen 250 miljoen gulden voor inci-
dentele loonstijging; promoties, pe-
riodieke verhogingen. Minister De
Koning (Sociale Zaken) heeft dat
bedrag (een procent van de loon-
som) toegezegd aan werkgevers en
werknemers in instellingen en orga-
nisaties die worden gefinancierd uit
premies en belastingen.

Voor verbetering van de arbeids-
voorwaarden is voorts 85 miljoen
gulden aanwezig, terwijl eenzelfde
bedrag kan worden vrijgemaakt
door de pensioenpremie van de
werkgevers te beperken. Dat blijkt
uit een brief van minister De Ko-
ning aan de Tweede Kamer, waarin
hij verslag doet van het overleg dat
hij met partijen heeft gevoerd. Die
hadden aanzienlijk meer gevraagd.
De Koning laat deKamer (en de"or-
ganisaties weten) niet meer be-
schikbaar te hebben.

PUNT UIT

Tyfoon

" De tyfoon 'Skip' die gisteren
op Vietnam afstormde, heeft op
de Filippijnen grote verwoes-
tingen aangericht. Het doden-
tal liep op tot 87, terwijl nog 95
mensen worden vermist en een
miljoen mensen hun huizen
hebben verlaten en op hoger
gelegen plaatsen een goed
heenkomen heeft gezicht.

Migraine

" Migraine wordt bij kinderen
vaak niet als zodanig herkendt
en klachten over hoofdpijn lei-
den dan ook tot een verkeerde
behandeling. In driekwart van
de gevallen dat een blinde-
darm-operatie wordt uitge-1
voerd, blijkt migraine de oor--
zaak van deklachten. In 19 pro-
cent van de operaties blijkt de*
blindedarm achteraf kernge-.
zond.

Boorplatforms

" Studies naar de veiligheid
van de 54 boorinstallaties op
het Nederlandse deel van de
Noordzee geven geen aanlei-
ding tot extra maatregelen.
Wel zijn er richtlijnen in de
maak voor evacuatieplannen
bij eventuele calamiteiten.

Spionnen

" De Westduitse contraspiona-
ge heeft dit jaar 52 Oosteurope-
se agenten gearresteerd. De'
meesten kwamen uit de Sovjet-1
unie. Vorig jaar bedroeg het
aantal gepakte Oosteuropese
agenten 34.

Zwendel
"De Amsterdamse politit
heeft vorige week twee marmer,
aangehouden op verdenking'
van een internationale miljoe-
nenzwendel met banktelexen'
Beiden zouden deel uitmaken
van een bende professionele op-
lichters die met telexboekinger!
via banken tweehonderd mii
joen gulden dachten te incasse-
ren. De twee, beiden Nederlaji
ders, werden aangehouden toer
zij bij het NMB-kantoor in Am,
sterdam-Zuidoost elf miljoer
gulden in contanten kwamei
innen.

Ambtenaren
" Het aantal rijksambtena
ren is vorig jaar met 5.000 ge
daald tot 172.202 personen. D<
omvang van het ambtenaren
apparaat van het rijk is daar
mee terug op het peil van 1981

Sri Lanka
" Meer dan duizend toerister
hebben gisteren Sri Lanka ver|
laten met speciale chartervlieg
tuigen. Om een einde te makei
aan de onrust en de stakinger
die gisteren hun derde dag in
gingen, heeft de regering aan
gekondigd demonstranter
standrechtelijk dood te schie,
ten.

Verzwakt
" De positie van de vakbewe
ging is in een aantal sectoren
aanzienlijk verzwakt. Dat i
een gevaarlijke ontiuikkelingi
De vakbeweging zal zelfonder.
zoek moeten doen en de over\heid van haar kant moet de po
sitie van de vakbeweging vic:
wettelijke maatregelen verster
ken. Dat stelt prof. dr. W. Albe,
da, voorzitter van de Welen
schappelijke Raad voor het Re
geringsbeleid.

Arafat

" Yasser Arafat, de voorzitte
van de Palestijnse Bevrij
dingsorganisatie PLO, zal o]
30 november in een toespraal
tot de Algemene Vergaderini
van de Verenigde Naties d
stichting van een onafhanke
lijke Palestijnse staat aankon
digen. Dat heeft het officiel.
Koewietse persbureau KUN/
gisteren meegedeeld.Het PLO
parlement in ballingschap, d<
Palestijnse Nationale Raad
komt op 12 november in Al
giers bijeen en zal daar waar
schijnlijk een onafhankelijk
staat uitroepen in de door Is
raël bezette westelijke Jor
daanoever en Gaza-strook.

Aids

" VATICAANSTAD - De na
tionale aidscampagne op schc
len is volgens bisschop H. Bc
mers van Haarlem een aantas
ting van het natuurlijke rech
van ouders om hun kinderei
volgens eigen overtuiging op t
voeden. Het materiaal dat va:
overheidswege wordt verstrek
is een aanmoediging tot leven,
wijzen die in strijd zijn me
christelijke overtuiginger
„Dat dit alles gebeurt in cc
land waarvan de regering i
meerderheid bestaat uit lede
van een christelijke parti.
maakt deze hele kwestie a
maar moeilijker", aldus de bis
schop in een toespraak 1
Rome.

(ADVERTENTIE)

7/Ü^ifßabyMargo ...
" een compleet

baby-, peuter- en kleuterwarenhuis.
Op een oppervlakte van 400 m2vindt

u baby- en kinderkleding tot 10 jaar,
schoenen (t/m 5 jaar), baby- en
doorgroeikamers, kinderstoelen,

autostoeltjes, accessoires,
kinderwagens, positiekleding en nog

veel meer ...

i

Baby Margo " Het complete baby,
peuter en kleuter warenhuis
...completer kan niet! f*f\~HAo

Hoofdstraat 15,Kerkrade centrum
(ook ingano aan de Kloosterradestraat 14a)

048-453307
Openingstijden: ma. van 13.00-18.00
uur, di., wo., vr. van 9.00-18.00 uur,

do. van 9.00-21.00 uur, za. van
9.00-17.00 uur.

Vervolg van pagina 1

Bush benoemt al
nieuwe minster.

In het Brabantse Box-
tel is men druk bezign
met het afgraven van ver-
ontreinigde grond van
tuinen rond 69 winingen
in dewijk Dommeldal. De
tuinen zijn verontreinigd
met cadmiumhoudend
slib uit het riviertje de
Dommel, dat als bouw-
grond is gebruikt. De to-
tale kosten van de schoon-
maak bedragen 20 mil-
joen.

. (ADVERTENTIE)

fc^" ZONDAG 13 NOVEMBEI^J^IN DE ARENA VAN JUMPING INDOOR MAASTRICHT IN HET MECC

\^mOTÉ%T..HmWERTX^^^mmiOM 11.30 UUR. -J^^m'REE IS GRATIS.
""—'"///Met medewerkingvan: " Trompetterkorps tepaard van deBelgischeRijkswacht. " KorpsRijkspolitie tepaard. " De voltallige Mastreechter -oStaar. * Tientallenruiters en vaandeldragers.

Voor onze ?e zaak in
Sittard krijgen wij geen
vergunning. Daarom
ruimen wij voorraden op

" 30 tot 50% Korting
od gmotste dcc' van
collectie ski-mode

"10 tot 30% Korting
op g-octKte dcc! van
coli. ", er.
schoenen.

Helpt o met
werkspreidi^g?
Tot 1-17-1983 halve
rrijzen voor slijpen, w_xer.
en afs'^ii'.n.
Heerlerbaan 273, Heerlen.

(Tusser Praxis en Sïnders Meubelstad).

Donderdag 10 november 1988 O3
Limburgs dagblad
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De beslissende stapzetjebij Vogelzang*
JVC i^.tmm Inprijs verlaagd! JVC^^^^p^ °""P. gruüdig m/. anti-diefstalslede

______4fl ___________■
___________ __________TtT___r^^^^ BB^j'jS

met 16x voorkeuzestattons voor FM VOGELZANGPRIJS fgj^ WÊr\ïjSm mfstÊmlr M mW GRUNDIGWKC 2800 AUTORADIO/ OUDE VOGELZANGPRIJS 499,-
-(stereo) en middengolf. In zwarte uit- f___Js-ISJ Bf^l mWÊmÊÈÈXÊÊ.mIm\ -■■■„^^j^' CASSETTESPELER VOGELZANG-
voering. Afm. (bxhxd): 43,5 x9x .S^f^f ÜSB^SS lOJlil^i JVC C-140 PORTABLE TELEVISIE GRUNDIG P37-343 PORTABLE W Digitale stereo autoradio/cassette- PRIJS /\/\^>. /M 1 I|É|fPm9 Wm&JËbmm\W MET DRAADLOZEAFSTANDS- KLEUREN TV MET TELETEKST speler, FM stereo en MG micro-pro- _/^|^i
_CTsansui wlll 5P^ BEDIENING - 37 cm beeldbuis (34 cm effektief), cessor gestuurd. Elektronische _fii__WW

K-t^Bl ■ ________■_■______■ m^E^Ê^B^^^ * A Ut* j. _. «n UIQQUiUI.C QIoLqI IUOUCUICI 111 IvJ, ij ïrrJ "corder altijd storingsvrije beeldlassen. VOGELZANG _^__%^\ DBMQ PHILIPS oa pioneei*
■E PANASONICNV-MC6VHS-C Gewicht slechts 1,3 kg. Kompleet prijs Oww fWW Ha_^^fl______Mi^__^___Ml _P""PP¥4_______________NM__.

Nieuwste, uiterst kompakte en lichte schouderriem en RF modulator 'nieuwe lichtgevoelige CCD-opname- VOGELZANGPRIJS i » ii
_______________BasS________S___i g^^^^^j^gggg^^

«^"^■■^■a_-__B_______B________gj|^____ chip voor nog scherpere beelden. PHILIPS DC 755 AUTORADIO PIONEER XE 3060 AUTORADIO
SANSUITU-X 301 DIGITALE SANSUIAU-X3Ol Minimale lichtgevoeligheid 10 Lux. SYIzITj KOMBINATIE CASSETTESPELER
tuner GEÏNTEGREERDE VERSTERKER Objektief met 6x motorzoom, rnakro- i"V%-tw %mW I Security code, PLL kwarts synthesizer Autoreverse tuner/cassette kombinatie,
Afstemmen d.m.v. een enkele druk 2x 65 Watt bij 8 Ohm en 2 x 100 instellingen. Autofocus. Door de OF FlOO,- PER MAAND' tuner, FM/MG/LG, autostore, 15 voor- met kwarts synthesizer tuner, 24 voor-
op de toets, auto-scan, locked mdi- Watt bij 4 Ohm, het dynamisch ver- 0,--,-, ~ —a keurzenders, fader, verkeersdecoder keurzenders, 4x 7 Watt uitgangsver-
kator. Rechtstreeks toegang tot 6FM mogen (belangrijk by CD-weergave) is &UJNY jW^ fl"^Ril7^~-^ \ (SDK), automatisch zenderzoeksys- mogen, fader voor 4 luidsprekers inkl.
zenders en 6MG zenders. FM ruis- zelfs 2 x 230 Watt aan 2 Ohm. Mat- t Jm —US^h|^y teem, automatische bandomkeer, anti diefstal slede.
onderdrukker. Superslim line mat- zware uitvoering. iffl 2ËL ij—ftjJ Hf ï m louöness schakelaar, 4x5 5 Watt. VOGELZANGPRIJS
zwarte uitvoering. OUDE VOGELZANGPRIJS 699,- II *M !■■ MÉÉ lelelel<sl j OUDE VOGELZANGPRIJS 699, C! f\C\
OUDE VOGELZANGPRIJS 499,- VOGELZANGPRIJS Ml |[|| 3B Jl^^^^ — Ü|L^| VOGELZANG- Mf\^% J3ï_fï_f

%SwW "fJ/J/ .^______________________£S %\%. ARISTONA 52 XE 1515KLEUREN- Afm. (bxhxd): 57 x4Bx 45 cm. __IW^__Bl^^WWTWJG5_f!!,//i,//__//_r_._i,J
/Sj TELEVISIE (VERGELIJKBAAR MET OUDE VOGELZANGPRIJS 1499,- MM^a__________Midy_--_---_-_i-__--i--Li JiiimX'illii

o_pkjnq_jt <______^"- 19_B_s|_\ PHILIPS 20 CE 1550) VOGELZANGPRIJS T ®

irtlPMlililffllßW SONY CCDV200 PRO CAMERA h d V 55 cm beeldbuis (51 cm effektief), flat «| éf\ JÊ£\ ll^D / i .._,,,,,,, "~. " lujuiiniiMi j

0B BHHIB . De kampioen onder de camerarecor- beelden dooreen optimaal gewichtW—^ <=^Jhmg ders met professionele eigenschap- van 3 kilo (inkl. accu). De camera GRUnoiO
■f"v--f^_-1 . |--'|-^-|M______^^__mM pen voor de meest kreatieve video- wordt kompleet geleverd, zodat u r~—'ë gï 1 1

met maar liefst 440.000 beeldpunten, VOGELZANGPRIJS r<PIL gVl—""^^^B
PIONEER PD 4100 CD SPELER zwart. Afm. (bxhxd): 42x9x31,5 cm. 8 x motorzoom. Autofocus, autowit- m f\g*\f\ 11^^
42 cm brede slim line CD speler met VOGELZANGPRIJS balans en automatische belichting. ____L^l^l^i >======—^wtiiae
vernieuwde disc-stabilisatieen trillings- Jg {\^\ Speelduur max. 3 uur. Te gebruiken TT^_r *mj%_r jl, W Wmmm\mmm\.
vrij honingraatchassi's. 20 nummers tsjit, : miiiiiiilwprogrammeerbaar in willekeurige vol- tf /,RlSTO'iJ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ p_^^ I 'tt^mm ES'
geven van tracknummers en afge- PD-Z 71 in zwart. Afm. (bxhxd): 36 x ——a^ teletekst /V^^_^^^^_^___^^__^_^_S^^^__!i
_lfSll"lT>] fiWfll GRUNDIG ST636ICTI FLAT WK Stereo versterker van 2x 20 Watt TULIP PC AT COMPACT 20 MB VOGELZANGPRIJS

mg^gSSEsmmmt **~—^|;*.*;*;*H 'j^k " SQUAREKLEURENTELEVISIE V-^ en 4 luidsprekers. Scart aansluiting CqmpuTEß
--ttT *m\^Ê .^^K ARISTONA 71 SB 4 VHS HQ '»Ök en achteruit zoeken en beeld voor MET TELETEKST Afm. (bxhxd): 76 x49x 45 cm. AT compatible 20 Mb hard disk «3J3ï_fJ__l

9l*WH'll (= PHILIPS VR 6470) beeld. In antraciet uitvoering. Inkl. Luxe 63 cm (59 cm effektief) flat VOGELZANGPRIJS 12 Mb diskdrive, Intel 80286 proces- *mm^*mw mmw mmw
lAI lil".! lil P 8VHS HQ videorecorder in slim-line uit- draadloze afst. bed. square kleurentelevisie met draadloze g| f~f\{\ sor, klok frekwentie Ben 10 mHz TULIP PC AT COMPACT 40MBI^9 II || *%M voering met een maximale speelduur VOGELZANGPRIJS afstandsbediening en teletekst met 8x I M%J\J adresbereik 16 Mb, 640 K RAM, on Als PC AT Compact 20 Mb maar danW 'M II van 4 uur. VPS voorbereid. Timer ____è_^_^ geheugenplaatsen. m* **kmW*%MvW mmtW board uitbreidbaar tot 2 Mb. met 40 Mb hard disk.'^tt^l NV » voor 3 programma's tot 31 dagen _r4^f __iPfWllfWf*IfPWWIPP'PW^?y!TT7 hIE-I'M 10KT/AT com Patlble slots kompleet VOGELZANGPRIJSM m\ ■[ vFm vooruit. Afspeelfunkties versneld voor- KmW%mf%mf ■^^^^^^^^^I^^j^MJ///lfJJf^J met GW/Basic, MS-windows, MS- y| g* /\plIIF _f Hyi _rrr_rn wnteenMS-paint V|K

F P^ P SHARP NieUW! EV«-*' l^^___-^«*^^^ OUDE VOGELZANGPRIJSB39S,- JLW^

30x19x21 cm Hz Afm 24 5x38 2x23scm SHARP VC-AlO5 HQ VHS VIDEO- F^ einde van de band. Ruisvrij stilstaand n||| VHS _^ m^W^j7-^!fiU-iflll*m
VOGELZANGPRIJS Per stuk VOGELZANGPRIJS RECORDER MET AFSTANDSBE- beeld. Duidelijk display met real-time >===_________==== muziekvermogen, leverbaar in zwart j^jÉyj|yÉ^^^j^^j

_"___> _#-___#^ DIENING teller. Kompleet met afstandsbe- AKAI AJW 248 DUBBING SET of wit. éméW 1 p," ' rr "j
VIWi VHS videorecorder met HQ opname- diening, waarmee ook detimer te Moderne radio cassetterecorder met VOGELZANGPRIJS E-180 I \
**My*\my mmmu^mW^mmw en videozoeksysteem dat van elke op- programmeren is. In zwart uitgevoerd. dubbel cassettedeck, waarvan één éf\ JÊ I mWÊÊÊÊI name de eerste 7 seconden kan laten Afm. (bxhxd): 43 xBx 35 cm. autoreverse, High Speed dubbing, J£l 3*C SONY ElBO HG VIDEOTAPE \%\mmmm\mmmmmmWmmm\

f\ 4\ j ■ - zien. Kabeltuner met 60 voorkeuze- VOGELZANGPRIJS FM stereo, MG en LG, 2x 12 Watt fca^W^^ 2 STUKS -O"950«qiüy.' " s^jp zenders. Eenvoudig in te stellen timer _^ ~ VOGELZANG- ’ **v

pS VBBJBBP^jlli^^H BLAUPUNKTRTV 520 VIDEO- I stilstaand beeld en beeld voor beeld V..^^^^63*
AIWAHST-23 WALKMAN 3% digits LCD digitale OS#-

JU""-L- Ffflrg| J 3i__TGi___n_ntn RECORDER Q weergave, Scart-aansluiting. Inklusief AIWAHS-Pl2 WALKMAN Stereo Walkman met FM stereo en meter is ge- "■■■■■■ CD REINIGINGSDOEKJEgi ___£ Imi| 4 programma's in 31 dagen, 56 voor- draadloze afstandsbediening en Prima stereo walkman geschikt voor AM. Speelt alle cassettes ook metal, schikt voor het meten van: DC/V tot Verpakt in CD doosje *)95keurzenders, super OTR, veel auto- ACT 100 streepjescode pen. alle cassettes, slaat automatisch af vergrendeld vooruit-en terugspoe- 1000 V(5 stappen): ACA/tot 750 V Nu ._£.
I M 3matische funkties, S- en hyperband- VOGELZANGPRIJS aan 't einde van de band. len, wordt kompleet geleverd met (5 stappen); AC/A en DC/A tot 10A CD SINGLE *% *\r\AKAI PRO A 510 CUBE 3-straals laseraftasting. Programme- tuner, HQ voor scherp beeld, geschikt *t ê+*\r\r\ OUDE VOGELZANGPRIJS 89,- hoofdtelefoon en riemidip. (6 stappen); weerstand tot 20 M Ohm ' ADAPTERS NU L. ost

Bestaande uit: ring van 36 nummers. HerhaUng van voor DDR Secam, VPS voorbereid, / ./^f^f VOGELZANG- éf^^X VOGELZANG- g| J*\f\ (6 stappen); kapaciteit tot 20 uf
AP-ASIOCSEMI-AUTOMATISCHE 1 nummer of gehele disc. Handmatig ■■ ■■■W %mW PRIJS i^^f PRIJS £L^f (3 stappen), diodetest, transistortest. HITSINGLE VAN DE WEEK
PLATENSPELER of automatisch zoeken. Aansluiting OF F45,- PER MAAND* \J%J A~V g| Mf\ ART OF NOISE MET TOM JONES.
Snaaraandrijving. Met Akai MD plug- voor hoofdtelefoon. Infrarood af- v**^^ \mmmm************\ 'l __^~ VOGELZANG- ___l_wi "Kiss"
in element. Standsbediening. Set in Zwarte Ultvoe- |^ ZmJ AANBIEDINGEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT AFWIJKINGEN IN PRIJS JL*TW DEZE WEEK *♦>
AOASIOL TUNER-VERSTERKER ring 1- DE AFBEELDINGEN'ALSMEDE KENNELIJKE DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN. /f^^f^rtllA - -
CASSETTEDECK CUBEARACK §k \:Wfy\ \\m \\\\ k\\\\\\ |HflBBA ___■ Ut<\V* |- 1 lij 1lij PANASONICKXTI4IB2x 55 Watt (DIN 8 Ohm), 5-band Exklusieve Aka. Cube. In zwart É W M I I^^ I IH IV I^^ 10*^^ B^NTWOOpSr
equalizer. Synthesizer tuner voor FM VOGELZANGPRIJS ||l lf J| I "___■ !■■ I ___f IWÊ X**^^ /^____f___^_____i^ Telefoonbeantwoorder met 2 cassettes
stereo, MG en LG. Semi-automa_sche *f O_T%O « \JHI UI M Vs#iii^ / en vele mogelijkheden zoals afluisterenafstemming, 16 voorkeurzenders I J%*"lK 1 \ Y. 1 W !■■ kMIfl ■■ / op afstand en monitorsysteem.
Dubbel cassettedeck met Dolby B. dbWwW "^ amBBBmM *mmmW I*mwmW ______V-_-------l _____■ _H ____■

OpEN|NGSTIJOEN. /C^-T^^^ VOGELZANGPRIJSKontinu weergave, high speed dub- Di.timvr.o9.3o- mIÈ) m***m99**m9**.bing, infrarood afstandsbediening. Met 2LUIDSPREKERS SR-HA2O2 fl^k m**** m*m\*mm\ l__r__l __i_______i \m*\*\ mmmmmmm^nM*mm\ _____________________________»____________» m**Mm*m9mm.mmmm\ 18-00uur donderdag

aas^jssf a.3we99eaoie"iui^as PqqyKun jenieiomneen asaiaa» ofrn, m2?*
VOGELZANG: GROOTSTE SPECIALIST IN HIFI, VIDEO, TELEVISIE, COMPUTERS EN ELEKTRONIKA

'NA WETTELIJKE AANBETALING, RENTE 20,55% EFFEKTIEF TOT ,_. n . «,, . . A . . „ rt .. . ... . iAA .. 0 _j„„„*„, 4«c
F 2.500,- EN boven F 2.500,-17,34% effektief max. krediet f 5.000,- Eindhoven: Hermanus Boexstraat 21. Heerlen: Akerstraat 19. Maastricht: Wolfstraat 11. M. Smedenstraat 25.



Boek
Mevrouw Bush houdt zich voor-
al bezig met alfabetiseringspro-
gramma's en heeft daar zelfs de
opbrengst voor bestemd van het
door haar zelf in 1984 geschreven
boek 'C. Fred's Story. Het boek
beschrijft de reizen van haar
man, gezien door de ogen van de
hond.

De achtergrond van 'Bar' Bush is
even elitair als dievan haar echt-
genoot. Geboren als Barbara
Pierce, dochter van een welge-
stelde uitgever, groeide zij op in
de riante voorstad Rye bij New
Vork. Zij ging naar particuliere
scholen en naar een particuliere
universiteit, die zij na twee jaar

verliet om te trouwen met Geor

Mevrouw Bush heeft zo haar
eigen opvattingen over politieke
aangelegenheden, maar zal die
zelden of nooit in de openbaar-
heid brengen. „Ik vertel George
wat ik vind en aan niemand an-
ders," zei zij.

Oneens
Wel vertrouwde zij in 1980 aan
een interviewer toe dat zij het al
35 jaar met haar man oneens is
over de vraag of het particulier
vuurwapenbezit in de VS aan be-
perkingen moet worden onder-
worpen. Zij was daar voor, maar
haar man was en is daar tegen.
Gevraagd of zij nog altijd zo over
vuurwapens denkt, antwoordde
zij: „Ik moet in 1980 wat jonger
en dommer zijn geweest." Over
haar mening laat Bar Bush zich
niet meer uit.

Moskou: opluchting, maar ook wantrouwen na verkiezing
Europa tevreden
Piet George Bush
.k Van onze correspondenten

I'S n
HAAG - HetKremlin rekent er op, dat de dialoog met de

'Sezet ■ u
de nieuwe Amerikaanse regering zal worden voort-

red 'ÏV belan § van nucleaire ontwapening en de wereld-kon[%■ was de eerste officiëlereactie gistermorgen uit Mos-
ook'0ok' £le Vlel te beluisteren via radio Moskou wereldomroep.
■de ,-^uropese regeringsleiders hebben positief gereageerd op
'&ritT g van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De
fast premier Margaret Thatcher reageerde ronduit enthou-

fa

Wonrkiezing van Bush wordt in
e , *>a gezien als een garantie dat
la^ ltenlandse politiek van Ro-
k)]itjp^agan wordt voorgezet. „EenHindi! ■ is gericht °P wapenver-
L, *nng en normale betrekkin-
f .std.e. de Sovjetunie", aldus de
*Hd<s minister van buiten-
eer Zaken- Hans Dietrich Gen-

'eobe *}et Russische commentaarkbofu* e- °nder president Reagan
°Ord resultaten - het INF-ak-
-nfli n het regelen van regionale
l._l ' n~ de balans in het voor-
Vh ush laten doorslaan. Wel
fczen m Moskou bezorgd op ge-
Hd L at Bush heeft aangekon-
Nlen Puitenlandse politiek te
"acht Voeren die gebaseerd is op

e Fv'k ranse ministervan buitenland--enaken. Dumas, noemde Bush
ari ernstige werker met grote er-
*.d*B 0p net gebied van de buiten-
'ij ge Politiek, een man die dicht
i^, europa staat en de Franse poli-
let f°cd kent"- HÜ besloot echter
f^ft _; peggen: „Wat zijn daden be-
tf,th , we moeten afwachten.

"■oen mt van de Sovjetunie om de
uit Afghanis-

tan voorlopig op te schorten, wordt
een van de eerste toetsstenen voor
de nieuwe president op het terrein
van de buitenlandsepolitiek".
De Belgische minister van buiten-
landse zaken Leo Tindemans zei te
verwachten dat Bush meer belang-
stelling voor de buitenlandse poli-
tiek aan de dag zal leggen dan Rea-
gan. „Die heeft zich vooral met de
binnenlandse politiek beziggehou-
den tot hij op het laatste moment
Gorbatsjov ontdekte", aldus Tinde-
mans.
De Belgische ministerverwacht bo-
vendien dat Bush alles zal doen om
weerstand te bieden aan de protec-
tionistische tendensen op handels-
gebied in hetAmerikaanse Congres,die daar na de democratische over-
winning wellicht sterker zullen wor-
den. „Bush behoort zeker niet totdie protectionistische school",
meent Tindemans net als zijn Duit-
se collega Genscher. De laatstenoemde Bush „een vriend van
Europa".
In EG-kringen wordt evenmin ver-
wacht dat de Amerikaanse handels-
politiek onder Bush ingrijpende
wijzigingenzal ondergaan. De Euro-
pees commissaris voor buitenland-
se betrekkingen Willy de Clerq
noemde het van het grootste belang
dat president Bush straks iets doet
aan de enorme tekorten op de Ame-
rikaanse begroting en de handelsba-
lans. Gebeurt dat niet, dan bestaat
het gevaar dat Bush onder grote
druk komt te staan om protectionis-
tische maatregelen te nemen. „Dat
zal een periode van herrie inluiden,
die de relatie met Europa alleen
maar zal bemoeilijken", aldus De
Clerq.

Stakingen in
Gdansk verlopen
Kn stl?^ ~De dinsdag uitgebro-
Nid lnSen door aanhangers van

a a^teit op scheepswerven in
.'i \v

Z^n gisteren verlopen.
*sa rtCn hegonnen nadat Lech Wa-
y_vp l leider van het verboden
ijd ert>ond, dinsdag verklaarde de
'°nt 'f* r'^P te achten voor een con-
'uitiri met de regering over de
kist ir

Van de Lenin-werf en in te-
'bfo ng tot een belofte afzag vane^Pen tot een nationale staking.
e s, a had dinsdag al gedreigd op
.it a,Ppen als leider van Solidari-, " ais er geen einde aan de stakin-J 2°u komen.

Dollar
Financiële kringen in parijs spraken
er gistermorgen juist hun twijfel
over uit of Bush in staat en bereid
zal zijn om zich tegen de protectio-
nistische neigingen van het Congres

te verzetten. In Parijs wordt ge-
vreesd dat Bush niets zal doen om
de tekorten in de staatskas weg te
werken. Met als gevolg dat de dollar
nog verder zal dalen. Er gaan al ge-
ruchten over een dollar-teruggang
van nog eens 25%.

Volgende week zal de Britse pre-
mier Thatcher, als eerste Europese
regeringsleider een ontmoeting
hebben met de nieuwe president in
Washington. Ook als vice-president
onderhield Bush regelmatig contact
met mevrouw Thatcher.

Israël heeft met gematigd optimis-
me gereageerd op deverkiezing van
Bush. Minister van buitenlandse za-
ken, Shimon Peres van de Arbei-
derspartij noemde Bush een vriend
van Israël. Volgens Peres was Bush
een van de stuwende krachten ach-
ter het verdrag voor strategische sa-
menwerking tussen de Verenigde
Staten en Israël. De Likoed-partij
heeft wat meer moeite met Bush.

Likoed is bang is dat de nieuwe pre-
sident het Shultz-initiatief voor het
Midden-Oosten nieuw leven zal in-
blazen en bereid zal zijn tot wapen-
leveranties aan gematigde Arabi-
sche landen.

" Hieronder de uitslag van de Amerikaanse presi-
dentsverkiezingen per staat. Bush won in 40 staten
met in totaal 426 kiesmannen en -vrouwen, terwijl
Dukakis 11 staten die samen 112 vertegenwoordi-
gers in het kiescollege hebben, op zijn naam schreef.George Bush heeft zijn overwinning vooral te dan-
ken aan blanke mannen. Vrouwen, zwarten en
mensen van Spaanse origine hadden voorkeur voor
Dukakis, zo bleek uit peilingen onder kiezers bij het
verlaten van de stemlokalen. Bush behield ook
goeddeels de groep Democraten, die ook voor Rea-
gan stemden, een groep kiezers, die van doorslagge-
vend belang werd geacht voor de verkiezingen.

Ziek
Maar er zit een schaduwkant aan die constate-ring. Niet vergeten mag worden dat, blijkens
peilingen, twee-derde deel van de Amerikaan-
se kiezers ziek is van de manier waarop de cam-pagne van '88 is verlopen. „Free at last, free at
last" (eindelijk vrij), juichte de vermaarde co-
lumnist James Reston gisteren in de New Vork
Times over het eind van die campagne.

Met andere woorden: de man die straks de
nieuwe bewoner van het Witte Huis wordt, zit
er niet wat jenoemt met een krachtig mandaat
van de kiezers. Integendeel, de paradoxaal
klinkende stelling is verdedigbaar dat een
meerderheid van de Amerikanen Bush eigen-
lijk niet moet.

Dat zal van directe invloed zijn op de manier
waarop Bush als president kan opereren. Geor-
ge Bush is namelijk geen Ronald Reagan. Die
kwam in 1980 aan de macht met een duidelijk
mandaat. Niet alleen had hij in een redelijk
cleane campagne overtuigend Jimmy Carter
verslagen, hij had dat ook gedaan met een hel-
der programma.

Een economie naar puur kapitalistisch model,

belastingverlaging, minder overheidsbemoeie-
nis, meer geld naar defensie, een hardere hou-
ding ten opzichte van de Sovjets, Reagan had
zijn plannen keer op keer uitgespeld en ermee
gewonnen. Maar Bush heeft dat niet gedaan.
Dukakis overigens ook nauwelijks.

Niemand weet bijvoorbeeld, hoe president
Bush het allerbelangrijkste economische pro-
bleem wil oplossen: hetenorme federale begro-
tingstekort. „Geen belastingverhoging", heeft
hij gezegd. Maar wat dan wel?

" GEORGE BUSH
...dunne huid...

Zekerheid
Bush heeft dus niet, als hij de komende jaren
met zijn begrotingen en zijn beleidsplannen
naar het Congres stapt, het grote politieke en
psychologische voordeel dat Reagan had: de
zekerheid dat het volk achter hem stond.

Dat was de reden waarom Reagan, zeker aan
het begin van zijn ambtsperiode, zijn verstrek-
kende plannen door het Congres kreeg, een
Congres waarin de oppositie, de democraten
dus, de meerderheid had.
Want als er confrontaties dreigden, danrichtte
Reagan, over de hoofden van de Congresleden

heen, zichrechtstreeks tot de kiezers met in fei-
te het verzoek het Congres onder druk te zet-
ten.

Hij hield dan een van zn befaamde tv-praatjes,
en dan belden tienduizenden kiezers met 'hun'
Afgevaardigden en senatoren die, met hun her-
verkiezing in het achterhoofd, ijlings eieren
voor hun geld kozen.
Bush heeft die mogelijkheid niet. Hij heeft hel
krachtige programma niet dat Reagan had, er
hij heeft de persoonlijke populariteit van Rea-
gan niet. Hij krijgt wél te maken met een Con
gres dat, meer nog dan tijdens Reagan, ondei
invloed van de democraten staat.

binnen/buitenland

’Bar’ hangt mening niet aan grote klok

Barbara Bush:
oer-huisvrouw
nu First Lady

- Het verschilJassen de komende en gaande
*«"st Lady van de Verenigde Sta-
*n had niet groter kunnen zijn.ue fragiele, goedlachse, uitgela-*n en glamourvolle Nancy Rea-san maakt plaats voor een welis-waar jongere, maar ook gezette,
sttjze moeder van vijf kinderen
ht var meninê voor zien houdt,
ie| huishouden runt en zich in

"et openbaar siert met een paar-
lensnoer: Barbara Bush.

arbara Bush leerde haar mangeorge kennen op de middelba-school. Hij was deeerste en te-ens de laatste man die zij kuste.
fpl trouwde met hem en volgde
'cm naar Vale, naar Texas, naar
/"ashington, naar China en terugnaar Washington. Zij woonde
'"et hem in 17 steden en 28 hui-en en wijdde zich aan de opvoe-
lfig van haar vier zonen en haar"°ehter. Het echtpaar verloor

dochtertje op 3-jarige leeftijdaan leukemie.

De 63-jarige Barbara Bush zal
Nancy Reagan niet makkelijk
kunnen opvolgen als First Lady,
hoewel zij zich waarschijnlijk
wat minder nadrukkelijk in het
licht van de schijnwerpers zal
dringen als haar voorgangster.

„Ik kan niet meer zeggen dat zij

van mij is," zei George Bush
dindsdagavond na zijn overwin-
ning. „Als First Lady zal zij van
ons allemaalzijn."

Wat mevrouw Bush betreft is zij
nooit veranderd door de carrière
van haar man. „Ik heb altijd voor
het huishouden gezorgd, dekin-

deren opgevoed, voor de klein-
kinderen gezorgd en me inge-
spannen voor zaken waarvoor ik
me interesseer," zei zij in een in-
terview.

Lood en Oud
IJzer
Zou het momenteel veel uit-
maken wie de nieuwe presi-
dent van de Verenigde Sta-
ten is? Gisteren heeft Lood
(Dukakis) van Oud IJzer
(Bush) verloren. Wie weet
wat er gebeurd was indien er
in het sternhokje naast de
namen Bush en Dukakis ook

een vakje met: „lemand Anders, Geeft Niet Wie" had gestaan. Mo-
gelijk had die nog met grote overmacht gewonnen.
De wijze waarop de grootste democratie ter wereld via een bizar
stelsel iedere keer weer zijn hoogste baas kiest, blijft verbijstering
oproepen. Na anderhalf jaar campagne voeren komen er sedert
John Kennedy telkens eindkandidaten uit de bus die je op zn best
middenmoters zou kunnen noemen. Waarbij gezegd moet worden
dat de vice-presidentskandidaat van Bush, Dan Quayle, zelfs die
noemer niet verdient.
Amerikanen stemmen veelal niet voor een partij, een programma, of
een maatschappelijke visie: zij kiezen een gezicht. En omdat de
houterige George Bush wat oenig overkomt op televisie, moest er
een jonge, filmster-achtige figuur bij. Dan Quayle, dus.
Het werkt ook nog. Alleen al de keuze van Quayle had Bush eenver-
pletterende nederlaag moeten bezorgen, gezien de prestatie van de
eerste tijdens een televisiedebat met Lloyd Bentsen, de „nummer
twee" van Dukakis. Tegenover de politieke routinier Bentsen putte
Quayle zich uit in gênant niveauloze antwoorden en nietszeggende
kreten.
Maar het duo Bush/Quayle heeft toch gewonnen. En dat geeft ook
niets. Ronald Reagan heeft bewezen datvan een Amerikaanse pre-
sident tegenwoordig in toenemende mate slechts verwacht wordt
dat hij het beleid leuk „brengt" en het liefst ook goed doet op televi-
sie. Men wil een acteur.
De VS kennen geen gevestigde cultuur van landelijke kranten of een
inhoudelijk zo complete regionale pers als wij, en de gemiddelde
burger in de VS is voor zijn informatie en meningsvorming vrijwel ge-
heel afhankelijk van de televisie.
Daarom is het zo belangrijk dat een president, of welke andere politi-
cus dan ook, in die paar minuten op het scherm goed overkomt. Het
gaat niet orri inhoud maar om presentatie.
Reagan was daarvoor geknipt; het was zijn beste rol. Door de pro-
fessionele wijze waarop hij de televisiecamera's bespeelde, kon hij
na het integere debacle van Jimmy Carter het zelfvertrouwen van de
natie weer optrekken en bleef er geen smet aan hem kleven.
En het beleid wordt intussen bepaald door de naaste medewerkers
en de ministers, die niet gekozen zijn, maar gewoon benoemd op
voordracht van adviseurs en de partijbonzen. Neem het buitenland-
se beleid waar Reagan en Bush nu zo mee zwaaien: voor een groot
deel bepaald door minister George Shultz van buitenlandse zaken.
Tijdens de zg. „Irangate-affaire" gaven zowel Reagan als Bush er
blijk van niet op de hoogte te zijn van dezaken waar diverse naaste
medewerkers mee bezig'waren. Reagan sprak zichzelf diverse ma-
len tegen omdat hij klakkeloos verklaringen voorlas die door iemand
anders waren opgesteld.
De toekomstige president Bush is duidelijk een mindere media-pre-
sident dan Ronald Reagan. Of hij dat nadeel kan compenseren door
wat meer inbreng te verwerven bij het maken van beleid (hij heeft, in
tegenstelling tot Reagan, veel overheidsfuncties bekleed) is twijfel-
achtig, maar moet afgewacht worden. Voor de televisieboodschap-
pen kan hij in ieder geval Robert Redford gebruiken, gespeeld door
Dan Quayle.

R.B.

Bush won vooral dank zij
weinig fraaie campagne

Van onze correspondent
WASHINGTON - De peilingen hebben dus ge-
lijk gekregen: George Bush is de nieuwe presi-
dent van Amerika geworden. Voor het eerst
sinds 1836 is daarmee een zittende vice-presi-
dent tot 's lands hoogste functionaris gekozen.

Historisch gezien is de overwinning van Bush
dus een fraaie prestatie, die nog wat meer reliëf
krijgt door het gegeven, dat het in 40 jaarniet is
voorgekomen dat een en dezelfde partij drie
keer achtereen het Witte Huis won.
Maar ondanks dat was het voor Bush geen
mooie overwinning. Want het valt niet weg te
poetsen: hij won vooral dank zij een uitermate
bedenkelijke campagne. Zelden is het bij Ame-
rikaanse presidentsverkiezingen voorgekomen
dat een kandidaat zo zijn toevlucht nam tot leu-
gens, insinuaties en verdachtmakingen als
Bush deed.

Je kunt nu zeggen: nou en? Het werkte toch?
Ja, het werkte. De in het begin te langzaam, te
netjes en veel te cerebraal reagerende Dukakis
werd erdoor in een vroeg stadium van de cam-
pagne kreupel gemaakt, blindgeslagen en afge-
brand.
Hij kwam op een achterstand te staan die hij,
ondanks een moedige eindsprint, niet meer
kon goedmaken. Als op 20 januari aanstaande
George Herbert Walker Bush als de 41e presi-
dent wordt beëdigd, dan bewijst die plechtig-
heid dus inderdaad: de negatieve campagne
werkte.

Realiteit
Dat Bush met nog grotere Democratisch*
meerderheden in Huis en Senaat te maker
krijgt, zegt op zichzelf al iets over de maniei
waarop de kiezers over hem denken. Deze poli
tieke realiteit zal Bush tot concessiesdwingen

Het Congres - mede gevoed door democratisch
ressentiment over de negatieve campagne - za
Bush niet al te veel armslag willen geven. Hi
zal bijvoorbeeld weinig kans krijgen om he
wensenlijstje van het meest conservatieve dcc
van zijn achterban er doorgedrukt te krijgen.

Misschien probeert hij dat niet eens. Het is zee:
wel denkbaar dat Bush, geadviseerd door be
kwame mensen als ex-minister van financier
Jim Baker, besluitom verzoenend op te treder
en met het Congres zoveel mogelijk samen t<
werken. Misschien benoemt hij zelfs wel eer
democraat op een belangrijke kabinetspost.

Kritiek
Dat Bush het niet makkelijk zal krijgen als di
recteur van de BV Amerika heeft nog wel wa
meer redenen. Bush staat er bijvoorbeeld on
bekend dat hij nogal gevoelig isvoor kritiek. E:
zijn journalisten die naar over hem schreven
en vervolgens jarenlang door hem en zijn sta
overal van werden buitengesloten. Zon dunn«
huid kun je als president slecht gebruiken.

Voor wie de carrière van Bush nagaat, is he
verder opmerkelijk hoe weinig besluitvaardig
heid hij altijd heeft getoond. Harde beslissin
gen nam hij niet of stelde hij uit tot het momen
aangebroken was waarop hij weer een nieuw»
baan aangeboden had gekregen.

Tekenend voor de kennelijke ambivalentievai
Bush is dat hij tijdens de campagne twee kee
in interviews in de New Vork Times zei „grot*
moeite" te hebben met het voeren van zijn ne
gatieve campagne tegen Dukakis. Maar hi,
deed het toch, en met verve.

(ADVERTENTIE)
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Gevolgen
Dit proces zal niet zonder gevolgen
voor de werknemers blijven. „Voor
naar schatting twintig procent van
het huidige personeel is in 1992
geen plaats meer. Ondernemingsra-
den en vakbonden staan voor de
taak deze kwestie overeenkomstig
Europese normen op te lossen. Het
uitgangspunt van de Dienstenbond
FNV is daarbij werkzekerheid, geen
gedwongen ontslagen en zekerheid
over het inkomen, het functieni-
veau en de kwalificatie," aldus
Spanjers.

Bedreigend
De bonden in het bank- en verzeke-
ringsbedrijf hebben alle belang bij
een goede samenwerking met de
ondernemingsraden, omdat de or-
ganisatiegraad erg laag is. Boven-
dien zijn veel bedrijven met het oog
op de interne markt bezig met inter-
ne reorganisaties waarby de onder-
nemingsraad meer invloed kan uit-
oefenen dan de bonden. Die reorga-
nisaties zijn volgens Spanjers min-
stens zo bedreigend als fusie en sa-
menwerking. Het gaat dan om
structuurwijzigingen, het afstoten
van branchevreemde activiteiten,
een drastische verlaging van het
percentage vrouwelijk personeel en
een actief uitstroombeleid.

Miljoenenorder
- De KLM heeft bij

K .<_<?._ ant van systeemmeubelen
Van u g in Tilburg (onderdeel

ieni Samas-concern) een orderFcPlaatst ter waarde van ongeveer f
hP P^ilJoen. Het leveringscontract
Voe" een looptijd van vyf jaar en
!)y ofziet in de inrichting van onge-
le e^ 1000werkplekken per jaar, alle
L^LM-kantoren in Nederland, al-s een woordvoerder van KLM.

BEURS-
OVERZICHT
Daling
rikafT RDAM - De nieuwe Ame-
v_nr president Bush mag het
de

, oUwen hebben gekregen van
Zurs * dat van de financiële

\votl
'a heeft hij nog lang niet ge-

ki e2"en- °P de de dag van zijn ver-
de ri

"g jteeg de goudprijs en daal-
H'erd dollar flink en dat laatste
Win t

niet alleen toegeschreven aan
nieüuüfmmgen' maar ook aan her-
se u ac zor8 rond het Amerikaan-kaa„andelstekort en het Ameri-
-1 „e beBrotingstekort, zoals dat

' fanr. Ns werd verwoord in een
Japai. Van de centrale bank van
*venai P het Beursplein daalden

lde hei ln bonden de koersen vanbelangrijkste aandelen.

de it* Amsterdamse beurs werden
de cj ersw insten van de voorgaan-
«eda g Weer bijna helemaal te niet
U ex """ getuige de stemmingsin-
Slecht il' 1 punt daalde naar 100.
Wan,s( lp Procent van de aandelenam tot winst.

centefn d°Har die meer dan twee«en k , Waarde daalde moesten bij
in aala'me handel -de totale omzet
de jnJ elen bedroeg f 480 miljoen -ntg "ernationale aandelen alle te-
<W *or>mklijke Olie, die donder-
°P f 29? uJfers komt, verloor f 1,80
tejj jT~"- Hoogovens en KLM moes-
het rr, sector naar verhouding

prijs geven.

°ok ide k
n de financiële sector gingen

A.^ °ersen omlaag en hier viel
n„ In negatieve zin op met een

bjj g van f 1,30 naar f 54,20. Ook
daün overige fondsen hadden deElsp'fe" de overhand, Zo moest
het hV. 1,3° terug °P f 60-30- ook
rtiii Sr0

u gevoelige Ahold - Borsu-
v«,? ry en Bols konden zich totverltezers rekenen.veeldin„ vraag was er naar NKF Hol-

de brm 11 .nieuwkomer op de beurs
de Dl

aal °Pstoomde naar de vier-
SV , van de omzet-ranglijst

9 2 5o k°erswinst van flop f

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

AEGON 88.20 87.30
Ahold 88.00 86.90
Akzo 153,50 151,60
A.B.N. 42.80 42.30
Alrenta 161,10 161,20
Amev 55,50 54.20
Amro-Bank 78.00 77,30
Ass. R'dam 140.20 139.80
Bols 140.30 138.00
BorsumijW. 111,10 109.00
Buhrm.Tet. 55.90 55.20
C.S.M.eert. 62.30 61,30
Dordtsche P. 208.50 207,80
Elsevier 61,60 60,30
Fokker eert. 28,70 28.70
Gist-Broc. c. 41.50 40,70
Heineken 142,70 142,80
Hoogovens 66,60 64.70
Hunter Dougl. 75,70 76.00
Int.Müller 66,20 65,50
KLM 40,10 39.30
Kon.Ned.Pap. 43.20 43.00
Kon. Olie 224.80 223,00
Nat. Nederl. 65.00 64.00
N.M.B. 183,00 181.50
NedlloydGr. 219.00 217.50
Nijv. Cate 74,30 73.30
Océ-v.d.Gr. 277,06 274.00
Pakhoed Hold. 90,30 89,90
Philips 32,40 32.10
Robeco 94.70 94.60
Rodamco 152.90 153.00
Rolinco 88,70 88.70
Rorento 59,90 60,001'
Stork VMF 23,60 23.90
Unilevér 119.90 118.20
Ver.Bezit VNU 92.50 9150
VOC 31.40 31.00
Wessanen 82,20 81.60
Wolt Kiuwer 152.70 152.50
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 27.00 27 00
ACF-Holding 55,80 54,80
Ahrend Gr. c 149.50 150,00
Alg.Bank.Ned 43,40 43.10 e
AsdOpt. Tr. 23.70 23.80Asd Rubber 8,10 8,10
Ant. Verff. 340.00
Atag Hold c 60.70 60.70
Aut.lnd.R'dam 56.00 56,00
BAM-Holding 221.00 220.00
Batenburg 63.00 63,50
Beers 105.50 105.30
Begemann 52.50 53.00
Belindo 422.00 420.00
Berkei's P. 3.90 3.80Blyd.-Will. 22,00 e 22.10
Boer De. Kon. 254.00 251.00de Boer Wmkelbedr. 56.00 55.00
Boskalis W. 9.45 9,45
Boskalis pr 7,70 7,70

Braat Bouw 899.00 899,00
Burgman-H. 3100,00 3100,00
Calvê-Delft c 785,00 777,00
Calvépref.c 4350,00 4300,00
Center Parcs 56,00 55,80
Centr.Suiker 61.00 60,30
Chamotte Unie 10,10 10,10
Cindu-Key 92.00 94.00
Claimindo 405,00 405.50
Cred.LßN 66,00 66,00
Crown v.G.c 64,80 63,50
Desseaux 197.50 186,00d
Dordtsche pr. 204,20 203.80
Dorp-Groep 39.50 39,40
Econosto 170,00 170.00
EMBA 123.00 122,00
Enraf-N.c. 41.00 40.00
Eriks hold. 280,00 279,80
frans Maas c. 48.30 48.50
Furness 61,60 61,50
Gamma Holding 61.10 61,00eGamma pref 5,90 5.90Getronics 26,60 26.40
Geveke 34.30 34.00
Giessen-de N. 75,00 75,50
Goudsmit Ed. 144,00 141.00
Grasso's Kon. 76,00 73.50
Grolsch 108,50 108.00
GTI-Holding 124.80 126.00
Hagemeyer 69.50 69,30
H.B.G. 162.00 160,00
HCS Techn 10.90 10,70
Hein Hold 122.00 122.00
Hoeks Mach. 148.50 148.50
Holdoh Hout 468,00 464.00
Holec 15.10 14.80
H.A.L. Tr. b 708.00 703.00
Holl.Am.Line 712,00 705.00
Heineken Hld 122.00 122.00-
Holl.Sea S. 1.45 1,43
Holl. Kloos 286.00 286.00
Hoop en Co 10.60 10,50
Hunter D.pr. 2.00
ICA Holding 17.50 17,50
IGB Holding 31.30 31.30
IHCCaland 17.90 17,60
Industr. My 147.50 147.50
Ing.Bur.Kondor 574,00 572.00
Kas-Ass. 31,50 31,20
Kempen & Beg. 198.00
Kempen Holding 15.40 15.30
Kiene's Suik. 1220.00 1220.00
KBB 69.00 69,00
KBB (eert.) 67.80 68.00
Kon.Sphinx 58.60 58,50
Koppelpoort H. 250.90 250.50
Krasnapolsky 151.00 150.50
Landré & Gl. 38.80 38,00
Macintosh 40,00 40.00
Maxwell Petr. 561.00 560,00
Medicopharma 62.30 61,50
Meüa Int. 6,00 6.00
MHVAmsterdam 17.50 17.50
Moeara Enim 985.00 976.00

M.Enim 08-cert 12600,00 12600,00
MoolenenCo 31,50 30.70
Mulder Bosk. , 40.00 40.00
Multihouse 10,30 9,80
Mynbouwk. W. 410,00 411,00
Naeff 225,00
NAGRON 41,80 41,50
NIB 464.00 460,00
NBMBouw 11,90 11,80
NEDAP 242,50 243,00
NKFHold.cert. 191,50 192,50
Ned.Part.Mij 28,80 e 28,80
Ned.Spnngst. 7450,00 7450,00
Norit 515,00 512,00
Nutricia 225.00 222.00
Orco Bank c. 78,60 78.00e
OTRA 378.00 381.00
Palthe 142.00 142.00
Polynorm 82,80 e 83,40
Porcel. Fles 114,00
Ravast 54,50 f 54,50
Reesink 55,50 55.30Riva 44,50 44.80
Riva (eert.) 44,50 44,00
Samas Groep 54,50 54,60
Sanders Beh. 75,00 75.00
Sarakreek 32,40 32,30
Schuitema 1095,00 1095.00
Schuttersv. 98.00 98,00
Smit Intern. 23,50 22.40
St.Bankiersc. 24.20 23.80
Telegraaf De 358.00 355,00
Text.Twenthe 206.00 205,00
Tulip Comp. 66,30 66.60
Tw.Kabel Hold 108,50 107,00
Tw. en Gudde 94.50 94,50
Übbink 76,00 75,00
Union Fiets. 16.70 16.50
Ver.Glasfabr. 203.00 202.00
Verto 66.60 66.50Volker Stev. 38.80 38,50
Volmac Softw. 83.50 83,70
Vredestein 17.90 17,90
VRG Gem.Bez. 158,00 160.00
Wegener Tyl 143.50 143.50
West Invest 18,40 18.40
Wolters Kiuwer 152.50 152,70
Wyers 56,50 55.00

Beleggingsinstellingen
ABN Aand.f. 65.90 65.70
ABN Beleg.f. 52,40 52,50
Aldollar BF $ 20,60 20.80
Alg.Fondsenb. 215,00 213,00
AllianceFd 11,80 11,80
Amba 42.00 41.30
America Fund 254.00 249.00
AmroA.inF. 89.10 89,20
Amro Neth.F. 64.30 65,00
Amro Eur.F. 61.30 61.40
Amvabel 97.00 96.40
Bemco Austr. 63.00 63.00
Bever Belegg. 26,50 26.50

BOGAMIJ 114,80 114,80
Delta Lloyd 37,20 37.00
DPAm. Gr.F. 21.80 21,50
Dp Energv.Res. 34.00 34.00Eng-H011.8.T.1 1120.00 1120.00
EMF rentefonds 69.00 68,50
EurinvestU) 105,00 105,00
Eur.Ass. Tr. 5,10 5.10EurGrFund 49,30 49,20
Hend.Eur.Cr.F. 151,00 150.00
Henderson Spirit 63,80 63.10
Holland Fund 60,00 60,00
Holl.Obl.Fonds 129,70 129.70
Holl.Pac.F. 95,00 94.80
Interbonds 587,00 587,00
Intereff.soo 28,50 28,60
Intereff.Warr. 199,00 199.00
JapanFund 35,60 34,50
MX Int.Vent. 64,80 64,80
Nat.Res.Fund 1260,00 1242,00
NMB Dutch Fund 32,40 32,10
NMB Obhg.F. 36.40 36,50
NMBRente F. 101,10 101,00
NMB VastGoed 36,20 36,20
Obam. Belegg. 182,70 182.20
OAMF 14.70 14,70
Orcur.Ned.p. 47,50 47,50
Prosp.lnt.H.l. 10.50 10,50
Rentalent Bel. 1356.00 1356.10Rentotaal NV 31.00 31,00
Rolinco cum.p 99,00 b 99,00b
SciTech 17.25 17,25
Technology F. 17,30 17.30
Tokyo Pac. H. 223,00 224.00
Trans Eur.F. 64.00 63.80
Transpac.F. 470,00 478,00
Uni-lnvest 119,50 119,50
Unico Inv.F. 85,00 85.00
Unifonds 26,30 26,00
Vast Ned 119,50 119,50
Venture F.N. 38,50 38,50
VIB NV 84,20 84.20WBO Int. 75,00 75,00
Wereldhave NV 203,00 203,00

Buitenlandse obligaties
84. EEGB4O) 108.00 107.70
3V_ EngWarL 36,50 36,50WtEIB 65 100,00 100,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 33,00 33,00
Amer. Brands 55,10 55,00
Amer. Expres 26.50 26,70
Am.Tel.& Tel. 28,25 28,70
Ameritech 96.00 96.00
Amprovest Cap. 127,00 127,00Amprovest Ine. 232.00
ASARCO Ine 26,70 26,80
Atl.Richf. 78,20 78,50
BAT Industr. 4,50 4,50Bell Atlantic 71,70 7UOBellCanEnterpr 37,50 37.30

Bell Res.Adlr 1,20 1,30
Bell South 40,30 40,50
BET Public 2,28 2.28
Bethl. Steel 21.40 21.20
Boeing Comp. 63.30 63,60
Chevron Corp. 45,50
Chrysler 25.75 25,70
Citicorp. 25.00 24,60
Colgate-Palm. 44.60 45,60
Comm. Edison 31,70 32,00
Comp.Gen.El. 403.00 401,00
Control Data 20,10 19,00
Dai-lchiYen 3040,00 3040,00
Dow Chemical 87,00 86,00
Du Pont 81,40 d 81,60
Eastman Kodak 45,60 45,50
Elders IXL 3,62
Euroact.Zw.fr. 227.00 226,00
Exxon Corp. 44,00 44,30
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 19.40 19,40
Ford Motor 51,00 51,10
Gen. Electric 43.80 45.00
Gen. Motors 82,50 83,00
Gillette 35,50 36,00b
Goodyear 51.50 51.00d
Grace & Co. 29,25
Honeywell 62,60 62.80
Int.Bus.Mach. 119,50 119,00
Intem.Flavor 46,50 46,50
Intern. Paper 46,75 46,60
ITT Corp. 51,10 51,20
Littón Ind. 71.70 71,50
Lockheed 41,30 41,60
Minnesota Mining 60,50 60,00
Mobil Oil 44,30 44.70
News Corp Auss 11,50 11,00b
Nynex 67,20 67,30
Occ.Petr.Corp 26.30 26.20
Pac. Telesis 30,60 30,70
P.& O. ® 6,00 6.00
Pepsico 40,00 39,65
Philip Morris C. 94,30 93,65
PhiU. Petr. 19,00 19,40
Polaroid 37.10 36,20
Pnvatb Dkr 235,00
Quaker Oats 53,10 53,25
RJR Nabisco 87,50 e 88,50
St.Gobin Ffr 555,00 556,00
Saralee 46,20 45,00
Schlumberger 33,60 33.30
Sears Roebuck 43.80 42.00
Southw. Bell 40,20 40,10
Suzuki (yen) 691,00 690,00
Tandy Corp. 42.10 42,00
Texaco 46,70 46.75
Texas Instr. 37.10 37,50
T.I.P Eur. 1.71 1,71
Toshiba Corp. 996.00 991,00
Union Carbide 26,40 b 26,80
Union Pacific 61.50 62,00
Unisys 27.50 27,20
USX Corp 27.50 27.50
US West 57.60 57 70

Warner Lamb. 74,00 74,10
Westinghouse 52,00 52,20
Woolworth 52,30 52,80
Xerox Corp. 57,80 57,70

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 45,00 45,50
Am. Home Prod. 163,00
ATT Nedam 56,50 57,00
ASARCO Ine. 33.00
Atl. Richf. 154,00 154,00
Boeing Corp. 129,00 128,00
Can. Pacific 30.00 30,00
Chevron Corp. 93.50
Chrysler 49,50 48,00
Citicorp. 50.00 47.10
Colgate-Palm. 91,00 92.00
Control Data 35,00 34,00
Dow Chemical 172,00 170.00
EastmanKodak 91.00 91,00
Exxon Corp. 88.00 88.00
Fluor Corp! 42,50
Gen. Electnc 86,00 88.00
Gen. Motors 165,00 165,00
Gillette 72,00 73,00
Goodyear 104.00 101,00
Inco 56,00 53.50
1.8.M. 230.00 233.00
Int. Flavors 93.00
ITT Corp. 102.50 102,50
Kraft Ine 194.00 194,00
Kroger 40.00 39.20Lockheed 84.00 87,00
Merck&Co. 115,00 117,00
Minn. Min. 120.00 119.00
Pepsi Co. 79,50 79,50
Philip Morris C. 188,50 185.00
PhiU. Petr. 37.00 37.00
Polaroid 71.00 71.00
Procter & G. 165.00
QuakerOats 105,00 105,00
Schlumberger 67,00 67,00
Sears Roebuck 87,00 84,00
Shell Canada 62,00 60.50
Tandy Corp. 84,00 81,00
Texas Instr. 78.00 76.00Union Pacific 123,00 d 123.00Unisys Corp 55.50 53,50
USX Corp 56.50 56,00
Varity Corp 4.00
Westinghouse 104,00 104.00
Woolworth 105,00 105.00
Xerox Corp. 111,00 112,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 524.00 531.00
Dresdner B. 300,00 300.00
Hitachi(soo) 1200.00 1100.00
Hoechst 297.00 296.00
Mits.El.(soo) 400,00 400,00
Nestlé 8450,00 8750,00
Siemens 473.00 480.00

Euro-obligaties & conv.
10' 4 Aegon 85 102.75 102.70

Aegon warr 15,20 15,20
10/2ABN 87 99,75 99,75
13Amev 85 99.25 99.25
13Amev 85 99,25 99.25
10 AmevBs 104.50 104.00
11 Amev 86 100,00 99,80
14'<Amro87 99.85 99.85
13 Amro-BankB2 103.75 103.70
10>_ Amro 86 98.70 98.70
10 Amro 87 98.80 98.30
ii Amro 86 101.10 101.10
Amro Bank wr 29.10 27.50
Amrozw 86 71.00 71.00
9 BMH ecu 85-92 102.25 102.25
7 BMH 87 97.90 97.90
11 CC RaboB3 104.00 104,00
9 CCRabo 85 106,50 106,50
7 CCRabo 84 108.30 108.30
lO'/nEEG-ecu 84 101.50 101.50
944E18--CU 85 106.25 106.25
12' ■■ HIAirl.F 96.00 96.00
12 NIB(B) 85-90 104,50 104,50
11.NGUB3 104.70 104.70
10 NGU 83 102.00 102.00
2mNMBB6 87.40 87.00
NMB warrants 31.50 31.50
P* Phil. 86 97.50 97.50
6J 4 Phil.B3 96.50 96.00
14'4Un.Beeumv 86 99.00 99.00
12-4Unil. 98.00 98.00
4 J4 Akzo 69 215.00 217,00
52 Amro 69 392,00
534 Gist 69 450,00 455 nn
Parallelmarkt
Alanheri 15.40 15.80
Berghuizer 48,00 47,70
Besouw Van c. 37.50 37.50
CB Obhg.F.l 102.00 102,10
CB Obhg.F.2 102.10 102.10
CB Obhg.F.3 103.50 103.50
De Drie Electr. 23.60 23.00
Dentex Groep 28.30 28.20Dico Intern. 78.00 77 10
DOCdata 34.20 34.00
Geld.Pap.c. 70.50 70.30
Gouda Vuurv c 58.20 58.30Groenendijk 26.10 26.00
Hes Beheer 205.00 205.00
Homburg eert 4.20 4.10
Infotheek Gr 19.10 18.60
Interview Eur. 7,80 7,60
In». Mij Ned. 40.50 40.00
KLM Kleding 26,20 25.80
Kuehne^Heitz 25,80 26.00
LCI Comp.Gr. 33.00 32.80
Melle 287,80 287,80
Nedschroef 65.90 65.80
Neways Elec. 8,70 8.70
Pie Med. 12,50 12,20
SimacTech. 14.60 14,60

Text Lite 7,80 7,20
Verkade Kon. 310,20 302.00 a
Weweler 81.70 81.20

OPTIEBEURS
serie omzet v.k s.k.

Abn c apr 45,00 341 2.30 1.90
akzo c jan 140,00 978 16.50 14.50
akzo c jan 150.00 523 9.30 8.00
akzo c jan 160.00 1017 4.80 3.80
akzo c jan 170,00 185 1.70 1.40
akzo p jan 140.00 1032 1.50 b 1.70
akzo p jan 150.00 351 4.10 5.00
akzo p jan 160.00 255 9,10 b 10,70
amev c jan 55.00 239 3.40 2,60
amro c jan 80,00 324 2.90 2.10
amro p jan 80.00 267 3.50 3.90
amro p apr 90.00 225 12.70 a 13.00
amro p jul 90.00 225 14.30 a 14.70
eoE c nov 240.00 542 8.40 5.50 a
eoE c nov 245.00 688 4.60 2.30
eoE e nov 250.00 427 2.50 1.00
eoE c dcc 240.00 214 10.40 8.20
eoE c dcc 255.00 678 3,50 2.50
eoE c jan 260.00 543 3.80 2.90
eoE p nov 240.00 288 1.50 2.30
eoE p nov 245.00 687 2.80 4.50 a
eoE p dcc 225.00 1265 I.Boa 1.60
eoE p dcc 240.00 674 4,00 5.40
eoE p jan 230.00 215 2.50 3.80
hein p jan 140.00 215 4.00 3.50
hoog c jan 70.00 195 3.30 2.50
kim c jan 40.00 242 2.50 1.90
kim p jan 40.00 554 1.70 2.30
kim p apr 40.00 550 2.80 3.20
knP c jan 42.50 430 2.80 2.50
nis c mei 115,00 300 1.30 a 0.90
nly c nov 100.00 4500 2.10 2.10
nly p nov 100.00 200 1.90 a 1.50
natn c jan 65.00 392 3.00 2.30
natn p jan 65.00 215 2.00 2.80
obl p mei 100.00 500 1.20a 1.00
phil c 093 30.00 305 9.20 9.00
phü p 093 30.00 311 5.80 6.00 b
ohe c jan 220.00 410 10.80 b 9.20
olie c jan 230.00 461 5.70 4.50
olie c jan 240.00 644 2.50 1.90
ohe p jan 210.00 502 1.50 1.80
olie p jan 220.00 350 3.60 4.10
ohe p jan 230.00 191 8.50 9.50
olie p jan 240.00 197 16.00 a 17.00
unil c jan 110.00 235 11.50 10.00
unil c jan 120.00 407 5.20
unil c jan 130.00 211 2.00 1.60
unil p jan 110.00 202 1 1.80

i=laten g=bieder
b=bieden h=liten+e__-di».
c=ei-cl*im k-gedun+h
d-ei-dividend l = gedaan-g
e=ged_an+bieden vk slotkoers vorige dag

| I=gedaan +Hton sk=tlotkoerc gisteren

Onder invloed van eenwording Europese markt:

’Twintig procent huidig
bankpersoneel overbodig’

j sii . -De samenwerkingsverbanden, overnames en fu-
e

s m het bank- en verzekeringsbedrijf onder invloed van de
I -ent^01^ 118 van de interne Europese markt, zullen twintig pro-
san an et huic*ige personeel overbodig maken. Een koude
bet rL ng van de bedrijfstakken is alleen te voorkomen als de
Wo ï? en ondernemingsraden en vakbonden nauw samen-rken om de belangen van de werknemers te verdedigen.

Paar ,? °3de de eerste onderhande-lt k
de Dienstenbond FNV in

kktobankbednjf, drs M. Spanjers,KoV? op een FNV-studiedag in
Ken ; ,_°ver banken en verzekerin-pn m 1992.
jbE.Pn 6u en verzekeringsmaatschap-
Een,;, K"nnen in het kader van deUneen^KlllB in de hele Europese Ge-
Perk ap °Pereren zonder de be-
*ün yn dle nu nog van kracht
een ,7° vervalt de eis dat een bankhet,,gunning moet hebben vankerWS gmgsland en dat het dienst-
ee lan_.ngsPakket moet voldoen aan
Ie „"aellJkenormen. Allerwegen is

keker rWa uhting dat banken en ver-
fèroJrngSbedrijven omwille van een
K-erk Marktaandeel gaan samen-L^n (bij voorbeeld Amro/Gene-

rale en NMB/Postbank), fuseren of
andere bedrijven overnemen.

economie

Voorzitter R. Tazelaar Produktschap Vee en Vlees:

’Bij halvering veestapel
170.000 banen op de tocht’

RIJSWIJK - Bij een
eventuele halvering vande Nederlandse veesta-
pel, als maatregel tegende verzuring, komen
170.000 arbeidsplaatsen
op de tocht te staan. Bij
de discussies over de
grootte van de Neder-landse veestapel moet
jnet dit aspect wel dege-lijk rekening worden ge-
nouden.Dit is de meningvan voorzitter drs R. Ta-
zelaar van het Produkt-
schap voor Vee en Vlees,
«ij verzet zich tegen wat
nÖ noemt de ongenuan-
ceerde stellingname van
sommigen over inkrim-
ping, zonder dat zij daarde gevolgen voor de

werkgelegenheid bij be-
trekken.
Tazelaar heeft zijn schat-
ting gebaseerd oprecent
cijferwerk van het Land-
bouw-Economisch Insti-
tuut en het nieuwe blad
'Oogst' van de drie Cen-
trale Landbouworgani-
saties. Uit decijfers blijkt

dat een op de tien van de
bijna vijf miljoen ar-
beidsplaatsen in ons land
direct of indirect met
land- en tuinbouw te ma-
ken heeft. Volgens Taze-
laar onderschrijft het
LEI zijn schatting over
de gevolgen van een mo-
gelijke halvering van de
veestapel.

Tazelaar richt zich metzijn kritiek onder andere
op verscheidene Kamer-
leden, de Voedingsbond
FNV en oud-EG-land-
bouwcommissaris Mans-
holt. Ook de Stichting
Natuur en Milieu heeft
onlangs nog gezegd dat
een inkrimping van de
veestapel met ongeveer

40 procent nodig is om de
verzuring doeltreffend
aan te pakken.

Minister Braks van
Landbouw en Visserij
heeft zich tot nu toe altijd
verzet tegen inkrimping.
Hij is vooralsnog van me-
ning dat het mogelijk
moet zijn de mestproble-
matiek als medeveroor-
zaker van de verzuring
langs technische weg op
te lossen. Minister Nij-
pels (Milieu) heeft tijdens
een toelichting op zijn
begroting voor '89 in-
krimping van de veesta-
pel als laatste middel te-
gen deverzuring niet uit-
gesloten.

Machinebouw BRD
grootste van Europa

FRANKFURT - De Westduitse ma-
chine-industrie, de belangrijkste in-
dustrietak van het land, levert der-
tig procent van alle machines en in-
stallaties in de Europese Gemeen-
schap. Daarbij gaat het om een om-
zet van ruim honderd miljard mark.
Op afstand volgen als leveranciers
Groot-Brittannië met vijftien pro-
cent van de totale EG-omzet, Frank-
rijk met veertien procent en Italië
met dertien procent.

Deze cijfers zijn gisteren bekendge-
maakt door de georganiseerdefabri-
kanten van machines en installaties
in de Bondsrepubliek Duitsland
(VDMA). De EG-markt voor machi-
nes wordt na 1992 deeen na grootste
van de wereld. De sector machine-
bouw zal dan werk verlenen aan 2,6
miljoen mensen, waarvan 1,1 mii-

joen in de Bondsrepubliek. In de
bedrijfstak opereren hoofdzakelijk
middelgrote ondernemingen. Als
een belangrijke voorwaarde voor
het functioneren van een gemeen-
schappelijke markt noemde de
VDMA de totstandkoming van een
EG-richtlijn voor machines. Daarin
moeten de nu per land uiteenlopen-
de technische eisen aan machines
met elkaar in overeenstemming
worden gebracht.

De Westduitse veiligheidsnormen
zijn hoog en zullen niet automatisch
worden overgenomen. In tegenstel-
ling tot de VDMA vreest de regering
in Bonn dat door de harmonisatie
van normen de veiligheid in de
Westduitse industrie zal afnemen en
dat het leven en de gezondheid van
werknemers in gevaar komen.

Distributeurs moeten over grenskunnen winkelen

Kamer wil verruiming
elektriciteitsinvoer

DEN HAAG - De Tweede Kamer is bereid de Elektriciteitswet goed
te keuren, maar wil op een aantal punten wijzigingen aanbrengen.
Met name op het punt van de invoer van elektriciteit is een Kamer-
meerderheidvan VVD en PvdA niet tevreden met de bepaling dat al-
leen de Samenwerkende elektriciteits-produktiebedrijven (SEP) en
grote industrieën goedkope stroom in het buitenland mogen kopen.

In een amendement stellen deze
partijen voor lokale distributiebe-
drijven de mogelijkheid te geven,
na toestemming van de minister
van Economische Zaken, over de
grens te gaan winkelen.
Uitgangspunt van het wetsontwerp
is dat de geleidelijk tevormen drie a
vijf produktiebedrijven en de gere-
organiseerde SEP gezamenlijk gaan
zorgdragen voor het betrouwbaar
en doelmatig functioneren van de
landelijke openbare elektriciteits-
voorziening tegen zo laag mogelijke
kosten. De SEP stelt regelmatig een
elektriciteitsplan op, een investe-
ringsplan dat ter goedkeuring
wordt voorgelegd aan de minister
van Economische Zaken.
Ook op dit punt grijpt deKamer in.
De elektriciteitsplannen zullen
eerst ter goedkeuring aan de beide
Kamers der Staten-Generaal moe-

teh worden voorgelegd, aldus een
amendement van CDA-woordvoer-
derLansink.
Er komt een nieuw tariefsysteem.
SEP biedt de opgewekte stroom
aan de produktiebedrijven aan te-
gen een landelijk geldend basista-
rief. Vervolgens leveren deze pro-
duktiebedrijventegen eenregionaal
basistarief aan de distributiebedrij-
ven. Daardoor zullen de grote tarief-
verschillen in ons land geleidelijk
verdwijnen. Distributiebedrijven
kunnen desgewenst van produktie-
bedrijf veranderen, maar betalen
dan wel de extra transportkosten.

Voorts bevat het wetsvoorstel re-
gels voor de tarieven waartegen dis-
tributiebedrijven elektriciteit leve-
ren aan verbruikers. In de nieuwe
tariefstructuur is de vaste winstuit-
kering aan de lagere overheden als
deelnemers in of eigenaren van een
elektriciteitsbedrijf uitgesloten. In-
dien winst wordt gemaakt, kan deze
aan betrokken lagere overheden
worden uitgekeerd.
Indien zij hiervan nadelige gevol-
gen ondervinden, kunnen zij gedu-
rende vijf jaar hogere onroerend-
goedbelasting heffen. PvdA en
VVD zijn het hiermee niet eens. Zij
willen een verhoging van de onroe-
rend-goedbelasting bespreken bij
de komende wijziging van de Wet
op de onroerend-goedbelasting.

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 9-11-1988 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:

GOUD: onbewerkt ’ 26.750-/27.250,
vorige ’ 27.020-/ 27.520, bewerkt ver-
koop ’ 28.850, vorige ’ 29.120 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 375-/ 445, vori-
ge ’ 308/ 450; bewerkt verkoop ’ 490laten, vorige ’ 490 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 1.95 2,07
Brits pond 3,44 3,69
Belg. frank (100) 5,19 5,49
Duitse mark (100) 110,50 114,50
It. hre( 10.000) 14,35 15,75
Port. esc. (100) 1,29 1,47
Can. dollar 1,56 1,68
Franse fr. (100) 31,70 34,20
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.schill (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 1,99925-00175
Brits pond 3,5645-5695
Duitse mark 112,760-810
Franse franc 33,000-050
Belg. franc 5,3785-3835
Zwits. franc 134,125-4,175
Japanse yen 160,62-160,72
Ital. lire 15.140190
Zweedse kroon 32.500-550Deense kroon 29.235-285
Noorse kroon 30,195-245300
Canad. dollar 1,61925-62175
Oost. schill 16,0370-0470
lers pond 3,0110-0210
Spaanse pes 1,7040-7140
Gr. drachme 1,3200-4200
Austr.dollar 1,6740-6840
Hongk.dollar 25,55-25,80
Nieuwz.dollar 1,2600-2700
Antill.gulden 1,1075-1375
Surin. gulden 1,1875-1475
Saudische rial 53,25-53,50
Ecu gulden 2,3355-3405Kwartaalwinst

Alanheri hoger
VENLO - Alanheri, een handel-
maatschappij in Venlo, heeft over
het afgelopen kwartaal een netto-
winst gemaakt van f283.000 tegen-
over f 239.000 over dezelfde periode
vorig jaar.
Hiermee komt de winst over de eer-
ste negen maanden van het boek-
jaar op f674.000 tegenover f 103.000
over de eerste drie kwartalen vorig
jaar.
Alanheri zei eerder al te verwachten
dat de tweede helft van het huidige
boekjaar winstgevend zal blijken.
De omzet nam in het derdekwartaal
toe van f47,5 miljoen tot f51,3 mil-
joen in vergelijking met dezelfde
periode van vorig jaar. In de eerste
negen maanden nam die af van
f 171,7 miljoen tot f163 miljoen.
Alanheri zagkans om in die periode
by een hogere marge de kosten wat
terug te drukken. Per aandeel steeg
de winst van f 0,20 tot f 1,30 en de
kasstroom (nettowinst plus afschrij-
vingen) van f 1,86 tot f2,94.

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP-
CBS-indicesover 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 280,5 279,0
alg.-lokaal 272,0 270,0
internationals 289,7 287,9
industrie 245,3 244,5
scheep/luchtv. 221,8 219,9
banken 343,3 341,3
verzekering 580,8 574,9
handel 463,1 462,4
cbs obl.index 118,0 118,2
rend. staatsl. 5,95 5.95waarvan 3-5 jr 5,77 5,77
waarvan 5-8 jr 5,98 5,98waarv.s langst 6,23 6,23
rend. bng-len. 6,45 6,45
rend. banklen. 5,95 5,95

Avondkoersen Amsterdam
AVONDVERKEER
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen woensdag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjesde laatste notering van
vandaag):
Akzo 151,60(151,60)
Kon.Olie 221,40-223,00(223,00)
Philips 32,00-32,20 (32,10)
Unilevér 117,00gb-l 18,00 (118,20)
KLM 39,20-39,40 (39,30)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:

Begin 2121.62 924.16' 184.86 803.49Hoogst 2134.25 932.30 185.51 808.65
Laagst 2100.82 916.62 183.44 796.24Slot 2118.24 925.36 184.03 802.54Winst/
verlies - 9.25 - 2.26 - 2.25 - 3.99

ZOETERMEER - In
Zoetermeer zijn de voor-
bereidingen voor de Flo-
riade, die over vier jaar
in die gemeente wordt
gehouden, begonnen.
Deze week werden 27
jaar oude appelbomen,
dié elders uit de grond
waren gehaald, in Zoe-
termeerse bodem ge-
plant. (ADVERTENTIE)

Specialist
in

CAD-systemen

Akerstraat 62, Heerlen^.,^^.
Tel. 045-718815

(ADVERTENTIE)

ULLLL van Hooren kantoorcentrum b.v.
ACCO■ Computer-

■__■ I "_■___! Ihulpmiddelen
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Duitsland 1
000 ?DF-Info Arbeit und Beruf.
023 lafle»Bchau/Tagesthemen.Iafle»8chau/Tagesthemen.
van .turopacup-voetbal. Verslag
da_a voe,balwedstrijd van woens-

Ï'S nmBch«"-
-ïSc bl6 RePortage. Herh.3"oo-i,eït°Xerz,cht-
-44Q '5 Ta9esBChau.
5 on l* Te|etekstoverzicht.
5 2q la9esschau.Ia9esschau.
Ski«u

hé Mo?a " de Tochter des
naa! ?° alterB, Braziliaanse serie
Par-h roman van Maria Dezonne
tos d? Fernandes met Lucelia San-
e _" nubens de Falco, Marcos Paulo

,(2_sPecial. Willie and the poor
Bili va/

2iek,ilm naar een idee van
MariTyman' Re 9'e: Eddie Arno en

6 nrs ~ lnnocenti.
|6 "o Die Trickfllmschau.
riê »lch- Christian Hahn. Kinderse-
'B.4o t: Unrecht Gut-
rnot Je,ekatz. Kinderprogramma
'8 4s Aas,or en Lola-
f^en Achtun9 Klappel Kinder als

er' Vaßdaag: Ein Ferienhotel.
I7j| 4,a9esschau.
Sch, andarra- Serie. Afl.: Sechs

'8 2r xSe im Colt-
'""30 if9eBBcha"-
-'8.53 e und Heute. Actualiteiten.
tier, alcon Crest. Serie. Afl.: Stim-

'B Sa |US dem Jenseits.
iO.Oo Togramma-overzicht.
'""IS v* Ta9es*chau.
sPrurh°' Bür9er erheben Ein-
are* " Scheidungsrecht am Ende.

!'.OnT Ilta,ie: Heinz Burghart."° °«r 7. Slnn.

21.03 Extratour. Live-amusement uit
Bremen met Ottfried Fischer, llja
Richter, Reiner Kröhnert, Tiffany, Su-
vivor e.a. Presentatie: Margarethe
Schreinemakers en Stefan Viering.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Tatort. Duitse misdaadserie

met Günther-Maria Halmer, Gustl
Weishappel, Michael Lerchenberg
e.a. Afl.: Riedmüller, Vorname Sigi.
Commissaris Lenz krijgt een nieuwe
collega: Sigi Riedmüller, een ietwat
onhandige, verlegen man uitBeieren.
De nieuweling krijgt alle kans om zijn
speurzin te scherpen.

00.40 Tagesschau.
00.45-00.50 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
13.15 ZDF-Info Arbeit und Beruf.

Herh.
15.30 "" Teletekst-overzicht.
15.50 Programma-overicht.
15.55 Heute.
16.00 Die Schiümpfe. Tekenfilmserie.

Afl.: Joky bekommt einen Denkzettel.
16.10 Pfiff. Jeugdprogramma.
16.55 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.
17.10 "" Tele-lllustrierte. Actualitei-

ten, sport en amusement.
17.45 Agentin mit Herz. Serie met
Kate Jackson, Bruce Boxleitner, Be-
verly Garland e.a. Afl.: Geheimnisvol-
le Augen.

18.30 Argentin mit Herz. Vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Der grosse Preis. Spelpro-

gramma met Wim Thoelke in het ka-
der van de actie Sorgenkind.

20.50 Die grosse Hilfe. Balans van de
actie Sorgenkind.

21.00 Kontakte. Driedelige serie.
Af 1.1: Sehnsucht nach verandertem
Sinn.

21.45 Heute-journal.
22.10 Wer liess Dulcie S. ermorden?

Documentaire over illegale activitei-
ten van geheime diensten die binnen
en buiten de Bondsrepubliek Duits-
land opereren.

22.55 Augustine - Das Herz In der
Hand. Herhaling van de eerste film uit
de serie 'Lebenslinien' van Kathe
Kratz.

00.35-00.40 Heute.

TV-KANALEN,
SPLFLENGTEN
voorT^CAI-abonnees:"naien zie schema exploitant

" %\2wart/wit programma
00 * s<ereo geluidsweergave
TV ~ tweetalig bij stereo-app.a teletekst ondertiteling

TELEVISIE
S^*^ 1: 5. 26. 29. 46. 51. 53 en 57

Nederland 2: 31, 33, 35, 4S. 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32, 34, 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37Duitsland 3 WEST: 39, 48, 50, 55 en 58Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
België/TV 1: 10 en 44
Belglé/TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3en 8
Belgiè Tele 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26, 36,46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV S: satelliet

België/TV 1
3choo|felevisie.

schonen e" dochters. Australi-
Riph Serie met Pat McDonald, Torn

1s-25 AdS'Rowena Wallace e.a. Herh.
ja Argus. Praatprogramma waarin
g- VanRompaey de media doorlicht.

16 al'yrcuw: Jessie de Caluwé. Herh.
l/nc Hor'zon. Herh.17"sMj-35 I.Q.
laion Tleuws via teletekst.
l8-0s o Tak" Animatieserie. Herh.

!._._.
, lor|s. Afl.: Plons en grootvader

H«iko- Herh-
m.fi» rVUn9 Fu- Amerikaanse serie
H °' David Carradine,Keye Luke, Phi-

t9ne ca- Afl.: Zon en schaduw.
15 nUke Box-

g'r au'tzending door derden: Pro-
rnif-, rria van Televisie en Onderne-

em',,,; Wededelingen en programma-

-20.i0 _.'"?_,*■■». « kwidam. Videospelletjes metJolS^n Gordts.
Waa °9er"Lager. Spelprogramma
opn'0 twee duos het ,e 9en e,kaar
kaart

en aan de hand van sPeel"
Wo, tn' Vandaa9 spelen Martine
riikp rrs en Leon Wouters tegen Ma-
s©n» Cocuyt en Viviane Ameye. Pre-

?lZtaije:WalterCapiau.
ÏI's" Panorama.

DU|t L°rentz en zonen. Elfdelige
'amfe kroniek van een wijnbouwers-

|. nille in het Markgraferland tussen

Freiburg en Bazel. Met: Ernst Schrö-
der, Hannelore Elsner, Gerd Baltus
e.a. Afl. 9: Het leven gaat verder.

22.40 Nieuws.
22.55 De laatste droom. Driedelige

documentaire-serie t.g.v. 200 jaar
Australië. Afl. 2: De oorlogen van de
anderen. Presentatie: John Pilger.

23.45-23.50 Coda: l'Aveugle et son
fils. Van Emiel Wambach, uitgevoerd
door Mare Meersman, bariton en Guy
Penson, piano.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
16.15 (TT) Kokkerellen. Wekelijks cu-

linair programma, door Ria van Eijnd-
hoven. Vandaag: De wortel.

16.35 Die Schwarzwaldklinik. Duitse
serie. Afl.: Spater Glück. Professor
Brinkmann leeft nog steeds geschei-
den van Christa, die intussen bij Ka-
tharina is ingetrokken. Udo's vriendin
Claudia lijdt aan een ernstige ziekte,
maar lijkt aan de betere hand.

17.20 Nature of Things. Natuurserie.
Afl.: Het koraal-eiland.

17.45 Alrwolf. Amerikaanse serie.
Afl.: Short walk to freedom. Caitlin is
ingehuurd om vier Amerikaanse stu-
denten naar Quinzumel te vliegen. Ze
gaan daar in hun vakantie oude
Maya-ruïnes onderzoeken.

18.30 The Real Ghostbusters. Te-
kenfilmserie gebaseerd op de speel-
film Ghostbusters. Afl.: Rag'n rock 'n
roll. De arme Jeremy is door zijn

vriendinnetje Cindy in de steek gela-
ten en laat het er niet bij zitten.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Kort-
sluiting.

19.00 David, de kabouter. Tekenfilm-
serie gebaseerd op 'De Kabouters'
van Rien Poortvliet en Wil Huygen.
Afl.: De bruiloft. David en Lisa gaan
op weg naar de bruiloft van kabouter-
vrienden.

19.25 De wereld van Kees Verkade.
N.a.v. de plaatsing van het beeld 'Be-
lofte' van deze Nederlandse beeld-
houwer bij het AVRO-gebouw.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 De Dirtwater Dynastie. Serie.

Richard komt eindelijk aan in Neverti-
re en besluit in dit droge land te blij-
ven. Al snel raakt hij bevriend met de
jongeveedrijver Josh McCall. Deel 2.21.25 (TT) Vinger aan de pols. Infor-
matie over medische- en gezond-
heidszaken.Presentatie: Ria Bremer.22.05 Op het Binnenhof. Politieke ru-
briek. Presentatie: Marijn de Koning.

22.35 L.A. Law. Amerikaanse serie.

Afl.: Oy Vey, Wildemess. Arnie Bec-
ker loopt in de supermarkt tegen Lu-
cinda aan, de dochter van één van
zijn vroegere cliënten. Al snel maken
zij een afspraakje.

23.20 "" Ontdek je plekje. Van-
avond: Gorinchem. Herh.

23.35-23.40 Journaal.

" Zeg 'ns AAA. Koos en Mien Dobbelsteen in de aflevering
'Kaartjes. (Nederland 1 - 20.20 uur)

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3 mHz; 747kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92.1 en 88,2 mHz (van 19.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 102,1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91.9 mHz

België/TV 2
18.50 Zonen en dochters. Australi-

sche serie met Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Way-
ne en Juliekrijgen ruzie. David kwam
ongedeerd uit de explosie. Jim wordt
bij een tweede ontploffing getroffen,
Beryls wereld stort in mekaar.

19.15 Sinja Mosa. Braziliaanse serie
met Lucelia Santos, Ruben de Falco,
Chica Xavier e.a.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Kwidam. Videospelletjes met

Marleen Gordts.
20.15 Clara, Robert en Johannes.

Dramatisch en muzikaal programma,
gewijd aan Clara en Robert Schu-
mann en Johannes Brahms, geba-
seerd op een toneelvertoning van het
Toneelgezelschap Ivonne Lex, opge-
voerd in het Klokhuis te Antwerpen.
Naast IvonneLes als de oudere Clara
Schumann en Frans Maas als Robert

Schumann brengt de pianiste Sylvia
Traey, als de jongeClara Schumann,
een hele reeks muzikale illustraties.

21.15 Carnaval. Jozef de Beenhou-
wer, piano en Lucrèze Maekelberge
vertolken Carnaval, opus 9, van
Schumann.

22.00-22.30 Sprechen Sic Deutch?
Afl.2: Zu Besuch. Presentatie: Jos
Wilmots, Ingrid Scheller-Rabe en
Mariene de Wouters.

" Hans Helmut Dickow en
Bruni Lobel in 'Lorentz en zo-nen. (België/TV 1 - 21.55 uur)

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik
08.10-12.20 Schooltelevisie.
14.35 Teletekst-overzicht.
15.00 Sport im Westen extra. Ten-

nisturnier des Weltbesten: Stuttgart
Classics. Rechtstreeks verslag vanuit
de Schleyer-Halle te Stuttgart.

17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus sociolo-

gie. Les 8.
18.30 Het programma met de muis.
19.00 Aktueiie Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en. sport.
20.00 ■ Briefe aus dem Jenselts.

Amerikaanse speelfilm uit f947 van
Martin Gabel met Robert Cummings,
Susan Hayward, Agnes Moorehead
e.a. De Amerikaanse criticus Venable
is een groot bewonderaar van de
spoorloos verdwenen dichter Ashton.
Hij reist naar Venetië, waar de sto-
koude vriendin van Ashton samen

met haar achternicht Tina in een ver-
vallen paleis woont. Venable wordt
tegen wil en dank medespeler in een
drama met een catastrofale ontkno-
ping. Herh.

21.25 Demnachst... Vooruitblik op
Cleopatra.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Atatürk - 'Vater der Turken.

Documentaire over de stichter van de
moderne Turkse staat.

22.45 Jakub der Glasmacher. Tsje-
chische tv-film in dertien delen. Afl. 7:
Das Versteek. De Duitsers voeren
een algehele mobilisatie door, ook
aan het arbeidsfront. Tsjechische ar-
beiders worden weer in Sudetenland
tewerkgesteld. Ook de familie Cirkl
wordt naar de glaswerkplaats ge-
haald. Vojta profiteert van de gele-
genheid om Lisa terug te zien. Dat is
moeilijk, want de nazi's wensen geen
contacten tussen Tsjechen en Duit-
sers.

23.50 Nachgespielt. 'Ihr wollt uns nur
als Fremden sehen'. Orient-Rock in
Deutschland. Herh.

00.35-00.40 Laatste nieuws.

" Scène met Günther Maria Halmer, Michael Lerchenberg en
Gustl Weishappl in 'Tatort'. (Duitsland 1 - 23.00 uur)

België/RTBF 1
14.00-15.30 Schooltelevisie. 16.50-
-17.20 Schooltelevisie. 17.45 Vacature-

bank. 18.10 Nouba, nouba met Me-
vrouw Peperpot en Draghetto. 18.30
Jamais deux sans toi. Gevarieerd infor-
matief programma. 19.00 Journaal.
19.03 Ce soir. Waalse actualiteiten.
19.30 Journaal. 20.00 Opération
11.11.11. 20.05Autant savoir. Informa-
tieve serie. 20.25 Dupont Lajoie. Fran-
se speelfilm uit 1974 van Yves Robert
met Jean Carmet, Pierre Tornade,
Jean Bouise e.a. 22.05 Cinéscope. Ar-
lette Vincent interviewt Isabelle Hup-
pert. 23.00-23.30Laatste nieuws.
_-_-—_______—-_____-______________________

programma’s donderdag televisie en radio

Nederland 1
—^___------____________________________________

■00-13.05 Nieuws voor doven en
VarJ orenden-

a, ' Ne'ghbourB. Australische serie.
alle te horen krii9t dat hi' s,raks

dol
S fa' kunnen bewegen is iedereen

duik kk'9' Hi' mag ech,er niet meer

rie iT^ Ze 9'ns AAA- c°medy-se-
u- Afl.: Kleine criminaliteit. Herh... °s en Mien zijn door de voorselec-j» van de Wie Kent Wie Kwis heen.
te ni

6 en Annie maken al enthousias-
'64b T.nen om het Paar te steunen.
Pa, i TV*Werk)ournaal. Presentatie:
Herh icio en Pie,er Jan Ha9.ens.
\i\l f°Peye- Tekenfilm.,^0 Journaal.
tèn, Achter het nieuws. Actualitei-
lBooU riek-
o°?. Oyide en zijn vriendjes. Bel-ft^h-Canadese tekenfilmserie. Afl.:

Afi _Pc Smurfen. Tekenfilmserie.
I8 ja nolle Giis Smurf'
Afi t?e Snorkels. Tekenfilmserie.
18ai okle redt ziin dorp.
wil, oes- Tekenfilmserie. Afl.: Boes
19.00ml e,en varken eet.las? LVr)Journaal-

Kinderen voor kinderen. Viif-

tien nieuwe liedjes bedacht door kin-
deren en gezongen door VARA's kin-
derkoorKinderen voor Kinderen 0.1.v.
Henk Westrus. Presentatie: Sonja
Barend.

20.20 (TT) Zeg 'ns AAA. Comedyse-
rie. Afl. 5: Kaartjes. Voor de quiz wil
Mien een chique jurkje kopen, maar
Koos peinst er niet over om zoveel
geld uit te geven. Zoals gewoonlijk
weet Jopie wel wat te regelen.

20.49 Sonja op donderdag. Praat-
programma live vanuit de Stopera in
Amsterdam.

21.35 Cagney and Lacey. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Moeders en zonen.
Cagney en Lacey wonen de rechts-
zaak bij tegen een man, die bij een
roofoverval een verkoopster lelijk
heeft toegetakeld. Zeweten zeker dat
ze de goede man te pakken hebben,
maar diens moeder beweert dat hij tij-
dens de overval thuis tv zat te kijken.

22.30 Journaal.
22.40-23.29 Konsumentenman.

Consumentenrubriek gepresenteerd
door Frits Bom.

'Kunstenaar Kees Verka-
*■ (Nederland 2 - 19.25 uur)

Duitsland 3 SWF
08.20 Tele-Gymnastik.
08.30 Telekolleg 11. Cursus sociolo-

gie. Les 8.
09.00-10.50 Schooltelevisie.

14.00 30 Minuten für Lehrer und El- |
tem. Informatieve serie. Vandaag: |
Het nieuwe paar.

14.30 Telekolleg 11. Cursus sociolo- =gie. Afl. 8: Gesellschaft im Wandel. =15.00 Tennisturnier der Weltbesten: |
Stuttgart Classics.

18.00 Het programma met de muis. j
18.28 Henrys Kater. Tekenfilmserie. =Afl.: Das Hobby. Herh.
18.34 Fauna Iberica. Natuurfilmserie. |

Vandaag: de bunzing. Herh.
18.56 Het Zandmannetje.
19.00 Abendschau/Blick ms Land.
19.30 ■ Spiel mit dem Tode. Ameri- |

kaanse speelfilm uit 1948 van John |
Farrow met Ray Milland, Charles =Laughton, Maureen O'Sullivan e.a. =George Stroud, uitgever van het mis- =daadtijdschrift Crimeways, een van |
de bladen van persmagnaat Janoth, |
is er getuige van hoe Janoth diens ge- Ë
liefde vermoord. Janoth probeert |
Stroud de schuld in de schoenen te |
schuiven. =

21.00 Südwest aktuell - Neues urn |
Neun. =21.15 Tennisturnier der Weltbesten: |
Stuttgart Classics. Samenvatting.

21.30 Landtag aktuell. Politiek =nieuws. Presentatie: Christoph-Mi- =
chael Adam.

22.00 Sportimport.
22.45 Einsatz in Manhattan. Ameri- =kaanse serie met Telly Savalas als ~

Kojak. Afl.: Kojaks lange Reise.
23.30-23.35 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.30 Journaal. 20.00 Concert 21:
Femmes dans le rock. Met: Annie Len-
nox, Tina Turner, Cher, Aretha
Franklin, Janis Joplin, Blondie, Bette
Midler e.v.a. 21.00 Musiques: Maria,
une biographie d'opéra. Portret van
Maria Callas. 22.20-22.50 Culture: Dis-
moi, Marie. Portret van de schrijfster
Marie Denis.

TV5
16.05 Nieuwsflits. 16.10 Gorri Le Dia-
ble. 16.30 Bonjour, Bon Appétit. 17.00
Le village dans les nuages. 17.30 Des
chiffres et des lettres. 17.55 Nieuws-
flits. 18.00 La chanson du mal aimé.
20.00 Theatre. 22.00 Journal Télévisé.
22.35 Apostrophes. 23.45 Ushuaia.
00.15-00.45 Papier Glacé.

Nederland 3
NOS
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00 Schooltelevisie. China. Les 3.
09.30 Kijk, hier woon ik. Les 3.
10.00 Voorzichtig breekbaar. Les 2.
10.30 De chip held gjin skoft. D 1.4.
11.00-11.30 AIDS, het komt je niet

aanwaaien. Les 3.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.

17.45 Sesamstraat.
18.00 Paspoort. Programma in het

Servokroatisch en het Nederlands.
18.15 Hadith. Deel 1. De traditie van

de profeet.
18.30 Qa va? Cursus Frans voor be-

ginners. Les 7.
19.00 (TT) Het Klokhuis. Informatief

jeugdprogramma.
19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 Het nabijeOosten. Deel 2. Ge-

sprek met een aantal mensen n.a.v.
de documentaire die 8 november is
uitgezonden.

21.16 People Matter. Documentaire
serie over films van cineasten uit Der-
de Wereldlanden.

21.41 Uit de kunst. Kunstrubriek ge-
presenteerd door Leoni Jansen.

22.06 Kwartslag: Morgen ben ik oud.
22.30 Journaal.
22.40 Den Haag vandaag.
22.55-23.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Radio 1 radio(leder heel uur nieuws.) 7.03
AVRO's radiojournaal metom 7.33,
8.08 en 8.30 Nieuwsoverz. 7.50
Economische inf. E. Peereboom.
8.25 Financ. nws. 9.05 Arbeidsvita-
minen. 10.50Leuterkoek en zand-
gebak. 11.05 Arbeidsvitaminen.
12.05 De burgemeester is jarig.
12.56 Meded. voor land- en tuin-
bouw. 13.08 AVRO's Radiojour-
naal. 14.05Koperen Ko en Nikke-
len Nelis. 16.05 Echo-magazine.
18.35 Man en paard. 19.02KRO's
Country-time. 19.55 Column. 20.02
Voor wie nietkijken wil. 22.30 Co
en Menno's magazine. 23.05 Met
het oog op morgen. 0.02 Truc
Light. 1.02EO's Country Uur. 2 02
Voor wie niet slapen kan. 3.02 Go-
spel van toen. 4.02 De ochtend-
mix. 5.02-7.00 Wakker op weg.

Radio 2
(leder heel uur nieuws.) 7.03 Het
levende woord. 7.10 Vandaag..
donderdag. 8.03 Hier en nu. 8.54
Ontmoeting. 9.03 Wie weet waar
Willem Wever woont? 10.03 Plein
publiek. 11.30 Heer en meester.
12.40 Middagpauzedienst. 13.03
Hier en nu. 13.20 Lichte muziek.
15.03 NCRV Coupe soleil. 16.03
De Familieshow. 17.03 Hollandse
hits. 19.00-07.00Zie Radio 1.

Radio 3
(leder heel uur nieuws.) 7.03 De
havermoutshow. 9.03 TROS gou-
den uren. 12.03 50 Pop of een en-
velop. 14.03 De nationale hitpara-
de top 100. 18.03Driespoor. 19 02
TROS Dance Trax. VARA: 21.00
De CD show. 23.02-0.00 Sesjun.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Teleshop.
09.30 Programma-overzicht. 09.35 Dr.
Dolittle. Afl.: Dr. Dolittle und die nach-
ten Eisbaren. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05

General Hospital. Afl.: Ein Senator lügt.
10.50 Koehen mit SAT 1. 11.00 SAT 1
Bliek. 11.05 Die Czardasfürstin. Duitse
operettefilm met Marika Rock, Johan-
nes Heesters e.a. 12.40 Thelethema:
Natur. 13.00 Tele-Börse. 14.00 Pro-
gramma-overzicht. 14.05 Arme mit den
roten Haaren. Afl.: Ein Traurn wird
wahr. 14.30 Mork vom Ork. Afl.: Ein
neuer Schwarm. 14.55 Der Goldene
Schuss. 15.05 General Hospital. Afl.:
Ein faszinierendes Spiel. 15.50Koehen
mit SAT 1. 16.00 SAT 1 - Teleshop.
16.25 Der Goldene Schuss. 16.35 Die
Leute von der Shiloh Ranch. Afl.: Ge-
schichte von Ryker. 17.35 SAT 1 Bliek.
17.45 Sat 1 - Ihr privates Programm.
17.50 Bezaubernde Jeannie. Afl.: Mil-
liona.re werden nicht bose. 18.15
Glücksrad. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00
SAT 1 Wetter. Aansl. Programma-over-
zicht. 19.10 Berrengers. Afl.: Die neue
Kollektion. Deel 1. (om 19.40 uur on-
derbroken voor reklame.) 20.05 SAT 1
Bliek. 20.10 Cagney & Lacey. Afl.: Ein
runder Geburtstag. Deel 1. (om 20.40
uur onderbroken voor reclame.) 21.00
SAT 1 Bliek. 21.10 Eingekreist. Ameri-
kaanse komedie met Tuesday Weid,
Ron Leibman e.a. (om 21.55 uur onder-
broken voor weerbericht en reklame.)
23.00 SAT 1 Bliek. 23.10 Telethema:
Kultur. 23.25 Er will in die Holle, lass'
ihn ziehn. Amerikaanse avonturenfilm
met Scott Glenn, Toshiro Mifune e.a.
00.35-00.45 Programma-overzicht.

SSVC
12.30 Schools: Our World.
12.45 Schools: Wondermaths.
13.00 Children's SSVC.
13.15 Two by two.
13.30 Chain Letters. Spel.
14.00 Nieuws en weerbericht.
14.30 Neighbours. Serie.
14.50 Favourite Walks. Serie.
15.15 Take the High Road.
15.40 Children's SSVC.
16.00 Dogtanian and the Three Mus-
kehounds.

16.20 Beat the Teacher.
16.35 Chegwin checks it out. Serie.
17.05 Return of the Antelope. Serie.
17.30 Blockbusters. Quiz.
17.55 Familytles. Serie.
18.20 Emmerdale Farm. Serie.
18.45 Nieuws en weerbericht
19.00 Scène Here. Magazine.
19.20 Child's Play. Serie.
19.45 Me and my Girl. Serie.
20.10 Tomorrow's World. Serie.
20.40 Bread. Serie.
21.10 The Equalizer. Serie.
22.00 Nieuws en weerbericht.
22.30 Cool it. Komische situaties.
23.00-00.00 Question Time.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.00 Good Morning Scandinacvia.
08.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
08.05 The DJ Kat Show.
09.00 Dennis. Serie.
09.30 Transformers. Serie.
10.00 "" Countdown.
11.00 "" Nescafé UK Top 40.
12.00 "" Pop Formule.
13.00 AnotherWorld. Serie.
14.00 Ask Dr. Ruth.
14.30 Roving Report.
15.00 The Cisco Kid. Serie.
15.30 Bailey's Bird. Serie.
16.00 "" Countdown.
17.00 The DJ Kat Show.
18.00 The Monkees. Serie.
18.28 The Times Headline News.
18.30 I dream of Jeannie. Serie.
18.57 The Uniroyal Weather Report.
19.00 Family Affair. Serie.
19.28 The Times Headline News.

19.30 Emergency. Serie.
20.28 The Times Headline News.
20.30 Manbeast. Documentaire.
22.27 The Uniroyal Weather Report.
22.30 WWF Superstars of Wrestllng.
23.28 The Times Headline News.
23.30 The Monroe Indy-Cart World

Series 1988.
00.30 "" Canada Calling.
00.57 The Uniroyal Weather Report.
01.00 Arme MacKay.
01.30 Richard Strauss.
03.20 Chechoslovak Philharmonlc

Orchestra.
03.30-06.30 Landscape Channel

Programmes From Sky.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming.
(8.00 Nws.). 9.00 Veronica's mees-
terwerken: Radio Symfonie Orkest
0.1.v. Mv Hai Tang m.m.v. Christian
Zacharias, piano. 10.36 Muziek
voor miljoenen. 12.00 Veronica's
meesterwerken - vervolg. 13.00
Nws. 13.02 Nederland Muziekland
Klassiek. Gesprek met klarinettist
Bas deJong. 14.00Metrononium in
'konsert'. 15.30 Zeggen en schrij-
ven. 16.00 De beweging: Muzie-
kactualiteit. 16.15 Concert: Mini
Dekkers, accordeon. 17.00 Het
Portret: Eduard van Beinem. 18.00
Nws. 18.02 Muziekactualiteiten.
18.40 De leestafel. 19.15 Nieuwe
platen en cd's. 19.30 Het Feuille-
ton: Wagner op de vlucht (2). 20.00
Nws. 20.02 De wandelende tak: De
RAI-trompet van Bellamou. 21.00
Het Podium. 21.00 Special? & No-
viteiten: Hedendaagse componis-
ten uit de Sovjet-Unie. 22.00 Jazz-
concert: Two pinquins in thedesert.
23.00-0.00 Audio Art.

Radio 5
6.30-649 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 Leesvoer.
10.00 De zonnebloem. 11.00 De
50+ Seniorenshow. 12.00 Nws.
12.05 Kruispunt. 12.20 Tussen de
regels. 12.30 Veertig jaar werken
aan eenheid. 12.53 In gesprek met
de bisschop. 13 00 Nws. 13.10 De
Derde Wereld. 13.40 Da Capo
14.00 Klasse. 15.00 Damokles.

16.00 NOS Cultuur. 16.45 Entarte-
te Musik. 17.25 Marktbenchten.
17.30 Scheepspraat. 17.35 Post-
bus 51. 17.56 Meded. en schip-
persberichten. 18.00 Nws. 18.10
KRO-literair: Lezen voor de lijst.
18.40 Turks progr. 19.00 Progr.voor buitenl werknemers. 20.30
You're welcome. 21.00 Aids: me-
disch en sociaal. 21.30 Pronto?
22.00-22.30 Filosofen.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel. gast v.d. dag en mu-
ziek 8.05, 9.02, 10.02 en 11.02
Korl Nws. 12.05-12.56 Middagma-
gazine: Limburg aktueel. Consu-
ment, agenda en muz. 13.05,
14.02, 15.02, en 16.02 Kort Nws.
17.02 Reg.weerber. 17.05 Limburg
aktueel, agenda en muziek. 17.25
Anno toen: geschiedenissen uit
Limburg. 17.55 Kort Nws. 18.05-
-18.07 Aankondigingen.

BRT 2
05.30 De eerste ronde. (6 00, 6.30.
7.00, 8.00 Nieuws, 7.30 Nieuws en
RVA-ber.) 09.00 Muziekboetiek
10.00 Nws. 10.03 Parkeerschijf

(10.30 In het Spionnetje). 11.55
Mediatips. 12.00 Limburg 88
13.00 Nws. 13.10 Het schurend
scharmertje. 13.15 Roddelradio.
14.00 Hitbox. 17.00 Focus. 17.10
Amazone. 18.00 Over stuur. 19.00
Nws. 19.10 Funky Town. 2200
Nws. 2205 Boem Boem. 23.30-
-2.00 Twee tot twee

satelliet
RTL Plus

06.00 Guten Morgen Deutschland.
09.12-10.00 Die Springfield Story.
12.30 Hulk. Afl.: Alice im Discoland.

Herh.
13.15 Programma-overzicht.
13.20 L.A. Law - Staranwalte, Tricks,

Prozesse. Afl.: Der Fall Stacey Gill.
Herh.

14.05 Programma-overzicht.
14.10 Heimatmelodie. Volksmuziek.
14.55 Programma-overzicht
15.00 Der Mann aus Atlantis. Afl.:
Die Verschwundenen. Herh.

15.45 Netto: Ihre Wlrtschaft heute.
16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.45 Heute bei uns mit Martina*

Menningen.
16.50 RTLaktuell.
16.55 Spiegelei. Spelprogramma.
Presentatie: Mathias Krings.

17.30 Popeye. Tekenfilm.
17.35 Sketchotel.
17.50 RTL-Spiel.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Hulk. Afl.: Killerinstikt. Herh.
18.45 RTLaktuell.
19.03 Karlchen.
19.10 Knlght Rider. Afl.: K.I.T.T.s

Unfall mit Folgen. Herh. (om 19.25
uur onderbroken voor reclame)

20.00 Weerbericht.
20.10 Der Engel kehrt zurück. Afl.:

Die Erscheinung. (om 20.25 uur on-
derbroken voor reclame)

21.05 Kolonne Süd. Amerikaanse
speelfilm uit 1953 van Fredrick de
Cordova met Audie Murphy, Joan
Evans, Robert Sterling e.a. (om 21.45
uur onderbroken voor reclame)

22.35 RTLaktuell.
23.05 Die Woche. Gesprek met Rai-

ner Holbe.
00.05-00.10 Betthupferl.

3 SAT
-'■; : ' :

17.20 Mini-Ziss. Jeugdjournaal. 17.30
Rappelkiste. Afl.: Italienische Kinder.
18.00 Sportzeit. 19.00 Heute. 19.22
3Sat-Studio. 19.30 ■ Der Kommissar.
Afl.: Der Tod von Karin W. 20.30 Rund-
schau. Politiek programma. 21.15 Die
stillen Stars. Nobelprijswinnaar prof. dr.
Franco Modigliani, Wirtschaftswissen-
schaften 1985. 21.45 Kulturjournal.
21.53 Sport-zeit Nachrichten. 22.00
Zeit im Bild 2. 22.25 ■ Gangster in Key
Largo. Amerikaanse speelfilm met
Humphrey Bogart, Edward G. Robin-
son, Lauren Bacall e.a. 00.00 3sat-
Schlagzeilen.

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. Serie.
09.25 Capitol.
09.50 Everyday Yoga.
10.00 Cover Story.
10.25 Baby and Co.
10.55 Mediterranean Cookery.
11.20 Blizzard's Wizard Woodwork.
11.50 Play it Safe.
12.00 Foley Square.
12.30 Kate and Allie. Serie.
13.00 Capitol.
13.25 Goodyear Weather.
13.30 Sons and Daughters.
14.00 Onedin Line. Serie.
14.55 Goodyear Weather.
15.00 Power Hour.
16.00 Supertime.
17.00 Tracking.
18.00 Super Channel News and

Goodyear Weather.
18.15 Classic Concentration. Spel.
18.40 Kate and Allie.
19.10 Touristic Magazine.
19.40 Videofashion!
20.10 Goodyear Weather.
20.15 Super Channel News.
20.30 American College Football.
21.30 Truck and Tractor Puiling.
22.00 Super Dutch Football.
23.05 Super Channel News.
23.25 Goodyear Weather.
23.30 World of Golf.
23.40-00.40 ChartAttack.
00.40 Closedown.

Belg. Rundfunk
6.30Radiofrühstück. 7 15 Wunsch-
kasten 7.30 Regionalmagazin.
7.45 Veranstaltungskalender 8 10
Presseschau. 8.30 Besmnliche
Worte. 9.00Regionalmagazin. 9 05
Musikexpress. 10.00 Gut autge-
legt. 12.00 Musik bei Tisch. 12.15
Veranstaltungskalender 12.30
Presseschau. 13.00 Frischauf.
1405 Schulfunk: Biologie. 14.20
Musikzeit heute: Country and Wes-
tern. 15.00 Nachmittagsstudio
16.05 Spotlight. 17.05 Oldiekiste
18.00 Regionalnachrichten 18.40-
-20.00 Jazz.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Musikali-
scher Aperitif. 12.00 Is ja n Ding
14.00Viva. 16.00Entenjagd. 17.00
Musikduell. 17 50 Sportshop. 18.00
Musikduell 19.00 Prima. 20 00-
-1.00 Ein junges Musikprogramm

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 905 Musikpavillion 1207
Gut autgelegt. 14 05 Auf der Pro-
menade 15.00 Cate-Konzert
1605 Heimatmelodie. 1700 Must-
kexpress. 20.05 Zwischen Broad-
way und Kudamm. 2100 Musik
zum TrÉumen. 22.30-4.05 Nach-
texpress
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VOOR SPE3LRONDE 7
EN MAAKKANS OP DE

WEKELIJKSE HOOFDPRIJS VAN
mi f 5000- **UHEEFT 6 TrAi\Tßff.M fiafjlfct 1

VOORf3,50oP^|Mm|
Bingo-kaarten voor de 7e spelronde die start op maandag 14 f y_^P \ 1// AV wïtfnovember as. zijn verkrijgbaar bij de onderstaande winkeliers SgglliVl \lp f I »$/ -^en bi] alle kantoren van het Limburgs Dagblad. De winkeliers zijn \s/f/^tf'W ___F_s&-^
xA herkenbaar aan het Bingo-vignet. \m)rl v/ /^"^—^ï^W'^^.

AMSTENRADE Ten Esschen, Shell, Antwerpseweg SO jH HM_____ BEHermens, Voerdeelmarkt, Hoofdstraat 45 Van Verseveld, Saroleastraat 80A
Twan Senden, sig.speciaalz.. Hoofdstraat 2A Versmarkt Ed Peree, ]. van Vondelstraat 37
BOCHOLTZ Welterhof Superette, J.F. Kennedylaan 301 Royen Cirkel, Kasperenstraat 41
Hollands-Haagen. sig.mag., Wilhelminastr. 11 Winants, boekhandel. Raadhuisstraat 2 Spitz, boekh. De Mijnlamp, Akerstiaat 48
KBiTHccitM Winnubst Plusmarkt, V. W. Poelmanstraaf 47A V. Strien-Lataster, sig.mag., Kaalh.steenweg 171?nw7=h"L -i i " . , . . o Worselmg Esso, Welterlaan 44 Vinders. Akerstiaat 168t Rokershoes Juliana, Julianastraat 2 Zebra tankstation. Valkenbuigemeg 34 KLIMMENBar hoome, Rumpenerstraat 108 Kortis-Smeets, Rennemigstraat 25A Eussen, Versmarkt Khmmenderstraat 48Bartholome^ sigmag.. Kennedylaan 86 Llndea slg mag, Keekstraat 2 Thelen. SchafeÖJOsweg 2Derrez. Spar. Gregonuslaan 60 Meyers, Plusmarkt, Wannerstraat 7 LANDGRAJtfGeelen-Moowm. Maastrich.ers.raat 13 De Peperkhp, Wannerstraat 15 Bettram, Prem 1H_^r ~ vonaelstraat 22 Schoutens, postagentschap, Schelsberg 13 Bremen, Streeperstraat 17 ,
v H^n S^l! ?_'JfwISi!r . w . She" Ganzeweide, Terhoevenderweg 200 Brumenberg, Versmarkt. Dr. Schaepmanstr. 12ALimb.^D^hlad^L~^"_f an Wieer' drog' stanleys«aat 2 Bruis, Spar Hoofdstraat 148

4-R vfr^Vw^Tp ,If . Hollands' dro^- °* C3""l' Caumerboord 29 ,_ 1 : ,3-1000 .d. Zwan. Korte Hovenstraat 10Rook, 4-9 Versmarkt De Ruyterstraat 6 Roozenboom, boekhandel, Heerlerbaan 114 Cox, Sunplein 1a u'Rumpe^S,ra3,2lA HOENSBROEK ff Cox (Bruna), Raadhuisplein 9
'f^S>fw 9.' c

Wyenweg 197 Belle van Gassel. boekh., Akerstraat N. 270 Geregeld, boekhandel, Kerkstraat 7S*2__^ b d o Boetiek Felix, Oranjestraat 16 Gulpers, Markt SiraswesKm, Bruna. Passage 2 Boumans, Garantmarkt. Hoofdstraat 360 Horsch, Super. Lichtenberghstraat 55loussainwexaca ersl>;aal '* Cremers, postagentschap, Julianastraat 44 Huth, drogisterij-sport, Hovenstraat 141vïï"_. =!f !i, ~ m. Glesen> sig.mag., Baron van Hovellplein 13 Jongmans, Hoogstraat 1897.5, trifnnT l e
H 'f ?£ Hermens Versmarkt, Paadweg 39 Kempen BV. Nieuwenhagerhe.destraat 30Zebra, tankstanon, Rembrandtstraat 2C Hermens, Julianastraat 114 Krijnijes, Servicemarkt. Abdissenlaan 82Van der Zee, Rimburgerweg 9 Herpers, Kouvenderstraat 13 Limburgs Dagblad. Fr. Erenslaan 4

EYGELSHOVEN Kleynen, Spar De Dem, Prof. van 't Hofstr. 11 Tbtal Service, Heerlenseweg 200
Dupuis, sigmag., Veldhofstraat 158 L'Orteye, Kouvenderstraat 33 Vaessen, drogisterij, Hovenstraat 47
Faassen, drogisterij. Laurastraat 11 Limburgs Dagblad, Kouvenderstraat 215 Weelen, kapsalon, Maastrichterstraat 122
Korbel, Merodestraat 15 Peeters, sig.mag.. Hoofdstraat 26 MERKELBEEK
Snijders, drog. Grote Stegel 1 ' Savelberg Super, Mgr. Hanssenlaan 83 Kleuters, Haagstraat 7

" . Senden, sig.mag.. Amstenraderweg 90 NUTHHEERLEN Smeets, coiffure, Pius 12-plein 8 Claessens, boeklj^ndel, Stationsstraat 286
Alberts, kant. boekhandel. Dr. Poelsstraat 22 Smits, Horstplein 27 Kerens, Spar. Vaesrade 39"Apollo Lektuur. Homeruspassage 2 HULSBERG Mobil Selfservice, Markt 1
Benders, Keizerstraat 7 Scheepers Supermarkt, Kloosterlaan 9 OIRSBEEK
Bijsmans. sig.mag.. Saroleastraat 29 KERKRADE Doornen, drog., Prov.weg 106
Boskeljon, sig.mag Eikenderweg 68 Beckers, sig.mag.. Markt 18 Hamart, Raadhuisstraat 23
Claassens, sig.mag.. Kasteellaan 83 Buck, boekhandel, Einderstraat 59 RANSDAAL
Cox, postagentschap. Kerkraderweg 23 Crousen, Markt 55 . Pieters, Ransdalerstraat 40
Douven, Eikstraat 166 Ernst, Zwaluwstraat 4 RIMBURG
Evers. sigmag , Nobelstraat 54 Eykmans. Bleyerheidestraat 28 Mollenbeek, Broe'khuizenstraat 56
Fina Self Service, Beersdalweg 2 Finy Otten. sig.mag., Bleyerheidestraat 144 SCHIMMERT
Gosgens-Gehlen, sig.mag., Limburgiastr. 39 Fuchs-Woltgens, Bleyerheidestraat 122 Bruis, Disky, St.-Remigiusstraat 4Gotiek, sig.mag., Geleenstraat 5S Limburgs Dagblad. Markt 42 SCHINVELDGruma. Nobelstraat 48 Meertens, Zonstraat 75 Diederen, Esso, Prov.weg.
Hermens Super, Kasteellaan 87 Meertens, Poststraat 14 't Schwaamhoes, Beekstraat 26Heussen, Enkabe, Amsterdamstraat 60 V. Oppen Super. Pieterstraat 15 SIMPELVELDJongen, Anjeherstraat 50A Rieteco postagentschap, Meuserstraat 54 Esso Vijgen, Oranjeplein 16Lamers, Anjeherstraat 70 Rolduc Shell Service, Ailbertuslaan 66 Frankort-Didden, Stampstraat 47Limburgs Dagblad, In de Cramer 37 Willem 11, sig.mag., Kloosterbosstraat 114 Janssen-Hendrix, sig.mag Irmstraat 25Meertens, bakkerij, Nieuwhuisstraat 9 De Zuid, boekhandel, Hoofdstraat 13 Texaco, Kloosterstraat 46Meertens. kantoorboekh, Weltertuynstr. 74 KERKRADE-WEST ÜBACHSBERGMeyers Jovo. Eikenderweg 55 Avia Service, Dnevogelstraat 78 Werry, Spar, Kerkstraat 10Plusmarkt Leers, Dr. Kuyperstraat 7 Beugels, D.A. drogisterij, Kampstraat 44 VOERENDAALPool Einderstraat 48 _ De Gracht, supermarkt, Eikerplein S BP Autorette, Hogeweg 78
Van Sloun, Heerenweg 158 Duysens, drog., Plusstraat 19 Hendrix, kant.boekhandel, Hogeweg 32Sterk C-1000, Zeswegenlaan 283 Fakkel Mobil, Carboonstraat 40 Senden, Super Service, Kerkplein 61Stoffel, boekhandel, Willemstraat 113 Jolanda, drog., Eikerplein 4 Widdershoven Tenelenweg 19Super Schoenmakers. Amsterdamstraat 66 Maersdorf, Heiveldstraat 56 WIINANDSRADESuper Service, Frankenlaan 3 V. Oppen Super, Gladiolenstraat 216 Vaessen, IFA, Kornerstraat 22

Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg.
M.Gladbach-Köln
BET.TIMM. en mets. Ook
col. Ned. verz. Tel. 045-
-229241 of 229409.
Gevr. part-time TAXI-
CHAUFFEURS v.d. hele
week, dag- en nachtdienst.
Julianastr. 6 Brunssum.
Wilt u sneleen fijne baan of
zaak? Als RU-INSTRUC-
TEUR (m/v) of rijschool-
houder (m/v)? Met net Ka-
derschooldiploma, erkend
doorministerie, kunt uecht
meteen aan de slag. Dag-,
zaterdag- en avondoplei-
ding start binnenkort in
Amsterdam, Best, Delft,
Utrecht, Zwolle. In een half
jaarkunt u een goede baan-
of een eigen rijschool heb-
ben. Wilt u vast en zeker
werk met toekomst? Vraag
dan de gratis studiegids:
Bel de Kaderschool (ook
's avonds) 04998-99425.
LA COMPARSA BAR
vraagt meisje. Tel. 045-
-241592 of 244240.
Gevr. charmante HEREN,
25-35 jr. voor begeleiding
i.b.v. autoen telefoon, discr.
verz. Soll. m. foto postb.
231, 6040 AE Roermond.

Gevr. vr. part-time HULP,
18-24 jr., voor in cafetaria-
snackb. Tel. 045-213451.
Club SM zoekt leuke
MEISJES, 502 route du
Condrox, 4900 Liége - Bel-
gië, tel. 09-32041373905.
Open van 10 tot 22 uur,
weekend gesloten.
Net meisje voor PRIVE-
CLUB, met garantieloon.
Tel. 045-420042.
MEISJE gevraagdvoor pri-
vé en escort. Tel. 045-228975.
Nette TAXICHAUF-
FEURS gevraagd, met eni-
ge kennis omgeving Heer-
len. Dag- en nachtdienst.
Pers. aanmelden: Kroon-
tax, Anjelierstraat 123A,
Heerlen.
POETSVROUW gevraagd,
voor bar, omg. Echt. Tel.
04755-1901.
MEDEW./COLP., vanaf 18
jaar, voor huis-aan-huisac-
tie. Goede verdiensten. Tel.
045-225818.
Part-time VRACHTWA-
GENCHAUFFEUR voor
enkele uren per week.
Br.ond.nr. HK 563 Lim-
burgs Dagblad, postbus
3100, 6401 PP Heerlen.
Ervaren OBER gevraagd
voor het Streeperkruis in
Schaesberg. Tel. 313397.

Vucsan - Isolatie
vr. isolatie plaatwerkers en monteurs.

Tel. 04490-48637.
Maurerkollonne gesucht!

Arbeitsort Deutschland, gute Bezahlung, Unterkunft vor-
handen. Zuschriften o.no. HK 561 Limb. Dagbl., Postbus
3100, 6401 PP Heerlen.

WEEKENDKAPSTER
gevr. kapsalon Phil Dupuis,
Veldhofstr. 156, Eygelsho-
ven, tel. 045-461207.
BEZORGERS gevr. v.
Heerlen-centr. en Bruns-
sum Langeberg, 045-
-257974.
De Volskrant en Trouw
vraagt voor Heerlen in de
vroege ochtend aktieveBE-
ZORGERS(STERS). Inl.
Hugo de Grootstr. 12 Heer-
len. Tel. 045-724496.
Gevraagd in Eusenkirchen
fystiotherapeut

Tel. 09-4922514050 (tij-
dens werkuren).
Kottelet "BONNE FEM-
ME" malse varkenskotelet
m. garnituur van meege-
bakken groente en friet

’ 14,95. Lunchr.-rest Au
Coin. Honigmanstr. 33,
Heerlen. 045-715460.
Wegens uitbreiding van
onze produktie zoeken wij
op korte termijn een jonge,
energieke SLAGER, leer-
ling-slager en een part-time
hulp voor de middaguren,
poets- en inpakwerkzaam-
heden. Keurslagerij Locht-
man, Einderstraat 22, Kerk-
rade, tel. afspraak 045-
-452517.
Band met eigen muziek
(omg. Kerkrade/Heerlen),
zoekt BASSIST. Niet aarze-
len, bel 045-456089 of
451134, donderdag 'na 18.00

■ uur.

I TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

NEW LOOK 8.V., 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. Schillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
STUKADOOR kan nog
werk aannemen. Tel. 045-
-459073.
SCHILDERS kunnen nog
behang- en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met delangste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is 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.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating.
Ook tuinaanleg. 045-326574.

Twee BEVEILIGINGSBE-
AMBTEN (gedipl., met er-
varing), zoeken werk.
Br.ond.nr. SB 995 Lim-
burgs Dagblad, Fr. Erens-
laan 4, 6371 GV Landgraaf.
TUIN goede winterbeurt,
SNOEIEN, enz. Bel tijdig:
045-272093, na 19.00 uur.
Grote voorraad BANK-
STELKUSSENS, zowel in
koudschuim als binnenve-
ring. Meubelstoffeerderij
Savelsberg, Einderstraat
112, Kerkrade, tel. 045-
-452189.
TV-ANÏENNES ’ 395 -,
all-in 5 jr. garantie. Ook alle
reparaties door geh. Lim-
burg. Géén voorrijkosten!
Koehen, 045-441693.
2 BEROEPSCHAUF-
FEURS met bus voor goe-
deren of bestellingen. Tel.
045-321514.
Voor al uw KLUSSEN in of
om het huis winteraanbie-
ding ’ 10,- per uur. Tel.0435-311816.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met

tarantie. R/J Handelson-
erneming. Stationstraat

294, Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-64104 C

Massale I
magazijn-
verkoop

Koelen - vriezen -
wassen - HiFi-stereo

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

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe,
lichtbeschadigde of

overjarige apparaten uit de I
Hom-winkels worden

verzameld en verkocht
tot liefst

60%
korting

Elke dag nieuwe I
aanvoer. Elke
dag superlage
aanbiedingen.

Hier enkele voorbeelden
uit onze duizenden

koopjes:
Videorecorder

VHS-systeem met I
afstandsbediening
Geen ’ 1798-of ’ 1348- I

maar ’ 598-
Maar ook: 5 Pioneer tuners I

TXS7O, per stuk geen

’ 398- of ’ 248- maar
’148,-.

Maar ook: 3 CEC
compactdisks DHCSS, per I

stuk geen ’ 499- of

’ 399-maar ’ 199,-.
Maar ook: 4 Sony KTV's,

trinitron beeldbuis KV1440, I
per stuk geen ’ 1175- of I
’ 888- maar ’ 598,-.

Maar ook: 4 Sony music
centers XO 750, per stuk I
geen ’ 885- of ’ 798-

-maar ’ 497,-.

En nog veel meer!

Witte Hal
Geerweg 9

(achter station)

Sittard
Tel. 04490-18162

Div. INRUIL-T.V.'S met
garantie. Electronic service
Jo Kreutz, Kerkplein 39,
Schaesberg, 045-313815.
BETONSCHUTTINGEN
in steenmotief, geplaatst of
televerd. Creugers Beton,

Iconomiestraat 46, Hoens-
broek tel. 045-213877 (bij
Herscjy). ___
Goede KLEUREN-TVs
met garantie, Philips groot-
beeldv.a. ’ 145,-, zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum
Geel. Grasbroekerweg 25,
Heerlen, tel. 045-724760.
Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

’ 100,-; nieuwe kleurentele-
visies vanaf ’ 398-. R.T.V.
Van Voorst, Ganzeweide
48, Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.
KLEURENTELEVISIES

Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf’95,-. Radio/tv Frank
8.V., Bokstr. 33, Heerler-
heide. Tel. 045-213432.
le soort GRASZODEN,
’3,50 m 2. Gratis thuis be-
zorgd. Afgehaald ’3 25
p.nr. Ook gehele aanleg
van uw tuin en straatwerk.
Bel vrijblijvend: 045-
-323178.
Heren HANDELAREN op-
gelet! KTV's 12 kan. tip-
foets en VHS video's v.a.

’ 75,-, ml. 045-220902. 'Gratis gebracht en ge- Iplaatst nieuwe en gebruikte
gas-, kolen-, olie-, hout-, an-
tieke KACHELS. Honder-
den guldens voordeel. De
Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Te k. TUBA, Egerlander-
model, tel. 045-251437.
STOOKHOUT eiken enbeukenhout af te halen
voor ’65.- per IV2 m3, 15m3voor’ 550,- aan huis be-
zorgd, van Thoor, Holstr.
33, Margraten, tel. 04458-
-1818.
FITNESSAPPARATUUR:
hometrainers, roeiappara-
ten, compl. fitnessstations,
chroom halterstangen van-
af ’ 52,-, halterschyven va.

’ 2,40 per kg; alles uit voor-
raad leverbaar. Smash, afd.
fitness, Theaterpassage
Kerkrade, tel. 045-459230.
Solina electr. ORGEL te
koop, ’125,-. Tel. 045-
-211852.
Te k. nieuwe IJSHOCKEY-
SCHAATSEN mt. 40 met
beschermers ’ 60,-; antieke
eiken commode met spie-
gelen marmerblad, antieke
marmeren pendule ’75,-;
antiek eiken rond tafeltje

’ 150,-; staande ijzeren kap-
stok (wit) /25,-; 2 witte
schragen ’ 20,-; grenen fo-
lie kubus ’ 15,-; Schoven-
hof 19 Heerlen. Tel. 045-
-425335.

Betrouwbare Motorola-
communicatie-apparatuur hoeft u

nu niet meer ver te zoeken!
Voor informatie over Motorola-portofoons en -mobilofoons belt
u gratis 06-022.0.882. Dan hoort u ook alles over de inbouw- en

servicemogelijkheden bij u in de buurt.
Modern BANKSTEL, 2- en INBOUWHOUTKACHEL,
3-zits, 5 mnd. oud, gobelin- mt. 80-56 en orig. flipper-
stof, wegens overcompl. kast. Tel. 045-714941, na
Tel. 045-223596. 18.00 uur.

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effen
kleuren, complete set a 10 stuks mcl. vulling vanaf

’ 395,-; rund lederen kussens in div. kleuren vanaf

’ 998,-; rundlederen kuipkussens, rug en zit uit één
stuk, dus geen geschuif meer, ’ 395- per stuk. Fuhren
Discount, Ganzeweide 84, Heerlen-Noord (Heerlerhei-
de), tel. 045-222622. Rijksweg 42, Swalmen, tel. 04740-
-4383.

UWILT'N
MERCEDES-

BENZ!I WIJ HEBBEN EENI ROYALE KEUZE UITI 80 STER GARANT AUTO'SI VAN f 20.000,-I TOT f 80.000 a
1I ■ ~ (A) ster garant^^

U bent van harte welkom op: Als Mercedes-Benz dealer selecteren
donderdag10 november van09.00 - 21.00uur, wij uit het grote inruilaanbod de beste
vrijdag 11 november van 09.00-18.00 uur. m°dell«f gorden gecontroleerd en

I ——7 —77.

_
nnnn n-rnr. gekeurd en dan knigen zii het STER Garantzaterdag 12 november van 09.00-17.00 uur certificaat met de 7 zekerheden. U kunt

en magndag 14 november kiezen uit vele Mercedes-Benz modellen en
van 09.00-18.00 uur. typen - en natuurlijk ook uit anderemerken -

voor gegarandeerd scherpe prijzen.

I OM U EEN GOED IDEE TE GEVEN, KUNT UNU KIEZEN UIT:
Mercedes-Benz 190 E kleur: blauw, 85.000 km gereden, bouwjaar: 1985.
Mercedes-Benz 200D kleur: wit met blauwe bekleding, 150.000 km gereden, bouwjaar: 1985.
Mercedes-Benz 230E (model W123)kleur: champagne metallic met beige bekleding,
60.000 km gereden, extra's: centrale deurvergrendeling en warmtewerend glas, bouwjaar: 1985.
Mercedes-Benz 280 S kleur: grijs metallic met blauwe bekleding, 75.000 km gereden, extra's:
automaat, centrale deurvergrendeling, warmtewerend glas en schuifdak, bouwjaar: 1985.

Als u komt, staat de koffie klaar en onze Bijvoorbeeld een Mercedes-Benz 190D
STER Garant adviseurs vertellen u alles over voorf 875,- per maand.
de 7 zekerheden, inruilmogelijkheden en' Tot ziens in onze showroom voor uw
fiscaal voordelige lease-mogelijkheden. Mercedes-Benz voor 'n scherpe prijs.

M M M M I ______ fe Smeets Mercedes-Ben*
Inl 11 I II I n Zuid-Limburg

fIIVH Rijksweg Noord 125
__J 111l■ I t I k Jl 6162 AE Geleen
\m\Wmm ■______■■_■ ■ m^WWW Tel. 04490-46333.

GUNSTIGE LENINGEN .
(huisbezitters: *wam PERSOONLIJKE WW DOORLOPEND 1

«^gelasten W LENINGEN W KREDIETle,2e EN 3e I ■ iPM.m.R'yfwwF'W'f H' il I K,ed'e,■ p "»"<> R°m> T___f
HYPOTHEKEN "*""" **■>««* w"»nt j_»
HTruinCIV Persoonlijke Leningen, zonder ' s<ooo 100 0.97 %""

krediet- looptijd onderpand verstrekbaar en meestal *"*" ' ~~* ~*~_ _, _.«
beorag in maanden kwijtschelding bij overlijden. 11.000,- 220,- 037% ■"

'» ÏZ W =- 7. x
_
4x 42x 20.000, 400, 0.83% J*10.000, 69, 97, 107, I 5000 . 12 1, 147, 30.000, 600, 0,83% 6»

15.000, 103, 145, 161, I 10_000 ■ 238,- 290, 40.000, 30^08^1^^
40000" mis Ut 43?'" iSSSS SE KSt I^SBJSINGSKANTOOR „40.000, 275, 388, 431, I 25.000 470, 583, 714.- II _. ._- _^^_^^ lAnmlAl75.000, 514, 727, 809, M 88-V 700, 857, I [IVr^W^kkSl lU fl
A.nanKe,,*van de„aarde van u„ M^ 50.000 934.- 1 161, 1423, ■ KU « HM pKj
woning kunnen detarieven variëren. J^ |^ - |f „__.. var)a| oel%per maand J UU U U\J L-jU .I Scharnerweg 108 Maastr en

_^^ Bijkantoor:
B y*^^ m.'.L r il *r 1 *T4*l*l Hoofdstraat 9, Hoensbroek
m J.HrfllilffllMlVVVlV^MH I ■Tel. 045-225000» __^

»|i i#j| iiri}iïi'nßÉiii"iiittiiO-i_---flwii

HOUTHANDEL Land-

fraaf: goedkoop in tuin-
out. Balken, kepers, pan-

latten, dakplaten, eiken bal-
ken en bielsen, enz. Bui-
zerdweg 8, Abdissenbosch-
Landgraaf, tel. 045-318518^

Zoekt u een
complete
keuken?

Wat dacht u
hiervan:

geen 30 tot 40
maar 50 tot 60%

korting!
(en soms zelfs meer!)

Spiksplinternieuwe
keukens dietijdelijk in onze

showrooms hebben
gestaan. Kom nu kijken.

Hom
Keukenmagazijn

Loperweg 8, Echt
Tel. 04754-6188

Te k. IJSKAST 100,-; gas-
forn. 100,-; wasaut. 200,-;
Tel. 045-725595.

Zonnehemels-van Uden
Ruime sortering, uitstekende service. Zonnehefll^statief, 1.80 m lamplengte, nu ’ 698,-. Betaling inK
hen mogelijk. Van Uden, Hoofdstraat 12, HoensD'
045-212655-214793. J

Bontmantels
Dames, ruil nu uw oude
bontmantels of lammy's in
voor een nieuwe. Ze zijn bij
ons nog honderden gul-
dens waard. Onze nieuwe
collectie 1988 is enorm:
edelbont, lammy's, gevoer-
de regenmantels.

Inez Bont
Grote Gracht 87 Maas-

tricht, tel. 043-252259.

OPGELET! 2e hands t$stellen(eiken-leer), sla^fi mers, eethoeken "vt,Amerik. keuken enz-u
venderstr. 208 HoensgV

■ Te k. antieke SLAAfS, MER, i.z.g.st, vr.pr. ’ v
; Tel. 045-421212.. Te k. KLEUREN-T^j)

dio-pickup-cas.rec; J
kolenkacheltje + ê%nuis + antieke koljf
bloempotten. Ö

" Boschstr. 17 5'
(Stadbr.). J

Zonnehemels
Diverse modellen en prijzen, met snelbruinla"l^compleet met in hoogte verstelbaar statief- j

Gratis montage en bezorging.
Ook reeds vanaf ’ 7,50 per w^

bij Van Erp, Putstraat 34, Sittard;

' Hoofdstraat 12, Kerkrade, tel. 045-456999^



Pliesie
" Kom niet aan de pliesie,«tont dan kom jeaan mij, moest"it meisje van haar vader zeg-yen toen minister Van Dijk het
uemeentehuis in Nuth kwamopenen. Papa is politieman die
£ccl boos is op de minister al«on hij zelf geen boeh of bah
nieer zeggen, want zijn doch-
lertJe zat op zijn lip. Voor dezeene keer mocht dat.

Wekken
" Pastoor Van Heijst uit Nutheejt vandaag een belangrijkebespreking in het Westen van'W land. Op zich niet bijzonder.
Maar de Nuther parochieher-der moet daarvoor vroeg uit deveren en aangezien hij zich weleens verslaapt, is zes uur op-gaan een probleem. Om zekern*et te laat op deplaats van be-
stemming te komen, diende Van\*eijst een 'wekverzoek' in bij de
gemeentepolitie. „Geen pro-bleem", aldus de dienstdoende

,JDe pastoor wordt keu-
l9 om zes uur uit zijn bed ge-

veld". De politie hoopt nu alleen
~at die speciale verzoekjes toteen minimum beperkt blijven...

Zelfstandig
f Wet Nuther raadslid Fons

fronste gistermiddag tij-ens de opening van het ge-
meentehuis in Nuth even de
~?enkbrauwen. Minister Van

lJfc memoreerde in zijn toe-spraak datGroot Nuth in '81 tot
tand kwam na samenvoeging
Qn de gemeenten Nuth, Wij-

Hulsberg en Schim-
mert. Lenoir miste in dat lijstje
j^>n geboorteplaats Vaesrade.
'«aar het raadslid nam het de
minister niet kwalijk. Wij moe-
:^n inderdaad een 'tijdje' terugn de historie om Vaesrade als
e<-fstandigê gemeente aan te
lkfm' Dat was van 1795 tot
°<:1. Lenoir wist zelfs nog twee
Urgemeesters-van-toen bij«aam: Mannen en Ritzen. Tergeruststelling van het Nuther
aadsiid. Vaesrade staat wel

degelijk op het kunstwerk date minister na zij toespraak

Gasten
j Vele gasten natuurlijk daar. Nuth. Kunstenaars, raadsle-~en> maar ook de burgemeesters
*trous, Ritzer, Coenders, wet-
°uder Verheugen uit Heerlen

9a maar door. Dikke pret
,Us- Ook de top-ambtenarenregen een plaatsje in de raads-
-2o? ■®e 'kleinere' ambtanaren'aten echter met zn allen aane televisie in het 'oude' ge-

meentehuis gekluisterd waarwstermiddag de opening live te*en Was. Slechts visueel afwe-J dus. Geheel afwezig waren
I* oud-burgemeesters en wet-£>uders. Menigeen had burge-

eester Rutten nog wel eens oppc schouder willen kloppen.
lets kapot? Neen hoor. Niet

wegens plaatsge- -yC- Rutten kreeg overigens
el een uitnodiging voor de'

da g van zaterdag. Hij
eeft 2jc/j reeds verontschul-dlQd.

Groots
z *-open voor geld, dat kunnen

" die dik vijfhonderd leerlin-
j*n van het Grotiuscolege in

eerlen. Want hun sponsorloopen bate van half verdronken
yangtadesh, heeft welgeteld

'4.281.- opgebracht. Dat is het
t£ le «an /iet bedrag dat
n fe jaar geleden 'bijeen' werdyeiopen.

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - De politie van
Landgraaf heeft gistermorgen
twee Landgravers van 24 jaarop
vrije voeten gesteld. Beiden heb-
ben ieder twee weken vastgeze-
ten op verdenking van diefstal
van peperdure auto's. De politie
sluitniet uit dat het duo deel uit-
maakt van een goed georgani-
seerde dievenbende, die bedre-
ven is in het stelen van auto's in
Duitsland en deze vervolgens in
Nederland als occasions aan de
man brengt.
Uit onderzoek kwam namelijk
vast te staan dat beiden twee
Duitse auto's (waaronder een
BMW Alpine) in een loods ver-
stopten en voorzagen van Neder-
landse kentekenplaten. De

’Na terugvinden van twee gestolen auto’s in Landgraaf

Politie aast op ’dure’ autodieven
auto's bleken onlangs gestolen in
Duitsland en vertegenwoordigen
samen een nieuwwaardevan bij-
na twee ton. Volgens de politie
stonden de auto's te wachten op
nieuwe 'eigenaren.

Tussenpersoon
Door de arrestatie van de beide
Landgravers kon de Kripo (Kri-
minal Polizei) in het Duitse

grensgebied allereerst twee auto-
diefstallen ophelderen. Maar
dank zij het speurwerk dat daar-
na werd opgestart, kwam men
ook terecht bij een tussenper-
soon in Duitsland, dievolgens de
politie op de een of andere ma-
nier medeplichtig is geweest aan
de georganiseerde diefstal van
Duitse wagens en de heling er-
van in Nederland.
Hoewel de recherche in Land-

graaf nog niet wil concluderen
dat met de arrestatie van de
Landgravers twee schakels van
een grotere dieven- of helers-
groep zijn ontdekt, gaat de West-
duitseKripo daarwel vanuit. „In
Limburg en in Duitsland is meer,
dan bijzondere belangstelling
voor deze zaak. Verwacht wordt
dat het nog lopende onderzoek
binnenkort resultaten oplevert,"
aldus een woordvoerder van het

korps in Landgraaf.

Patrouille
Overigens liepen de twee Land-
gravers vorige maand tegen de
lamp, doordat ze zich verdacht
ophielden in de buurt van een
Landgraafse loods. Een passe-
rende patrouille merkte de man-
nen op en beslootpoolshoogte te
nemen.
Daarbij trof de politie in de auto

van een van de Landgravers ge-
specialiseerd 'kraakgereed-
schap' aan, waaronder een omge-
bouwde deukentrekker die ge-
bruikt werd om contactsloten te
forceren. Ook werden Neder-
landse kentekenplaten gevon-
den, sleutelbossen en een com-
plete administratie, waaruit
bleek dat beiden bezig waren
met diefstal van auto's. Dank zij
deze notities was het voor de po-
litie niet moeilijkom de twee ge-
stolen auto's opgespoord. De da-
ders hadden namelijk keurig ge-
noteerd waar ze verstopt waren.
Overigens moeten de gisteren
vrijgelaten Landgravers binnen-
kort voor de rechter verschijnen.
Hen zal op zijn minst diefstal van
twee wagens ten laste worden
gelegd.

Regionaal onderzoek naar gebruik en imago voorzieningen

’Welzijn’ onder de loep
Koekje

van eigen
deeg

Van onze verslaggever

HEERLEN - Zijn de inwoners van Oostelijk Zuid-Limburg
wel voldoende bekend met het uitgebreide netwerk van, ge-
meentelijke en regionale welzijnsvoorzieningen? En als ze er
zelf gebruik van maken, zijn ze er dan ook wel tevreden over?
Op deze vragen willen de acht gemeenten in deze regio drin-
gend antwoord, aan de vooravond van de ingrijpende verande-
ringen die het welzijnswerk te wachten staan als gevolg van de
forse rijksbezuinigingen.

Vandaag start daarom een uitge-
breid onderzoek waarin-deze en ver-
wante vragen de komende weken
aan zon 4400 personen uit deze re-
gio zullen worden voorgelegd. Daar-
naast worden nog eens 150 klanten
van alle (gemeentelijk gefinancier-
de) welzijnsvoorzieningen monde-
ling geïnterviewd. De coördinatie
van dit voor Limburg bijzondere
onderzoek, dat alles bij elkaar zon
70 mille kost, is in handen van het
Streekgewest.' Het wordt uitge-
voerd door adviesbureau IME-con-
sult uit Nijmegen. Begin december
al worden de resultaten van het on-
derzoek verwacht.

Beeld
Behalve het feit dat de gemeenten
van het rijk de komende jaren
steeds minder geldkrijgen voor hun
welzijnswerk, krijgen ze binnenkort
ook nog eens aanzienlijk méér be-
voegdheden op dat gebied toege-
schoven. Duidelijk is dat het (ge-
meentelijk en regionaal) welzijnsbe-

leid om al die redenen ingrijpendzal
(moeten) veranderen.

Voor het echter zover is, willen de
acht eerst precies weten welk beeld
en welke kennis hun inwoners nou
eigenlijkhebben van het uitgestrek-
te 'welzij nslandschap': van op-
bouwwerk tot speeltuinen en van
verslaafdenzorg tot musea. Ook wil-
len de acht graag vernemen of de
bevolking vindt dat er nog het een
en ander aan mogelijkheden ont-
breekt.

De betrokken wethouders van wel-
zijn benadrukten gisteravond overi-
gens dat uit de uitkomsten van het
onderzoek niet zonder meer kan
worden afgeleid welke welzijnster-
reinen het meest door bezuinigin-
gen zullen worden getroffen. „Het is
natuurlijk geen referendum, maar
een van de instrumenten om de fi-
nanciële middelen te verdelen. Elke
gemeentezal daarbij zijn eigen prio-
riteiten willen en moeten stellen,"
legde wethouder Gybels van Land-
graaf uit.

Gemeentehuis verzamelplaats van kunst

Minister opent
’huiskamer’ Nuth

" Het kunstwerk is ont-
huld: kunstenaar Jos
Hermans, minister Cees
van Dijk en burgemeester
Elly Coenen.

Foto:3-POOT/FRANS RADE

Laatste kans voor
drugskoppelaar

(ADVERTENTIE)

Goed dansen leer jebij
F.D.0.-dansschool

HEERLEN " KERKRADE
rza *fk Cursussen voor
\/~&m*£^P De9lnners en

gehuwde paren,

""✓^^■E^J^^ Dirty dancing +

’ 20,- korting
voor leerlingen t/m 17 jaar

(beginnersGursus) bij inlevering van
deze advertentie.

Info:.045-455609
Dagelijks inschrijven mogelijk

KERKRADE, Nieuwstraat 140

MAASTRICHT - Politierechter mr
Van de Pol heeft gisteren een inwo-
ner van Schinveld tot drie maanden
voorwaardelijke gevangenisstraf,
met een proeftijd van twee jaar ver-
oordeeld, omdat hij heroinedealers
van klandizie voorzag. Daarnaast
moet de Schinveldse drugskoppe-
laar binnen zes maanden van de
proeftijd 150 uur dienstverlening
hebben verricht. Het vonnis was
conform de eis van de officier van
justitie mr Nabben.

De verdachte moest voor de politie-
rechter in Maastricht verschijnen
omdat hij in de periode van 7 juni86
tot 23 april 87 in Heerlen in heroïne
bemiddelde. Voor het wegwijs ma-
ken van verslaafdenkreeg hij als be-
loning zijn eigen portie drugs. Hoe-
wel de man bij zijn arrestatie zei al
twaalf jaarverslaafd te zijn, beweer-
de hij ter zitting dat hij zeven maan-
den geleden voor het laatst heroïne
had aangeraakt.

Volgens de reclassering was de si-
tuatie inmiddels weer veranderd.
Zijn moeder zou onlangs verklaard
hebben dat haar zoon weer gebruikt
had. Eerdere afspraken met de re-
classering was hij niet nagekomen.

NUTH - Minister Cees van Dijk
van Binnenlandse Zaken kreeg
gisteren een koekje van eigen
deeg.

Vele politiemannen en vrouwen
wachtten hem op voor de ingang
van het gemeentehuis in Nuth.
De vlaaibodem die de minister
kreeg symboliseerde de 'uitge-
klede' politie. Overigens moes-
ten de politiemensen lange tijd
wachten op de minister. Geen
nood, ze hadden graag een mi-
nuutje tijd voor hem over. Alk
de afspraak dat elke politieman-
/vrouw het zwijgen ertoe zou
doen kwam daarmee te verval-
len.

Foto: 3-POOT/FRANS RADE
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Klankstad b.v.
Kaalheidersteenweg 185
Kerkrade-West, 045-413916

Uw Fiat-dealer
Tijdens dezitting verklaarde de ver-
dachte dat hij toen, gedurende drit
weken, in een crisis zat. De officier
van justitie en de politierechter gar
ven de Schinveldenaar toch eer
laatste kans.
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NUTH 'De huiskamer van
Nuth'. Zo noemde ingenieur
Wim Habets het gisterenofficieel
geopende, deels nieuwe, ge-
meentehuis in dieplaats. Met het
onthullen van een kunstwerk,
voorstellende de kernen van de
gemeente, verrichtte minister C.
van Dijk van Binnenlandse Za-
ken de officiële opening. Het
programma liepenige vertraging
op door de actievoerende politie-
mannen voor het gemeentehuis.

Niet alleen werd het genoemde
kunstwerk van de Vaesrader
kunstenaar Jos Hermans ont-
huld ook de buste van koningin
Beatrix, gemaakt door de kun-

stenaar JosDirix uit Beek, werd
'uit de doeken gedaan. „Het ge-
bouw is dan ook een verzamel-
plaats van kunst geworden", zei
burgemeester Elly Coenen in
haar toespraak. In de nissen
naast de deuren van deraadszaal
staan kunstwerken van Twan
Lendfers terwijl voor het ge-
meentehuis een oorlogsmonu-
ment is opgericht.

Symbool
Minister Van Dijk liet weten het
gemeentehuis als 'symbool voor
een geslaagde herindeling' te be-
schouwen. „De herindeling heeft
veel gevergd van de verschillen-
de ambtenarenapparaten", aldus

Van Dijk. Hij meende dat één en-
kel gemeentehuis beter is dan
het rondreizen door de kleine
kernen, ook al ontkende hij de
charme daarvan niet.
Na de toespraak werden de gas-
ten, onder wie vele burgemees- I
ters uit de omliggende gemeen-
ten, rondgeleid door het gemeen-
tehuis.

Namens het bouwteam sprak
ing. Habets het publiek toe. Ha-
bets zei dat het nieuwe gemeen-
tehuis een start is voor het te ver-
beteren imago van Nuth. Habets
meende dat het college 'een aan-
tal plannen dient op te stellen die
de hoognodige leefbaarheid
moeten brengen waar de burgers
recht op hebben.
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t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin,
dat alles voor haar betekende, moesten wij heden,
tot ons groot verdriet, totaal onverwacht afscheid

| nemen van onze lieve en zorgzame moeder,
schoonmoeder, liefste oma, zus, schoonzus, tante
en nicht

Mia Maas
weduwe van

Sjaak Franken
Zy overleed op 73-jarige leeftijd, gesterkt door het
h. oliesel.

i Wij bevelen haar in uw gebed aan.
Jeanny en John
Roy, Dion
Marlies en Hub
Maurice, Angelique
Familie Maas
Familie Franken

Schaesberg, 9 november 1988
Kieskoel 131
Corr.adres: Weegbree 5, 6374 RC Landgraaf

| De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 12 november as. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van Maria Hulp der Christenen te Nieu-
wenhagen, waarna aansluitend de begrafenis opI 'het r.-k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.

| Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondmis! van vrijdag 11 november as. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij afscheid moe-
ten nemen van mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Fer Wobma
echtgenoot van

Liesbeth Eichel
'Hij overleed op de leeftijd van bijna 74 jaar, in hetSt.-Jozefziekenhuis te Kerkrade, voorzien van het
h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Eygelshoven: Liesbeth Wobma-Eichel
Heerlen: Inge en Rudy

Kenneth
Ransdaal: Frits en Martha

Marjolein, Maartje
Familie Wobma
Familie Eichel

6471 GG Eygelshoven, 8 november 1988
Laethof 52
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 12 november as. om 12.00 uur in de pa-
rochiekerk van St.-Jan de Doper te Eygelshoven,
waarna aansluitend de crematie in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.

I Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St.-Pieterstraat 145, Kerkrade-Chevre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-

i lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I t
Na een leven, dat getekend werd door goedheid,
oprechtheid, eerlijkheid en eenvoud, heeft de Heer
tot Zich genomen, gesterkt door het h. sacrament
der zieken, in de leeftijd van 75 jaar, onze lieve zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Annie Derks
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Brunssum: Mia Derks
Heerlen: Hannie Kerckhoffs-Derks

Brunssum: Door Moorer-Derks
Heerlen: Plet Derks

Jeanne Derks-Tinnebroek
Kerkrade: Malie Jongsma-Derks

Wiel Jongsma
Sittard: Gerd Derks

Mia Derks-Raats
Familie Derks

6444 XL Brunssum, 8 november 1988
Marebosjesweg 20
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden

| op zaterdag 12 november as. om 11.00uur in de pa-
rochiekerk van St.-Barbara te Brunssum-Tree-
beek, waarna aansluitend de begrafenis op de r.k.begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Annie wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van vrijdag 11 november om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen, dagelijks van
17.30 tot 18.30uur in de rouwkapel van het St.-Gre-
goriusziekenhuis te Brunssum.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Zijn jeugd was vol beloften, vol plannen ook. En
waarom de dood zo wreed moest ingrijpen, blijft de
onbeantwoordevraag bij het sterven van onze lieve
zoon en vriend

Sjaak Van Gerven
vriend van

Marjon Muller
Hij overleed geheel onverwacht in de leeftijd van
26 jaar.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Terwinselen: J.M.H. Van Gerven
R.C. Van Gerven-Bothmer

Spekholzerheide: Marjon Muller
Heerlen: Familie P. Van Gerven

Davos: Familie S. Giordana
Spekholzerheide: Familie F. Muller

Geldrop, 9 november 1988
Waleweinlaan 163
Corr.adres: Dr. Ariënsstraat 10, 6467 BW Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 12 november a.s. om 10.30uur in de pa-
rochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen
te Terwinselen, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op het r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is totschriftelijkcondoleren.
Sjaak wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van vrijdag 11 november om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I t
Na en leven getekend door eenvoud, goedheid en
behulpzaamheid, delen wij u in droefheid mede dat
plotseling van ons is heengegaan, in volle overgave
aan Gods h. wil, mijn lieve echtgenote, onze zorgza-
me moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoon-
zuster, tante en nicht

Hendrica Maria
Hermans

echtgenote van

Gerardus Albertus Lumens
in de leeftijd van 64 jaar.

Buchten: Albert Lumens
Gronsveld: Marly en Ben Caron-Lumens

Thomas
Sittard: Ans en Serf Widdershoven-Lumens

Holturn: Marion en John Stoffels-Lumens
Torn
Familie Lumens
Familie Hermans

6122 BN Buchten, 8 november 1988
St.-Catharinahof 1
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 12 november as.
om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Catharina
te Buchten.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk
vanaf 10.30 uur.
Moeder zal worden herdacht in de avondmis van
vrijdag as. om 19.00 uur.
Zij ligt opgebaard in de rouwkapel van het Maas-
landziekenhuis te Sittard; bezoek dagelijks van
17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemenekennisgeving
Geheel onverwacht is heden van ons heengegaan,
mijn man, onze zorgzame vader, zoon, schoonzoon,
broer, schoonbroer, oom en neef

Jan van Nuil
echtgenootvan

Els Jennen
Hij overleed op de leeftijd van 52 jaar.

Els van Nuil-Jennen
Lizzy en Erik
Helmi
Jennifer
Familie van Nuil
Familie Jennen

Grevenbicht, 9 november 1988
Wilhelminalaan 31
Corr.adres: Abdisstraat 32, 6127 EK Grevenbicht
De dienst van woord en gebed, gevolgd door de be-
grafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 12 november
om 14.00 uur in de Nederlands hervormde kerk, H.
Kruisstraat 28 te Grevenbicht.
Samenkomst in de kerk.
Jan is opgebaard in de rouwkapel van het Maas-
landziekenhuis te Sittard.
Bezoek dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.

Diepbedroefd, doch dankbaar voor wat hij voor
ons geweest is, geven wij u kennis, dat voorzien
van de h. sacramenten der zieken, in het Acade-
misch Ziekenhuis te Maastricht, op de leeftijd van
85 jaar is overleden, mijn zorgzame pleegvader, lie-
ve opa, onze dierbare broer, schoonbroer, oom en
neef

Hendrikus Hubertus
Antonius (Harry) Bours

echtgenoot van wijlen

Maria Offermans
De bedroefde familie:

Harmeien: Marije Lameijer
Machiel
Familie Bours

Valkenburg a/d Geul, 8 november 1988
Dr. Erensstraat 34
Corr.adres: Borghaag 18, 6228 EA Maastricht
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben zater-
dag 12 november as. om 11.30 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vr. van Altijdd. Bijstand te Valken-
burg a/d Geul, waarna de crematie zal plaatsvinden
in hetcrematorium, Imstenraderweg 10, Heerlen.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Voor de zielerust van de overledene zal vrijdag 11
november om 19.00 uur de avonddienst gehouden
worden in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets, Spoorlaan 29, Valkenburg a/d Geul.
Bezoek dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is om iedereen per-
soonlijk te bedanken voor het medeleven be-
toond tijdens het overlijden en de begrafenis
van mijn lieve vrouw, onze moeder, schoon-
moeder en oma

Mia Berger-Creuwels
betuigen wij allen onze oprechte dank.

Dhr. J. Berger
kinderen en kleinkinderen

Geleen, november 1988
De plechtige zeswekendienst is op zaterdag
12 november as. om 19.00 uur in de parochie-
kerk van het H. Hart te Geleen.

Daar het mij onmogelijk is een ieder per-
soonlijk te bedanken voor de vele blijken
van medeleven die ik ontving bij het
overlijden en de crematie van mijn lieve
man

Gustav Lask
betuig ik hierbij mijn oprechte dank.

Mevrouw W. Lask-van Duyghuizen

De plechtige eerste jaardienstvoor onze onvergete-
lijke vrouw en moeder

Fien
Bertholet-Wauben

zal plaatshebben op zondag 13 november as. om
9.30 uur in de parochiekerk St.-Martinus te Spek-
holzerheideKerkrade-West.

Sjeng Bertholet
Wim en Sissi

Kerkrade-West, november 1988

Groot is de leegte
die hij achterliet,
mooi de herinneringen.

Het hartverwarmend medeleven dat wij mochten ondervinden bij de
ziekte, het overlijden en de crematie van mijn lieve man en zorgzame va-
der

Gerard Egberts
heeft ons diep getroffen en was en is een grote troost.
Wij danken een iedervoor de mooie bloemen, fijne brieven, h.h. missen en
uw aanwezigheid.

Anneke Egberts-Bakker
Danny, Susanne en Frank

Brunssum, november 1988
Lemmender 56
Wij zullen Gerard gedenken in de plechtige zeswekendienst, welke zal
worden gehouden op zondag 13 november om 11.15 uur in de parochie-
kerk van de Heilige Geest te Brunssum-Noord.

Een jaar is snel gegaan
zo lang geleden a 1...

en toch zo dichtbij de pijn
nog steeds
in gods naam ...

Op 10 november is het een jaar geleden dat wij voorgoed afscheid moes-
ten nemen van mijn lieve man en zorgzame vader

Ger Heijnen
Tiny Heijnen-Jetten
Yvette, Pascal, Denise

De plechtige eerste jaardienst zal worden gehouden op 13 november as.
om 11.30 uur in de Christus Hemelvaartkerk, Vrangendael.

Het is alweer een jaar geleden dat wij afscheid moesten______ _________ nemen van hem die ons zo dierbaar was, mijn lieve man
en onze vader

Jo Paulissen
G. Paulissen-Custers
en kinderen

De plechtige eerste jaardienst zal plaatsvinden op zater-
dag 12 november om 18.30 uur* in de parochiekerk St.-
Franciscus van Assisië aan deLaanderstraat te Heerlen.

Dankbetuiging
Diep ontroerd en tevens gesteund, de overvolle kerk, devele bloemen en
vele kaarten; een mooier afscheid met zoveel oprechtigheid hadden wij

Peul Franken
echtgenoot van

Tietje Oldenburger
niet kunnen bieden.
Onze oprechte dank voor al uw steun en medeleven.
Het doet ons goed te weten hoevelen van hem hielden en hem waardeer-
den.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

Brunssum, november 1988
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 12 no-
vember om 19.00 uur in de parochiekerk van St.-Vincentius a Paulo te
Rumpen-Brunssum.

Diep getroffen geven wij kennis van het plotseling overlijden van

Dolf Smeets
priester

Vanafde oprichting van de Pastorale School Mijnstreek was hij aan onze
school verbonden als groepsbegeleider.
Wij hebben hem leren kennen als een wijs, mild en diepgelovig mens.
Wil hem in uw gebed herdenken.

Het bestuur van de
Pastorale School Mijnstreek

Heerlen, 10 november 1988
L__«_"__i_«______■________________■_■_________■--»--_-a-_a-->B-a--___>___-__ a__a___ Ba__i__.__ a__________..-^

Met droefheid namen wij kennis van het overlijden
van ons bestuurslid

Dolf Smeets
Met dankbaarheid voor zijn waardevolle adviezen
zullen wij hem gedenken.

Bestuur en vrijwilligers van
'Een helpende hand'

Heerlen, 9 november 1988

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te
bedanken voor het medeleven ondervonden door
aanwezigheid bij de uitvaartdienst en de begrafe-
nisvan mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en
oma

Johanna
Cremers-Hanssen

willen wij langs deze weg de familie, vrienden en
bekenden bedanken voor de h.h. missen, bloemen,
condoleances en brieven.
Zij waren voor ons een grote steun.

Frans Cremers
kinderen en kleinkinderen

Landgraaf, 10 november 1988
De zeswekendienst zal worden gehouden op zon-
dag 13november in de parochiekerk van de H. The-
resia te Lauradorp om 11.00 uur.

Dankbetuiging
Uw warme belangstelling en medeleven
bij het overlijden, de uitvaart en de cre-
matie van onze lieve pap en opa

Peter Homstra
waren ons een grote troost.
Langs deze weg betuigen wij u allen onze
oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 12 november 1988 om 19.00 uur
in de St.-Gregoriuskerk te Brunssum.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is om iedereen persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van medele-
ven welke wij mochten ontvangen bij het overlij-
denen de begrafenis van mijn dierbare man, vader,
schoonvader en opa

Sjeng Knubben
betuigen wij allen onze oprechte dank.

Maria Knubben-Dohmen
kinderen en kleinkinderen

Geleen, november 1988
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 13 november as. om 11.15 uur in de paro-
chiekerk van deH.H. Marcellinusen Petrus te Oud-
Geleen.

De plechtige eerste jaardienst voor onze lieve moe-
der, grootmoeder en overgrootmoeder

Christina Bruggeman
zal plaatsvinden op zondag 13 november as. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Cornelius te
Heerlerheide.

Familie Bruggeman

Heerlerheide, november 1988

"}" Elly Closset, oud 53 jaar, echtgenote van Thijs" Kasdorp, Graaf van Waldeckstraat 53, 6212 AN
Maastricht. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden heden, donderdag 10 november, om
11.00 uur in de kerk van St.-Pieter op de Berg-
Maastricht.

"{"Frans Gilissen, oud 74 jaar, echtgenoot van
l Francien Vaessen, Floresstraat 4. 6214 KG Maas-

tricht. Eucharistieviering in de parochiekerk van
het Onbevlekt Hart van Maria op vrijdag 11 novem-
ber om 11.00 uur. Schriftelijk condoleren achter in
de kerk.

+ Harry Pijls, oud 71 jaar, weduwe van Josephina
t Zeegers, levensgezel van Net Notten. Pastoor

Smeetsstraat 26, 6243 CS Geulle. De plechtige uit-
vaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 12november om 10.30 uur in de St.-Martinuskerk teGeulle. In dekerk is gelegenheid tot condoleren.

-H__^__B-a--H--M--K--M--K-_H-i__M--H-_i-_K__K__K_^__a__a

I

Dankbetuiging
Wij willen u van harte dank zeggen voor uw over-
weldigende belangstelling en medeleven tijdens de
ziekte, het overlijden en de uitvaartdienst van mijn
lieve man, onze dierbare vader, schoonvader en
opa

Zef Clerkx
Mevr. M.I. Clerkx-Pelzers
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 13
november 1988 om 11.15 uur in de parochiekerk
van Oud-Geleen.

Vertrouwend op zijn verrezen heer, ging
van ons heen

pastoor J. Edixhoven
oprichter van de H. Pastoor van Arsparochie

In dankbaarheid zullen wij zijn verdien-
sten voor onze parochie blijven geden-
ken.

Het kerkbestuur van
H. Pastoor van Arsparochie

Geleen, 10 november 1988

Hier had jouwliefde geen grens,
altijd was jij daar.
Nooit zal jouwwarmte minderen,
niets in dewereld kan dat nog verhinderen.
Immer stond jeklaar
Een warm hart voor ieder mens.

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn lieve man,
vader, schoonvader en opa

Fer Loock
wordt gehouden op zaterdag 12 november as. om
19.00 uur in de Fatimakerk te Brunssum.

Mia Loock-Zinken
kinderen en kleinkinderen

Brunssum, november 1988

Voor de vele blijken van belangstelling ondervon-
den bij het overlijden en de begrafenis van onze lie-
ve mpeder, grootmoeder, overgrootmoeder, zuster
en tante

Enne
Haverkamp-Piepot

zeggen wij u hartelijk dank.
Een speciaal woord van dank aan doktoren, domi-
nee Van de End, verplegend personeel en bewo-
ners van 't bejaardentehuis Kruisberg te Bruns-
sum.

Familie Haverkamp
Hoensbroek, november 19881 -^
■ s

Het is een jaar geleden datwij afscheid moes-
ten nemen van mijn dierbare man, onze va-
der, schoonvader en lieve opa

Pit Meekels
Familie Meekels

De eerste jaardienstwordt gehouden op zon-
dag 13 november as. om 11.00 uur in de kerK
van de H. Willibrordus te Obbicht.1 - Î

■ -*
De plechtige eerste jaardienst
voor mijn echtgenoot en vader

Piet Tummers
zal worden gehouden op zondag
13 november as. om 11.30 uur in
de parochiekerk H. Nicolaas te
Heythuysen.

Mieke Tummers-Sikkes
Crissy en Vera1 J

A

Sectierapport: geen tekenen van geweld

Dood Surinamer houdt
Kamerdelegatie bezig
Van de redactie buitenland

PARAMARIBO - De delegatie van
de Tweede Kamer die een bezoek
brengt aan Suriname heeft gister-
dagavond haar 'zorg' uitgesproken
over het feit dat momenteel perso-
nen die Suriname binnenkomen tot
hun officiële toelating onderhet 'ex-
clusieve toezicht' van de militairen
vallen. De delegatie gafeen officiële
verklaring uit naar aanleiding van
de dood op het vliegveld Zanderij
van de 28-jarige Gangaram Panday.
Daarnaast stelt de parlementaire af-
vaardiging datzij kennis heeft geno-
men van de 'inspanningen' van de
huidige burgerautoriteiten om alle

civiele justitiële procedures aan tepassen aan de huidige maatschap-
pelijke situatie.
De Surinaamse autoriteiten hebben
de Tweede-Kamerdelegatie de toe-
zegging gegeven datzij op de 'kortst
mogelijke termijn* op de hoogte zal
worden gesteld van de 'nog ontbre-
kende informatie' over de feitelijke
toedracht van de dood van Ganga-
ram Panday. Gisteren reeds verna-
men zij het resultaat van de lijk-
schouwing. Het sectierapport steltdat er sprake is van zelfmoord door
ophanging. Op het lichaam zijn
geen sporen van geweld aangetrof-
fen. De delegatiezegt vertrouwen te
hebben in dit sectierapport.

jéSk Modehuis Baks
M/P/mm Uw adres voor exclusieve damesmode

MMMN^P onze collectie omvat o.a.
%ék%wj^^^ mantels, alcantara-wol, gevoerde

regenjassen, japonnen en pakjes,
ook in tussenmaten.
Ook uw adres voor grote maten 36-60 en
rouwkleding.

Donderdag koopavond tot 21.00 uur.
Heerlen, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-715806
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Dauren tn koiljnen nooit
meer varvan! Binoen een dag
maken wi| vin uw oude deur
uw wensdeur - passend bi| nt
interieur Door dePORTAS
kunststotommantelmg in bv
het motief eiken, noten, taak
en; Ook voordeur-renovatie

PORTkS
O* ranovatlaapaclallat.
Dl* Nr. 1 In luropa

Timmerbadrijf
Van Wal B.V.
Bunde
® 043-647833
Japort
Hoensbroek
S 045-212168l J
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ons land binnengekomen. D
enorme h oeveelheid olie, ove
een lengt» _ van circa vijf kik
meter, is afkomstig van d
stuw in Het Belgische Lixh.
Met de oliestroom dreven 06.
opvallend veel blikken, plasti
en hout 1. ings de Maasoevers.

„Het is een lichte oliesoort die ver
moedelijk .ifkomstig is van het oj
vangbassin in Lixhe", zegt Die
Brüggemar in, hoofd van het burea
lozingsvergunningen bedrijven va
Rijkswater: staat te Maastricht. „D
hoeveelheic 1 olie is ernstiger dan w
de laatste t ijd gewend zijn".
De vervuiling werd ontdekt door d
rijkspolitie te water, die met een b'
likopter een periodieke vluel
maakte ovsr het wateroppervlakl
van de Mar as. 's Middags om kwa
over drie s.loeg het meetpont Eij
den alarm 1jij de vuilwaterwacht.E
zuiderbure n werden onmiddellij
op de hoogte gesteld en de dien:
Openbare 'Werken in Brussel is ve
zocht een onderzoek in te stelle
naar de henrkomst van de olievervu-
ling in de 1Viaas.
Woensdag ochtend om drie ui
werd door de Enci brj het meetpoi
Eijsden 00 k aleen melding gemaal
dat in de f.laas olie te zien was.
Brüggema nn: „De dunne olielar
zorgt niet 1 /oor blijvende schade as.
de oevers. De watervogels komt.
niet ook oirider de olie te zitten. W
is duidelijk dat het gaat om een vr
omvangrij ke olielozing".
De olie w; is verspreid over de he
lengte van de Maas. „Er is nu nil
aan te doem", besluit Dick Brüggi
mann. „Het heeft weinig zin om c
olie op te vangen met een olieboon
een rubbe r slang die de olie tege
houdt om dan te worden opgez<
gen, in hot water te leggen. Ve
wacht wordt dat achter de stuw va
Borgharen. de olie is verdwenen".

Bassin in Lixhe (B) boosdoener

Olie uit stuw
vervuilt Maas
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’Er is sprake van een nieuw elan’

Lubbers: Limburg
wordt een trekker

langen schaden. De premier vindt
overigens dat de regio's zelfeen ma-
nier moeten vinden om de economi-
sche groei en de sociale aspecten in
evenwicht te houden.

(ADVERTENTIE)
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*n groten getale waren de Limburg-
r"e werkgevers naar Maastricht ge-ronnen voor devieringvan het 70-ja-
pS jubileum van hun vereniging.
Premier Lubbers prees er de inzetvan het bedrijfsleven en zei dat

de afgelopen twee jaarzeer goederesultaten heeft weten tebehalen. Zowel de produktie als de
jhvesteringen zijn, aldus Lubbers,
jn de periode '86-'BB in Limburgl^ee keer zo snel gestegen als ge-adeld in Nederland.
Ue premier schetste in zijn toe-spraak ook het bijzondere belang"3at deEuropese eenwording in 1993voor Limburg heeft, maar zei datandere ontwikkelingen minstens

belangrijk zijn. Hij doelde
waarbij vooral op handelsafspraken
lassen landen.
■^gelijkertijd waarschuwde hij er-voor een te sterke nadruk op de eco-nomie te leggen. Economische as-ceten moeten met de sociale ele-menten verzoend worden, aldusRubbers: „Een goede combinatiean die twee elementen bepaalt de
jnate van succes. Als één van dewee tezeer benadrukt wordt, gaatet fout. Economisch herstel moetok vertaald worden in sociale in-
voeringen opdat de economisceh

sfoei blijvend zichtbaar zal zijn."
,e minister-president liet zich niet"°or de voorzitter van de LWV, drs■ Smeets, verleiden om nieuwe uit-'Praken over de uitbreiding van de

r^'mburgse luchthaven te doen.
Rubbers wees er met klem op dat
_et zaak is uitermate zorgvuldig tenandelen. Snelle beslissingen kun-nen een goede afweging van de be-

Werkgeversvoorzitter over tekort technisch personeel

’Bedrijven moeten
werk laten liggen’

Tankstation aan
Schelsberg

Pompbediende
neergeslagen
bij overval

Verslaafden
op rooftocht

MAASTRICHT - Conform de eisvan de officier van justitie heeft derechtbank te Maastricht gistereneen 34-jarige man uit Nuth en een
uit Landgraaf veroordeeldl^t vijftien maanden gevangenis-

straf wegens twee gevallen van af-
persing in de hun vertrouwde kring

drugverslaafden,
«-en derde verdachte werd veroor-deeld tot negen maanden.

Van onze redactie economie
MAASTRICHT - Door een te-
kort aan technisch personeel
zijn het produktniveau en de
omzetten bij bedrijven in Lim-
burg lager dan gewenst. Vol-

"In deze containers wor
den cle hammen enkele we
ken in de Geulhemmer mer
gelgrotten opgeslagen. Oj
de foto M. Gouka (r.) ei
J. Thvunissen

Van onze verslaggever

HEERLEN - Bij een roofover-
val op een tankstation aan de
Schelsberg in Heerlen is dins-
dagavond een 47-jarige pomp-
bediende gewond geraakt.

Rond tien uur was de man bezig
met een klus achter het tanksta-
tion, toen hij van achter door
een of meerdere onbekenden
beslopen en op zijn hoofd gesla-
gen werd. Vervolgens werd de
man vastgebonden en beroofd
van zijn geldtas.

Met hoeveel geld de dader(s)
zich uit de voeten maakte(n) is
niet bekend. Ook kon de pomp-
bediende, die naar het zieken-
huis moest voor een lichte
hoofdwond, niet vertellen hoe-
veel personen bij de overval be-
trokken waren. De politie heeft
een onderzoek ingesteld. Veel
aanknopingspunten, zo werd
meegedeeld, zijn er tot op heden
niet.

Overigens is het niet de eerste
keer dat het tankstation aan de
Schelsberg in Heerlen werd
overvallen. Eerder dit jaar werd
een 16-jarige pompbediende na
bedreigd te zijn met een wapen
beroofd van zijn geldtas. Toen
bleek dat een broer van de
pompbediende de overval op
touw had gezet.

Limburgse
mergelham

gepresenteerd
KERKRADE - De komende
weken komt er nieuw typisch
Limburgs produkt op de
markt: mergelham. Na een
lange tijd van experimenteren,
zo beweert e fa. Gouka uit
Kerkrade is het gelukt om een
rauwe ham te produceren, die
wat smaak betreft totaal an-
ders is dan andere soorten rau-
we ham.

Het vlees wordt eerst uitgebeend en
licht gepekeld. Daarna worden ze in
open containers enkele weken op-
geslagen in de mergelgrotten in
Geulhem.

ging. Naar aanleiding van deproble-
men op de arbeidsmarkt pleitte
Smeets voor een meer regionale
aanpak van de werkloosheid. „Je
kunt een werkloze in Limburg niet
gelijk stellen met een werkloze uit
een willekeurig ander deel van het
land. Wat in Amsterdam goed
werkt, doet dat niet altijd in Lim-
burg en omgekeerd," betoogde de
LWV-voorzitter.
De centrale regeling van wetten, zo-als loonkostensubsidies, staat vol-
gens hem vaak een op deregio toeg-
spitste aanpak in de weg. Op regio-
naal niveau moeten bevoegdheden
komen om naar eigen inzicht be-
staande, wettelijke maatregelen te
combineren. „We zijn in defase van
meer maatwerk gekomen. Dit hoeft
per saldo niet méér geld te beteke-
nen, maar kan wel meer rendement
van dezelfde middelen inhouden,"
aldus Smeets in Maastricht.
De LWV startte in 1918 met 51 le-
den, een aantal dat in de jaren '30
opliep tot 75. Na de oorlog steeg het
ledenbestand snel tot ruim het dub-
bele. Beginjaren '60 telde de vereni-
ging 300 leden, en dat aantal is opge-
lopen tot 800 dit jaar.Ter ondersteu-
ningvan hetdoor de leden gevoerde
personeelsbeleid werd in 1978 het
Limburgs Centrum voor Perso-
neelszaken opgericht. Met de vak-
beweging kwam in 1985 de Stich-
ting Bedrij fs- en VakopleidingLim-
burg (SBVL) tot stand, om de deel-
name van jongeren aan vakoplei-
dingen te stimuleren.

gehs voorzitter drs J. Smeets
van de Limburgse Werkge-
versvereniging (LWV) is het
veel te lage aanbod van LTS-
ers daarvan een voorbeeld.
Dat tekort wordt momenteel
geraamd op 2.000 leerlingen.
„Dat die mensen nodig maar
niet te krijgen zijn, betekent
dus dat de bedrijven werk
moeten laten liggen," aldus
Smeets.

Bij Volvo Car in Bom, waar Smeets
directeur is, zou de produktiecapa-
citeit verder benut kunnen worden.
Maar door de moeilijkheden bij de
werving van technisch personeel,
kunnen er minder auto's worden ge-
maakt dan de bedrijfsleiding zouwillen. „Met elke extra man die ik
kan krijgen, kan ik één auto per
week meer maken," zegt Smeets.
Volvo is één van de bedrijven, naast
bijvoorbeeld DSM, die velerlei ex-
tra inspanningen moeten doen om
aan geschikt personeel te komen.
De werving strekt zich al geruime
tijd uit tot buiten de regio's waar de
bedrijven zelf gevestigd zijn, ook in
Belgisch-Limburg. „Maar ook daar
zijn de mensen die wij zoeken,
moeilijk te vinden," aldus Smeets.
De LWV-voorzitter hield gisteren inMaastricht een toespraak op een
jaarvergaderingter gelegenheidvan
het 70-jarig bestaan van de vereni-

Rechtbank waardeert welwillendheid verdachte

Voorwaardelijke straf
voor plegen van incest

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - In plaats
van een langdurige onvoor-
waardelijke gevangenis-
straf zoals gevreesd, hoorde
een 43-jarige Kerkradenaarzich gisteren door de recht-bank in Maastricht wegens
incest veroordeeld tot zes
maanden geheel voorwaar-delijk. „Omdat u het afgelo-
pen jaar al het mogelijkehebt gedaan de aangerichte
schade aan persoon en ge-
zin te herstellen", motiveer-de president mr J. Nolet.

De man was tenlastegelegd vandecember 1986 tot maart 1987
meermalen ontucht te hebben
gepleegd met zijn in 1974 gebo-
ren stiefdochter en in daaropvol-
gende maanden regelmatig ge-
meenschap met haar te hebben
gehad.
Was het eerste punt van de ten-
lastelegging omgeven met de no-
dige twijfels, de tweede reeks
van feiten gaf de man zonde dra-

Terugkeer
Raadsman mr Diederen achtte
de eis op zich niet onredelijk,
maar i ïoemde een daaruit voort-
vloeiende terugkeer naar de ge-
vangeinis desastreus voor de her-
stelde verhoudingen tussen ver-
dachte " en diens gezin. Wijzend
voorts op aanzienlijk verbeterde
werk- en leefomstandigheden
drong hij aan op een geheel voor-
waard elijke straf. Na besloten
beraad willigde de rechtbank dit
verzoek tenslotte in.

Het geheel beschouwend als een
zeer ernstig zedendelictwilde mr
Van Buchem toch niet voorbij-
gaan aan een dringend verzoek
van de reclassering de man geen
onvoorwaardelijke gevangenis-
straf op te leggen.
Het zou de moeizaam herstelde
vrede in diens gezin in gevaar
kunnen brengen en voorts scha-
delijke gevolgen hebben voor
twee nog zeer jonge kinderen in
dat gez. in. De officier liet zijn re-
quisitoir uitmonden in een eis
van tien maanden gevangenis-
straf waarvan vier voorwaarde-
lijk.

len toe. Gemiddeld éénmaal per
week had hij gemeenschap ge-
had met het meisje.
In sexueel opzicht had hij haar
als een volwassen vrouw be-
schouwd en haar telkens mild
weten te stemmen met geld of
cadeautjes. De man gaf toe zich
op deze manier wel twintig maal
aan zijn stiefdochter te hebben
vergrepen.
Door toedoen van zijn echtgeno-
te, moeder van het kind, werd
een jaar geleden een klacht inge-
diend bij de politie en werd de
man in hechtenis genomen. Toen
hij na enigetijd voorlopig in vrij-

heid werd gesteld, werd hem in
eerste aanleg verboden zich in de
gemeente Kerkrade op te hou-
den. Deze maatregel werd na-
dien afgezwakt tot een straatver-
bod.

Inmiddels was van verschillende
zijden een programma van hulp-
verlening en begeleiding op gang
gekomen, zowel voor het jeugdi-
ge slachtoffer en andere gezinsle-
den als voor verdachte. Reclasse-
ring, RIAGG en ziekenhuis
werkten daaraan mee.
„In dat opzicht zijn wij in het ar-
rondissement Maastricht dus

In zijn requisitoir kwam officiervan justitie mr M. van Buchem
tot de conclusie dat de door hem
telastegelegde ontuchtige han-delingen niet bewezen konden
worden en derhalve om vrij-
spraak vroegen. De andere fei-
ten, ernstiger van aard, achtte hij
daarentegen wel bewezen.

een heel eind verder dan in Rot-
terdam waar blijkens een krante-
berichtvan vandaag een dergelij-
ke therapie nog van start moet
gaan", merkte president Nolet
gisteren op.
Vrede

Door de constante temperatuur .luchtvochtigheidkrijgen ze een ze
te smaalt, die wordt omschreven e
typerend voor de ham, die in h
verleden in Limburg in keukens i
op zoldors hing.

®Sieben b.v.
Bouwmaterialen

"all< stucadoorsmateriaal

" gipj .platen (met of zonder
iso atie)

"zar d, cement, duroxblokken
Schelsberg 94, Heerlen
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Een groot gapend gat in
de Maastrichtse binnenstad
markeert de plek waar het
geplande 'muziektheater'
eens zal verrijzen. De ach-
terzijde van het Generaals-
huis, het zogenaamde 'Wit-
te-vrouwenklooster' ver-
dween dezere dagen volle-
dig onder de slopershamer
en laat nu tijdelijk een groot
gat achter in het hart van de
stad Maastricht.

Foto: PETER DEJONG.

Van onze verslaggever

EIJSDEN - Grote olievlekken
zijn gisteren bij de grensover-
gang in Eijsden via de Maas

Van onze redactie economie

JJ^AASTRICHT- „Limburg is een trekker aan het worden." In
prachtige bewoordingen liet premier Lubbers gistermiddaghonderden ondernemers in Maastricht, aangesloten bij deJ-'imburgse Werkgeversvereniging (LWV), overduidelijk blij-
den dat het behoorlijke economische herstel van deze provin-
cie - vanuit een flinke achterstand - Den Haag niet ontgaan is.»Er is wel degelijk sprake van een nieuw elan. Daar moeten wenog even fors mee door gaan," hield de minister-president zijn
gehoor in het Maastrichtse congrescentrum MECC voor.

I limburgs dagbladT provincie



" Professor Van Cotthem en Toudoudorpschef Tiendréebéogo kijken toe bij het
planten van de bomen.

Atheneum
kamerorkest
naar Limburg

Ook zorgden zij voor de in-
richting er van op zich.
Enerzijds gebeurde dat door
nieuwe dingen aan te schaf-
fen, anderzijds door in Ne-
derlandse ziekenhuizen ver-
ouderde, maar nog zeer
bruikbare spullen op te ha-
len en richting Burkina Faso
te sturen. Drie jaar geleden
maakten beide dames zelf
zon tocht mee. Per vracht-
auto doorkruisten ze onder
meer de Sahara en kwamen
en passant in een oorlog tus-
sen Burkana Faso en Mali
terecht. Uiteindelijk beland-
den de spullen toch min of
meer behouden op de goede
plaats.

Nu drie jaar later zorgt de
stichting 'Hulp Sahel' nog
onverminderd voor 'haar
ziekenhuisje' in de uitge-
strekte vlaktes van Burkina
Faso, het vroegere Opper-
volta. Beide dames zijn be-
gin dit jaar weer in Toudou
geweest en hebben met
eigen ogen gezien dat het
'goed gaat' met hun zieken-
huis. Er is nu één verpleeg-
kundige aan het werk en ge-
hoopt wordt dat de eerste
'eigen' dokter in 1990in Tou-
dou aan het werk zal gaan.
Daarmee zal de belangrijk-
ste doelstellingvan de stich-
ting zijn verwezenlijkt: een
ziekenhuisjevoor en door de
de inwoners van Burkina
Faso.

Dat betekent niet dat het
werk van de stichting het
einde nadert. De dames zul-
len zich blijven inzetten
voor de exploitatie van deze
gezondheidsvoorziening.
Weliswaar zullen de loon-
kosten worden gedragen
door de regering van Burki-
na Faso, maar voor medicy-
nen en uitrusting zal onge-
twijfeld een blijvend beroep
moeten worden gedaan op
het buitenland.

strekken van medicijnen en
dergelijke.Zo is men in Tou-
dou nu bezig met een 'be-
plantingsproject. Op voor-
stel (en kosten) van de stich-
ting is de befaamde Belgi-
sche professor dr Willem
van Cotthem naar Toudou
gereisd en heeft daar zon
750 bomen geplant. Van
Cotthem heeft een revolu-
tionaire methode voor plan-
tengroei in droge gebieden
ontwikkeld, Terra Verde ge-
naamd.
Hij vermengt de zanderige
bodem vóór het planten met
allerlei synthetische en na-
tuurlijke stoffen, waardoor
die in staat is waterheel lang
vast te houden en de wortels
de tijd krijgen om goed en
snel te groeien. Uit praktijk-
proeven is gebleken dat de
Terra Verde-methode een
uitstekende manier is om de
oprukkende woestijn over
grote gebieden tegen te hou-
den.

In Toudou werden op deze
manier 150 fruitbomen en
550 Afrikaanse loofbomen
rond het ziekenhuis geplant.
De eerste tijd worden die
echter bedreigd door gra-
zend vee, dat de jonge aan-
plant aanvreet. Vandaar dat
er nu dringend behoefte is
aan een afrastering om de
bomen zolang ze klein zijn te
beschermen. De stichting
Hulp Sahellanden gaat nu
trachten gelden bijelkaar te
brengen voor dat hekwerk.

HEERLEN - Het Athe-
neum Kamerorkest, het
jeugd-strrjkorkest be-
staande uit leerlingen
van de vooropleiding
van het Koninklijk Con-
servatorium in Den
Haag, komt naar Lim-
burg. Er staan concerten
op het programma in
Hoensbroek (11 novem-
ber) in Maastricht (12 no-
vember) en Hasselt (13
november).

Elk jaar maakt het orkest
in de herfst een toernee.
Dit keer is voor Limburg
gekozen. De jongens en
meisjes, variërend in
leeftijd van 15 tot 21 jaar,
verblijven te Rolduc.
Het programma dat het
orkest brengt vermeldt
werken van Leos Jana-
cek, J.S. Bach en Anto-
nin Dvorak.

Markt
Vandaar dat de stichting op
12 en 13 november deel-
neemt aan een snuffelmarkt,
die gehouden wordt in het
wijkcentrum Eikske, Strij-
thagerweg in Landgraaf.
Daar worden onder meer
spullen uit Burkina Faso
verkocht. Wie het werk van
de Stichting Hulp Sahel wil
steunen kan een bijdrage
overmaken op rekening
4944104 van de postbank
t.n.v. stichting hulp Sahel-
landen.

Beplanting
Maar de stichting beperkt
zich niet alleen tot het ver-

Ccile en Suzanne Huij-
nen, Heerlense zusjes,
soleren in het Bach-con-
cert voor twee violen in
D. Beide violistes zijn
studenten aan het Ko-
ninklijk Conservatorium
te Den Haag.

In België wordt niet
Bach gespeeld, maar het
fluitconcert in C van An-
ré Modest Grétry met de
soliste Marjolein Vanme-
chelen. De toegangsprijs
voor het concert be-
draagt vijf gulden.

In Hoensbroek vindt het
concert plaats in de Mu-
ziekschool aan de But-
tingstraat )19.30 uur) in
Maastricht in de muziek-
school aan de St. Maar-
tenspoort (16 uur) en in
Hassel om 11 uur in de
stedelijke muziekschool.

MAASTRICHT - Gouver-
neur drSjengKremers is het
enige lid van het Limburgse
provinciebestuur dat er be-
zoldigde nevenfuncties op
nahoudt. Dat blijkt uit een
overzicht van de provincie.
Kremers heeft vier betaalde
'bijbaantjes.
Hij heeft zitting in de Raad
van Commissarissen van
Dela UA in Eindhoven, Fina
Nederland/Sigma Coatings
in Voorburg, deKoninklijke
Emballage Fabriek en Van
Leer Groep in Amstelveen
en de Robeco Groep in Rot-
terdam. Daarnaast heeft
Kremers nog drie onbetaal-
de nevenfuncties. Hij is
voorzitter van de Bernard
van Leer Stichting in Den
Haag en de Niels Stensen
Stichting in Amsterdam en
lid van de Raad van Com-
missarissen van de Vereni-
ging Hendrick de Keijser i"
de hoofdstad.
De zes deputés hebben uit-
sluitend onbezoldigde ne-
venfuncties. Alleen drs
Pleumeekers verdient er als
lidvan de Raad van Toezicht
van de Rabo-bank in Sim-
pelveld-Eys af en toe een
centje bij. Hij krijgt per ver-
gadering een vergoeding.

Stichting Sahel blijft
actief in Burkina Faso

Particuliere hulporganisatie uit Heerlen
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Van onze correspondent

ROME - Om nog steeds niet op-
gehelderde oorzaak stortte op 27
juni 1980 stortte een passagiers-
vliegtuig neer er in de buurt van
het Italiaanse eiland Ustica, bij
de Siciliaanse kust. Alle 81 inzit-
tenden van het Italiaanse lijntoe-
stel, dat opweg was naar de Sici-
liaanse hoofdstad Palermo, kwa-
men bij de ramp om het leven.
Van het begin af aan vermoedde
men dat het vliegtuig per onge-
luk was neergeschoten door een
militaire luchtdoelraket.

Acht jaarna het ongeluk bij Usti-
ca, is de toedracht van deze ramp
echter nog steeds het „beste be-
waakte staatsgeheim dat er ooit
in Italië bestaan heeft", zoals een
van de grootste Italiaanse dag-
bladen het gisteren uitdrukte.ln
de afgelopen weken is er in Italië
een grote perscampagne op gang
gebracht rond dé mysterieuze
ramp bij Ustica, waaruit steeds
meer bleek dat de familieleden
van de slachtoffers gelijk had-
den. Op overtuigende heeft de
pers in de laatste weken aange-
toond dat de 'officiële waarheid'
over de toedracht van de ramp
bij Ustica aan elkaar hing van
leugens en de halve waarheden.
De nieuwste 'officiële staats-
waarheid' luidt nu na acht jaar
onderzoek: 'waarschijnlijk' is het
vliegtuig geraakt door een 'niet
geïdentificeerd object. „Maar de
Italiaanse krijgsmacht heeft
niets met het ongeluk te maken".
Deze 'waarheid' werd gisteren op
tafel gelegd door de Italiaanse
minister van Defensie Zanone,
nadat de regering een speciale

zitting van de ministerraad aan
het onderwerp gewijd had. De
regering heeft nu, onder druk
van de pers en de publieke opi-
nie een speciale onderzoekscom-
missie ingesteld die 'een aantal
aspecten' rond de tragedie bij
Ustica verder moet ophelderen.
Kortom de commissie zal einde-
lijk moeten vertellen dat als het
de Italiaanse krijgsmacht niet is
wie er dan wel verantwoordelijk
is voor het neerstorten van het
vliegtuig.
De elementen die er in de afgelo-
pen weken door de Italiaanse
pers naar boven zijn gehaald,
met name over de gang van za-
ken bij het gerechtelijk onder-
zoek naar de ramp, hebben iets
onvoorstelbaars. Zo is er bijvoor-
beeld een mysterieus 'gat' in de
bandopnamen van het radarcen-
trum van de Italiaanse lucht-
macht op Sicilië. Precies op het
moment van het ongeluk ver-
toont de bandopname van het ra-
darcentrum, die normaal alles
opneemt wat er in het luchtruim
verschijnt, een gat van meer dan
acht minuten. De officiële ver-
klaring van de Italiaanse lucht-
macht hiervoor is dat er 'toeval-
lig' net op het moment van de
ramp van band gewisseld moest
worden.

Een soortgelijke kwestie speelt
er rond de brokstukken die na de
ramp uit zee zijn opgevist. Zo be-
stond één van de brokstukken
uit de vleugels van een elektro-
nisch gestuurde luchtdoelraket.
Van het brokstuk bestond er al-
leen maar een foto, waarop ech-
ter duidelijk de driekleur van de
Italiaanse vlag te zien zou zijn.
Maar het brokstuk is 'verdwe-
nen' en ook de foto is 'kwijtge-

raakt. Na jaren kregen de eS-
perts de andere vleugel van de
raket in handen. Maar de ven
van de driekleur was er duidelijk
door mensenhanden afgekrabd-
De Italiaanse luchtmacht onkent
dat de luchtdoelraketten zijn af-
geschoten.

De lijst met dit soort voorbeel-
den, die in de afgelopen dagen
door de Italiaanse pers op een ri)
zijn gezet, is eindeloos. Experts
van onafhankelijke instituten die
zich met het onderzoek naar de
vliegramp bezighouden, klagen
erover dat ze geschaduwd wor-
den en dat hun telefoon wordt af-
geluisterd.
Maar ook de officiële verklarin-
gen hebben tot nu toe elkaar al-
tijd tegengesproken. Zo ontken-
de bijvoorbeeld de Italiaanse
luchtmacht eerst in alle toonaar-
den dat er op het moment van
het ongeluk militaire oefeningen
aan de gang waren. Daarna be-
kende de minister van defensie
echter dat er tijdens deramp wel
degelijk NATO-oefeningen ir»
het gebied gehouden werden-
Dat werd vervolgens echter weer
ontkend. En de aandacht ver-
plaatste zich naar onwaarschijn-
lijke verhalen over meteorieten
en vliegtuigen van de Libische
kolonel Ghadaffi die het Italiaan-
se luchtruim zouden hebben ge-
schonden.
Welke waarheid is voor de Ita-
liaanse strijdkracht of voor de
NATO zo compromitterend dat
men het tot elke prijs verborgen
wil houden?, vraagt men zich in
Italië af. Want een ding is zeker-
Dat vliegtuig met 81 burgers is
acht jaargeleden niet uit zichzelf
naar beneden gevallen.

Overheid verhult waarheid
over neerstorten vliegtuig

Italiaanse regering komt weer met vaag verhaal

__|B ________________.♦ ll■ I r—-, Pr«t« 20 Jaar wtoAin ummXi

'ifl §tmf*mmZMm\ || _■ mmmmW 'S S_Sg^?r IKS^T "lm 20 15J | krill' 1llllin ELliEi*rti*g urnen mSTu «JmÏot K>f^arsT .^_*___i MODERNE bSJM-S-.»5 _____^^B _TmTHi EICENTIJDSES-i_ÏÏ____JJ
7 _ P 1I

_*"=: __J___________a___r=v— «nninbouw- Iw
V fffP^^S-llfl flj "Hl rT " -fe mil"] lÉII '■ «[riGAS-INBOUW h#i M^^-^S'^^^m^m 7K ■ BIJPASSEND KM KOOKPLAAT l/T
7 —"t -—T —"-~—teÉJ_ißr*l*,*l £| WERKBLAD "*" IW
*. n____i , IL «* a RONDE SPOELBAK ■ [TIGEÏNTEGREERDE \LA7"" Al * -1160 LTR. H^l AFZUIGKAP 7f
/ — SF —"~~Wi ' GEÏNTEGREERDE ""jf SJ

5 fl| OOK ANDERE 1,, fl *> | |fi
2 mm**^^^ en afmeting i .mTJ'^^ Van _6Sof^ VOOf Jr^HWjÜcl
Ipl -_■ -1 -G

„„^^ JP_____!___%É___Ts
t fl^> voorzien van houtkleurige | | fl I
»,,"" —I Praktisch afgewerkt met »_^^____l 1 H Vhoutkleurlge grepen en __^__^_fl __^__^_fl __^__^__V _____ AHB zijwanden Afm 270 cm ■ \W ■ V ■ V V V Sf

vH^ ___T___^^^__«:Vl_ltU^^ "ra^ofsrï]n^fj" "________^^^_Tl4ofciÏKtÜ* ook andere lIW"1 fó_-*==_?i_T_f_E "°': -.iT opstewnc (^ëss===::^^ W\Tïe "7, opstelling Q7 UEI» u,iveCT\Jl___-ssaJ en afwetinc en afmeting W
'S \H iW,?^':^^s^^^ - lttß \H I^JS-Sèg^^O^ _____i___J LA

'a_-_lx —__^^^S*'flbrat-^y'" I GEÏNTEGREERDE Br ■_ ___fc____B__^,^^~~____r""-" ' &Xa£_ll6o LTR.
V^flj iHfjHlkfl [KOELKAST ___i____«-b-WH _jW-tw— -y-JBBI GEÏNTEGREERDE ykf*J 888 i wswwi mmrj*mmmt i i^iiTi i i ~..,„... / .*\ I ■ !■»-■--i.-l ____■"-—^-f^p^T^» 'SB. KOELKAST t__4__3l_B I ■ "9"fn BB—^J_ _——^-r^r. [p^- ~=s It . - - ■ «4

7 _a ——————è>WWal f^ilaulm L_________________fl BB_MW¥4^r^r^_lß _P a^P

6 lades op rodagers, metalen IBtSHSSpS^, _^U'J____ rondingen smaakvol zijn ■aaatVa^aJeß'— —afzuigkap
J scharnieren en bijpassende WM *^*\ gekombmeerd met net wit ______■ fIA #*^ 0»m M

j »aiiOH2L»oor "WJVt wa« p»£ woor # _fc JQt j

"k \ flaßll^PS^llet groot afzulgvennogen mimm\*Tr ___tm____) —?' c""7 V' _^ voor mon:W achter kastoeur W^m MM ÊTW WM -JÊ ****** ■v. n i 7*WK C^— vrijwel genüsloze-erwng en _/ #■ _K ■ U
M

_
j»», „„. ingeöouwtje «rlöiong IÉ/ A

J _Z*^ * ■ ö'iHorn koopt u wnder risico en met Mn prima service Ai
7 Tf^yy»^^ ïiïii'c iNRniIUU^IUEM ■ Hom ,s een landelijk erkend installateur *»A

"i ■'_ :__. -j \ umie inouun-vfcn ■ Hom lewrt keukens en inßouw apparaten direkt QJ , luaaljJ "Eir KOOKPLAAT uit voorraad J#
7 J|__i_Bi- oveiHjedeeite K uitgevoerd met duDteie ■ Hom keukens rechtstreeks van fabrikant SJ

*k 11-9'^____FW7 " begttting, thermostaat en interieur- naar consument
»? VreWß^^SraP. wrtW'ttng. De kookplaat is voorzien ■ Gratis professionele tekening en berekening van W*\ I l_t_b____J van dr le normale en een nm momuo imiiimnmy. nw, ..;| . snmc.jpw, m jm A üw meuwe keuken W

7 U^ -M #1 ' oe aantxeding gratis Multltech magnetron geldt uitsluitend voor w
k_ rj.^^^^^v\ ■11 __^ ■ keukens vanaf C3598-. indien gewenst kunt u i.p.v. deze magnetron /T

7 iT" ■»■ '\MA. MtWlf twv rs9Soenein van gewaarde iM99 i ais eitra korting S#

I-W I Hl AV -fl ECHT LOPERWEC 8 04754-6188 Zl
a LI l_fl__^_|||_^___Ll Blflfll MAASTRICHT KEIZER KARELPLEIN 043-217358 TJI Iflflfl II flfl I l__fl__r I tegenover St. Servaaskerk wKI 1flfl m\\Wflfl 1 V I ROERMOND J.NICOLASSTR.I7-31 04750-33051 U
IV I 11^JfI Iflm HEERLEN HEERLERBAAN 273 045-419990 QJ I V I I 11 I SinARD STATIONSPLEIN 10 04490-11775 /fIH Hi !____■ flßßaßßfl _____■ l VENLO ROERMONDSESTRAAT 7 077-18613 |Si

/AN RAVENSTEIN . . . MEER DAN 50 JAAR HERENMODE
7 7 7 7 7 7

/ ~:r' ..r;' 7 ’

/ ' / / / ’
/ J ’ '

** ___^^ < mmw mmmr -* / /

ifl mT^mm^mmW __^_____A _(*^^^_kmWmm*^^ ____P^__f _■ mT.*mmmmW ___________ ____i '^_____**____V-k __■ -Hk-A

lil iilli il ii iii i ii i ili i i ii;iiiii i i i i i i i i

Dagblad

Van onze verslaggever

HEERLEN - Hoe onwaarschijnlijk het ook moge
klinken, de inwoners van Toudou, een vlekje in het
Sahelland Burkina Faso, hebben van Heerlen ge-
hoord. Daar is de Heerlense stichting 'Hulp Sahel-
landen' de oorzaak van. Deze puur particuliere
hulporganisatie heeft namelijk de afgelopen jaren
stukje bij beetje een ziekenhuisje in Toudou ge-
bouwd. Twee, alwat oudere dames, mevrouw
Schim van der Loeff en haar vriendin Gruwel zijn
de steunpilaren van de stichting. Eigenhandig za-
melden zij door allerlei acties gelden in voor de
bouw van het ziekenhuis.

Gouverneur
heeft vier

’bijbaantjes’



Al veel eerder overtuigd van noodzaak tot ingrijpen

Leden directie ook
voor sluiting mijnen

Vervolg van pagina 1

HEERLEN - Uit de wetenschappelijke studie blijkt duidelijk
k sommige leden van de voormalige hoofddirectie, daarin5 adviseerd door drs W. Bogers (nog in de functie van direc-
M), overtuigd waren van de noodzaak tot ingrijpende maat-
delen, al jaren voordat - in 1965 - oud-minister Den Uyl van
L°n°mische Zaken de inkrimping van de mijnen aankondig-

»en lren; zoals ir A. Hellemans, ble-
oW nekkig volh°uden dat de
°u kW/nning toekomstperspectief
Wnp ?Vden maar legden zich la-
W "* wat Messing 'de overtui-
)hi Va.n de rekenmeesters' noemt.
e hn^. 11^ is ook dat de toenmali-
ck '"01ddirectie, onder voorzitter-aP van dr A. C. J. Rottier, alles in
Nri heeft Sesteld om minister
lyj lessen, de voorganger van Den
m "„

e overtuigen van de noodzaak

fessen verbood zelfs de hoofd-
oer„le om fusiebesprekingen te
fw 1 met AKU/KZK (het huidige
Fst £m e chemische sector te
'°erd en" B°ëers en ir L- Kretzersven onder de codenaam 'Brize'

toch in het geheim overleg over een
vorm van samenwerking. Een voor-
stel daartoe van de hoofddirectie
werd echter door de raad van com-
missarissen met zeven tegen vijf
stemmen verworpen.
Dr Messing heeft uit eigen bewe-
ging de onderzoeksopdracht ver-
breed, door naast de economische
aspecten ook de sociale en maat-
schappelijke gevolgen van de in-
krimping te bestuderen. Hij komt
tot de conclusie dat in ieder geval
tot 1975 (de onderzoeksperiode be-
perkte zich over de jaren '55-75) de
herstructurering 'volstrekt mislukt'
is.

" Zie ook pag. 29 en 31

Terrorist werkte mogelijk als bouwvakker

Zoeken naar
IRA speld
in hooiberg

Als ex-staatssecretaris
afziet van kandidatuur

Duyn mogelijk
in Kamer voor
Van der Linden

" De 'afgeslankte' hondenbri-
gade van de politiekorpsen uit
de Oostelijke Mijnstreek op
weg naar het Heerlense ge-
meentehuis.
Foto: 3-POOT/CHRISTA HALBE-

SMA

nodigd is om het nieuwe gemeente-
huis feestelijk te openen.
„Maar dat wil ik niet op mijn gewe-
ten hebben", zegt hij bij het zienvan
de leus 'Minister krijg toch spijt, an-
ders raak ik mijn vriendjes en
zwemles kwijt', die meegedragen is
door de 5-jarige agenten-dochter
Joyce. Tenslottekijkt Van Dijk een
zijn strop tonende agent nog in de
poppetjes van de ogen en zegt: „Is
het werkelijk zó erg?" Hij neemt een
petitie en een onbelegde vla in ont-
vangst en stapt het gemeentehuis
binnen. Op weg naar een minder ge-
spannen bijeenkomst.

Jos van den Camp

Politie loopt bewindslieden hele dag ’voor de voeten’

Woedende agenten
voeren lieve actie

Geschenk

Vervolg van pagina 1

HEERLEN/NUTH - De boze poli-
tieagenten liggen plotseling dub-
bel van het lachen als een stoere
collega van de hondenbrigade de
foyer in het Heerlense politiebu-
reau binnen schuifelt. De herders-
hond diehem jarenlang,dagin dag
uit, heeft vergezeld heeft hij tijde-
lijk geruild tegen een vijftien cen-
timeter hoge teckel die de lachen-
de en strijdlustige agenten schuch-
ter bekijkt. Het is even voor half
twaalf als afdelingsbestuurder
(NPB) Nico van deBergh in diezelf-
de ruimte zijn ruim honderd 'man-
nen' (en vrouwen) tekst en uitleg

MELICK - Op basis van wat vage
aanwijzingen gaat de gehele Lim-
burgse politie rechercheren naar
een mogelijke vroegere arbeids-
plaats van de lerse terrorist G. T.
Hanratty (25) bij een van de Lim-
burgse bouwbedrijven.
Het zou niet de eerste maal zijn dat
een IRA-lid onopvallend als bouw-
vakker in Nederland leefde. Ook de
lerse terrorist Patrick Mc Key leef-
de eên paar jaar geleden als bouw-
vakker in een pension in Overloon.
Het team dat het onderzoek uit-
voert naar de daders van de bloedi-
ge aanslagen op 1 mei van dit jaar
in Roermond en Nieuw-Bergen
grijpt zich aan elke strohalm vast.
„We weten niets met zekerheid. Al-
les wat enige kans schept om een
spoor naar de daders in handen te
krijgen pakken we aan", zei woens-
dag een woordvoerder van de
Rijkspolitie Limburg.
„Met de vage aanwijzing dat Han-
ratty mogelijk bij een Limburgs
bouwbedrijf werkzaam is geweest
wist het team moeilijk uit de voe-
ten te komen. Daarom is aan alle
politiekorpsen gevraagd bij bouw-
bedrijven na te gaan of er iets van
te achterhalen is."
Hanratty en IRA-lid G. McGeough
(29) werden op 30 augustus bij de
grensovergang Koningsbosch-
AValdfeucht door een Duitse doua-
nier in de boeien geslagen. Zij
droegen het geweer, waarmee op 1
mei in Roermond een Britse sol-
daat werd doodgeschoten en twee
anderen zwaar gewond, bij zich.
Omdat dat alleen niet voldoende is
voor het bewijs dat zij ook daad-
werkelijk bij de schietpartij in
Roermond betrokken zijn geweest
blijft de politie nauwgezet zoeken
naar ander bewijsmateriaal.
Op 1 mei ontplofte ook een bom
onder de auto van Britse militairen
in Nieuw Bergen. Daarbij werden
twee Britten gedood en een zeer
ernstig gewond.

geeft over het protest dat ander-
half uur later premier Lubbers ter
ore moet komen.

'Ordelijk', 'vriendelijk' en 'ludiek'
zijn de begrippen waarmee Van de
Bergh en zijn maten de dag moeten
zien door te komen. „We hebben nu
de korpschefs nog achter ons staan.

Als de actie van straks uit de hand
loopt, dan kunnen we het wel verge-
ten", zegt hij op bijna smekende
toon.

Aansluitend deelt hij de instructies
uit: „We gaan in keurige stoet over
één rijbaan naar het gemeentehuis,
bij aankomst van Lubbers verzor-
gen wij een leuk fluitconcert, bij een
teken stoppen wij met fluiten. Dan
wordt een pet vol krenten aangebo-
den: krenten die bij ons in ieder ge-
val al uit de pap zijn en tenslotte
leest collega Frans Kooiman van de
Brunssumse politie een petitie voor
aan de minister-president."

aanstaande maandag geuit middels
landelijk georganiseerde acties.
Kijkend naar de collega's in Am-
sterdam vreesden de afdelings-be-
stuurders van de Limburgse korp-
sen voor 'uiteindelijk ontoelaatbare
acties. 'Publieksvriendelijk', heet
het sleutelwoord.

Hoewel getwist kan worden over de
publieksvriendelijkheid van kei-
hard en aanhoudend fluiten op de
dienstfluiten, is de ontvangst van
minister-president R. Lubbers
voor het Heerlense stadhuisin ieder
geval ludiek.
Lubbers ziet de kleine keffertjes
van de hondenbrigade en het daar-
bij behorende spandoek 'Minder
Kan Niet Meer' in eerste instantie
over het hoofd. „Dit is wat er van de
hondenbrigade overblijft", klaagt
een lachende/woedende agent,
waarna Lubbers voorstelt de hem
zojuist aangeboden krenten-in-de-
pet gezamenlijk te nuttigen. Hij ver-
dwijnt het gemeentehuis in waar
even later een boekpresentatie
plaatsvindt (zie elders in deze
krant).

Enkele uren later, om drie uur,
vindt een soortgelijk protest plaats
voor het gemeentehuis in Nuth.
Hoofdrolspelers daar zijn 180 agen-
ten uit de Westelijke Mijnstreek en
Maastricht enerzijds en minister
Van Dijk van Binnenlandse Zaken
anderzijds.

De stroppen diede boze agenten tij-
dens het warm onthaal van Van
Dijk om hun nek mogen dragen,
worden een uur eerder in 't Trefcen-
trum in Nuth uitgedeeld en met en-
thousiasme ontvangen. Eindelijk
arriveert de bewindsman, die uitge-

Landgraafse
jongen weer

terecht

EuropaHemetUariër:
Oost-westbaan

inruilen voor
spoorverbinding
btj, onze verslaggever
Pan l- ~ ser Been Oost-west-en mt °P vliegveld Beek is dat
'"Hiinamp' indien de spoorwegver-
*Hite j

en tussen Limburg en het
Pd nÉ.and dan maar worden verbe-
Feft rin .k"ef van die strekking
lèf \, e Sittardse Europarlementa-
ir, Van DiJk <Gr°en Progressief
fen rt° ro' geschreven onder andere
1.1v Statenfracties.

iet n?-n.DiJk zou net met het oog op
'chp eu en de omwonenden toe-

als er geen Oost-westbaan
leter aangelegd, zo schrijft ze. Ver-
too0i^g en uitbreiding van het
Klj gennet voor zowel goede-
ftar Personenvervoer is volgens
r'ar. elr Prima alternatief. Op haar

Ie t"S"Jstje staan een rechtstreek-
tirnb Verbinding tussen Zuid-
r Vanr_f en Antwerpen, electrifica-
p g de lijn Roermond-Nijmegen
flwen snelle verbinding tussen
f Verfn Heerlen. Om een en ander
fen Ty^26llll-)1*611 kan volgens Nel
at n^k het geld worden gebruikt

fliegvu. n°g voor uitbreiding vaneid Beek is gereserveerd.

Over uitbreiding DSM
Hoorzitting van
hen seconden

"an onze verslaggever

SeCo ~ Niet langer dan tien
hoo nde.n duurde gisteren een
bfe j ,Eltting in Geleen over deuit-

g van een fabriek van
°Or _.

f°n.ri mondelinge inspraak-
'^e !. over de komst van een
Dolv Produktiestraat voor de
tje y^opeenfabriek op de loka-
lekunststoffen, meldde zich in
rr> a gemeentehuis immers nie-

tig
W e2j m konden de twaalf aan-
tetl ge deskundigen - drie amb-
r^e ,ren van de provincie, drie
<W Werkers van DSM, vier le-
f«kt \?n de iandelijke Milieu Ef-
t^j, Rapportage-commissie, een
r^ e eUambtenaar van de ge-
Vri nte Geleen en wethouder
h üi

esema - onverrichter zake
keren.

t>e ■tw^hreiding van de Polypro-
ko„.niabriek gaat 200 miljoen
>Wen en biedt werk aan 100
Vfa Sen- Deze vergunningaan-
v alt Van DSM is de eerste die
Miii°nder het regiem van de Wet
l9g~eu Effekt Rapportage, die in
ver van kracht werd. Deze wet
stel] de aanvrager tot het op-
Ver^n van een rapport over de te
'ie., _\Cnten effecten voor het mi-'*ü- (MER).

Premier Lubbers was inmiddels on-
derweg van Venlo naar Heerlen. In
de Noordlimburgse plaats bezocht
hij deKamer van Koophandel. Ook
daar was hij al ontvangen door flui-
tende politieagenten uit de regio en
zelfs door agenten op de fiets (met
zwaailicht) het laatste stukje lopend
begeleid.

Lubbers' bezoek aan Heerlen kwam
voor de bij de bond aangesloten
agenten als een geschenk uit de he-
mel. De onvrede over de dreigende
korting op de politiesterkte en de
salarissen wordt officieel pas vanaf

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - De 15-jarige jon-
genuit Landgraaf, die sindsvrijdag-
ochtend spoorloos was verdwenen,
is weer terecht. Gisteren meldde de
jongen zich in de loop van de dag
vrijwillig bij een hulpverleningsin-
stantie in zijn woonplaats, zo liet
een woordvoerder van de Land-
graafse politie weten.

De 15-jarige had vrijdagmorgen
rond acht uur zijn ouderlijk huis
verlaten met de mededeling dat hij
naar school ging. Zijn ouders had-
den bij de politie alarm geslagen,
toen bleek dat hij die dag niet naar
school hoefde.

(ADVERTENTIE/
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Van onze
verslaggever

MAASTRICHT - Een
fout in de dagvaarding
leidde gisteren in de
Maastrichtse rechtszaal
tot vrijspraak en onmid-
dellijke invrijheidsstel-
ling voor een 22-jarige
jongeman uit Nuth.
Even tevoren had offi-
cier van justitie mr
M. van Buchem nog ne-
gen maanden gevange-
nisstraf tegen hem
geëist waarvan vier
voorwaardelijk.

De jongemanwas ervan
beschuldigd in de late

Beroving niet bewezen geacht
’Zwakke’ dagvaarding

leidt tot vrijspraak
avonduren van 13
augustus samen met
een vriend circa vier-
duizend gulden te heb-
ben weggenomen uit
een automatenhal in
Heerlen na een 46-jarig
personeelslid te hebben
bedreigd met een stuk
glas.
Verdachte zei dieavond
in een agressieve bui te
hebben verkeerd na ge-

bruik van vier rohyp-
nol-tabletten. Hij ont-
kende echter de toe-
zichthouder te hebben
bedreigd en geld uit de
kassaruimte te hebben
ontvreemd. Twee met
munten gevulde zakken
zou hij op straat hebben
aangetroffen.

Midden in de ondervra-
ging van verdachte trok

de rechtbank zich in
raadkamer terug om de
dagvaarding tegen het
licht te houden.
Zij kwam daarbij tot de
bevinding dat de daarin
omschreven feiten niet
konden worden bewe-
zen. Nadat hij geheel
onverwacht was vrijge-
sproken en zijn gevan-.
genhouding zag opge-
heven, haastte de jeug-
dige verdachte zich pu-
bliekelijk zijn veront-
schuldigingen aan te
bieden aan de man die
zich op de bewuste
avond door hem en zijn
vriend bedreigd had ge-
voeld.

Limburgs dagblad
Donderdag 10 november 1988 " 15

provincie

Van onze Haagse verslaggever

DEN HAAG - Als René van der
Linden besluit om niet als
Tweede Kamerlid terug te keren
in de Haagse politiek, maakt hij
daarmee mogelijk de weg vrij
voor een rentree van de begin
dit jaar opgestapte, omstreden
CDA-parlementariër Loek
Duyn. Dat heeft een woordvoer-
der van het nationale CDA-bu-
reau gisteren gezegd.
Na van der Linden komt Duyn
officieel als eerste in aanmer-
king om de begin deze maand
tot burgemeester van Hilver-
sum benoemde mevrouw
Kraaijeveld-Wouters als Kamer-
lid op te volgen. Duyn vertrok in
april uit de Kamer nadat hij in
vrij korte tijd enkele keren met
de politie in aanraking was ge-
komen.

Hij werd achtereenvolgens ge-
verbaliseerd wegens het rijden
onder invloed, het urineren te-
gen een politiebureau, het han-
teren van een verboden geboor-
tekrik bij een drachtige koe en
het parkeren op een invalide-
parkeerplaats.
De woordvoerder van het natio-
nale CDA-bureau betwijfelt ove-
rigens sterk of Duyn in de Twee-
de Kamer terug wil keren. „Ge-
let op hetgeen er in het verleden
is voorgevallen lijkt me dat niet
voor de hand liggen. Maar statu-
tair gezien komt Duyn in eerste
in aanmerking als Van der Lin-
den niet wil. Zo zijn de regels nu
eenmaal".

Ex-staatssecretaris Van der Lin-
den, die wegens de paspoort-af-
faire aftrad, heeft trouwens nog
altijd niet beslist of hij Tweede
Kamerlid wordt. Hij heeft on-
langs nog om extra bedenktijd
gevraagd.
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I Nieuw. Boncafé van D.E. Een heerlijke melange van milde koffiebonen.
: Wat langzamer gebrand en op een wat lager pitje dan gebruikelijk.

Zodat jekunt genieten van pure koffie met een zachte afdronk.
Moet U maar eens proeven.

BONCAFÉ. DE MILDE KOFFIE VAN DOUWE EGBERTS. ($M



" Heilust
Bietenlampions zijn er te zien tij-
dens de St.Maartensrondgang in
Heilust. De kinderclub vertrekt
om 19 uur bij de Papaverstraat.
Verzamelen op het schoolplein
van de basisschool Heilust.

Zaterdag

# Een uitgeholde biet en een fakkel; meer heb jeniet nodig voor een sfeervolle bijdrage aan
deSt. Maartenoptocht Archieffoto: 3POOT

kerk aan de Heigrindelweg. Een
uur eerder is er een gezinsmis.
De feestelijke stoet krijgt onder-
steuning van de harmoniedrum-
band en Edelweis.

" Nieuwenhagen
Ook in Nieuwenhagen is het
vreugdevuur de sluitpost van de
St.Maartensherdenking. Dit
wordt ontstoken op het speel-
veld 'Aan de put. Om 18.45 uur
vertrekt de kinderoptocht vanaf
het Sun-plein met lampionneljes
en holle bieten. Harmonie St. Ce-
cilia verzorgt de begeleiding.

vertrekt. Om 18.30 uur is de in-
schrijving. Een jury zal de lamp-
ionnen beoordelen. Hieraan zijn
.wat prijsjes verbonden.

wijkRennemig zet zich om 19.00
uur aan de Gravestraat in bewe-
ging. Na de tocht ontsteekt men
het vreugdevuur aan de le Oos-
terstraat. De wykvereniging ON
111, buurtvereniging Rennemig
en de fanfare St.Jozef Heerler-
heide verlenen medewerking
aan de wijkoptocht.

0 Heerlerheide
De St.Maartensommegang in de

Ouderwetse
boomgaard

pin de grond

De Schinskoel te Schinveld is de
plek van waaruit de rondgang
" SchinveldDe Scouting Heksenberg houdt

een lampiónnentocht door de
wijk die om 19.30 uur start bi^de
" Heksenberg

Bijzonder initiatief van natuurvrienden in Weiten

Gouden paar

De Groene Kruis-afdeling Sim-pelveld viert zondag het 75-jarig
bestaansfeest met een open dag
in het wijkgebouw aan de Dr. Ot-
tenstraat. Deze vindt van 13 tot
18 uur plaats. Op deze dag wor-
den de jubilarissen in het zonne-
tje gezet. De heer J.M. Wiertz
was 35 jaarlang voorzitter van de
afdeling en is onlangs benoemd
tot ere-lid. Mevrouw A.Vijgen
Swinkels heeft er 30 bestuurlijke
jaren opzitten. De heer Scholier
vertegenwoordigt het Groene
Kruis al 25 jaar in de beheers-
commissievan I g'nBende en-de
huidige voorzitter, J. Sangers,
was 25 jaar pennigmeester.

Jubilarissen

Voetballen en breien. Met geen
andere hobby's dan juist deze
kun je het gouden echtpaar H.
Seerverens en V. Emmerik (bei-
den 70 jaar) een groter plezier

doen. Morgen (vrijdag) viert het
echtpaar zijn gouden huwelijks-
feest, dat om drie uur begint met
een h. mis uit dankbaarheidin de
parochiekerk van Christus Ko-
ning in Nieuw Einde. De receptie
wordt van zeven tot acht uur ge-
houden in 'Hitjesvijver' in Heer-
lerheide.
Gouden bruidegom Seerverens,
dieals mijnwerker gewerkt heeft
op de 'Hendrik' en daarna op de
'Emma', is ook in de herfst van
zijn leven niet weg te slaan bij
voetbalclub Nieuw Einde, waar-
van hij nu ere-voorzitter is. Zijn
gouden bruid is weg van breien.

Concordia Treebeek
viert ’overwinning’Ta Van onze verslaggever

Lj^LEN - Het zeker voor Heerlen opmerkelijke parti-
L plan van een handvol lokale natuurliefhebbers
U ] u ouderwetse fruitboomgaard aan te leggen, komt
L^e "erlijk van de grond. Want onlangs zijn enkele vanL actieve natuurvrienden begonnen met het 'bouw-
Mvi11 van de weilanden gelegen tussen de Welter-
k»H en huize ,strijthagen'. Ook al omdat de gemeente
kl* i1kereid gevonden is het terrein van ca. 1.2 ha wel-
ke Jn SeDruik te geven, zal dit landelijke gebied,
"Ou QJ de loorenhof geheette, weer in de oude, ver-fde dorpssfeer worden teruggebracht.

bioscopen
HEERLEN

Royal: Die Hard, dag. IS 18.15 en 21 uur.
Rivoll: Coming to America, dag. 15.30
18 en 20.30 uur. Bambi, za zo wo 14 uur.
Maxim: Red Heat, do t/m zo 15.30 18.30
en 20.30 uur. Powaqqatsi, ma t/m wo
15.30 18.30 en 20.30 uur. H5: U2: Rattle
and hum, dag. 14.30 18.45 en 20.45 uur,
zo ook 16.30uur. D.0.A., dag. 14.15 19.15
en 21.15 uur, zo ook 16.15 uur. Good
morning Vietnam, dag. 14 19 en 21 uur,
zo ook 16 uur. The unbearable lightness
of belng, dag. 20.30 uur. Big Business,
dag. 14 en 18.30uur, zo ook 16 uur. Mai-
querade, dag. 18 en 21 uur, zo ook 16
uur, do vrij ma di ook 14 uur. Jungle
book, za zo wo 14 uur. De Spiegel: Ama-deus, vrij t/m ma 21 uur. Kinderfilm-
huls de Spoel: Gebroeders Leeuwen-
hart, za 15 uur.

SCHAESBERG
Autokino: Thunder run, vrij t/m zo 20
uur. Nico, vrij t/m zo 22.15 uur, zo ook 18
uur.

VENLO
OOC Zienema: Amadeus, wo 20.30 uur.

" Op bijgaande unieke luchtfoto is duidelijk te zien hoe het Loorenhofgebied, bezaaid metfruibomen, er heel wat jaartjes geleden uitzag. Foto: KLM AEROCARTC

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - Het Harmonie Or-
kest Concordia Treebeek houdt vol-
gende week zaterdag, 19 november,een receptie omdat het orkest afge-
lopen zondag in Etten Leur in de af-
deling superieure een eerste prijs
met onderscheiding behaalde. Con-
cordia wist tijdens dat Najaars Mu-
ziekconcours 335 punten in de
wacht te slepen: het hoogste aantal
punten tijdens het gehele concours.

Hoewel de vereniging aanvankelijk
gehoor gaf aan een uitnodiging van
de Limburgse Bond van Muziekge-
zelschappen tot deelname aan de
wedstrijden in de concertafdeling
op 20 november in de Rodahal in
Kerkrade, werd later geswitched
naar het concours van de Algemene
Nederlandse Unie van Muziekgezel-
schappen in Etten Leur. Volgens
het Harmonie Orkest' Concordia
heeft de Limburgse Bond zich niet
gehouden aan aanvankelijk ge-
maakte afspraken wat betreft het
verplicht werk voor dit experimen-
teel concours. „Het betrofhier wijzi-
gingen waarin debeide andere deel-
nemende verenigingen wèl werden
gekend, maar Concordia Treebeek
niet", aldus een woordvoerder van
het Treebeekse gezelschap.

De receptie op zaterdag 19 novem-
ber begint om half zeven en wordt
gehouden in het Jeugdhuis aan de
Maanstraat 20 in Treebeek.

vakschool leerlingwezen van de
Biologische school in Heerlen alzon 35 van de in totaal 80 fruitbo-
men geplant. Deze eerste 35 bomen
zrjn spontaan gesponsord door
voornamelijk Weltenaren die het
plan een warm hart toedragen. De
vereniging wil met name de oude
Limburgse rassen, zoals bijvoor-
beeld ster- en notarisappel, weer in
ere herstellen.

De 'Loorenhof-ers' hopen op deze
wijze een boomgaard te realiseren
waarvan de uiteindelijke functie
veelzijdig is. Te weten onderandere
het herstel van de oorspronkelijke
funktie van de grond, net visueel
aantrekkelijk maken van een ge-
bied waar veel wordt gewandeld.
En educatieve activiteiten in sa-
menwerking met IVN en IKL.
Voor meer inlichtingen kan men
zich wenden tot Peter- Visser
(® 711814) en Funs Vandenboom
(« 712526).

Buurman boos
over garage

Van onze
correspondent

DEN HAAG/HEER-
LEN - Een bewoner
van een villa aan de
Johannes XXIII-sin-
gel in Heerlen, A.J.
Huppertz, zit zijn
buurman J. Meule-
broek in de haren om-
dat die een tweede ga-
rage wil gaan bouwen.
Huppertz is het niet
eens met de bouwloca-
tie. Hij vreest dat het
bouwsel de inval van
het daglicht in zijn
huis behoorlijk zal
verminderen en denkt
dat het gedaan is met
zijn mooie uitzicht.

.tok!"? ls ontsproten uit de medio
ü t0 * opgerichte vereniging met
öf S.Passelijke naam 'De Looren-
'°Rit.uZe vereniging wil vooral op
'tUürr-? wijze- mét «ehruik van
*Pa." ■ meststoffen en zónder
new?K van chemische bestrij-

delen' de 80 hoogstam
s,. °men planten en instandhou-
e ■■

et oJ__eniginB wil dit karwei klaren
ior V^eveer tien leden, bijgestaan
icjjj Wat aanhang. De financiële
>ntrih- zullen moeten komen uit
>H a°jUties van leden en steunle-
_v4n doPties en subsidies en hetvan lessen én voorlichting.

Opnieuw
Met de afwijzing doorwaarnemend voorzit-
ter van de afdeling, mr
J.H. Blaauw, van Hup-
pertz' beroep, wordt
echter geen genoegen
genomen. Volgens
Huppertz heeft de ge-
meente Heerlen een
verkeerd bestem-
mingsplan voorgelegd
aan de Geschillenka-
mer.

Hij is dan ook van
plan op korte termijn
een tweede beroep te-
gen de bouwvergun-
ning in te stellen.

itid h
lMio 2u maand wordt met des-
s___°s ulp van leerlingen van de

Symposium
Heerlen

over moeilijk
lerende kinderen

Volgens gemeente-
woordvoerder drs P.
Janssen was de bouw
van de garage aller-
minst in strijd met het
bestemmingsplan.
„Het raam aan de zij-
gevel waar volgens
Huppertz minder licht
naar binnen zal vallen
is slechts een vierkan-
te meter groot. Het uit-
zichtbederf is mi-
niem".

Een verontwaardigde
Huppertz sleepte de
gemeente Heerlen
naar de voorzitter van
de rechtspraakafde-
ling van de Raad van
State en deed een po-
ging de bouwvergun-
ning van zijn buurman
te schorsen. Boven-
dien blijkt dat meerde-
ren in deze singel te-
gen de bouw van deze
garage zijn.

Nuth

welkom op de bijeenkomst die om
20.30 uur begint.Bingelrade

Eygelshoven

" De afdeling OZL van de AbvaKa-
bo houdt zondag om 11.30 uur een
vakbondscafé in café 't Oude Cen-
trum, Stationsstraat 222. Leden
kunnen er met hun wensen en grie-
ven terecht.

" Elke dinsdag wordt in het Ont-
moetingscentrum van 14 tot 17.30
uur een soos voor 50-plussers ge-
houden. Omdat het motto 'Hoe
meer zielen, hoe meer vreugd' nog
steeds van toepassing is, hoopt het
bestuur van de KBO op een grotere
toeloop.

Kerkrade

ï;j<r Van onze verslaggever
Np u N ~ Zangkoor St.Antonius

19 neerlense wijk De Vrank zal
h t een receptie hou-
t2a £re van de eerste prijs die
'^on i

oor Denaa^e op een inter-
tyth,. vocaal concours inf Juyzen.
Seri» behaalde de prijs in de
11^!, Reling, klasse A. Omdat
B_hr a 60-jarigekoor laatwerd in-
*andeven kon het maar twee
t cjg £n.oefenen. Wat niet wegnam
f&lieh. ys gewonnen werd met het
stres nummer 'April is in my
het f -ace' van Thomas Morley
IPu ye werk 'Je ne I'ose dire'
it af

erre Certon.
Or algelopen weekend werd het
W lefellciteerd door sympathi-
-8 om i

19 n°vémber is er een h.
y var» u ° uur in het repetitielo-
r-lt st A

l koor Belegen naast de
'Weo c_ntonius van Padua, Beers-
'geliiuuln Heerlen. Tot 21.00 is erykheid tot feliciteren.

’St.Antonius’
klinkt op

koorsucces
Van onze verslaggever

HEERLEN - Omdat het onderwijs
aan moeilijk lerende kinderen in
scholen onder het bestuur van de
Katholieke Schoolvereniging Heer-
len vijftig jaar bestaat, wordt er op
30 november in de stadsschouw-
burg een symposium gehouden
over deze onderwijsvorm.
Het forum wordt gevormd door me-
vrouw drs. M. Molenaar, directeur
speciaal en voortgezet onderwijs bij
het ministerie, prof. dr. K. Doorn-
bos van de Universiteitvan Amster-
dam en mr H. Menkveld, oud-direc-
teur seminarie van orthopedago-
giek in Zeist. Als ouder zal de heer
Grapendaal zijn ervaringen met zrjn
moeilijk lerend kind weergeven.
Het geheel wordt opgeluisterd door
optredens van leerlingen en een vi-
deopresentatie van de vier betrok-
ken scholen, te weten de Maria-Re-
geniaschool, de Mgr. Savelbergh-
school, 'Igge Veld' en 'De Linde.
Het symposium, dat om twee uur
begint, is bestemd voor leraren,
ouders en eenieder die betrokken is
bij of belangstelling toont voor deze
specifieke onderwijsvorm. De ope-
ning wordt verricht door de heer J.
Bitter, voorzitter van het sectiebe-
stuur speciaal onderwijs van de Ka-
tholieke Schoolvereniging.

Schaesberg
" De wijk- en belangenvereniging
Oud Eikske houdt zaterdag en zon-
dagvan 11 tot 18 uur een groterom-
melmarkt i' et Wijkcentrum aan
de Strijtl _g.

" De kanarievereniging Zang en
Kleur houdt zaterdag van 10.30 tot
14 uur de jaarlijkse vogelmarkt in
lokaal Pijls aan de Oranje Nassau-
straat.

Schinveld
" Tydens de in Brunssum gehou-
den Limburgse stijlkampioen-
schappen behaalde Anita Lennartz
van Seikijuku de eerste prijs.

" Het JJW De Schinskoel zoekt
een sleutelbeheerdervoor het club-

OOSTELIJKE MIJNSTREEKREDACTIE: 739282
JOURNAAL

gebouw. Hij/zij dient tijdens de vas-
te groepsavonden ter beschikking
te zijn. Voor informatie: Emile Beu-
le, St 045-251212.

" In verband met de St. Maarten-
viering is er vrrjdag geen discoin de
Schinskoel.

Merkelbeek
" De Tafeltennisvereniging houdt
op zondag 4 decembereen toernooi
voor rekreanten. Voor f 5,50 per
persoon kan men tot 18 november

inschrijven bij de heer Tummers,
Vaesraderweg 8 te Nuth, B 045-
-243197.

Heerlen
" De schrijver Ward Ruyslinck is
morgen te gast in De Nor. Hrj zal
met Jacques Kersten spreken over
de thematiek in zijn boeken en later
gaat hij in op vragen van het pu-
bliek. De avond begint om 20 uur.
De entree is zes gulden, scholieren
met een schoolpas betalen vier gul-
den. Voor reservering: S 717610.

" Tennis Combinatie Laura/Ey-
gelshovenhoudt dinsdag 15 novem-
ber in bar-bistro Socio op de Markt
in Eygelshoven een vergadering
met als hoofdpunt het nieuwe ten-
nisbanencomplex dat medio vol-
gend jaar op de hoek
Anselderlaan/Bosweg wordt ge-
opend. Leden zijn uitgenodigd,
maar ook geïnteresseerden of even-
tuele nieuwe leden zijn van harte

" De Volièrevereniging Kawitrovo
houdt morgen van 19 tot 22 uur, za-
terdag van 14 tot 22 uur en zondag
van 10 tot 18 uur de Kringtentoon-
stelling TOP IV in het Gemeen-
schapshuis Holz, Lambertistraat 12.
De prijsuitreiking vindt zaterdag
om 20 uur plaats. Daarna volgt een
gezellige avond. Toegang vrij.
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Viering van ’St. Maarten’ in Oostelijk Zuid-Limburg

Van uitgeholde biet tot lampion

# Het gouden paar Seerverens-Emmerik met op de voor-
grond de vaantjes van 'Nieuw Einde.

Foto: 3POOT/FRANS RADE

Per Persoon

tocht zal St. Maarten te paard
zich bij het gezelschap voegen
om tenslotte het vreugdevuur
aan de Sperwerweg te ontsteken.

" Weiten
In Weiten wordt de heilige her-
dacht in een korte viering in de
parochiekerk die om 18.30 uur
begint. Onder begeleiding van de
harmonie TOG gaat een stoet
met lampionnen en fakkels rich-
ting Tichelbeekstraat waar het
vuur ontstoken wordt.

Vrijdag

" Bleijerheide
Om 19 uur vertrekt de optocht
vanaf de Bleherheidestraat naar
het kampvuur op de schietweide
aan de Voorterstraat. De optocht
wordt muzikaal opgeluisterd
door harmonie St. Aemiliaan en
Fluit en Tamboerkorps Wilhel-
mina.

rv.^ an onze correspondenten
KOSTELIJK ZUID-LIMBURG
<nk R°meins soldaat tot bis-shop van Tours De legende
"eet te vertellen dat Martinusv*n Tours (St.Maarten) zijn le-fae

a
rm antel deelde met een bede-aar. Vervolgens kreeg hij een vi-soen; verliet de legerscharen en

£0* als monnik naar Italië. Rond
v«rJ aar 360 werd hij door het
il IVan1 Van Tours in Frankrijk ope bisschopstroon gezet en sa-!nen met tachtig monniken°°uwde hij het klooster Mar-loutiers van waaruit Martinus
'« christendom onder de Gal-"ers verbreidde. Nu is Martinuse schutspatroon van Frankrijk
" ac steden Mainz en Würzburg.

*[> m Nederland van vele kerken
Ut. steden zoals Groningen,
feT e£ht en Arnhem. Op zijn
d£ uag' U november, wordt
d^Lnf lhge ook in Limburg her-
ten ioor de Sint Maartensfees-
ODt' u gePaard gaan met fakkel-
hni2c un> iampionnen en uitge-
niM, bleten met kaarsen. En
ren vergeten: de vreugdevu-

en overzicht van de optochten'n Oostelijk Zuid-Limburg:
Vandaag, donderdag

? Jabeek„ °uderraad van de basisschool
5 «tom 19uur het startseinvoor
Aar, in gang met lampionnen,
ho, f tend de traditionele
Vn^V

Jer^)randing met tractatiev°or de jeugd.

O^^.issenbosch
om ,mer vertrekt de rondgang
m" \9 uur. En wel vanaf het
naric_.;pleintJe tegenover de Ber-"aetteschool. Halverwege de

oostelijke mijnstreekLimburgs dagblad
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Rolluiken als enewiebcspaanders? i
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!^4k^\ V ft Ü)^Vk >*

100cm 185? 100cm|264r :-^-J
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Sr-wv>^^ o^^^^^^i^ °>J 180cm 261Z 180cm 377; IOOcm^AÜ 17| BREEDTE|HOOGTE| HOOGTE BREEDTE6OCM BREEDTE6OCM
—-sv

!J ,wfV^^—^\__—^^_«__Fv7_4 IT ~
*_»_rwi ..,. m.**^%~ " Z*lOr 3/ Ir ▼ isocm 280CM '11- 1/_U

° o y^B p^^jj 220 cm 3UO; 220cm 43Z; 31* .>*§"

W^^>-^^^l^:s Prijzen inkl. opmeten en precies op maat' 140cm 31 O? 472 r £ g<^ jQJ_ BREEDTE 90 CM BREEDTE 90 CM

° o "^BPtP vH^ maken. Leverbaar in div. kleuren in elke
**■_■ _r ■_-___■_."« 43" 4o"

_/—-w _^^F^~"v^*i? breedte-en hoogtemaat. _____ , 180 cm IyA __ C/2- — ___T____fI I._ -11... 11 JU 1 *'** J#*' »1 IR7.IRR. BREErnïI2OCMBREEDTEI2OCM
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j**o^ REGIONALE
e9\y THUISZORG ZUID
\~]\ \aV bemiddelingsbureau
\j» ]\ voor de thuiszorg

Stinsstraat 30
6412 EA Heerlen ,

bemiddeld verzorgd
in de
ziekenverpleging
ziekenverzorging
kraamverpleging

Begeleidend advies en praktische hulp

Voor een afspraak kunt u ons vrijblijvend bellen
tel. 045-725627

___>

Zaterdag 12 november as.
hobby/huisvlijtmarkt

in Makado-Beek ____^

Paardelappen
1 kg, mager, voor ’ 9,35

Varkenslappen
500 gram voor ’ 6,25

Gegrilde ijsbeen
groot, per stuk ’ 6,95

Slagerij Martien Arts, Dorpstraat 86,
Brunssum, tel. 045-252823 s

Te k. z.g.a.n. Brother EM UITKNIPPEN! Tekss811 electronische antraciet kolen no. J
SCHRIJFMACHINE„voor- tel. 045-319784. _^
zien van alle technische wie biedt GELD yfsnufies, nw.pr. ’3200,- 14 cent 1906 en 1/a gyid^mnd. oud, vr.pr. ’1450,-. han„pr 1909 Tel. r
Tel. 045-464189, tussen "|&r
20.00 en 21.00 uur. ziuóis.

yïkÏW
Te k. zw. massief boeren ïfJ^Tffii^ l®EETHOEK, tafel met 6 eAThoes r25 voor V»
stoelen, ant. staande klok W^Rn Hwir' '87-'BB- ïen div. andere spullen. Wo fSLü^ 35 iVdo en vr. na 18.00 uur Rot- (U. 0.%.). 045-310024. \terdamstraat 21, Heerlen. v ' . 1J 1 <

_^ ___i____i___ffll////
DIVERSE OVERCOMPLETE
ROERENDE GOEDEREN

De Inspecteur derDomeinen te Helmond, Mierloseweg
2c, Postbus 233, zal op dinsdag22 november 1988- v.m. 10.00uur te zijnenkantore in het openbaarbij

inschrijving verkopen:

eenpartij teleprinters, automaat transmitters, stalen en
houten buro's, kasten, tafels, stoelen, bandafnemer
voor vrachtauto, houtversnipperaar, lintzaag, hand-
palletwagen, heftruc, grasmaaimachine, partij verf,
kunsthars, braadslede, frituuroven, vleessnijmachine,
planken, staandersvoor schemerlampen, veldbedden,
schrijfmachines, gereedschap, eiectronisch materiaal,

r partijonderdelen voor dieselmotoren, partij accu's,
y partijautobanden, een partij ijzerschroot,

1pers.auto Ford Escort, pers.auto Ford Taunus,
2 vrachtauto's Ford Transit, Bpers.busjes, 3 bestel-
auto's, 2 autobussen, 11 aanhangwagens, 3 water-
wagens.

Bezichtiging: maandag 14 en dinsdag 15 nov. 1988 Kavellijsten envoor-
telkens van 9.00-12.00 en van 14.00-16.30uur. waarden zijn gratis

verkrijgbaar uitslui-

■De goederenzijn opgeslagen bijAFCENT te Brunssum, tend tijdens de kijk-
gelegenop het industrieterrein "HENDRIK" tegenover dagenter plaatse
Mix-beton, tebereiken via dePrins Hendriklaan-
Rimburgerweg, bij destoplichten linksafenverder door Er worden geen
het volgen van deborden met het opschrift "VERKOOP kavellijsten per post
DOMEINEN". toegezonden.

___________________________■ _^______rßßifi_^_______________i
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CMV BANK - BRUNSSUM -KERKSTRAAT 294

TELEFOON 045-251043. of\ ,—__. ,—^—,_. ,-, __- ' _ _
Vanl7.oo-21.00uurenzaterdagsvan T".A ( C=. L i \"/ KAIxIK
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TE KOOP I
CAFÉ met ZAAL I
(en woning)
Een onzer relaties in Zuid-Oost Limburg
wenst wegens gebrek aan opvolging zijn
bedrijf te verkopen. Het bedrijf is een
vanouds gevestigd cafépand met zaal-

De Koninklijke accomodatie, gelegen in een grotere dorps-
Brand Bierbrouwerij x

kern lan9s e Mergellandroute. Het café
Bv fungeert ook als verenigingslokaal.

Wiilre IZ.L). is een Geïnteresseerden die beschikken over het
van oudsher §ere- nodige kapitaal alsmede de vereiste ves-
nommeerd middel- tigingspapieren, worden verzocht te schrijven

bedrijf met

T*," J I Koninklijke Brand
haar branche^^ BieTt>rOU Wet*jj b.V.

Ér _______>. ïSffl tav- de heer J B'ezerkW J*\\^ m. % Postbus 1,6320AA WIJLRE.# WM'm\élAmm ■__■' AmW, % Tel. 045-461377M |l|jFl m tussen 8.30-10.00 uur.

SERVICE VANDEZAAK
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CHARKOV - Voor Roda JC
kan het seizoen niet meer stuk.
Met het doorstoten naar de
kwartfinale van de Europacup
voor bekerwinnaars ten koste
van Metallist Charkov vertoe-
ven de Kerkradenaren in elk
geval tot maart, als de volgen-
de ronde wordt gespeeld, in de
zevende hemel. Het avontuur
dat aanvankelijk als een aardig
extraatje in het groeiproces
van de club werd gezien, gaat
plotseling de boventoon voe-
ren. Roda JC blijft de komen-
de maanden volop in de
schijnwerpers staan, waardoor
de marktwaarde van club en
spelers als een komeet om-
hoog is geschoten. De 0-0 gis-
teravond in Charkov heeft tot
gevolg dat het ambitieuze pro-
vincieclubje uit Kerkrade
langzamerhand uit de voegen
begint te barsten.

door frans dreissen

EUROPACUP I
eerderBremen-Oeltic 0-0 (1-0),Partak Moskou-SteauaBoekarest 1-2 (0-3)ifK Göteborg-NentoriTirana 1-0 (3-0)*C Porto-PSV 2-0 (0-5)
Ha|atassaray-Xamax Neuchatel 5-0 (0-3)'«onaco-Club Brugge 6-1 (0-1)

Vandaag:
geal Madnd-Gorzik Zabrze - (i.Q)«ode SterBelgrado-AC Milan . (M)

EUROPACUP II
Charkov-Roda JC 0-0 (0-1)

gfufrlecht-KV Mechelen 0-2 (0-1)"'"amo Boekarest-Dundee United 1-1 (1-0)
Poznan-Barcelona 1-1 (l-i)

K__ _ Barcelona w.n.s.
Zeiss Jena 3-1(1-1)

Frankfurt 0-3 (1-3)
.^thinaikos-Sredets Sofia 0-1 (0-2)n|,G Aarhus-CardiffCity " 4-0(2-1)

UEFACUP
Servette-FC Groningen 1-1 (0-2) I

Real Sociedad-Sporting Lissabon 0-0 (2-1)
Austria Wien-Heart Midlothian 0-1 (0-0)
AS Napoli Luk Leipzig 2-0(1-1)
Athletic Bilbao-Juventus 3-2 (1-5)
VIB Stuttgart-Dinamo Zagreb 1-1 (3-1)
Bordeaux-Uj pest Dosza 1-0 (1-0)
Glasgow Rangers-FC Köln 1-1 (0-2)
Dunajska Streda-Bayern München 0-2 (1-3)
Waregem-Dynamo Dresden 2-1 (1-4)
Turun Palloseura-Vienna 1-0 (1-2)
Inter Milan-Malmö FF 1-1 (1-0)
AS Roma-Partizan Belgrado 2-0 (2-4)
Benfica-Club Luik 1-1 (1-2)

Vandaag:
Victoria Boekarest-Dinamo Minsk - (1-2)
Belenenses-Velez Mostar - (0-0)

" Vet gedrukte clubs over naar volgende ronde.

" De loting voor de kwartfinales van de Europa
Cup 1 en 2 vindt vrijdag 16 december (12.00 uur) in
Basel plaats. De loting voor derde ronde van de
Uefacup is morgen, eveneens in Basel.
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Metallist Charkov - Roda JC 0-0 -Scheidsrechter Germanakos (Gri). Toe-
schouwers 36.000 (uitverkocht).
Metallist: Koetepov; Derkatsj, Ra-
mantsjoek, Pantsjisjin, Soeslo; Dere-
vinski, Jakoebovski, Raljoetsjenko; (55.
Ivanov); Adzojev, Baranov en Jesipov
(46. Tarassov).
Roda JC: Nederburgh; Hansen,
Brandts, Fraser, Drost; Suvrijn, Boere-
bach, Dilliberto; Sanchez Torres, Van
Loen en Van de Luer.

Jaminon en
Hendriks in

Roda-bestuur

" Eric van deLuer (met bal op voet) omspeelt Romantsjoek. Foto: 3-POOT/DRIES linssen

Roda JC hield gisteravond bij een
temperatuur van 7 graden onder nul
in de heksenketel in Charkov vrij
gemakkelijk stand tegen de weinig
imponerende Russen. Het 0-0 ge-
lijkspelkwam nauwelijks in gevaar.
De treffer van Eric van deLuer twee
weken geleden in de eerste wed-
strijd op Kaalheide was dus goud
waard.

Manager Metallist
slaat speler

CHARKOV - Een klein handge-
meen tussen Metallist-manager
Djatchenko en Ralichenko ver-
stoorde gisteravond het feest van
Roda JC in het hotel. Ralichenko,
met 22 jaar de jongste speler van
Metallist, deelde net als zijn ploeg-
genoten in het Roda JC-feest. Op
het moment dat hij een slok cham-
pagne nam, stapte manager Djat-
chenko binnen. Woedend liep hij op
de Russische speler af en gaf hem
een klap in het gezicht. Ralichenko
viel daarop op de dansvloer. Hij
werd, terwijl de manager het hotel
weer verliet, door zijn ploeggenoten
op de been geholpen. „Ik speelnooit
meervoor Metallist", zei de midden-
velder in een eerste opwelling.

stond heel sterk en heeft nauwelijks
iets weggegeven. Zoals altijd trou-
wens, want in vier Europacupduels
hebben wij pas één tegentreffer. De
Russen toonden veel lef, maar had-
den te weinig inhoud. Voor ons was
stand houden het eerste vereiste.
Dat is gelukt. Wie we in de kwartfi-
nale krijgen, interesseert me eigen-
lijk niet. Na vandaag wil ik des-
noods wel naar Nova Zembla".

stond - en even later Ivanov in het
veld.

Vooral deze laatste zorgde er voor
dat Roda toch nog even op de pijn-
bank belandde. Met fraaie acties
joeghij het spel van de Russen in de
richting van Jan Nederburgh. Uit
voorzetten van Ivanov ontstonden
diverse gevaarlijke situaties in het
strafschopgebied van Roda, maar

de tegenstanders kwamen steeds
een stap te laat om er munt uit te
slaan. Nadat de zwak spelende Van
Loen eindelijk eens een keer doel-
man Kutjepov had getest, was het
heilige vuur met het machteloze
Metallist verdwenen.

Reker concludeerde datzijn taktiek
niet helemaal was geslaagd. „Wij
hadden afgesproken dat wij zelf

meer pressie zouden uitoefenen.
Dat is niet gelukt, omdat wij voorin
steeds snel balverlies leden. Van
Loen liep erg veel, maar had te wei-
nig macht bij balbezit. Het harde
veld en de vermoeidheid van afgelo-
pen zondag, speelden ongetwijfeld
een rol".

„Bij balverlies zat onze organisatie
perfect in elkaar. De achterhoede

’Dit is fantastisch’
Ernie Brandts: wat PSV niet kon, lukte Roda JC

Jan Reker keek als een voldaan
veldheer over zijn soldaten, die na
de eerste vreugdeuitbarstingen
doodmoe neerzegen in de fraaie
feauteuils waarmee de kleedkamer
was uitgerust. „Het zijn kanjers met
een ijzeren wil. Het succes is na-
tuurlijk prachtig voor de club.
ledereen dacht dat wij er in de eer-
ste ronde uit zouden vliegen. Maar
hier staan we toch maar mooi in
Rusland met een ticket voor de
kwartfinale op zak. Wij moeten
trouwens in de euforie wel reëel
blijven. Roda is natuurlijk geen
Europese topploeg. De mentaliteit,
de verschrikkelijk goede teamgeest
en een uitstekende defensie, ver-
doezelen dat we voetballend nog
een lange weg hebben te gaan".

Ruim een ton
winst voor Roda

CHARKOV - De twee ron-
des Europacupvoetbal heb-
benRoda JCruim honderd-
duizend gulden netto winst
opgeleverd. Aan de twee
duels in de eerste ronde te-
gen Vitoria Guimaraes (op
Kaalheide kwamen 11.000
mensen) hield Roda
f60.000- over. Na de con-
frontatie metMetallist Char-
kov (thuis goed voor 12.000
bezoekers) kan de Kerk-
raadse club f50.000- op het
conto bijschrijven.

Voetballendkon Roda JC in de zeer
luidruchtige 'Hel van Charkov' in-
derdaad niet overtuigen. De angst-
aanjagende aanvuringen van de
36.000 fans gaven Metallist echter
ook geen vleugels. De Russen, heel
moedig met vier spitsen opererend,
bezaten te weinig kwaliteit om te
profiteren van het veelvuldige bal-
verlies dat de Roda JC-voorwaart-
sen leden. Daarbij stak de door de
gelouterde Brandts voortreffelijk
geleide Roda-defensie, evenals in
Guimaraes, met kop en schouders
boven alles en iedereen uit.

Van onze verslaggever
-HARKOV- Niet alleen op de gras-
'at> °ok op het bestuurlijke vlak
J«t Roda JC in Rusland aardige

geboekt. In de voorbije
c g^n werd druk gesproken met
)p-t ten die de vacatures in het
'li KuUr moeten opvullen en het
,Übbeleid een facelift moeten ge-
u-x-.Het is vrijwel zeker dat Math- "Hnon, directeur van de Brand
Irï' en geldschieter Arnold Hen-.'ks zitting zullen nemen in het«euwe bestuur.

"een over wie de nieuwe voorzit-,J['.wordt, heerst nog onduidelijk-
acid- Makelaar Theo Pickee was"ëe tijd belangrijke gegadigde,..aar hij is inmiddels afgevallen.
Ip^fdoor is het waarschijnlijk dat,r °-e huidige interim-voorzitter-se-
)n ar's' Serve Kuyer, de definitievePvolggj. worcjt van Wim Jense, die,n half jaar geleden als voorzitter'Pstapte.

kjmer 513 in Hotel Intourist was
' leren het 'bestuurvormingscen-

in Charkov. Serve Kuyer, in
je

rol van formateur, ontving voor, Wedstrijd op zijn kamer een voor
tor-i?6 betrokkenen voor een ge-
la fl e mterim-voorzitter wilde
■telt °P net ingaan op de samen-. Hing. „Omdat er nog de nodige

moeten worden ge-
ipt voordat alles rond is". Kuyerlwel weten, dat het Roda-bestuur
ïia a^een nieuwe gezichten krijgt,
,j

ar dat er ook belangrijke wijzi-
;. gen in de structuur op stapel
3j atl- ..We willen een doortimmerdari uitvoeren om de bestuurs-

Uctuur van de club professione-er maken." BELGRADO - De wedstrijd Rode
Ster-AC Milan in het Europacup
I-toernooi is gisteravond na 56 mi-
nuten wegens mist gestaakt door de
Westduitse scheidsrechter Dieter
Pauly. Het duel wordt vanmiddag
in zijn geheel overgespeeld, aan-
vang 15.00 uur. Voordat definitief
tot overspelen werd besloten, had
Pauly beide ploegen veertig minu-
ten laten wachten. Gedurende die
'schorsing' werd overleg gepleegd
met de Uefa over wat te doen stond.

Rode Ster-Milan
gestaakt

wegens mist
In de beginfase kwam Roda enkele
malen in de problemen doordat de
snelleAdzjojev teveel ruimte kreeg.
Na de omzetting, waardoor Diliber-
to in de mandekking belandde, tik-
ten de minuten op het scorebord
weg zonder dat echt de alarmbel
moest worden geluid. Alleen enkele
vrije trappen van Derkach waren
nietvan gevaar ontbloot. Roda vond
het best zo, Metallist-coach Lem-
jesjko dsuidelijk niet. Hij bracht na
rust aanvaller Tarassov - die
vreemd genoeg niet in de basis

CHARKOV - „Dat neemt
mij niemand meer af. Negen
jaar heb ik bij PSV ge-
speeld, maar altijd werden
we in de tweede ronde uit-
geschakeld. Nu speel ik bij
een provincieclubje en nu
lukt het opeens wel om de
derde doorgang te bereiken.
Dat is toch fantastisch". De
vreugde bij Ernie Brandts
was buiten alle proporties.
De stopperreus die toch al
heel wat ballen onschade-
lijk had gemaakt, balde een
vuist en rende meteen na
het eindsignaal richting
doelman Jan Nederburgh
om in diens armen te sprin-
gen. De sluitpost dacht op
dat moment hetzelfde, het-
geen een zeer komisch ef-
fect tot gevolg had. „Het
was eventjes pijnlijk, maar
ach, het bereiken van de
kwartfinales deed dat
beetje pijn wel vergeten. De
zenuwen werden lang op de
proef gesteld, maar het ge-
duld is beloond."

Roda JC-MVV naar
vrijdag 9 december

KERKRADE - De Limburgse
derby tussen Roda JC en MW,
die oorspronkelijk gepland stond
op zondag 11 december aanstaan-
de, is verplaatst naar vrijdag 9 de-
cember, aanvang 19.30 uur. Dit in
verband met een samenvatting in
KRO's Brandpunt.

Op het moment dat het duel ge-
staakt werd, leidde Rode Ster met
1-0 door een treffer van Dejan Savi-
cevic in de 50e minuut. Toen was er
al nauwelijks zicht meer in het sta-
dion in Belgrado. De toeschouwers
hebben dan waarschijnlijk ook niet
meegekregen dat Virdis enkele se-
conden voordat de arbiter tot sta-
ken van het duel besloot, uit het
veld werd gestuurd omdat hij de
Joegoslaaf Juric had geslagen.
Bij AC Milan werd de geblesseerde
Ruud Gullit duidelijk gemist.

" Klapzoen op zn Russisch: Silvio Diliberto (rechts) en Mi-
chel Boerebach. Foto: 3.P00T/DRIES LINSSEN

handen op de rug moeten hou-
den, omdat we wisten dat de
scheidsrechter makkelijk straf-
schoppen weg gaf. Na een kwar-
tier gaf hij die pogingen echter
gelukkig op"

Manuel Sanchez Torres ging als
een stier te keer in een arena. Hij
'vrat' kilometers en stelde zich
geheel in dienst van het elftal.
„Wat was die scheidsrechter een
kanjer", moest Torres, die een
pijnlijke enkelkoelde met ijs, be-
kennen. „Hij zag alles. Aan echt
aanvallen ben ik helaas niet toe-
gekomen. Dat geeft ook niet, we
zijn er door en dat is het voor-
naamste".

Michel Boerebach vond de sfeer
in het stadion indrukwekkend.
„Daar werd je stil van. Boven-
dien verstonden we elkaar niet
eens. Het is toch wel leuk dat wij
met ons clubje zo goed overeind
gebleven zijn, want het was een
heksenketel. Wie weet schoppen
we het ook nog tot de finale".
Gêne Hanssen was gisteravond
een koele kikker. Even kreeg hij
het benauwd. „Vooral toen de
Russen erg gevaarlijke ballen in
het strafschopgebied gooiden.
Maar onze missie is geslaagd. Ik
heb ook altijd goede hoop ge-
koesterd omdat de Russen diver-
se slechte wedstrijden achter el-
kaar hebben gespeeld en dan
niet plots tegen ons een berepar-
tij kunnen spelen".

René Trost genoot in zijn eentje,
lui achterover liggend in een
stoel in de kleedkamer, van het
succes. „Het was hard werken,
stug verdedigen en opboksen te-
gen een steeds grotere druk. Al-
leen toen de snelle Ivanov inviel
hebben we het even moeilijk ge-
had omdat ik plots tegenover
twee man kwam te staan. Toen
Dilberto iets opschoof, was weer
alles oké.

Roda JC trok zich na afloop te-
rug in het hotel om de eerste
champagnekurken te laten plof-
fen en het glas te heffen. „Laat
Sampdoria en Barcelona nu
maar komen. Op dit moment
kunnen wij iedereen aan", was
de algemene stemming in het
Kerkraadse kamp.

teren". Wilbert Suvrijn heeft
nooit getwijfeld aan zijn ploeg.
„Ik heb altijd gezegd dat we ver-
der zouden komen."

Jan Nederburgh was een beetje
geïmponeerd door het furieuze
begin van Charkov. „Als keeper
voel je je niet lekker als er niet
veel te doen is en op het moment
dat de bal niet goed genoeg werd
weggewerkt, was er paniek. Eén
ding wist ik echter zeker: als de

Russen lange tijd niet scoren,
dan gaan ze gehaaster spelen en
dan gaat het langzaam maar ze-
ker mis. Dat was mijn strohalm".

Silvio Dilberto moest zijn crea-
tieve rol al snel inruilen voor een
verdedigende taak. „Ik wist in de
eerste minuut niet precies hoe ik
die Adzjojev moest aanpakken.
Hij was een geslepen vos diekos-
te wat kost een strafschop wilde
versieren. Ik heb daarom mijn

Ook bij de rest van de spelers, de
bank en de supporters was het
eindsignaal van de Griekse
scheidsrechter het beginsignaal
voor een immense vreugdeëx-
plosie. „De wedstrijd was een
thriller met een happy end", ver-
volgdeBrandts. „Ik moet de hele
ploeg een compliment maken.
ledereen heeft zich uit de naad
gewerkt. Wat er nu komt maakt
niet uit. Blijft voorop staan dat ik
nu wel eens in een uitverkocht
stadion wil spelen. Wij staan tot
maart in de schijnwerpers, daar
kun je als speler ook op teren.
Mijn contract loopt namelijk af
en dan is zon kwartfinale een
uitstekende gelegenheid om nog
eens wat van je te laten zien."

Eric van de Luer strompelde do-
delijk vermoeid de kleedruimte
binnen. „Het werk zit er op", riep
hij met een grote glimlach en liet
zich theatraal in een stoel vallen.

Van de Luer toonde zich op-
nieuw een rustige, hard werken-
de speler. „In wedstrijden waar
iets op het spel staat, speel ik
meestal op mijn best", verklaar-
de de aanvallende middenvelder.
„Maar wat een spanning in die
wedstrijd! Op een gegeven mo-
ment dacht ik: nu scoort Mental-
list. Gelukkig was vrouwe Fortu-
na ons echter goed gezind".

John van Loen hief uit volle
borst het 'Wat zijn die Russen
stil' aan. Enkele minuten daar-
voor had hij ergens plaats geno-
men op de schouders van Hans-
sen, daarbij de constructie Fra-
ser-Nederburgh volgend. „Ik heb
mijn best gedaan en de bal vol-
gens opdracht goed vastgehou-
den". Meer ergerde Van Loen
zich aan het gedrag van zijn ci-
pier Pantsjisjin „Ik kreeg een el-
leboogstoot van hem en hij sloeg
me tegen de ribben. Daarop heb
ik hem ook een beetje zitten trei-

Metallist stuit op goed georganiseerde verdediging

Roda ijzersterk

. (ADVERTENTIE)
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vSls 7 1DAAR WORDT U F 750rRIJKER VAN j
AËRODYNAMISCHE super-accessoires ter waarde van f 1.250,-, dat

WIELPLATEN nQg nQoit vertooncl Dat is f 750 -winst.
Dat verhoogt bovendien èn het aan-

zien èn de waarde van diekompakte multiklep-
*Bij aankoop pen-kampioen. Nog geen Starlet? Toch komen,
van een nieuwe Starlet. Want onze inruilprijzen zijn ook al zo super.

HEYTHÜYSEN - AUTOBEDRIJF GIELEN-AARTS B.V. - Stationsstraat 29 - Tel. 04749-1728 «
OIRSBEEK -AUTOM.BEDRUF MENGELERS B.V. - Provinciaieweg Zuid 91 -Tel. 04492-1814.
POSTERHOLT - AUTOBEDRIJF JAN BAKKES B.V. - Roermondseweg 16A - Tel. 04742-2444 "LANDGRAAF - AUTOM.BEDRUF MENGELERS B.V. - Baanstraat 129 - Tel. 045-318888. SCHIN
OP GEUL - 'GARAGE J.H. WIERTZ - Valkenburgerweg 133 - Tel. 04459-1258 " SITTARD -AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V - Rijksweg Zuid 212 - Tel. 04490-21000 " SUSTEREN -"AUTOM.BEDRUF SWENTIBOLD B.V. - Rijksweg Noord 54 -Tel. 04499-3300 " ULESTRATEN -
AUTOM.BEDRIJF LOUIS PETïT B.V. - Langs de Gewannen 8 - Tei. 043-642703.

*Off. Agent 40

ALLETOYOTAS HEBBEN 2 JAAR GARANTIE TOT EEN MAXIMUM VAN 100.000 KM BOVENDIEN 6 JAAR CARROSSERIEGARANTIE TEGEN DOOR-
ROESTEN VAN BINNENUIT OP PERSONENWAGENS EN ALLE "AF FABRIEK - I _JF___\W/_'Ll ■ M ,--.—~ _——-.-.
GELEVERDE GESLOTEN BEDRIJFSWAGENS PRIJZEN INCL BTW.EXCL AFLE- I ■ # k 4 O 1 BA 1 JAKHN Bfc ItK
VERINGSKOSTEN WIJZIGINGEN IN PRIJS EN UITVOERING VOORBEHOUDEN. F * * -mt m mmt <"»■■" i-'-.i^i».

Te k. Akai MIDISET, pick-
up, dig. FM-MG tuner, cass.
deck, versterker 2x 45 W
met BNS. T.e.a.b. Tel.
04498-53051 of na 18.00 uur
04746-3226.

Gratis
gebracht en geplaatst
nieuwe en gebruikte gas-,
kolen-, olie-, hout- antieke
kachels. Honderden gul-
dens voordeel. De Kachel-
smid, 'n begrip. Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Véél nieuw, véél keuze
en ... véél

halve prijzen
Mode Haan

Hoogstraat 98, Landgraaf
200 m nabij winkelcentrum
Vloer- en WANDTEGELS,
vanaf ’ 14,95 p.m2, mcl.BTW. Tegelhandel Janssen,
De Hut 7, Gulpen, tel.
04450-1970. ,
Te k. Crane KETEL 28.000
k.cal. Tel. 045-752139.
Te k. droog BRANDHOUT
per m3’35,-; Geen schaal-
delen. Tel. 045-214026.
Lesley 2 top (Solton)
MENGPAN. 16-kanaals,
electr. echo, RVSA. Tel.
045-225899.
Let op: laatste partij COL-
TRUIEN ’l3,- een koop
’11,50 p.st. Laatste gevr.
spijkerjassen kort en half
lang ’ 80.-; spijkerstrech-
broeken black en bleu’ 50,--; laatste spijkerbroeken
normaal halfwijd ’ 37,50 en

’ 45,-. Alles werkkleding.Hoek Hogeweg-Lindeweg
77A Voerendaal.
STOOKHOUT, 4 m 3 ge-
mengd: ’ 280,-: eiken 3 m 3:’255;-. Tel. 045-318518.
Te k. 18k. D.RING m. 1
blauwe saf. rondom brilj.,
0,50 k. 045-750587.
Te k. dubbelbeds BREI-
MACHINE m. Brother m.
ponskaarten m. toebeh.
Vr.pr. ’ 1800,-. 045-220274.
TIENERKAMER en oma-
slaapkamer keukenkast.
Dr. Cl. Meulemansstraat 37,
Heerlen.
Te k. 2-3-zits lederenBANKSTEL, kleur crème,vr.pr. ’600,-. Tel. 045-
-72,337.
Te k. brommerhelm. ’ 25,-;
zw./w. grootbeeld, ’ 50,-; tv-draaivoet, ’ 50,-: staande
kapstok, wit, ’35,-; 2-zits
bankje, stof, ’ 50,-; OLIE-VERFSCHiLDERIJ metlijst, ’ 195,-; bontjasje, vos,’295.-, mt. 40, i.g.st. Tel.
045-710839.
BRANDHOUT, eike- en
beukehout, op maat ge-
zaagd, afte halenvoor /' 55,-
-p.m3. Van Thoor, Holstraat
33, Margraten, tel. 04458-
-1818.
Goede gebr. KLEUREN-
TELEVISIES, met of zon-
der afst.bed. of teletekst,
prijzen va. ’ 150,-; videoVHS en Bèta, va. ’ 300,-. H.Scholl, Markt 1, Hoens-
broek, 045-219222.

Te k. COMPUTER Com-
modore Amiga 500 met in-
geb. diskdrive, tv-module
en vele extra's, 7 mnd. oud,
pr. n.o.t.k. 045-460475.

GOUD, zilv., munt., postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109 Geleen.
VIDEO'S VHS, kleuren-
tv's v.a. 12 kan. en stereoto-
rens gevr. Defect geen be-
zwaar. 04406-12875.
KLEUREN-TV'S met tele-
tekst gevr. Ook VHS video.
04406- 12875.
Wij kopen GOUD, Brilj.,
munten enz. Contant geld.
Verseveld Saroleastr. 80A,
Heerlen. Tel. 045-714666.
Leg verp.
Tek. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.
Tel. 045-216475 of 727711.
Te k. gevr. WIENER Vier-
rijer, tel. 045-251437.
Te k. gevr. oud ijzer en ME-
TALEN, sloop en schade-
auto's. Tel. 045-272216,
272516, ook 's avonds.

Geld nodig?
lets overbodig?

Niet lang hellen ...
snel bellen!

Winkel van Sinkel,
in- en verkoop goederen.
Heerlen - Landgraaf
-Hoensbroek, tel. 045-

-323077 - 325500.

Gem. mooie KAMER te h.
te Valkenburg. 04406-12875.
Te huur Kerkrade-Bleijer-
heide, een zeer nette rustige
ETAGEWONING, geschikt
voor ouder echtpaar of al-
leenst. ’BB5,- p.mnd. mcl.
stook-serv.kosten en stoff.
Inl. 04490-48180.
Te huur gemeubileerde
KAMERS. Hoogstr. 152,
Nieuwenhagen. Tel. 045-
-317215.
Te h. mooie gem. KAMERS
m. cv., gebr. v. tel., keuken,douche, te Kerkrade. 045-
-452128.
Voor bestellingen en kleine
VERHUIZINGEN. Even
bellen. Tel. 045-353160.
Gestoffeerde en gemeubi-
leerde KAMERST te h.,
eigen keuken, all-in. Te
bevr. Pr. Hendriklaan 112,
Brunssum, tel. 045-252000.
NIEUWSTADT: te huur kl.
bungalow met 3 slaapka-
mers, berging en garage.
Direkt te aanv. Br.ond.nr.
SI 605 LD, Baandert 16,
6136 ER Sittard.
Rijksweg-Zuid, SITTAD: te
h. aangeb. 3- en 4-kamerap-
partementen. Te bevr.
04754-3555. *
KAMER te huur. Taxi Bre-
ko, Akerstraat 132, Hoens-
broek.
Te huur APPARTEMENT
in natuurgebied. TeL 04459-
-2120.
APPARTEMENT te huur,
met meubilair. Pappersjans
42, Heerlerheide.

Te huur luxe APPARTE-
MENT v. alleenst. ofpaar te
Kerkrade/Vink, 045-725667.
Mooi gemeubileerde
ZIT/SLPK. Tel. 045-321338.
Te h. MAGAZIJN of op-
slagruimte m. kantoor
± 250m2teBrunssum. 045-
-252257.
Riante BOYENWONING
nabij ziekenh. Heerlen, ge-
stoff ’ 825,- all in. Tel. 045-
-422288 na 18.00 uur.
HEERLEN-C gr. kamer in
studentenhuis, geze. keu-
ken, douche, vrij 1 dcc., tel.
045-711386.
SCHIN OP GEUL: appar-
tement te huur, eigen op-
gang, kamer, keuken,
slaapkamer, douche, wc,
berging, geh. cv.; parkeer-
plaats.Tel. 04459-1379.
Te huur mooie EENGE-
ZINSWONING, huursubs.
mogelijk. Inl. 04490-26503.
Heel mooi APPARTE-
MENT: woonkamer, eetka-
mer, slaapkamer, wc, keu-
ken, douche, cv.; tuin, te-
l.aansl.; huursubs. Tel. 045-
-310706.
Te h. HEERLEN-CEN-
TRUM: 2-kamerbovenwo-
ning met gebruik van keu-
ken en douche, per 15-11-
-'BB. Tel. 045-710839.

Nette WONING of flat met
2 slaapkamers, huur max.

’ 500,-, omg. Heerlen,
Hoensbroek, Nuth of Ge-leen. Tel. 045-417551.
Te h. gevr. excl. WOON-
HUIS 8 tot 10 kamers, gun-
stig gel. aan grens vanaf
febr. 1989, teL 09-49-214-
-95260 of br. o. no. HK 564
Limb. DagbL, Postbus
3100, 6401 PP Heerlen.
Te h. gevr. huis te BRUNS-
SUM of dir. omgev., géén
boyenwoning. 04490-13439.
Te h. gevr. APPARTE-
MENT in Brunssum of om-
gev., huur tot ’500,-. Tel.
045-262844 ma. t/m vrijd.
van 8.00-16.00 uur.
Te h. gevr. KAMER te Ge-
leen of omg., ± ’450,-
-p.mnd. Br.ond.nr. GE 789
LD, Markt 3, 6161 GE Ge-
leen.

Te k. nabij ABP, BELEG-
GINGSPAND, huur

’ 29.000,- per jaar. JCooppr.

’ 183.000,-. Tel. 045-711617.
KERKRADE, Patronaat-
straat 96: ruime tussenwo-
ning, bestaande uit 2 fraaie,
zelfstandige woonruimtes.
De opbrengstvan 1 woning
is voldoende voor de rente-
dekking. ’ 155.000,- k.k.
Wijman & Partners Vast-
goed, tel. 045-728671.

HEERLEN, Fossielenerf
492: woning met carport,
schuur, voor- en achtertuin,
3 slaapkamers, badkamer
met 2e toilet, deels dubbel
glas. Prijs ’103.000,- k.k.
Bij 100% financiering netto
maandlast ca. ’540,-. Ver-
huiskosten ad. ’2OOO,- ko-
men voor onze rekening.
Wijman & Partners Vast-
goed, Schelsberg 149, Heer-ren, tel. 045-728671. _
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SCHAESBERG, Ruiters-
straat 22: goed gerenoveerd
en geïsoleerd halfvrijstaand
woonhuis met tuin en com-
plete keuken. Het woon-huis heeft alle moderne ge-
makken en ouderwetse
ruimte, ’95.000,- k.k. Wij-
man & Partners Vastgoed,
tel. 045-728671.
HOENSBROEK, Amsten-
raderweg 96: nostalgisch,
ouder woonhuis, voorzien
van alle modern comfort,
met inpandige garage entuin. ’ 89.000,- k.k. Bij 100%
financiering netto maand-last ca. ’485,-. Wijman &Partners Vastgoed, tel. 045-
-728671.
ÜBACH OVER WORMS,
Troereberg 22: hoekwoning
met berging en tuin, woon-kamer, badkamer met lig-
bad, 3 slaapkamers. Vr.pr.
’98.000,- k.k. Wijman &Partners Vastgoed, tel. 045-
-728671.
LANDGRAAF: te koop
woonhuis. Ind.: woonka-
mer 26 m 2, gr. keuken, ser-
re, hobbyruimte, badkamer
met ligbad en berging, 3
slaapkamers, zolder, Kel-
der, tuin met schuur, gehele
pand voorzien van rollui-
ken. Vr.pr. ’94.000,-. Tel.
045-312909.
HEKSENBERG, Specht-
straat 10: zeer goed onder-
houden, halfvrijstaand
woonhuis, geh. voorzien
van rolluiken. Ind.: tuin,
kelder, berging, woonka-
mer en keuken, 3 slaapka:
mers, badkamer met ligbad
en 2e toilet, zolder. Prijs

’ 143.000,- k.k. Tel. 223002.b.g.g. 7931Ï9.

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meet
dan u denkt! (Verhuur zon
der borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorter
STEENSTRIPS vanal

’ 9,50 per m2; stenen vanal
’0,35 p.st. Het meeste uü
voorraad leverbaar. Frepj
Staringstr. 123-125, Heer
len-Molenberg (achter Phi
lipsfabriek) Tel. 045-423641
KANTELDEUREN en rolluiken bestellen? Strater
Voerendaal bellen, (ooi.
voor industrie). Tenelen
weg 8-10, tel. 045-750187.
Te huur BOUWLIFT. Tel
04498-52641 na 17.00 uur.

HONDENTRIMSALON
Cobbenhaegen, Grasbroe
kerweg 42, Heerlen, tel. 045
725260.
Te k. CHINCHILLA'S me
kooi, v.a. ’ 50,-; tevens laag
ste prijzenvoor al onze diei
voeders. Dierenspeciaal
zaak Jan Bergsma, Ham
molenweg 3 Kerkrade.

I 9—.
stadsschouwburg heerlen
Openingstijden: ma. t/m vr. 10.00 -15.00 uur, za. 10.00-

-12.00 uur, één uur voor aanvang. Tel.: 045-716607.

I Compani ..ROTA FELLINI" PVTPMI _BTfi!l
muziek/filmtheater, f 15,-; Kt2____U9i
paspoorten ’ 12,-. Volkstheater Heerlen

„ANTIGONE" van Jean
IjMMI BJiTÜH Anouilh. ’ 13,50; paspoorten
■£_____________________________________■_______________■__■ ’ 10,-(kleine zaal).
Stichting Bredase Opera Vr. 18 nov première tg v
„CAVALLERIA RUSTiCANA" opening kleine zaal
en „I PAGLIACCI". / 30.- - _TWVT^______________l

’ 27- - / 24,-. | iA___Jl_J_H_B__i_^

BZN uitverkocht! ?,**"?" Y£?! TAÜInternationaal Poèziefestiv»1
■WffVPWnMM^^YVB en Symposium
|^B__-_y-M-U-^-Bi-MIU Vr. 18 nov. 20.00 u Poëzie I
TRY-OUT Volkstheater Za. 19 nov. 14.30 u.
Heerlen „ANTIGONE" van Symposium
Jean Anouilh. ’ 10,-r Za 19 nov. 20.30 u. Poëzie
paspoorten ’ 6,50 (kleine Zo. 20 nov. 14.30 u. Poëzie «
zaal). Zo. 20 nov. 20.30 u. Poëzie I»

Toegangsprijs ’ 12,50;
__Pj___-_^^____ paspoorten ’ 7,50.
(JJJJJJ (gjjjjj Poëziekaarl (Poëzie I, 11, 111. M
HERMAN FINKERS ' 24'~'
uitverkochtl Symposium gratis

toegankelijk.

|2_S
LIMBURGS SYMPHONIE Expositie „EMOTIES IN
ORKEST 0.1.v. Salvador Mas BEELD" i.h.k.v. congres
Conde; solist: Gil Sharon, „Kunst en Psychiatrie".
viool, ’ 21,- - ’ 18,50 - Geopend tijdens kassa-uren

’ 15,50; paspoorten ’ 14,50. en voorstellingen.
!___✓

Vr. 11 nov. Limburgs Symphonie Orkest
20.00 uur 0.1.v. Salvador Mas Conde. Solist: llya

Grubert, viool. Werken van Griek,
Tsjaikowski, Brahms.
Entree ’ 15,50// 11,75

Za. 12 nov. Jeans
20.00 uur Uitverkocht
Zo. 13 nov. Ein sjlum houn lék ouch waal ens in
20.00 uur de netele

Limburgs Toneel Sittard.
Uitverkocht

Di. 15 nov. Een gelukkige hand
20.00 .uur Toneelstuk met Mary Dresselhuys en

Ton Lensink.
Entree ’ 23,50//19,50 __.

Di. 22 nov. Paul de Leeuw
20.00 uur De Rozebotteltijd.

Entree ’ 19,50//15,75
Wo. 23 nov. Ein sjlum houn lék ouch waal ens in
20.00 uur de netele

Limburgs Toneel Sittard.
Uitverkocht

Vr. 25 nov. James Galway
20.00 uur Aan de vleugel: Philip Moll. Werken van

Dvorak, Feld, Bach, Prokofiev.
Entree ’ 23,50//19,50 _,

Expositie: Jan Kerpel, tekstbeelden
Openingstijden kassa: dinsdag fm vrijdag 10.00 -16.00 uur; zaterdag 1.00 -12.00 uur. Maandag
gesloten. bm'L

__^

I flfY CULTUREEL|f Cf CENTRUML»A KERKRADE
Do. 10 nov. 20 u. Wijngrachttheater- LIMBURGS SYMPHONIE ORKEST
Dirigent: Salvador Mas Conde. Solist: llya Grubert

[ (viool). Programma: Grieg (Peer Gynt 1e suite),
l Tschaikowsky (vioolconcert) en Brahms (3e

Symphonie)
Entree ’ 16,-; Passen ’ 11,20. I__ *.

"■ Vr. 11 nov. 20 u. Wijngrachttheater
GAT IN KOP
Komisch toneelstuk door Het Vervolg uit Maastricht.
Entree ’ll,-; Passen ’ 7,70

Za. 12 nov. 20 u. Wijngrachttheater
1 JENNY AREAN en GEORGE GROOT

Entree / 19,-; Passen ’ 13,30i _ ' 'Zo. 13 nov. 15 u. Wijngrachttheater
DE DRAAK
Familievoorstelling door Het Vervolg uit Maastricht.
Voor iedereen vanaf een jaar of acht.
Entree ’ 11,-; Passen ’ 7,70; Kind. ’ 5-: i i
Do. 17 nov. 20 u. Wijngrachttheater
BENNY NEYMAN
in „Vanavond is van ons"
Entree ’ 25,-; Passen ’ 17,50

Even bellen is voldoende: 045-454141
| Openingstijden kassa:'do.-vr. 10.00-16.00 uur; za.

10.00-12.00 uur; vanaf één uur voor aanvang
voorstelling.. s^- Honde- en KIPPENHOK-

ï KEN vanaf ’ 195,-. Hout-- bouw Übachs, Eygels-

" hovergracht 39, Kerkrade-
_

Vink. Tel. 045-460252.
1 Grote VOGELMARKT op- zaterdag 12 nov. van 10.30i tot 14.00 uur in lokaal Thei Corner, Or. Nassaustr. 40,> Schaesberg-Landgraaf.
■ Jonge bruine en zwarte
[ KIPPEN aan-tegen de leg
,en pluimveebenodigdhe-

den. H. Ploemen, Broek-

' huizenstr. 53 B Rimburg.- 045-320229.

ITe k. 3 PAARDJES 1, met
papieren, prijs ’ 2500,-.
Wouterse, Koelkoelerweg

1 28, Heerlen, tel. 045-230148?. Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kaketoes en ara's. Tel.- 04490-75359.

f Te k. witte PERZEN, poes-
f jeen kater, met stamboom.
t Stationsstraat 1148, Elsloo.
a Te k. Mechelse HERDER-- PUPS, dress. afst. H.- Braam, Spoordamstr. 12_ Heerlen. Tel. 045-720129.
- Te k. blonde BOUVIER-
-1 PUPS met stamb.. ingeënt
* en ontwormd. Tel. 08859-- 52369.
r PAARDEDEKENS af ma-
'" gazijn. Nergens goedkoper.

Zat. van 10 tot 16 uur. Sit-
■ tarderweg 72A Heerlen.

'- Te k. HONDA XL 500 off
'■ the road, bj. '82. Tel. 045-
-_ 456364.
i MBMBBfIBII
■> l I

1- Te k. RACEFIETS, Jan
i- Jansen, ’300,-; evt. ruil v._ gew. fiets, 045-463989.

WINTERJACKS van Hsj
da, Yamaha, Vespa *J3

’ 199,- voor ’ 139,-. Br*
fietsspecialist Math Sal°B

Limbricht. —-iï£
Te k. Maxi PUCH, bi '$sterwielen, verz. en he(
’600,-. Tel. 045-318171. ■18.00 uur. y

Hamilton DAMES/*1!
RENFIETS met trorntó
remmen ’399,-; Hami'7
dames/herenfiets met <*!rugtraprem ’299,-; >goedkoopste met supeP.jji
vice. Tweewielerspeci^
Math Salden Limbrichty

PIANO'S en vleugels in »!'
prijsklassen. Stemm., W
verh., transp. H.J. ScWk
ters, Ford Willemweg *Maastricht. 043-217700.^/
Fender GITAARV^
STERKER type SquirO
Watt, 3 mnd. oud, Jk
’200,-; Te bevr. 045-417*'
na 18 uur.
Te k. PIANO, merk Stejt
graber 8 Söhne-Bayre)_j
vr.pr. ’3900,-. TeL °* \714941, na 18.00 uur. A

Franse alpen 4-pes. ALi
t.o. skilift, mooi wande*
bied, kerst vrij. TeL
711386. A
De SKIWERKPLAATS J
open! Do. 17.00 tot Vgk
uur, vr. van 16.00 tot \huur en za. van 10.00 tot ï<u
uur. Nu ook voorde'li
skikleding. Eikendera
16, Heerlen, tel. 045-716^[b.g.g. 711040. y



treffer toe aan de meewerkende Oostduitser Scholz. Inter
Milaan verdedigde in het eigen Giuseppe Meazza de
winst van twee weken geleden in Zweden (1-0) met suc-
ces. Tegen Malmö werd het na een overigens matige wed-
strijd 1-1, met treffers van Diaz en Nilsson.
Het Westduitse clubvoetbal evenaart de inbreng van Ita-
lië bijna. De Bundesliga kent drie vertegenwoordigers in
de achtste finales, Vfb Stuttgart, 1. FC Köln en Bayern
München. Bayern zette de zwakke Tsjechoslowaken van
Dunajska Streda voor de tweede keer met twee treffers |
verschil op hun nummer. Köln haalde met veel inzet te-
gen Glasgow Rangers een gelijkspel (1-1) uit het Ibrox-
park, waardoor de Westduitsers voor de tweede achter-
eenvolgende dag (dinsdag Werder Bremen tegen Celtic)
overeind bleven in de confrontatie met het Schotse voet-
bal. Stuttgart, de ploeg van Arie Haan, speelde weinig
geinspireerd tegen Dynamo Zagreb en kwam na de met
3-1 gewonnen uitwedstrijd dit keer slechts tot een gelijk-
spel: 1-1.

Roma de inspiratie om dezaak op het veld recht te zetten.
AS Roma zette de toon voor dé" Italiaanse clubs. Liefst
een kwart van de overgebleven ploegen in het UEFA-be-
kertoernooi komt uit Italië. Juventus had geen moeite de
winst van twee weken geleden (5-1) bij Athletic Bilbao te
verdedigen. Bij 3-1 voor de Basken, twintig minuten voor
tijd, leek het nog spannend te worden, maar Juventus,
dat in de eerste helft door Laudrup op voorsprong was
gekomen, sloot op 3-2 af. Napoli maakte voor eigen pu-
bliek de klus tegen Leipzig koel af. Binnen 120 seconden
zorgde Francini al voor de veilige treffer. In de tweede
helft zorgde De Agostini voor 2-0, al schreven velen de

Voller maakte één doelpunt en dwong de strafschop af,
die Giannini achttien minuten voor tijd de gelegenheid
tot de beslissende treffer gaf. Giannini was de speler, die
in Belgrado kort voor tijd door een aansteker werd ge-
vloerd. De Italiaanse international werd toen per bran-
card afgevoerd, maar alle pogingen van Roma om bij de
rechtsprekers van de UEFA de 4-2 omgezet te krijgen in
een reglementaire 0-3 mislukten. Alle nasleep gaf bij AS

HEERLEN -Rudi Voller heeft zijn beste wedstrijd in an-
derhalf jaar Italië aangewend om het één helft met tien
man opererende AS Roma langs Partizan Belgrado bij de
laatste zestien van het UEFA-bekertoernooi te brengen.
De Westduitse international is meestal bankzitter in
Rome, maar moest woensdag aan de slag wegens de
schorsingen van zijn teamgenoten Renato en Rizzitelli.
De miskende Voller bleek een voortdurende plaag voor
de Joegoslaven, die door de 2-0 van Roma hun voor-
sprong van 4-2 uit de eerste wedstrijd verloren zagen
gaan.

door fred sochacki
Belgische
selectie
zonder

verrassingen
BRUSSEL - Bondscoach Guj
Thijs heeft geen wijzigingen aan
gebracht in zijn selectie voor he
Belgisch voetbalefltal, dat vol
gende week woensdag voor zijr
tweede kwalificatieduel ui
groep 7 van de wereldtitelstrijc
moet aantreden tegen Tsjecho
Slowakije. Thijs heeft zijn ver
trouwen gesteld in de zestiet
spelers, die drie weken geleder
de keuzegroep vormden voor d<
met 1-0 gewonnen wedstrijd te
gen Zwitserland. De PSV'er Ge
rets, die in Brussel op de ban!
bleef, zal volgens eerdere uit
spraken van Thijs in Praag al:
vijfde verdediger optreden.

Selectie Belgisch elftal: doel Bodart ei
Preud'homme; defensie Clijsters. De
mol, Gerets, Grun, Versavel en Ver
voort; middenveld Ceulemans, Em
mers. Scifo, Vanderelst en Vercauteren
aanval Nilis, Severevns en Vevt.

Na draw (1-1) in Genève
FC Groningen
ronde verder

PORTO - PSV heeft het ver-
plichte nummer tegen FC Por-
to professioneel afgewerkt.
Weliswaar ging dat ten koste
van een nederlaag (2-0), maar
dat was het laatste waar men
in het Eindhovense kamp van
wakker lag. PSV wilde niet af-
gaan in Portugal en daarnaast
zuinig omspringen met de
krachten. Die doelstelling
werd bereikt en om meer was
het de equipe van Guus Hid-
dink niet te doen.
„Maar toch", relativeerde de coach
naderhand „hadden die twee doel-
punten nooit mogen vallen. Het wa-
ren beide persoonlijke fouten van
spelers, die dergelijke missers op
dit niveau niet mogen maken. Echt
in de problemen zijn we weliswaar
geen moment gekomen, maar de
meesten waren toch te zelfverze-
kerd bezig met die 5-0-voorsrong in
gedachten".
Met de bedoeling om juist een der-
gelijke instelling te voorkomen, had
Sören Lerby zijn ploeggenoten in
de dagen voor het treffen nogmaals
gewezen op de blamage die hij in-
dertijd met Ajax tegen Omonia Ni-
cosia beleefde. De Amsterdammers
begonnen toen met een' 10-0-voor-
sprong aan de return en maakten
van de trip naar het Middellandse
Zee-eiland een schoolreisje. Ajax
stond binnen de kortste keren met
4-0 achter, hetgeen de spelers toen
op een fikse boete kwam te staan.
Dat mocht en zou in Porto niet ge-
beuren.

Groningen heeft in
zijn bestaan zeven
Europese uitwed-
strijden gespeeld.
Met uitzondering
van Guimaraes, twee
jaar geleden, scoorde
de ploeg altijd op
vreemde bodem.
Servette had het
kunnen weten, maar
had na afloop niets
beters te doen dan
treuren over de ge-
miste kansen. Trai-
ner Westerhof was
kort maar krachtig
met zijn reactie.
„Voor deze club is
dat fantastisch."
Servette: Kobel; Hass-
laer (Hertig), Bamert, Be-
snard en Schallibaum;
Sinval, Cacciapaglia, Fa-
Vre en Bonvin; Rumme-
nigge en Eriksen.
Groningen: Tukker; De
Wolf, Van Dijk en Boek-
weg; Olde Riekerink,
Koorman, Regtop. Roos-
sien en Ten Caat; Eijkel-
kamp en Meijer.

de tegenstander leek
te bezwijken.

liaanse scheidsrech-
ter Lanesa gaf geel
aan Besnard van
Servette en De Wolff
van Groningen.
Evenals in de thuis-
wedstrijd behaalde
Groningen een wel-
haast perfect resul-
taat in een matige
wedstrijd. De ploeg
deed ongeveer alles
wat trainer Wester-
hof vooraf had ver-
boden, maar deed
één ding wel goed:
Groningen scoorde
opnieuw. De gelijk-
maker van Hennie
Meijer in de tweede
helft was de redding
op het moment, dat
de onervaren ploeg
onder de druk van

GENEVE - FC Gro-ningen heeft gister-
avond de derde ron-
de van het toernooiom de UEFA-beker
bereikt. Na AtleticoMadrid schakelde deNederlandse club
Servette uit. In Ge-
nève werd het 1-1,hetgeen na de thuis-
zege van 2-0 ruim
voldoende was voor
Plaatsing bij de laat-
ste zestien. Henny
Meijer bracht deGroningers na 64 mi-
nuten langszij, nadat
Servette een kwar-tier voor rust door
Schallibaum de lei-
ding had genomen.
Er waren 12.000 toe-
schouwers en de Ita-

" Vanenburg holt achter Sousa aanKV Mechelen nieuwe
topclub van België

Barcelona verder door penaltys

FC Porto - PSV 2-0 (1-0); score: 44.
Rui Aguas 1-0, 83. Domingos 2-0.
Scheidsrechter: Courtney (Eng),
toeschouwers: 19.000.

Porto: Ze Beto; Joao Pinto, Geral-
dao, N'Kongolo en Inacio (46. Do-
mingos); Bandeirinha, Jaime Pache-
co, Magelhaes en Sousa (26. Rui
Aguas); Gomes en Madjer.

PSV: Van Breukelen; Gerets, Koot,
Valckx en Heintze; Ellerman (86.
Veldman), Vanenburg, Koeman en
Lerby; Kieft (46. Gillhaus) en Jans-
sen.

van Hiddink ontbrak te enen m;1
de serieuze wil te scoren. Die \
kon FC Porto in de slotminuten n
ontzegd worden. Madjer omspeel
Jan Heintze, waarna invaller E*
mingos van dichtbij kon inkoppt
Met die tweede treffer kon Porto r
eigen publiek nog enigszins tej
moet komen.
PSV kan met het bereiken van
derde ronde volgens Hiddink „n
tig overwinteren" om in maart a
het volgende Europese karwei
beginnen. „Wie we loten (16 dccc
ber) maakt me eigenlijk weinig ui
sprak hij zelfverzekerd. „Hoew
een makkelijke tegenstander
uiteraard meegenomen".

draad van de eerste helft weer op en
voelde zich nimmer geroepen om
serieus iets aan de achterstand te
doen. FC Porto ging weliswaar wat
opportunistischer te werk, in verle-
genheid werd de verdediging voor
Hans van Breukelen daardoor niet
gebracht. Madjer zorgde incidenteel
wel voor wat opschudding in de
buurt van Van Breukelens doelge-
bied, maar zijn misser was illustra-
tief voor het onvermogen waarmee
FC Porto trachtte de eliminatie uit
het belangrijkste Europese toernooi
enigszins draaglijk te maken. PSV
beperkte zich ook in die periode tot
wat plaagstoten, maar bij de ploeg

Hij bracht met Rui Aguas een derde
aanvallerom onrust te stichten in de
gemoedelijke PSV-opbouw. Sousa,
die tevoren evenals overigens Pa-
checo vanuit kansrijke positie had
gefaald, moest zijn plaats afstaan.
Vrijwel meteen na Rui Aguas' tref-
fer had Wim Kieft de gelijkmakerop
zijn schoen. Ze Beto stond echter in
de baan van het schot. Het laatste
wapenfeit overigens van Wim Kieft.
De netvan eenknieblessure herstel-
de spits mocht in Porto slechts een
helft ingezet worden en werd na
rust vervangen door Hans Gillhaus.
Aan de strijdwijze veranderde die
omzetting niets. PSV pakte de

directe gevolg van interim-trainer
Murca's ingrijpen na een half uur

Bij Europa Cup voor landskampioenen

Monaco dolt Club Brugge

Araszkiewicz miste de vierde straf-
schop voor de thuisclub, Alexanco
en Pachelski misten vervolgens
ook, waardoor de reeks verlengd, moest worden. Toen Lukasik de ze-
vende penalty van Lech tegen de lat
schoot was het pleit in het voordeel
van Barcelona beslecht en dropen
de 25.000 toeschouwers teleurge-
steld af.

Dinamo Bukarest moest op eigen
veld nog hard zwoegen tegen de fel
strijdende Schotten van Dundee
United, dat de reis ondernam met
een nederlaag van 0-1 in de bagage.
Bowman scoorde zowaar elf minu-
ten voor tijd voor de bezoekers, die
echter vier minuten later een harde
dreun kregen te verwerken in de
vorm van de gelijkmaker door Ma-
teut. De tijd was toen nog te kort om
iets terug te doen.

’Premiejager’
Groenendijk

BRUSSEL -KV Mechelen heeft op-nieuw een belangrijke stap gezet in
net streven een Europese topploegte worden. Na het veroveren van de"europa Cup voor bekerwinnaars in
niei loste het gisteren de voormaligeeuropese topper en streekgenootAnderlecht af als nummer één in

elgië. In een vooral in het eerstenalf uur meeslepend duel in hetConstant Vanden Stock-stadion
Werd Anderlecht voorlopig naar hetUveede plan verwezen. De ploegvan Aad de Mos won ook het tweede
auel in Brussel door treffers van Er-wmKoeman en de Israëliër Ohana.
n Brussel kwam de minieme voor-sprong van Mechelen nauwelijks ingevaar. De koploper van de Belgi-sche competitie liet zich alleen het

perste kwartier uit het ritme halenooor de provocerende houding van
Ge tegenstander. Bosman werd daardupe van. De international, diejnesscherp werd bewaakt door zijn
"Jranje-collega Van Tiggelen, ver-
Sfeep na vjer minuten aan
S*rün en kreegvan de Westduitse ar-
biter Tritschler, die zijn handen vol
nad aan het duel, een gelekaart. Vijf
nunuten later ontsnapte de spitsaan een rode na een charge op De
£»roote, die het hele stadion op zijn
K°P zette. Tritschler wenste echter
|net zo snel de zwaarste straf uit te

waardoor de situatie van
Wee weken geleden, toen de Frans-man Vautrot Anderlecht-speler
j^-eshi al na twee minuten naar deJ^feedkamer stuurde achterwege
bleef.

J^een dramatische wedstrijd heeft
*C Barcelona gisteravond in Poz-

toch de plaats in de kwartfina-,esvan het toernooi om deEuropese
beker voor bekerwinnaars veilig ge-
beld. De door Johan Cruijff geleide
Spanjaarden speelden net als in het

Nou Camp met 1-1 gelijk,
jaarna er verlengd moest worden.
*oen doelpunten verder uitbleven*n°esten strafschoppen de beslis-
ing brengen. Barcelona toonde
'en iets bedrevener in deze zenu-

wenoorlog, die ook na de eersteeeks van vijf strafschoppen nogniet was beëindigd (3-3). Renato be-gon met een misser voor Barcelona.

(ADVERTENTIE)

DEN HAAG - In het belangrijkste
Europese bekertoernooi, dat van de
landskampioenen, haalden AS Mo-
naco en Galatasaray gisteren fors
uit. Monaco, dat veertien dagen ge-
leden in de uitwedstrijd met 0-1 ver-
loor van Club Brugge, strafte de
Belgische kampioen fors af: 6-1. Het
Turkse Galatasaray, dat met een
schijnbaar hopeloze achterstand
van 0-3 aan dereturn tegen Neucha-
tel Xamax begon, scoorde in Istan-
bul liefst vijf maal. Rode Ster Bel-
grado - AC Milan werd na 56 minu-
ten in Belgrado afgebroken wegens
een plotseling invallende zeer dich-
te mist. Op het moment dat de West-
duitse scheidsrechter Dieter Pauly
het duel afbrak, leidde de Joegosla-

vische kampioen met 1-0 door een
treffer die slechtseen klein deel van
het publiek heeft gezien. Vanmid-
dag om 15.00 uur komen de twee
clubs opnieuw in actie. De 56 minu-
ten van woensdagavond tellen danniet mee.
Bij AS Monaco en Club Brugge was
de strijd in feite na een halfuur be-
slist. De Fransen stonden toen reeds
met 5-0 voor door treffers van Fofa-
na (2), Touré (2) en Sonor. Audoor
deed voor de Belgen na ruim een
uur iets terug, waarna Fofana, een
speler uit Ivoorkust, het verschil
van vijf doelpunten herstelde. Wan-
neer Monaco de kansen in de twee-
de helft op dezelfde wijze had benut
alsvoor derust dan waren er dubbe-

le cijfers op het scorebord gekomen.
Xamax Neuchatel werd in het zon-
ninge Istanboel in de slotfase volko-
men overklast door de Turken. De
Zwitsers die de eerste ontmoeting
met 3-0 hadden gewonnen waanden
zich een kwartier voor het eindsig-
naal van de Franse scheidsrechter
Quiniou zeker van een plaats in de
kwartfinales. Galatasary stond toen
weliswaar met 2-0voor maar de ver-
dediging van de Heiveten, die zeer
defensief speelden, hield goed
stand. Xamax kon tot de 75e minuut
aan de Turkse furie weerstand bie-
den. Toen Ugur echter voor 3-0
zorgde brak het verweer. Door twee
treffers van Colak, die zijn faam als
koningsschutter waar maakte, in de
80e en 87e minuut werd het tenslot-
te 5-0.

IFK Göteborg, in 1982 en 1987 win-
naar van de UEFA-beker, kon in de
thuiswedstrijd tegen het Albanese
Nentori voor 4400 toeschouwers

CHARKOV - Wisselspeler Alfons
Groenendijk had na de wedstrijd in
Charkov heel speciale zorgen aan
zijn hoofd. Hij vroeg zich temidden
van de feestvreugde af, hoe het nou
met die winstpremie van 4.000 gul-
den zou aflopen. „Ik zit nog in de
ziektewet. Omdat ik normaliter ba-
sisspeler ben, krijg ik ook als ik niet
speel, de premies. De ziektewet
keert echter maar tot een bepaald
bedrag uit. Zit ik dus met een leuke
strop. Maar ach, ik heb er eigenlijk
ook niets voor gedaan", lachte de
bankzitter, die lange tijd gebles-
seerd was.

geen indruk maken. De Zweden d;
veertien dagen geleden in Tiraij
met 3-0 wonnen, zegevierden m;
1-0 dank zij een treffer van Lt
Forsberg.

De dapperste man bij Spartak Mc
kou - Steaua Boekarest was <
Westduitse scheidsrechter Wem
Föckler. Bij een temperatuur v;
min twaalf graden was de arbiter (

enige die geen maillot droeg. Föc
ner kreeg voor zijn moed een a
plaus van de 40.000 toeschouwei
De Russische voetballer hadd<
zichzelf met mutsen getooid o
zich tegen de bittere koude te b
schermen. Steaua, dat thuis ree<|
met 3-0 had gewonnen, was in fei
na elf minuten al veilig toen Lacati
voor 0-1 zorgde. Spartak deedop h
gedeeltelijk besneeuwde veld vl;
voor rust door Tsjerenkov nog w.
wat terug maar Qalint bezorg<i
Steaua, vlak voordat deverkleumc
Föckler affloot, de winst.

(ADVERTENTIE)

RAMEN-DEUREN-"INTERLAND"
Hommerterweg 35 - Hoensbroek-Hrl. Tel.: 045-213928

Dat veranderde op het moment datFC Porto de leiding nam. Magelhaes
soleerde door de Eindhovense de-
fensie, waarna Rui Aguas sneller
reageerde dan Stan Valckx: 1-0. Het

Dezelfde opstelling dus, zij het met
een andere doelstelling. Moest in
Eindhoven de beslissingworden ge-
forceerd, nu kon de ploeg zich be-
perken tot het consolideren van de
confortabele uitgangspositie. Een
rol die PSV op het lijf geschreven
scheen, te meer daar de thuisploeg
van meet af aan niet de indruk wek-
te met al te veel overtuiging aan
eventueel eerherstel te sleutelen.
PSV hield de bal lang in eigen gele-
deren en verplaatste het spel via
veel schijven richting Porto-straf-
schopgebied. De intentie om de
riante voorsprong uit te bouwen
sprak echter vrijwel nooit uit die ac-
tiviteiten.

Onrust

Dat PSV de volgende ronde zou be-
reiken stond na de winst van 5-0
veertien dagen geledenal vast. Voor
de formatie van Guus Hiddink was
het enkel zaak zowel sportief als fy-
siek ongeschonden de revanchege-
voelens die in hetEstadio Das Antas
leefden, het hoofd te bieden. De
PSV-coach koos daartoe hetzelfde
aanvallend concept als tijdens de
ongelijke confrontatie in het Phi-
lipsstadion. „We hebben een naam
hoog te houden als Europees kam-
pioen" luidde het devies. Met welke
formatie kon Hiddink dat beter dan
de Porto-variant van twee weken
geleden. Zelfs al lag daartussen het
allerminst overtuigende competitie-
intermezzo tegen Haarlem en Roda
JC.

Naam

LANDSKAMPIOENEN
Galatasaray - Neuchatel Xamax 5-0 (1-
-0); score: 19. Ugur 1-0, 52. Cuneyt 2-0, 75Ugar 3-0, 80. Tanju 4-0, 87. Tanju 5-0.Scheidsrechter: Quiniou (Fra), toe-schouwers: 35.100.
Spartak Moskou - SteauaBoekarest 1-2U-l»; score: 11.Lakatus 0-1, 44. Tsjeren-
kov 1-1, 90. Balint 1-2. Scheidsrechter:Föckler (W-Dld), toeschouwers: 40.000.
IFK Göteborg - Nentori Tirana (Alb)
1-0 (1-0); score: 30. Forsberg 1-0.
Scheidsrechter: Smith (Scho), toe-
schouwers: 4434.
AS Monaco - Club Brugge 6-1 (5-0); sco-
re: 5. Fofana 1-0, 8. Sonor 2-0, 24. Touré
3-0, 27. Fofana 4-0, 30. Touré 5-0. 62
Audoor 5-1, 73. Fofana 6-1. Scheidsrech-
ter: Galler(Zwi), toeschouwers: 16.000.

2-1. Scheidsrechter: Cooper (Wal). Toe-
schouwers: 7.000.
Vfb Stuttgart - Dynamo Zagreb 1-1 (0-
-0); score: 66. Mihajlhovic 0-1, 68. Walter
1-1. Scheidsrechter: Correia (Por). Toe-
schouwers: 17.600. Gele kaart: Mihajlo-
vic (Zagreb).

Athletic de Bilbao - Juventus 3-2 (0-1);
score: 35.Laudrup 0-1, 51. Uralde 1-1, 57.
en 69 Andrinua 2-1 en 3-1, 76. Gallia 3-2.
Scheidsrechter: Fredriksson (Zwe).
Toeschouwers: 25.000.
Glasgow Rangers - 1. FC Köln 1-1 (0-0);
score: 76. Drinkell 1-0, 90. Janssen 1-1.
Scheidsrechter: Agnolin (Ita). Toe-
schouwers: 44.000 (uitverkocht). Rode
kaart: Drinkell (Rangers, 2 keer geel).
Gele kaart: Jansen (Köln).

Inter Milan - Malmó FF 1-1 (1-0); score:
12. Diaz 1-0, 66. Nislson 1-1. Scheids-
rechter: Bouillet (Fra). Toeschouwers:
45.000. Gele kaart: Matteoli (Inter), Ag-
ren en Schwarz (Malmö).

Napoli - Lokomotiv Leipzig 2-0 (1-0);
score: 2. Francini 1-0, 62. De Napoli 2-0.
Scheidsrechter: Sandoz (Zwi). Toe-schouwers: 55.000.

Benfica - Club Luik 1-1 (0-1); score: 18.
Malbasa 0-1, 50. Lima 1-1. Scheidsrech-
ter: Habermann (O-Dld). Toeschouwers:
60.000.

1-0(0-0); score: 69. Sulonen 1-0. Scheids-
rechter: Savtsjenko (Sov). Toeschou-
wers: 4000.

AS Roma - Partizan Belgrado 2-0 (1-0);
score: 20. Voller 1-0, 72. Giannini 2-0
(strafschop). Scheidsrechter: Sanchez
Arminia (Spa), toeschouwers: 25.000.
Rode kaart: Manfredonia (AS Roma).

Dunajska Streda (Tsj) - Bayern Mün-
chen 0-2 (0-2); score: 4. Thon 0-1 (straf-
schop), 28. Thon 2-0. Scheidsrechter:
Donelly (N.ler), toeschouwers: 13.000
(uitverkocht). Gele kaart: Dörfner
(Bayern), rode kaart: Szaban (Dunajska
Streda).

Austria Wien - Heart of Midlothian 0-1
(0-0); score: 58. Galloway 0-1. Scheids-
rechter: Negreira (Spa), toeschouwers:
15.000.

Real Sociedad - Sporting Lissabon 0-0.
Scheidsrechter: Schmidhuber (W-Dld),
toeschouwers: 25.000.
SV Waregem - Dynamo Dresden 2-1 (1.-
-0); score: 9. Niederbacher 1-0, 49. Van
Backel 2-0, 54. Gütschow (strafschop)

BEKERWINNAARS

furt 0-3 (0-2); score: 9. Sievers 0-1, 32.
Binz 0-2, 66. Schulz 0-3. Scheidsrechter:
Forstinger (Oos). Toeschouwers: 10.000.
Lech Poznan (Pol) - FC Barcelona 1-1 ti-lt na verlenging, Barcelona wint na
strafschoppen (5-4); score: 30. Kruszc-zynski (strafschop) 1-0. 38. Femandez
1-1. Scheidsrechter: Deda (Tur), toe-
schouwers: 25.000.

Panathinaikos - Sredets Sofia 0-1 (0-0);
score: 85. Penev (strafschop) 0-1.
Scheidsrechter: Hackett (GBr), toe-
schouwers: 60.000.

Aarhus (Den) - CardifT City 4-0 (2-0);
score: 15. Pingel 1-0, 25. Andersen 2-0,
75. Andersen 3-0, 82. Stampe (straf-
schop) 4-0. Scheidsrechter: Natri (Fin).
Toeschouwers: 3.700.

Anderlecht -KV Mechelen 0-2(0-1); sco-
re: 17. Koeman 0-1, 46 Ohana 0-2.
Scheidsrechter: Tritschler (W-Dld), toe-
schouwers: 30.000. Gele kaarten: Mu-
sonda (Anderlecht), Bosman, Koeman
(KV Mechelen).

UEFACUP
Turun Palloseura (Fin) - Vienna (Oos)

Dinamo Boekarest - Dundee United 1-1(90-0); score: 79. Bauwman 0-1, 83. Ma-
teut 1-1. Scheidsrechter: Thomas (Ned),
toeschouwers: 20.000.
Sampdoria - Carl Zeiss Jena 3-1 (2-0);
score: 25. Vierchowod 1-0, 43. Cerezo
2-0, 53. Vialli 3-0, 69. Raab 3-1. Scheids-
rechter: Valentine (Scho), toeschouwers
20.000.
Sakaryaspor (Tur) - Eintracht Frank-
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" Servette-verdediger Pascal Besnard is Hennie Meijer te
syiel af.

(ADVERTENTIE)
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Bel voor adressen 04180-15575 |Mur|

PSV maakt zich niet druk

Voller helpt Roma
Vier Italiaanse clubs in UEFA-cup

sportLimburgs dagblad

Verplicht nummer tegen Porto: 2-0 nederlaag

EC in telegramstijl
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1.000 KNALDEMPERS en -pijpen voor alle auto's en 'achtwagens. Direkt uit voorraad leverbaar. Kerp, In de "ramer 31, Heerlen. 045-716951.

Uw VW-Audi-dealer
1 Ploemen-Schols b.v., Meerssen
'olf Sprinter '80; Golf CBs; Golf CL '85; Golf C 1.3
i-drs. '87; Golf diesel '80-'B4-'B6; Jetta '80-'Bl-'B2, 1.5
»3; Jetta CL '84-'B5; Jetta diesel 82-85; JettaGL Turbo
tesel 4-drs. '85; Passat 3.3 '82; Passat diesel '83; Audi
'0 CL '82; Audi 80 autom. '81; Audi 80 GT '86; Audi 80
iesel '83; Alfa 33 1.5 '84; BMW 316 78; BMW 316 '85;
■itroön 2CV6 '85; Fiat 127 '84; Fiat Uno 45 '86; Fiat Rit-
,io 60L '82; Ford Escort 79; Ford Escort 1.3 L '82; Ford

■ scort 1.6 L '82; Ford Escort 1.6 L '83; Ford Escort 1.6 L
to; Ford Escort Laser 1.1 '85; Ford Orion 1.6 GL '86;
litsubishi Tredia '83; Mitsubishi Saporo autom. '81;
ilonda Civic 1.5 '87; Honda Prelude EX '85; Nissan
iherry 1.3 '83; Nissan Blue Bird '85; Opel Corsa 1.2 S
)6; Opel Kadett 1.3 S '86; Opel Kadett 1.6 S GT '85;
'eugeot 305 S '81; Peugeot 305 GL '80; Talbot Horizon
lutom. '81; Volvo 343 DL autom. 79; Volvo 340 DL '87;
,'olvo 340 GL '86. Alle nieuwe modellen uit voorraad le-
erbaar. Ambyerweg 2, Rothem-Meerssen, tel. 043-
-44888. ;

Te koop

Volkswagen Golf GL
Turbo diesel, bwj. 1986, schuifdak + vele extra's.1 Vr.pr. ’ 24.900,-; Tel. 045-717318.

Fiat Citycar Sittard
Eindejaarsopruiming

I:iatl27super3d. 1982 ’3.900--l:iat 127 special 3d. 1983 ’5.900-
-)iv. Panda 34 v.a. 1984, v.a ’5.900-
-)iv. Panda 750 v.a. 1986, v.a ’ 7.900,-
-l)iv. Panda 45 v.a. 1986, v.a ’ 8.900,-
-i)iv. Panda 1000CL v.a. 1986, v.a ’ 9.900-
-piv. Uno4s v.a. 1984, v.a ’8.900-
Jno60 S 3-drs. 1986 ’13.900,—

Uno diesel super 1985 ’11.900-
Oiv. Fiat Ritmo's v.a. 1982, v.a.’ 4.900,--lriatriat Croma CHT met of zonder Ipg, okt. 1987. ’ 27.900,-i
:itroënGSA 1982 ’ 3.750-
-bitroën Visa 1.1 RE 1984 ’ 7.900,-1
Lancia Bèta 1983 ". ’ 3.500,-j
Renault 5 TSE okt. 1985 ’14.900-
-,:lenault9GTLl9B4 ’10.900-
-'^enaultn GT diesel 1983 ’8.900,-.
'Suzuki Alto rood 1984 ’ 7.900-
-iralbot Horizon 1.5 GL 1982 ’ 4.900-
Talbot Samba 1.1 1985 ’9.900-
Volvo 360 GL okt. 1986 ’21.900-

Alle auto's mcl. APK keuring.
Boven ’ 5500- 3 mnd. 100% garantie.

Inruil, financiering mogelijk.
Fiat Sittycar Sittard

Pres. Kennedysingel 12
Tel. 04490-17544

Veneken specials
BMW 316, '87

km.st. 47.000, extra's: getint glas, metallickleur,
aluminium velgen, mistlampen,

achterklepspoiler, rechterbuitenspiegel.
Ford Sierra 2.0 GL, '86

met stuurbekrachtiging, 42.000 km, radiovoorbereiding,
verstralers, grijsmetallic.

Saab 900 GLS, '84
blauwmetallic, radio, 5-deurs.
VW Polo coupé 1300 cc, '85

zilvermetallic, 41.000 km
VW Jetta C, '87

1300 cc, 17.000 km, 2-deurs, CL-bekleding
VWGolf 1600 diesel, '86

62.000 km, Venckenprijs: ’ 16.900,-
-| ± 100 inruilauto's van diverse merken en uitvoeringen

i Verkoopcentrum Veneken
Peter Schunckstraat, Heerlen, tel. 045-412641

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

donderdag koopavond tot 21.00 uur
I — J 1

WELLING OPEL biedt
ian:Kadett. 4-drs., 13 S GL,
87, ’ 21.950,-;Kadett, 3-drs.,
1.3 Club, '87, / 18.750,-; Ka-
iett. 3-drs.. 12 S, '86,
f 17.450,-; Kadett. 3-drs., 13
3. '86, ’16.950,-; Kadett,
J-drs.. 12 S, '85, ’ 14.950,-;
Kadett 3-drs., '83,’ 10.950,-;
Kadett, 3-drs.,'B4, ’ 11.950,-;
Kadett 5-drs., 13 S, '87,
/ 20.950,-; Ascona, 4-drs., l.é
Touring, '84, /' 14.950,-; As-
rrona. 4-drs., 16 S, '82,
/ 9950.-; Rekord L 4-drs., 2
tr. S, '83, ’ 10.950,-; Corsa
1.2 Cup, '87. ’ 15.950,-; Cor-
sa, 3-drs., 1.2, '84, ’11.450,-;
Mitsubishi, 4-drs., Galant
GLX, '84, ’ 11.950,-;-Mitsu-
bishi. 4-drs., Tredia, GLX,
'83, f 10.450,-; Mazda. 3-drs.,
323. '83, / 9450.-; Peugeot
'205 KR, '86, f 15.Ó50,-; Ford
Escort, 3-drs., 1.3. '84,
/ 10.950,-; Ascona, 4-drs., 18
S Travelier, nieuw,
f 25.950.-; Omega, 5-drs.,
2.0 i Caravan demo, 8-'BB.
Geen les- of leaseauto's. Bo-
vag-garantie. Inruil en fi-
nanciering mogelijk. Wel-
ling autobedrijfB.V. Opel-
.dealer, Haefland 2, Bruns-'smm, tel. 045-257700.
Te k. FORD Fiësta 1.3Ghia,
'80, APK '89. vr.pr. ’4500,-.
Tel. 045-411168.
Te k. MINI 1100 Special,
zwart, get. glas, bj. '77. Tel.
045-414547.
CHEVROLET Citation '80
aut. Lpg, km. 96.000 APK
gek, ’3750.-. 045-215928.
Te k. Fiat RITMO 75 cl,
lautom., APK 5-'B9. i.g.st. Pr.

’ 1250,-. Tel. 045-227803.
Te k. BMW 320 I, wit, 8-'B5,
div. ass. Pr. ’26.500,-. Tel.
045-311358.
Tek. Opel KADETT Hatch-
back 1.3 S bj. '80 + apk
’4750,-. Baron Mackaystr.
65, Heerlen, 045-728454.
Te k.' CITROEN BK TRD
bj. '87. Inr. mog. Caumer-
weg 70, Heerlerbaan-Heer-
len.
Tek. RENAULT 11 bj. '85.
Inr. mog. Caumerweg 38,
Heerlerbaan-Heerlen.
OPEL Corsa '84 12 SR spe-
ciale uitv. Innocenti 90L 80
Autobianchi A 112 E '78;
Alfa 1300 '80 DHZ gar. de
Kissel, Kissel 42, Heerlen.
Te k. GOLF GTI bj. '83
i.z.g.st, tel. 045-453428 na 18
uur.
VOLVO 340 Special, bj. '86,
div. extra's, prijs n.o.t.k.Tel. 045-457624.
BMW 323i, orie. Harige 2.6L. bj. '81, donkergrijsmet;
OpefAscona 1.6 LS autom..2-drs., wit, '86. Garage THE-VISSEN, Kohlbergsgracht
70. Kerkrade, tel. 045-
-460029.
Te k. OPRIJAUTO Mitsu-bishi. bj. 79. prijs f 6750,-.
Tel. 045-416239!

Autohandel E. CUSTERS,
Verlengde Lindelaan 23,
nabij markt Oirsbeek, tel.
04492-5261, biedt te koop
aanr VW Golf Turbo Diesel,
'83, ’ 14.000,-; BMW 735 I.
Lz.g.st., t. '81, ’ 7200,-; Opel
Ascona 1.6 S, t. '84. ’ 890Ö-;
Renault 18, t. '82, lpg,
’3900,-; Opel Ascona Die-
sel, '83. ’ 7900,-; Fiat Uno 55S, t. '86, ’ 10.500,-; Toyota
Starlet Station, t. '80,
’2900,-; Opel Kadett 1.2 S,
t. '81,’ 590(1,-: Fiat Ritmo 75
CL, t. '81, ; 2900,-; BMW
320, t. '78, ’ 2900,-; Peugeot
104, t. 77, ’llOO,-; Opel
Manta. t. '78, ’ 2750,-; Opel
Ascona 1.6 S Hatchback. t.
'83, ’8900,-; Opel Ascona
1.2, t. '79, ’ 2900,-; Opel Re-
kord Diesel Autom, t. '81,
’3250,-; Ford Taunus Sta-
tioncar, '78, ’1400,-; 3x
Opel Ascona, '77-78-79, va.
’1600,-; Ford Taunus 1.6,lpg, t. '81, ’ 4250,-; 2x Ford
1.6, '78, va. ’1500,-; Ford
Capri, t. 77, ’1400,-; VW
Passat t. '81, ’3750,-: Re-
nault 4 TL, t. '84, ’4750.-;
Citroen Visa, t. '80, ’ 2700,-;
Mazda 616, t. 79, ’ 1900,-;
2x Crysler Talbot, vanaf
’1250,-; Datsun FII, 3x,
vanaf ’ 1400,-; BMW 1602,
i.z.g.st. '72, ’ 2200,-; Manta-
A GTE i.st.v.nw. '75,

’ 7500,-; Renault 4,verl. eh.,
t. '83, ’ 3400,-; div. goedko-
pe inruilers. Alle auto's met
recente APK. Inruil, finan-
ciering mog. Geopend van
10.00 tot 19!00 uur; zat. tot
17.00 uur.
Te k. zeldzaam mooie
MERCEDES, type 280 S,
bj. '81, met veel extra's,
vr.pr. ’22.500,-. Tel. 045--723076.
Te k. gevr. loop-, sloop- enSCHADEAUTO'S. Tel. 045-
-723076, b.g.g. 727742.
Te k. OpelKADETT Hatch-
back 1.3, bj. '83, luxe uitv.,
veel extra's, prijs ’BOOO,-.
Tel. 045-315055.

’ 10.000,- voordeel. Door
extra scherpe inkoop bie-
den wij enkele gloednieu-
we SKODA'S aan va.

’ 9695,-. Uw dealer voor de
Mijnstreek: garage Central
Geleen, Rijksweg-C. 97.
TALBOT Solara 1.6 auto-
maat, '82, wegens inruil
voordelig, slechts ’3500,-.
Garage Central Geleen,
Rijksweg-C. 97.
Te k. Ford TAUNUS 6 cyl.,
'79, i.z.g.st, te.a.b. Tel. 045-
-727164, na 13.00 uur.
Te koop TOYOTA Starlet,
'87, wit, km.stand 6500;
Opel Rekord GL 2.0. met
LPG, '85, km.stand 60.000;
Opel Corsa 13 GT, met veel
extra's, zwart, km.stand
30.000. Autohandel Leers,
te bevr. Eindstraat 27,
Schinveld, tel. 045-255453.
Te k. Opel KADETT 16 SR
met lpg, bj. '83. Tel. 045--242917.

Te k. Ford SIERRA, '86,
5-drs„ LPG, ’ 14.500,-; Ka-
dett Caravan, '81, LPG,
’4500,-; Landrover, diesol,
79. ’5500,-; Opel Rekord
aut., 4-drs„ LPG, ’2500,-;
Taunus 16, LPG, ’2150,-;
VW-bus 28 LT, aeel kent.,
LPG, ’ 2000,-; VW Sciroc-
co, ’ 2500,-; Opel Manta, 76,

’ 1500,-; Escort, ’ 750,-; Re-
nault I*4 GTL, 79, ’ $50.-.
Hommert 24, Vaesrade;
kruispunt Schinnen.

te k. excl. Ford MUS-
TANG 4 cyl. Turbo. Inr.
mog. Caumerweg 70, Heer-
lerbaan-Heerlen.
KOOPJE!! Opel Kadett 12
S bj. '80. Caumerweg 38,
Heerlerbaan-Huerlen.
Toyota CELICA coupé
1600 ST, bwj. 77. APK,
s^gang, acces,, ’ 1750,-. 045-

Te k. MERCEDES Benz-
bus 207. Tel. 045-270707.

NISSAN Bluebird 2.0 GL,
'86, diesel, stationcar, i.n-
W.St. Tel. 04499-1071,
VWGOLF CL, '84, autom.,
60.000 km, i.z.g.st. Tel.
04499-1071.
Te koop BMW 320-4, op
LPG. Geulstraat 27, Beers-
dal-Heerlen,
Te k. Opel MANTA, i.z.g.st.,
APK-gek., 4 sportvelgen.
Tel. 045-420048.

MERCEDES 230 TE Com-
bi, bj. '81, ’ 15.500.-. Auto-
bedrijf Ad van Neer, Zand-
weg 160, Heerlen, tel. 045-
-416023.
HONDA Civic autom.,
22.000 km, bj. '81, ’5500,-.
Autobedrijf Ad van Neer,
Zandweg 160, Heerlen, 045-
-416023,
DATSUN Cherry 1300, bj.
'82, LPG. APK tot 5-'B9,
’4250,-; inruil mog. Tel.
045-216218.

Te k. zeer mooie MINI 1100
Speciaal bj. 79. Apk, km.st.
64.000. Tel. 04499-3398.
Te k. GOLF D type 79,
i.z&st., apk. Tel. 04499-
-3398.
Te k. DATSUN Cherry pr.
’2750,-. Longinastraat 39,
Maastricht na 18.00 uur.
Auto's hallo, OPGELET.
Wij betalen ’3OO,- tot

’ 2Ü.000.-voor uw auto, ook
sloop. Tel. 045-411572.

Tek. Ford SIERRA station-
car, 1986, zeer mooie auto,
vele extra's. Tel. 04492-3888.
MAZDA 929 Hardtop cou-
pé, bj. '80, APK tot okt. '89,
vr.pr. ’2000,-. Te bevr.
Kleingraverstraat 36, Kerk-
rade;
Te k. Ford TAUNUS 16 L,
bj, 1973, i.z.g.st., APK nov.
'89, vr.pr. ’lOOO,-. Te bevr,
Kleingraverstraat 36, Kerk-
rade.

RENAULT 5 GTL bj. '81
i.z-g.st. APK tot 10-'B9
’2200,-, tel. 045-210435.
Te k. FiatRITMO 65 cl type
'80 APK 11-'B9 i.z.g.st.

’ 1450,-, 045-252947.
Te k. pracht. BMW 520 I bj,
'83 m. veel extrta's. Event,
mr, mog. 04492-5473.
Te k. VW PASSAT CL
5-drs. en trekh. bj. '82, in
uitst. st., vp. ’BOOO,-, info
tuss. 17 en 1Bu„ 045-312960.

Te k. VW TRANSPOR
TER, dubbel cabine, bwj.
1981,’ 3500,-; 045-21402a_ *Te k. BMW 316 bj. '83 met
ANWB-rapport. Vr.pr.
’9500,-. Rennemigstr. 55
Heerlen. .
Te k. voor liefi.. VOLVO
264 GLE. Tel. 045-314336^
Te k. FORD Fiësta 1,1 bwj.
'84 i.st.v.nw. mcl. keuring*
rapp, Tel. 043-472721 n"
17.00 uur.
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Darts rond de bal: Pantsjisjin en Van Loen (rechts)

Verzoening in Charkov: na het Europacup-succes zijn trai-
ner JanReker en burgemeester Jan Mans van Kerkrade weer
beste maatjes.

Roda’s Europa-coup

n G .uene Hanssen hoefde zijn 'hoed' niet af te nemen voor Metallist

In de spannende slotminuten geeft JanReker de laatste taktische aanwijzingen. Vlnr: hulptrainer Jan
rsleijen, Jan Reker, Frits Nöllgen en Huub Smeets.

Een enkele keer werd Metallist gevaarlijk. Jan Nederburgh haalt de bal uit de hoek

Foto-reportage Dries Linssen
De geblesseerde Pierre Blattler (met Limburgs
Dagblad-petje) op de tribune.

De ’Roda-side’ in Charkov

Het scorebord met de opstelling van Roda
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I 1 DE NIEUWSTE EN DE MOOISTE MIELE
| KEUKENS STAAN NU IN ONZE SHOWROOM

;-■:. \

IVliele keukens vormden altijd al een prachtige keukenprogramma's, uiteraard met daarin I ~

klasse apart. Dat blijkt uit de smaakvolle designs de Miele inbouwapparaten, voor u opgesteld. 1-4FDOPPKI lIM^en de geweldige kwaliteit, die zich kenmerkt door Daar vindt u ook de vakkundige, ervaren nClvv/r L-lNll \\3
afwerking, komfort en de zeer lange levensduur. Miele keukenadviseur/-adviseuse, die van elke f\V5In de nieuwste keukenprogramma's uit de Miele keuken een puur individueel totaaikoncept V_/I
Nieuwe Miele Klasse zullen de moderne, fraaie maakt, dat volledig aansluit op uw persoonlijke i-x^^mwfronten en de vele extra kwaliteitsaspekten u nog wensen en mogelijkheden. En niet te vergeten op Jljlxl "*)FR IjAÜt
veel meer aanspreken. uw budget J__/v/iil_/UI\JJAv/

In de opnieuw ingedeelde showroom van Wij hopen u op de openingsdag of zo JA MAI fTT lI VID JODons Miele-Keuken-Centrum kunt u zich daarvan spoedig mogelijk daarnate mogen begroeten. [yj [\\JV tIVIDtLIV
overtuigen. Want daar staan vele van deze nieuwe, U bent welkom. I— ~ —

Miele-Keuken-Centrum ifwrppC Iw »T3f^^^^^^^^BHeerlen: Breukerweg 3. Tel.: 045-719700 (industrieterrein "In de Cramer")
Geopend: ma. t/m za.r 9.30 tot 17.00 uur. Koopavond: donderdag (gesloten van 17.00 tot 18.00 uur) open tot 21.00 uur.

ANWB auto- + mot"!
school Wischmann *Europaweg Zuid.
Übach over Worms■;
045-321721. Voor alle:n
wijzen A.B.C.D.E. QJ
feursopleiding goejL
voer, pers.vervoer, b*H
lijke goed., gevaarUlWjS
fen. Vrachtautolessen5cedes 1217 ofDaf 2800»
ce Cap. -
Leo Arena Schinveld^19A, Brunssum. Open ?
Zaterdag 12 nov. lD.u»
15 uur. Demonstratie "j
boxing, demonstl^^H
JITSU, tevens aanmeld
tel. 045-251676.
Voordelige MlNlfflGRESSET op buni»
park De Bousberg- \J
voor uitgebreide infojl^
de kleurenfolder. tel-
-311213. __ .^

Vanaf donderdag I3Eber gezellig dansen 'M
kest Happiness UO^^HRADO, Bongerd
beek. Tel.: 04493-41'EENZAAM^döe^Maan, bel huwelijksreJW
ro Geluk, 04498-540*
045-211948.
Dond.. vrijd., zütjAwAm
gez. DANSAVOP^Mcafé de-Pijp, Maastngj
laan 4, Übach o.""-
-(Landgr.) 045-31291-
ALLEENSTAANP:
den gezellige dans^^Btactavond met d.j-^^H
in Chalet Treebt-.
verpl. Het Bestuuf
Nieuw: Café *^H
WINDROSE, Akei
150, Hoensbroek. D£j|
met sfeer en gezf1"
voor het iets oudei*
bliek. Geopend do-
zond. ' 'Jonge vrouw, 44 jr-, ly
nette HEER. Liefst W-
tel.nr. br.ond.nr. "'*'{
LD, Fr. Erenslaan *GV Landgraaf. -Telecommunicatiespe^list, 40 jaar, zoekt
making met een lieve. t
zame VROUW voor {
duurzame relatie. y\
mij helpen? Br.ond.J'j
028 LD, Geerstraa'
NM Heerlen.

GEBIT gebroken? Si
terwijl u wacht. BoTW
en Moers, Streep^^BSchae^bergJ)«4l^M
Öl_mFgibrc__cen^B
terwijl u wacht. H<9Hl
Akerstraat Nrd. 328. 5
broek. TeL 045-2282_iM -;

TV-REPARATIE A \voorrijkosten. Z.-L1.".,; %
tv-service. Tel. 0453^ \
Doe mee, MISS j, i:
BURG, Miss Mannf ;;
Benulux verkiezinge'. :;
045-213386 ook voor e" j;
kaarten. * ï
Voor alle koelkast- e"0 \vriesreparaties vJa %
Tel. 045-441566 of4_j> \
Tafel u slank en fit oP | \TONINGTABLES l,u,j;
van ’ 160,- voor h& i
Gratis proefbehan°u.
Bel nu 045-229708j|
liuslaan 8 Heerle^^H
Diepvries- en KOH^M IREPARATIE zon^H Irijkosten. Bel Geleend
45230, 24 uur sery^M
De massage vanJ^^H
QUE is uniek!!! 045-^
(geen sex).
Algehele MASSAGS',I
komt, blijft u komC1

228738 (geen sex).

S

Wij kopen alles: BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
van recente datum. Contant
geld. Donny Klassen 8.V.,
in- en verkoop. Meerssener-
weg 219, Maastricht, tel.
043-635222 of 634915.
Ink./verk. gebruikte
AUTOBANDEN, met gar.
Passartweg 39, Heerlen.
Tel. 045-222675.
Gebr. ONDERDELEN v.
jonge schade-auto's, allemerken. Tev. te k. auto's m.
schade. Deumens, Haef-
land 20 Brunssum. Tel. 045-
-254482.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S van ’ 100- tot
’5000,-. 04490-43481.
BEDRIJFSAUTO'S groot
en klein, steeds 40 st. be-
stellers, bussen, minibus-
jes, grote en kleine bestel-
lers, diesels, verlaagd enverhoogd, open en geslo-
ten, dubbele en enkele ca-
bines, open laadbakken, di-
verse luxe auto's in alle
prijsklassen. Donny Klas-
sen 8.V., Meerssenerweg
219, Maastricht. Tel. 043-
-635222 of 043-634915.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt. wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Te k. gevr. LOOP-, en
sloopauto's. Ook 's avonds.
Tel. 045-413662.
Ford Sierra 1600 Laser
3-drs. '85; Ford Fiësta 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.
ROADSTAR vr. loop-
sloop- schade-auto's, ook
wrakken ook na 18 uur, tel.
752997 of 226346.
Te k. gevr. luxe BESTEL
en combi's, bus en jeeps.Direct contant geld. Tel.
045-456963.
Weg. omst. te k. DAIHAT-SU Charade TS 5. bwj.
4-'BB. 7500 km, kl. grijsme-
talic. / 2500- ond. nw.pr.
Tel. 045-412503.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,Opel. VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.

CITROEN GS bj. '78, apk
gek. nov. '89 ’600,-. Tel.
045-322934.
Te k. weg. vertr. naar bui-
tenland SAAB 900 C van
1-87, 38.000 km + Golf GTI
van eind '79, sportvelgen,
pr. n.o.t.k. Na 18 u. 04490-
-28976.
Te k. OPEL Kadett 12S
Hatchb. bwj. '83 km.st.
67.000, i.z.g.st., grijsmett.,
elke keur. toegest. Pr.
n.o.t.k. Tel. 04406-13160.
Tek. OPEL Kadett Station-
car 1.2 S grijs kent. i.z.g.st.
dcc. '85 j 7500,-; Graethei-
delaan 17 Urmond, 04490-
-38363.
Te k. HONDA Accord me-
tal.grijs, apk, trekh. i.g.st.

’ 1000,-. Na 18.00 uur. 045-
-743206.
Te k. Fiat UNO 45 Fire,
5-speed, le eig., duurste
uitv., bwj. '87. Vr.pr.

’ 12.950,-. Tel. 04490-53422.
Toyota CELICA 1.6 ST,
coupe, bwj. '82, pr. ’7100,-.
Tel. 04490-50642.
Te k. VOLVO 343 DL. met
LPG, bj. '79, vr.pr. ’ 1850,-.
Dross. Esserstraat 45, Els-
loo
Toyota CELICA KT. bwj.
'78, APK gek. aug. '89,
sportvlg., ’1900,-. Na 16
uur 045^463364.
Te k. v. dame HONDA Ci-
vic 13 S de luxe in nw.st.
bwj. '84. Vr.pr. ’8950,-. Tel.
045-212049. Na 16.00 uur.
Mazda Loven. Palemiger-
boord 401, Heerlen. Tel.
045-722451. Mazda 323 HB
1.3, bj. '81, '83; Mazda 323
HB 1.5 GT, bj. '83; Mazda
323 HB 1.3 '83; Mazda 323HB 1.3 GLX, '86;Mazda 323
NB 1.3, bj. !81; Mazda 323
NB 1.3, bj. '86; Mazda 323
NB 1.3, bj. '82; Mazda 323NB 1.3, bi. '83; Mazda 323
NB 1.3 '84; Mazda 626 HB
2.0 GLX, bj. '84; Mazda 626
HB 2.0 GLX, bi. '86; Mazda
626 HB 1.6 GLX, bj. '84;
Mazda 626 HB 2.0 GLX, bj.
'87; Mazda 626 HB 2.0Limi-
ted '87; Opel Kadett 1.2 S,
bj.'B2; Opel Kadett 1.2S.bj.
'83; Opel Kadett 1.2 S, bj.
'84; Opel Kadett Caravan
'84; Opel Ascona 1.6 S, bj.
'84; Opel Manta 1.8 S HB,
bj. '85; Ford Sierra 1.6,
LPG, bj. '85; Ford Sierra 1.8
Laser, bj. '85; Ford Escort
1.3 3+6, bj. '82; Ford Fiësta
1.1L, bj. '85; Honda Quintet
Autom. I+7, bj. '82; Mitsu-
bishi Colt 1-GL, bj. '82; Nis-
san Cherry 1.3 GL. bj. '84.
Goedkopere typen: Ford
Fiësta LI L, 79 .3500.-;
Honda Accord Aut., '80

’ 3250.-; Mazda 323, 78 (2x)
vanaf ’2500,-- Renault 5,
'80 ’2950,-; Opel Ascona
16S autom. 79.

ALFA ROMEO Sud 1.5
bwj. '82, apk 3-'B9. Vr.pr.

’ 1250.-. Keerberg 90 Voe-
rendaal. Tel. 045-753066.
Te k. FORD Fiësta type
bravo, bwj. '83, km.st.
59.000 ’7700,-. Eygelshove-nerweg 2 K Landgraaf.
MAZDA 626 Coupé 2.0 '80,
APK, ’2450,-; 045-415528.
Weg. omst. te k. DAIHAT-
SU Charade TS bwj. '86,
rood, i.z.g.st. met extra's, le
eig.,pr. ’ 11.000,-; Tel. 045-
-4D3628 na 13.00 u.
Te k. Opel KADETT bwj.
'82, i.z.g.st., km.st. 60.000.
Tel. 04499-3398.
Te koop zeldzaam moioe
VW GOLF GTI, prijs
S 9750,-. Leijenaars Auto-
centrale, Ridder Hoenstraat
151, Hoensbroek.
Te k. Honda ACCORD, bj.'79, in goede staat, APK
9-'B9. TeL 045-215554.
Tek. OpelKADETT Hatch-
back 12 S, in nieuwstaat, bj.
'83, ’ 7750,-.Tel. 045-725703.
Te k. Opel KADETT sta-
tioncar, 5-drs., metLPG, bj.
'84, ’8750,-. Tel. 045-725984.
BMW 318-i, bj. '84, verlaagd,
sportvelgen. Laagstraat 34,
Hoensbroek.
Te k. zeer mooie Ford ES-
CORT, 1979, 1300 L, prijs

’ 2950,-, nw. banden en uit-
laat. Tel. 045-460734.
BMW 316, bj. 6-'BO, in
prachtige staat, schuif/kan-
teldak, sportvelgen, spoi-lers en div. extra's, vr.pr.
’7150,-. Tel. 045-311579 -322804.
TOYOTA Starlet 1.3 DX, bj.
nov. 1983, APK, wegens
sterfgeval, ’ 5750,-. Tel. 045-
-740915.
FIËSTA 11 L Bravo, '82,
zeldzaam mooi. Hamer-
straat 37-39, Heerlen (bij
ABP).

Te k. GOLF diesel, 5-drs.,
getint glas, 5 versn., groen-
met., vr.pr. f9750,-, bj. '83.Tel. 045-259654.
Te k. autom. RENAULT 5
GTL, 5-drs., m. '81, kl. rese-
dagroen, vinyl dak met sun-roof, APK l-6-'B9, bijzonder
mooi, km.st. 61.000, vr.pr.
’3750,-, i.z.g.st. Tel. 045-
-259809.
Liefhebber? KEVER te
koop, bwj. 1972, apk apr.
'89, tel. 045-252644.
Tekoop div. gebruikte ON-
DERDELEN van recente
personenauto's. Ook moto-
ren. 045-216475 of 727711.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.
Tel. 045-216475 of 727711.

BMW 315 bwj. '82 wit, 1600
cc, LPG, garage onderh.
Tel. 045-251920.
SEAT-dealer A.C.H., Jeu-
grubbenweg 20 (bij Rand-
weg) te Hoensbroek, tel.045^222455 biedt met gar. te
k. aan: Seat Ibiza 1.2GL'87;
Ibiza del Sol 1.2GL87; Seat
Malaga 1.2L'85; Malaga
I.SGLXBB; Seat Ronda
I.2GLX'B6; Seat Marbella
GL'B7; Subaru Mini'B7;
Subaru 1800GL85; Subaru
130084; Subaru
1800GLWD'88; Mazda
323'81en'78; Seat Ibiza die-
sel Van'B6: Peugeot
305GL'79; RsTL'Bsen'Bl;
Peugeot 10479; VW Golf-

'80; Honda Civic'Bo; Honda
Accord'77; Lada
210GL'83en'82; Opel Ka-
dett'77; Horizon GL'7B;
Mini 100078; Fiat Ritmo
diesel'Bo; Allegro 130078;
Poski Fiat'77; Sunbeam
100079; Daihatsu Char-
mant 130083; Ford Tau-
nus'7B; Solara I.6GLS'BI.
Inr. en fin. mog. Donder-
dags koopavond.
Te k. FIAT Ritmo bwi. 11-
-80, APK, in prima st. Vr.pr.

’ 2250,-; Tel. 045-414174.
Te k. Opel KADETT 13 S,
bwj. '81, Berlina, 5-drs. Hee-
renweg 336, Heerlerheide.
CITROEN Visa Club,
km.st. 57.000, i.z.g.st., bj. '83.
Gaffelhof 42, Heerlerbaan-
Heerlen, tel. 045-420347.
Te k. MINI Metro, bj. '81,
sunroof, nw. koppeling,
i.z.g.st., prijs n.o.t.k. Heer-
lerweg 78, Voerendaal.
Te k. INNOCENTI, '80, dK.
access. Tel. 04498-54293.
Te k. in staat van splinter-
nieuw Ford SIERRA 1.6 L,
3-drs., bj. '84, le lak, blauw-
met., ’ 9750,-, metkeurings-
rapport 9-11-'BB. Inl. 043-
-254462.
BMW 528i, 1981, APK juni
'89. Tel. 04408-1410, na 18.00
uur.
Opgelet, wij betalen de
hoogste prijs v. uw AUTO,
ook sloop. Tel. 045-416239.
Weg. omst. RENAULT
Fuego TX bj. 8-'Bl, duurste
utv.. APK, i.z.g.st. koopje!
Tel. 045-457545.

Te k. antieke JACHT-DES-
SERTKAST open model.
Zeer gesch. als audio-video-
meubel. Tel. 04493-3577.
ANTIEKHANDEL Si-
mons. Door eigen import
de betere meubelenvoor de
laagst mogelijke prijs. Vak-
kennis + service + garantie.
Dorpstraat 45a, Nuth. Don-derdag koopavond. Tel.
045-243437.

RGeld moetrollen, als je w^ 1

wilt beleven. Laat maar
wapperen de flapjes. Wan 1

life is fun in jekostuum
Casual Passenger, 398,- >
El Mior hemd, 69,60 en je
opvallend mooie Monti d*v

29,-, met dasspeld en
pochette.

FOR FASHIO
UN ivi 11CHT SITTARD VE^j
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binnenhuisofesp?

► MODERNE INTERIEUR VERZORGING

ZITMEUBELEN EETKAMERS WANOMEUBELEN VLOERBEDEKKING
TAPIJTEN GORDIJNEN VERLICHTING KUNSTNIJVERHEID

Imil-rkation ril T"*x.yfo_>QQ^
____^__hL WI_B PI v mmmmt^ti-^.„i- ***"*/

I __________ ___9^

CREATION I IMMH|^HM|
SPECIALE I ê.promotie I
AANBIEDINGEN I _____J__BM..

binnenhuisüfesg/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

, MUYTERS KEUKENS
betaalbare luxew

1 ipT MUYTERS
-fef KEUKENS

Jjaastricht, *iHeerlen, Beek,
"yckerbrugstraat 15. Praxis Heerlerbaan. Praxis DSM straat 5

t^^efoon 043-216824 Telefoon 045-417750 Telefoon 04490-71111

+____..__. ...
l. 1 t 1

lF "■" -É HK ■■

____I________-J l_ 'T flfl B^ugj^r KA \g^_iaaa»a»»aaa----

Bel ons zodra
uweetdatu

zwangerbent
as uw zwangerschapstest positief? Bel dan nü "Moeders voor Moeders".
ant alléén de eerste vier maanden bevat uw urine eenkostbaar hormoon:, G. Zelfs zoveel, dat ver onvruchtbare vrouwen mee^^^-^^^Bnt helpen óók zwanger te worden. Gééf ze die IS^_iS^'P! Bel, zodra u weet dat u zwanger bent,

Jr«is 06-0228070 of de informatrice bij vin \^Hi4@jtMßl~!^u urt (kijk in de telefoongids onder fl rffffïmX flySifl^.Moeders voor Moeders"). U kunt ook de bon «J^HBl.Ba-**
Ja~u ""^ I
v "lk doe mee met "Moeders voor Moeders" en krijg na inschrijvingeen o,

"an de afgebeelde boeken cadeau, plus een gratis kwartaalabonnement op
et tijdschrift "Kinderen".

/,

I^^Sstsode; TeL '/CT -" \
«nvelop zonder postzegel sluren aan: I 'tmd'lllr'j'k_^oordnummer 10027. 5340 VB Oss. %M||| J j tjiiiißÏkj

i j^oemee,omtehelpenT^^^"^

7TOT 13 NOVEMyRMJI
nitißiale^Tl J lo

\ ____i~ nationaal jnugdfonds
HET FONDS VAN JANTJE BETON

C^IVOORDEELMALLEEN GELDIG OP DONDERDAG T/M ZATERDAG 10, 11 EN 12 NOV.

1 Van binnen en buiten geheel /~m~**Zr\I van leer ook de loopzooi! B\ i *^'" (

I Perfecte pasvorm!

B^B in de kleuren zwart oiJm __^ÉI
__r_r*B /Êm _^^^*ï!!BS*,yi_iÉ_[ &&ir___■ ■____!______* _^^___H W: ** *- *'/fZÏOr^ sa

E_l_____.^_________ \\wQ&Zm*^^ jtfÉmm ÏW$

*o^^S^^^ maten kJT Jl|WNU2SrVOORDEÜGER!
V%a| HOMERUSPASSAGE 3, HEERLENBS^^^ (VVIN.KELCENTRUM 'T L00N) SAROLEASTRAAT 38, HEERLEN

Iè '.f.11.Jll'/lMllltM
if aaßaaaaaaaaaanH_____H___H_________SS I STEREO ’ ’ VHS-VIDEORECORDER MET TELETEKST typt [pM 11111 I IMS WASAUTOMAAT ’ ’ WASDROGER

|n| ■I, ■ beeldbuis mei rechte /ftr£\ft.J ____ËIIIM^ MBffllM., /«| ISijJll J^^i'"npt""""'""x"' ' [ï&ïyyym^Ê

____________■ I f&CT&AKWmi draadloze afstand». ïy'-::-y'ï-:y:-:j^m ml jjjjjjj^^jjjjjji.^s ;ft \ __^ _______o^__***»»_Vv ______PI ___^^^____ /* '■ J

buis voor hoger kontrast. |J B& H_______É_ ______^3f 'ftftïftftfl len wolwas. Spaarprogramma / /«A^H A \ {ft. MWT» voorkeuze-zenders. | H SHSE^J^W^l^g^p^lftr;^^:;,^^ R.V.S. TROMMEL. Toeren- ITTTIIfBfTHI i ! __fl_________________P___r VWT

I mogelijk!
mmr Ü fl ______ B^__l __________■ 1 l*"""- *" «""w|B« «««oering

OOK I.LVEKBAAK I '-ÏH^"~"*^J^^____r fl '" A^W _____^T^^________fl _^.__s _______ T i JlI fff.T JiT" AWaAW^AV
a\\WAmr^m^m**Am*wt^m^mm*\WmMmM*TmmmmwmiSS*\\\\*wm ____■ svnll i-:ftS'ïir>wn|l!i n—iim— **■""■ ___" ' .ü-i flr*»' 1 * _________J_________l^___|

fc^^fl^B^fl <OMPACT-DlS< SPELER type CDH-M J 5/-______ i ./SE MlfcLfc "^3 ■*«- /88-___________»af ___r^___T^a|_^T^"
fIÉrA 53ÖÉ___fl *"«"■""»»■"""<"'" innaai nu» en 4-.oudue >«■!" / tzzi ' _'"%<gE _■,>■.-..... TaRMNT tfT "^ n_______fl mWaam *mr korreklie. Shufflc-play voor een verranend. willekeurige f:-..' Uü> I "S^^^^^lßcF. S FronUlar K " ly."":■".-.'. ï f 2l^H WWW ___ar

pUllipC *aJ_foO_Lf--ft.flW ''«P"1»"1»""1' Hoofdtctcfoonaanslulllng Nu .oor ’ ■ I a8JDSI) - f " Votautomallxhe wesaulomaal ’ = 31 f_fl
KLEUREN TV "" JS BÉ?flfl§S 55^_. _^ V»L__ - st> gramme» en J-knopsbediening /ft'ftftft E ■_______!— _-_-_■__. aAl^f^ Jjj£a||cgfcgL7
55 cm. flat-squarc beeldbui» mei rechte boeken. <aflflls'sfl^i_fl__PÖ ■PSÜESSTM >■■ ■ >^^a_l^ : S;J R.V.S. KLIP en TROMMEL fftftftft J_ïï_^C!_____Sß -ÜWHIfc.
40 voorkeuze-zenders. Inclusief draad- .^RH "^'^^^"feWJTW^'ft / U^ Toerenlal centrifuge 1100. f. .'. ; ~^m i*" Tfcf <^flafKHßi
loze afstandsbediening. Prij* bij inruil nu slecht» Aj^lK^lAf>. ■__^____!__E__M__^ sr_9 __-Pa_i-__________Jft- «.»m^traqßl ÜK Nu /:"" '. j^^^^rUD B' ;_U______ÈR&

fftftft'rft^l ■"*■ F_^^B fftftïfti / . I'" -_-_-_■ Deallernleuw»le*an__»ch! Yolauloaaat.___ch._n...
f Afm ■___________________■ ___«__r fSftïiftr; \JxkfiElJw A^r M^rwm f:■■-'-:-'-:'■Èmw ZEER enebcie-besparend' w* uMtpm
/:.ftft'ftft.:.^^Bc_%__lV f'ftftftft' ~___^fl_______________l_______i l:yyy'-yy:A*wA Temperatuur - regeling. leer geluidsarm. Nu

;\ ttVOy trfti?rftftï_^B J» 20 watl. 5-band»-equallrer. Tuner mei AM/FM- /rft.SïÖ.ft Yftftft-'.fl I^** * i '"§_ ""a^
-IrvtM** Pftftftft____| «ereo. Dubbel Caaselledeck en hlgh-speed. fftftft .ft-T _J ' mW*mT I'^ "tt"' IF-" >R <^ Iftftftftj^» _i' JE: * f Irijiffl ~CJ
«^ / flf P,"«n,'wler IMPACT DISC mei digitaal filter en / gjf-l^ö^ 1-_L_ [pÜIQ 00l ■flf _j__»»-'HITm I ®fl) ff

Bi 111 /'.■':-ft ŷjAwL Z^^ZZJ SJSJEbH i^-i'^yyyymwM iragtr yt**r %èin / Ss*k;' y:y':::-'m^Aw /i^lÜÜÜß_illl__k^\
l|[^ 111ftrftS'fl VT* "Wl W Schunck F.lectro slechts ■ . ï.ft^fl Bwfß__l

i/uc x/ir_cr_Dcrr_Dr_CD /'ft^.rftïB ü* '" '"■ ~*^^»8B H^ftS.ftfl fl ft w\
VHS-fronlloader. Vooraf programmeerbaar. föïrftftft..flj| IK' <^ s_____S___B ■ fl^l AMW **W A "'>■ ZH 'flfInclusief draadloze afstandsbediening Nu /ft:ft:if#: BI !■ft.'ftft^fl K /Z' fl flf fl U^^\\ H^^

111^^^^^^^^^ WFï:& /^~ WASAUTWIAAT [S-ss:-y:3:BMW Ontdek de nieuwe manier san koken met deie roadnk

-TC.t-\S**l\rC. /.#£:.:iftj / fl |fl *a»automaat voor- f/rft-SS.ftfl I '°°r 'ltc "■
>Mmg^^K^^MMr^^H_________________iß__r I tsLniNH.-» / J f ><SSSCTfi3 'kn >,n *"'""" / V immmmmmmmmm^m*^k*^m^^^^^m^^m^^\I^^KÏ__^^ __■ WIDISET NEW CI.ASS JET SYSTEM. f-'v'. '.'J f_Bß___a^!_ï__!_r^ programma's. Toeren /ft'ftftftï'^B l>W»»»»»»)»»»»)>»»»HIU»»m\V- ~

H^^^ lyyyyiyyyM^Ê Draaitafel. Tuner. Jx 50 «valt versterker. Dubbel C:ftftftft:l tal centrifuge 400. Nu fftftftfti^B K%%^^%%%%%g^i^%%%%%2fl II■« f_^H /ft.'.ftftfta^V ca»»eltedeck. Afstandsbediening voor alle funktie». Deze /.ftftft.ft'jl \/^S.l__^/ /ft''''ftft':-':;'^fl V/xÊk WÊÊVa V^k/ft-ft.ft: ft^^B '°P Hifl-sel als daverende feestaanbieding nu f. 500.- ’ '. fl / JKft?ftSyy^AWA: WOA "T2^_#""v^^^^^v ____r _________r ___k /ftft.:ft;-'ft:'"____■ goedkoper dan waar dan ook. Nu voor r'.'rftftft-ftjH /ft.'ftft-:':.:._H ■§^B__B*__Ë^_3ff^ro_!^^ \^Jr
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’Aankoopbeleid van mijn voorganger was een ramp’

Jef Vliers, puinruimen in Genk
BEEK - Landskampioen Kwan-
tum/Blauw Wit heeft gisteravond
het inhaalduel in de zaalhandbal
eredivisie bij de heren tegen Aals-
meerverdiend met 29-21 gewonnen.
Door dit resultaat is Blauw Wit op-
geklommen naar de tweede plaats
op de ranglijst met twee punten
achterstand op koploper Herschi/V
en L.
In deze doelpuntrijke wedstrijd
speelde Blauw Wit bij vlagen uitste-
kend. De ploeg liet zien dat de goe-
de prestatie in het EC-duel tegen
Vasas geen uitschieter was. Met een
herboren Raymond Steyvers nam
Blauw Wit in debeginfase al snel af-
stand van Aalsmeer. Via 3-3 en 7-3
leidde Blauw Wit bij de pauze met
14-11.
Na rust duurde het even voordat
Blauw Wit de draad weer te pakken
had. De laatste twintig minuten le-
ken op prijsschieten. Beide verdedi-
gingen grepen niet fors genoeg in
waardoor er legio mogelijkheden
ontstonden. Doelman Jacques Jos-
ten bewees echter opnieuw zijn
vorm. De definitieve klap voor het
fantasieloze Aalsmeer kwam tien
minuten voor tijd toen Blauw Wit
van 21-17 uitliep naar 27-17. Het
werd uiteindelijk 29-21 door de ze-
vende treffer van Raymond Stey-
vers.

Ruime winst
Blauw Wit

Jef Vliers: 'Vanafnu wor-
den in Genk spijkers met
koppen geslagen.

Foto: WIDDERSHOVEN.

(ADVERTENTIE)

Voorzitter Bert Lieben wil vooral
rust binnen de Maastrichtse gelede-
ren. De blessure van Körver en de
slechte resultaten in de competitie
zorgden de afgelopen weken voor
nogal wat deining.Bert Lieben: „We
hebben een oriënterend gesprek
met Körver gehad waarbij de toe-
komst van hemzelf en MW aan de
orde is gekomen. Het MVV-bestuur
is gecharmeerd van de aanpak van
Körver en heeft dievisie vertaald in
een nieuw contract. Als Körver ja
zegt, dan is hij ook komend seizoen
hoofdtrainer bij MW".
Overigens hervat de ex-doelman
morgen definitief zijn werkzaamhe-
den bij MW. In welke vorm is ech-
ter nog onduidelijk, omdat Körver
nog steeds herstellende is van een
meniscusoperatie. „Belangrijk is
echter vooral dat hij weer aanwezig
is in De Geusselt", zegt Lieben.
„Zijn bezieling kan alleen maar van
positieve invloed zijn op de presta-
ties. En het wordt nu hoog tijd dat
de neuzen weer allemaal in dezelfde
richting wijzen".
In dat kader past ook de sanctie, die
de MW-leiding Huub Driessen
heeft opgelegd naar aanleiding van
uitlatingen tegen journalisten.
„Driessen is voor onbepaalde tijd
naar het tweede team verwezen",
zegt Lieben. „Pas als hij berouw en
een goede instelling toont, keert hij
terug in de hoofdmacht".
Om de kansen op klassebehoud te
vergroten is MW nog steeds op
zoek naar versterking van de selec-
tie. Na spits Guy Francois wil de
Maastrichtse club nu graag een
spelbepalende middenvelderaan de
ploeg toeveoegen. Pogingen om
Feyenoorder Keje Molenaar te strik-
ken zijn op niets uitgelopen. „Dat
was financieel onhaalbaar. We
oriënteren ons nu verder op de Ne-
derlandse markt", zegt de voorzit-
ter. „Het is duidelijk dat we verster-
king op het middenveld nodig heb-
ben".
Bij het zoeken naar versterking van
de selectie gaat MW overigens
voorbij aan een speler, die in een
vrij pril verleden nog tot de uitblin-
kers van de Maastrichtse ploeg be-
hoorde: Marcel Adam. De midden-
velder blijkt nog steeds eigendom
van MW te zijn. Op dit moment
komt de Maastrichtenaar echter uit
voor amateur hoofdklasser EHC uit
Hoensbroek, waar hij wekelijks de
sterren van de hemel speelt.
Marcel Adam vertrok in 1987 op
huurbasis naar Old Boys Basel,
maar keerde na twee maanden te-
rug in de Limburgse hoofdstad om-
dat hij geen werkvergunning kreeg.
Marcel Adam staat nog tot het einde
van dit seizoen onder contract van
MW, dat hem op eik-gewenst ogen-
blik kan weghalen bij EHC. Na af-
loop van dit seizoen is de midden-
velder transfervrij.

Of Frans Körver echter daadwerke-
lijk ook volgend seizoen als hoofd-
trainer in De Geusselt aan de slag
gaat is onzeker. De oefenmeester
houdt ondertekening van de nieuwe
aanbieding, die naar verluidt finan-
cieel minder aantrekkelijk zou zijn,
voorlopig mog in beraad.

Met het aanbieden van een nieuwe
verbintenis aan Körver is een einde
gekomen aan de geruchtenstroom,
die de laatste weken in Maastricht
nadrukkelijk de ronde deed. Daarin
circuleerden namen van nieuw te
benoemen oefenmeesters, die zelfs
al dit seizoen op interim-basis aan
de slag zouden kunnen in De Geus-
selt.

GELEEN - Smoke Eaters-aanvaller
JefNelson heeft bij de gemeentepo-
litie van Geleen een klacht inge-
diend tegen Heerenveenspeler Val-
lier wegens het toebrengen van li-
chamelijk letsel. Zoals bekend, zou
Vallier tijdens het ijshockeyduelBP
Oilers-Smoke Eaters, afgelopen za-
terdag, Nelson met de stick in het
gezicht hebben geslagen. Nelson
liep daarbij een driedubbele neus-
beenbreuk en een lichte hersen-
schudding op.

Jef Nelson
dient klacht

in tegen speler
Heerenveen

ge 'oude dag' bij Standard Luik
hebben kunnen genieten. Scouten
was tot aan zijn pensioen op Scles-
sin zo ongeveer zijn voornaamste
werk gebleven, nadat men hem via
alle mogelijke wijzigingen in het
contract van andere bezigheden, zo-
als demonstratietrainingen en tech-
nische begeleiding van reserve-
ploeg en jeugdselectie had wegge-
haald. Juist dat laatste deed de in
Tongeren woonachtige Vliers pijn.
De Koninklijke Racing Club uit
Genk kwam dan ook als geroepen.

„Ik ben nog te jong en te zeer met
voetbal bezig om al de rustige kant
van het vak te moeten kiezen", zegt
Vliers. „In Genk heb ik een nieuwe
uitdaging gevonden, hetgeen aller-
minst inhoudt, dat men bij Stan-
dard Luik van mij af is. Ik pik het
niet, dat men mij in Luik steeds
minder werk liet doen. Daarom eis
ik ook een financiële genoegdoe-
ning. Het kan vanwege de juridi-
sche rompslomp een langdurige ge-
schiedenis worden, maar dat inte-
resseert mij verder niet. Ondertus-
sen zal ik mij vol ijver met KRC
Genk bezighouden. Nee, een con-
tract heb ik bij de fusieclub ('Genk'
ontstond dit jaar uit een samengaan
tussen FC Winterslag en THOR Wa-
terschei, red.) nog niet getekend.
Mondeling zijnwij tót overeenstem-
ming gekomen, dat ik tot eind vol-
gend seizoen trainer ben. Een
woord is voor mij een woord."

Het feit, dat de voetballiefhebbers
in Genk en omgeving weinig ver-
trouwen hebben in klassebehoud
van de huidige hekkesluiter deert
Vliers weinig. Thuis in Tongeren,
nadat hij aan de Noordlaan in Wa-

Veelvuldig Belgisch internatiol 1 -
en speler van onder andere SW ,,
dard Luik, Racing White, Beersdl^en ('op het einde van mijn l°°y
baan') Fortuna's4 is Jef Vliers ofi
als oefenmeester langs vele vel<v
getrokken. Die ervaring moet K-rJ
Genk redden. Hij werkte bij BerJ|
gen en Waterschei, hij was in AJ
werpen en hij werd zon jaar of ""J]
gentien geleden naar FC Nürnb^]
gehaald.

„Toen de Duitsers de eerste besPjj
kingen met mij voerden stelderfl*j]
mij een kapitale villa in het voor%L
zicht, naderhand zou ik met een **J
goedkopere behuizing genoeg
dienen te nemen, maar toen Pü!lïl
bij paaltje kwam kon ik een hote'^Jmer terecht en moest ik zelf &J,
zien of ik een huis kocht. Ik ben 3 i
per twee maanden in Nürnberg '1
weest. Ze pikten het destijds 1
Duitsland niet, dat een Belg de A
ding had van een ploeg. Ik be" :
niet gefrustreerd door geraakt.' j.

terschei één training van de 'Ko-
ninklijke' geleid heeft, zegt hij:
„Wanneer je, zoals ik, al tientallen
jaren in de sport bezig bent leer je
leven met kritiek, achterdocht en
meervan dat soort zaken. Dat had ik
als speler; dat had ik ook nadat zon
twintig jaar geleden trainer werd.
Vooral als het slecht gaat met een
club ben jeeen schietschijf."

Jef Vliers zal overigens van zijn
nieuwe werkgever niet met de geld-
buidel Europa kunnen intrekken
om dure aanwinsten te kopen. Hier
en daar een speler op ruilbasis bin-
nenhalen is al heel wat. „Ik ken de
situatie", zegt hij, „maar in welke
omstandigheden bepaalde aanwin-
sten bij ons terechtkomen doet ver-
der niet ter zake. Ze kómen er irf
ieder geval. De aankoop onder mijn
voorganger is een ramp geweest.
Vanaf nu zullen spijkers met kop-
pen geslagen moeten worden. We
hebben nog twintig wedstrijden om
de staartgroep teverlaten."

door wiel verheesen
TONGEREN/GENK - Jef Vliers
weet wat er van hem verwacht
wordt. Hij heeft in zijn trainersbe-
staan al vaak als puinruimer gefun-
geerd. Nu moet hijKRC Genk in de
hoogste klasse van de Belgische
voetbalcompetitie houden. Met on-
middellijke ingang neemt de vroe-
gereRode Duivel het werk over van
de Westduitser Künnecke, die met
een schamele oogst van achtpunten
uit veertien wedstrijden op de laat-
ste plaats was beland. „Jammer
voor hem", aldus Vliers, „maar zo
gaat het in deze bedrijfstak. lemand
moet de consequenties aanvaarden
als de beoogde resultaten uitblij-
ven."

Vijfenvijftig is Jef Vliers. Hij zou,
als hij dat gewild had, van een rusti-

Verslag Andes-expeditie in première
HEERLEN - Onder de titel 'Zo
hoog als de condor' gaat morgen in
Heerlen het dia-verslag van de An-
des-expeditie '88 van de 'Valleke-
bergse Alpevrung' in première. De
uit achttien leden bestaande groep
van de VAV, onder wie Nanga Par-
bat-bedwinger Hans Lanters, be-
klom afgelopen zomer in het Zuida-
merikaanse bergmassief een groot
aantal vijf- en zesduizenders. De
kroon op het alpinistischewerk was
de bestijging van de Huascaran in
Peru, met 6.768 meter de hoogste
tropische ijsberg van de aarde. De

J
VAV-expeditie, op touw gezet rj
gelegenheid van het twintigjarig^
bileum van de bergsportclub, .
woog zich ook door de donkere °^wouden van Bolivia en Peru,
zoek naar resten van de Inca-^
tuur. Van het avontuur is *J
boeiend verslag gemaakt in devo 1
van een band-dia-serie. 'Zo hoog

'■ j
de condor' is morgen vanaf yjj
uur te aanschouwen in sportha' *j
Varenbeuk te Heerlen-Noord '^j
open 18.30 uur; entreeprijs vijf»]
den).

j

HAMBURG - De trekking van de Westduit-
se Mittwochslotto had het volgende resul-
taat: Trekking A: 2-7-13-20-31-37, reserve-
getal: 8. Trekking B: 2-5-9-24-47-49, reserve-
getal: 38. Spel 77: 9 1 1 4 8 4 5.

Twee ritten Olympia’s
Ronde in Limburg

BELFELD - Het is vrijwel zeker,
dat twee etappes in Olympia's Ron-
de van Nederland volgend jaar op
Limburgse bodem verreden wor-
den. Het traditionele sluitstuk is de
rit Geleen-Geleen. Daarnaast heeft
Belfeld zich kandidaat gesteld om
als startplaats van de voorlaatste
etappe naar Geleen te fungeren.

„Ik heb", aldus Emile Hendri*
„met veel belangstelling de voorb*
reidingen van Jumping I°^*)
Maastricht gevolgd. Geloof me, n*
evenement heeft gedurende "
voorbije weken al indruk op mü t.
maakt, nog voordat ik één voet"
het MECC heb gezet."

De gevarieerde opzet van het P^gramma, dat vandaag om vier
begint, spreekt hem eveneens a^„Daarbij komt", zegt Emile Hen'
drix, „dat men vooral de inbrew
van mensen uit het métier niet ovjrj
het hoofd heeft gezien. Een èeze\ge sfeer is weliswaar belangrij
maar met gezelligheid alleen ko"1
men er niet."

Wat het prijzengeld betreft wil jjj
onderstrepen, dat prestaties uitst
kend gehonoreerd worden. Ve61

tien mille voor de Grote Prijs V*
destad Maastricht op zondagm'
dag is een aardige beloning. „In .
andere rubrieken, want die teU^óók mcc, is de honorering eveneej:
de moeite waard. Er zijn conco*
sen waar met nog meer bankbi 11*
ten wordt gezwaaid, maar er «j
óók evenementen van naam **<
het in dit opzicht beslist minder is'

Emile Hendrix:
’Seizoen buiten

verwachting goed’

Donderdag 10 november 1988 e26

Club zoekt verder naar versterking

MVV wil contract
Körver verlengen

door wiel verheesen

door ivo op den camp

(ADVERTENTIE)
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tê^ TREK DE JACKPOT IN CASINO VALKENBURG. (SA
Odaoark. - Holland Casinos: Amsterdam - Breda - Groningen - Rotterdam - Scheveningen - Valkenburg - Zandvoort. V^ai»

Lotto
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1 HEERLEN |
'

BAARLO - Zijri carrière heeft al vele
hoogtepunten gekend. Voor Emile Hen'
drix, die vanaf vandaag tot de bekendste
deelnemers aan Jumping Indoor Maas-
tricht behoort, betekent ieder nieuw se
zoen desondanks weer een extra stimU'
lans. „
„Ik werk momenteel met jongepaarden i
aldus de uit Heel afkomstige en in Baan0
woonachtige springruiter. „Het betekent
dat zij nog ervaring missen, maar he
vormt net een wezenlijk onderdeel »'*"mijn vak om ze naar de top te leiden. Zoiets kost tijd. De voldoen»1»

bij behaald succes wordt er alleen maar groter door. Trouwens, h#
seizoen tot dusver is, vooral gezien tegen de achtergrond van de siW'
tic waarin ik verkeer buiten verwachting goed verlopen. Werken m*
jonge paarden en dan toch zóveel resultaat is niet niks."

MAASTRICHT- Het bestuur van MWwil, ongeacht deresul-
taten in de huidige competitie, ook volgend jaar Frans Körver
als hoofdtrainer aan het werk zien in De Geusselt. Gistermid-
dag had voorzitter Bert Lieben van de Maastrichtse club een
onderhoud met de van een meniscusoperatie herstellende trai-
ner. Lieben heeft tijdens dat gesprek duidelijk gemaakt dat de
voorkeur van MW in eerste instantie uitgaat naar Körver en
onderstreepte die visie door de oefenmeester een nieuw con-
tract voor te leggen. Emile Hendrix was tijdens de voor-

bije maanden inderdaad minstens
zo vaak in het nieuws dan tijdens
een aantal seizoenen geleden, toen
hij met meer geroutineerde paarden
een geduchte combinatie vormde.
„Op nationaal niveau heb ik veel
overwinningen kunnen behalen",
zegt hij. „Hoeveel precies? Ik weet
het niet exact, maar twintig waren
het er zeker. Ze vormden, dat mag je
aannemen, ook de basis van mijn
selecties voor grote internationale
gebeurtenissen. In eerste instantie
had ik daarop, juist vanwege het
groeiproces van mijn paarden, niet
eens gerekend. Toch vielen de invi-
taties in de bus."

Hij noemt, voor de vuist weg, een
paar gebeurtenissen, die ver uitste-
ken boven het alledaagse werk
waaraan ook springruiters van
naam niet ontkomen.
Winst in een proef tijdens het be-
faamde concours van Calgary was
één van Hendrix' spraakmakende
optredens. De tweede plaats in de
Grote Prijs van Rotterdam, de vier-
de in GP Lanaken alsmede degelijk
werk in Stockholm als lid van de
Oranjeploeg vormde andere bewij-
zen van vakmanschap.

sportLimburgs dagblad
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u nu belt, heeft u morgen geld!
Heeft u al ergens een lening lopen,

dan nog kunt u bij Frisia terecht!
'30 onn00r woningverbetering, boot of caravan (tarieven vanaf):
'<o'„nn =96x f 451.-(10,2%) o(120x/ 392,-( 10,2%)
'?onn« 96x * 601,-(10,2%)ot120x/ 523,-(10,2%)>80f£X'- = 96x f 1-053,-(10,2%) OM2OX/ 915,-(10,2%),uu°.- = 96x ’ 1.203,- (10,2%) of 120x/ 1.046,- (10,2%)

Bel nu: 02263-7171
Frisia: geopend tot 21 u.; zat. tot 16 u.

Plr<« mestversprei-
Mo*? Ult voorraad, 4- en
W ' vanaf ’5750,-. Te-
!».«„ meuwe Bergmann

Collé,
Ö4490 199efo.90' Sittard' Tel

Te k. 2BWB DIKBILSTIE-
REN, 6 mnd. en 9 mnd.
oud. Tel. 04451-1353.
Te k. 3V_ jarige D-PONY.
Tel. 04451-1353:
Te k. jonge HENNEN. Zil-
straat 20 Dicteren. Tel.
04499-1341.

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.
■ppn

Te koop CARAVAN, merkTE Sprint, met voortent enwinteruitvoering, '80. Eind-straat 27, Schinveld, tel.045-255453.

Nederlands bouwbedrijfvraagt voor Dld. omg.
M.Gladbach-KölnBET.TIMM. en mets. Ooi-col. Ned. verz. Tel. 045--229241 of 229409.

TREKHAKEN + caravanstabilisator. Compl. program-ma uit voorraad leverbaar voor veilig rijden Kerp In deCramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951.

Gevr. vr. part-time HULP,
18-24 jr., voor in cafetaria-
snackb. Tel. 045-213451.
Club SM zoekt leuke
MEISJES, 502 route du
Condrox, 4900 Liége - Bel-
gië, tel. 09-32041373905.
Open van 10 tot 22 uur,
weekend gesloten.

Net meisje voor PRIVÉ-CLUB, met garantieloon.
Tel. 045-420042.
MEISJE gevraagd voor pri-vé en escort. Tel. 045-228975
Nette TAXICHAUF-
FEURS gevraagd, met eni-ge kennis omgeving Heer-len. Dag- en nachtdienst.
Pers. aanmelden: Kroon-
tax, Anjelierstraat 123A,
Heerlen.
POETSVROUW gevraagd,
voor bar, omg. Echt. Tel.04755-1901.

Waanzinnig winstweekend
Fiat-dealer Harry Schobben. *»»nzinnige winstdagen voor gebruikte automobielen van alle merken. Bij FIAT-dealer Harry Schobben kiest u de occasion van uw keuze,***TW " Z°maar f 2000'_ Va" af doen'Pure Winst' die uzoin uw zak kunt steken- Profiteer d» weekend, donderdag IÜ. vrijdag 11 en za-uag 12 november 1988. van du unieke aanbod. Een unieke kans om waanzinnig voordelig een nieuwe - gebruikte - auto te rijden.

p!aa!Öa^ donHkerrood llli iX~ Fiat Ritmo 60 L 5-drs. wit 1985 10.900,- BMO--a« Panda 34 rood 1986 9.000,- 7.000,- Fiat Ritmo 60 CL groenmet. 1985 11.500- 9 500-
F « Uno 45 Fire donkerrood 1987 14.950,-12.950- Fiat Ritmo 60 CL blauw 1985 11.500,- 9.500]-

ta Uno 45 Fire blauw 1988 15.900,- 13.900- Fiat Ri tmo 60 L Carrara wit 1988 14.900,- 12.900,-
J* Uno 45 Fire 5-drs. blauw 1988 16.750,-14.750- Fiat Rimio 70 S 5-drs. bronsmet. 1986 13.900,-11.900,-
-ja Uno DS 5-drs. grijsmet. 1986 14.950,-12.950- Fiat Ritmo 105 TC wit 1984 11.900,- 9.900,--1 Uno Turbo IE r°°d 1987 25.900,- 23.900,- Fiat Croma IE SL blauw 1988 39.900,- 37.900,-

Austin Mini Metro Special wit 1986 9.950,- 7.950,-

-* Prijzen zijn exclusief afleveringskosten, inclusief BTW * Inruil en financiering mogelijk
FIAT, EEN BROK TEMPERAMENT
SLECHTS 3 DAGEN!!!

Donderdag Vrijdag Zaterdag

npGebruikteWagens 10 11 12 Ë-4ËE9Mhènovember november november A_^R_H_w_^B_KH_v

' AUTOBEDRIJF HARRY SCHOBBENTe9elstraat 3, Brunsusm 045-250675

, Gevr. _part-time TAXI-.CHAUFFEURS v.d. hele
week, dag- en nachtdienst.; Julianastr. 6 Brunssum.

iWilt u snel een fijne baan of. zaak? Als RIJ-INSTRUC-. TEUR (m/v) of riischool-, houder (m/v)? Met het Ka-
derschooldiploma, erkend- doorministerie, kunt u echt- meteen aan de slag. Dag-,. zaterdag- en avondoplei-
ding start binnenkort in

" Amsterdam, Best, Delft,
jUtrecht, Zwolle. In een half- jaarkunt u een goede baan-. of een eigen rijschool neb-. ben. Wilt u vast en zeker. werk met toekomst? Vraag

dan de gratis studiegids:. Bel de Kaderschool (ook
's avonds) 04998-99425.
LA COMPARSA BAR
vraagt meisje. Tel. 045-I 241592 of 244240.
Gevr. charmante HEREN,. 25-35 jr. voor begeleiding
i.b.v. auto en telefoon, discr.
verz. Soll. m. foto postb.
231, 6040 AE Roermond.
MEDEW./COLP., vanaf 18jaar, voor huis-aan-huisac-
tie. Goede verdiensten. Tel.
045-225818.
Part-time VRACHTWA-
GENCHAUFFEUR voorenkele uren per week.
Br.ond.nr. HK 563 Lim-
burgs Dagblad, postbus
3100, 6401 PP Heerlen.
Ervaren OBER gevraagd
voor het Streeperkruis in
Schaesberg. Tel. 313397.
WEEKENDKAPSTER
gevr.kapsalon Phil Dupuis,
Veldhofstr. 156, Eygelsho-
ven, tel. 045-461207.
BEZORGERS gevr. v.
Heerlen-centr. en Bruns-
sum Langeberg, 045-
-257974.
De Volskrant en Trouw
vraagt voor Heerlen in de
vroege ochtend aktieve BE-
ZORGERS(STERS). Inl.
Hugo de Grootstr. 12 Heer-
len. Tel. 045-724496.
Gevraagd in Eusankirchen
fystiotherapeut

Tel. 09-4922514050 (tij-
dens werkuren).
Kottelet "BONNE FEM-ME" malse varkenskoteletm. garnituur van meege-
bakken groente en friet

’ 14,95. Lunchr.-rest AuCoin. Honigmanstr. 33,
Heerlen. 045-715460
I

Maurerkollonne gesucht!
Arbeitsort Deutschland, gute Bezahlung, Unterkunft vor-handen. Zuschriften o.no. HK 561 Limb. Daqbl., Postbus3100, 6401 pp Heerlen.
Wegens uitbreiding vanonze produktie zoeken wijop korte termijn een jonge,energieke SLAGER, leer-
ling-slager en een part-time
hulp voor de middaguren,
poets- en inpakwerkzaam-
heden. Keurslagerij Locht-
man, Einderstraat 22, Kerk-
rade, tel. afspraak 045-
-452517. _
Band met eigen muziek
(omg. Kerkrade/Heerlen),
zoekt BASSIST. Niet aarze-len, bel 045-456089 of
451134, donderdag na 18.00
uur.

Twee BEVEILIGINGSBE-AMBTEN (gedipl., met er-varing), zoeken werk.Br.ond.nr. SB 995 Lim-
burgs Dagblad, Fr. Erens-
laan 4, 6371 GV Landgraaf.

'm
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TRAININGSPAKKEN KINDERPAKJES
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superstunt "^M ""il maten 116 tm 176 #U "^IgeenB9,so nuVÜjVU vanaf IJjÜU
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HERENTRUIEN BLACK DENIN
««..^.„d^n, 0Q ,_ OLD-WASH JEANS KQ CO

Superstunt _bWa f W bij ons reeds vanaf VVjÜU

&| SPIJKEROVERHEMD 49,50

A HERENSKI-JACKS
I in vele kleuren en modellen m

___
M^geen 79.50 /■ P Kil

nu HO 5 UU

DEKBEDDEN I
Nr_ j 1-pers. va. OSJj/O

' ' * ___________■______.

'»«a~dEBBBBBBI 2-pers. va. OÜjöll
ADIDAS ZAALSPORTSCHOENEN OO TC[ superstuntprijs WW-j # O

| Begin nu al met uw CARNAVALSKOSTUUM I
Wij hebben een enorme collectie aan stoffen Prijzen van 2,95 t/re 15,95

HENDRIKS k
TEXTIEL $3Ê

GIGANTISCH GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN! -—■^rfwlHEERLEN, Schelsberg 88, tel. 045-721124. Geopend: ma. t/m ut. 9.00-18.00 uur, dond.koopavond PARKEREN
lITTARD, Brugstraat 1, tal. 04490-15656. Geopend: ma. t/m zat. 9 00-18.00 uur, dond. koopavond EN KOFFIE

GRATIS! aBI ÊÊÊ aB

t

SCHILDERS kunnen nogbehang- en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.045-210020.
TV/VIDEO-REPARATIEGörgens. Tel. 045-314122

DAKDEKKERSBEDRIJFDe Nok, voor al uw dak-werkzaamheden, met delangste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwdeadres voor al uw DAK-WERKZAAMHEDEN. Tel.045-451862.

Let op! Uw dak is ons vak!Dakdekkersbedrijf Peters,
Groenstr. 21. Übach overWorms. Tel. 045-325793. Te-vens ZINKWERK en PVC-dakgootbekleding. Gratis
offerte.
SIERPLEISTEREN, stu-kadoren, alle soorten ver-bouwingswerkzaamheden.
045-216666.
HANS LIPS voor timmer-,dak- en "zinkwerk met ga-rantie. Vr. vrijbl. advies/of-ferte. Bel 045-453818.
OPRITTEN en terrassen inklinkers of sierbestrating.
Ook tuinaanleg. 045-326574.
TRAP BEKLEDEN, railshangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.

STUKADOOR kan nog
werk aannemen. Tel. 04?459073.
NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
TUIN goede winterbeurt,
SNOEIEN, enz. Bel tijdig--045-272093, na 19.00 uur.
Grote voorraad BANK-
STELKUSSENS, zowel inkoudschuim als binnenve-ring. Meubelstoffeerderij
Savelsberg, Einderstraat
112, Kerkrade, tel. 045-
-452189.
TV-ANTENNES ’ 395,-,all-in 5 jr. garantie. Ook alle
reparaties door geh. Lim-
burg. Geen voorrijkosten!
Koehen, 045-441693.
2 BEROEPSCHAUF-
FEURS met bus voor goe-
deren of bestellingen. Tel.
045-321514.
Voor al uw KLUSSEN in ofom het huis winteraanbie-
ding ’ 10,- per uur. Tel.
0435-311816.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. R/J Handelson-
derneming, Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.
Div. INRUIL-T.V'S met
garantie. Electronic service
Jo Kreutz, Kerkplein 39,
Schaesberg, 045-313815.
BETONSCHUTTINGEN
in steenmotief, geplaatst ofgeleverd. Creugers Beton,
Economiestraat 46, Hoens-
broek. tel. 045-213877 (bijHerschi).

KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044
Goede KLEUREN-TV's
met garantie, Philips groot-
beeld v.a. ’ 145,-, zeer grote
sort. tv's. ÖccasioncentrumGeel, Grasbroekerweg 25,Heerlen, tel. 045-724760.
Gebruikte KLEURENTE-LEVISIES te koop vanaf

’ 100,-; nieuwe kleurentele-
visies vanaf ’ 398,-. R.T.V.
Van Voorst, Ganzeweide
48, Heerlerheide. Tel. 045-

KLEURENTELEVISIESPhilips, Blaupunkt, ITT,
vanaf’ 95,-. Radio/tv Frank8.V., Bokstr. 33, Heerler-heide. Tel. 045-213432.
le soort GRASZODEN,
’3,50 m 2. Gratis thuis be-
zorgd. Afgehaald ’ 3,25p.rr?. Ook gehele aanleg
van uw tuin en straatwerk.
Bel vrijblijvend: 045--323178.
Heren HANDELAREN op-
gelet! KTV's 12 kan. tip-
toets en VHS video's v.a.’75,-, ml. 045-220902.
Gratis gebracht en ge-
plaatst nieuwe en gebruikte
gas-, kolen-, olie-, hout-, an-fieke KACHELë. Honder-
den guldens voordeel. DeKachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Te k. TUBA, Egerlander-
model, tel. 045-251437.

STOOKHOUT eiken enbeukenhout af te halen
voor ’65- per IV_ m3, 15m3voor’ 5%- aan huis be-
zorgd, van Thoor. Holstr.
33, Margraten, tel. 04458--1818.

FITNESSAPPARATUUR:hometrainers, roeiappara-
ten, compl. fitnessstations,
chroom halterstangen van-af ’ 52,-, halterschrjven va.’ 2,40 per kg; alles uit voor-raad leverbaar. Smash, afd.fitness, TheaterpassageKerkrade, tel. 045-459230.
Solina electr. ORGEL tekoop, ’125,-. Tel. 045--211852.
Tek. nieuweIJSHOCKEY-SCHAATSEN mt. 40 metbeschermers ’ 60,-; antiekeeiken commode met spie-gel en marmerblad, antiekemarmeren pendule ’75,-;
antiek eiken rond tafelde’ 150,-; staande ijzeren kap-
stok (wit) ’25,-; 2 witteschragen ’20,-; grenen fo-lie kubus ’ 15,-; Schoven-hof 19 Heerlen. Tel. 045-
-425335.

Bontmantels
Dames, ruil nu uw oude
bontmantels of lammy's in
voor een nieuwe. Ze zijn bij
ons nog honderden gul-
dens waard. Onze nieuwe
collectie 1988 is enorm;
edelbont, lammy's, gevoer-
de regenmantels.

Inez Bont
Grote Gracht 87 Maas-

tricht, tel. 043-252259.
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HEERLEN - De
vraag was of de
koolwinningsbe-
drijven en de co-kesfabrieken van de Staats-

mijnen op goede gronden
zijn gesloten. Het antwoord
van dr Frans Messing is be-
vestigend. De historicus
maakte in opdracht en op
kosten van DSM een studie
over dit onderwerp. Zijn be-
vindingen vonden hun weg
ln een populair-weten-
schappelijk zowel als in een
puur-wetenschappelijk
werk, waarvan minister-
president drs Ruud Lub-
bers gisteren in Heerlen het
eerste exemplaar in ont-
vangst mocht nemen.

..Geschiedenis van de mijnslui-
ting in Limburg. Noodzaak en
lotgevallen van een regionale
herstructurering, 1955-1975",
luidt de titel van het boek dat een
indrukwekkende analyse van
een nachtmerrie is die velen in
Limburg deed verkrimpen en
verkrampen.

De onstuitbare opmarsvan aard-
olie en aardgas, de import van
onder andere goedkopere Ame-
rikaanse kolen en het machtelo-
ze verweer daartegen van de
steenkolenbekkens in de Euro-pese Gemeenschap voor Kolen
en Staal hebben gedurende het
tijdsbestek 1950-1975 de mijnin-
dustrie in West-Europa aan de
rand van de afgrond gebracht, zo
constateert Messing.

Het was drs J.M. den Uyl, minis-
ter van economischezaken in het
kabinet Cals, die in 1965 de poli-
tieke verantwoording op zichdurfde te nemen om dekoolwin-
ningsbedrijven en cokesfabrie-
ken te saneren. „Is dit zonder
"neer zijn verdienste, de hoofddi-
rectie van Staatsmijnen heeft
tussen 1958 en 1964 meermalen
laten blijken dat de steenkolen-
winning geen toekomst meer
heeft. En ook zij pleit voor een
geleidelijksluitingsproces uit so-
ciale overwegingen. Het heeft
geen zin te bekvechten over de
kwestie of Den Uyl dan wel de
hoofddirectie van Staatsmijnen
de Eerste Mijnnota heeft ge-
schreven. De eer komt beiden
toe", meent Messing.

Ingevolge die Eerste Mijnnota
zou de afbouw van werkgelegen-
heid met de opbouw van nieuwe
werkgelegenheid samengaan.
..Geen sluiting zonder vervan-
gende werkgelegenheid", was
het sociale adagium uit die da-
gen.

De (economische) herstructure-
ring liep volgens Messing op de
klippen, toen de overheid niet
langer de vervanging van de cir-
ca 45.000 uit de mijnindustrie
verloren gegane arbeidsplaatsen
nastreefde, maar zich beperkte
tot werkverschaffing aan het ex-
tern te herplaatsen mijnperso-
neel. Door onvoldoende manage-
ment, gebrek aan commerciële
ervaring en vooral door een in-
zakkende economische conjunc-
tuur gedijden vele werkgelegen-
heidsprojecten slechts armzalig.
Ook hetprovinciebestuur gaf on-
voldoende richting aan de soms
desperate acquisitie-activiteiten.
Bijgevolg gaapt er een gat tussen

Indrukwekkende
analyse van een

nachtmerrie die velen
in Limburg deed

verkrimpen
en verkrampen

Mijnen zijn op goede
gronden gesloten

het aantal gewensteen het aantal
gerealiseerde arbeidsplaatsen.

Tegenover een verlies van circa
45.000 arbeidsplaatsen zijn er, in-
clusief de overgeplaatste Rijks-
diensten, ongeveer 17.000 nieu-
we tot stand gekomen. Exclusief. de schrijftafels werden in de
Oostelijke en Westelijke Mijn-
streek tussen 1965 en 1975 14.333
arbeidsplaatsen verwezenlijkt,
waarvan 4.377 voor gewezen
mijnwerkers.

Lof heeft Messing voor de Staf
Industrialisatie van de Staats-
mijnen die zich tot aan zijn ver-
trek naar Groningen in 1970 met
succes voor de herstructurering
van de Mijnstreek heeft ingezet.
Daarentegen spreekt hij zijn af-
keuring uit over het aandeel van
de particuliere mijnen in de nieu-
we industriewerving. Een uit-
zondering maakt hij voor de NV
Laura en Vereeniging. Voor het
overige was het „zeer pover", als
men bedenkt dater op 31 decem-
ber 1969 nog 9.995 werknemers
in dienst van de drie particuliere .mijnen waren en er op 31 decem-
ber 1974 slechts 2.151 nieuwe
werkplaatsen waren gereali-
seerd.

Om tevoorkomen dat de particu-
liere mijnen van deene dag op de
andere zouden worden gesloten,
genoten zij „subjectieve steun".
„Ofschoon over een juiste beste-
ding van die subjectieve steun
twijfels en verdachtmakingen
een hardnekkig leven leiden,
moet men zich voorlopig neer-
leggen bij het oordeel van de Al-
gemene Rekenkamer die tevensde astronomische cijfers cijfers
terugbrengt tot hun juiste, overi-
gens nog forse proporties", vindt
Messing.

In totaal ontvingen de particulie-
re mijnen, ’ 609,1 miljoen. Vol-
gens de Rekenkamer heeft de
subjectieve steunverlening een
abrupte werkloosheid voorko-
men.en hebben de mijnonderne-
mingen aan hun herinvesterings-
verplichtingen voldaan. Blijft
echter de vraag „in hoeverre het
herstructureringsgebied hiervanvoordeel heeft getrokken", zo
kanttekent Messing.
De totale overheidssteun aan
Limburg heeft tot 1978- het jaar,
waarin de herstructurering zich
verder ontwikkelt op basis vande beleidsaanbevelingen der
Perspectievennota Zuid-Lim-
burg - ’ 3,2 miljard bedragen.

Wat de sociale herstructurering
betreft constateert Messing dat
sociale blauwdrukken de maat-

" schappelijke consequenties van
de mijnsluiting met name de
psychische spanningen bij her-
plaatsingen en gezinsproblemen
bh' vervroegd gepensioneerden
hebben onderschat. De geestelij-
ke volksgezondheid leed schade

door ontoereikende begeleiding
van oud-mijnwerkers, (ver-
vroegd) gepensioneerden, her-
plaatste en beperkt geschikte
werknemers. De leemte in de
maatschappelijke dienstverle-
ning en welzijnsvoorziening
werd nog verwijd door de decon-
fessionalisering. Tekenend hier-
voor is het aantal ambtsverlatin-
gen. Alleen al in het bisdom
Roermond traden tussen 1961 en
1971 tweehonderd priesters uit.
Door mijnsluitings- en deconfes-
sionaliseringsproces werd een
monolitische samenleving uit
haar voegen gerukt. Een samen-
leving raakte bij het wegvallen
van geborgenheden op drift.

Toch is er volgens Messing sta-
tistisch geen causaal verband te
leggen tussen het mijnsluitings-
en herstructureringsproces en
het aantal huwelijksontbindin-
gen, „al hebben spanningsele-
menten in gezinnenongetwijfeld
een rol gespeeld". Evenmin ziet
hij een oorzakelijk verband tus-
sen de maatschappelijke om-
wenteling in de jaren 60 en de
omvangrijke (agressieve) crimi-
naliteit diein Limburg plots ver-
uit het hoogst is. Voorts is het
volgens Messing „zeer de vraag
of de alarmerende functie van de
zelfdoding, die tussen 1960 en
1975 in Limburg met 100 procent
is toegenomen, mede aan de
mijnsluiting is toe te schrijven".

„Twee beelden doemen op: de
maatschappelijke veranderingen
in Nederland tijdens de jaren
zestig en de verstrekkende ge-
volgen van de mijnsluiting voor
welvaart en welzijn in het her-
structureringsbied van de pro-
vincie Limburg. De beelden
schuiven soms over elkaar heen
en zijn dan niet meer afzonder-
lijk te beschouwen. Het zicht
erop raakt bovendien vertroe-
beld, doordat vanaf 1970 de stag-
natie in de economische groei
beide beinvloedt", zo eindigt
Messingzijn monumentaal werk.

Het begin lag bij een uit 1975 da-
terende notitie van Paul Frische,
chef van de Voorlichtingsdienst
van DSM, gericht aan de Raad
van Bestuur. De Voorlichtings-
dienst maakte zich ernstige zor-
gen over de „ten dele bewuste,
maar ten dele ook onbewuste ge-
schiedvervalsing die zich dreigt
te voltrekken met betrekking tot
de mijnsluiting in Limburg en in
het bijzonder bij DSM".

Zo kwam het dat de Raad van
Bestuur in het voorjaar van 1984
de historici prof. dr Han Baudet
van de Rijksuniversiteit Gronin-
gen en de Technische Universi-
teit Delft, prof. dr Piet Emmer
van de Rijksuniversiteit Leiden
en prof. dr Johan deVriesvan de
Katholieke Universiteit Brabant
uitnodigde voor een gedachten-
wisseling over de mijnsluiting.
De Raad van Bestuur wilde een

diepgaand historisch onderzoek
laten instellen naar de omstan-
digheden, de gedachtenvorming,
de beslissingen en de verant-
woordelijkheden rond de uitein-
delijke algehele sluiting van de
kolenmijnen en cokesfabrieken
in het Zuidlimburgse bekken.
Daarmee zou tevens de geschie-
denis van Staatsmijnen/DSM in
die periode tot haar recht komen.
De profs toonden zich bereid zit-
ting te nemen in een redactie-
raad, waarin drs Eugène Akker-
man en Paul Frische DSM verte-
genwoordigden. Akkerman was
tot 1 februari de secretaris van de
vennootschap.

De redactieraad beval dr Frans
Messing uit Dongen, docent aan
deKatholieke Leergangen in Til-
burg, als auteur aan. Hij kreeg
van de minister van onderwijs en
wetenschappen zowel alsvan het
bestuur van de hogeschool bui-
tengewoon verlof en startte in
november 1984 met zijn studie.
Vier jaar later konden zijn op-
drachtgevers het ooft van zijn
onderzoek reeds oogsten.

Het boek geeft een goed - inte-
graal - beeld van het energie-
vraagstuk dat vanaf 1958 velen
kopzorgen bezorgde. Al vanaf
maart 1958 waren de Amerikaan-
se cokeskolen per ton (fl. 51- a

’ 53,-) aangevoerd in Rotterdam
goedkoper dan de vetfijnkolen
van de Staatsmijnen (fl. 61,05).
Vanaf 1959 was ook de aardolie
goedkoper dan de industrieko-
len en huisbrand. Op 14 augustus
1959 werd in Slochteren een
aardgasveld aangeboord dat vol-
gens berekeningen van juni 1962
overeenkwam met 150 miljoen
ton steenkoolequivalent (SKE).
Tegen die energiedragers was
niet langer te concurreren,zo be-
toogde de hoofddirectie van
Staatsmijnen, daarin bijgevallen
door Frans Dohmen, de voorzit-
ter van de toen omnipotente Ne-
derlandse Katholieke Mijnwer-
kersbond.

Vanwege de voorbeeldwerking
weigerden drs J.W. de Pous, mi-
nister van economische zaken in
het kabinet De Quay (1959-1963)
en prof. dr J.E. Andriessen, mi-
nister van economische zaken in
het kabinet Marijnen (1963-1965)
de mijnindustrie als in andere
EGKS-landen te steunen. Voor
een langere-termijn-visie op de
mijnbouw werd op 5 juni 1963 de
zogenoemde commissie Van
Berkurn ingesteld. Ofschoon een
visie op het energieverbruik ont-
brak, bleef het rapport de gids
van minister Andriessen. Het
productiepatroon zou voorlopig
onaangetast blijven en slechts
tijdelijke maatregelen zouden
voor bescherming van de mijn-
bedrijven in aanmerking komen.

Met het „steuntje in de rug", dat
de minister de mijnindustrie in
januari 1964 gaf, verschoot hij

volgens Messing „zijn kruit op
mussen". Sterker nog: „Het on-
verwoestbare optimisme van de
bewindsman in een behouden
vaart der mijnbedrijven en zijn
zich vastpinnen aan de door hem
uitgezette koers maken hem
blind voor dezware averij die in-
tussen het Staatsmijnbedrijf op-
loopt".

Een werkgroep peilde de positie
van de Maurits. Hoofddirecteur
Hellemansontraadde de sluiting,
ondanks de forse verliezen. De
directeuren Bogers en Huijben
wezen op de economische para-
dox om een goedkopere en een-
in overvloed aanwezige energie-

| door

jan van lieshout

bron als aardgas te exporteren en
tegelijkertijd een dure, met ver-
lies gepaard gaande, productie
van kolen in stand te houden.
Uiteindelijk schaarde ook Helle-
mans zich loyaal achter de reken-
meesters die „een geplande slui-
ting van de mijnzetels binnen af-
zienbare tijd noodzakelijk" acht-
ten.

Op 3 maart 1965 ontving minister
Andriessen de hoofddirectie van
Staatsmijnen voor een gedach-
tenwisseling over de positie van
de mijnen. Volgens Messing ver-
liep het onderhoud in een ge-
spannen sfeer. Andriessen wei-
gerdeeen plan tot sluitingvan de
Maurits in overweging te nemen
en trof de voltallige hoofddirec-
tie diepmet zijn betichting dat zij
door haar defaitismezijn voor de
mijnindustrie aanmoedigend be-
drijfhad ontwricht.

Bij drs J.M. den Uyl, minister
van economische zaken in het
rooms-rode kabinet Cals dat op
14 april 1965 aantrad, vonden
hoofddirectie van Staatsmijnen
en vakbondsorganisaties een
williger oor. Hij was directeur
van de Wiardi Beekmanstichting
geweest, het wetenschappelijk
bureau van de P.v.d.A., dat zich
reeds intens met 'het energie-
vraagstuk had bezig gehoqden.

Ten behoeve van een integraal
inkrimpings- en herstructure-
ringsproces overwoog de socia-
list de particuliere mijnen te na-
tionaliseren. Omdat nationalisa-
tie onaanvaardbaar voor zijn
KVP-collegae zou zijn, koos hij
voor een stelsel van steun per ton
geproduceerde kolen, zodat
voortzetting van de productie

aantrekkelijk zou blijven. Op 17
december 1965 ontvouwde hij in
de Stadsschouwburg van Heer-
len de Eerste Mijnnota. Op 1 april
1966 reeds gaf hij groen licht
voor de sluiting van de Maurits.
Viereneenhalve maand later
deelde het directoraat-generaal
voor de energievoorziening Den
Uyl mee dat de sluiting van de
Maurits kon worden versneld.
De gebroeders Van Doorne kon-
den geen arbeiders genoeg krij-
gen en hadden al -spijt van de
DAF-vestiging in Bom. Zij had-
den op veel meer beschikbare
mijnwerkers van de Maurits ge-
rekend. Door de voorspoedige
conjunctuur was er echter een
grote vraag naar arbeidskrach-
ten. Een grote zuigkracht ging
ook van Duitsland uit, waar pen-
delaars gemiddeld 30 a 35 pro-
cent meer konden verdienen.
Bovendien trokken vele jonge
gezinnen uit de Mijnstreek weg.
Op grote schaal werd in de
Staatsmijnen roofbouw ge-
pleegd. Mede daardoor sloegen
deverliezen vanaf 1967 in een po-
sitief exploitatiesaldo om. Het
netto-effect in kilogrammen per
8-urige werkweek ondergrondse-
dienst nam tussen 1965 en 1969
zelfs met 32 procent toe. Toen
echter ook „gezellige mensen"
massaal op aardolie- en aardgas-
verwarming omschakelden, was
de bedrijfstak ten dode opge-
schreven. Te meer daar jongeren
niet meer de mijn in wilden. De
Tussentijdse Mijnnota van 13
april 1967 en de Tweede Mijnno-
ta van 18 september 1969, beide
onder verantwoordelijkheid van
mrL. deBlock, ministervan eco-
nomische zaken in het kabinet
De Jong (1967-1970), velden het
vonnis. Ondanks de oliecrisis
ging op 1 december 1973 de geïn-
tegreerde „doorschuifmijn" Em-
ma-Hendrik dicht en op 31 de-
cember 1974 zetten de geïnte-
greerde Julia/Laura en de Oranje
Nassau 1 hun delving stop.
En de herstructurering, zij stok-
te. „Een bonte stoet van perso-
nen, instanties en bedrijven met
ransels vol beloften en facilitei-
ten trekt wervend rond om on-
dernemers naar het Limburgse
land te lokken. De werkkracht
van een ieder is even onmisken-
baar als het manco aan coördina-
tie tussen de betrokkenen. Er
wordt veel kaf gedorst. Boven-
dien probeert men elkaarvliegen
af te vangen", aldus Messing.

„Temidden van al dieverstuiven-
de activiteiten vallen de gerichte
krachtsinspanningen op van de
Staatsmijnen. De Staf Industria-
lisatie onder leiding van Bloe-
mendal en onder supervisie van
de hoofddirectie, benevens de
Beleidsgroep Industrialisatie
zijn onvermoeibaar in hun po-
gingen ondernemers over te ha-
len hun bedrijven naar Zuid-
Limburg te verplaatsen". Behal-
ve DAF haalden Staatsmijnen

onder meer Curver en Hatéma
binnen.
Organisatorisch viel een dichte
nevel over de herstructurering,
toen het Bureau Bloemendal
eind 1970 naar Groningen ver-
trok - „in het perspectief van de
haperende herstructurering van
de Mijnstreek en van de heersen-
de janboel in de organisatie van
industriewerving een stap die
heftige beroering veroorzaakt".

Behalve met de externe her-
structurering hadden Staatsmij-
nen zich inmiddels ook met een
interne herstructurering bezig
gehouden. Omdat de chemische
sector te groot was voor het ser-
vet van het nevenbedrijf, waar-
mee hij tot in de jaren 50 werd
aangeduid en teklein voor het ta-
fellaken van een echt chemisch
concern, dubde de hoofddirectie
op samenwerking met andere
ondernemingen.

Met Shell Nederland BV wilden
Staatsmijnen aan het Julianaka-
naal in Urmond een petrochemi-
sche raffinaderij bouwen, met de
Algemene Kunstzij de Unie
(AKU) NV fuseren. Beide plan-
nen liepen op niets uit. De drei-
gingvan vestiging van een petro-
chemische raffinaderij in Luik
was voor Shell de lang verwach-
te en verhoopte spaak in het wiel
van het project, waarvan de in-
vesteringsprognoses inmiddels
van ’350 miljoen tot ’515 mil-
joenin maart 1971 waren opgelo-
pen en het voorstel van dehoofd-
directie om met AKU te fuseren
werd door de Raad van Commis-
sarissen met zeven tegen vijf
stemmen verworpen. Het fusie-
plan bevatte in de ogen van de te-
genstemmers geen enkele garan-
tie dat in een fusie op termijn -
gedacht werd aan het jaar 1973 -
het chemische agglomeraat in
Limburg onaangetast zou blij-
ven. Van der Grinten en de zij-
nen vonden daarom dat in onaf-
hankelijkheid de weg naar was-
dom moest worden ingeslagen.

Het doel van de onderneming is
sedertdien de voorwaartse en
achterwaartse integratie van be-
drijfsonderdelen met betrekking
tot de grondstoffenvoorziening
en -verwerking en de diversifica-
tie van activiteiten. Ten behoeve
van „de grote sprong voor-
waarts" werd tussen 1970 en 1974
voor in totaal ’ 1,51 miljard geïn-
vesteerd. Het was een stijging
van 105,4% ten opzichte van de,
vijf voorgaande jaren. Het che-,
misch bedrijf van Staatsmijnen-
bedrijf, waarvan het embleem -drie koeltorens binnen een cirkel
- reeds op 3 december 1969 in
een benzeendriehoek was veran-
derd en waarvan de naam op 17
januari 1975 statutair in die van
NV DSM was gewijzigd, vormt
dan ook een hoeksteen van de
herindustrialisatie van Zuid-
Limburg, concludeert Messing.
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Beetje depri van al die saaie auto's? Snel naar de
Mitsubishi dealer. Want daar staat een auto waar je
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BEEK/GENHOUT N. GEUSSEN, KERKRADE AUTO KLEUNEN, SCHINNEN W. KEES,
Hubertusstraat 49, tel. 04490-71054. Locht 193, tel. 045-425555. Dorpsstraat 64, tel. 04493-1721.
HEERLEN AUTO KLEUNEN, MAASTRICHT AUTO KLEUNEN, SITTARD BEK,
Passartweg 35a, tel. 045-212035. Molensingel 1 (Wijk 29), fel. 043-612323. Tunnelstraat 2a, tel. 04490-25794.
HORN HORNERHEIDE, POSTERHOLT TON HOOGENBOOM,
Heythuyserweg 10, tel. 04758-2561. Roermondseweg 36,tel. 04742-2670.

Bankstelkussens
Jit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effen
deuren, complete set a 10 stuks mcl. vulling vanaf,
f395,-; rundlederen kussens in div. kleuren vanaf
f 998,-; rundlederen kuipkussens, rug en zit uit één
Stuk, dus geen geschuif meer, ’ 395- per stuk. Fuhren
Discount, Ganzeweide 84, Heerlen-Noord (Heerlerhei-
je), tel. 045-222622. Rijksweg 42, Swalmen, tel. 04740-
-4383.

Zonnehemels-van Uden
Ruime sortering, uitstekende service. Zonnehemel op
statief, 1.80 m lamplengte, nu ’ 698,-. Betaling in termij-
nen mogelijk. Van Uden, Hoofdstraat 12, Hoensbroek,
345-212655-214793.

Betrouwbare Motorola-
communicatie-apparatuur hoeft u

nu niet meer ver te zoeken!
Voor informatie over Motorola-portofoons en -mobilofoons belt
u gratis 06-022.0.882. Dan hoort u ook alles over de inbouw- en

servicemogelijkheden bij u in de buurt.
Te k. IJSKAST 100,-; gas-
forn. 100,-; wasaut. 200,-;
Tel. 045-725595.
OPGELET! 2e hands bank-
stellen (eiken-leer), slaapka-
mers, eethoeken barok,
Amerik. keuken enz. Kou-
venderstr. 208 Hoensbroek.

Te k. z.g.a.n. Brother EM811 electronischeSCHRIJFMACHINE, voor-zien van alle technische
snufjes, nw.pr. ’3200,-, 14
mnd. oud, vr.pr. ’ 1450,-.
Tel. 045-464189, tussen20.00 en 21.00 uur.

Zoekt u een
complete
keuken?

Wat dacht u
hiervan:

geen 30 tot 40
maar 50 tot 60%

korting!
(en soms zelfs meer!)

Spiksplinternieuwe
keukens die tijdelijk in onze

showrooms hebben
gestaan. Kom nu kijken.

Hom
Keukenmagazijn

Loperweg 8, Echt
Tel. 04754-6188

Modem BANKSTEL, 2- en
3-zits, 5 mnd. oud, gobelin-
stof, wegens overcompl.
Tel. 045-223596.
Vloer- en WANDTEGELS,
vanaf ’ 14,95 p.m 2, mcl.
BTW. Tegelhandel Janssen,
De Hut 7, Gulpen, tel.
04450-1970.

Zonnehemels
Diverse modellen en prijzen, met snelbruinlampen,

compleet met in hoogte verstelbaar statief.
Gratis montage en bezorging.

Ook reeds vanaf ’ 7,50 per week
bij Van Erp, Putstraat 34, Sittard;

Hoofdstraat 12, Kerkrade, tel. 045-456999.
Te k. antieke SLAAPKA-MER, i.z.g.st., vr.pr. ’ 1950,-.
Tel. 045-421212.
INBOUWHOUTKACHEL,
mt. 80-56 en orig. flipper-
kast. Tel. 045-714941, na
18.00-uur.

Goede gebr. KLEUREN-TELEVISIES, met of zon-der afst.bed. of teletekst,
prijzen va. ’ 150,-; video
VHS en Bèta, va. ’ 300,-. H.
Scholl, Markt 1, Hoens-
broek, 045-219222.
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hobby/huisvlijtmarkt

in Makado-Beek

Paardelappen
1 kg, mager, voor ’ 9,35

Varkenslappen
500 gram voor ’ 6,25

Gegrilde ijsbeen
groot, per stuk ’ 6,95

Slagerij Martien Arts, Dorpstraat 86,
Brunssum, tel. 045-252823

HELP DE
WEESKINDEREN
VAN OEGANDA

AAN EEN THUIS!

§31RO 6522
KNUFFELS
\/OOR
AFRIKA

vanmHseHwePgevoel
KNUFFELS VOOR AFRIKA

Postbus 359,
2800 AJ Gouda.Tel. 01820-24399 Of 23672

Topmerken
nu nog laag

geprijsd! i

TDKVHSIBO. MaxellVHSlBo. BASF VHS 180Super
Speelduur 095 Speelduur 095 HighGrade. HA 953 uur. Nü_/« " 3 uur. Nü7« Speelduur3 uur. Nü !*__"
TDK VHS 180Extra VHS 180 HighGrade. BASF VHS 240 Super
High Grade. Speelduur Speelduur High Grade.
3 uur. Nül4.95 3 uur. Nü.4.95 Speelduur4 uur. NülB.95
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AGFA VHS 210. PhilipsVHS 180. Sony VHS 180
Speelduur Q95 Speelduur Q95 HighGrade.
3/2 uur. Nü V« 3 uur. Nü jf* Speelduur 3 uur.
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mAmXÈMVmAKodak VHS 180 2 pack. BH
Zon leuk aanbod hebben wij nogniet „„«_*, I
eerder vertoond: 2 Kodak videocassettes, ~ ~~"|
waarvan eréén is voorbespeeld met wel MICIIXA/12tekenfilmpjes, speelduur 80min., waar- IMICUW
onderBugs Bunny, Speedy Gonzales,Road TDKD C6O Dynamic Type I.
Runner... en een voorfilmpje van "Police Nederlands populairstekwaliteitsAcademyS". *_)750 Ferro cassette. Nu per 3 QOS2 Pack. Speelduur6 uur. Nü___#. stuks, totale speelduur 3 uur O.
Ook onbespeeld verkrijgbaar: Ook verkrijgbaar:
Kodak VHS 120.Speelduur 2 uur 7.50 TDK D C9O Dynamic Type I.

Kodak VHS 180.Speelduur 3 uur 9." SspeÏÏuur 3 uur 7.95
Kodak VHS 240. Speelduur 4 uur 12.95
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VROOM 5DREESMANN W- Zolang de voorraad strekt.
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I^PUIUJEK^ERKOPING^
te houden in opdracht van de directie van een belangrijkeI EUROPESE BEURSORGANISATIE

(wegens vervanging)

vertegenwoordigd door: mmtmmtÊmmTTtÊmmmmWUmWMM.I Heerlen, Raadhuisstraat 48, 045-717748
zullen zonder tussenkomst van notaris en zonder opgeld direct aan 'particulier worden verkocht

1 partij nieuwe zowel als slechts weinig gebruikte
KLEUREN-TV'S EN VHS VIDEORECORDERS

bestaande uit de volgende merken:
70 stuks IVC-VHS frontloading videoree.

12 progr. + afst.bed. per stuk 749
I 20 stuks SELECO 66 cm, 32 progr. + afst.bed. per stuk 549

30 stuks SELECO 51 cm, 16 progr. per stuk 449
20 stuks GRUNDIG, draagbaar, 47 cm per stuk 399
10 stuks GRUNDIG stereo, 56 cm, teletekst voorbereid per stuk 899
30 stuks SELECO 51 cm, 30 kan. + afst.bed. per stuk 699
Complete ITC stereoset met speakers 2x 100 watt 899
20 stuks BLAUPUNKT videoree. per stuk 499

I 400 stuks luidsprekerboxen 4-wegsysteem, OAA90 watt (prima kwaliteit) per stel 299I SUPERKLAPPER
TELEFUNKEN VHS 12 kan., mcl. 2 jaarvolledige garantie per stuk 699
Dagen van verkoop: donderdag 10-11: 10.00-20.30 uur. vrijdag 11-11: 0.00-17.30I uur. zaterdag 12-11: 10.00-16.30 uur 82582
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Er zijn een paar lange
hoofdstukken, waarin
nogal eens wordt geanti-

" Op 31 december 1974kwamen de laatste kolen in de Oranje Nassaumijn 1 naar boven. Op
dezelfde dag sloot ook de geïntegreerde Julia/Laura. Daarmee viel het doek over de Lim-
burgse mijnindustrie.

kinderen waren. Ik was de derde
in de rij; de oudste der jongens.
Mijn vader was dan wel postdi-
recteur, maar zilveren lepels had-
den wij thuis niet. Als ik jou laat
studeren, zal dat ten koste van de
anderen gaan, zo hield hij mij
voor. Met andere woorden: zoek
het zelf maar uit.

Dat heb ik gedaan. Ik ging ver-
vroegd in dienst; kwam in Ber-

'Limburgse kranten
sloegen de spijker

vaak precies
op de kop'

TILBURG - In 1993
moet het volgende
boek klaar zijn. In
1993 bestaat het mi-

nisterie van onderwijs en
wetenschappen 75 jaar. „Bij
die gelegenheid wil men
een boek uitgeven over de
ontwikkelingen van het on-
derwijs en dewetenschap in
relatie tot het ministerie ge-
zien tegen de maatschappe-
lijke achtergronden; geen
jubileumboek of gedenk-
schrift in het plaatjes/
praatjes-genre, maar een
wetenschappelijk onder-
bouwde studie".

Het liefst zou Frans Messing het
eerste exemplaar van dat nieuwe
werk aan minister Deetman aan-
bieden. Dank zij Deetman heeft
hij de geschiedenis van de mijn-
sluiting kunnen schrijven: zijn
twaalfde of dertiende boek. Als
docent sociale en economische
geschiedenis aan de Hogeschool
Katholieke Leergangen in Til-
burg kreeg Messing vier jaar on-
betaald verlof. DSM betaalde'
zijn salaris.

Bij aanvaarding van zijn op-
dracht doorgrondde de auteur
het gevaar voor „schoonschrijve-
rs". „Een onafhankelijke redac-
tieraad, aan wie de Raad van Be-
stuur van DSM alle bevoegdhe-
denten aanzienvan studieen pu-
blicatie delegeerde en waarin
wetenschappers domineren,
stond er borg voor dat het geen
oratio pro domo zou worden",
pareert Frans Messing.

..Ik vind het daarom een uniek
Project. Uniek, omdat ik vol-
strekte vrijheid van handelen
had. Uniek ook, omdat volstrek-
te openheid werd gewaarborgd.
Alle bronnen zijn mij getoond.
Er waren geen geheime laadjes.
Evenmin waren er andere meele-
zers dan de leden van de redac-
tieraad, aan wie ik om de drie-
/vier maanden verslag uitbracht.
Wel heeft de plaatsvervangend
secretaris-generaal van het mi-,
nisterie van economische zaken
het manuscript ter inzage gehad.
Daartoe had ik me vooraf ver-
plicht. Er is niets in gewijzigd of
geschrapt hoeven te worden. Wel
kreeg ik nog enkele nuttige
hints. Ook dat is uniek: datjeeen
oordeel kunt geven over minis-
ters die nog maar pas minister
van economische zaken zijn ge-
weest. Ik heb een en ander als
fantastisch ervaren. Het is daar-
om een schitterende studie ge-
worden".
Met volle energie heeft Frans
Messing zich weer op het volgen-
de project geworpen. Vanwege
het bronnenonderzoek was hij
afgelopen week dan ook niet be-
reikbaar. Eerst in het weekeinde
kon hij worden geïnterviewd.
Als trouw treinreiziger koos hij
het station in Tilburg als tref-
punt. Het signalement stemde
overeen: lang, grijzend haar, bril-
dragend (met in de rechterhand
een bruine aktentas). Een even
aimabel als boeiend mens maak-
te front in de „archiefrat", zoals
hij zich kwalificeert. Hij rolde
het ene shagje na het andere en
gaf de voorkeur aan een glas bier
bij de zeeduivel die „Boerke
Mutsaerts" ons serveerde.

Van origine is Frans Messing een
Brabander. Hij werd op 31
augustus 1935 in Eindhoven ge-
boren.
..Mijn vader was bij de post.
Doordat hij directiemedewerker
kon worden, verhuisden wij naar
Den Haag, waar ik de lagere
school afmaakte. Ofschoon met
niks begonnen, werkte mijn va-
der zich op tot directeur van een
postkantoor; eerst in Oosterhout,
vervolgens in Hoensbroek. Het
kantoor lag onder derook van de
Emma. Ik heb de mijnen derhal-
ve vier jaar in volle glorie meege-
maakt. Mijn vrienden waren zo-
nen van mijnwerkers. Ik heb de
sfeer van de mijnwerkersge-
meenschap dus nog geproefd.
Bovendien werkte mijn oudste
zus Ina op het Stofinstituut van
dokter Matla, zat mijn zus Annie
bij de MIR en mijn broer Jos op
het AMF. Hij is nu bij DSM".

In Oosterhout ging Frans Mes-
sing naar de MULO, in Dongen
slaagde hij weliswaar voor het
toelatingsexamen tot de HBS'
van de Broeders van Oosterhout,
maar op het St.-Janscollege in
Hoensbroek maakte hij zijn mid-
delbare studies.

„Het liefst was ik wiskunde gaan
studeren. De moeilijkheid was
echter dat we thuis met zeven

en de gemeente Heerlen hebben
een uitstekende krantencollec-
tie. De Limburgse kranten sloe-
gen de spijkervaak precies op de
kop. Ik heb me erover verbaasd
dat journalisten, heet van de
naald, erg goed analyseerden. En
tenslotte interviewde ik de kop-
stukken uit die tijd: enkel om de
sfeer, waarin gewerkt was, te
proeven.

Daartoe daalde ik ook af in de
mijnen van Waterschei en Siers-
dorf. In de Duitse mijn' werd
mijn vrouw niet toegelaten. De
excursie in de Belgische mijn
was zwaar en niet zonder gevaar.
We moesten elkaar ondersteu-
nen. We waren van elkaar afhan-
kelijk. Toen we boven kwamen
zei ik tegen mijn vrouw: „Nu
weet ik wat kameraderie is".

„Hoeveel tijd ik aan het project
besteedde? Aan een 40-urige
werkweek hield ik me niet op.
Vaak zat ik tot diep in de nacht te
werken. Stress heb ik met dit
werk niet gekend. Ik werd door
het onderwerp gegrepen. Vacan-
ties aan een rustig meertje in Ita-
lië gingen gewoon door. Wel nam
ik literatuur mee. Je kunt slecht
de hele dagnaar dezon zitten sta-
ren.

Tijdens carnaval 1986 zette ik het
boek in de stelling. Met een be-
vriend echtpaar, mijn beide zo-
nen en de hond waren wij op va-
cantie in Duitsland. We hadden
een vacantiehuis met veel ka-
mers, midden in een bos. Na een
van de wandelingen door de
sneeuw zette ik me aan een wrak
tafeltje om de paragrafen en sub-
paragrafen in te delen. Bij thuis-
komst tikte ik het uit en leverde
het bij de redactieraad in. Aan
die compositie is niet meer ge-
tornd".

„Hoe dat ging? Op een dag kreeg
ik op de Hogeschool een tele-
foontje van drs Eus Akkerman,
tot 1 februari 1988 de secretaris
Van de NV DSM. De Raad van
Bestuur wilde een gesprek met
mij. Hoogst persoonlijk kwamen
Bogers en Van Liemt naar Til-
burg. Ik vond het een uitermate
vererende opdracht. Een histori-
cus mag zich nooit door emoties
laten leiden, maar toch was er die
vervlogenverbondenheid met de
mijnstreek.

Anderzijds wilde ik mijn rechts-
positie niet verliezen. Zon werk
kun je er niet zomaar bij doen.
Vraag was derhalve of ik onbe-
taald verlof kon krijgen. Nu
hoeft dat geen punt meer te zijn:
nu kun je als een voetballer wor-
den getransfereerd. Maar in
maart 1984 was dat anders. Ik
ben Deetman dan ook dankbaar
dat hij, vooruitlopend op een
nieuwe constructie, mij dat bui-
tengewoon verlofheeft gegeven.

Onder voorbehoud gafik Bogers
en Van Liemt mijn jawoord.Hun
volgende vraag was hoe ik over
een redactieraad dacht. Het leek
mij een uitstekende gedachte,
omdat je als auteur van zon gi-
gantisch karwei en zon gevoeli-
ge materie een klankbord en een
beschermingsconstructie nodig
hebt. Het is namelijk best ge-
vaarlijk om over personen, die
nog leven, te moeten schrijven;
zeker als zij minister van econo-
mische zaken zijn geweest. Met
de samenstelling van die redac-
tieraad was ik erg gelukkig. Ik
kende Baudet, Emmer en De
Vries van het vak. Ook was ik
heel blij met Eus Akkerman. Hij
was de link tussen het oude
Staatsmijnenbedrijf en het nieu-
we NV DSM; bovendien: de liai-
son tussen redactieraad en
auteur".

Op 1 november 1984 startte
Frans Messing zijn onderzoek.

„Ik begon met het lezenvan de li-
teratuur. Er zijn nogal wat bro-
chures van links. Je treft daarin
veel rancune aan. Het kan dan
wel zo zijn, dacht ik, maar pro-
beer het eens te bewijzen. Dus
liet ik de bronnen tot mij spre-
ken. Behalve de archieven van
DSM raadpleegde ik archieven
op de ministeries van economi-
sche zaken, financiën en algeme-
ne zaken, waar de notulen van de
ministerraad worden bewaard;
op het Rijksarchief en het So-
ciaal Historisch Centrum in
Maastricht, waar de archieven
van de particuliere mijnen zich
bevinden. Ze zijn echter nog niet
geïnventariseerd; buitendien ge-
schoond. Voorts las ik de versla-
gen en de notulen van de verga-
deringen van de Kamers van
Koophandel; alle mijnperiodie-
ken. Een beestenwerk, maar
schrijf dat niet.

Toen het beeld in grote lijnen
vast lag, ben ik kranten gaan le-
zen. Het mijnmuseum op Rolduc

moeten kunnen houden. Aan
beide voorwaarden heb ik vol-
daan, waardoor het aantal les-
uren uitbreiddeen ik een volledi-
ge betrekking kreeg.

Om een universitaire studie te
kunnen beginnen, kreeg ik een
jaar langLatijn en Grieks van pa-
ter Modestus van Straaten, OSA.
Hij was een broer van „spekpa-
ter" Werenfried van Straaten.
Het gymnasium-b-diploma was
na een jaarmijn deel. Ik liep col-
lege op de Vrije Universiteit van
Amsterdam zowel als op de ge-
meentelijke Universiteit; bij Ro-
mein en Presser. Als vrijgezel
wilde ik van de appel van de
wijsheid proeven".
In Amsterdam leerde hij Chrisje
den Doop uit Heerlen kennen,
dochter van een beambte op de
Laura en Vereeniging. „Of-
schoon Amsterdam voor Lim-
burgers het Babyion van Europa
was, was Chrisje na haar gymna-
siale opleiding bij Shell gaan
werken. Ze is de oudste van vijf
meisjes. Dat was wat. Eind 1963
zijn we getrouwd: een belasting-
huwelijk dus. Ofschoon pas 28,
was ik inmiddels vierde conrec-
tor; oen jaar later waarnemend
rector: in feite manager van een
school van 1.100 leerlingen".

Aan de Rijksuniversiteit in
Utrecht studeerde Frans Mes-
sing in 1964 af.
„Ik stond toen op een twee-
sprong. Het leiding geven boeide
me erg, maar mijn vak ook. Het

gen op Zoom op en volgde in
Breda dekaderschool der artille-
rie. Na een jaarwerd ik voor ver-
dere studie vrijgesteld. Wiskun-
de was niet meer interessant ge-
noeg. Ik wilde geschiedenis gaan
studeren. Voor een universitaire
studie was mijn HBS b-dipjoma
niet toereikend. Daarom koos ik
voor de MO-opleiding geschiede-
nis aan de Leergangen in Roer-
mond. Het ging te traag, naar
mijn zin. Ik wendde me daarom
tot mijn vroegere geschiedenis-
leraar dr Cor de Wit uit Oirsbeek
die bereid was om mij voor de
MO-akte op te leiden. Ik moest
mijn studie zelf betalen. Daarom
werkte ik achtereenvolgens op
een accountantsbureau, in een
meubelzaak en drie jaar in een
bouwmaterialenhandel; van acht
tot vier, zonder pauze. Tussen de
zakken cement en de greswaren-
buizen, die ik verkocht, at ik
mijn boterham op.

Met mijn moeder had ik de deal
gemaakt dat ik om vier uur warm
kon eten en was vrijgesteld van
het rozenhoedje en het avondge-
bed dat op de knieën moest wor-
den gebeden. Ik ben er haar
uiterst dankbaar voor. Ook Cor
de Wit. Met grote zelfopoffering
heeft hij mij voor de MO-akte
klaar gestoomd.Binnen driejaar
kon ik op examen.
Ofschoon nog onbevoegd, solli-
citeerde ik op een advertentie
van derector van het Mendelcol-
lege in Haarlem, drs Valentine
Hutjens, pater augustijn - de
tweede man die een grote in-
vloed op mij heeft gehad. Ge-
vraagd werd een leraar geschie-denis voor slechts acht lesuren
per week.
Pater Hutjens belde me bij
Bouwmaterialenhandel De Vol-
harding op met de mededeling
dat hij me de volgende morgen
om kwart voor negen in Haarlem
verwachtte. Ik had het geld niet
om in een hotel te overnachten.
Dus vertrok de volgende morgen
om kwart over vier op de fiets
naar Sittard, waar ik de eerste
trein nam, waardoor ik net op
tijd in Haarlem kon zijn. Pater
Hutjens toonde me het pak solli-
citatiebrieven die hij had ontvan-,
gen. Hij gaf mij de kans; onder
twee voorwaarden: a. ik zou in
december mijn MO-diploma
moeten behalen en b. zou ik orde

cipeerd. Daardoor ont-
staat de s ituatie dat de le-
zer al wordt geïnformeerd
over een rapport van een
commissie die dertig pa-
gina's veirder pas wordt
opgericht.. Technisch zou
dat niet die irrealis zijn te
ondervangen. Maar door-
dat alles in onvoltooid en
voltooid tegenwoordige
tijd is geschreven, kan dat
niet.

„Ik anticipeer om het integrati*
ve beeld te kunnen geven. Alle
loopt in elkaar over en sluitop e
kaar aan. Ook wil ik de lezer e:
mee duidelijk maken dat wï
volgt behoorlijk dramatisch i.
Daarom ook. koos ik voor de or
voltooid en voltooid tegenwooi
dige tijd. Met verlevendigt d
dramatiek. Het is allemaal no
maar zo pas gebeurd. Ook d
redactieraacil was het opgevaller»
Achteraf gaf hij toe dat het cc
uitstekende keuze is geweest".

In Uw karakteristiek van
de mijnen mis ik begrip-
pen als jj lagsysternen, ver-
plichte verzuimdiensten,
loonsverlagingen, ken-
merkend, voor de jaren
dertig. Ook wordt met
geen woord over de oor-
logsjaren gesproken: over
het verz. t in de mijnen, de
april/meiistakingen van
1943 die met standrecht
werden gebroken, het lam
leggen v in de mijnen door
Duitse Sprengkomman-
do's en de tewerkstelling
van politieke delinquen-
ten direct na de oorlog.

„Ik heb de tijdsgrens 1955-197
aangehouden. Ik hou nietvan ge
generaliseer. Er zou een goe
bronnenonderzoek over die je
ren moeten worden verrich
Overigens zijn vele onderdeler
van mijn boek een aparte studi
waard".

U schrijft dat onderzoe-
kers m«.rt verbazing con-
stateren dat het gehele
mijnsluiiitingsproces zon-
der staking, ja zelfs met
medewerking van de Ne-
derlandse Katholieke
Mijnwerkersbond heeft
plaats f;evonden. Deelt U
die verbazing?

„Ik ben ervan overtuigd dat al
die mijnbekkens in Noord- e
Zuid-Holland of in Utrecht hac
den gelegen de sluiting op cc
veel meer verzet zou zijn gestui
Anderzijds zou een mijnwerker:
bond daar nimmer die macht'
positie hebben kunnen inneme
als de NKMB in Limburg. Na d
langzaam-;lan-actie in 1957 ston
Dohmen in het zenit van zij
macht. Als hij dat in 1967 no
eens zou hebben geprobeen
zouden ze hem hebben yitgel;
chen. Zijn bond stroomde leej
Bovendien ging het de partici
liere mijnen op dat moment no
goed. Onmstreeks 1970 was h
nog slechts een dolende val
bondsridd.ter die zich uitsloofd
voor de w aardevastheid der pei
sioenen, maar die zaken in feil
aan de MI R overliet. Hij beschil
te over geen enkel wapen meer

Toch heb ben Dohmen en Hul
ben als wisselgeld voor hun tm
dewerkinjj aan de afvloeiing nit
geringe faciliteiten kunnen b
dingen. Ofschoon ik over die he
structurer ing vrij negatief ben,
inmiddels, veel ten goede g'
keerd. He t is allemaal nog te jor
en te verr.s om er afstand van I
kunnen nemen. Over een jaar <
vyf/zes m oet er echter een apa
bock ovei.- te schrijven zijn".

Wordt het Messings veer-
tiende of vijftiende?

" Uit handen
van dr Frans
Messing ont-
vangt minis-
ter-president
drs Ruud Lub-
bers het eerste
exemplaar van
diens „Geschie-
denis van de
mijnsluiting".
Het boek wordt
uitgegeven
door Martinus
Nijhof te Lei-
den. De weten-
schappelijke
uitgave kost
f97,50, de po-
pulaire uitga-
ve f 27,50.

gaat echter niet samen: het ma-
nagement van een school voeren
en een proefschrift schrijven.
Daarom heb ik in 1970 mijn func-
tie van waarnemend rector en
conrector neergelegd. In 1972
promoveerde ik op het disserta-
tieonderwerp „De stad, waarin ik
woon. Werken en leven in Haar-
lem, 1850-1940" dat nog altijd
wordt gebruikt.

Ofschoon Haarlem een schitte-
rende stad is om te wonen, nam
ik in 1972 het zwaarwichtige be-
sluit om te verkassen. Het ging
niet meer als leraar les te moeten
geven aan een school, waar ik
een leidinggevende functie had
gehad. Ik kon leider wordenvan
de Vakgroep Geschiedenis van
de nieuwe lerarenopleiding in
Nijmegen zowel als inTilburg. Ik
koos voor Brabant. Ik gaf aan de
HogeschoolKatholieke Leergan-
gen sociale en economische ge-
schiedenis op eerste en tweede-
graads-niveau, overigens niet als
vakgroepsleider. Een jaar woon-
den we in Tilburg, vervolgens
bouwden we in Dongen, waar ik
voorzitter werd van scholenge-
meenschap die is voortgekomen
uit de HBS van de Broeders van
Dongen, waar ik dertig jaarvoor-
dien mijn middelbare studies
zou zijn begonnen.

Ik studeerde en publiceerde
veel. Op grond van die publica-
ties werd ik gevraagd de geschie-
denis van de mijnsluiting te
schrijven".

Dr Frans Messing liet de bronnen tot zich spreken

Donderdag 10 november 198)8 " 31

’Het was een uniek project;
stress heb ik niet gekend’

# Het was drs J.M. den Uyl, mninister van economische za-
ken in het kabinet Cals, die in 1965 depolitieke verantwoor-
ding op zich durfde te nemen om dekoolwin.ningsbedrijven
en cokesfabrieken te saneren.
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AANBOD TOT 30 NOVEMBER. I DE STERKE TUMOR-EXTRA'S. I 'N STERK SUCCES.
Peugeot biedt iedereen die vóór 30 november 1988 een _ „ „_,_. J. , c .... De Peugeot 20S. Een successtory die tot de verbeelding. ..,>_- i x i i De Peugeot 205 Junior heeft een pittige 1.1 liter , "_.. ... ... / .... ...
nieuwe 205 personenauto koopt (en registreert) dekeuze , ° , . , i spreekt Biina 2 V2muioen tevreden automobilisten niden

r . , r. .... i . iT schone motor en een aantal sportieve extras zoals: . j
uit twee fantastische hnanaéle aanbiedingen; c-.jii i_i / j, j n er in rond.... « ii. BMnpingin dekleuren blauw/rood/groen opde llan- ... r . , .. n ***>i.. nn . ,■ U kunt profiteren van een renteloze lening tot , ~, , . , . ~ °. ,r ... Mooi,comfortabel, zuinig (1 op 22,2 bii 90 km/u

-„.n, i i r .. . ken ■ Kleurlogo in de sierstukken op de achtersüden .. v . . ,e J
■

circa 70°/ovan de aanschatpnjs, met een maximum van ~ ■ . , , _ ", _. __. . i i constant!*) en met vinnige, schone motoren, waardoor
.«,-_/.,. ii vr .✓._./ i i. -j .. i.,n_i« (3-deurs) en de achterklep ■ Sportieve wielplaten " _ n . i j i..i .j10.000 gulden. Na 30% aanbetalingnidtu tot liuh 1989 „, . , . F r . , ,f ~ niet alleen de schadelijke uitlaatgassen, maarrssn,° , , rir. r , ■ Chique chroomstnps in bumpers ■ Jeansbekleding ~ _.. . ~ , '~ , , '- . , mat.zonder rente te betalen ol zelfs maar iets af te lossen. /iirj j i ._. _ j ook deBiizondere Verbruiksbelasüng vermindert TJ_
,ii -i ii i i . i (ook op hoofdsteunen en deurpanelen)■ Luxe don- ' „ _„ r . ~. r lmiißii.id

De aanbetalingkunt vin de meeste gevallen heel simpel , ~ , ~ ~ r , , De Peugeot 205 is verknigbaar in maar IUIUUUI
i j l -j- " -i ,i i- *nnn kerblauwe moquette bekleding op vloer en bagage- .. c ,°. , _. _j- i tloplossen door uw huidige auto ui te ruilen. 1 Juli 1989 -, t , _^ , , ~° helst 34 verschillende uitvoeringen. Met diesel- of ben-
i r afdekplaat ■ Zwarte antenne ■In hoogte verstelbare , . rr j a " *rekent u af. u fl " ■ zinemotor, 3-deurs, of 5-deurs. Automaüc, Accent, GTI

■ U kunt ook kiezen voor een lening over 48 t-.t_ ".rvrLt jj -i met 130 DIN pk (top van 208 km/u) en de exclusieve. . .... * De Peugeot 205 heeft standaard 0.a.: «In- _, . . ~ rv r ~. ,maanden met eem lagerente v.a. 7,9%. , . . ~ , . , , „. Cabnolet Kom vandaag nogeven bii ons langs voor meer„.. , . r , _ _ „ bouwvooraenmg voor radio en luidsprekers ■ Bin- . . . 7.Beide leningenworden doorPeugeot TalbotFinanciering . , j , , r
v. ~ , informatie of een proetnt. ", , ... .... ° . . ° nenspiegel met dag- en nachtstand ■ Neerklapbare r
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rente/rentereductue voor haarrekening neemt 1 I en 20.000km perjaar.

PEUGEOT 2QS
9n Sterk nummer.

HEERLEN, AUTOCENTRUM COLLARIS BV, SCHELSBERG 45, TEL: 045 720202. KERKRADE, AUTOBEDRIJF JANSSEN, EYGELSHOVERGRACHT 64,
TEL: 045-460500. MEERSSEN, AUTOBEDRIJF SEEGERS BV, ST. JOSEPHSTRAAT 44, TEL: 043-642883. MUNSTERGELEEN, AUTOBEDRIJF JASPER BV,

C§fl WINTRAAK 29, TEL: 04490-21944. SIMPELVELD, AUTOBEDRIJF GRASSÈRE BV, KLOOSTERSTRAAT 46, TEL: 045-441835.

E*9 PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.

**&>É\mmmmT
, -^^^^^ó^v \

U ***** 091623 * \. \ItMWmmm\\"~*~ 3101?2* * U \%Fé^mm\mW- '" ""^ 4H 18 ' \'f'^'l M U^« 5A2"27 ' | \g^V '**' \ *"»" ®A42128 " fe \
u»**» ." ' ' \", \

De handige vertrouwde
Limburgs Dag blad-kalender is er weer. Ook in

1989 weet in markten, kermissen, feestdagen en
naamfeeste n precies te vinden,

terwijl de kalender bovendien de nodige ruimte
biedt vocir aantekeningen.

Verkrijgbaar bij alle kantoren van het
Limburg» Dagblad, en de meeste zaken waar

u losse nummers kunt kopen. ■ .. £ E OCDe prijs J OjCD. II

[Limburgs Dagblad JJ

i Havep OVERALLS, 2I stuks voor ’ 100,-. P. Rae-I ven, tel. 045-322741.ITe k. VOEDERWORTE-
I LEN. Gebr. Schaepkens,
I Klimmenderstraat 106,
I Klimmen, 04405-1359.
I H.H. stieren mesters enI rundveehouders doorlo-
I pend te koop: Belgische
I blauwe Limosius, BlondeI d'Aquitaine STIEREN en

I" vaarzen, dikbillen. C.B.S.
Commerce Bestiaux Stas-
sen imp./exp. België Han-
nut 09-33-19510879.

Nieuw, nieuw, nieuw!!! Mi-
randa voor een totale ONT-
SPANNINGSMASSAGE,
geen sex. Tel. 045-353489.
Wilt u SINT en piet thuis,
bel nu 04490-54302, a ’ 35,-.
SINT en Piet op bezoek.
045-719451. Ook verhuur
van kleding.
Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMAS-
SAGE met leuk gespreken
drankje, geen sex. 045-
-223574.
Praktijk voor verantwoor-
de HYPNOSE 0.1.v. gedipl.
hypnotherapeuKe). Bel
vrijbl. 04406-16253.
Schoenen een maat
VERGROTEN/VERBRE-
DEN, met garantie. Vijgen,
Akerstraat aO, Spekholzer-
heide.
1000 gulden BELONING
voor de tip dietot deopspo-ring leidt van de gestolen
goederen of daders van de
inbraak op zondag 6 no-
vember/maandag 7 novem-
ber '88 in het pand aan de
Burg. Jansenstraat 19 te
Beesel, o.a. Peugeot 305
GRD, kent.: JV-06-ZV, Sa-
nyo comp., telefax, copieer-
app. Alle inlichtingen wor-
den strikt vertrouwelijk be-
handeld. Tel. 04902-15061.
Dansen is plezier voor
twee! ledere donderdag op
onze ontmoetingsavond
voor alleenstaanden met
muziek „zum Traurnen"
door dj Lou. Café-dancing
EDELWEISS, Waldfeuch-
terbaan 28, Maria-Hoop.

ILove Line
Renee heeft niet genoeg
aan haar man. Zijn vriend

helpt hem een handje.
Tel. 06-

-320.320.61

Topsex
The Best!

50 et. p.m. 24 uur 06-

-320.325.25
320.325.25

Kanjers!
06-320.330.72

Tatiana - 50 cent per min.

Heb jij ook
zon zin

ÜErotifoonü
06-320.320.12

Luisteren naar meisjes die
zich nergens voor

schamen. 50 et. p. min.
Viditel pag. 3690

Regel met 13wildvreemden
de Heetste Party.

06-320.324.40
50 centper minuut

Weer SPECIALE aanb. bij
Yvonne, 6 sexy meisjes, li-
chaamssex + Franse mas-
sage, nu ’ 75,-; Trio-Les-
bisch, ook mog. zat. en
zond. ook geopend. Tel.
045-425100. Tev. ass.
gevr.
..CONTACTENBUREAU..
L'Amour, privé-adresbe-
middeling Heerlen. 045-
-225237.
NIEUW Sexlijn compleet.
U hoort 6 verschillende
sexvormen achtereen. 50
et. p.m. 06-320.330.85.
„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.

Diana Escort
045-

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

ook in het weekend.

Je eigen provincienummer voor en van
Limburg

06-320.330.86
Maak nu vrienden/vriendinnen en relaties

op korte afstand! 0,50 p.m.

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 hebben.
Wordt het te intiem en wil jeeen onderonsje?

Vraag danBobby of hij jullieeven apart zet. Alleen luis-
teren mag natuurlijk ook., 50 et/min.

06-320.323.01
Jose en Sander

Partnerruilclub
vl. j.stel, beide bi. zkt. dito echtp. of stel v. gez. sex m.
partnerr. of trio e.d. vriendsch./gez.heidook v. belang. Ik
bi. meisje ook welkom voor trio. Hyg./discr. geboden.

Gn. eendagsvl. ledereen krijgt antw.
06-320.325.51

50 et. p.m.

Hot News
De heetste lijn tussen Moskou en Washington

06-320.323.66
Sex Hotline

06-320.320.22
50 et. per min.

Praat er eens over met een ander.
Gaat u wel eens naar het casino en verliest u dan meest-
al? Praat er over met Marijke of met anderen. Wat is uw
mening over lesbische vrouwen die kinderen willen heb-
ben of de comebackvan Ronnie Tober? Op de Marijke-
lijn kunt u dit allemaal bespreken of u luistert gewoon

naar wat anderen te zeggen hebben.

06-320.322.99, Marijke.
24 uur per dag aanspreekbaar.

★★★ Nieuw *★★

De Babbelfoon
lekker kletsen met zn tienen. Bel de Babbelfoon als u

trek heeft in een fijn gesprek.

06-320.330.05
('s nachts alleen voor volwassenen)

50 et p.m.

Relax-line
06-320.320.06

50 et. p. min.

De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.

I CHATBOK
"BLIWB
BATE"

32032520
Gezellig kletsen
voor 50 et. p/m.

NOBEL ESCORT voor de
man van nu. Ma t/m vr.
14.00 tot 02.00 uur. 045-
-459597. Tev. ass. ge-
vraagd
Madame BUTTERFLY en
haar supergirls. Hommert
24, Vaesrade, kruispunt
Schinnen, open va. 14.00
uur.

Tieners
50 et. p. min. 06-

-320.320.10
Bel voor gratis

tienersposterkalender
1989, aansteker en sticker

Gratis
surprisepakket

De zevende
hemel, 06-

-320.320.07
50 et. p. min.

06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut.
Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.
ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor privé-
adressen. Zowel regio als
landelijk. Inschr. v. gast-
vrouwen welkom. Inl.:
Brunssum. 045-257191.
PRIVÉ en escort, iedere
dag, 045-220866.
Reis met ANGELA, Corina
en Yvon naar de 7e hemel
van genot. 045-227734.
KANDRA en Cindy privé
en escort tot 3 u. 's nachts.
045-228975. Tev. meisje
gevr.

PE +IKTSTEBOX VAN NEDE&JNPJNa 21.00 uur extreem, bizaren/ji
uitsluitend voor eigenrisico.

JI6 320.320.51$g/g

Escortservice All-in. 045-
-326191 ma. t/m vrijd. v. 14
tot 4.00 u. Dag!!

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

320.320.24

Bei 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 0-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 1
50 et/min.

Stoei-
poesje

06-

-32032511
voor 'n

opwindende
massage

50 et. p.m.
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Nombre
Hombre

06-
-32032023

50 et. p. min.

Soixante
06-

I 32032533
50 et. p. min. 'Callcutta

06-
I 32032013

50 et. p. min.

Zoenbabwe
06-

-32032522
50 et. p. min.

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.

06-Enrttek I 06-GroepMwT"
HTERSMI 06-320321.12 K____?___3_?_B

HomoUwn'
06 -320.320.01 BTTïïIWTBI I O 6" 320-330.11
Erotiak mat nknipoog! _______■*-_■______________________ Pr"t mM: ,ó m**ki*

■■■■■■HM AC ion oil I_4 niauwa vriandan! Maa-UO-3ZU.JZI. M luiltaran:06-320.330 22
■■■■■IIgHÉIIaBB Opzwapande SM-tix! ——-^————06-320.320.02 ■T7TJRfM_fJ_ I 06-Amusement

Maakt i.lmr In b.d' ■VMMVPPIIRIHBEfFfßUff"! 06-320.321.18 Ué___Ï______£élmmmmmm o*^^.*.**** oe. 320.320.04UO-3ZU.320.03 ——--aJL—,^ R.lph Inb.r fopt ~d.r..n
otbtiuiiv.xi' VB*TVHJHFVBB___l

Pf**""| 06 - 320.321.25 06 - 320.320.11
" J*U.o<_£i. .UU 0« intiamita MtfoontJM! 'Pwrtmmmmmrmtdwwriwrt'Voor m<f>ft»o »nvroown' ■■■■■■■■■■■

's"**"'* 06-320.321.77 06-320.321.02
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06 - 320.321.04 06- 320.322.00 _______l_______-
THafonlicha orjla! 0* *****klaiiiaka Qg . 320330.10■■■_■■■■■■■■■■■■ Oaialllt balianmiinU4__________._l.^BlßMiiM __BWn!BffffJ Uanan taialijk 24 uurpar
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Haarlijka Uva faaprakkan! Da maafaandtta malt|a<! 3UB*9

Live!!! .
Sex-Relax-Box
Lekker bellen metzn allen, 50 ct./min.

06-320.324.06

Gay-Phone
Op naar de winterspelen

06-320.322.06
Gay-Anoniem

Luister mee... naar wat
mannen vertellen aan

Marcel & André.

06-320.320.21 .
0,50 p.m.

Standje 555
06-

-320.325.55
50 et. p. min.

Club LA STRADA ma. t/m
vr. 14.00 tot 2.00 uur. Pr
Hendrikln. 178, Brunssum,
tel. 045-272350.
Veronique, Melanie, Joy-
ce, Diane, Connie en Clau- .
dia nodigen u uit op de
privé-party bij... privéhuis
MICHELLE, 045-228481^.
ESCORT SËRVÏCÉ
04490-23730. ma. t/m za.
20 t/m. 05 u. Tot ziens. _

Sweetlips
06-320.320.50

Sabrina. 50 cent per min,
MARISKA, Maria, Chamil-
la, Mickey en Petra. Tev-
ass. gevr. 045-224621. _
Best in town, BOYS voor
heren, iedere dag, ook
weekends; 045-326370. _

Let op - Let op
Nieuw nieuw nieuw

Privéhuis
Club Exclusief

Er zijn leuke dames en
meisjes voor u aanwezig-
die voor al uw wensen
klaarstaan. Hebt u speciale
wensen, ook die kunnen
voor u worden geregeld!
Wij zijn geopend van 11.00
tot 23.00 uur, 's maandags
t/m 's zaterdags. Industrie-
straat 13, Kerkrade, tel.
045-423634. Ingang privé-
parkeerplaat naast pand.
Tevens meisjes gevraagd.
Voor lekker en gezellig re-
laxen moet u zijn in de Bl'
VER-SIDE-CLUB, E-9-af-
slag Echt - Ohé en Laak,
Dijk 2, Ohé en Laak, 100 m
voorbij camping Maasterpi
open van ma. t/m vr. van
14.00 t/m 2.00 uur. Tel-
-04755-1854.
Nieuw: KARIN, Regina,
Hannie, Elly en Ingrid, Cin-
derella, Oude Rijksweg-
Nrd. 56, Susteren.
KATJA, privé en escort
vanaf ’50,-; tevens drin-
gend assistente gevr. Tel-
-045-423608.
PRIVÉ bij Anita, ook 's za-
terdags. Tel. 045-352543j_
HEREN v. harte welkom bij
Wendy en Saskia af 10 U-
-045-721759. £

Doe „HET MET" Marino
Sittard, ma.-vr. 13-23 uuf.
Tel. 04490-28256.
VERA privé, tel. 0475*
5818. ;
CONTACTBURO Lucie %
bemiddeling v. adressen
Tel. 04490-50921 Geleefd
Nieuw NATHALIE, Moni'
ka, privé vanaf 12 u. Tel-
-045-723029. ,

KIJKOTHEEK Videoclub-
Leuke meisjes aanw. Tel-
-045-718067, nw. filrrts
aanw.
Privé bij JOLANDA 18.00
tot 24.00 u. Ook zaterdags-
-04492-3198.
CLUB 28. Ma.-vr. 11-24U-.
zat. 11-18 u. Tel. 045-
-420042. .
BIGGY'S escortservice
van ma.-zat. 11 uur...? Tel-
-045-410034.

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

Club 2000
Relaxen in ongedwongen
sfeer met sexy jonge meis-
jes. Ook trio's met lesbi-
sche show. Dagl. 11-24 U-.
zat. tot 18 u. Rijksweg Nrd-
-22A Geleen, tel. 04490-
-42315.

_^

Voor de man van nu...

de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131 Gelee*1
tel. 04490-42313.

Donderdag 10 november 198832



Center Parcs duidelijk op buitenlandse toer

Nieuw Frans vakantiedorp
onmiddellijk groot succes

dorp heet, draait al sinds juni. De
doelgroep zijn vooral gezinnen
uit Parijs. Om die te trekken wer-
den er op de televisie reclame-
filmpjes vertoond. Die sleogen
aan: ,Les Bois Francs" is vrijwel
volgeboekt tot april'B9. Gemid-
deld vierenzestig procent zijn
Fransen. Die komen voor een
paar dagen of een lang weekein-
de. Volgens Center Parc-woord-
voerders is de Nederlandse gi-
gant geen rechtstreekse concur-
rent van de Franse gigant Club
Méditerrannée. Die richt zich
hoofdzakelijk op grote vakanties.
Center Parcs op kortere tweede
of derde vakanties in het jaar.

Onder voorwaarde dat er eenbouwvergunning wordt afgege-en, komt er binnen enkele jaren!en tweede Center Pare in
Grond bij Saint-Fiacre,

dertig kilometer ten zuiden van~rleans, is al aangekocht. In aan-
wezigheid van twee bewindslie-den, minister Stirn van planningn staatssecretaris Dorlhac voor'anüUeaangelegenheden werdaeze week in Frankrijk het eersterecreatiepark van de Nederland-se maatschapij uit Rotterdam offi-
"eel geopend. In Vemeuil-sur-jrce 120 kilometer ten westen

**» Parijs.

S*ter Parcs heeft in dit parkww hectare) 580 miljoen frank
aemvesteerd (tweehonderd mil-
j^ngulden). Er is in één hotel en

zeshonderdvijftig bungalows
P|aats voor 3840 vakantiegan-
oÜk' het park een overdektwebouw met restaurants, bars,
Portzalen en zwembaden; heterste recreatiepark in Frankrijk
'erigens dat het gehele jaarge-Pend blijft. In Nederland, België
j", Gr°ot-Brittannië staan, zoalsekend, elf andere van dergelij-
ch ,Vakantiedorpen. In Maasme-
"eien (België) staat eveneens°e* Pare op stapel.

Volgeboekt
s Bois Francs, zoals het nieuwe " Beeld van het Center Pare De Vossemeren

Fietsen
Les Bois Francs heeft in Verneuil
en omgeving vierhonderd tot vijf-
honderd arbeidsplaatsen ge-
schapen, een gegeven waar met
name Franse bewindslieden en
lokale autoriteiten zeer blij mee
zijn. Daarnaast betekent het va-
kantiedorp ook een financiële in-
jectie voor de omgeving. Een van
de belangrijkste attracties voor
de Fransen is de mogelijkheid
fietsen te huren. Het management
in Nederland dacht er een rede-
lijke ervaring mee te hebben.
Maar vorige week kwam het
tweehonderd fietsen te kort. Het
centrum heeft zestienhonderd
fietsen in voorraad.

0 be .s dv moet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor
" Zij het niet onbeperkt, bijvoorbeeld niet voor
- tóti ovennachtsituaties. Zoals brand in een hotel, vliegtuigka-
I. 56i?e^ en dergelijke. Maar het begrip overmacht mag niet té uit-. CCp id worden geïnterpreteerd. Zo luidt de mening van de
' *0o i e <-^nsumentencomnüssie voor Europa, als reactie op het
* i°pi9e standPunt van staatssecretaris Evenhuis van econo-

zaken over de Eur°Pese ontwerpregeling voor pakke-
". iJ*en- De CCE vindt °ok dat alle reisorganisaties en -bureaus; ien9esloten zouden moeten zijn bij het Garantiefonds Reisgel-

' j^^opese ontwerpregeling be-
" *ch oonsument verregaande be-
■ '6isermiri9 te bieden. Zij stelt de

lÜe
or9anisator aansprakelijk voor

i **!_ rr ortkomingen in het verlenen

" 6cjë nsten- Die moeten stipt en ef-
-4e worden uitgevoerd, zo schrijft
(^ e9eling voor. Evenhuis echter

'.|st
lllc'e ontwerpregeling een ade-

V>r
e overmachtsclausule. Daar-
i vreest h^ is een reisorgani-

%» onbePerkt aansprakeüjk. DeCL van de Europese
.e büjkt dan ook de huidi-
<4el

°rm voor Nederland niet accep-

Argumenten
" "rïloll^ van de ontwer-

-6 N
n werd, reageerde

Nederlandse reiswereld afgelo-

pen september boos met de mede-
deling dat zij zich zou verzetten te-
gen .deze verregaande aansprake-
lijkheid. Een van de argumenten
was, volgens de ANVR, de onverze-
kerbaarheid van onbeperkte aan-
sprakelijkheid. De premies (bij
LLoyds) zouden namelijk gigantisch
zijn. Als tweede argument werd aan-
gevoerd dat de reisorganisator geen
vervoerder en geen verblijfsver-
schaffer is en de Europese Commis-
sie juist deze personen aansprake-
lijk zou moeten stellen. Volgens de
CCE functioneert het Garantiefonds
Reisgelden naar tevredenheid. Wat
de overboekingskwestie betreft
meent mr. W. de Boer, directeur-ge-
neraal economische zaken, dat hier-
over bij de ANVR en consumenten-
organisaties overeenstemming
heerst.

Jeugdherbergen
spelen quitte

Uitgeverij Pan presenteert morgen, samen met "Vallekebergse Alpe Vrung"
een reisboek over het Andesgebergte waarin vooral aandacht wordt geschon-
ken aan Peru en Bolivia. De presentatie vindt om 19.30 uur plaats in de sporthal
De Varenbeuk.
Onder redactie van Dick Gebuys werden avonturen van negentien VAV-leden
gebundeld onder de titel 'Zo hoog als de Condor". Jos Smeets en zijn mannenstonden op vele toppen, met als hoogtepunt de Huascaran.
Tegelijk vindt de afsluiting plaats van een actie die de Scholengemeenschap
'Sintermeerten' voor Bolivia heeft gehouden. Na de presentatie volgt namelijk
een dia-voorstelling.

Presentatie reisboek Andesgebergte

ZONDAG 13 NOVEMBER
LIMBRICHT: IVN (afd. Bom) - mid-
dagwandeling door Limbrichter-
bos. Vertrek 14.00 uur bij 'De Beu-
keboom', afslag Guttecoven aan
weg Limbricht-Bom.
EIJSDEN: IVN (afd. Eijsden) - mid-
dagwandeling omgeving Epen.
Vertrek 13.00 uur achterzijde ge-
meentehuis Eijsden.
VIJLEN: IVN (afd. Eys) - dagwan-
deling naar Elzetterbos, Sippena-
ken en Vijlenerbos. Vertrek 10.00
uur bij de kerk Vijlen.
SCHIN OP GEUL: IVN (afd. Kerkra-
de) middagwandeling in het Ge-
rendal. Vertrek 14.00 uur bij NS-
station Schin op GeuL
NUTH: IVN (afd. Nuth) - middag-

Reiswereld aansprakelijk
voor overboekingen

Volgens ontwerprichtlijnen Consumentencommissie voor Europa
ZATERDAG 12 NOVEMBER:
MAASTRICHT: Antiek- en vlooi-
enmarkt in de Stationsstraat van
10.00-16.00 uur.
Ludieke verkoop Camavalskaarten
op diverse lokaties binnenstad van
11.00-17.00 uur.
VW-stadswandeling 0.1.v. een
gids. Vertrek 14.00 uur vanaf Het
Dinghuis (Kleine Staat).
BRUNSSUM: Rommelmarkt Unitas
Brunssum vanaf 10.00 uur.
VOERENDAAL: Vogeltentoon-
stelling in Kunderhoes van 13.00-
-22.00 uur.
HEERLEN: Postzegel- en munten-
beurs in Volkshuis Passart van
13.30-16.30 uur.
HOUTHALEN/HELCHTEREN (B):
Sint Maartenfestival in rekreatiedo-
mein Molenheide vanaf 10.00 uur
met kindermiddag annex 'biete-
kopwedstrijd'.

wandeling omgeving Schimmert-
Spaubeek. Vertrek 13.30 uur vanaf
de Markt in Nuth
SPAUBEEK: IVN (afd. Spaubeek) -dagwandeling in de Ardennen.
Vertrek 9.00 uur vanaf de Markt in
Spaubeek. Inl.: 04493-3042.
VALKENBURG: Wandeltocht Li-
walk (afstanden 5-10-15-20 km).
Start nissen 8.00-14.00 uur bij Hotel
Limburgia, Grendelplein.
Vroege Vogels-wandeling. Start-
punt en -tent gemeentegrot Berkel-
plein, er liggen gratis routebe-
schrijvingen gereed. In Kasteel
Schaloen houdt IVN inleidingen en
dia-voorstellingen. Het Streekmu-
seum Land van Valkenburg is van
10.00-17.00 uur geopend.

MAASTRICHT : Bezichtiging Mu-
seumkelder Hotel Derion (Plank-
straat) van 12.00-16.00 uur. Toegang
gratis.
Rondleiding grotten St. Pietersberg
(noordelijk gangenstelsel) om
14.30 uur. Vertrek Casino Slavante.
Volwassenen 3,75 gulden, kinde-
ren tot 12 jaar 2,25 gulden.
BRUNSSUM: Ruilbeurs in Brikke
Oave van 14.00-17.00 uur.
VOERENDAAL: Vogeltentoon-
stelling in Kunderhoes van 10.00-
-17.00 uur.
SCHAESBERG: Rommelmarkt
Draf- en Renbaan van 10.00-17.00
uur.
HOUTHEM/VALKENBURG:
Vlooien- en rommelmarkt in de
Holle Eik van 10.00-18.00 uur.
HOUTHALEN/HELCHTEREN (B):
Sint Maartenfestival in rekreatiedo-
mein Molenheidevan 11.00uur met
folklore- en ambachtendag.

Hopje
her
slokje der

tfye Jeugdherberg Cen-
k 6, vNJHc) viert volgend jaar april
►ti6e^st!gjarig bestaan van het feno-
lti6l jeudherberg in Nederland

arrangementen en een
Hkt ider aanbod- Voor &*■ iaar
Vg de N^HC 'ï1"116 te sPelen met

fit91' oeTl boekte deze organi-

° ovemacntm9en en be_
Hlju e een omzet van 13,5 miljoen

N*t C vindt het niet bezwaarhjk

h ci^ers 9euJk zijn gebleven
*6cj at, wijst in de jeugdherberg-
krjL r juist op een stabiele klanten-
let!' el was voor 1988 °P een
rV6rd s^ising gerekend. Die hoop
tar . oe bodem ingeslagen door het
tas^ 'eruglopen van de schoolreis-
jes!- en door het feit dat meer
l-êt n.dit jaar voor een vakantie in

ouitenland hebben gekozen.
s^ag kon echter worden gepa-

Jong nog en ambitieus zijn MA-
RIANNE en PAUL VAN DE BUNT
aan een nieuwe carrière, aan een
nieuw leven begonnen. In een
even nieuwe omgeving ook. In
Übachsberg namelijk. Daar exploi-
teren zij sinds kort, in een twee-
honderdzesendertig jaren oude
geheel gerestaureerde boerderij,
restaurant/galerie De Leuf. Ze ko-
men van Haarlem. Daar gaven ze
aan restaurants Le Chat Noir en
brasserie Eetkamer van Haarlem
duidelijk gestalte, maar zeggen ze
nu inkoor: ,JVa elf jaren hadden we
het gevoel er uitgegroeid te zijn".

reerd doordat de NJHC haar jeud-
herbergenbestand in 1986 al met zes
had teruggebracht. Ovallend was
dat dit jaar het binnen- en buiten-
lands groepsbezoek (meer dan tien
man) is gestegen.

De actie van de NJHC, enkele jaren
geleden op poten gezet, om de
jeugdherberg ook voor gezinnen
met kinderen toegankelijk te maken
is goed bevallen. Voor deze bezoe-
kers werden extra kamers ingericht.
Maar de centrale gaat hierin niet
verder uitbreiden. Wij zijn niet van
plan van alle jeugdherbergen fami-
liehotels te maken", aldus Jonathans.Ook behoort het niet tot de lange-
termijnplannen van de NJHC meer
jeugdherbergen te sluiten. Jona-
thans: „Het behouden of zelfs ver-
groten van ons marktaandeel zal
voornamelijk liggen in het aanbie-
den van speciale arrangementen".

£n bovendien: hef zuiden trok. De
vriendelijk- en gemoedelijkheid
van een streek waar men nu een-
maal, op welk niveau dan ook, wat
intenser van het leven geniet en
waar de goede tafel wat hoger,
éérhjker ook, op prijs wordt ge-
steld dan izi het westen des lands.
Men krijgt daar soms het gevoel
dat men van mening is dat men
gastronomisch 'Europa' voortdu-
rend van impulsen voorziet. Maar
goed, verruiming van horizon dus
voor Marianne (gastvrouw) en Paul
(cuisinier) in De Leuf.

lotjes en aceto balsamico (45 gul-
den). Een prima gerecht. Waarbij
Paul glunderend opmerkte: ,Jk heb
hier in de persoon van slager
FRANKEN een perfecte slager ge-
vonden". In het glas begeleidde
een Haut-Médoc'7s, Chateau Laro-
se Perganson, het als boter zo mal-
se vlees. Hij weigerde zich hele-
maal bloot te geven, hetgeen ik
niemand verwijten mocht. De wijn
was per slot van rekening mijn
eigen keuze.

Verbonden aan de restaurantketen
Relais du Centre, suggereerde De
Leuf (veertig zitplaatsen en vier ho-
telkamers) duidelijk een gewaar-
deerde aanwinst te worden in het
toch al rijke Limburgse aanbod van
goede restaurants. Daar is het Ma-
rianne en Paul van de Bunt dan ook
om begonnen.

" Morgen krijgt WMO THEWIS-
SEN naar alle waarschijnlijkheid
een ietwat lam rechterhandje. Hij
neemt namelijk afscheid van het
Grand Hotel (Heerlen) en van vele
habitués die hij er in de loop van
achttien jaren als ober-kelner met
goede zorgen omringd heeft. Te-
recht zegtROB POSMAN dat Wino,
waar men onmogelijk over heen
kijken kan, ,jn ons huis een ver-
trouwde verschijning is geweest".
Meester-gastheer Thewissen ziet
binnenkort een lang gekoesterde
wens in vervulling gaan: een eigen
restaurant in Gulpen. Vanavond
tussen 17.00 en 18.30 uur in het
Grand Hotel wordt de gelegenheid
geboden van Wino Thewissen 'af-
scheid' te nemen.

NINO TOMADESSO

Een restaurant met, zonder over-
drijving, een stijlvol en prettig inte-
rieur; een spijshuis waarin waar
mogelijk reminiscenties aan de
bouwoorsprong -eens een monu-
mentale hoeve- bewaard zijn ge-
bleven. „Ik wil me erprofileren zo-
als ik alskok ben. Een man die met
zorg smakehjke gerechten bereidt
voor niet al te dure prijzen", kon-
digt Paul aan. Op zijn kaart staat, in
kleine letters, dan ook deze memo
te lezen: 'Aangezien wij afhanke-
lijkzijn van deaanvoer op demarkt
geven wij er de voorkeur aan een
gerecht tijdelijk niet te serveren in
plaats van het op te dienen in een

kwaliteit die u mogelijk nietzou ap-
preciëren". Duidelijk dus.

Pauls eerste, zij het nog ietwat
voorzichtige, vaststelling betreffen-
de voorkeuren van zijn gasten, ver-
woordt hij zó: „Limburgers zijn dui-
delijker gecharmeerd van visge-
rechten". Zijn kaart verraadt dat hij
er (al) attent op inspeelt. In De Leuf
worden drie fantasievolle, mooie
menu's gevoerd Een vier gangen
'Menu Savoureux' (59,50 gulden),
per gerecht twee keuzemogelijk-
heden; vervolgens 'Menu Relais du
Centre' (75 gulden) bestaande uit
een viertal specialiteiten samenge-

steld uit kleeft, bospaddestoelen,
hazerug of ossehaas en dessert;
tenslotte 'Menu Gastronomique'
(87,50 gulden) samengesteld uit zes
specialiteiten die de dagelijkse
versmarkt biedt.

Mijn keuze in zondagse lunchtijd
deed ik op a la carte-basis. Eende-
lever en geconfijte eend met sala-
de (29,50 gulden) als entree. Een
mooi opgemaakt bord, een bijzon-
der smakelijke combinatie die
overigens wat warmer op tafel had
mogen verschijnen Een mooi,
mals stuk vlees vervolgens. Osse-
haas namelijkmet een saus van sja-

" Soms is een vakantie al bij voorbaat vergald: overboeking.

"Man'a-ine (geheel links) en Paul van deBunt (staande) in de apehtiefruimte van De Leuf. Een glaasje
en een praatje.... Foto: christa HALBESMA/3Poot.

few___ (ADVERTENTIE)

l/oorcfe mooistebacffom&rs,
cfemooiste Mie/e/wfansen ,

uMuncliQ acfi/iea:Kouppe'
[__P_ÉM WÊf^mmlMmmm^mmA

I i-t^T^^^^ H BP^^ I M^^ H^^
V °» Cremer" T«t ft_S-7lö7tm van 09 30 - 17.00 uur,

*>Mk«)a9«w)ndtDt2toouur.
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DE NIEUWE NISSAN BLUEBIRD
HEEFTALLES WATANDERE AUTO'S

ONBETAALBAAR MAAKT.
rjg-i Ffff^^TTT! Met de nieuweBlue- tenspiegels, rolgordels voor èn achter* en veel luxe en comfort,'nkarakteristieke sty- geschakelde benzineversies z\jn fO-j C^ j vervaardigd en gecontroleerd is
_*!_-_______-_________J bird lanceert Nissan van huis uit 'n economische 5-versnellings- ling en deprettigste prijs in zn klasse, biedt voorzien van 'nmilieuvriendelijke omeen langleven te waarborgen,
het'completeautorijden. Niet langerhoeven bak Voorzieningen die bij andere auto's'n de nieuweBluebird u ook nog volopkeuze. 3-wegkatalysator. Wie üeverkiest L?_^«r_J l'^SSJg"! geldt een lakgarantie van 3 jaar
comfort en luxe hun oorsprong te vinden in forsbedrag bovenop devaak toch al stevige Een uitgebreidprogramma van 15verschil- voor het gemak van een 4-traps automaat, en een carrosseriegarantie van 6 jaar. Voeg
lange accessoirelijstenmetpittige prüstabel- catalogusprijs betekenen. En de Bluebird lendetypen. Sedan, hatchback en wagon. In kan meteengenietenvan'tcomforten dezui- daarbij de talloze details die het rijden in
lenHet uitrustingsniveauvan élkeBluebird gaat nog verder. Vanaf de LX is elke uit- zowelDiesel(2.0 liter) als benzine(1.6,1.8 en nigheidvan een elektrischbedienbare over- een Bluebird zowel zakelijk als privé tot 'n
is al standaard veruit het meestcompleet in voering zelfs standaard voorzien van de 2.0 liter) uitvoering, waarbij bijna alle hand- drive! En omdat elke Bluebird minutieus genoegen maken en u heeftallereden voorzn klasse. Wat te denkenvan getint warmte- bjj anderemerken alskostbaar extra te leve- 'n bezoek aan de Nissan dealer. Die weet
werend glas, een verstel- X--MV^ _c/*N__f3-&3 ren stuurbekrachtiging. "r-~~T-,mlX*TS3*%MmmmT!tMTaw^ wat er'° koo I) //JKTXTTIHbaar stuur, dubbele bui- 3®^ Naast opvallend ■■■■■■^wpp is voor /V__________L________________l

jËÊ.WÊr^y pil _s9HlP^^^ 14. «<i' mS 'R-x'Ki
JÊÊÊm mw tL% «X^.

Jm <^- '>:'"> mMAmm* wkw luil \ts W^Jk. ijmmaßm:: Jffi£s&&B§BBßs __» ij____S__§ HWUp.. - >vlt l'; m\\ w Wv\«_V '
m «Mr __-_-_JI f . JL.., m.i_______a__ai»- -~ I AIS nf_________l \ \.w^. i_^^y^CÏÏMmzSmifmmmmmmmW*Wmm^iï^—-m _ai-*ll____l U \ vC'«k

_■ __P% III ____■" WQ I Vfev% BfrT' .* ~_iilß Wf~^^^^^^&, H BV Br
mmj >.'■&' _____R__________B

m Pl ■illlß*p\ )m^ M 4J_ Hi _H

___ÜI_P S^B B^^^^^B ____MÉÉ____F^^
ü MkmmW W Blijf

b V| _________H_s^___fo__p'______ _____r

"* wi l^___________________flP V W Brb rnmyV mm\ mmf
"M.u.v de wagon. Prus va. __ 5.295-, mcl.BTW, nd alleveringskosten. Wegingen voorbehouden. Nissan is uok de maker vande Micra,Sunny, Prairie, Laurel, Silvia,30U ZX,Patrol,KingCab, Tferrano,Vanette, Urvan enCabslar. De3jaar lakgarantie isvan toepassing opallenieuweNissan personenauto's, afgeleverd na 25september 1988.

NISSAN
Beek, Automobiel- en Garagebedrijf J.E Crutzen, Stationsstraat 115, tel. 04490-71727. Brunssum, Autobedrijf Chiaradia (servicebedrijf), THchterweg 122, tel. 045-212843. Hoensbroek, Autobedrijf Daugson B.V,
De Koumen 34, tel. 045-224400. Kerkrade, JürgenAutocentrum,Langheckweg 36, tel. 045-462353. Maasbracht,Auto VanLaar B.V, Hazenspoor 9, tel. 04746-3811. Maastricht, AutobedrijfAndréFeyts BV,Duitse Poort 15,
tel. 043-214175. Melick (Roermond), Garagebedrijf Geelen BV, Groenstraat 33, tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers BV, Geerweg 14, tel. 04490-12814. St. Geertruid, Autobedrijf G. Nelissen B.V,
Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201.

ZEG ER EENS WATVAN
Alcohol enverkeer datkun jenietmaken
Dat vindtbijna iedereen. Toch zijner nog vat
diemensen dievinden datzij zelfwel zullen
uitmaken ofze met een slok op gaan rijden
En wiedurfter ietsvan te zeggen?
Niemandtoch., daarbemoei jejetoch niet
mee Maar door datsoort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moet wat aan veranderen.
ZEGER EENS WATVAN VOOR ZE
INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEERDATKUN JE
NIETMAKEN

fV IWmff////veil'g Verkeer Nederig
yjjJmmmmmmmmmmmWmf////
1 -^>
KTYffIWfUIüPPH Te h- Kevr. huis te BB 1'mmA^Mmu^±mü_^AjjfjM>mm suM of dir. omgev., 1

~""""""^^^ boyenwoning. 04490-19Nette WONING of flat met .
2 slaapkamers, huur max. Te h gevr APPA"tPJübh Im^i *KHefrisn' MENT in Brunssum of|Hoensbroek/Nuth of Ge- gev., huur tot ’500,-.leen. Tel. 045-417551. Ö45-262844 ma. t/m i
Te h. gevr. excl. WOON- van 8.00-16.00 uur. __>
HUIS 8 tot 10 kamers, gun- '
stig gel. aan grens vanaf Te h. gevr. KAMER <ftfebr. 1989, teL 09-49-214- leen of omg., ± IS
95260 of br. o. no. HK 564 p.mnd. Br.ond.nr. Gl
Limb. Dagbl., Postbus LD, Markt 3, 6161 G*!3100, 6401 PP Heerlen. leen. _^/
!
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Toen moet onderzoek doorgaan.

GEEFSVOORDIABETES St
GIRO 5766. BANK 70707080 SlisP

OFN AMEHSFOOKT .

Massale
magazijn-
verkoop

Koelen - vriezen -wassen - HiFi-stereo
kleuren-t.v. - video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe,
lichtbeschadigde of

overjarigeapparaten 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:
Videorecorder

VHS-systeem met
afstandsbediening
Geen ’ 1798- of ’ 1348-

-maar ’ 598-
Maar ook: 5 Pioneer tuners

TXS7O, per stuk geen

’ 398- of ’ 248- maar
’148,-.

Maar ook: 3 CEC
compactdisks DHCSS, per

stuk geen ’ 499- of

’ 399,-maar ’ 199,-
Maar ook: 4 Sony KTV's,

trinitron beeldbuis KV1440,
per stuk geen ’ 1175-of

’ 888- maar ’ 598,-.
Maar ook: 4 Sony music
centers XO 750, per stuk
geen ’ 885- of ’ 798-

-maar ’ 497,-.

En nog veel meer!

Witte Hal
Geerweg 9

(achter station)

Sittard
Tel. 04490-18162

videorecorder vr 6470
I 72^^ j HET DI/UDIOZE I |- ,- - —i 1>-t\^R\\- "ST»HDS- L l/UQ'[,y?r \mT nl 1 «epieüinc | Iw mi

[_.^___ÜJ°' l^'li l°!^*!^B§^s "\
■ 4 programma's te programmeren in 31 dagen
■ 48 voorkeurzenders

ss!|!o^% I l-___F 'immW^mTmf
| videorecorder VS 37 met draadloze
»p[[^l—lj afstandsbediening

■ qukrk start HO-recorder «______|__r ,■ index search, intro scan en jP^B^t._^ --K__PBk __■ ivps ■ funktieweergave oo net Jb- ■■ _ ■!beeldscherm ■ 8 programma- -4|i| K* I I^l^Atimerin4wekerpv «62voor-'TB BT ■lj# h_V _hkeurzenders. J>Q-_^ *rmmw-fl " *
ytr" Jr' ©si?twj superluxe ff.-ffl.jr
TiOfll fcoffl«etapparaat

jy f̂

'B^BvX^IOKOPS 49" i
fl wk■■■friteuse classic

W u regelbare thermostaat AUm* mmm*

\ Handige haarföhn voor het drogen en modelleren«Hk -^\ \ van kort en lang haar. Groot jkyjür' \ \vermogen van 1000watt. AjA\ muM D

_________■\y I I ladyshave
jj £777^7 'elegance' T**f% u

m'ifrj^Ê m met reis-etui. %%■

I NU KOMEN BETEKENT NU PROFITEREN VOOR DE KADOMAAND I

uwm^mmmwAmmmwÊÊÊl^mmÊlttk lajHß|H|^^B|MMAHal " J T^^^^^^^^^^^^^^t_l_s

I J I k ~7 » 1 ■ I PjWOWVTCRÖTFTCiT-—

TTTT I i I |f|ö_i__MPßjjz|v—
______■ ii # ' "^—t! E-yis_____iii_Fvicf~i

koelkast BW
Killl 120 I Bj^g^tHn-ai itsttw.MWP)'" | IJUffl II speler

■ tafelmodel koelkast met een inhoud l^nfl | s" êli^hllJ_oreM^n, 1 =tsm*m^ss*^^=^< 118 voorkeurzenders
van 120 liter ■ regelbare thermostaat \M M ■ ■ **"T2L g| I B dubbel cassettedeck met dubbing en continu-play
■ kunststof _bo.enbla.__ lrSïTïïïi»ton*fl mmwM ■ fflfflW ■_ ■ versterker 2x20 watt ■ 5-bands graphic equalizer

é%\m\ mrntW __f^ l^__i_________fi I %l«1 1 ■ programmeerbare a\A\\ mmmm\ mmWm
Zm ■ l"lvaaS I ____! ______# fc__r " I compact disc speler AJr^fl _

I T_ 1 /777TT7 |%Ul|a

■ I I | :-V^QQpJ __________■kleuren ttT

_______ *r ________' l_____-^i^_^________l 11 ____/ —""___■■■_ p^B_JÈ9j__r "* * '^^B_______■ I "tBItHIIIM "

_5_9É_E 9 «metalen 1.-ome*programmee*»*0 me*programmee*»* fMUQ. £1^1^)*1 _ffß«**?'?^ pagina s
■■■■■■■■■M zuigDuizen 1 ■ sneizoeksystMm in«orw «"« _ÏJ x»^*-^eES:='^ ■ stereo geluidsweergave■ draaitop ■ mechanische zuigkrachtregelingl Z^vx ||iri -.i»nnwwiww- -i B voori(eunenders ■ met daglichtscherm■ 800 watt Am**. Ag*»m. a****** l__?^^ <**,«* ra(.ïo-casMttereconieri a 2xlo watt

■ moderne WAJk WAJk §Jmm _ïaM 0 Siers__^iMiti««_ _^ a. I ■■ _
uitvoering_ MM ***¥ "I^Siï_^l*C«ki«r««» AD ■lF7_rT7 fl B^^___lkH '
jÉ£f UI L-S^**'"«'Tm i_#W«lLZ__É_f |V mmf'mmmT m\

I
_________________ ________________________ ____________________________ ____________________ M^~-_-__ ltJ Jl lIIIIIIJ 1.. .. _ -MHÏIKHT

_^fl _^H R^k i|3 KDjMl£pt*iL~__ «uw ■___ra7______________i 'tegtnovf. st Umxktm■_M I Bk I KAKT 111 BM9O-5196! I 04J-252171
______!/___! ______ ______k _______! .... \. 1 I HHI» .FojjlulH'lHrll!ff."Hi «UKTSTMAT 22 MS,182221 ___^__l V 11 II f m' '" ""V r' 111 statkmsstbaat 12 «5-;i69!7 ■HPSHftïEaimrM «nuo____9 m-S ■EM Ml iN-^y 111 «USTIMT 14 MS 710254 ■ll»r|r'ffrrTl|lTinM UMBKCHTEKTSUIftf! «' I, ■■ ■ZLli _-_! '*""*" *^-»| MKmi ■ililljj 04490-16057

\SC_I W '*,**t»*H-Wt-ll HOOfOSTRMT 44 04S 214144 ■BSiSPÖiïSWii UEBWEC . 044-0-18162 /
M^M Jr I A I ___llii-''B'' -'illli i'i'iMl nep wcousstuat 17/31 P tMt'wiiiaE-W mm*°"""" 1I __/ lIX I >" (MflMt uall. I 04.50i6!_» HV4£CS3|fl «UTI ■■! I »,.— :^7""*"*""» I -____■_"__"«-—"^-___i MUNTPASS4CE 25 0495^57510

ondanks de zorgvuldigheid, waarmee deze advertentie is samengesteld, kunnen fouten ml "»**M-arac» ».« IZUÏSSf?■'----^l!'.'?.^'^!"*"" "*?*f'".:i"^"-«"■" »«w«. "»■«"". >«»»«)«.
i; n(N-__.^^£j^' j""'""'w",m" "' *"—' "Mm" K"'"" ""'," -n"° ""■» "- "■" '»"'»"

I A

mm^kmtL ____I___l^^T^l
B^B^^^^^^^__ _L i *mm**W __ff *

®' jwasaatomaat
TOEREN|

■ 16 wasprogramma's
■ 4-deftoe zeepbak■ energie-toets
■ 800 toeren centrifuge

■*■ PHILI |wasautomaat

#■voor 4,5 kg wasgoed ■ 5-.e_.ge BUUR Qi/zeepdoserlng ■ 16 wasprogramma's
■ wolwasprogramma ■ regelbare
thermostaat en energietoets - —■ centrifugesnelheid regelbaar Af»\\ df»m\ Af% é

xj I I wasdroger MOO 0"

■s kg inhoud ",1 ' 'Af^ArmATJAP■ grote inox trommel WÈMk 'AmfAMr !■_-,. i ■ 3 temperaturen I MLJ |_ J■ links- en rechts draaiend. m*W Wkw Moj2>
3131 H I dubbeldeurs £sg? :jjgng koelkast df 250 csa3
ÜPI^M ■ 25° liter inhoud ■ «liter £m\ **m\ ê}A\ é
»^m\\ ''\ diepvriesruimte ■ automatische" tLm* IM*^atI ■ ontdooiing ■ zeer gering

JP^X. energieverbruik U^Uf
ölepwrleskast

IttgS ■ 250 liter inhoud■$ kontrolelampjes
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Sinterklaas is benieuwd wat er ditjaarop uwverlanglijstjekomt te staan. Watzijn uw wensen?
Kijk in dezeadvertentie. Of nog beter: kom kijken bij Dixons. Waar defeestdagen al begonnen zijn.

De mooisteverlanglijstjesbeginnen bij Dixons.____________________________________________________

CD speler met3 Brrr. ké hmmm^kimmat^smii amdmmAamtmMmmmt. \ I | tK33SSSSr»! o*.fl If korting. Op iederfotorolletje dat unu
straals laser MM WÊB* f-KÈ^^^tfJ^tJ^fytJ^k mWÉÊÊA til %\ k**** *■ I ja* B**' ' ** il b|JDixons van welk merkdan

4#ör HH^1"' ;B B Sl| iJgLjl__fc______ft\ I BB 1 I Laat u ditfotorollet}e ontwikkelen enf^j tmmwmmWm^. 3M\ Hf <"S&^iiiirn.i!li..^^^ afdrukken bij Dixons,^PA

l/^J^I. ItMn rul lTiTfl 1111111^^ .4É& _-_-._ u een korang van Ja
KoaaK jd nu — iaaa —«PBiMft—
Free-focus camera met automatische |||Ëflftfftf___Blü* " ï AMfini 11"_OKC__Ol" MIIIWWW" l__________l^ H: I I\a; ’/%*_-_
belichtingsregeling en filmtransport. WUI I IUUtCI 9CI« IXil I 7 7 7a NHWfil UW TaVOriete TOtO
Ingebouwde 11l bestaandeuit: Amiga 500: Met geïntegreerde3.5 inch «S^wK A_k WPrKllAartlelectronenflitser. lAQ %m##&m%\ IfcJ " Amigasoocomputer 1399— floppy-diskdrive.sl2KßyteßAM-geheugen, J^WwW^ WvM "*!»«« *"Sjaargarantie.^ l^fO 11 111111---" " Ancona 80kleurenmonitor 699.— intern uitbreidbaartot 1 MByte en .^m^S^ÊmmmW^ " vÊÊn 'n Goed ideevoor de komende feest-
Inclusief batterijen. I# Vl PWI ffir " bijbehorendekabel 69.95 extern tot 8.5 MByte. MT üük *" -Jr**l dagen: gebruik uwfavoriete foto's voor

1 MaY_pll ailHln-^^S Nub'jDixonS 1999— Kleurenmonitor, 37 cm beeldbuis. W^Vé*^J^m: -^ J l " inclusief envelop._a._.-_._*_*_4-_._*«. T MM |, fl BIË IP f" I" z. " nTlnrrrSr^ I_i AT I *&*\ " minimale afname 10 stuks.cassettes 5 pak 11—_wry Easy Listening fDi| 14.95per stuk fl§» \ per stuk 00centto9^iteitmTt°mÏÏÏaPeVan , ijT [MIMcS Per CD een uur lang heerlijkeeasy listening muziek. Keuze uit 5 titels. f|| *** 77
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6 ' ■ ' 1 1
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"of de heift vandewaarde m contanten. HM I %_ri %^^l^_ft#l V# Heerlen Promenade 41.045-713826

- I __.
n

It VIDEO'S VHS, "kleuren-
'- tv's v.a. 12 kan. en stereoto-

rens gevr. Defect geen be-
" zwaar. 04406-12875.
_" KLEUREN-TVS met tele-
;" tekst gevr. Ook VHS video.
' 04406- 12875.- Wij kopen GOUD, Brilj.,
1- munten enz. Contant geld.
1- Verseveld Saroleastr. 80A,
e Heerlen. Tel. 045-714666.
I, Leg verp._ Tek. gevr. sloop-en SCHA
r DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
-4 ringsbewijs. Gratis afhalen.

Tel 045-216475 of 727711.

ITe k. gevr. WIENER Vier-
rijer, tel. 045-251437.
Tek. gevr. oud ijzer en ME-
TALEN, sloop en schade-

" auto's. Tel. 045-272216,
272516, ook 's avonds.

UITSLAG F-trekking 6e klasse 83e loterij
rJC^tl Een service vooronze ■_——"_^___________________________________________________________________________Mi^___Mßßi^^^M_ï»3*_r Nederlandse Klanten. ->?2* DM 2.000.000.- OP lotnr. 547283Neen.voormeerinformatieof ■"■" —-www.www, w|« ""*"■ >*-»# _fc<_»^

■UL_Z______J toezending van de volledige DM 1.000.000,-op lotnr. 795798 DM 250.000,-op lotnr. 528335 568708 692440
trekklngslüst kontakt op met: DM 100.000,-op lotnr. 125622 455116 656164 736993 OM 80.000,-op lotnr. 495193 843469 866736

DM 60.000,. op lotnr. 505770 680351 781076 DM 50.000,-Op lotnr 050508 064801 127170
DM 40000,. pp lotnr. 016715 144058 553440 789792
DM 25.000,- op lotnr 575711 679151 815948 872197 ~
DM 10.000.-OPlotnr 095695 105243 129548 148824 164668 179802 245175 337360 542774 381156

427416 459995 440827 587222 595717 651598 657038 745838 813393 885500
DM 5.000,- op lotnummerseindigend op 15656 17369 17773 36570 49585 61697 66944 72281 79272 94485

Afdeling Klantenservice DM 2.500,. op lotnummerseindigend op 5061 5170 5717 ,
g»\o*\U ■l__Ll_P-fel pn DM 1.500,-op lotnummerseindigend op 426 (onder voorbehoud!

;?r4h
96°22r 6626° 9ooh a 9 Süddeutsche Klassenlotterle

Snow info
Unisex overall met E lÊÊÊmwnt^*iÊi!^mlM§ I Op de Sportafdeling,

.>■_______, '.wS? '

'■' K.^lfe-nf' - -""^ *W% x£ ' :' i >■*' -A mmmW &WkmW"è

daar winkel je voor je plezier!

| " vanaf maastricht airport >
»Am naar de >P^?ttCANARISCHE EILANDEN'

I *S **%**' ( ELKE WOENSDAG EN /I_A *>Lr^ VRIJDAG TUSSEN /\ c ïf\ 16 NOV. EN 9 DEC. /

*Jm\\\ wÊSé-^^kmw ■'■■■■ -'mmmm wSk'/^^'^ ''^/j£&is&&mm\ aS

W kompleks in de bungalowzone jÊ ~~-v /IMiL JHi r

F 300 mtr van strandpromenade JÊ BmJpV rJ-L^*NB I

_4 ... Bungalow KIWI■ Informatiefolder en boeken bij:

1 reisburovan hulst *#@'
het meestkompletereisburo! *W BEEK Winkelcenter Makado, 04490-78585 ■ BRUNSSUM Kerkstraat 240, 045-259292 ■ GELEEN Markt 114, 0449049755 A0. Nassaustraat 15, 045-715555 ■ KERKRADE Theaterpassage 17, 045464800 ■ MAASTRICHT Kesselskade 63, 043-212741rA) 045444646 ■ SITTARD Markt 37, tel. 04490-12960 ■ VALKENBURG Th. Dorrenplein 10, 04406-16161 a



We schrijven 1955. In het Instituut voor de Veredeling van zonder te butsen naar de sorteerband dobberen. Alwaar
Tuinbouwgewassen in het Betuwse Eist zingt uit een radiootje de lelijke exemplaren worden verwijderd. Eén rotte appel in de
Eddie Christiani "Hoe je heette, dat ben ik vergeten". mand maakt immers al het gave fruit te schand, nietwaar?

Maar Arie Schaap, medewerker van het proefbedrijf van Vervolgens meten en verpakken we ze en gaan ze, hup,
bovengenoemd instituut, hoort het niet Hij zit te mijmeren naar de winkel. Los in kistjes of keurig verpakt in zakken van
over Ingrid Marie, een pracht van een Deense. Een helderrode anderhalf of twee kilo of op schaaltjes van zes stuks,

blos op de ronde wan- tm i ■ ■ i ■ ■ ■ ■ ■ ■■ r ■ Zu"en we no§even

gen, een goede smaak VY3t 6l D1061Q6 UIL 06 116TQ6 vdll appels met appels ver
en bovendien prima in AnO Q_ph_sl_an I lït Flct X/HHK gelijken? Om te beginnen
de hand te houden MIIC OUI Iddp UIL E-lbl VUUI is daar natuurlijk de
Kortom, nappen om jpg^ Marie uit Denemarken.zo in te bijten. o Am fris zoetzuur. Of hebt u

"Als ik morgen nou 'ns die fraaie eigenschappen van Ingrid jyllever een Jonagold: ook lekker sappig, maar zachtzuur.
Marie probeer over te brengen op bijvoorbeeld een ::^^^J^ iêA We' een beetje kwetsbaar, dus
Golden Delicious. Zou daar niet iets heel moois f /* nooit uit de zak op de fruitschaal
uit bloeien?", denkt Arie, terwijl hij zijn jas aan- 'aten val'en!
trekt om weer af te reizen naar zijn huis in het J Of toch maar de vertrouwde \
dichtbij gelegen Wageningen. A*£ i|^^^^^^^^^HH|w Goudreinette, want de aloude Schone van 1

Zo gedacht, zo gedaan. En ** * BoskooP doet het niet alleen §oed in de hand'
zo kunt u 33 jaar later - 't duurt maar °°k in de appeltaart, de appelmoes en de
altijd even voor de oogst groot /' appelflap. Of de Golden Delicious? Of de Cox's?
genoeg is - genieten van een verrukkelijke appel: de Elstar U zegt het maar, we hebben 't hele jaar appels voor vin onze
(Eist van Eist en ar van Arie). Met dank aan mijnheer Schaap. winkel liggen. Dat kan, omdat we ze niet alleen uit Nederlandse

Tegenwoordig komen onze Elstar appels niet alleen bongerds halen,

meer uit de Betuwe, maar ook uit Zeeland. Om precies Neem nou onze Granny's (Smith). In augustus plukken
te zijn, uit de Zuidbevelandse boomgaarden van Jan Vogelaar, we ze in onze boomgaard in Portugal. Vanwege het klimaat
Jan is al meer dan 20 jaar de appelman van Albert Heijn. In oktober halen we ze van onze bomen op de Italiaanse Po-
Niet dat hij al onze appels zelf plukt, hoor. 25 Miljoen kilo is vlakte en in maart vliegen we ervoor naar Argentinië. Want dan
zelfs voor een Jan Vogelaar wat veel. Daarom heeft 'ie een aan- is het daar aan de oevers van de Rio Negro inmiddels herfst
tal kwekers om zich heen verzameld, die dezelfde kwaliteit geworden. Tenslotte maken we in mei nog even een appelreisje
kunnen leveren. Zij brengen hun appels, nadat ze met de hand naar Nieuw-Zeeland,

zijn geplukt, naar ons pakstation in Krabbendijke. Dat doen we met liefde, want net als Arie Schaap, Jan
Daar dompelen we de kisten onder water, waardoor de Vogelaar en u zijn ook wij gek op een lekker appeltje,

appels eruit drijven en waardoor ze langzaam, maar zeker, Elstar appels, kilo 1.50

OnsbestebeentjevoorVolopkleurenendessins. CHINA BIJ AH ®^"""X /.QQ^eSrX^^i oq ITu^^ 625#S^""^9l95#

ft NIEUW: Panty gevormd, PM^ VERNIEUWD: | dooslOOOgram 3/4 pot J^L^ Magere varkenslappen, 1 Nieuwe oogst SpaanseSD 30 denier, in diverse „JJMfc & Panty tr-f. j_<_ f Tijgerbrood, -1 o A Aquafresh tanc^ast* pCQ 500 gram é_4^3.99 £QQ ÏÏSSSoSiï 000maten en actuele one BWHI - met VTTM *C I hee'^ LÖ4 h^nfhPtïn* kil° nk^ sappelen' 3.99
i.|_, ,„-._ ". -ir- J Wi*^ ttW I'l'J B'^BiiWrlntnU "£_»____.-_>_-__-_!___ U m AmW m 4-__Sfi"*' rï^ -^ 1 Idlcl I, _l UcLdlCl 1.kleuren èJSétL.*JZ) ■SSll___t3CT9_l_m fantasie" %**êm IT% f Wajang planten- Braadworst, DlI -MpJlr I .dessins WmW"* i margarine W*l*Kuti\ Bolletje beschuit, 1 OO* Rnnoram&^r^QQ r- r\r\ bloemkool, 17c
-Ö m mo 1? ** H|L-11-i"*S" I JU-J fpfflir dubbelrol k?o g i^w«6.99 e____^ __£
2paar,

0 „,. ' ,lT Blfp> )Ê£ï'SfSü&l ~„-, SffST"- inaiKSïSSrS""
**e/>io Chinese Chef OeStersaUS, ""■:vJiJ> -^ «ces VIS, Wilderman, Q ry-J lOOgram <2>®@®4£9±J~7 artikelen waar kleine cijfertjes bij staan.

NIEUW- PantY ?0 flpnipr \^B3*piP^ 40/44 OT4b/48, fipc-jp n?? Htpr 000 pakje2sog ®©© 237" OIQ 4 blikken a 405 g éieO.Ot Die artikelen kunt u alleen kopen in AH

ffl maat 36/40 in actuele kleuren, nesje u.^ liter 2.29 Bij aankoop van 3 pakjes 4 halen, 3 betalen* . ft Helekip, 400 giteiswaar één van die cinersop de deur

Of 40/44 225-1.75 vanaf 2.75 -Chinese Chef hoisinsaus, 3 kerstkaarten + envelop GRATIS.* ft schouderham, &* tól(> <»**6-»H£^ f^an^i»n »to van don^rdag

nntnPlitPr O rr\ Monavoßpfruitvöishurt KL' dikke plak of dun gesneden, ,^__b_
iot/mzateraagi<;novemDera.s. êjpO_U._-.lier / faM MonaVGHetfUnyognun, „am^ ïnn^m + tr\ f^^m^ 'Zolang de voorraad strekt jjJ

KST --. f *«. rel
rfa . h ~ ff zZ Sof,°«^»,«ai79 ïerpaktiooBram

i^ 1.19 #iJ^Sncfn^; on^97R »« S' Mn
Calve borrelnoten.diverse i7Q Uit de bedieningsafdeling: f^S«flÊ_ i- KMmWt.dooslOstuks &&£./D MféfóvL 4

nSn soorten, zak 150 g Goudse belegen iaqa Runderlever, gelardeerd V JöÉP^"
Smiths crispy chips, WÉFs^'r' 'UivS^ Exclusief bij AH: ®®® üü kaas, kilo _*§OIU.yU of ongelardeerd, i IQ *?S3PloiL_ tffl^naturel, paprika of onion, i 70* s^^ ¥ ll&_H425 Bij aankoop van één zak f 10- Delacre Bichoc, lOOgram®®® 4^ I.l^ &i NIEUWvan ons huismerk: ||F TTÉÏÏiii MPTextra grote zak 250 gram 1./^ W^-... JP -^-r.*-^ korting op het Olympische Spelen me|k ofpuur, OOK .==* *,«,.«,

9Q Hollands konijn, lOQQ «f- "^^ V
Confcnexketjapasinof Bij aankoop van 1 krat GRATIS boek 1988. (Z,e verpakking.) pak 175 gram È Sensa.ade, kil° —^ 13.99 _g^i_^^ fmanis, 010 spellenboekje* En maak kans op Huelva, Bountv Mars ofRaider o/~i- iS^v^ bakie konijnerug,o 10 ___r^kßi(^W fflesje 250 rnf NüX.19 een van de 100 spellen &! medium dry, y, 7I- mini, zak 300 gram ®®® O.DO ÏP^ÉÈËIi 250 gram 100 gram ®®®® 2A3 Z.l^ ■ I

te Bron
|Z,e deelnameformul,er.) fles 1 liter *sfr 4./ DMaak kans op lén van de !#ffl qQQ Hollandsekonijne-||, y,Q IJtó,orange,,emon Unox erwten-of bruine ft Mondla na 7,

500 cheques t.w, f 100.- Ch voorbou, 100gJ11.49 W| I i
SSSme

Nü lfl9 S^ iumd^ 'sLands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten. iiSfcÏÏ!!^
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