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Smit-Kroes hekelt
milieubeleid Braks

Van onze parlementsredactie
£>EN HAAG - Minister Neelie Smit-Kroes van Verkeer en Wa-erstaat heeft gisteren in de Tweede kamer een felle aanval ge-
anceerd op haar collega Gerrit Braks van Landbouw. Na mi-nister Nijpels van Milieu wees ook Smit-Kroes de land- envinbouw aan als de grootste vervuiler van het oppervlaktewa-rm ons land en daarmee van ons drinkwater. Zij beschuldig-e Braks ervan tot op heden nog niets gedaan te hebben aan
et terugdringen van de oorzaak van die vervuiling: de bestrij-
mgsmiddelen die in de landbouw worden gebruikt.

Het ministerie van Landbouw deel-
de hierop mee, dat men daar bezig is
met de bestuderingvan het uitspoe-
lingsprobleem dat de landbouwbe-
strijdingsmiddelen veroorzaken.
Tegen het eind van dit jaar hoopt
Landbouw met een notitie te ko-
men aan de hand waarvan maatre-
gelen genomen kunnen worden om
het gebruik van bestrijdingsmidde-
len terug te dringen.
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HILVERSUM - Het is mogelijk om
met een eenvoudige deurkruk op
Schiphol onopgemerkt vanuit de
wachtruimten voor passagiers in
het stationsgebouw in vliegtuigen'
en op de platformen te komen. Een,
gangbare deurkruk past ook op dedeuren die toegang geven tot de
aviobruggen. Zo kan iemand zonder
enige belemmering en zonder con-
trole van bagage of fouillering de
daar geparkeerd staande vliegtui-;
gen betreden.

Drinkwater

" Minister Smit-Kroes zei tijdens de
', behandeling van haar begroting in

de Tweede Kamer, dat er inmiddels
in ons land te veel gebieden zijn■ waar het oppervlaktewater dusda-

'■ nig door bestrijdingsmiddelen is
! verontreinigd, dat de drinkwaterbe-■ drijven de grootste moeite hebben

zuiver drinkwateraan de afnemer te
leveren.

i Smit-Kroes zei dat het probleem
van de vervuiling van het opper-
vlaktewater door landbouwbestrij-
dingsmiddelen vele malen groter is
dan de vervuiling van de Rijn. De
landbouwis de grootste vervuiler in
ons land.
De fosfaatbelasting (o.a. door de
mest) moet volgens Smit-Kroes
voor 1995 met minimaal vijftig pro-
cent worden teruggebracht. Zij zeite hopen dat alle ministeries die be-
trokken zijn bij het oppervlaktewa-
ter - Landbouw, Economische Za-ken, Sociale Zaken, maar ook Ver-keer en Waterstaat - spoedig totgoed overleg zullen komen om deproblemen het hoofd te bieden.
Volgens Smit-Kroes is het aandeelvan de vervuiling van het opper-
vlaktewater van de landbouw 52
procent en komt 22 procent voor re-kening van de industrie.
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Politie klaar voor botsing tassen links en rechts

Anti-fascisten ook
naar Ysselstey
Van onze verslaggever

HEERLEN - De werkgroep
tegen fascisme en racisme ir
Heerlen heeft aangekondigd
komende zondag naar hel
Duitse oorlogskerkhof in Ys-
selsteyn te gaan, teneinde te
verhinderen dat rechtsradica-
le groeperingen of neo-nazi's
daar de Duitse nationale do-
denherdenkingsdag zullen
aangrijpen om er een fascisti-
sche manifestatie van te ma-
ken.
De anti-fascisten hebben deze week
een oproep gedaan aan alle aanver-
wante groeperingen. Zij willen
voorkomen dat rechtsradicalen,
waaronder extreem-rechtse Viking-
jongeren, op het kerkhof hun fascis-
tische ideeën naar buiten brengen.
Volgens een woordvoerder van de
anti-fascistische werkgroep zullen
enkele honderden gelijkgezinden
uit het hele land aan de oproep vol-
doen.
De rechtsradicalen deden daarnaasteen week geleden een oproep aan
alle nationale en neo-fascistischegroeperingen in ons land, om deel te
nemen aan de zogenaamde Volks-
trauertag. 'Zodat we de gesneuvelde
Duitse soldaten, die vielen in de
strijd tegen het Bolsjewisme, kun-
nen eren,' heette de letterlijke tekst.Ook van de rechtsradicalen mag

verwacht worden dat ze met enkele
honderden naar Ysselsteyn zullen> komen.

1 De politie in Venray houdt in ieder
1 geval rekening met een serieuze
l botsing tussen links en rechts. „Elk
J jaar tijdens de Volkstrauertag is er
4 de dreiging van een rel. Natuurlijk

' zijn we daar op voorbereid, we hak-
ken immers al langer met dat bijltje.

5 Wij zetten komende zondag dan ook- extra manschappen in. En de Duit-
l se legerautoriteiten zorgen even-

eens voor extra controle," stelt een
politiewoordvoerder gerust.

Werkonderbreking en demonstratie in Amsterdam

Ministers bezorgd
over gevolgen
acties politie

DEN HAAG - De ministers Van
Dijk en Korthals Altes maken zich ]
grote zorgen over de wilde acties
van protesterende politiemensen. ,
In een telex aan alle politiekorpsen ,
hebben de bewindslieden gisteren ieen dringend beroep op de politie ,
gedaan om de schade en overlast, ,
die het publiek van de acties onder-
vindt, zoveel mogelijk te beperken. ■Al eerder heeft minister Van Dijk ,
gedreigd met ingrijpen, als de wilde
acties leiden tot ontwrichting vande openbare orde.

De politiebonden hebben veront-
waardigd gereageerd op de telex i
van de ministers. Volgens voorzitter ■Koffeman van de ACP (Algemeen |
Christelijke Politiebond) is er geen ,
enkele aanleidingvoor de bewinds-
lieden om zich zorgen te maken, i„De acties veroorzaken geen schade
en nauwelijks overlast, ze zijn alleen

maar ludiek. De ministers vrezen
een escalatie. Nou, als er iets escale-
rend werkt, dan zijn het de kroko-
dilletranen van deze bewindslie-
den".
Gisteren waren er weer tal van wil-
de acties van politiemensen tegen
de bezuinigingsplannen van het ka-
binet. In Amsterdam werd het werk
voor 12 uur onderbroken. Zon 1.500
politiemensen bezochten een de-
monstratieve bijeenkomst op de
Dam. Ook in Rotterdam waren er
acties. Daar weigerde de politie om
bonnen uit te delen.

Over de verschuiving van politie-
agenten over het land zegt Van Dijk
overigens dat de agenten soms indezelfde regio terecht komen. De
bonden hebben volgens hem „na-
tuurlijk geen bevoegdheden om
zich uit te spreken" over de verde-
ling van de politie-sterkte.

RSV-affaire
dreigt staat
nog miljard

te kosten
ROTTERDAM - De schatkist kan; bijna een miljard gulden verliezen

i aan het geschil over de schulden: van het RSV-concern. Na uitbeta-i ling van een deel van de schuld aan
de crediteuren blijft er hooguit 400: miljoen gulden over voor de Staat.■ Het ministerie van EconomischeZaken en de Nationale Investe-
ringsbank menen recht te hebben
op 1,3 miljard.

sport

Roda: en nu Haarlem
" Uitbundig begroet door enkele tientallen supporters,
onder wie gouverneur Sjeng Kremers, zette Roda JC in
Beek voet op Limburgse bodem. Om vervolgens met-
een de stijve spieren weer soepel te maken voor de vol-
gende opgave, de uitwedstrijd tegen Haarlem. Wilbert
Suvrijn stond meteen weer met beide benen op de
grond: „Het succes tegen Metallist is een geweldige op-
steker, maar dat competitieduel wordt minstens zo be-
langrijk." Zie verder pagina 17.

vandaag

" Winst Shell in derde
kwartaal fors omhoog
pag 5

# Jef Rademakers
brengt nieuw
magazine met de
'mooiste meisjes van
Nederland' op de
markt.
pagina 10

" Jeugdbende
terroriseerde
bejaarde man.
pagina 13

" Schriftelijk onderwijs
ziet geld in '1992.
pagina 15
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Toppaard Rob
Ehrens voor
1,5 miljoen

naar Amerika
MAASTRICHT - Het spring-
paard Olympic Sunrise, waar rui-
ter Rob Ehrens grote successen
mee boekte, is voor 1,5 miljoen
gulden naar deVerenigde Staten
verkocht. Zondag won Ehrens
met de elfjarige merrie JumpingAmsterdam, nadat hij twee we-
ken eerder het eveneens voor de
wereldbeker tellende concours
van Helsinki op zijn naam had
geschreven.Rob Ehrens, die met
Sunrise in de wereldbekerfinale
in Florida zou starten, reageerde
geschokt op het nieuws, dat hem
gisteren op de eerste dag van'
Jumping Maastricht bereikte.
Begin deze week nog verklaardeAdrie Gordijn, in wiens manege
te Weert Olympic Sunrise op stal
staat, dat het met de verkoop vanhet paard niet zon vaart zou lo-
pen. Nieuwe eigenaar van het
paard is Bernie Traurig, een
steenrijke ruiter uit Hartland inde VS.

" Zie verder pagina 20 1
" -"^—-^—________J

Automobilisten
drinken minder

-uitgedroogd...

(ADVERTENTIE)
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EXPERT KEULEN
Markt Simpelveld, tel. 045-443344
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Harlekijn's Dabyland
/Maar liefst meer dan 1.000 vierkante meter met: vJ-/_?-//^_l.
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Te| 045.221263 l

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE;

I EUIfOPE

(ADVERTENTIE)

25.000
GULDEN

BELONING
Zie pagina 8



popmuziek en strips

Limburgers warmen
David Lee Roth op

Zinatra goes international. Deze kersverse Limburgse hardrockformatie,
net uit de hitparade met Love Or Loneliness, begint dit weekend aan een
buitenlandse tournee met niemand minder dan David Lee Roth, voormalig
frontman van Van Halen en nu op sologebied succesvol. Roth zocht voor
zijn tournee nog een supporting-act. Via Leon Ramakers van Mojo Con-
certs werd hij attent gemaakt op Zinatra. „Nederland mag dan wel bekend
staan voor zijn fantastische popconcerten, maar wat de successen van Ne-
derlandsepopgroepen in het buitenland betreft valt het allemaal toch wel
tegen. Vandaar dat we elke gelegenheid moeten aangrijpen om ons te pro-
fileren in het buitenland. Ik denk dat dit met Zinatra wel lukt", aldus Leon
Ramakers. Het buitenlandse reisje van de Limburgers (inclusief crew en
management 12 man sterk) ziet er als volgt uit. Komende maandag treden
ze op in het Engelse Birmingham, vervolgens gaan ze naar London en
Edinburgh, dan naar Toulouse, Barcelona, Madrid, San Sebastian, Milaan,
Turijn, Stockholm, Götenburg, Oslo, Lund, Kopenhagen en Brussel. De
Europese tournee van David Lee Roth en Zinatra eindigt op dinsdag 13 de-
cember in het Rotterdamse sportpaleis Ahoy'. „We reizen alles bijelkaar
12.000 kilometer, dat zijn er zon 600 per dag", aldus het management van
Zinatra. „Voor ons is het een uitgelezen kans om grip te krijgen op de En-
gelse markt". Speciaal voor deze tournee is toetsenist Coen van Hoof van
de groep Emergency aan Zinatra toegevoegd.

" Zinatra is klaar voor en blij met het grote werk. Op de
achtergrond de bus waarmee ze de komende weken door
Europa toeren.

Vrouwelijk talent
trekt de aandacht
Ze doet het op steeds jongere leeftijd, de nieuwe lichting vrouwelijke
singer-songwriters. Neem de Engelse Tanita Tikaram. Zij is pas 18 len-
tes maar komt met een debuutalbumwaarop zij klinkt als een vrouw van
wel 30 jaar. Het is overigens opvallend hoeveel tot dusver onbekende
vrouwen afgelopen jaar met debuutalbums wisten te verrassen.

Tony Childs. Meiissa Etheridge, Mi-
chelle Shocked, Sam Brown, Amy
Grant en niet te vergeten de meest be-
kende van de nieuwe generatie da-
mes: Tracey Chapman. De 'zange-
réssenmode' begon eigenlijk enkele
jaren geleden toen velen aangenaam
verrast werden door de melodieuze
pöp van Suzanne Vega.
Qf de vrouwenemancipatie van door-
slaggevende betekenis is geweest
voor het doorbreken van dit nieuwe ta-
lent is moeilijk te zeggen. Pop wordt
vooral gekenmerkt door golfbewegin-
gen. Nu trekt de vrouw even de be-

langstelling naar zich toe, morgen is
het wellicht een ander fenomeen. Mo-
gelijk betreft hetgewoon een toevallige
opeenhoping van talent.

De muziek van de vrouwen is melo-
dieus, eigenzinnig en tegelijk ouder-
wets met vaak een eenvoudige, sobe-
re begeleiding waarin nogal eens
akoestische gitaren opduiken. Regel-
matig wordt geput uit werk van oudge-
dienden als Joan Armatrading, Joni
Mitchell en Joan Baez. De platenmaat-
schappijen hebben deze hausse van
vrouwelijke talenten ook opgemerkt en

ze spelen er handig op in zoals bijvoor-
beeld A & M die enige tijd geleden on-
der de titel Female Attraction een gra-
tis 4-track-cd leverde bij de aankoop
van een cd van onder anderen Tony
Childs of Sam Brown.

Eén van de opvallendste talenten is
wel Michelle Shocked uit Texas in de
Verenigde Staten. Zij lijkt wel in de
voetsporen te willen treden van de fol-
kies uit de jaren zestig. Gewapend met
een akoestische gitaar gaat ze ver-
meend onrecht in de 'wrede wereld' le
lijf en bezingt ze met haar hese, door-
leefde stem herinneringen aan haar
jeugd in Texas. Een benauwde en be-
krompen leefomgeving voor een meis-

je dat al iets van de wereld heeft ge-
zien getuige het prachtige Memories
Of East Texas. Op haar tweede plaat
Short, Sharp, Shocked is ze, in verge-
lijking met haar debuut dat buiten En-
geland nauwelijks de aandacht trok,
muzikaal enorm gegroeid. Het op een
Brits onafhankelijk label verschenen
Texas Campfire Tapes kwam nogal
wat kneuterig over. Het Nederlandse
debuut' is veel beter geproduceerd en
de verschillende stijlen, van blues en
folk tot rock 'n roll en van country en
western tot jazzy nummers zorgen
voor de nodige afwisseling.

De debuutelpee Ancient Heart van de
eerder genoemde Tanita Tikaram is
ook een fraaie afwisselende luistermu-
ziekplaat geworden. De vaak dromeri-
ge en introverte stukken zijn een enke-
le keer wat gladjes geproduceerd maar
haar warme, donkere stem en de
smaakvolle en ingetogen uitschieters
als Cathedral Song, Valentine Heart,
Twist In My Sobriety tillen haar debuut
naar een aanvaardbaar en veelbelo-
vend niveau. Instrumenten als hobo,
piano en viool zorgen voor een apart
tijdloos tintje.

JAN HENSSELS

" Michelle Shocked gaat het onrecht muzikaal te lijf.

In zaal De Leeuw te Ospel treden morgen en zondag negen
popgroepen op. Aan dit festivalletje is een ideëel doel ver-
bonden, want de opbrengst gaat naar een zelfhulporgani-
satievoor vrouwen in de provincie Cotabato op de Filippij-
nen. De popformaties werken belangeloos mee. Zaterdag
treden vanaf 20 uur op No Sweat, Sphinx, Cannery Row
en Freeze. Zondagmiddag kun jevanaf 13.30 uur kijken en
luisteren naar Jester,FirstDaddy, Doublé Ace, Watts In A
Name (foto) en de Lakefield Blues Band. De entree be-
draagt 3,50 gulden.
Vanavond is het tijd in EU en wel in Ellenhof, waar een
door de provincie gestimuleerd podiumplan gestalte krijgt
in de vorm van het 'Live on stagefestival. Zes piek kost de
entree en hiervoor treden op Pygmalion, Exion, No Tuxedo
en Class.

Rattle and Hum maakt
je niet echt wijzer

Vorig jaar maakte U2een slopende
concerttrip door Amerika. Met be-
hulp van een paar onbekende
krachten wordt daar in de film Rattle
And Hum verslag van gedaan. Ratt-
le And Hum is niet schokkend, ge-
woon een verplicht nummertje voor
elke U2-fan. Wie de gelijknamige
CD/LP beluistert, ontdekt méér. Tij-
dens de tournee gingen met name
zanger Bono en gitarist The Edge ij-
verig op zoek naar de Amerikaanse
wortels van hun muziek. Tijdens de
tournee zocht U2naar de roots. Zo
werd de gospel van eigen hand, I
Still Haven't Found What l'm Loo-
king For, met een zwart kerkkoor in
het negerghetto Harlem opgeno-
men. In een inhaalmanoeuvre om
zich vertrouwd te maken met alles
wat geschiedenis heeft geschreven,
bezocht de band de fameuze Sun-
studio's in Memphis. Daar drukte U2
nadrukkelijk de voetsporen van de
groten der geschiedenis. Op de
CD/LP is het allemaal geweldig en
oprecht. Jongens van 26, 27 jaardie
ontdekken dat er meer tussen hemel
en aarde is, zijn altijd adembene-
mend. Ronduit fabelachtig is bijvoor-

beeld de samenwerking met de 62-
-jarige bluesveteraan 8.8. King met
wie Bono het duet When Love Co-
mes To Town zingt. De film verslaat
die speurtocht echter zeer willekeu-
rig, en laat zoveel kansen liggen dat
je er beroerd van wordt. Je ziet het
geweldig zingende gospelkoor in
Harlem en je hoort 8.8. King even
wat woorden wisselen met Bono,
maar je weet nog niet wat de con-
frontatie met het verleden hem nou
heeft gedaan. Zo schuiven heel in
de verte wat beroemde Sun-muzi-
kanten voorbij zonder dat ze worden
geïntroduceerd. Als U2wijzer is ge-
worden dan blijkt dat niet uit deze
film. Rattle And Hum is een lukrake
verzameling polaroids. Hapsnap-
klaar. Toppunt van onbenul is drum-
mer Larry Muilen, de laagste in de
pikorde van de band. Hij staat op
een gegeven moment droevig te mij-
meren voor een monument in de tuin
van Graceland, het huis van Elvis
Presley. In de vaste overtuiging dat
dat wel het graf zal zijn. The King
werd in 1977 toch echt een paar mijl
verderop begraven.

JOHN OOMKES

Popagenda
NOVEMBER

" 11: Zion Elsloo: Acid-houseparty

" 11: Warm & Stil Gulpen: The Stereotypes

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

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

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

" 11: Zopo Horst: Little Charlle & the Nlghtcats

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

" 11: Elisabethzaal Antwerpen: Angelo Branduardi (3)

" 12: De Fuu Swalmen: De Boegies

" 12: De Leeuw Ospel: No Sweat, Sphinx, Cannery Row en Breeze

" 12: Tirolerhof Urmond: Nosmo King

" 12: START VOORVERKOOP LEVEL 42 IN MECC MAASTRICHT OP
17/12(1+4)

" 12: White Horse Eijsden: New Spikes

" 12: De Kachel Brunssum: The Basement Bixbeez

" 12: Housmans Montfort: The Run

" 12: Poell Roermond: The Ministers

" 12: Walhalla Sevenum: Ze Noiz

" 12: Ahoy' Rotterdam: Sade (1)

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

" 13: De Boerderij Geleen: Hardrockfestival met o.a. Jewel en Elegy

" 13: De Leeuw Ospel: Jester, First Daddy, Doublé Ace, Watts In A Name en
Lakefield Blues Band

" 13: Rheingold Rothem: Fietsefreem

" 14: Sartory Köln: Mare Almond

" 15: Shita Kirchoven: The Run

" 15: Effenaar Eindhoven: Living Colour en M.O.G. (1)

" 16: Vredenburg Utrecht: T'Pau (1)

" 18: Maximiliaan Geleen: Blind Date

" 18: Edison Maastricht: Fietsefreem

" 18: Zion Elsloo: Plesure Of Flesh, Bubble Up Four, Pearls For Swains

" 18: Spuugh Vaals: Arno (1)

1 kaarten verkrijgbaar bij alle VVV-theaterbespreekburo's
2 bel voor kaarten naar Kasjmir Productions s 04499-1592
3 bel voor kaarten naar Makelt Happen s 09-3232338774
4 bel voor kaarten naar Buro Pinkpop a 04490-52500
Aanvullingen voor deze agenda? Bel vóór donderdaga 04490-46868 (tij-
dens kantooruren).
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graden onder nul. Ik weet niet of e<
iemand is die er in dergelijke om-
standigheden vrolijk zou bijstaan"

LARRY MULLEN
(U2M
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panda en de meester-verknoper

Benodigdheden voor 3 potten met

recept h. meijer

Uienjam met
paprika
Deze 'hartige jam' is heel lekker op
brood met kaas of ham en gemengd
door de jus van bijvoorbeeld, var-
kenslapjes. Indien goed gesloten
zijn de potten 12 maanden houd-
baar.

een inhoudvan 350 g: 165 gpaprika
(rood, groen en/of geel), 600 g uien,
1 dl water, 2 tl Italiaanse keuken-
kruiden, 1 afgestreken tl peper en 1
kg geleisuiker.

Verwijder van de paprika het zaad
en de zaadlijsten en snij het vrucht-
vlees in blokjes.
Pel de uien en snij deze in ringen
Breng de stukjes paprika en de
uienringenin het wateraan de kook

en laat ongeveer 5 minuten zachtjes
doorkoken.
Roer er daarna achtereenvolgens de
peper en geleidelijkaan de geleisui-
ker door en breng opnieuw aan de
kook.
Laat het mengsel ruim 4 minuten
flink borrelend koken.
Schenk de jam daarna in de goed
schoongemaakte potten, sluit deze
onmiddellijk af en laat ze onderste-
boven afkoelen.

Uitgeversmaatschappij

LimburgsDagbladb.v.
Directie:
J. Drost
mr. F.A.M, van Hellemondt
K.J. Verwer
Hoofdkantoor:
In de Cramer 37
6411 RS Heerlen
Bank: ABN Bank Heerlen

rek.no. 57 75 35 935
Giro: 10 35 100
Tel. abonnementen:

045-739881
advertenties:
045-739886

Rayonkantoren:
Brunssum 045-2563^Geleen 04494-4686'
Hoensbroek 045-21855*
Heerlen-Centrum 045-71771'
Kerkrade 045-452932/45560°
Maastricht 043-2544?'
Schaesberg 045-3117 1'
Roermond 04750-1848*
Sittard 04490-155' J
Valkenburg 04406-1504'
Telex:
redactie 561^*
overige afdelingen 560'
Abonnementsprijzen:
bij vooruitbetaling te voldoen
per kwartaal ’ 71.*;
per maand ’ 23."

aflimburgs dagblad H
Vrijdag 11 november 1988 ♦2

(ADVERTENTIE)

Zondag 13 november presenteert

OMROEP 2 LIMBURG
live vanuit restaurant

La Brasserie
te Valkenburg van 10.00 tot

11.00 uur: TREFPUNT "m.m.v.: # f. Breukers
voorzitter WD Limburg

" H. Lormans
auteur boek over milionairs in Nederland

" J. Vaas
nieuwe commandant korps Nationale reserve

"Columnist Wim Kuipers

"Rud-a-dubdub
Tijdens deze live-uitzending kunt u
genieten van onze uitgebreide
.sandwich brunch", of een gezellig
aangeklede koffie servies.
Rerservering gewenst

LT»R ESTAURANTa Brasserie
Passage 1-3,Valkenburg. Tel. 04406-14433
Prijswinnaar Neerlands Dis Bokaal

puzzel van de dag

de komieke coco
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I WANDELLIEFHEBBERS OPGELET!
Aanstaande zondag start vanaf 10.00 uur

in Vaals de
LIMBURGS DAGBLAD HERFSTWANDEÜNG.

Duizenden wandelaars zullen weer present zijn
om een trajekt van 5, 10 of 15 kilometer af te

leggen. De wandeling voert ook over Belgisch
grondgebied (denk aan paspoort) en brengt u -

zoals u dat van ons gewend bent - door de
mooiste stukjes „Limburg".

In samenwerking met W.S.V. Wittem en met
name door toedoen van „wandel"-pater de Smet

is wederom een schitterende wandeling
samengesteld, speciaal voor Limburgs

Dagblad-lezers.

LEES ALLES OVER AFSTANDEN,
VERTREKTIJDEN, STARTPLAATS,

STARTGELD, VERVOER, ROUTES E.D. OP
DE ACHTERZIJDE VAN DEZE PAGINA.



WANDELINFO
Datum: Zondag 13 november 1988
Start: Restaurant Europa Vaalsbroek
Starttijd: 10 tot 14 uur
Parcoursen: 5, 10 en 15 km t
Startgeld: Jeugd tot en met 14 jaar ’ 2-, oudere i

"’ 3,-. Zonder herinnering ’ 1,25 J
Sluiting: 17.00 uur
Eigen vervoer: Juist voor Vaals de nieuwe weg richtirtl [

Gemmenich nemen. Na 500 m richting-;
Vijlen-Epen nemen. Aan deze weg ligt dj]
startplaats. (_

Openbaar vervoer: Alleen de VSL lijn 48 vanuit Gulpen:
11.48 en 13.48 uur. £In Gulpen kan men komen vanuit
Valkenburg lijn 47: 11.23 en 13.23 uur.'
Vanuit Maastricht lijn 54: 10.51 en 12.6*
uur. Vanuit Heerlen lijn 57: 10.32 en e
12.32 uur. De bus vanuit Valkenburg *
geeft direkt aansluiting in Gulpen. De bi e
vanuit Maastricht en Heerlen geeft 30 c
min. wachttijd in Gulpen. Men stapt uit \
halte Kasteel Vaalsbroek en begint na^
boven te lopen. De eerste weg rechts m^het bord „verboden voor auto's en
brommers" ingaan en men komt juist aa Jde startplaats uit. Ca. 10.min. lopen, pi

t

Routebeschrijvingen
De route wordt aangegeven met witte pijlen op de weg en gele bandje
om de bomen en weipalen. *
Parcours 5 km
Juist in de draai van de weg steekt men over en begint aan de overzij*
naar links deroute met de witte paaltjes te volgen. Op Nederlands gebie*
zijn ze deze week nog opnieuw geschilderd. Op Belgisch gebied is h*
even zoeken. Dus gaat u bij grenspaal 5 op de viersprong rechtdoor na*'
beneden. Op de asfaltwewg beneden rechts gaan. Deze grote weg do"1het bungalowpark Les Trois Frontières steeds maar rechtdoor blijven vo .
gen. U kunt wel even in het restaurant iets gaan gebruiken, wat duidelf'is aangegeven. U loopt dan de receptie voorbij en verwaarloost alle -\\wegen. Bij het einde van het park, 10 meter voor de grote weg, scherts
naar rechts gaan. Deze asfaltweg wordt spoedig een grasweg en dan zij'
de duidelijk wit geschilderde paaltjes weer spoedig te volgen, stee^
maar vrijwel rechtdoor gaan. Bij de finish haalt u de medaille af. (5,5 km \
Parcours 10 en 15 km
Juist in de draai van de weg oversteken en meteen aan de rand van W
bos deroute met de witte paaltjes naar links nemen. De route van dewit 1!
paaltjes volgen, dus bergje op en bergje af en dan weer een pittige hellip iop. Op de viersprong met de „stemvorkboom" naar rechts (1,6 km). Op* ivolgende viersprong links de zandweg nemen, parallel aan hetruiterpad i(Op dit punt gaat de 5 km rechtdoor en blijft de witte paaltjes volgen), 0 jdennenlaan blijven volgen, ook voorbij grenspaal no. 4. U komt dan o-*!langs het monument op de plaats waar J. Saive op 20 maart 1945 geval'
len is. Op splitsing met veel berken rechts gaan (2,7 km). Deze weg g&
al spoedig snel dalen. Aan het einde van het bos voor de wei de bre*weg links gaan. U komt dan juist bij de grenspost Wolfhaag uit. Op &
grote weg rechts en na een 80 meter weer asfaltweg rechts. Hier hebt"
een prachtig uitzicht op de plaats Gemmenich.
Op de grote weg naar rechts gaan (3,9 km) en na 30 m links. Let eens d
de oude huizen, gebouwd in „breuksteen". Einde weg bij het kerkrtf
rechts gaan. Op de stoep aan de overkant gaan lopen. Eerste ingang, rW
voor Home Franck, links ingaan. Daar is de rustplaats, tussen de witf*
geleiders door naar binnen gaan. (5,4 km)

Vervolg 15km
De rustplaats uitkomende, links gaan en bij de uitgang naar rechts we"1over het „Belgisch troittoir" gaan. Aan het einde hiervan eerste asfaltwö
rechts. Naar links kijkend ziet u de bedevaartskerk van Moresnet Chapö
Ie en de 1300 meter lange brug over het Geuldal, die in de eerste werel'
oorlog door de Russische krijgsgevangenen werd gebouwd. Eerste as
faltweg links nemen en op viersprong de grindweg rechtdoor nemen.'gaat dan het riviertje de Soue over. Einde weg in Roerberg links en na 1
meter bij wegkruis uit 1765 rechts de zandweg. (7,2 km) Op asfaltwö
rechtdoor gaan en na 20 m op T-kruising rechts. Na 10 m met asfaltw-4
naar links. U komt nu heel dichtbij het ziekenhuis van Moresnet, dat hel*
maal met leien is bedekt. Bij boerderij met kruisbeeld en huisnummer 3>
rechts gaan. Beneden voor de brug ziet u nu Oud-Moresnet liggen. Eind*
weg bij St. Josephkapel rechts gaan (8,3 km). De twee toegangsweg^
naar een boerderij verwaarlozen. Na huisnummer 31 links gaan, op a?
faltweg rechtdoor en op T-kruising rechts gaan. Op de splitsing ft®
eikenboom de grasweg naar links nemen. Voor de afrastering van dekif
derboerderij naar rechts, weer naar dezelfde rustplaats (10,6 km).

Gezamenlijk 10 en 15 km
De rustplaats uitkomend naar rechts gaan en rechts om het gebouw. Of
de grote weg links. Bij huisnummer 137, juistvoor het kapelletje uit 17Ö'
rechts en dan weer rechts naar beneden. De grote weg recht overstek^(6,4 km en 11,6 km). Juist aan de ingang van bungalowpark Les Tro^
Frontières op de splitsing de asfaltweg links nemen, dit wordt een gra?
weg na korte tijd. Aan de rand van het bos beginnen weer de pas wit o?schilderde paaltjes. Als u deze blijft volgen komt u aan de finish. De \N$
blijft bijna steeds rechtdoor lopen. Twee maal komt u langs een grafhe"
vel uit de tijd van de Eburonen. Bij de finish gaat u de medaille afhale'1
(8,8 en 14 km)



Olietanker
gezonken

L.HFAX " Een Britse olietanker
" net midden van de Atlantischeaan in een zware storm in twee-gebroken en gedeeltelijk gezon-

" Reddingswerkers deelden meeeren slechts twee lege uitge-
nde reddingssloepen te hebbengetroffen maar geen spoor van
*■' bemanningsleden.

t d'ngsfunctionarissen in Hali-

' Canada, verklaarden dat een
nadees militair vliegtuig dat over

gebied was gevlogen, geen
~°r had gevonden van de 15ekse en 12 Hondurese opvaren-
" van het tankschip Odyssey. Het
Onn Liberiaanse vlag varende,'u« ton metende schip is eigen-J" van de Britse rederij Polem

VerJ?ammoettanker was op 5 no-
lanH vertrokken van de Shet-
be j eilanden voor Schotland en de- lemming was de haven van("me by Chance, in het Canadese(.«Wfoundland. Het brak op 1.130

i Car,nsordoostel k̂ van st- J°nns in- "ada, midden op de Atlantische
tje . nin tweeën in zeeën met har-

jgs Wind en golven tot 7,5 meter.

Aantonen
Volgens WD'er De Grave mogen
gemengde kosten voor werknemers

alleen nogaftrekbaar zijn als zij echt
door de aard van de dienstbetrek-
king worden veroorzaakt. Boven-
dien moet de werknemer dan kei-
hard kunnen aantonen dat de kos-
ten zijn gemaakt. Nu hoeft dat al-
leen aannemelijk gemaakt te wor-
den. Vermeend (PvdA) is het met
zijn VVD-collega eens.
De Grave wil de aftrekbaarheid van
kosten voor vakliteratuur, werkkle-
ding, gereedschappen, gebruik van
auto van de zaak of van eigen auto
voor ondernemingsdoeleinden bij
werknemers helemaal laten verval-
len. Kostenaftrek voor een kantoor-
ruimte mag alleen nog als die een
bepaald bedrag overschrijdt. Kos-
ten voor het bijwonen van congres-
sen, seminars en symposia wil De
Grave, in tegenstelling tot het kabi-
net, wel aftrekbaar houden.
PvdA en CDA zijn het in grote lij-
nen met de WD'er eens waar het
gaat om de aftrekposten.
De drie grote fracties zijn ook vrij
eensgezind in hun kritiek op de ka-
binetsvoornemens over het beper-
ken of schrappen van de aftrekbaar-
heid van gemengde kosten voor on-
dernemers.

Hongarije wil
meer partijen
gaan toestaan

BOEDAPEST - De Hongaren krij-
gen het recht politieke partijen te
vormen krachtens een nieuwe wet
die volgende maand aan het parle-
ment wordt voorgelegd. Dit heeft
minister van Justitie Kalman Kulc-
sar gisteren bekendgemaakt. Een
andere wet, die nog moet worden
uitgewerkt, zal bepalen wat de rol
van de politieke partijen zal zijn en
zou dan worden opgenonen in de
nieuwe grondwet die tegen 1990
klaar moet zijn.

Ex-kamerlid
veroordeeld

AMSTERDAM - Het gerechts-
hof in Amsterdam heeft gisteren
het voormalige CDA-Tweede
Kamerlid L. Duyn (43) veroor-
deeld tot tweeduizend gulden
boete en drie maanden onvoor-
waardelijke ontzegging van de
rijbevoegdheid voor het rijden
onder invloed van alcohol. De
advocaat-generaal bij het hof
eiste twee weken geleden een
geldboetevan duizend gulden en
een onvoorwaardelijke ontzeg-
ging van de rijbevoegdheid van
zes maanden.

Duyn werd op 1 oktober vorig
jaar door de politie aangehouden
nadat hij - ondanks waarschu-
wingen van tegenliggers - zijn
groot licht niet dimde. Uit een
bloedproef bleek dat hij 1,71 pro-
mille alcohol in zijn bloed had.
Korte tijd later, nadat hij ook nog
eens zijn auto op een parkeer-

plaats voor invaliden had gepar-
keerd, stapte hij op als Tweede
Kamerlid. Eerder ontstond al ne-
gatieve publiciteit rondom de
CDA-er toen hij publiekelijk ge-
bruik maakte van een wettelijk
verboden geboortekrik.

Mocht overigens ex-staatssecre-
taris René van derLindert beslui-
ten niet in de Kamer terug te ke-
ren, komt Duyn als volgende in
aanmerking de opengevallen
plaats in de CDA-fractie te bezet-
ten.

Forfait
CDA, VVD en PvdA zetten ook gro-
te vraagtekens achter het kabinets-
plan om het bedrag dat eigenaren
van woningen voor dat genot bij
hun inkomen moeten optellen (het
huurwaardeforfait) in 1990 te verho-
gen. Het forfait zou dan met 40 pro-
cent omhoog moeten van 1,3 naar
1,8 procent. Met de opbrengstenvan
deze maatregel (250 miljoen gulden)
wil het kabinet een belastingverla-
ging volgens de voorstellen-Oort
mede financieren.
Een kamermeerderheid bestaande
uit CDA en VVD heeft zich er wel
toe verbonden dat wetsvoorstellen
inzake een vergaande belastingher-
vorming volgens de plannen-Oort
tijdig (uiterlijk januari 1989) door de
Kamer te loodsen. Zo moet gegaran-
deerd worden dat de belastingplan-
nen inderdaad op 1 januari 1990
kunnen ingaan. De houding van de
twee regeringspartijen blijkt uit een
nog geheime brief van de woord-voerders van beide fracties bij de
plannen-Oortgericht aan de overige
leden van de bijzonderekamercom-
missie die de wetsvoorstellen rond
de belastinghervorming behandelt.
Met de brief is een einde gekomen
aan de onzekerheid rond de belas-
tingplannen.

Minister wil geen
vrije invoer stroom

](^N HAAG - Minister De Korte
Jvo nomische Zaken) voelt er niets
str

0r om produktiebedrijven van
tf0 °Om extra concurrentie te geven
st

0r distributiebedrijven toe te
r_ n

an ze^ stroom te gaan importe-
rt.e .^ neeft dit gisteren in de Ka-
(j r laten weten. De minister ging
y armee in tegen een wens van een
Fv'Jermeerderheid bestaande uitVelA en VVD.

Wgens ac minister kan door het
(j^staan van stroomimporten door
stftributiebedrijven de nationale

oomvoorziening in gevaar ko-
d 0 n- De nationale planning zou er-
ty

0r Worden verstoord. Bovendien
i^rc*t de stroom voor andere, niet
Ij Porterende bedryven duurder,

daarmee ook voor hun klanten.

de minister moeten de
j. °rdelen die ontstaan door het im-

keren van goedkope stroom uit

het buitenland aan alle Nederlan-
ders ten goede komen. Daarom
moet import geregeld worden door
het overkoepelende orgaan van de
stroombedrijven, de SEP.

Om het verzet van de minister te
breken deed het VVD-kamerlid me-
vrouw Rempt gisteren een tussen-
voorstel. Zij vroeg de minister om
de zestig distributiebedrijven op
proef de import van stroom toe te
staan tot een maximum van 25 me-
gawatt per bedrijf.
Het voorstel-Rempt kon zich in de
steun van haar CDA-collega Lan-
sink verheugen. De Korte zelf rea-
geerde niet op het voorstel. Dat doet
hij pas volgende week.

Kabinet negeert motie koopkrachtgarantie Kamer

Minima toch achteruit
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De koopkracht
van de socialeminima zal dit jaar
met een half procent dalen. Mi-
nister De Koning (Sociale Za-
ken) heeft dit de Kamer gisteren
laten weten. Met de koopkracht-
daling negeert het kabinet een
door deKamer aangenomen mo-tie De Vries-Voorhoeve (CDA-
WD) waarin jaarlijks om een
koopkrachtgarantie werd ge-
vraagd.
Ondanks de koopkrachtdaling
dit jaar gaan de socialeminimaerover de periode 1986-1990 2,2
procent op vooruil, aldus De Ko-
ning. Maar in de periode vanaf1982, toen het eerste kabinetLubbers aantrad, is de koop-
kracht van de sociale minima ge-
daald met 7,1 procent.

De Koning geeft aan dat het bij
zijn cijfers gaat om een gehuwde
alleenverdiener. Indien sociale
minima kinderen hebben dan
zullen zij hunkoopkracht dit jaar
met 0,1 procent zien stijgen. Over
de periode 1986-1990 is er voor
hen een koopkrachttoename van
2,2 procent. Dat is gelijk aan de
koopkrachtstijging voor mensen
met een minimumloon.
Uit de cijfers van de minister
blijkt dat iemand met een mo-
daal inkomen (40.000 gulden bru-
to) er dit jaar0,7 procent in koop-
kracht op vooruit gaat. Over de
periode 1986-1990 zal de vooruit-
gang 6,8 procent zijn. lemand
met een inkomen van 60.000 gul-
den bruto gaat er dit jaar0,9 pro-
cent op vooruit. Voor de jaren
1986-1990 is die vooruitgang 7,7

procent.
Mensen met een inkomen van
80.000 gulden bruto zien hun
koopkracht dit jaar stijgen met
0,6 procent. Daarmee komt de
toename voor de periode 1986-
-1990 neer op acht procent. Wordt
er bruto 160.000 gulden verdiend
dan is de koopkrachttoename dit
jaar0,8 procent. Over de periode
1986-1990 is dat 6,3 procent.

Ondanks de cijfers voor 1986-
-1990 zullen mensen met een in-
komen van 40.000 gulden per
jaar bruto, gemeten vanaf 1982
tot 1990 er maar 1,4 procent in
koopkracht op vooruitgaan. Al-
leen de mensen met een inko-
men van 80.000 gulden bruto
zien dekoopkracht over de jaren
1982-1990 met 0,4 procent dalen.

Kamer wil Van
den Broek horen

over paspoort
DEN HAAG (ANP) - Minister Van
den Broek (Buitenlandse Zaken)
moet de Tweede Kamer nog dit
jaar nader informeren over alle as-
pecten en problemen die zijn ver-
bonden aan de invoering (op 1 ja-

nuari aanstaande) van het nieuwe
paspoort naar Europees model.

Dat is de mening van de commis-
sies voor Binnenlandse Zaken en
voor Buitenlandse Zaken in de
Tweede Kamer. De gevraagde in-
formatie zal onderdeel uitmaken
van nader overleg met de bewinds-
man. Ook zijn ceder deze week ge-
zonden brief over de opslag van de
bestandsadministratie bij de pas-
poortfabrikant Kep in Schiedam
wordt in dit overleg betrokken.

Wel scherpere eisen gevraagd voor kosten dienstbetrekking

Kamermeerderheid tegen
beperken van aftrekposten

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - WD en PvdA, een kamermeerderheid, zijn te-gen kabinetsvoorstellen om de aftrek van zogenoemde 'ge-
mengde kosten' voor de belastingen sterk te beperken of teschrappen. Het gaat om kosten die naast een zakelijk, ook eenprivé-element kennen.

De gemengde kosten moeten aange-
pakt worden in het kader van een
belastinghervorming volgens de
plannen-Oort, die het kabinet in
1990 wil doorvoeren. Per aftrekpost
heeft het kabinet een andere rege-
ling voorgesteld. Ook het CDA zet
vraagtekens achter de kabinets-
voorstellen.

Door herdenkingsrede 'Reicliskrhitallnacht'

Positie voorzitter
Bondsdag wankelt
BONN - In Bonn ziet het er steeds
meer naar uit, dat devoorzitter van
de Bondsdag zal aftreden als gevolg
van de omstreden uitspraken die hij
gisteren gedaan heeft in een rede ter
gelegenheid van de vijftigste ver-
jaardag van de 'Reichskristall-
nacht'.

Nadat eerder de SPD, de Groenen
en de coalitiepartner FDP zich ge-
distantieerd hadden van de toe-
spraak van Philipp Jenninger, ver-
luidt nu ook uit de gelederen van
zijn eigen CDU/CSU dat hij vermoe-
delijk niet te handhaven is. De
Bondsdagvoorzitter zelf overlegt
met zijn naaste medewerkers.
Tientallen leden van de Westduitse
Tweede Kamer, zowel van de SDP,

Groenen als FDP, verlieten gisteren
de vergaderzaal uit protest tegen
uitspraken van de parlementsvoor-
zitter. Jenniger stond onder meer
stil bij de 'successen' van Adolf Hit-
ler in de eerste jaren van diens be-
wind. Ook had hij het over de 'fasci-

natie' die de 'triomftocht' van Hitler
tussen 1933 en 1938 ook heden nog
losmaakt.

In de vragende vorm formuleerdeJenninger het anti-semitisme voorde oorlog. Dat gebeurde onder meer
in de volgende passages: „Hadden
de joden in het verleden toch niet
een rol veroverd, die hun niet toe-
kwam? Hadden zij het missschien
zelfs niet verdiend, dat zij op hun
plaats werden gezet?".

" Woedende Duitse parlemen-
tariërs verlaten de vergader-
zaal tijdens derede van Jenni-
ger.

Herstel band
Londen-Teheran

LONDEN - Groot-Brittannnië en
Iran zijn gisteren overeengekomen
de diplomatieke betrekkingen vol-
ledig te herstellen.Londen verbrak
in juni 1987 alle diplomatieke ban-

den met Teheran nadat een Iraanse
diplomaat was gearresteerd wegens
winkeldiefstal en daarop in Teheran
een Britse diplomaat werd mishan-
deld.
Londen hoopt dat Teheran kan hel-
pen bij de vrijlating van drie Britse
gegijzelden, waaronder Terry Waite,door pro-Iraanse guerrillastrijders
in Libanon.

binnen/buitenland
Onenigheid over
bestrijding van
geweld in leger
"an onze parlementsredactie

EN HAAG - Het ministerie van«ensie en de vakbonden van mili-[^en zijn het gisteren niet eensunnen worden over de herinvoe-ng van de 'sergeant van de week.
°'gens het departement kan de
"Wijzing van zon onderofficier

fn bijdrage leveren aan het voor-fttien van geweld in het leger.
jaar de vakbonden van militairen
flden dat er geen algemene lande-
IKe regeling getroffen hoeft te wor-n om de 'geweldsincidenten' te
esWjden.

J-aatssecretaris Van Houwelingen
«ensie) kwam met het voorstel

sergeant van de week' opnieuw
te voeren na een reeks van inci-
ttten in kazernes. Daarbij zouden

militairen zijn mis-
ndeld. De 'sergeant van de week'
°et buiten de diensturen namens
commandant toezicht houden op

*n ordelijke gang van zaken. Het
'ak!Stel vormt de SP'l van een neel
«ket maatregelen om geweld in
kazernes terug te dringen, meent>e bewindsman.
belangenverenigingen van be-ePs- en dienstplichtige militairen

le .?n da* °*e nieuwe regelingcnts zou moeten worden toege-st, wanneer er aanwijzingen be-
'inrT at geweldsincidenten plaats

PUNT UIT
Vrijgelaten
" Twee Westduitsers die in
Kaboel gevangen zaten omdat
zij Afghanistan illegaal binnen
zouden zijn gekomen, zijn
woensdag vrijgelaten. Radio
Kaboel berichtte dat dr Benno
Splieth en de verpleegster Lea
Hackstedt waren vrijgelaten
nadat een brief van de West-
duitse regering was ontvangen.
De inhoud van die brief werd
niet bekendgemaakt.

Sprinkhanen
" Sinds zij midden oktober
door Iran trokken hebben enke-
le exemplaren sprinkhanen in-
middels India.bereikt. Maar ge-
vreesd wordt dat de dieren zich
in het zuiden van Iran kunnen
gaan voortplanten en vooral
dit wordt nauwlettend in te ga-
ten gehouden om tijdig maatre-
gelen te kunnen nemen.

Oliebrand
" Een brand in een olieraffina-
derij bij de Indiase stad Bom-
bay, die tot nu toe aan 17 men-
sen het leven heeft gekost,
woedde gisteren nog voort. De
brandweer verklaarde dat het
vuur inmiddels onder controle
is gebracht. Directeur K. Na-
rayan van de Bharat Petroleum
Corp. zei dat nog slechts één
tank met nafta, een zeer vluch-
tige stof, in brand stond. Kind
gedood
In de door Israël bezette Gaza-
strook zijn gisterenbij onlusten
na de dood van een driejarig
kind minstens zeven gewonden
gevallen, aldus Palestijnse
bronnen. De Israëlische bevel-
hebber generaal Yitzhak Mor-
dechai beklemtoonde op de ra-
dio dat er geen aanwijzingen
zijn dat het kind woensdag
werd gedood bij schermutse-
lingen met het Israëlische le-
ger. Volgens Palestijnen heb-
ben Israëlische militairen het
jongetje doodgeschoten toen
zij hetvuur openden op stenen^
gooiende demonstranten.

Sri Lanka
" De politie in Sri Lanka heeftdonderdag ten minste 15 beto-
gers doodgeschoten toen zij het
vuur opende op een tegen dere-
gering gerichte demonstratie.
Het harde optreden van de poli-
tie kwam een dag nadat meer
dan 1.000 (voornamelijk West-
europese) touristen het land
verlieten met speciale charter-
vliegtuigen.

Vrijspraak
" Een Italiaanse rechtbank in
Rome heeft woensdagavond
een 15-jarige jongen vrijge-
sproken die in december vorig
jaar een KLM-toestel had ge-
kaapt. De rechter oordeelde
dat Adalgiso Scioni, die een
Nederlandse moeder en een
Italiaanse vader heeft, op het
moment van de daad psy-
chisch onvolgroeid was.

Watergate
" De Amerikaanse oud-minis-
ter van Justitie JohnMitchell is
woensdag overleden na een
zware hartaanval. Mitchell zat
ooit een gevangenisstraf uit we-
gens zijn rol in de Watergate-af-
faire.

Dorpen
" In Roemenië zijn de afgelo-
pen tijd al zeven dorpen van de
kaart weggevaagd in het kader
van het plan van de regering de
verschillen tussen stad en plat-
teland te verminderen.

Arrestaties
" De Tsjechoslowaakse poli-
tie heeft gisteren zeker 20 dis-
sidenten opgepakt om te ver-
hinderen dat zij meedoen aan
een symposium waar westerse
schrijvers en activisten voor
de mensenrechten verwacht
worden. Misschien komt met
hun aanhouding het hele sym-
posium op losse schroeven te
staan.

Adoptie
" Vorig jaar zijn in Nederland
1.635 kinderen geadopteerd.
Van deze kinderen had 76 pro-
cent de buitenlandse nationali-
teit. De vier grote donorlanden
van pleegkinderen met buiten-
landse nationaliteit zijn Sri
Lanka, Colombia, Zuid-Korea
en India.

Gedood
" Honderden Braziliaanse mi-
litairen gesteund door lichte
tanks hebben gisteren in de
deelstaat Rio de Janeiro het
vuur geopend op duizenden
stakers van de nationale fa-
briek Volta Redonda, de groot-
ste staalfabrieken van Zuid-
Amerika. Bij het treffen vielen
ter plaatse minstens drie doden
en 43 gewonden, en later overle-
den twee gewonden in een zie-
kenhuis. Vijf arbeiders van de
Volta Redonda stierven aan
schot- en slagverwondingen na-
dat met de bajonet gewapende
soldaten woensdagavond defa-
briek binnentrokken om een
eind te maken aan de bezetting.

(ADVERTENTIE)

Amadeus
nü te koop opvideo!
£.pizz ~ "^^BBH^^^"■! De met vele Oscars beladen
I en 's werelds meest

m wÊÊÊm ■ D^JUDelcle film Amadeus, van
W^%m& ' Warner Home Video, is nup|^ Éb^ k te koop biJ V&D-

-\ -Efi-S ■ Speelduur 153 minuten.

\^ NuT/i
Ook verkrijgbaar:
Een selectie van 14topfilms

mm 'êofm^ \ van de serie TheBest of
WMêHÊê^Z** ï^V Warner Home video, Neder-
-3 i_ yAiC"^ lands ondertiteld. op VHS.
? /^ <W^" ■■■■»■ gar Oa. West SideStory en

I VROOM.DREESMANN VW= Zolang de voorraad strekt.

i (ADVERTENTIE).

(—I 't BABYHUIS hx
v. Helden b.v.

L SITTARD

'__ |^//gg uitvoorraad leverbaar

11
Stadswegske 17
tol. 04490-26851

°Pen: dl. t/m vr. 1100-18.00uur; p-I^UIOO-17,00, dond. 1100-21.00uur
kinderwagens -boxen-ver-
! en kleding

( Umbrichterstraat45-47 T]
VjÜttard - !"!, 04490-15218 W

(ADVERTENTIE) ~ "
ZONDAG 13 NOVEMBEftjkjL INDE ARENA VAN JUMPING INDOOR MAASTRICHT IN HET MECCZmf2ttfé^V\W^kT fff f#f/fJfTf <LVsf_i4JP^Mfii*Sr**** *-* fffff!/fIMJ$. '&flflM9fSi«VWsJ^ANVANG OM 11.30 UUR. -^3^T^- ..Z-V^^REB IS GRATIS.

e„_ . B»WM^-^_."_ aW*_ito«», 1 . Km„RmpouUeUpamL Vd,«_,__,*M,_^__ "_?___. " n_«rf_»n__,_.___»_rf_-wm.
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POMPBEDIENDE, voor
Jation Vitesse te Heer-
helsberg, melden bij

'ation tussen 14.00
"n 16.00 uur.

,' VEDERVERKOPERS
;evr. voor vuurwerk, z.g.

Il erdiensten mog. Voor ml.
'4492-4538.

,|_A COMPARSA BAR
Ii .aagt meisje. Tel. 045--, J41592 of 244240.
1 Jevr. vr. part-time HULP,
( 8-24 jr., voor in cafetaria--1 nackb. Tel. 045-213451.
;LJïub SM zoekt leuke
i'.IEISJES, 502 route du

" JJondrox, 4900 Liége - Bel-
tel. 09-32041373905.

3 Jpen van 10 tot 22 uur,
veekend gesloten.

!ket meisje voor PRIVE-
'CLUB, met garantieloon.1 fel.. 045-420042.
!Huisvrouw zoekt HUIS-
</ROUW voor privéwerk,lel. 045-228481.
1 vIEISJE gevraagd voor pri-
1. -é en escort. Tel. 045-228975
I- Vegens uitbreiding van

mze activiteiten vragen wij
lBEZORGERS voor huis-
j lan-huis verspreidingen
"oor Groot Heerlen, Hoens-

iproek, Voerendaal, Kerkra-; ie, Simpelveld, Bocholtz.
I\anm. van 9.00-17.00 uur
i .uppers Verspreidingen
jiulsberg, tel. 04405-3702.
POETSVROUW gevraagd,
l/oor bar, omg. Echt. Tel.1)4755-1901.
v!EDEW./COLP., vanaf 18I aar, voor huis-aan-huisac-
ïe. Goede verdiensten. Tel.
145-225818. ,

VRACHTWA-
GENCHAUFFEUR voor
■nkele uren per week.

,3r.ond.nr. HK 563 Lim-
-1 Durgs Dagblad, postbus

!100, 6401 DP Heerlen.
"_rvaren OBER gevraagd

' oor het Streeperkruis in
_chaesberg. Tel. 313397.

,Oe Volskrant en Trouwi /raagt voor Heerlen in de
"roege ochtend aktieve BE-
_ORGERS(STERS). Inl.

" _ugo de Grootstr. 12 Heer-
en. Tel. 045-724496.

'.Zelfstandige HULP in de
J .uishouding gevr. voor 3 a
! 1 dagen in de week. Bellen

■rijdag tussen 11 en 12 uur.
145-228461. ■
Nederlands bouwbedrijf
.raagt voor Dld. omg.
VÏ.Gladbach-Köln
3ET.TIMM. en mets. Ook
jjol. Ned. verz. Tel. 045-
J29241 of 229409.
iottelet "BONNE FEM-ME" malse varkenskotelet
ti. garnituur van meege-
Dakken groente en friet
f 14.95. Lunchr.-rest Au

Honigmanstr. 33,
rleerlen. 045-715460.
Wegens uitbreiding van
j>nze produktie zoeken wij
:>p korte termijn een jonge,
ïnergieke SLAGER, leer-
ing-slager en een part-time
iulp voor de middaguren,
ooets- en inpakwerkzaam-
neden. Keurslagerij Locht-
man, Einderstraat 22, Kerk-
rade, tel. afspraak 045-
-152517.
Ervaren confectie NAAI-
STERS gevr. voor stik en
ock, voor dag- en avond-

Tel. 045-211571 na 18
JUT.

Rest. In de Gekroonde
Haan vrgt. MEDEWERK-
STERS voor de afwaskeu-
_en ± 20 u. p.w., ± 3 avon-
den per week. De week-
ends in overleg. Tel. aanm.
711373 tussen 10.00en 12.00
_iur.

Top 40-band zoekt 2e ZAN-
GERES en bassist. Tel.
.45-221377.

'Club 2000 in Geleen kan
nog een MEISJE plaatsen;
vverktijd in overleg. Tel.
04490-42315.
Gevr. zelfstandig werkende
DAMESKAPPER(STER)

3 dagen per week. Al-
schriftelijke sollicita-
'opiffure Jos Schaes-

!bergerweg 41, 6415 AC

DRUMMER zoekt organis-
te; of accordeoniste met.jahg, voor starten van duo.
Tel. 04498-52195.
Landelijk ochtendblad
2oekt aktieve BEZORG-

-1 ST)ER voor Kerkrade-
ï.b.v. tel. Algemeen

(iDagblad. 045-316209.
Met spoed gevr. CHAUF-
FEUR v. bestelwagen, 2 da-

ier week, voor bezor-
ging van groot huish. appa-
ratuur. Soll. naar br.ond.nr.

!SB 998LD, Fr. Erenslaan 4,
6371 GV Landgraaf.

New Yoy Agency
vraagt

Fotomodellen, manl., dressman
voor diverse obj. in binnen- en buitenl., zich aanmelden
op zaterdag 12-11-88 van 10 tot 13 uur, van 14 tot 18
uur en van 19 tot 22 uur in Hotel Maastricht. Vragen naar

Heimen Robbertsen. Geen tel, ml.

Vucsan - Isolatie
vr. isolatie plaatwerkers en monteurs.

Tel. 04490-48637.
Tek

8 meter rijd
met melkwijl
magazijnrui

Inl.: Zuivelcentrum Zuid b.v.
toestel 21, tel, na 1S

Hoensbroek, BEZOR-
GERS gevraagd voor lan-
delijk ochtendblad. Tel.
045-229803.
Gezocht HULP in de huish.
met erv. (variabele werk-
tijd.). Brunahildestr. 45
Brunssum.
Gez. nette AFWASHULP.
Pers. aanmelden alleen
vandaag. Valkenburgerweg
21, Heerlen.
Gevr. voor zo spoedig mo-
gelijk VERKOOPSTER
voor groente- en fruitzaak,
lft. tussen 16 en 18 jr. Br. o.
nr. HE 032 LD, Geerstr. 5,
6411 NM Heerlen.

Bost VERWARMING B.V,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-,
W. Sanitair, gas, water, cv.,
badkamers, riolering, dak-
werk. Tel. 045-412547.
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. Scnillings Interieur,Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.

G.V.L. RESTAURATIE
Gespecialiseerd in gevelrei-
niging, gevelrenovatie, kel-
derafdicnting en voegwer-
ken, vochtwering met 10 jr.
schr. gar. Tevens stralen
van eiken meubelen, auto-
plaatwerk, velgen etc. Voor
ïnl.j tel. 045-226000. (
Voor VAKBEKWAME'
schilderwerkzaamheden.
Tel. 045-210020.
TVVIDEO-REPARATIE
Górgens. Tel. 045-314122

DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste 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 ümmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
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 tydig:
045-272093, na 19.00 uur.
Al uw voorkomende
HERSTELWERKZAAM-
HEDEN aan uw kleding en
gordijnen. Tel. 045-222180.
Vakbekwaam TIMMER-
MAN voor het modernise-
ren van uw woning. Geen
ruwbouw. Tel. 045-229985.
Grote voorraad BANK-
STELKUSSENS, zowel in
koudschuim 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. Géén voorrijkosten!
Koehen, 045-441693.
Nette zelfst. WERKSTER
zoekt werk voor 2-3 dg. per
wk. Liefst gem. Kerkrade,
Postbus 1275, 6460 BG
Kerkrade.

Met spoed gevraagd:
pijpmonterurs en bankwerkers
bWarbecon Installatiebedrijf, tel. 04404-2555.

3evr. VERKOPER(STER) met ervaring in de sportbran-
)he op full- en parttime-basis. Wonende omgeving
.eerlen. Leeft, tot 35 jr. Schriftelijke reacties met reeen-
e pasfoto naar postbus 132, 6200 AC Maastricht.

Dactylo uitzendburo
heeft volop werk!

modestyliste
Voor een konfectiebedrijf in de omgeving van Beek zoe-
<en wij een styliste die mee gaat werken aan het ontwer-

pen van modellen en het maken van patronen. Enige
gerichte werkervaring in deze sektor is voor deze baan,

die een langere tijd gaat duren wel een pré.
keukenmonteur

jdie zelfstandig keukens gaat monteren en installeren
/oor een relatie in Beek. Deze baan biedt goede vooruit-

zichten voor de juiste kandidaat.
parttimers/studenten

die op zoek zijn naar een leuke baan op afroepbasis. Bij
dit bedrijf in Elsloo kun jezelfs 's nachts werken, maar
daar moet je wel minimaal 18 jaar voor zijn. Ervaring is
niet relevant, wel moet je handig zijn en klus niet uit de

weg gaan.
productiekrachten

De Dactylo-Vestingingen in Zuid-Limburg zijn vrijwel da-
gelijks op zoek naar gemotiveerde, enthousiaste uit-

zendkrachten die aan de slag willen in de productiesek-
tor. Leeftijd en/of ervaring is vaak niet belangrijk, wel

wordt er inzet van je verwacht.

Bel direkt voor meer informatie of stap eens binnen bij
een van onderstaande Dactylo-vestigingen. Inschrijven
is geheel kosteloos en verplicht tot niets, maar leidt wel-

licht tot die leuke baan!
Beek, Stationsstraat 9, 04490-74404

iKerkrade Eygelshoven, Veldhofstraat 111, 045-352059
| Sittard, Mozartstraat 29, 04490-23266

<OOp

lende winkel
k in Heerlen,
imte te huur, Someren, tel. 04937-4855,
3.00 u. 04490-4764%.
2 BEROEPSCHAUF-
FEURS met bus voor goe-
deren of bestellingen. Tel.
045-321514.
Voor al uwKLUSSEN in of
om het huis winteraanbie-
ding ’ 10,- per uur. Tel.
0435-311816.
Vakbekwame SCHIL-
DERS kunnen nog op-
drachten aannemen. Tel.
04499-2345.
Echtpaar zkt. werk in
SCHOONMAAKBEDRIJ-
VEN of privé, auto aanwe-
zig. Br. o. nr. HK 567, Limb.
Dagblad, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
MAN biedt zich aan voor
alle karweitjes. Tel. 045-
-419377.
Voor. SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap. Erkend Stratenma-
kersbedrij f Nico Gerards,
vrijblijvende prijsopgave +
advies. Tel. 045-313956.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. R/J Handelson-
derneming, Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602^
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren metof zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044.
Div. INRUIL-T.VS 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 (bü
Herschi).
Goede KLEUREN-TV's
met garantie, Philips groot-
beeld v.a. ’ 145,-, zeer grote
sort. tv's. Öccasioncemrum
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.
Ter overname aangeb. auto-
telefoon (PTT). Tel. na 20.00
uur. 04490-19534.
Gratis gebracht en ge-
plaatstnieuween gebruikte
gas-, kolen-, olie-, hout-, an-
tieke KACHELS. Honder-
den guldens voordeel. De
Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
STOOKHOUT eiken enbeukenhout af te halen
voor ’ 65.- per IV_ m3, 15m3voor ’550,- aan huis be-
zorgd, van Thoor. Holstr.
33, Margraten, tel. 04458-
-1818.
DRUMSTELLEN, compl.
met bekkens voor ’30- p.
mnd; Fender-gitaren + ver-
sterker voor ’ 30- p. mnd;
keyboard + adapter + sta-
tief voor ’3O- p. mnd; or-
gels, gebruikte voor ’3O-
-p. mnd. Verder alles op mu-
ziekgebied. Donderdag
koopavond tot 21.00 uur.
Muziekhuis Lyana, Mau-
ritsweg 48, Stem. Tel.
04490-33227.
Te k. SALONKAST (teak-
hout), 2.90 m breed en 1.90
m hoog; eikehouten eet-
hoek met 6 stoelen, rood
beklede zitting; mohair
bankstel, kl. groen; eike-
houten pallisander salonta-
fel. Mgr. Van Gilsstraat 188,
Kerkrade, tel. 045-456788,
na 16.00 uur.
Te k. zw. massief boeren
EETHOEK, tafel met 6
stoelen, ant. staande klok
en div. andere spullen. Wo.,
do. en vr. na 18.00 uur, Rot-
terdamstraat 21, Heerlen.
HOUTHANDEL Land-
graaf: goedkoop in tuin-
hout. Balken, kepers, pan-
latten, dakplaten, eiken bal-
ken en bielsen, enz. Bui-
zerdweg 8, Abdissenbosch-
Landgraaf. tel. 045-318518.
BRANDHOUT, eike- en
beukehout, op maat ge-
zaagid, af te halen voor ’ 55,-
-p.nr. 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. dubbelbeds BREI-
MACHINE m. Brother m.ponskaarten m. toebeh.Vr.pr. ’ 1800,-. 045-220274.
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 uur04746-3226.
OPENHAARDHOUT te k.Tel. 04493-1685.
Weg. plaatsgebrek STU-
DIOZONNEBANK + he-
mel te k, 24 snelbruinlam-
pen + gezichtsbruiner.
04490-53909 na 17 uur. + 2j£:
Te k. JUKEBOX, ± 20 jaar,
iets aparts! Tel. 045-224224.
DENNEN te k, ca. 2500 Pi-
cea omorica. 1.00tot 1.75 m.Tel. 045-253182.
Te k. 1 eiken BANKSTEL,
1 skai bankstel, 2 salonkas-
ten, 1 platenwoonwag., 1
stacaravan. Wilmenweg 68,
Merkelbeek.

UITKNIPPEN! Te k. super
antraciet kolen no. 3 en 4
tel. 045-319784.
Tek. TREKHAAK’ 110,- +
zijwindschermen ’ 55,- +
frilhoes ’25,- voor Volvo

40/360 bwjr. '87-'BB. Gen.
Hodgesstr. 35 Landgraaf
(U.0.W.). 045-310024.
Te k. droog BRANDHOUT
per m3’35,-; Geen schaal-
delen. Tel. 045-214026.
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 Voerendaaf
Te k. zeer mooie AQUA-RIUM met alle toebeh. mt.
2.50 x 0.50 x 0.50. Pr. ’ 750,-.
Tel. 045-323120.
Miele WASMACHINE te k.
i.pr.st. ’ 250,-; 04498-54428.
STOOKHOUT, 4 m 3 ge-
mengd: f280,-: eiken 3 m .’255;-. Tel. 045-318518.

Te k. ant. TWEEZITS-
BANK oudrose, hanglamp,
hoekkastje, kleingoed. Tel.
045-721352.
Te k. Miele volautom.
WASMACHINE, ’ 350- m.
6 mnd. garantie; diepvries
200 Itr. ’150,-. Tel. 045-
-271036.
Te k. complete BABYKA-
MER: bedje m. matras, la-
kens en dél-ens, 2-drs. kast,
commode, box m. dek, kin-
derstoel, kinderwagen +
babyzit. Bilderdijkstr. 47,
Heerlen. 045-421679.
Zwaar eiken bankstel,
rundl. bekl. 795,-; klassiek
rundled. bankstel zwaar
1995,-; eiken eethoek met
zware kolomtafel 695,-; bijz.
mooie jachtkast 595,-. Ver-
der: op duizenden m 2schit-
terende, moderne meubels,
het zeer aparte kunstmeu-
bel uit het Verre Oosten en
als eenmanszaak zijn wij
spotgoedk. Ook ruilen wij u
oude meubels in aan hoog-
ste waarde. O.K. HAL, Ag-
nes Printhagenstr. 22-24,
Geleen-Centrum (vlakbij
Alb. Heijn).

Tapijttegels!
Altijd speciale partijen en 2e keus, o.a. Esco, Heuga,
Desso, b.v. Feit of Flor, van ’ 18,95 voor ’ 6,95. Gratis
stalenbezoek aan huis. Meestal direct uit voorraad le-
verbaar uit 20.000 m 2, boven 50 m 2gratis leveren. Leg-
gen mogelijk. Tapijttegelhuis, 013-436903 (diverse filia-
len).

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

Aanbiedingen
Limburgs best gesorteerde hobbymachinehandel, o.a.

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

2-PK elektromotoren ’ 198,-
Naebers

Ganzeweide 181, Heerlen
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.

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.
Morgen

hobby/huisvlijtmarkt
in Makado-Beek

Kachels en open haarden
Arnold Oprey

Heerlen, Heerlerbaan 275
Maastricht, Beatrixhaven
Schrijfmachines

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

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

waaronder de befaamde
Laguna Collection

ontworpen door
Jan de Bouvrie

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

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

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, showroom, nieuw en
gebruikt. Alleen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en van
Blerk etc. met meer dan 50% korting. Emly Handelson-
derneming, Handelsstraat 348, Sittard. Tel. 04490-
-23738, b.g.g. 04498-54510.

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

Voordelige aanbiedingen
en occasions op allerlei gebied.

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

Eigen service- en reparatiedienst.

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

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

Waar...
kunt u deze advertenties opgeven?Bij alle kantoren van

het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen:
Heerlen

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

Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22

Sittard
Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23

Vaals
VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47

le soort GRASZODEN,
’3,50 m 2. Gratis thuis be-
zorgd. Afgehaald ’ 3,25
p.m. Ook gehele aanleg
van uw tuin en straatwerk.
Bel vrijblijvend: 045-
-323178. .
Weg. omst. 4 paar SKI'S en
1 paar schoenen, samen
’375,-. Tel. 045-324419.
Voor groot gezin of horeca
STRIJK-MANGELMA-
CHINE, ’295,-. Tel. 045-
-324419.
Exclusieve DAMESKLE-
DING, second-hand, nau-
welijks gedragen. Topmer-
ken, o.a. Iceberg, Escada,
Krizia, enz. enz. Inl. 045-
-454231.
Gratis gebracht en ge-
plaatst nieuween gebruikte
gas-, kolen-, olie-, hout-, an-
tieke KACHELS. Honder-
den guldens voordeel. De
Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
T.k. prachtige bisamrat
BONTMANTEL, niet ge-
dragen. Nw.pr. ’3400,- nu

’ 1500,-. Mt 44. 045-420518.

Te k. ANTRACIETKO-
LEN. ’ 17,50 per zak van
37/2 kg. Tel. 045-723736.
Te k. ANTRACIETKO-
LEN, ’ 17,- per zak; gratis
bezorgen. Tel. 045-720729.
Koopjes, oma's tijd, mooie
gave geloogd eiken 3-drs.
KAST; ’ 675,-; mooie strak-
ke boekenvitrinekast,
’650,-; potkachel, ’175,-;
eiken spiegel, ’90,-; weeg-
schaal, ’75,-. Tel. 045-
-312164.
Te k. prima WASMACHI-
NE combinatie Zanker of
AEG, met garantie. Tel. 045-
-314914.
Te k. zeer mooie AAN-
HANGWAGEN. M. Tromp-
straat 24, Landgraaf, 045-
-410754.
WINTERAARDAPPE-
LEN: kleibintjes ’0,30
p.kg, thuisbezorgd; afge-
haald met 100 kg, va. ’0,25
p.kg: fritesaardappelen, 100
kg ’35,-; uien 5 kg ’2,50;
wortels 5 kg ’2,50. Veen-
drick, ingang kasteel Am-
stenrade.

Massale
magazijn-
verkoop

Koelen - vriezen -
wassen - HiFi-stereo

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

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe,
lichtbeschadigde of

overjarige apparaten uit de
Hom-winkels worden

verzameld en verkocht
tot liefst

60%
korting

Elke dag nieuwe
aanvoer. Elke
dag superlage
aanbiedingen.

Hier enkele voorbeelden
uit onze duizenden

koopjes:
Compact disk
Bondstec BCD

210
Geen ’ 598- of ’ 398- "maar ’ 198-

Maar ook: 4 Technics
midi's 315 XI, per stuk

geen ’ 1238-of ’ 698,-
-maar ’ 498,-.

Maar ook: 3 JVC
videorecorders HRD2IO
met afstandsbediening,

per stuk geen ’ 1298- of

’ 1098-maar ’ 698,-.
Maar ook: 3 Panasonic

KTV's met stereo,
afstandsbediening en

teletekst, per stuk geen

’ 2978,-of’ 1898-maar
’1298,-.

Maar ook: 4 Blue Air
wasautomaten, RVS

binnen en buiten, per stuk
geen ’ 1898-of ’ 1098-

-maar ’ 498,-.

En nog veel meer!

Witte Hal
Geerweg 9

(achter station)

Sittard
Tel. 04490-18162

Te k. weg. plaatsgebr.
KLEUREN-TV 45 cm
beeldb. met afstbed.
’350- + gratis eikenschommelstoel met kus-
sens en bloemenhanger.. Tel. 045-251119.
Te k. oude koperen WA-
TERPOMP, mijntelefoon,
schietapparatuur en kope-
ren mijniamp. Danielstraat
1, Schaesberg.
Draadloze TELEFOONS

’ 145,-. Tel. 045-421594.
Te k. mooi wol mohair
BANKSTEL, 4-1-1, in z.g.st.

’ 950.-. Haanraderstr. 76,K'rade. Tel. 045-460614.
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. 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.
TIENERKAMER en oma-slaapkamer, keukenkast.
Dr. Cl. Meulemansstraat 37,
Heerlen.
Te k 2-3-zits lederen
BANKSTEL, kleur crème,
vr.pr. ’600,-. Tel. 045--726337.
Te k. ged. INBOEDEL, oa.
§r. en kl. bankstel, slaap-

ank, eethoek, perzische ta-pijten, radiocombin.,schaakcomp., schemerlam-
pen etc. Tel. 045-411398.
Te k. DROGER z.g.a.n.
Mijniamp 45 Schaesberg.
Te k. INBOUWOVEN kl.
bruin m. Etna 323, prof. m.
grill. Nieuw! Vr.pr. ’450,-.
Assenstr. 9, Heerlen.
1 drs. VITRINEKAST; ant.
slaapkamer en eik. kleer-kast. Tel. 045-726389.
Zwaar blank eiken BANK-
STEL zeer mooi, ’1475,-;
zwaar eiken salontafel,

’ 375,-. Tel. 045-323830.

2 GASHAARDEN, tel.
04490-23505, na 18 uur.
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.
De hoogste prijs v. oud pa-
pier en metalen. IRIK, Pap-
persjans 36 Heerlerheide,
045-212913, na 18 u. 045-
-253209.
Te k. gevr. oud ijzer en ME-
TALEN, sloop en schade-
auto's. Tel. 045-272216,
272516, ook 's avonds.
Te k. WASDROGER; ben-
zinecirkelmaaier. Tel. 045-
-310706.
KLEURENTELEVISIE
met teletekst gevr., ook vi-
deo's en stereotorens, de-
fect geen bezwaar. Tel.
04406-12875.

KLEURENTELEVISIES
va. 12kanaals, video's, VHS
en stereotorens gevraagd,
defect geen bezwaar. Tel.
04406-12875.
Wij kopen goud, briljant.
Defect of heel. CONTANT
GELD. Verseveld, Saro-
leastr. 80A, Heerlen. Tel.
045-714666.

Te k. HONDA XL 500 off
the road, bj. '82. Tel. 045-
-456364.
Tek. SUZUKI GS 850, bwj.
'80. Cardan, nw. banden enuitlaat, i.z.g.st. Winterprijs

’ 2650,-. 045-463285.
Tek. SUZUKI Cross 80 CC,
bwj. '86. Tel. 045-726389.
Te k. SUZUKI GS 1000 G,
bwj. '82. Tel. 045-272243.

Diverse SRC-specials, nu
voor zeer speciale prijzen:
YAMAHA DT 50 MX, van
’3074,- voor f2899,-;
Yamaha FS 1/DX, van
’2199,- voor ’1999,-; Hon-
da MB-5, wit-blauw, van

’ 3490,- voor ’3190,-; Vespa
Ciao, va. ’ 1249,-; Honda Vi-
sion, wit, van ’2790,- voor

’ 2490,-; Puch Maxi - Pear-ly, rood, van ’2075,- voor

’ 1895,-. Bromfietsspecia-list Math Salden, Lim-
bricht
Alle nieuwe kleuren van
Vespa bij GUCO Sunplein,
Landgraaf.
Nieuw! Honda Vision Met-
in, bij GUCO Sunplein,
Landgraaf.
Overjarige Batavus FIET-
SEN met ’lOO,- korting,
Guco, Sunplein, LandgraaT.
Te koop: HONDA MTX
rood-wit z.g.a.n. en verzeke-
ring. Inl. 045-218568.
Te k. PUCH Maxi, Vespa,
Zündapp KS 50, tevens
voor elke bromfiets ge-
bruikte onderdelen. Maas-
straat 3. Beersdal-Heerlen,
tel. 045-725309.
Te k. VESPA Ciao, met
sterw., bj. '86, ’750,-. Mgr.
Lemmensstraat 36, Nieu-
wenhagen.

Te k. gevr. auto's vanaf.
1978. Garage SCHAEP-
KENS. Tel. 04405-2896.
Gebr. ONDERDELEN v.
jonge schade-auto's, allemerken. Tev. te k. auto's m.
schade. Deumens, Haef-
land 20 Brunssum. Tel. 045-
-254482.
Het STRALEN van auto-
plaatwerk, velgen, chassis
e.a. (meubels). Bel voor in-
formatie: tel. 045-226000.
Tek. gevr. sloop-en SCHA-
DEAUTO'S van ’ 100- tot
’5000,-. 04490-43481.
Wij kopen alles. BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
vanrecente datum. Contant
geld. Donny Klassen BV.,
in- en verkoop. Meerssener-
weg 219, Maastricht. Tel.
043-635222 of 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.
Gevr. schade- SLOOPAU-
TO'S. Tel. 045-411480.
ROADSTAR vr. loop-
sloop- schade-auto's, ookwrakken ook na 18 uur, tel.
752997 of 226346.
Te k. VERKOOP-AAN-
HANGWAGEN 2x4 mtr.,
geh. ingericht voor shoar-
ma, dubbel-asser, bi. '83,
geïsoleerd.Tel. na 20.00 uur
04490-19534.
Te k. gevr. luxe BESTEL
en combi's, bus en jeeps.
'Direct contant geld. Tel.
045-456963.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.'
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
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 1.2GL'87: Seat
Malaga 1.2L'85; Malaga
I.SGLX'BB; 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 bwj. 11-
-80, APK, in prima st. Vr.pr.
’2250,-; Tel. 045-414174.
Te k.' CITROEN BK TRD
bj. '87. Inr. mog. Caumer-
weg 70, Heerlerbaan-Heer-
len.
Te k. RENAULT 11 bj. '85.
Inr. mog. Caumerweg 38,
Heerlerbaan-Heerlen.
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-Heerlen.
T.k. VOLVO 360 GL 2 Itr
inj., sedan, 4-drs. bjr. 11-'B7,
13.500 km, l.groenmetal.,
i.z.g.st. Te bevr. 04754-4212.
BMW 316 '80, APK 11-'B9.
Bijz. mooie auto, 100% i.o.Elke keur. toegest, i.z.g.st.
Tel. 045-455778.
MAZDA 929 coupé bjr. 12-
-78, APK 2-'B9, le eig. Vaste
pr. ’ 1000,-. Tel. 045-453403.
Te k. AUDI 100 GL 5 E,
bwj. '80, APK tot 3-'B9.
Vr.pr. ’3300,-. @ 04454-
-2092.
Te k. Ford SIERRA 1.6 L,
bwj. '83, km.st. 71.000, APK
gek, i.z.g.st. Tel. 045-222667
Jongmansweg 22 Heerlen.
Mitsubishi GALANT GLX
2000, station, lpg, onderb.,
11-'B2, f4500-, APK '89.
04454-4019.
Opel, type KADETT 12
Luxe, '82, i.z.g.st, ’4950,-.
Herlongstraat 43, Heerler-
baan.

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
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

CITROEN 2 CV 6 Club,
bwj. '81, APK 7-'B9, nwe.
banden, uitlaat etc. Pr.

’ 1750,-. 045-411953 na 18.00
uur.
T.k. BMW 316, i.z.g.st. Mar-
conistr.2 Hoensbroek na
19.00 uur.
T.k. FORD Sierra 2.3D La-
ser, 5-drs, wit, bj '85 div. ex-
tra's, tel. 045-752505.
T.k. SAAB 96, bj '70, i.g.st,
’2900,-. Tel. 045-410413.
Ford Scorpio 2.0 GL 5 bak
86 ’ 26.500,-, Ford Sierra 1.8
Laser, 86 ’18.500,-, Ford
Sierra 2.3 diesel 5 bak 86

’ 18.500,-, Ford Escort 1.615
bak div. ace 85 _’ 14.750,-,
Renault 25 GTS 5 bak
electr. ramen 86 723.000,-,
Renault 11 TL 14Broadway
5 drs 86’ 13.750,-Mitsubishi
Galant 1.6 GL 86 ’ 17.500,-,
Mitsubishi Galant 1.6GL 84
’11.500,- .Peugeot 505 GL
Select 5 bak 85 ’ 15.500,-,
Opel Kadett 1.2.LS 5 drs.
div. ace 87 ’ 18.500,- Opel
Ascona 1.6 Hatchback
autom. 05 ’ 16.500,-, Volvo
740 GL 5 bak 85 ’ 26.000,-,
Mazda 626 LX Coupe 5 bak
85 ’ 15.000,-, Nissan Stanza
1.8 GL 3 drs. 83 ’9.500,-,
Mazda 626 autom. 82

’6250,-, Opel Kadett diesel
83 ’ 7.750,-.lnruil, financie-
ren en Bovag garantiebe-
wijs. Autobedrijf P VAN
DIJK en Zn. Hompertsweg
33 Landgraaf. (Schaesberg,
Kakert) Alle keuringen toe-
gestaan. Tel. 045-311729.
GOLF 1300 CL 86, OpelKa-
dett 1300 GLS 5 drs 85, Opel
Corsa 1300 GL 5 versn. 85,
Honda Jazz deL 85, Honda
Civic autom. 81, Toyota Co-
rolla 1300 GL 4 drs 86,
Toyota Corolla 1300 DEK 3
drs 85, Mazda 323 deL 3 drs
84, Fiat Panda 45 CL 85,
Volvo 340 GL autom. 85, ga-
rantie financ. APK en inruil
Autobedrijf P. Veenstra,
Rotterdamstr. 98 Heerlen,
tel. 045-725806 na 18.00 uur
045-312059.
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, '87. Autohandel
Leers, te bevr. Eindstraat
27, Schinveld, tel. 045-
-255443.
DATSUN Sunny coupé '79
5-bak ’2900,-; Renault 5
TL '81 ’ 1950,-; Mitsubishi
Galant vBO ’ 2500.-; Sappo-
ro 1600 '79 ’2800,-; Opel
Rekord 2.0 S '80 ’4200,-;
Rekord 1900 N '79 ’ 2400,-;
Ascona '78 ’ 1750,-; Ascona
'76 ’600,-; Kadett City '78

’ 1500,-; Taunus 1600 Com-
bi 5-drs. '81 ’4800,-; VW
Golf D '79 ’ 3900,-; Toyota
Celica liftback '78 ’ 2100,-;
Corolla '77 ’ 1500,-; Honda
Civic '81 5-bak ’3900,-;
Oude landgraaf 101,
Schaesberg-Landgraaf, tel.
045-311078.
Te k. AUDI 80 GLS 4-drs.,
bj. '79, vr.pr. ’ 1900,-: Talbot
Tagora lpg Apk bj. '81,
vrjjrj 2250,-; Toyota Celica
APK bj. '75, vr.pr. ’600,-;
aanhangwagen ’250,-, tel.
04405-2770.
VW GOLF LX in voortref-
felijke staat met div. extra's,
bj. '83, vr.pr. n.0.t.k., tel.
043-632821.
Te k. VW KEVER, i.z.g.st,
1300 S, bj. 1972, APK, vr.pr.

’ 1500,-. Dr. Poelsstraat 42,
Schaesberg-Kakert.
Te k. OPEL Ascona 16 S, bj.'77, APK tot '89, met LPG,
prijs ’1450,-. Tel. 045-
-323823.
Te k. MERCEDES 306 D
dubbelcab., nieuwe huif,
APK '89, ’2250,-. Kant-
straat 9, Landgraaf.
Te k. MERCEDES Benz
190 E, eind '85, verlaagd,
get. glas, kl. antraciet, ong.
velgen. L.T.M.-weg 57,
Heerlen.
Te k. OpelREKORD diesel,
'81, ’5200,-; VW pers.bus,
'81, gas,’ 5400,-; Mazda 818,
'77, gas, ’2250,-' Escort
1300, 79, ’ 3250,-; Honda Ci-
vic autom., '77, ’2800,-;
Hyundai autom., '80,’2450,-; Fiat 127, '76,

’ 1400,-; Datsun 2 L 6 cyl.
autom., goede motor, ’600,--; Datsun Cherry FII,
’lBOO,-, '78; Opel Kadett
coupé, '76, ’ 1550,-. Garage
Martens 8.V., Kerkstraat92, Übach over Worms, tel.045-314096.
Te k. TOYOTA Carina, bj.
'78, APK, ’ 650,-; Volvo 242,
'77, LPG, APK tot dcc. '89,

’ 1650,-. Inl. tel. 045-229350.
Oper KADETT 1.6 GT
Spec, bj. 1987, staalgrijs-
met^ lichtmet velgen, leeig. Tel. 045-216564, na 17.00uur.
Te k. Honda ACCORD
autom., bj. '79, prijs ’950,-.
Tel. 04490-47638.
Zeer mooie AUDI coupé,
verlaagd, br. banden, div.extra's, kl. diamantzwart,
vaste prijs ’16.000,-. Inl.04493-4922.
Te koop GOLF diesel, '83,
als nieuw; inruil mogelijk.
Tel. 04451-1509.
T.k. SAAB 96 bj. '78, LPG.Tel. 04490-25741.
T.k. KADETT D bjr. '80,
type 1.3 N, 3-drs. ’4000,-,
i.z.g.st. Tel. 04490-13755.

TOYOTA Tercel 1.3, nw.
model '83, koopje! Rotter-
damstraat 24, Heerlen.
Te k. PEUGEOT 305, bj.
eind '79, APK, trekhaak; in-
ruil mog. Kasteellaan 58F,
Heerlen.
Te k. apart. m. VOLVO 340
L, nw. model, '84, verk. in
nw.st., ’ 7950,-, gekeurd
d.d. 10-11-'BB. Inl. 043-
-21744?.
Te koop zeldzaam moioe
VW GOLF GTI, prijs

’ 9750,-. Leijenaars Auto-
centrale, Ridder Hoenstraat
151, Hoensbroek.
Te k. Honda ACCORD, bj.
'79, in goede staat, APK
9-'B9. TeL 045-215554.
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.
FIESTA 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. ’ 9750,-, bj. '83.
Tel. 045-559654.
WELLING OPEL biedt
aan:Kadett, 4-drs., 13S GL,
'87, ’ 21.950,-; Kadett, 3-drs.,
1.3 Club, '87, ’ 18.750,-; Ka-
dett, 3-drs., 12 S, '86,

’ 17.450,-; Kadett, 3-drs., 13
S, '86, ’16.950,-; Kadett,
3-drs., 12 S, '85, ’14.950,-;
Kadett, 3-drs., '83, ’ 10.950,-;
Kadett, 3-drs., '84, ’ 11.950,-;
Kadett, 5-drs., 13 S, '87,’ 20.950,-; Ascona, 4-drs., 1.6
Touring, '84, ’ 14.950,-; As-
cona, 4-drs., 16 S, '82,
’9950,-; Rekord, 4-drs., 2
Itr. 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, ’ 10.450,-; Mazda, 3-drs.,
323, '83, ’9450,-; Peugeot
205KR, '86, ’ 15.950.-; Ford
Escort, 3-drs., 1.3, '84,

’ 10.95<V; Ascona, 4-drs., 18
S Traveller, nieuw,
’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 autobedrijf B.V. Opel-'dealer, Haefland 2, Bruns-
sum, tel. 045-257700.
Te k. FORD Fiesta 1.3 Ghia,
'80, APK '89, vr.pr. ’ 4500,-.
Tel. 045-411168.
Te k. MINI 1100 Special,
zwart, get. glas, bj. '77. Tel.
045-414547.
VW JETTA CL 1.8 I, 2-drs.,
bwj.' l-'B7, atlasgrijs met.,
sportstoelen, 5-bak etc,
37.000 km. Pr. ’ 20.500,-. tel.
045-416017.
Te k. RENAULT 18 aut.,
sept. '80, APK gek. 9-'B9,
1400 cc motor, ’ 3000,-. Tel.
045-460367.
Te k. GOLF GTI bwj. '78,
pr. ’4950,-. Graverstr. 21,
Kerkrade. Tel. 045-413779.
Te k. Ford FIESTA 1100 L,
bwj. '78, APK 6-'B9. Vr.pr.
f2250,-. Voorterstr. 251
Kerkrade.
Te k. VOLVO 343 2 Itr. met
lpg, bwj. '82. Vr.pr. ’ 4750,-.
Tel. 045-229677.
Te k. NISSAN King-Cap
bwj. '86, le eig. + VW Kever
bwj. 15-6-71. TeL 045-
-224614 of 252198.
Te k. VOLVO 340 GL, bwj.
'85, km.st. 64.000, groen
met., lichte laksch. Vr.pr.

’ 15.000,-. Rembrandtstr.
27 Brunssum na 18.00 uut.
Te k. GOLF de Luxe 1100,
bwj. ' 11e mnd. '79, APK
l-l-'B9, km.st. 78.000,
i.z.g.st. en bijzonder mooi,

’ 3750,-. Tel. 045-259809.
Te k. 2 MINI'S rood en
blauw, bwj. '77, APK tot 11-
-'B9, beiden i.z.g.st. Ber-
kenstr. 11 Brunssum. 045-
-270471 na 17.00 uur. Zat.
hele dag.
Te k. Ford ESCORT 1600
Ghia, bwj. '77, i.g.st, APK
3-'B9, 75.000 km, ’1550,-.
045-257360.
GOLF 1.8CL, 5-drs., '86, le
eig., 46.000 km, div. extra's.
04405-2223.
Tek. HONDA Prelude bwj.
'81, APK, i.z.g.st. Vr.pr.
’7900,-. Irmstraat 61 Sim-
pelveld
11 .000 KNALDEMPERS en -pijpen voor alle auto's
vrachtwagens. Direkt uit voorraad leverbaar. Kerp, In $
Cramer 31, Heerlen. 045-716951. J

Stuntprijzen! op=op
Kentekenklare demo's - 0 km

Nieuwprijs: Korting: nu voor:
Panda 750 L ’12.460,- ’l2OO,- ’11.260,-
Panda 750 Jolly ’ 12.680,- ’ 1200,- ’ 11.660,-
Uno4sFire ’17.650,- ’2200,- ’ 15.450,-
Uno4sSFire ’18.500,- ’2600,- ’15.900,-
Ritmo 70 CL ’20.290,- ’3OOO,- ’17.690,-

Prijzen excl. afleveringskosten en metaalkleur
Bastiaans Fiat-dealer

Spoorsingel 50, Heerlen - Tel. 045-724140

Te k. Opel KADETT 13 &
bwj. '81, Berlina, 5-drs. Hf*
renweg 336, Heerlerheicte. -Te k. Opel COMMODORE
2.5 S Berlina, bwj. 30-11-'"
vele extra's, vr.pr. ’4000,'
Inruil mogelijk. Harrno-
niestr. 55, Hoensbroek, t*
045-220301. __,
BMW 323i, orig. Hartge *■}.
L, bj. '81, donkergrijsmet.
Opel Ascona 1.6LS autonj,-
2-drs.. wit, '86. Garage TH£
VISSEN, KohlbergsgracW
70, Kerkrade, tel. 045-
-460029. ,
Te k. OPRIJAUTO Mitsu-
bishi, bj. '79, prijs ’ 6750.-
Tel. 045-416239. J
Te k. Opel KADETT 12.
LS wit, bj. '86, sport. st.
ping ’13.900,-. U»
doornstr. 19, Geleen.

TiaT
Klankstad

biedt aan tegen
aantrekkelijke prijzen:

Panda34-45...'81 t/m'# >Uno 45-55 '83 t/m '»
Uno Diesel '84,'8|
Ritmo '84 t/m '&
Ritmo 70 S, 5-drs '#
Ritmo 70 CL, 5-drs., aut. -;'f*
127 Super 900 *1271050 '9
RegataBsSlooS '8j
Mini 1000 E : *Mitsubishi Gal. Turbo ...'Bj
Nissan Cherry 1.3GL ...'*
Renault 4 - 9 TL '81 t/m '*\Opel Corsa TR '&
Jetta '#
Toyota Corolla Aut '#
Volvo 345 DLS 'ff
Diverse goedkope inruilt
in voorraad. Bovag-garafl'
tic. KaalheidersteenweS
185, Kerkrade. Tel. 0*» t.
413916. [

Occasions \
A-Z

Door verkoop van divers*
merken nieuwe auto's.
Voor u ingeruild 0.a.: 'Opel Senator 2.5 i 19*C

Ford Orion 1.6 L 19#

_
Opel Kadett 1.3 S l9ff v
Opel Kadett I.3LS I9ff.
BMWS2Si I9ff l
Mercedes 230 E 19#CMercedes 190 D 19#
Mercedes 230CE Coupé- " "198*'
Opel Kadett 1.3 S 19 Ĉ
BMW 316 198*\
Ford Escort 1.1 Laser I9ff\
volvo 340DL2L I9ff
BMW32oinw. mod... I9ff*
Ford Escort 1.1L I9ffj
Saab 900Turbo diesel {,

I9ff
Saab 900GLI 3-drs.... 198*
BMW 633C51 airco... 198"

Inruil en financ. mog- c
Auto A-Z

Heerlenseweg 200 ,
Leenhof-

Landgraaf 045-728484^Automobielbedrijf TQJ |
QUADFLIEG: BMW 31*,
4-drs., veel ace, kl. don*;
groenmet., '86; Mercedg!
190 D, schuifdak, 93.00"
km, kl. wit, '85; OpelKade»
1.2 S, kl. blauw, '85; Toyo"
Celica 1600 ST coupé antr*
cietmetalic '86; Ford EscoJ1.3 CL, sportuitv., kl. zwa^
'86; Honda Jazz, 14.000 kj^j
kl. rood, '85; Ford Orion I.JGL, m. zomerpakket, kl.
ver, '83: Ford Granada 2.3K
LPG, kl. bruin '82; VW G<X
Diesel, 80.000 kraL

'84, %beige; BMW 318 _, 43.0^km, groenmet., '84; VW J*s'ta 1600 CL, 4-drs.,kl. blau*
'84; Honda Accord, 3-drS"
autom., '83, kl. blauw; MS
subishi Lancer I.2GLX 'S
blauwmet. 4-drs.; RenaU*
Fuego GTL, '82, kl. bla<
met.; Skoda 120 LS Coutë'
kl. wit, '84; Manta GT l.tè
'84, kl. wit; VW Golf 16*3
Autom., kl. beige, '82; Fo<?
Sierra 2.0 CL, li-drs., 8-'»ijkl. beigemet.; Volvo "„%
GL, '85, blauwmet.. 73.0""
km; Ford Sierra 1.6 Lasf'5-drs., '85, wit; VW Po'?
Shopper, rood, '86; Hon<¥!
Civic 1.5GL, goudmet., '8?'
Opel Kadett LS, 3-drSjj
bruin, '85; Opel Kadett \lLS Diesel, rood, '84. S£tioncars: VW Passat VJriant Diesel, '86, kl. roW'Audi 100 CC Avant Com»;
autom., '83, kl. blautf'
Toyota Tercel 4 Wheel D/ïve, kl. blauw, '85; Seat l'GLX, blauw, '84; Fiat R'j'
mo 75 CL, wit, '80. InrU1'
lers: Audi 200 5E Autofl}"
'80, kl. bronsmeta^'f 3750,-; Opel Manta HatcPj
back, '79, kl. orange; OP«!
Kadett 1.2 S, kl. beige-, 'f'Opel Ascona 1.9 N, nl.g
ruil en financ. mogelijk. °"vag-garantie, APK-statiojJ
Ons nieuwe bedrijf besta»
uit ±500 m 2showroom eP
± 250 m 2werkplaats. Autv
bedrijfTon Quadvlieg, B.B?.
weg 112. industrieferrejf'Abdissenbosch-Landgraal'
Tel. 045-321810. j
Te k. Renault 18 GTL '^BMW 518 '78; Talbot Su£
beam '78; Skoda 105 L '87'Triumph '84 autom. efi*
Tevens het juiste adresyogi
allereparaties, garage Plft
DE LA ROY EN Zl4
Hoofdstr. 114, Hoensbroe*
tel. 045-212896. ,
f 1000 - voordeel. Door e*'
tra scherpe inkoop bied^wij enkele gloednieu^
SKODA'S aan va. ’9695."Uw dealer voor de MÜ*J,streek: garage Central G*
leen, Rijksweg-C. 97.
CHEVROLET Citation '8J
aut. Lpg, km. 96.000 AP*
gek. f3750,-, 045-215928.^
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BEURS-
OVERZICHT
Lichtpuntje

- De kwartaalcij-
d
crs van Koninklijke Olie vorm-en gisteren zo ongeveer het eni-°~Lichtpunt op de Amsterdamse

g ectenbeurs. De cijfers werden
s^nstig ontvangen en de koers
gen teBen de markt in wat stij-
j^n- Voor het overige had de

(j Urs last van de lage dollar en
JonVerdere daunS van de Dow
he ex en was net over-
f_

ersende beeld zoals zo langza-
merhand gebruikelijk ongeani-
inn^' e algemene stemmings-
'aex zakte 1,1 punt naar 98,9.

1^ ?t>ligatiemarkt lag er aanvan-"Jk goed prijshoudend bij,
erft 1- later kalfden de prijzen af
Ben een aantal staatslenin-
_>_, _,onder net niveau van devori-ie dag terecht.

°ninklijke Olie opende lager,
f 29fi

F al sne' liep de koers op tot
Q
,~ö,50. Dit niveau konden de

aj les echter niet vasthouden en
fond het middaguur was de

f?.c teruggegaan naar rond
gffS. Het slot lag op f224,60, wat
flr Vooruitgang betekende op
De
(j overige internationals wer-

ft gehinderd door de daling
-, n de dollarkoers. Akzo verliet
tf markt f 1,40 lager op f 150,20,
f ii, ver noteerde f 0,60 lager op
bb

,60
> Hoogovens werd f 1 la-

&Y- verhandeld op f63,70 enyJVï en Philips lieten enkele
liggen.
zwak gestemd was

inkanen' die f 3>lo aan waardeRoette op f78,50. De financiële
bii la£ er eveneens gedrukt
f 'J met verliezen van f 1,30 op
f 2° voor Aegon en f 0,90 op
Ha voor Amro- NMB raakte
d
d een aanvankelijk winst uitein-

peilJk f 1,20 achterop op f 180,30.Q^khoed verloor f 1,90 op fBB en_Ce van der Grinten werd f7
ginder waard op f267. FokkertjAge.rde nauwelijks op de me-
jQ^ling van het bestuur dat in

Vj.so winst wordt verwacht. Het
hiu?tuigaandeel werd twee dub-
TjVtJes goedkoper op f28,50.

'tgever VNU, die de tijdschrif-- 2gr°ep onder handen gaat ne-em zakte f 1,50 naar f9O. Else-fseor-.ginS fO-60 achteruit naar
<370. Ook Wolters Kluwer, We-rker en De Telegraaf werden,- u-.der waard.
dP de Parallelmarkt werd Verka-geconfronteerd met een dra-
stisch verlies van f 15 op f286.

Buitenlandse ondernemingen veel alerter

Nederlandse bedrijven
werken niet aan 1992

'^STERDAM - Slechts 15
lat?Hent van de grotere Neder-nclse bedrijven gaat in deko-
-snt,e.twaalfe.twaalf maanden daad-
fn *K *ets ondernemen
Va

l oog op °-e openstelling
logo e Europese markt in
de h Voorts zal 65 procent van

bedrijven het komende jaar
enkele activiteit in datJroand ontplooien. Dit blijkt

kl 1 een onderzoek dat Veld-.dmp Marktonderzoek in op-acnt van Nijsse Manage-
ripk*l Con sultants heeft ver-d;nt bij 500 Nederlandse be-
We ven met meer dan 10°
Van oemers' Hier°P kwamn 280 bedrijven antwoord.
on_f.s procent van de Nederlandsej_e j:penters van plan is daadwer-
Verh m-actie te komen is wel een
onri etering ten opzichte van een
banurZoek dat de Middenstands-
drip. m maart 1988 hield- Toen wist
dern art van de Nederlandse on-
de e merS Zelfs wemiS of niets van
5C,. lfro Pese plannen en was er van
-en 6 "*!lemaal geen sprake. Volgens
thri peilmB van deBritse krant „The, aependent" hield toen al eender-
p Uk,a",de bedrijven in de Bondsre-
ccec Uek rekening met de naderende
h et °miscne eenwording, terwyl

Percenta_e in Frankrijk toen
'is 87 bedroeg.

Ondanks de grote rol van Neder-
land als exportland vindt maar 34
procent van de onderzochte bedrij-
ven het een voordeel, dat de Europe-
se grenzen en handelsbarrières ver-
dwijnen. Tweederde van alle bedrij-
ven ziet er geen voordeel in of heeft
geen mening.
Voor Nederlanders zullen er niet
veel mogelijkheden zijn om in de
Zuidelijke zon te gaan werken.
Slechts 20 procent van de bedrijven
kiest voor Nederlandse managers,
de rest geeft de voorkeur aan bui-
tenlanders, die bekend zijn met de
situatie ter plekke. Alleenfinancieel

management kan zijn koffers pak-
ken. Slechts 14 procent van de be-
drijven vertrouwt een buitenlanderdeze functie toe.
Het onderzoek beoogde meer in-
zicht te verkrijgen in de gevolgen
van de openstelling van de Europe-
se markt voor de arbeidsvoorzie-
ning, met name die op manage-
mentniveau. Gevraagd werd of de
bedrijven die de Europese uitda-ging aannemen daarvoor genoeg
managers in eigen huis hebben.Een
kwart kan daar zelf in voorzien,
maar 70 procent gaat daarvoor de
markt op.

EG wil import
Japanse auto
'bevriezen'

BRUSSEL - De Europese Gemeen-
schap wil Japan vragen zijn auto-
export naar Europa tot eind 1992 te
bevriezen, zo hebben EG-functiona-
rissen in Brussel gezegd. Het lid van
de Europese Commissie belast met
industrie, Karl-Heinz Narjes, zal
volgende week dit voorstel in To-
kyo voorleggen. Narjes gaat in Ja-
pan besprekingen voeren over de
auto-export.

„We willen de Japanners vragen
hun exportniveau naar onze auto-
markt tussen nu en 1992 op het hui-
dige niveau te stabiliseren en zich in
een bepaalde periode daarna enigs-
zins te matigen", aldus één van de
EG-functionarissen. Ten aanzien
van haar eigen export wil de ge-
meenschap dat Japan meer Europe-
se auto's tot zijn markt toelaat. In de
afgelopen twee jaar heeft de Japan-
se regering al enige stappen in die
richting gedaan. Japan heeft echter
nog veertien afzonderlijke invoer-
belemmeringen intakt gelaten,
waaronder een progressieve belas-
ting op grotere personenwagens.

Vorig jaar hadden de Europese
autofabrikanten in Japan een
marktaandeel van slechts drie pro-
cent. Japan heeft in Europa een gro-
ter marktaandeel. Ongeveer elf pro-
cent van de totale autoverkoop in de
gemeenschap bestaat uit auto's van
Japanse makelij.
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De Koning tegen ondernemers:

Veel meer
in deeltijd
mogelijk

DEN HAAG - Er is in de ondernemingenen instellingen in ons land nog een aan-
merkelijke groei van deeltijdarbeid moge-

tü et 'taDinet is warm voorstander vanuitbreiding van deeltijdarbeid, maar zalgeen drastische maatregelen nemen omac groei geforceerd op een hoger niveau teDrengen. Dat zei ministerDe Koning vansociale zaken gisterenin Den Haag op eenkennismakingsbijeenkomst voor onder-nemers over een campagne voor deeltijd-
arbeid.
In Nederland werkt thans een kwart vanac werknemers in deeltijd (1,2 miljoen
mensen), maar De Koning gelooft niet datHiermee het plafond is bereikt. DeKoning
noemde het „moeilijk in te schatten" hoe
groot het aantal mogelijke deeltijdbanen
's dat nog bij bedrijven is te realiseren. Hij
Wilde dan ook geen conclusie verbinden
aaï.. net gegeven dat in de industrie maar
acnt procent van de werknemers in deel-tijd werkt, bij een landelijk gemiddelde

van 25.
De Koning wees er wel op dat onderzoek
heeft uitgewezen, dat in het industriële
midden- en kleinbedrijf een vijfde van
werkgevers deeltijdarbeid zonder motive-
ring afwijst. Deze ondernemers zijn wel-

licht over de streep te trekken. De be-
windsmanwil in elk gevalvia voorlichting
het negatief-gekleurde beeld dat onderne-
mers soms hebben van deeltijdarbeid bij-
stellen en haalbaarheidsonderzoek bevor-
deren.
Ervaring leert dat vermeende knelpunten
veelal zijn op te lossen, waarbij de voorde-
len voor de arbeidsorganisatie groter zijn
dan de nadelen. Het is ook eigenbelang
van de werkgever, omdat door te ver-
wachten spanningen op de arbeidsmarkt
niet steeds voldoende voltijdwerkers aan-
wezig zijn.
Over de bereidheid in deeltijd te gaan wer-
ken maakte de bewindsman zich veel
minder zorgen. Afgezien van werklozen
en herintredende vrouwen, is er een half
miljoen volledig werkenden die onder
looninlevering op deeltijd willen over-
gaan. Daar staan overigens 200.000 deel-
tijdwerkers tegenover die volledig willen
gaan werken.

Winst Shell
fors omhoog

Van onze redactie economie

DEN HAAG - De 18 procent winst-
stijgingover het derde kwartaal van
de Koninklijke/Shell Groep is op
Beursplein 5 beloond met een hoge-
re koers. Daarmee was Koninklijke
Olie een lichtpunt op een verder
sombere effectenbeurs. Door een
nettowinst van 722 miljoen pond
(circa 2,8 miljard gulden) over juli,
augustus en september kwam het
nettoresultaat over de eerste negen
maanden van dit jaar uit op 2227
miljoen pond (8 mi^ard gulden).
Dat is 11 procent meer danin dezelf-
de periode van vorig jaar.

De aanmerkelijk hogere resultaten
konden bereikt worden ondanks
een aanzienlijke daling van de
ruwe-olieprijs en ondanks de waar-
devermindering van de dollar ten
opzichte van het Engelse pond. Zij
zijn hoofdzakelijk toe te schrijven
aan verbeterde resultaten in de sec-

tor verwerking, zeetransport en ver-
koop en de sector chemie. De goede
resultaten hier wogen ruimschoots
op tegen de daling van het resultaat
uit winning en opsporing.

Gezien de aanhoudende onzeker-
heid met betrekking tot de ruwe-
olieprijzen leggen de Groep-maat-
schappijen grote nadruk op techni-
sche vernieuwing en andere effi-
ciencyverhogende maatregelen in
de upstreamsector (opsporing en
winning). Met lagere aankoopkos-
ten en een sterkere vraag blijft de
downstreamsector (verwerking,
transport, verkoop) verbeteringen
vertonen ten opzichte van het lage
niveau van een jaar geleden. Voor
de chemische sector blijven de
vooruitzichten volgens de Konink-
lijke/Shell Groep gunstig door de
grote vraag naar petrochemische
produkten in verhouding tot depro-
duktiecapaciteit.

" De winst van Shell steeg het
derde kwartaal met 18 pro-
cent, van 655 in het derde
kwartaal van '87 naar 772 mil-
joen pond sterling dit jaar.

Via overname van Arnhems bedrijf

Sphinx zet stap
in kunststof

MAASTRICHT - De
N.V. Koninklijke
Sphinx in Maas-,
tricht gaat Wisa Be-
heer BV in Arnhem
overnemen. Hiertoe
is een principe-over-
eenkomst bereikt.
De overname van
het kunststofverwer-
kende bedrijf, dat
werk biedt aan ruim
100 medewerkers,
heeft geen gevolgen
voor het personeel.
De betrokken onder-
nemingsraden en
vakorganisaties zijn
van de overeen-
komst op de hoogte
gesteld.

Wisa is gespeciali-
seerd in de produk-

tic en marketing van
hoogwaardige
kunststofproducten
en waterbeheer-
singssystemen, zoals
onder meer kunst-
stof-toiletreservoirs.

Voor deze produk-
ten is het bedrijf
marktleider in ons
land en neemt het de
tweede positie in op
de West-Europese
markt.
De overname van

Wisa past geheel in
het beleid van de
Sphinx om de posi-
tie van één van haar
kernactiviteiten, de
produktie en ver-
koop van keramisch
sanitair, verder uit te
bouwen door toe-
voeging van kunst-
stoffen produkten.
De bedrijfsleiding
was al geruime tijd
op zoek naar een be-
drijf in de kunststof-
sector.

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 10-11-1988 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:

GOUD: onbewerkt ’ 26.700-/27.200,
vorige ’ 26.750-/27.250, bewerkt ver-
koop ’ 28.800, vorige ’ 28.850 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 380-/ 450, vori-
ge ’ 375-’ 445; bewerkt verkoop ’ 490
laten, vorige ’ 490 laten.
Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 1,93 205
Brits pond 3,43 3,68
Belg. frank (100) 5,19 5,49
Duitse mark (100) 110,50 114,50
It. lire (10.000) 14,30 15,70
Port. esc. (100) 1,29 1,47
Can. dollar 1,55 1,67
Franse fr. (100) 31,70 34,20
Zwits. fr. (100) 131,50 136,00
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) 1,62 1,77
Griekse dr. (100) 1,23 1,43
Finse mark (100) 45,75 48,75
Joeg. dinar (100) 0,01 0,06
lers pond 2,86 3,11
Jap. yen (10.000) 157,00 162,00

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 1,98275-98525
Brits pond 3,5590-5640
Duitse mark 112,775-825
Franse franc 32,985-3,035
Belg. franc 5,3755-3805
Zwits. franc 134,165-215
Japanse yen 160,03-160,13
Ital. lire 15,115-165
Zweedse kroon 32,420-470
Deense kroon 29,190-240
Noorse kroon 30,095-145
Canad. dollar 1,61625-61875
Oost. schill 16,0390-0490
lers pond 3,0080-0180
Spaanse pes 1,7050-7150
Gr. drachme 1,3200-4200
Austr.dollar 1,6775-6875
Hongk.dollar 25.35-25.60
Nieuwz.dollar 1,2625-2725
Antill.gulden 1,1000-1300
Surin. gulden 1,1000-1400
Saudische rial 52,75-53,00
Ecu gulden 2,3345-3395

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP/-CBS-indices over deAmsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige index, laatsteko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979 = 100):

algemeen 279,0 275,9
alg.-lokaal 270,0 266,4
internationals 289,9 286,1
industrie 244,5 239,9
scheep/luchtv. 219,9 217,1
banken 341,3 337,6
verzekering 574,9 569,7
handel 462,4 456,4
cbs obl.index 118,2 118,1
rend. staatsl. 5,95 5,93
waarvan 3-5 jr 5,77 5,76
waarvan 5-8 jr 5,98 5,97waarv.s langst 6,23 6^21
rend. bng-len. 6,45 6,44
rend. banklen. 5,95 5,93

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonischavondverkeer kwamen donderdag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
vandaag):

Akzo 149,50-150,00(150,20)
Kon.Olie 223,20-224,30 (224,60)
Philips 31,80-31,90 (31,90)
Unilever 117,10-117.60(117,60)
KLM 39,20-39,40 (39,20)

NEW VORK 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 2116.29 924.31 184.15 80193Hoogst 2132.82 930.94 185.75 808.16
Laagst 2103.31 919.33 183.44 797.46
Slot 2114.69 923.55 185.22 802.09Winst
verlies - 3.55 _ LBl + Ll9 _0 45

Bedrijf eist
miljoenen
van krant

AMSTERDAM - Het Amsterdamse
high tech-bedrijf Text-Lite over-
weegt een kort geding aan te span-
nen tegen de Volkskrant. In ieder ge-
val gaat het bedrijf een schadever-
goeding eisen. Hoe hoog die zal zijn,
moet nog worden vastgesteld. Maar
volgens directeur A. Hommel is de
schade die Text Lite heeft opgelopen
door de negatieve berichtgeving in
de Volkskrant zeer omvangrijk.
Text Lite is van mening dat de

Volkskrant buitengewoon onzorg-
vuldig bezig is geweest door de arti-
kelen te baseren op één, onbetrouw-

bare bron. Het gaat om uitlatingen
van de vroegere Text-Lite directeur
Hugo Krop, die vorige week ontslag
nam, na eerst aan een verslaggever
van de Volkskrant te hebben verteld
wat een boevenbende het bij de fa-
brikant van lichtkranten en zaktele-
xen is.
De Volkskrant bevestigt de ont-
vangst van een brief van Text Lite.
Hoofdredacteur Harry Lockefeer
had „geen mededelingen" te doen.

Vrijdag 11 november 1988 "5tombiirgs dagblad
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VOGELZANG ERKEND Tulsp DEALER^
computers

T:^;^^^i~ll
,f|^ TULIP AT COMPACT 20 MB

/ ton ' 'l'Ji COMPUTER AT compatible,
i' 'Ii 20 Mb hard disk, 1,2 Mb disk-
! I drive 51/.", Intel 80286 proces-

|| *- ,1 sor, klok frequentie Ben

' I 10 mHz, adresbereik 16 Mb,

|||||||| l"'\\\!\^^ OUDE VOGELZANGPRIJS

""" IDEM MAAR DAN MET 40 Mb HARDDISK 3495
l\",_ Prijzen excl. 20% BTWk^JuoGEunnGss^r.
Daar kun jenietomheen
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UW PEUGEOT-DEALER MET DE MEESTE SERVICE

n* Reeds 20 jaar Peugeot-ervaring.

* Zeer grote onderdelenvoorraad.

* Grote Peugeot accessoiresshop.
★ 25 Man vakbekwaam personeel.
★ Grote voorraad nieuwe en occasion-auto's.
★ 50 Nieuwe huurauto's (Europcar autoverhuur).

SCHELSBERG 45 - HEERLEN - TELEFOON 720202

BMW^OCCASIONS
EEN NIEUWEERVARINGVOOR EEN INGEREDENPRIJS.

3 serie Z
BMW 315, beige, 77.000 km 1982
BMW 320 aut., grijsmetallic, div. ace 1981
BMW 316, donkerblauw, 56.000 km 1984
BMW 316, «rit, 63.000 km 1984
BMW 316, rood, 58.000 km 1985
BMW 316, groenmetallic, 27.000 km 1985
BMW 316, blauwmetallic, 40.000km 1980
BMW 318 i, groenmetallic, 30.000km 1984
BMW 318 i, wit, 38.000 km 1985
BMW 318 i, 4-drs., diamantowartmet., 50.000 km 1986
BMW 320 i, blauwmetallic, 35.000 km 1985
BMW 320 i, antracietmetallic, 54.000 km 1986
BMW 324 D, blauwmetallic, 90.000 km 1986
5 serie
BMW 525 i, bronsmetallic, sportvelgen 1985
BMW 524 TD, blauw, metschuifdak 1986
7 serie

BMW 728 iaut., blauwmetallic, 20.000km 1986

BMWMAAKTRIJDEN GEWELDIG.

15.000 Opti-Belt
V-snaren direct uit voorraad leverbaar

Voor industrie, landbouw en huishoudmachines
Kerp: In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951

BLAUPUNKT - Auto-Hifi. Compl. programma uit voor-
raad leverbaar. Een echte Blaupunkt vanaf ’129,-.
Kerp, In de Cramer 31, Heerlen.

Te koop

Volkswagen Golf GL
Turbo diesel, bwj. 1986, schuifdak + vele extra's.„ Vr.pr. ’ 24.900,-; Tel. 045-717318.

Fiat Sittycar Sittard
Eindejaarsopruiming

Fiat 127 super 3d. 1982 ’3.900-
Fiat 127special 3 d. 1983 ’5.900-
Div. Panda 34 v.a. 1984, v.a ’ 5.900-
Div. Panda7so v.a. 1986, v.a ’ 7.900-
Div. Panda 45 v.a. 1986, v.a ’ 8.900-Div. Panda 1000CL v.a. 1986, v.a ’ 9.900-
Div. Uno4s v.a. 1984, v.a ’8.900-
Uno6oS3-drs. 1986 ’ 13.900 —Lfnodiesel super 1985 ’ 11.900-
Div. Fiat Ritmo's v.a. 1982, v.a.’ 4.900-
Fiat Croma CHT met of zonder lpg, okt. 1987.’ 27.900-
Citroen GSA 1982 ’ 3.750-
Citroën Visa 1.1 RE 1984 ’7.900]-
Lancia Bèta 1983 ’3.500-RenaultsTSEokt. 1985 ’ 14.900-Renault9GTLl9B4 ’10.900!-Renault 11 GT diesel 1983 .'.’ 8.90o-
! Altorood 1984 ’ 7.900-
Talbot Horizon 1.5GL 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

i DAGJE
PANDA

29
GULDEN

Voor 29,-* geniet u
van Fiat Panda

rijplezier een hele dag
lang. Bel ons even.

Uw Panda staat klaar!
Vanaf 4 dagen 25-

-p/dag

_>_r^

* excl. Btw, mcl. 100
km

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

Tel. 045-724141
I 78746

Te k. MERCEDES Benz-,bus 207. Tel. 045-270707.
.Te k. Ford SIERRA, '86,, 5-drs., LPG, ’ 14.500,-- Ka-
dett Caravan, '81, LPG,
’4500,-; Landrover, diesel,
'79, ’ 5500,-; Opel Rekord
aut., 4-drs., LPG, ’2500,-;
Taunus 16, LPG, ’2150,-;
VW-bus 28 LT, geel kent.,
LPG, ’2000,-; VW Sciroc-
co, ’ 2500,-; OpelManta, '76,

’ 1500,-; Escort, ’ 750,-; Re-
nault R4GTL, '79, ’350,-.
Hommert 24, Vaesrade;
kruispunt Schinnen.
NISSAN Bluebird 2.0 GL,
'86, diesel, stationcar, i.n-
w.st. Tel. 04499-1071.
VW GOLF CL, '84, autom.,
60.000 km, i.z.g.st. Tel.
04499-1071.
Tek. Opel CITY/J, bwj. '79.Tel. 045-224224.
Tek. GOLF diesel, bwj. '81,
kl. grijsmet., sportvelg., v.-
-+ a.spoiler, trekh. Kling-bemden 33. Brunssum.
OPEL Rekord Berlina 2.0,
fasinst., bwj. '80. Koolweg

0, Brunssum.
Te k. OPEL Kadett 1200.
Wilmenweg 68, Merkel-beek^
Te k. VOLVO 343 DL, metLPG, bl '79, vr.pr. ’ 1850,-.Dross. Esserstraat 45, Els-loo
CITROEN Visa Club,
km.st. 57.000, i.z.g.st, bj. '83.Gaffelhof 42, Heerlerbaan-
Heerlen, tel. 045-420347.
Te k. in staat van splinter-
nieuw Ford SIERRA 1.6 L,3-drs., bj. '84, le lak, blauw-
met.,’ 9750,-, met keurings-
rapport 9-11-'BB. Inl. 043--254462.
BMW 528i, 1981, APK juni
'89. Tel. 04408-1410, na 18.00uur.
Opgelet, wij betalen di
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
VOLVO 340 Special, bj. '86,
div. extra's, prijs n.o.t.k.Tel. 045-457é2C

I Wedden dat ute veel betaalt voor I
I uw autoverzekering? I

Wij zijn er absoluut zeker van, dat u bij ons goedkoper uit bent.
Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60

verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! NeemI de proef op de som. Één telefoontje en u weet het. Wij garanderen u dat

't de moeite waard is.

Laat onze computer uw voordeel berekenen.
Geurts Assurantiën, 045-211668/221090, Nieuwstraat 22-24

Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek

Exclusief en
kosteloos bij

CANTON-REISS
«Waantauto'smtservicekoopt»

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

Canton-Reiss: Zekerheid voor alles!!!

Valkenburgerweg 28-34 " Heerlen " Telefoon 045 - 718040

___m

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

VOORDELIG OPEL HUREN

Canton-Reiss
Valkenburgerweg 34,

Heerlen
telefoon 045-718040

Ford Orion 16L met lpg '85

’ 14.750-; Opel Kadett Ca-
ravan diesel 5-drs. '85

" ’ 15.750; Ford Sierra 1600
4-deurs '85 ’ 15.500,-; Opel
Kadett 13 LS '86 ’ 15.000,-;
Opel Kadet Caravan diesel,
5 drs. '84 ’ 10.750,-; BMW
316 4-drs. '86 ’23.750,-;
Opel Kadett 12 S '80

’ 5250,-; Ford Sierra GL 2.0Itr. 5 versn. '84 ’14.000-;
BMW 320 6 eil., '78, ’ 3500,-;
OpelRekord Berlina 2 L '83

’ 12.000,-; Ford Taunus
1600 Bravo'Bl, ’ 5750,-: VW
Golf 1300 '80 ’ 5500,-; Suzu-
ki Carry minibus grijs kent.
'83 ’ 5000,-. Auto's met Bo-
vag-garantie. Inruil en fi-
nanciering. APK-KEU-
RINGSSTATION. Autobe-
drijf Stan Weber, Baanstr.
38 Schaesberg. 045-314175.
Toyota CELICA 1.6 ST,
coupe, bwj. '82, pr. ’ 7100,-.
Tel. 04490-50642.
Te k. MAZDA 1000, bj. 12-
-77, APK 4-'B9, vr.pr.

’ 1000,-. Tel. 045-451715.
Te k. i.nw.st. VOLVO 264
GLE aut., bj. '80, le eig. Tel.
045-413662.
Te k. BMW 320 6-cil., bwj.
'77, motor '82, kl. zwart,
APK 10-'B9. 045-423599.
Te k. GOLF D Stayer '83, 4
+ E, zeer mooi, div. extra's,
APK 8-'B9, ’9750,-. Tel.
045-324042.
Te k. Opel KADETT GLS
bwj. '84; Mazda 323 autom,
bwj. 84. Garage Reijntjens.
Pr. Hendriklaan 94-96Brunssum. Tel. 270441.
Te k. RENAULT 5 GTL,
bwj. '80, tel. 045-254884.
Tek. Honda CIVIC bwj. '78,
APK 6-'B9, i.z.g.st. ’950,-.
045-452008.
Tek. Opel KADETT type D
13S, i.z.g.st. Vr.pr. ’4400-,
bwj. '79, Lodewijkstr. 14
Kerkrade.

Wij verstrekken alle
soorten leningen.
Enkele voorbeelden PL.

84 x 60x 36 x
5100 — 109,- 165,-
-7500 - 158,- 240,-

-10100 — 210,- 322,-
-20000 326,- 417,- 638,-
-25000 402,- 521,- 797,-
Eftectieve rente vanaf 9,6%
Boven 72 mnd. is voor
duurzame gebruiksgoederen

1 e hypotheken va. 6%
Zeer gunstige 1e en 2e
hypotheken, mits
overwaarde

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

LEIJENAARS Autocentra-
le, sinds 1960 erkend gara-
ge- en automobielbedrijf.
Erkend APK-keuringssta-
tion biedt te koop aan: Mer-
cedes 230Emet div. opties,
eind '85; Ford Sierra 1.8 La-
ser div. extra's, zwart '85;
Ford Sierra 2.0 GL '85; VW
Golf GTI zeer mooi '79; Ka-
dett Hatchback 13 N Club
'87; Kadett Hatchback 12
LS '85; Kadett Hatchback
12S '84; Kadett 12N '78; Ka-
dett stationcar 12LS Sedan
met LPG '86; Kadett sta-
tioncar 12S '80; Kadett
Hatchback 1.6 Diesel '82;
Ascona 1.6Diesel '82; Asco-
na 1.6 Sedan '85; Corsa 12S
luxus '83- Escort 1.4 CL '87;
Escort 1.3CL '86; Escort 1.1
Laser sedan '85; Escort 1.1
luxus sedan '85; Escort 1.3luxus sedan zomerpakket
'83; Escort 1.6 luxus '85;
Fiesta 11 CL Festival '86;
Ford 1.6L '82; Nissan King
Cap 2.4 E '86; Mazda 323
1300 '85; Mitsubishi Colt
1200 EL '83; Toyota 1.6 Lift-
back coupé '82; Volvo 360
sedan '85; Volvo 340 1.4
Winner automatic '86; Polo
Sprinter 1.3 coupé '85; VW
Golf 1100 '83. Aanhangwa-
gen afm. 200x120x36. Ga-
ranties tot zes mnd. schrif-
telijk. Gemakkelijke beta-
lingsregeling mogelijk. In-
ruil mogelijk. LAC, Ridder
Hoenstr. 151, Hoensbroek.
Infolijn 045-212091.
T.k. Opel KADETT Hatch-
back 12S bjr. '80, APK gek.
tot '89. Caumerweg 27,
Heerlen.
T.k. GOLF GLS bjr. '81,
grijsmet. met Zender-tu-
ning. Pr. n.o.t.k. Tel. 045--420755. Na 17.00 uur.
Te k. Opel MANTA type D
Berlinette. Tel. 045-424143.
Te k. i.z.g.st. Ford GRANA-
DA 2.3 L 1978, LPG, APK
tot 7-'B9, geen koopje! Hei-
weg 11, Geleen, industrie-
terrein Krawinkel.
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■—___-_-.-------__--------_____---_____-___.____________--________.____
____________ _-_^l

Ofwel sportiviteit in zijn meest exclusievevorm. 4M| .£tf&-

AUTOBEDRIJF ARCO - STEIN »04490-320^6
l COUMANS, HAVENSTRAAT 25 <2£S__»«*_^r__.«^ vj_^
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Saab
900Turbo 16S '84■j 900Turbo 2d,3d '85 '86
900 i sd, schuifd.d. blauw

'85
90012dlpg '84
900 GL 3d. div. extra's
35.000 km '87
900 4 d lpg okt '85
99 2d,4d '77 '80 '81

Lancia
Prisma 1.6 i symbol

okt. '87
Prisma 1600sportv. '85
Thema V 6alle extra's
perf.st. '86
HPE VX zeer excl. aug. '83

Fiat
Croma 2.5 TD div. ace.
nwst. '87
Renault 18stat.car '80

Kompier
off. Saab-Lancia dealer
Akerstr. 150, Heerlen

045-717755
Te k. Opel KADETT 1200
stationcar, zeldzaam mooi,
bj. '80, APK-gek. Nieuw- istraat 51, Schandelen-Heer-
len.
CHEVROLET Malibu aut.
coupé, LPG, '80, ’2750,-;
Opel Ascona aut., f 2950,-;
BMW 520, ’ 1500,-. Tel. 045-
-211071.
PONTIAC Grand Le Mans
6 cyl., aut, le eig. '81,45.000
km, ’6750,-. Tel. 045-
-211071.
Voor liefhebber Alfa RO-
MEO Spider 1600, gedeelte-
lijk opgeknapt. Tel. 04490-
-47208, vriid. na 18.00 uur,
zat, hele aag.
Tek. VOLVO 360, '85,4-drs.
sedan, i.pr.st., ’ 12.750,-.
Tel. 045-220940.
Te k. VOLVO 343 bwj. eind
'78. Tel. 045-272451.

Frans VANHAUTEN biedt
aan: Porsche 911 coupé '80;Porsche 911 Targa, '78; Por-sche 924, met schade, '79;
Saab turbo 900 GLI, '85;
Saab 900 GLI. zilver, '83;
Ford Sierra 1.6 Laser, '86;Volvo 340, 4-drs., 2.0. L, '84;
Opel Kadett 1.3 LS, zwart,'85; Audi 80 coupé Quatro
model; VW Golf GTI, alle
extra's, '86; VW Golf c 1.3
Sport, '84- VW Golf c 1.3,
wit, '86; VW Passat 1.6 D,
5-drs., '84; VW Scirocco
aut., nw. model, '81; Opel
Kadett 1.6 D, 3-drs., '84;
Opel Kadett stationcar, '81;
Opel Kadett 1.6 S, '79; Vol-
vo 345 GL. 3-drs., '82; Mit-
subishi Colt, '83; Ford Es-
cort,3-drs.. '86; Ford Escort,
3-drs., '82; Alfasud 1.5Sport, '82; Opel Kadett 1.3,
LPG. '81; Jaguar XJ 6 serieI, 1969; 2 CV6 Club, blauw,84; Austin Maestro 1.6 L,'85; Volvo 242, LPG, '79;
Honda Civic, 3-drs., '78;
BMW 320/6 aut., LPG, '79;
Mazda 626 LX, 4-drs., '80. *Hoge inruilprijzen * eigenwerkplaats * snelle en dis-
crete financiering * event. 6
mnd. topgarantie * event.
leenauto * APK-klaarma-
ken. Autobedrijf Frans
Vanhauten, hoek Kaalhei-
dersteenweg/Dentgenba-
cherweg,Kerkrade, tel. 045-
-423288.
Te k. Opel KADETT 13 SHatchback, bj. '86; Mexi-
caanse-uitvoering. Fossie-
lenerf 592, Heerlen.

APK-gekeurde auto's

’ 2500-
Peugeot 305 SR '80
Datsun Cherry '80

Suzuki bus '82

’ 3500-
Opel Kadett '79
Honda Civic '81
BMW 320 '76

Auto Aarts
Hamstr. 211, Kerkrade

tel. 045-412545

Te koop BMW 320-4, op
LPG. Geulstraat 27, Beers-
dal-Heerlen.
Te k. Ford SIERRA, bj. '85,
68.000 km, le eig.. met ac-
cess. Tel. 045-219205.
Te k. Opel REKORD 20 S
Berlina, Dj. '81, i.z.g.st., prijs
n.o.tk. Tel. 045-738164, üj-
dens kantooruren.
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- en
SCHADEAUTO'S.Tel. 045-
-723076, b.g.g. 727742.
Tek. OpelKADETT Hatch-back 1.3, bj. '83, luxe uitv.,
veel extra's, prijs ’BOOO,-.
Tel. 045-315058.^
TRIUMPH Spitfire, '81, kl.
rood, prijs ’9500,-. Tel.
04490-52200.
TALBOT Solara 1.6 auto-
maat '82, wegens inruil
voordelig, slechts ’3500,-.
Garage Central Geleen,
Rijksweg-C. 97.
MERCEDES 230 TE Com-
bi, bj. '81 ’ 15.500,-. Auto-
bedrijf Ad van Neer, Zand-
weg 160, Heerlen, tel. 045--416TJ23.
HONDA Civic autom.,
22.000 km, bj. '81, ’5500,-.
Autobedrijf Ad van Neer,
Zandweg 160, Heerlen, 045-
-416023.
Te k. Opel KADETT 16 SR
met lpg, bj. '83. Tel. 045-
-242917.
Te k. FIAT Uno 60 S bj. okt.
'86. Industrieterrein De
Koumen 124, Hoensbroek.

Te k. FORD Fiesta type
bravo, bwj. '83, km.st.
59.000 ’ 7700 -. Eygelshove-nerweg 2 K Landgraaf.
Te k. SIMCA Horizon LS
bwj. '80, nw.st. Vr.pr.

’ 2350,-; 045-452736.
PEUGEOT 305 SR '80,
APK, ’ 2250,-; 045-415528.
Te k. FORD Escort KR 3 i
'86, rood, nw. bbs-velg. +
band. Tel. 045-425519.

Te k. zeer mooie MINI 1100Speciaal bj. '79. Apk, km.st.
64.000. Tel. 04499-3398.
Te k. GOLF D type '79,
i.z.g.st, apk. Tel. 04499-
-3398.
Voor al uw AUTO-ON-
DERDELEN moet u zijn
bij Stiba-autosloperij Ra-
pie. Tevens schade- en ge-bruikte automobielen. In-
en verkoop. Locht 70,Kerk-
rade-West. Tel. 045-423423.
V. grensovergang Locht.
Auto's hallo, OPGELET.
Wij betalen ’3OO- tot

’20.000,- voor uw auto, ook
sloop. Tel. 045-411572.
MAZDA 929 Hardtop cou-
pé, bj. '80, APK tot okt. '89,
vr.pr. ’2000,-. Te bevr.
Kleingraverstraat 36, Kerk-
rade;
Te k. Ford TAUNUS 16L,
bj. 1973, i.z.g.st., APK nov.'89, vr.pr. ’ 1000,-. Te bevr.
Kleingraverstraat 36, Kerk-
rade.
Te k. GOLF GTI bj. '83
i.z.g.st., tel. 045-453428 na 18
uur.
SUZUKI Alto GL 8-'B3, bij-
na nw. auto 37.000 km, elke
keur. toegest. ’5750,-, 045-
-458319.
RENAULT 5 GTL bj. '81
i.z.g.st. APK tot 10-'B9
’2200,-, tel. 045-210435.
Tek. Fiat RITMO 65 cl type
'80 APK 11-'B9 i.z.g.st.

’ 1450,-, 045-252947.
Te k. OPEL Ascona 16 S bj.
'82, nw. model in z.g.st.
APK 05-'B9 m. trekh. kl.
blauwmet. Tel. 045-271235.
Te k. pracht. BMW 520 I bj.'83 m. veel extrta's. Event.mr. mog. 04492-5473.
Te k. VW PASSAT CL5-drs. en trekh. bj. '82, inuitst. st., vp. ’BOOO,-, info
tuss. 17en 18 u„ 045-312960.
FORD Escort bestel, grijskenteken, bwj. '81. Tel. M--319184.
ALFA ROMEO Sud 1.5
bwj. '82, apk 3-'B9. Vr.pr.
’1250,-. Keerberg 90 Voe-
rendaal. Tel. 045-753066.

>
Te k. i.z.g.st. BMW
cyl., 6e mnd. '78, e*j3
schuifdak, electr. spieê?
verlaagd. Vr.pr. ’495%
Heisterberg 5, Hoensbrg%
Te k. BMW 316 bj. '83,1$
ANWB-rapport. Vr-ft
’9500,-. Rennemigstr. ?

Heerlen. /,

Te k. voor liefh. VO\j
264 GLE. Tel. 045-31433g>
Te k. MGB cabrio '79jj
nieuwst. USA uitgev. n
tish racing green, o.a. s<Jj]
top, spaakwielen, alarm £leen ser. gegadigd. P^S.dicaüe’ 20.000,-. Tel. O**9'
1589. _^v
Te k. v. dame HONDA <2
vic 13 S de luxe in m&*
bwj. '84. Vr.pr. ’ 8950,-
045-212049. Na 16.00 uuTy

CITROEN GS bj. '78, 4
gek. nov. '89 f600,-. l
045-322934. ' A
Te k. BMW 320 6 cyl. H
'79, sportvelgen + chro^randjes, apk, blok dete
Vr.pr. ’ 2750,1. 045-2 10Q]M
MB. 300 D '84, cv, get- 5
Solar d. deal. onderz. Jjg
gest. le eig. Tel. 045-2521 g
Te k. FIAT Ritmo 60 t$
'83. Vr.pr. f3750,-;
04490-53471.
Te k. mooie TALBOT S"'fra 1600 SX bwj. '81. h
keurd 6-89 met electr. £,
ten en schuifd., stuurb-£f

,
autopiloot compu|i,.autom., 4-drs., sport^L
duurste uitv., pr. ’ 325»
kl. auto mr. mog. Tel- "!
625329.
Te k. weg. vertr. naar
tenland SAAB 900 C ïft
1-87, 38.000 km + Golf
van eind '79, sportve'*»
pr. n.o.t.k. Na 18 u. O^
28976. _A
Te k. OPEL Kadett ifj
Hatchb. bwj. '83 kn 1;.
67.000, i.z.g.st., grijsmfy
elke keur. toegest.
n.o.t.k. Tel. 04406-13160>x
Tek. OPEL Kadett Sta"0!
car 1.2 S grijs kent. iz-K
dcc. '85 ’7500,-; Grae%
delaan 17 Urmond, 044»" |
38363. A

Mag dit zomaar?
-—--—^- ~-— , iijMjiiiiii^ Seat Ibiza Crono

yT __-^^É ■PSf'x v.a. f 19.245,-/0% rente

Jf -««gsëil H| V \ Deze maand mag alJes bij
/"***VSSSmW_^ÊÊm\ \ \ de Seat-dealer:Liefst 4 aktie-model-

_a_fl____ül \ 'en met a^e denkbare extra's staan

,__^S_l____l 9ÉHI \ voor u Waar. Zoals de Ibiza Crono.
jdÊÈb Wfr 4_^ J_T" * Dubbelsportief met 2 achterspoi-

|Sr __^iï^—-_— \ lers. 2 verstelbare buitenspiegels in
mék&wêk- ÏW^ÊkL'^^iï _rH :____ e eur van e auto SXi-grille._____ m*WÊÈiiOSÊ*\ \m _______ Sportstuur Kuipstoelen. Snelle be-

É_£ BI_IWMBÉM Jl B^ kleding en striping. En niet te ver-
___H-E BNpj SLA geten de in 2 delen neerklapbare

i|| LLLJr'/i achterbank.Dit lekkerskan boven-
m :-_f en gennancierd worden tegen

ml B I 0% rente. Kom snel kijken, praten
Bl 9 en proeven.

'^Hi &*WÊÊÊBÈÊ*WÊÊ*9X*W Een merk van het VW-concern.

BEEK (L) Automobielbedrijf Coumans - Beek BV, DSM - straat 7, Tel.: 04490-71243. HEERLEN Autobedrijf Van Moorsel Heerlen B.V, Beersdalweg97, Tel.: 045-724_
HOENSBROEK ACH., Jeugrubbenweg 20, Tel.: 045-222455. KERKRADE Auto Aarts, Hamstraat 211, Tel.: 045412545.
I . J

Wijzigingen voorbehouden Prijzen md BTW, excl. afleveringskosten. Het financieringsaanbod betreft een rentevrije vier-stappen-huurkoopovereenkomst met een looptijd van 1 jaar in samenwerking met onze financie" j

maatschappij op de gebruikelijke voorwaarden voor het bij inruil bij te beulen bedrag met een maximum van f 10 000,- Minimale aanbetaling 25% Dit aanbod geldt alléén op nieuwe personenauto's en bij aanschaf'I 30 november 1988en registratie voor 15 december 1988 ImporteurPon Car B.V, Heemstede. Tel023-339172
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Opbouwunits
Een constructie die in Amerika
erg populair is wil in Nederland
niet aanslaan: de opbouwunit
voor pick-ups. Het zit een beetje
vast op het ontbreken van en vol-
doende aanbod in geschikte
pick-ups. Mogelijk dat de lief-
hebbers van terreinwagens hier
voor een doorbraak kunnen zor-
gen. In de 4WD-wereld zijn ten-
minste van diverse merken (Isu-
zu, Nissan, Toyota en Maizda) erg
aardige wagens op de; markt
waardoor de camper wat minder
aan de gebaande wegen vast zou
zitten dan nu het geval is. Boven-
dien blijft de dragende auto op
zn kenteken grijs zodat, wan-
neer men derest van het jaar em-
plooi heeft voor zon wagen met
open bak het financieel mis-
schien wel zo aantrekkelijk is.
Een voorbeeld van zon contai-
nercamper zal te zien zijn op de
stand van Termeer Motorhomes.

'Voorkomen is beter dan genezen', ook in winters wegverkeer

Onderhoud auto vraagt aandacht
✓ doet een sjaal om, mevrouw gebruikt een bescher-

ende crème. De auto echter moet (vaak) maar zien hoe-ie;. st°°r de winter heenkomt. Nachtvorst, pekel-en gladde wegen
't °P net programma. Elk jaarwordt, voorafgaande aan
\da ter' vee^ door de automobilisten vergeten extra aan-
\a. aan e auto te Destecien. Volgens de heer Henskens,
| van de Wegenwacht van de ANWB in Maasbracht,
J t.°men 2ijn mensen op de weg elk jaarweer dezelfde euvels te-

Ais H
V tyorrt. 6 eers,e strenge nachtvorst
5 pri waargenomen, is het meteen
A dJS' Er dan een nausse aan mcl-
i oS?en van automobilisten die 's
3

de nds tot de conclusie komen dat
.9.

aUt° niet meer starten- De
i lt °,e oorzaak is de accu. Enerzijds. als oorzaak worden aangevoerd
J j

de accupolen niet schoon zijn en
g c_?r corrosie, vanwege een slecht
' doir, '■ slechts minimaal stroom
i Ve?r, 9even- Anderzijds kan de accu
2 vi-5? eten ziin' dan wel onvoldoende. °eistof bevatten. Een slechte accu|1 6eft te weinig spanning. „Onder in-
-5 4C

°cd van de winterkoude levert de
SJI bij dalende temperaturen
> o^6^ minder spanning en houdt er
tme een„ gegeven moment gewoone °P", aldus de heer Henskens.

9ANWB-
praatpaal.
Ook in de
winter vaak
gebruikt.

Foto:
FRANS RADE/

3Poot

Kachel
i w ander probleem bij extreme
1ttiol oude is'het vriespeil van de
i Tij(!orkoelvloeistof of het koelwater.

veeiens de zomermaanden wordt
. Wk gewoon water toegevoegd bij
if t6r bekende „olie-, banden-en wa-

tJ_i)C°ntro^eren"- Daardoor stijgt het. koei Waar°P de koelvloeistof of hetwelwater bevriest. Normaal is een
i v^Peil van 30°C. onder nul. Als
:<j rafgaande aan de winter niet vol-
\ Wnde aandacht wordt besteed aan1Wveau van de koelvloeistof of het

toevoegen van antivries is de motor
reeds bij enkele graden onder 0 be-
vroren en niet meer aan de praat te
krijgen. Dat het koelwater of de
koelvloeistof te weinig antivries be-
vat, is veelal te merken aan het ge-
bruik van de kachel. Bij lage tempe-
raturen zal het uiterst lang duren
voordat de wagen op temperatuur is.

Spray
Tijdens de winterperiode staan ook
veel automobilisten voor het pro-
bleem dat de auto niet meer is open
te krijgen door vastvriezen van de
sloten. Met warm water de sloten
proberen open te krijgen is niet ver-
standig. Het middel is erger dan de
kwaal. Het resterende vocht bevriest
weer en het is beter om een spray-
busje slotontdooier te gebruiken.
Bewaar deze echter niet in de auto!
Vervolgens: door het slechte onder-
houd staan veelal bougiekabels en
ontsteking bloot aan vocht. Vanwe-
ge het inwerken van vocht is veelal
de vonk te klein waardoor de auto
slecht dan wel helemaal niet meer
start.

Zicht
Een ander euvel waar de ANWB en
de Wegenwacht vaak mee worden
geconfronteerd zijn problemen met

verlichting. Veel automobilisten
worden, zeker nu het vroeg donker
is, geconfronteerd met tegenliggers
die hen verblinden. De koplampen
van de tegenligger staan 'scheel te
kijken' waardoor een slechte bun-
del licht ontstaat. Ook kapotte lamp-
jes en reflectoren, welke zijn aange-
tast door roest, leveren gevaar op. In

de winter wordt de verlichting vaker
gebruikt en treden ook vaker storin-
gen op. Automobilisten moeten
goed kunnen zien en gezien wor-
den. Onderhoud geldt ook voor de
bladen van de ruitenwissers. Het
rubber van het wisserblad verteert
en staat bloot aan temperatuurver-
schillen. Tijdens regenbuien ont-

staat dan bij het wissen een ondoor-
zichtig waas. Door het slechte zicht
van de autobestuurder kan dit leiden
tot ongelukken. Ook is het belangrijk
antivries aan het itensproeierreser-
voir toe te voegen, zodat altijd een
goed zicht door de voorruit bestaat.

Tijdens de winter wordt er ook een

aanslag gepleegd op de lak en op
de velgen, zeker als het lichtmetalen
sportvelgen zijn. Voorafgaande aan
de winter is het belangrijk de auto in
de was te zetten. De herfts is hier-
voor het beste tijdstip. Zodoende
ontstaat een waslaag op de auto
waardoor de elementen en pekel
geen invloed hebben op de lak. Na

sneeuw en ijs, als er hevig is ge-
strooid, is het raadzaam ook de on-
derkant van de auto af te spuiten om-
dat pekel in de bodemplaat invreet
en corrosie veroorzaakt.

Deken
„Voor de Rijksdienst voor het Weg-
verkeer is een minimum profiel-
diepte in de banden van 1 mm. vol-
doende", aldus de groepschef van
de Wegenwacht. ,Aan automobilis-
ten die, voor de winter, 2 mm. .pro-
fieldiepte in hun banden hebben,
zou ik willen adviseren toch over te
gaan tot de montage van nieuwe
banden. Onder winterse omstandig-
heden is een goede band echt nood-
zakelijk. Ook is het van vitaal belang
voldoende afstand te bewaren". Tij-
dens extreme omstandigheden in de
winter is het belangrijk een jas, der
ken of plaid in het koffer van de auto
mee te nemen. Bij geval van pech
kan het soms wel eens lang duren
eer de Wegenwacht ter plaatse;
Vandaar.

Flor Schilte

Ouderwetse auto in een nieuw jasje

TVR S-Convertible: een
sportwagen pur sang

; 6n neemt een kunststof car-

" °sserie en een buizenchas-
] J^> zet daar een krachtige

in en voila: men heefte*i razendsnelle sportwagen
.^arrriee men bewonderen-

t,e blikken oogst. Dat moet
"j^elsman Trevor Wilkinson
*? 1949 ongeveer hebben ge-

toen hij zijn eerste auto
Hij noemde de auto

VR> waarbij hij gebruik
aakte van de medeklinkers

j
zijn voornaam. TVR wordt

1 op de dag van vandaag ge-
jokt. Het Engelse automerk. e©n synoniem voor exclu-
l6Ve sportwagen.

r- e geschiedenis van TVR is er een■jw'Pieken en dalen. Financieel was° altijd een moeilijk geval. Vele
£jj.n ging de fabriek in Blackpool
wjet- maar even veel keren krab-
l de het merk weer op. In Neder-
ig?. rijden momenteel ongeveer, htig TVR's, importeur Nimag ver-
n °Pt elk jaar ongeveer vijf auto's.
v meeste TVR-bestuurders zijn
j^enigd in de TVR Club Holland.

te l^oet een beetje gek zijn om TVR
-j^den", vindt de voorzitter van de

Anton van de Logt.

" TVR S-Convertible, ouderwetse auto in modern jasje.

Failliet
Tot _

net eind van de jaren vijftig
tev, e Willcinson maar een hand-k°' sportwagens. Daarna gooide
<lli_.. oeuk erin. Hij voerde de pro-
sj^e van zijn auto fors op. TVR
9en tQen met de DOUW van de zo-

emde niet afgemaakte
6iq S' °p deze wijze omzeilde de«enaar een grote belastingsom

van enkele honderden ponden op
de aanschafprijs, de Purchase Tax.

Vanaf 1958 stortten tien medewer-
kers zich op de productie van de kit-
car, de MXI. Deze auto was met
technische componenten van diver-
se merken in elkaar gezet. De mon-
teurs bouwden twee auto's per
maand, maar dat was absoluut niet
voldoende om de zaak draaiend te
houden. In '59 ging de TVR-fabriek
van Wilkinson voor het eerst failliet
en werd het bedrijf overgenomen
door buitenstaanders.

Grantura
Strubbelingen binnen de fabriek
maakten dat de produktie achter-
bleef en ook de kwaliteit te wensen
overliet. De MXI kreeg in '60 een
eigen naam: Grantura. Na de.Grantu-
ra MXI volgden diverse aangepaste
versies. De Grantura werd tot '65
doorgebouwd. Wilkinson was on-

dertussen al lang van het scherm
verdwenen. Hij stapte uit de automo-
bielindustrieen startte een fabriek in
industriële polyesterprodukten. De
Brit Martin Lilley nam in '65 de zaak
over. De TVR-dealer uit Barnet blies
de sportwagenfabriek nieuw leven
in. Hij moest wel, want vlak voor de
fabriek failliet ging had de familie
Lilley een aantal aandelen van TVR
gekocht. De overige aandelen wa-
ren niet al te duur, en zo was Lilley in
november '65 eigenaar van de TVR
Engineering Ltd. De fabriek hervatte
de productie met een aantal produc-
ten. Een belangrijk model waarmee
TVR het hoofd boven water hield
was de Tuscan die onder meer met
een V6of een V8motor werd uitge-
rust.

auto

Nederlandse fiscus houdt
kampeerauto impopulair

Zolang de fiscus geen andere op-
vattingen krijgt over de kampeer-
auto zal deze in Nederland nooit
Populair worden. Aan het con-
cept van de kampeerauto ligt het
echter in elk geval niet. Bij onze
Oosterburen waar op dit gebied
een fiscaal wat vriendelijker regi-me heerst is de camper razend
Populair, zoals de meeste kam-
peerders met eigen ogen kunnen
constateren. De meeste kam-peerwagens tenminste die menop campings tegenkomt hebben
«et bekende witte nummerbord

zwart opschrift.

Qua interieur volgen de campers
«e trends bij de caravans. Ookhier dus veel lichte en lichtere in-
terieurs en meer aandacht voor
luxe en comfort. De variatie zit
vooral in de opbouw, want hetaantal auto's dat zich leent om
omgebouwd te worden tot cam-
Per blijft beperkt. Het meest ge-
bruikt op ditmoment zijn de drie-

Peugeot J5, Citroen C25, FiatPucato; de VW transporter en de
f°rd Transit. Behalve deze be-
kende merken zien we, tijdens
de Caravan Camping Rai van 25Vl*i 30 november a.s.. ook een
Paar nieuwe 'dragers' voor cam-
Pers. Zo zal Fritz Berger Import
deFrankia 570 tonen op basis van

de Mercedes MB 100 D en brengt
American Cars een Amerikaanse
camper opbasis van een Chevro-
let. Voor de rest tonen de expo-
santen ongeveer alles vrat maar
op- of om te bouwen is, variërend
van een Suzuki Carry (25.950 gul-
den) tot een Mercedes 817 turbo
(282.000 gulden).

" Straks op
de Caravan
CampingRai:
de Tramper.
Een camper
van
Nederlands
fabrikaat.

Tijdrovend
Op de Engelse Earls Court tentoon-
stelling in '71 kwam TVR met schok-
kend nieuws. Het merk introduceer-
de het M-model waarmee ze de
markt in de jaren zeventig bedien-
de. Het schokkende aan het nieuws
was echter dat TVR voor het eerst in
de autogeschiedenis gebruik maak-
te van vrouwelijke naaktmodellen
op de auto's. De M was afgeleid van
de Tuscan maar had een stijver chas-
sis en was groter dan zijn voorgan-
ger. De Ms waren de eerste jaren
voorzien van Triumph- en Fordmoto-
ren. In Engeland werd begin jaren
zeventig de Purchase Tax afgeschaft.
TVR kwam daardoor ineens in een
veel duurder marktsegment en ver-
loor het image van de goedkope kit-
car. De M deed het in de verkoop
aardig. In 1986 werden de oude vor-
men van TVR door de fabriek weer
van stal gehaald met de TVR S-con-
vertible. Samen met de Tasmins
zorgt dit type voor een jaarproductie
van ongeveer vierhonderd auto's.
TVR ziet dit aantal wel als plafond,

aangezien de auto's nog grotendeels
op tijdrovende wijze met de hand in
elkaar worden gezet.

Roest
Anton van de Logt is niet alleen
voorzitter van de TVR-club Holland,
maar ook chef PR van de firma Nt-
mag die TVR in Nederland impor^
teert. Van de Logt was al 'in TVR'
voordat hij bij Nimag terecht kwam.
Rijden in een TVR is een ervaring op
zich. Nimag heeft een vuurrode
S-Convertible als demonstratieauto
ingezet. „Het is wel een Engelse
auto", waarschuwt Van de Logt. „Met
andere woorden: een TVR zonder
rammeltjes is geen TVR". Hij heeft
gelijk. Uit alle hoeken en gaatjes ko-
men rammeltjes, piepjes en kraak-
jes. Bij drieduizend toeren begint de
uitlaat te brommen omdat er ergens
in de pot een paar schotjes loszitten.
Een tweegesprek is bij dat aantal
decibels onmogelijk; de radio-cas-
sette in de middenconsole dient
slechts ter decoratie. Met de kap
open versterkt het geluid zich nog
extra. Het is niet erg, want de 2,8 liter
V6Ford motor heeft een verrukkelij-
ke huil. De rammeltjes zouden bg
een middenklasse auto irriteren,
maar niet bij de TVR. Het hoort bij
de charme van een dergelijke

Zittend in de leren sportstoelen ie
het kilometer na kilometer genieten.
Er moet wel gewerkt worden. Rem-
men, koppelen en sturen vereist een
flinke portie spieren. De TVR heeft
een fabelachtige wegligging en
dankzij het lage gewicht een sublie-
me acceleratie en hoge topsnelheid.
Ondanks een aantal nadelen is hét
een auto waar men het hart aan kan
verpanden. Bijna negentig mille kost
de S-convertible. Veel geld voor eeh
veredelde kit-car, maar niet teveel
voor een TVR.

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

BEL DAN
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur

um-*-*mm**-*w***-*-*-*-*-*-*m*-*-*-m*******-*-*m
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■ 1 9*mÊÊmmm^S*m Perfecte harmonie tussen mensen machine. r^= x=^\^ )

De Mazda 323 wordt vooral, gewaar- " matzwarte handgrepen aan de portieren f illmk-i&ÊÈ^. «■—- """^"gg
deerd om zn plezierige karakter. Een auto ® veiligheidsgordels op de achterbank
die een aantal aangename eigenschappen » sportstuur voor extra grip 'imSÊËÊËw'^ÊÈmMcombineert, zoals hoge prestaties, een zuinig " dashboard met toerenteller Mm*, ~/\^ 1 pa^^l
verbruik, een comfortabel interieur en (niet " exclusieve Envoy binnenbekleding ■ÊÊÉk I ’onbelangrijk) lage onderhoudskosten. " regelbare dashboard verlichting H^*4_ÉÉ ïr_J__

Aan al die eigenschappen heeft Mazda " elektrisch bedienbare buitenspiegels wJÈ K9WJÊeen aantal extra's toegevoegd. In de persoon " aërodynamische sierwieldeksels ■3' Ji
van de Mazda 323 Envoy. De Envoy is " verstelbare zithoek bestuurdersstoel P^P ?^^^**^*w^^^^%EtP^^leverbaar in Hatchback en Sedan uitvoering, Bovendien heeft de Sedan nu ook een ach- .4%%, $TJ .jS II

Gaat u er maar vast even voor zitten. Kortom, een persoonlijkheid met spor- fMmf 1

" bumpers in de kleur van de auto of Sedan uitvoering is verkrijgbaar vanaf

ÖVER'N HrSOONUJKHEID
GESPROKEN:

Vm\\\\\r '■' ff llTliilifMiit.. \ \__lH

B<" "**^^^_

RkJIIII |HH_________t___Éll lÈkli L *{ "\WM\WÊÊKBKL*fL*-—Ë
PMÉHÈMM inMWKw^^> ■ ■— 'fc i L_jf -

__F (IH Mi ___a___B____aaiB______B^^'««wiiwiwj «, «_-«»^^^o_______________^____««_»____. —.-~— .-
w| Wm- i_B §■* _l -_■______! BI«I » " am ■p^'jp^i BBbk-j jjli i i .JBüüCB _F»***B_B§B__i _9_ü_ * __fcP______ ____________^^___^^vX^F^_rTr^l ü*

*" il rl" F _£^» if __L 9 J Êm_H _G____"H—_V _________H __k^____'

_*_______._ - HSÉ____iiii----i-i-i _________ ....- ""-'"'"'.^«hiij^
1 'nlm mmn

DE MAZDA 323 ENVOY 1.5 L HATCHBACK IS LEVERBAAR VA.F24 295,-, IN SEDAN 1.5 L UITVOERING VA. F 26.295,-. ER IS ALEEN MAZDA 323 VA.F 20995,-.
PRIJZEN INCLUSIEFBTW (WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN) AFLEVERINGSKOSTEN F 395,- 6 JAARCARROSSERIEGARANTIE. IMPORTEUR: AUTOPALACE DE BINCKHORSTBV, DEN HAAG. TEL: 070 489400.

~77~~~~7~~7~~7" 1 LOVEN HEERLEN B.V.
F/M/ nfZfwlfzM- I Palemigerboord 401. Heerlen

"""»""■■*■■ |„.'—.i Telefoon 045-722451

" AUTOMOBIELBEDRIJF H. DRIESSEN 1 AUTOMOBIELBEDRIJF HENSGENS B.V. 1 AUTOBEDRIJF A. CAUBO B.V.
Maastrichterlaan 22-26. Beek Kruisweide 3. Nieuwstadt langheckweg 2. Kerkrader^rrrrl Teieloon 04402-71920 i,,'-'-J..1 Teleloon 04498-53055 l',,'-.'-.',l Telefoon 045-464646

1 AUTOMOBIELBEDRIJF N.H. VAN LIJF ï AUTOBEDRIJF LEYMBORGH ~] RADREMA AUTO'S
Klinkenberg 138 Meerssen Bornerweg 5-8. Limbricht - Galioenweg 73 (Beatrixhaven). MaastrichtdüüJ Telefoon 043-642697 \zrztni Telefoon 04490-15838 hrrrrrrj Teleloon 043-632250

- _ ,
Baustoffe fe I " | |k] ? I |L| Baustoffe

IHR
FLIESEN-LIEFERANT! [£&S!!«u 1o «1I glasiert, 20x20 cm, _^BOENDGEN-MARKT r 5-^'6^1" m 2 '*■■ J

Wurmbenden 27
,*_■--—■—________________________

5100 Aachen f^vê"^t!^~m~mmmmmmmm'\
(Nahe Jülicher Strafte -am Bahnübergang) Fugendichtungsmasse QQ

Telefon 09-49241/163054 sSS-ïïB^' 1 W

(■HMMMMi^aa________Ha____H_____^ _310-ml-Kartusche | |

giasur, ms, Abneb < Tl Bodenfl jesen
KI. II m 2| WB m2ab wB (Spaltklinkerplatten)
---------m-___________________________^ gelb-lederf., Salzglasur, _ Qf|

___^________________ " 24,0x11,5 cm, MS., 4 O OÜ
r"^^""""""^^""^"""^^^ Abrieb Kl. IV, M
Wandfliesen Rn | Spaltklinker- ~2 lfrostslcher '■" J
20x20 cm, dunkelbraun O **** I Ripmrhpn ____l _■ 711
glasiert. i.Sorte. Abrieb i| HiemCnen __| * fU
Kl II m 2 ~hJ U 24x5,2 cm, rot-bunt, I

..„.^^^^^^ |m.s., frostsicher m 2 Ta Bodenfliesen
m*w*-mk*-mm**m*m*m*m*w%w*w*w*m (Spaltklinkerplatten)

'Mosaik v- b t : » KSSEtffe -X «60SXgSSTim. i QOO B""^»" ;____■ iv
mi l__.

Abrieb Kl IV g\ verschiedene Farben, -M _T_| *»** —«^J^,^ __!_■■_»/
Jrostsicher m 2 IW ■ glasiert, 31,5x31,5 cm,v ... f* MS, Abneb KI. IV m 2 I __■ ■

Großer lagervcTÜHT""""^ mWlim^"^^*' ' "'">'
chen 6S" 1

Bodenfliesen ' "^ '" ***!£«. I-enAi^ag —£„. I^^^SjgEïS[ïggÖ^*^ \
]) // ' \ n lab 20^"^^

X,nwen ■ Wrfen-Al.pn '--■-^ 1 --""*■ JeC H _
t-nri, n 6nW —^W^—

H -jV\ SsÏÏm_* u" Vy</ Wir ngben für Sic ca- 200 verschiedene Sorten// //^^^ Bodenplatten - Wandfliesen vorratig
// // '/w"*" Lückenlose Beratung und Betreuung sind unsere Starken

.f' '' ,r BOENDGEN HILFT BAUEN

Bij vonnis van de arrondis-
sementsrechtbank te Bre-
da, d.d. 4 november 1988, is
in staat van faillissementverklaard Joseph Jacobus
Janssen, geboren op 15 ja-
nuari 1950, voorheen wo-
nende te Bunde aan de
Pasweg no. 26, thans wo-
nende te Bergen op Zoom,
aan de Nieuwe Zandstraat
no. 4, g.h.o.d.n. Handels-
en Dressuur Africhtings-
stal te Ulestraten, met be-
noeming van ondergete-
kende tot curator.
Mr. W.A. Lensink
Stationsstraat no. 5
4611 CA Bergen op Zoom

® 01640-41650

mmwmwmwm*******************************************■_■_______■_■_■__■■w*****w**********mw*m********************

125.000 GULDEN I
BELONING

voor aanwijzigingen die leiden tot aanhouding van verdachten, die op
kenniszondag 9 oktober jl. tussen 14.00 en 23.00 uur in ons bedrijf en onze

bedrijfswoning hebben ingebroken.
Alle inlichtingen worden 100% discreet behandeld. Ze kunnen uitsluitend

worden doorgegeven aan de politie te Heerlen afdeling recherche, telefoon
045-712511.

Directie Damoiseaux BV
Beitel 108
Heerlen

GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelle afhandeling.

" 21,- I«7'-■
I iojoool - »■■" *°°' I

OVERLIJDENSRISICO IS
MEESTAL MEEVERZEKERD

Andere bedragen en
looptijden zi|n óók mogelijk

FINANCIERINGSKANTOOR

Schamerweg 108 Maastricht
Bijkantoor:

Hoofdstraat 9, Hoensbroek
■ Tel. 045-225000■

_^ö CORSTENS-
JBjT VERSCHUREN£***> Helmond koopt

zat. 12 nov. mankanaries
lichte kleuren ’ 9 popjes alle
kleuren 4 rode & roodzalm
man & popjes 12 kneu- en &
sijsbast. 10 putterbast. 25 p.
st. kopen ook glosters, witte
& kuifkanaries. d.duiven 10
zebras 6 park. 6 meeuwen 4
personatas 25 roseicollis 10
pp. brengen: BEEK 10-11.30
u. maastrichterln. 7 SIT-
TARD 1-2 u. putstr 10.

ANWB auto- + motorrij-
school Wischmann & Zn.,
Europaweg Zuid 337,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed.ver-
voer, pers.vervoer, bederfe-
lijke goed., gevaarlijke stof-
fen. Vrachtautolessen Mer-
cedes 1217 ofDaf 2800 Spa-
ce Cap.

Voordelige MINI-CON-
GRESSEN op bungalow-
park De Bousberg inLand-
graaf. Vraag voor uitgebrei-
de informatie de kleuren-
folder, tel. 045-311213.

Liquidatie Spoedverkoop

OPENBARE VERKOOP
SLECHTS 1 DAG

Zaterdag 12 november van 9.00 tot 17.00 uur
Méér dan 1000 tapijten in alle maten

worden openbaar verkocht. Rechtstreeks af fabriek.
(Ook berber en moderne karpetten)

Door liquidatie-verkoop
kortingen tot 60%

b.v.: ±120x170 v.a. ’ Tsj—
±160x230 v.a. ’ 100,—
±190x280 v.a. ’ 1 50,—■

MOTEL HEERLEN
Terworm 10 Heerlen /

(Niet aan handelaren) Alles onder volledige garantie
Heemels Tapijten, Roermond 834.

Ontdek'tverschil! |
JY^j -^f Exclusieve

Hetmooistesanitair, \~N \T*°*\\Lz schuifkastenwanden.
demooistetegels. fafl [T, 50%meerbergruimte.

Gekleurd sanitair, klassiek of In degezelligstekeuken moet je je Vanvloer tot plafond en vanwand
modern van vorm.Past altijd bij thuisvoelen, ongedwongen op je tot wand,keurig vooru op maat
tegelsofplavuizen uit onzeom- gemak. SieMatic enBulthaup bren- gemaakt.Door net schuildeurcn- . I
vangrijke kollektie. In onze show- gen diegezelligheid terug in uw systeem altijd optimale loopruimte,
room ziet udemeest uiteenlopende keuken. Geven er eenpersoonlijke Leverbaar als spiegelwand, maar
kombinaties. Kom in allerust sfeeraan. Maken van uw keuken ook in diversekleuren en strukturea I
kijken en alvasteenbeetje genieten. een behaaglijk trefpunt voor gezin Binnen 1 dagkompleet bij u gein-

envrienden. Want SieMatic en stalleerden... 10 jaar garantie op de
Bulthaup zijn dc gezelligste systemen. "^Bkeukens. —_éSg£ el^ ■■Indiengewenst worden alle bijkomende werkzaamheden zoals oa. —tT"«jévïaan °? shov'toorn ■■

" Plaatsen en aansluiten »LoodpeterswerkzaamhcdenV Een, y..n. .n6 .J|? „td taaB 11
"Tegels plaatsen "Timmerwerk (plafonds + \ S^sY.stdem° fler.e. am^mmK_\wandbekledingen) "Electriciteit \ vCt^^^^^^^^^^^T|
" Centrale-verwarming "Kleine verbouwingen \_^^^^^^^^^"^^^
dooreigen personeel vakkundig verzorgd.

goerejenby tó&J
keukens - sanitair- cv. -tegels -kastenwanden

Nijverheidsweg 17-18,Stem(md. Kerensheide) (04490) 31463 - 31367. I r^^~SW\
Open: ma. 13-18,di. t/m vr. 9-18en za.lo-16uur. Verder volgensafspraak.

Donderdagskoopavond tot 20.00uur.

. X

In een plezierige omgeving luisteren vakmensen naar
uw wensen en geven een eerlijk Antwoord pp uw ~-
vragen. En na een bezoek aan Basic Hair zullen IftÉ^

vrienden en bekenden u met, bewondering vragen wie B^
uw kapper is. Dat hoeft u niet te veljdappen, maar #*m?_\ Wk

het mat» wel natuurlijk. Graag zelfs. T^tma

BASIC HAIR &6&
*m*w*w*wm*9-wm-wm*wm*m-wm**-m-m*mm-m*m*wm' I —. ■...-.-„-.,--, ____, ' -—<&*W\[
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Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Te land, ter zee en in de lucht.

Vandaag: Freewheelen, vanuit de Ef-
teling in Kaatsheuvel, (herh.).

16.50 Tita Tovenaar. Serie. Afl.: Be-
zem en Kwark. Kwark wil op een be-
zem vliegen, net als Tika. Maar dat
lukt niet zo best.

-17.15 Familie Oudenrijn. Nederland-
se serie. Afl.: Met verschillende ma-
ten. Opa heeft zo zijn twijfels over het
nut van ballroom-dansen. Maar zoon
Martin zegt dat jé aan je conditie 'moet
blijven werken, (herh.).

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

18.05 T en T. Amerikaanse serie met
Mr. T. Afl.: Een gladde prater. Een
gladde prater en ex-boef krijgt van al-
lesvoor elkaar in de buurt. Turner be-
sluit eens met hem te gaan praten.

18.30 Sport.
18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Jeuk.
19.00 De eerste de beste. Magazine

waarin avontuur, spektakel en actie
centraal staan. Presentatie: Joost Co-
hensius.

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

ma. Presentatie: Carry Tefsen.
21.15 De James Last en Berdien

Stenberg show. Bekende melodieën

gepresenteerd door James Last en
Berdien Stenberg.

22.00 Marblehead manor. Comedy-
serie. Afl.: Russisch misverstand.
Huize Stonehill komt ongewenst in
gevaar als er een feestje wordt gege-

ven voor een beroemde, uit de Sov-
jet-Unie overgelopen, balletdanser
Pasha Kavortski.

22.25 Jongbloed en Joosten. Hoog-
tepunten uit het nieuws vanuit de
Nieuwsstudio in Amsterdam.

22.55 Het fort. Australische thriller uit
1985 van Arch Nicholson, met Rachel
Ward, Scan Garlick, Rebecca Rigg
e.a. In de klas van Sunny Flat School
in een stil Australisch dorpje kijken
Sally Jones en haar leerlingen verlan-
gend uit naar de vakantie. De stem-
ming slaat om als vier gemaskerde
mannen Sally en de kinderen ontvoe-
ren.

00.30-00.35 Journaal

" John Getz als Mickey Thompson in 'Concrete Beat. (Neder-
land 1 - 23.30 uur).

Duitsland 1
on tuil 9esscnau und Tagesthe-

'o.2 .r_
11 2r grosse Preis.
12 in Urnschau.

na u Leben 'st mehr. Afl.: Sehnsucht'ach verandertem Sinn.

'I3nn Pers °verzicht.
13 -je Ta9esschau.

Mit der Kamera dabei. Dieunr.rnee " NaP°leon. das Schwein,a Gugelmanns Ensemble, docu-entaire over het eenmanscircus
14 nn S Ult 2w'tserland.'" , F'ickerl und Fleckerl. Poppen-

Pelsene uitgevoerd door de Kleine°yhne. Afl.: Lehrer Haimerl ist ent-
-14 ar./p> Spionageschiff. 6-delige serie.re[ Torn Wilkinson, Lesly Nightinga-
lse'Michael Aldrige e.a. Afl.s. (herh.).
1c"?° Tagesschau.
!S 4 V°rhang auf - Film ab.■d 5 Lauf dich warm. Australische

J'-'ilm uit 1983 van Bruce Best, met°arbara Stephens, Henri Szeps,
17 ü|enie Asthon e.a.
172^ Tagesschau.

*5 Hart aber herzlich. Amerikaan-
Ij ,|erie Afl.: Alte Liebe macht blind.
Ihin Tagesschau.
18!._ Hier und Heute. Actualiteiten.*2 ""WWF^CIub. Live-program-

Pr°grarnrna-overzicht.
JO'ie (TT) Tagesschau.

5 lEhe im Schatten. Oostduitse*Peelfiim uit 1947 van Kurt Maetzig,
B^' Paul Klinger, Ilse Steppat, Alfred

21.55 Gott und die Welt. 'Lieber Gott
lach doch mal...' Notities over de ver-
houding tussen kerken en humor.

22.30 Tagesthemen. Met Bericht aus
Bonn.

23.00 ""Heut'abend. Die ARD-Talk-
show mit Joachim Fuchsberger.
Gast: Walter Kempowski.

23.45 Rashomon. Japanse speelfilm
Ljyt 1950 van Akira Kurusawa.met
Toshiro Mifune, Machiko Kyo, Takas-
hi Shimura e.a.

01.10 Tagesschau.
01.15-01.20 Nachtgedanken. Be-

schouwingen van .Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Jürgen Schmidt en Angelica Domróse in 'Der Alte'. (Duits-
land 2-20.15 uur).

TV-KANLALEN,
GOLFLENGTEN
»0q _' en CA|-abonnees:

' kanalen zie schema exploitant

%>* zwart/wit programma
= stereo geluidsweergave

-jC = tweetalig bij stereo-app.
~ teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Nfirl/^erland 1: 5. 26. 29. 46. 51. 53 en 57

Nederland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32, 34, 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3 en 8
België/Télé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26. 36,46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
Mje Ki|imanjaro. (herh.).
14

"*5 Juke Box.
Sch 2onen en dochters. Australi-
fvne serie met Pat McDonald, Torn
" phards, Rowena Wallace e.a.&60?. (herh.).
üj " War Requiem. Rechtstreekse
r-.^ending vanuit de St.Niklaaskerk te

van het War Requiem van
ds u n nav- de 70e verjaardag van

16 .: Wapenstilstand 1918.
n,-°"17.40 «Dereis in de ontstelte-
v s- Amerikaanse speelfilm uit 1942
u n Norman Foster, met Joseph Cot-,on: Orson Welles, Ruth Warrick e.a.
rt n9inele versie met tweetalige on-.Reling).

18^ Nieuws.
(L ° Tik Tak. Animatieserie. Af1.270..&*").
-_ a Plons. Afl.: Plons en de stoom-

pr v Prikballon. Kleutermagazine.
(h^Sentatie: Francis Verdoodt.
Vsrh <_vv a Schoolslag. Spelprogramma
r- arbij leerlingen van twee middelba-
Wossnolen °P hun kwaliteiten getest
van in' vanuit het Cultureel Centrum
le jnLokeren. Presentatie: Michel Fol-

Ij» JukeBox.
" 5 Uitzending door derden. Pro-rooma van de Socialistische Om-hereniging.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Kunst-Zaken. Aansl.: Paarden-

koersen.
20.25 Buren. Australische serie met

Francis Bell, Dasha Blahova, Peter
O'Brien e.a. Afl.: Scott en Kim volhou-
den.

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

20.55 Wereldoorlog 11. Het Verzet.
Afl.: Guerilla. M.m.v. Van Doorslaer,
William van Laeken en Paul Louyet
(herh.).

22.00 Boekenbeursnieuws. Nieuws
uit de boekenbeurs van Antwerpen.

22.05 Concert. Preludio e Narrazione,
filmische evocatie van het gedicht De
ouders, van Anton van Wilderode,
door Raf Verpooten op muziek van
Frits Celis.

22.30 Nieuws.
22.40 De geschiedenis. 3-delige ita-

liaanse serie naar de gelijknamigero-
man van Elsa Morante. Afl.l. Met
Claudia Cardinale en Francesca Ra-
bal.

00.00-00.05 Coda. Herkenning, van
Jan Veulemans.

België/TV 2
18.45 Babel. Tweewekelijkse nieuws-

brief voor Marokkaanse immigranten.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met Pat MacDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Afl.:
610.

19.25 ■Comedy Capers. De wasse-
rij, korte komische film met Stan Lau-
rel.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Weerbericht.
20.20 Kwidam. Videospelletjes met

Marleen Gordts.
20.25 Première. Filmnieuws met Jo

Röpcke. »
20.55 Het verhaal van een soldaat.

Amerikaanse speelfilm uit 1984 van
Norman Jewison, met Howard E. Rol-
lins Jr., Niels Arestrup e.a. (Originele
versie met Nederlandse ondertite-
ling).

22.35-23.05 Filmspot. Achtergrondin-
formatie bij films.

Duitsland 2
10.00 Zie Duitsland 1.
13.15 Auf Stippvisite bei Mitmen-

schen. Documentaire over het Part-
nerland van Rheinland-Pfalz: Ruan-
da.

14.05 Ventilator. Morlove, komische
film.

15.20 Die Muppets-Show. Poppen-
programma. Gast: James Coco.

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

Gauster, Horst Klaus, Ute Radkohl
e.a. Afl.: Die Kinderjahre des Peter
Rosegger.

16.25 Freizeit. Vrije-tijdsmagazine.
Vandaag: Mountain bike - de fietstop.
Presentatie: Sibylle Nicolai.

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

17.10 Tele-lllustrierte. Actualiteiten,
sport en amusement.

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

18.20 Ein Engel auf Erden. Vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. Reportages

van buitenland-correspondenten.
Presentatie: Horst Kalbus. '20.15 Der Alte. Misdaadserie metRolf
Schimpt, Michael Ande, Charly Mu-
hamed Huber e.a. Afl.: Blackout.

21.15 Kaum zu glauben. De Crazy-
Show gepresenteerd door Pit Wey-
rich. Met muziek van de Erste Alge-
meine Verunsicherung.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Aspekte. Cultureel magazine.
22.55 Die Sport-Reportage. Presen-

tatie: Wolfram Esser.
23.20 ■Westfront 1918. Duitse

speelfilm uit 1930 van G.W. Pabst,
met Fritz Kampers, Gustav Diessl,
Hans Joachim Möbis e.a.

00.50-00.55 Heute.

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

Radio 2: 92.1 en 88,2 mHz (van 19.00-700 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) yKG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91,9 m Hz

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik. (22).
08.50-12.10 Schooltelevisie.
14.35 Teletekstoverzicht.
15.00 Sport im Westen extra. Turnier
der Weltbesten: Stuttgart Classics,
rechtstreeks verslag vanuit de
Schleyer-Halle te Stuttgart.

17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les 8.
18.30 Hallo Spencer. Kinderserie.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en Blickpunkt
Düsseldorf.

20.00 Türkei-Woche. Globetrotter:
Zielort Istanbul, reisreportage

21.30 West 3 aktuell.
21.45 ZAK.
22.30 Rubbel extra.
22.35 Türkei-Woche. BShirins Hoch-

zeit, tv-film van Helma Sanders, met
Ayten Erten, Jürgen Prochnow, ArasOren e.a.

00.35-00.40 Laatste nieuws.

België/RTBF 1
16.30 Un bon petit diable, Franse
speelfilm uit 1983 van Jean-Claude
Brialy. 18.00 Nouba nouba, met Jumbo
Jet en Cheval de feu, tekenfilms. 18.30
Jamais deux sans toi, gevarieerd infor-
matief programma. 19.00 Nieuwsover-
zicht. 19.03 Ce soir, Waalse actualitei-
ten. 19.30 Journaal. 20.05 Le bonheur

d'enface. Afl.s. 20.30 Manon des sour- =
ces, 2-delige Franse tv-film uit 1985/86 |
van Claude Berri naar de roman 'L'eau |
des collines' van Marcel Pagnol. 21.35 1
La mort monumentale, documentaire |
over herdenkingsmonumenten die na i
WO I in Frankrijk werden opgericht, i
22.05 Cocktail Maison, gevarieerd ma- _
gazine. 22.50-23.20 Laatste nieuws. 1

België/Télé 21
19.00 Credit a court terme. 19.30 Jour- =naai met simultaanvertaling in geba- ïrentaal. 20.00 Tan Tura es la vida, do- =cumentaire. 21.00 Coup de film, film- =tips. (Herh.). 21.20-00.35 Jeanne Diel- \
man, Belgische speelfilm uit 1975 van =Chantal Akerman.

TV5
16.05 Nieuwsflits. 16.10 Gorri Le Dia-1
bic. 16.30 Bonjour, Bon Appétit. 17.00 j
Le village dans les nuages. 17.30 Des =chiffres et des lettres. 17.55 Nieuws- [
flits. 18.00 Une mère Russe. 19.30 Pa- j
pier Glacé. 20.00 Montagne. 20.30!
Bleu cerise. 21.20 Muziekprogramma. \
21.40 Le Divan. 22.00 Journal télévisé. [
22.30 Weerbericht. 22.35 Sports Loi- Êsirs. 23.30 Chocs. 00.30-01.00 Papier =Glacé. !

programmas’s Vrijdag televisie en radio

Nederland 1
"°O-13.05 Nieuws" voor doven en

KRnthorenden-
"25 Cousteaus herontdekkingvan°e wereld. Afl.: De Channel eilanden:omstreden wateren.
ai, nT)De appelgaard. Serie.*fl 5. (herh.).

Pimmetje Panda. Serie. Afl.:wie is de vervuiler ?
Journaal.46 De wereld van het marionet-

tenspel! Vandaag: het NederlandsePoppenspelers-echtpaar Henk en
Boerwinkel.

io„° Tekenfilmtestival.J9-00 Journaal.
■20 Mini Playbackshow special.
Peciale aflevering met alle liedjes
le Henny de afgelopen zes afleverin-
'en heeft gezongen. Tevens hoogte-

2ri neten ut de Mini-moppentrommel.
'T-05 ""Rigoletto. ppera van Verdi.
"■"m.v. Giuseppe Constanzo, Teren-de Sharpe, Elzbieta Szmytka, e.a.
[iet Opera Forum- en koor 0.1.v. Ga-
r|ele Bellini. Eerste acte. (Tevens opw*illllH

radio 4 in stereo.).
21.04 Programma-overzicht.
21.06 Rigoletto. Tweede en derde

acte.
22.30 Journaal.
22.40 Brandpunt. Actualiteitenru-

briek.
23.30-00.50 Concrete beat. Ameri-

kaanse tv-film uit 1984 van Robert
Butler, met John Getz, Kehn McMil-
lan, Darlanne Fluegel e.a. Mickey
Thompson is journalist. Hij is op zoek
naar een dakloze vrouw, die ervan
wordt beschuldigd haar baby door
verwaarlozing bij een brand te heb-
ben laten omkomen. Mickey doet ont-
hutsende ontdekkingen.

Z \axton Whitehead in 'Mar-viehead Manor'. (Nederland1 - 22.00 uur).

Nederland 3
NOS
08.55 Nieuws voor dovenen slecht-

horenden.
09.00 Het verhaal. Les 4.
09.30 Kijk, hier woon tk. Les 3.
10.00 Nieuws uit de natuur. Les 7
10.30 Muziek II: Les 3.
11.00-11.30 Schooltv-weekjournaal.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.46 Sesamstraat.
18.00 Paspoort (Pasaport). Weke-

lijks magazine in het Turks en Neder-
lands.

18.30 Cursus Grafische technieken.
Les. 10.

19.00 (TT)Het Klokhuis. Informatief
jeugdprogramma.

19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 De laatste reis. Tv-film van

Kees Hm en Otto Ketting, met Hans
Hoes, Judy Doorman, Michel de
Rooy e.a. Deze film is een speurtocht
naar fragmenten uit het leven van de
Nederlandse componist Matthijs Ver-
meulen (1888-1967) aan de hand van
zijn dagboeken en muziek.

'22.00 Aveux de Phèdre. Scène voor
sopraan en orkest opus 41 (1935),
van Wagner. Uitgevoerd door het Re-
sidentie Orkest 0.1.v. Voel Levi m.m.v.
de sopraan Teresa Cahill.

22.30 Journaal.
22.40 Gesprek met de Minister-Pre-sident.
22.50-22.55 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 SWF
08.20 Tele-Gymnastik. Les 25.
08.30 Telekolleg 11. Cursus geschie-denis. Les 8.
09.00-10.20 Schooltelevisie.
13.55 The Ballinish bowl. cursus En-

gels. Afl.: The loss.
14.10 Erlebte und gelebte Ge-

schichte. Serie over het leven in de
Middeleeuwen. Afl.: Ontdekkingen en
uitvindingen.

14.30 Telekolleg 11. Cursus geschie-
denis. Afl.: Imperialisme - am Beispiel
China.

15.00 Tennisturnier der Weltbesten.
Stuttgart Classics.

18.00 Hallo Spencer. Afl.: Wer ist die
Nummer 1?.

18.29 Die Yxilons.
18.31 Die Campbells. Serie. Afl.: Ein

aufregender Besuch.
18.56 Het zandmannetje.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Gesundheitstreff. Gezond-

heidstips. Vandaag: Taalstoornissen.
Presentatie: Gudrun Mainka.

20.15 Menschen und Strassen. Kar-
neval in der Severinstrasse, doxu-
mentaire over Carnaval in Keulen.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Tennisturnier der Weltbesten.
Stuttgart classics.

21.30 Kopfnuss. Cultureel magazine.
Presentatie: Volker privonitz.

22.00 lm Gesprach. Victor von Oer-
tzen in gesprek met Botho Sayn-Witt-
genstein.

22.45 Yes Minister. Serie met Paul
Eddington, Nigel Hawthorne, Derek
Fowlds e.a. Afl.: Durchs Nadelöhr.

23.35 Der MusikalischeSalon unter-
wegs. Muziekprogramma met Rolf
Sudbrack. Vandaag: Maurice Ravel.
M.m.v. het Auryn-kwartet en het trio
opus 8.

00.20-00.25 Laatste nieuws.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1-. 09.00

SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Teleshop.
09.30 Programma-overzicht. 09.35
Arme mit den roten Haaren. Afl.: Ein
Traurn wird war. 10.00 SAT 1 Bliek.
10.05 General Hospital. Afl.: Ein faszi-
nierendes Spiel. 10.50Koehen mit SAT
1. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Maske in
Blau. Duitse operettenfilm uit 1952 van
Georg Jacoby. 12.40 Telethema: Kul-
tur. 13.00 Tele-Börse. 14.00 Program-
ma-overzicht. 14.05 Superkater. Afl.:
Tippel bricht alle Rekorde. 14.30 Der
Nachste bitte. Afl.: Der fliegende Alfred.
14.55 Der Goldene Schuss. 15.05 Ge-
neral Hospital. Afl.: Gewissensbiss.
16.00 SAT 1 - Teleshop. 16.25 Der
Goldene Schuss. 16.35 Die Leute von
der Shiloh Ranch. Afl.: Der schwarze
Hengst. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 SAT
1 - Ihr privates Prograrnm. 17.50 SAT 1
Sportblick. 18.15 Glücksrad. 18.45 SAT
1 Bliek. 19.00 SAT 1 Wetter. Aansl.
Treffpunkt Lufthansa. 19.10 Simon
Templar - ein Gentleman mit Heiligen-
schein. Afl.: Die Abrechnung. Deel 1.
(om 19.40 uur onderbroken voor rekla-
me.) 20.00 SAT 1 Bliek. 20.10 Roots
Afl.: Kizzy. Deel 1. (om 20.40 uur on-
derbroken voor reklame). 21.00 SAT 1
Bliek. 21.10 Überfall auf die Queen
Mary. Amerikaanse avonturenfilm uit
1965 van Jack Donahue. (om 21.55 uur
onderbroken voor reclame) 23.05 SAT
1 Bliek. 23.15 Telethema: Umwelt.
23.30 HeiBe Katzen. Amerikaanse
spionagefilm uit 1966 van Ralph Tho-
mas. 01.10-01.20 Programma-over-
zicht.

SSVC
12.30 Schools.
12.45 Schools.
13.00 Children's SSVC.
13.15 Rainbow.
13.30 Hudson and Halls.
14.00 Nieuws en weerbericht.
14.30 Neighbours.
14.50 Family Fortunes.
15.15 Take the High Road.
15.40 Childrens SSVC.
16.00 Who's Next?
16.10 Hartbeat.
16.35 Count Duckula.
17.05 Blue Peter.
17.30 Blockbusters.
17.55 Scarecrow and Mrs. King.
18.45 Nieuws en weerbericht.
19.00 Top of the Pops.
19.30 Concentration.
19.55 Knots Landing.
20.40 The Joe Langthorne show.
21.05 Pieceof Cake.
22.00 Nieuws en weerbericht.
22.30 Friday night almost Live.
23.35-00.45 The movie.

Sky Channel
06.30 European Business Channel
07.00 Good morning Scandinavia.
08.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
08.05 The DJ Kat Show.
09.00 Dennis. __________
09.30 Transformers. "10.00 ««The Nescafé UK Top 40.
11.00 Cliff Richard.
12.00 ""The Coca-Cola Eurochart
Top 50.

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

19.00 Family Affair. ,
19.28 The Times Headline News.
19.30 Land of the Giants.
20.27 The Uniroyal Weather Report
20.30 Canon Fashion TV.
20.58 The Times Headline News.
21.00 Manimal.
22.28 The Times Headline News.
22.30 NFL American Football.
23.35 ""Countdown.
00.35 "«Canada Calling.
00.57 The Uniroyal weather report.
01.00 Jazz from Dean Clough.
01.30 African Culture Series.
02.25 Chet Baker.
03.20 Stephen Calloway.
03.35-06.30 Landscape Channel.

Radio 1 radioleder heel uur nieuws. 7.03 HetGe-
bouw, met Afdeling Binnenland;
Dorrestijns Persagentschap: De ta-
fel van NL; NL-Buitenlandreporta-
ge;De Bovenkamer. 12.56Meded.
voor land- en tuinbouw. 13.08 Hier
en nu. 13.35 Kerk vandaag. 14.05
NCRV-VIP-roem 16.05 VARA Ra-
dio 1 Vrijdageditie. 18.05 Berichten
en verkeersinfor. 19.02 Hobbyvita-
minen. 20.02 Water en vuur. 21.02
Jazztime. 2202 NCRV-vrijdag-
sport. 23.05 Met het oog op mor-
gen. 0.02-7.00 Veronica's Oh wat
en nacht, met om 0.02 Stemband;
2 02 Oh, wat een nacht; 5.02-7.00
Ook goeiemorgen.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.03 Het le-
vende woord. 7.10 Echo. 7.15
KRO's Ontbijtshow met om 8.03-
-8.13 Echo. 8.50 Postbus 900. 9.03
Adres onbekend. 10.03 In ant-
woord op. 11.50 Postbus 900.
12.03 Van twaalf tot twee (13.03-
-13.15 Echo). 14.03 Ratel. 15.03
KRO-familiehoorspel. 15.30 Ge-
rard de Vries draait op verzoek.
17.03 Nederlands hitwerk. 18.03
AVRO's radiojourn. 18.15 Uit stu-
dio en theater. 19.00-07.00 Zie Ra-
dio 1.

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

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg Ochtendcon-
cert. (8.00 Nws). 9.00 Spaanse lie-
deren. 9 50 Het internationale con-
certcircuit: Radio Symfonie Orkest
Berlijn 0.1.v. Riccardo Chailly
m.m.v. Alexis Weissenberg, piano.
11.15 Pianomuziek van Bizet en
Ravel. 11.55 De dirigent Roger
Norrington. 12.30 Jazz-op-vier-
concert: La Marmite Infernale.
13.00 Nws. 13.02 Promenade con-
cert: Muziek uit Spanje. EO: 14.00
Herinneringenaan Stoffel van Vlie-
gen. 14.45 Klein bestek. 15.30 Uit
de schat der eeuwen. 16.00Crème
du Baroque. 17.00 Cantates van
Bach. 17.40 The best of brass.
18.00 Nws. 18.02 Aspekten van de
Kamermuziek.l9.oo De Boven-
bouw: De Voorhoede. 20.00 Nws.
20 02 Rigoletto, opera van Verdi,
uitgevoerd door het Opera Forum.
22.30 Musica Nova Live. 23.30-
-24.00 NOS-Jazz: george Coleman
and his All Star Quartet.

Radio 5
6.30-6 49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 Het overzicht 10.00
Meer dan muziek. 11.00 Een leven
lang. 12.00 Nws. 12.05 Toegift.
12.15 Vrijzinnig Vizier. 13.00 Nws.
13.10 Het gebouw, met om 13.10
Standplaats Pakistan en Euroburo.
14.00 Dc stofzuiger. 14.25 Belas-
tingen. 14.45 Het geheim van het
museum. 15.00 Het gebouw, met
om 15.00 Het spoor; 15.50 Muziek
uit het gebouw; 16.10 Afdeling bin-

nenland; 16.45 Welingelichte krin-
gen INFORM. V.D. RIJKS-OVERH.: 17.45 Landbouwrubriek.
17.55 Meded. en schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18.10 Euroburo.
18.20 Uitzending van het P v.d.A.
18.30 Euroburo. 19.00 Programma
voor buitenlandse werknemers.
20.30 De bijbel open. 21.00
Schoolagenda. 21.15 Zicht op Is-
raël. 21.40-22.00 Theologische
verkenningen.

Omroep Limburg
7 15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel. Gast van de dag en
muziek. 8.05, 9.02. 10.02 en 11.02
Kort nws. 12.05-12.56 Middagma-
gazine: Limburg aktueel. Uit in Lim-
burg, agenda en muziek. 13.05,
14.02, 15.02 en 16.02 Kort nws.
17.02Reg. weerber. 17.05Limburg
Aktueel: Agenda en muziek 17.25
Licht Limburgs: muziek van en in-
form. over Limburgse musici. 17.55
Kort Nws. 18.05-18.07 Aankondi-
gingen.

BRT 2
6.30 Dag en Dauw. 7.00 Nieuws.
8.00 Nieuws. 8.12 Brussel X. 10.00
Nieuws. 10 03 Platenpoets. 11.55
Mediatips. 12.00 Limburg 1988.
13 00 Nieuws. 13.10Goed op Vrij-
dag. 14.00 Pluche en Plastiek.
16.00 Abraham al gezien? 17.00
Focus. 17.05 Pa, zing eens Ai
18.00 Moe, hoor eens hoe! 19.00
Nieuws. 19.10 Hitriders. 21.00 Wat
zijn dat voor toeren? 22.00 Nieuws
22.05 Country-Side. 23.30-2.00

Twee tot twee (om 0.00 uut.
Nieuws.)

satelliet
RTL Plus

06.30 Guten Morgen Deutschland.
Gevarieerd magazine.

12.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:
Killerinstinkt. (Herh.).

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

kaanse serie. Afl.: Die Erscheinung.
(Herh.).

14.05 Programma-overzicht.,
14.10 Mega. Jeugdmagazine.'(Herh.).
14.55 Programma-overzicht.
15.00 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. (Herh.).
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.

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

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

serie. Afl.: Whos afraid of Nurai She-
peni.

17.30 Mask. Tekenfilmserie. Afl.: Die
Erdmaschine. (Herh.).

17.50 RTL-Spiel.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Wildfeuer. (Herh).
18.45 RTL aktuell.
19.03 Karlchen.
19.10 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Mann.Amerikaanse serie. Afl.: Gei-
selrettung.

20.00 Weerbericht.
20.10 Der Schutzengel von New

Vork. Amerikaanse serie. Afl.: Agent
im Fadenkreuz. (om 20.25 uur onder-
broken voor reclame).

21.05 Kinoparade. Kijkers kunnen
kiezen uit de volgende speelfilms: 1.
Kennwort 'Schweres Wasser. Engel-
se speelfilm uit 1965 van Anthony
Mann. 2. Ein charmanter Hochsta-
pler. Amerikaanse speelfilm uit 1960
van Robert Mulligan. (om 21.45 uur
onderbroken voor reclame)

23.05 RTL aktuell.
23.25 Sadistico. Amerikaanse speel-

film uit 1970 van Clint Eastwood.
01.05-01.10 Betthupferl.

3 SAT
17.20 Mini-ZiG. Jeugdjournaal. 17.30
Die Biene Maja. Afl.: Die Königin
kommt. 18.00 ■Theatergarderobde.
Afl.: Der Kritiker. 18.25 Tips & Trends.
19.00 Heute. 19.22 3sat-Studio. 19.30
Die Wicherts von nebenan. Afl.: Heinz
in derKlemme. 20.15 Zur Sache. 21.00
Angst vor Berührung. Wat betekent
AIDS voor gezonde mensen? 21.45
Kulturjournal. 21.53 Sport-zeit Nach-
richten. 22.00 Zeit im Bild 2. 22.20 Spit-
ting image. 22.40 Der Ruf der Sybilla.
Een film van Clemens Klopfenstein.
00.30 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.
09.25 Capitol.
09.50 Everyday Yoga.
10.00 Videofashion!
10.30 Torn Keating on Painters.
10.55 Floyd on Food.
11.25 Exploring Gardens.
11.50 You in Mind.
12.00 Say Ah.
12.30 Kateand Allie.
13.00 Capitol.
13.25 Goodyear Weather.
13.30 Sons and Daughters.
14.00 The Lotus Eaters.
14.55 Goodyear Weather.
15.00 Tracking.
16.00 Supertime.
17.00 Supersounds.
18.00 Super News and Weather.
18.15 Classic Concentration.
18.40 Kate and Allie.
19.10 Twilight Zone.
20.10 Goodyear Weather.
20.15 Super Channel News.
20.30 Feature Film.
22.10 It's Garry Shandling's Show
22.40 Super Channel News.
23.00 Goodyear Weather.
23.05-00.45 Feature Film.

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-;
kasten 7.45 Veranstaltungskalen-
der 8.10 Presseschau. 8.30 Be-
sinnliche Worte. 9.05 Musikex-'
press. 10.00 Gut Aufgelegt. 12 00
Veranstaltungskalender. Musik bet
Tisch. 12.30 Presseschau. 13.00*
Frischauf. 14.05 Schulfunk: Hort.,
wie es klingt! 14.20 Musikzeit heite.-
Klassik leicht serviert. 15.00 Nach-'
mittagsstudio. 16.05 Spotlight.
Eurotops. 17.05 Oldiekiste 1800-
BRF-Aktuell. 18.40-20.00 Konzer-'
tabend.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9 00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Musikali-
scher Aperitif. 12.00 Is |a'n Dmgl
14.00Viva. 16.00Entenjagd. 17 08
RTL-Musikduell 17 50 Sport;
schop 18.00 RTL-MusikduelL
19.00Prima. 20.00-1.00 Ein junges
Musikprogramm.

WDR4
4 05 Radiowecker. 605 Morgen*
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.0.
Gut aufgelegt 14 05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Cafê-Konzerv
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express. 20.05 ZwischeQ
Broadway und Kudamm. 21.00 MiZ
sik zum Traurnen. 22.30-4 05
Nachtexpress.
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'Ik ben op de Pin Up Club net zo trots als Klasgenoten'

Jef Rademakers komt
met nieuw magazine
Van onze rtv-redactie

HEERLEN - Vanaf 29 novem-
ber liggen in alle kiosken in
Nederland en België 100.000
exemplaren van een nieuw
tijdschrift 'Pin Up Club Maga-
zine', 164 rijk van bloot voor-
ziene pagina's dik. Het is het
nieuwste project van de in
Brabant geboren Jef Radema-
kers (40), thans onafhankelijk
tv-producer te Hilversum, be-
denker en producer van on-
dermeer Veronica-program-
ma's als 'Pin Up Club' en
'Klasgenoten.'Het nieuwe
blad wordt op de markt ge-
bracht op de dag, waarop Ve-
ronica ook een aflevering van
'Pin Up Club' op tv vertoont.
„Schrik niet, in dat blad heb ik m'n
hele hebben en houden gestoken:
Een half miljoen gulden", zegt Jef.

" Maar je verwacht natuurlijk,
dat dat geld samen met een vet-
te winst op de kortst mogelijke
termijn weer terugkomt. Heb-
ben Veronica of een aan Rob
Out verwante b.v. er geen cent
ingestoken?

Jef: „Nee. Ik financier het blad hele-
maal alleen met geld van mijn pro-
duktie-maatschappij 'Dutch
Dream.' Zelfs als de oplage van het
eerste nummer helemaal zou wor-
den verkocht ben ik niet uit de kos-
ten. Ik hoop met dat eerste nummer
meer advertenteerders te lokken
voor het tweede nummer enzo-
voorts. Voorlopig gaat het blad vier
eer per jaarverschijnen."

" Financier je dat blad dan uit
de opbrengst van wat je met de
tv-versie van 'Pin Up' hebt ver-
diend?

„Nee. De afgelopen tijd is het zake-
lijk gezienzeer goedmet me gegaan.
Het door mij bedachte programma
'Klasgenoten' is aan tv-stations in
Engeland, België, West-Duitsland
en Oostenrijk verkocht. Met andere
landen, waaronder Amerika, ben ik
over de verkoop aan het onderhan-
delen. Het Engelse commerciële tv-
station ITV is al aan het tweede sei-
zoen 'Klasgenoten' begonnen. Kas-
sa. Je kunt wel zeggen, dat het 'Pin
Up'-magazine voor het grootste deel
door 'Klasgenoten' wordt betaald."

" JEFRADEMAKERS
...,/dle meisjes uit het tv-programma, de lekkerste meisjes van
Nederland dus, komen in het magazine"...

Amusement

" Vindt een voormalig weten-
schappelijk medewerker aan de
Universiteit van Amsterdam,
Jef Rademakers dus, het niet
ietwat beschamend geld en suc-
ces te oogsten via een kleffig
blootprogramma op tv en nu
ook nog met een van dit pro-
gramma afgeleid tijdschrift?

TV is voor mij louter amusement,
dat vooropgesteld. In mijn optiek is
een fenomeen als het tv-programma
'Pin Up Club' artistiek gezien net zo
waardevol als een documentaire
over een schrijver. Alleen al het feit,
dat er zoveel mensen naar kijken is
al een indicatie, dat mijn mening
met velen gedeeld wordt. Ik ben op
'Pin Up. Club' even trots als op
'Klasgenoten.' Voordat ik met 'Pin
Up' begon heb ik vijf, zes, zeven jaar
met de gedachte rondgelopen om
iets met erotiek op tv te doen. Om
ervaring op te doen heb ik eerst de
Bikini-story en de Nachtclub-pro-
gramma's op tv gebracht."

" 'Pin Up Club' kan worden ge-
zien als een voortzetting van
het ranzige semi-blootblad 'De
Lach', dat eind jarenveertig, be-
gin jaren vijftig in Nederland
met succes verkocht werd.
Heeft 'Pin Up' misschien ook te
maken met jerooms-katholieke
jeugdjaren, die je in het zuide-
lijke Roosendaal doorbracht?

Van de 100.000 exemplaren van het
nieuwe blad komen er 15.000 in de
Belgische kiosken te liggen. Dat is
geen toeval. Ze hebben daar een
vergelijkbare achtergrond als ik,
want ik ben inderdaad in een
rooms-katholiek gezin in Roosen-
daal geboren en getogen. Mijn pu-

berteit ging gelijk op met het stijgen
van de mini-rokken van Mary
Quint, beginjaren zestig dus. Ik ben
een onverbeterlijke meidengek ge-
bleven en daarnaast is het mijn tra-
giek, dat ik tv-maker ben geworden.
Over alles wat mij bezighoudt wil ik
een tv-programma maken. Ik ben
een tijd gek geweest van het werk
van de schrijver Gerard Walschap.
Toen heb ik over hem een tv-docu-
mentaire gemaakt. 'Je bent gek, on-
verkoopbaar', zeiden ze tegen me.
De NOS en de BRT hebben de do-
cumentaire uitgezonden en van
Walschap, die binnenkort 90 jaar
wordt, hoorde ik kort geleden, dat
het nog altijd de beste film is, die
over hem gemaakt is. En wat mijn
wetenschappelijke achtergrond be-
treft: ik zou eigenlijk psychologie
gaan studeren in Utrecht. Maar de
poel van ontucht Amsterdam trok
me als Roosendaalse aanstaande
student meer aan en daarom koos ik
Nederlands als studierichting aan
de Universiteit van Amsterdam. In
1972 studeerde ik af. Als weten-
schappelijk medewerker boeide me
vooral tv en moedertaal: Beeldedu-
catie. In het Amsterdamse café
Scheltema kwam ik de toenmalige
Hoepla-medewerkers Gied Jaspars,
Wim T. Schippers, Wim van derLin-
den tegen. Niet lang daarna maakte
ik 'Waar gebeurd' samen met Gied
en dat was dë start van meer dan 300
tv-programma's, die ik in de afgelo-
pen 15 jaar maakte."

" Wat er tot nu toe ontbrak was
het uitgeven van een tijd-
schrift?

„Ik wilde persé, dat zon blad er
kwam. Als een onderdeel van het
imperium, dat ik opgebouwd heb.
En als ik persé wil, dat zoiets er
komt dan ben ik daar niet meer van
af te brengen."

" Heb je tevoren marktonder-
zoek'verricht?

„Toen we met Playboy in Neder-

land begonnen heeft VNU miljoe-
nen in een marktonderzoek gestopt.
Dat onderzoek leverde op, dat er
plaats was voor een Nederlandse
Playboy met een oplaag van 60.000
exemplaren. Vanaf het begin ver-
kocht Playboy tussen de 120.000 en
150.00 exemplaren, het dubbele
dus. Al dat gedoe met marketing
staat volgens mij gelijk aan geld in
de plomp flikkeren."

De lekkerste
" Zal je Magazine niet erg op
'Playboy' gaan lijken?

„Nee, 'Pin Up Magazine' wordt twee
keer zo dik. 'Playboy' heeft per
nummer drie pictorials, dat zijn fo-
toreportages over blote meisjes.
Mijn blad heeft acht eigen originele
pictorials. Alle meisjes uit het tv-
programma, de lekkerste meisjes
van Nederland dus, komen er in.
Het worden echt acht kanjers van
foto-reportages. Verder een selectie
van de meest erotische brieven van
Gerard Reve, een prent van teke-
naar Muro, dat is toch kwaliteit, hé.
Een fantastisch stuk over 'Sex in
het dierenrijk', een kort verhaal van
Peter Hagtegius, een interview met
de hoogleraar Jos Frencken door
Bernadette de Wit enzovoorts."

" Je hebt ook een tijdje tv-kri-
tieken voor het weekblad Haag-
se Post geschreven. Je kraakte
in die periode nagenoeg alles
wat op de Nederlandse tv ver-
scheen. Zoals Ischa Meyer ook
in HP alles kraakte wat er op to-
neel door 'actreutels' aan het
publiek werd voorgezet. Via die
kritieken heb je jezelf 'Hilver-
sum' dus niet binnengeschre-
ven?

„Nee, ik werd tv-maker via Gied
Jaspars, Wim Schippers en dat hele
Scheltema-groepje er omheen."

" Welke functie heeft volgens
jouw nu zon programma als
'Pin Up'?

„Het programma functioneert
enorm in de strijd rond het feno-
meen hypocrisie. Natuurlijk ben ik
als klein katholiek jongetje uit 1949
door die hypocrisie gekoeieneerd.

Maar diezelfde hypocrisie is in het
Nederland van vandaag nog overal
terug te vinden. Dat geldt zowel 15-
-jarigen als ouderen. Van jongeren
krijgt het programma een waarde-
ring van 7,7. Bejaarden geven het
een rapportcijfer 4,8. Zon program-
ma noem je controversieel. Het is
geen wonder dat een figuur als de
oud-EO-directeur Dorenbos er zn
vuurpijlen op richt. Feministen, die
in de afgelopen 20 jaar velen onge-
lukkiger hebben gemaakt dan no-
dig was, worden in mijn ogen door
zon programma bestreden. Maat-
schappelijk gezien zie ik in het pro-
gramma mijn strijd terug, die ik te
voeren heb. Het vormt een bijdrage

aan een veel positiever denkenrond
de erotiek, daar ben ik van over-
tuigd."

" Het blijft een onderwerp, dat
makkelijk verkoopbaar is aan
een omroep als Veronica.

„Makkeijk verkoopbaar? Integen-
deel. 'Pin Up Club' maakt mij als tv-
producent verdacht in de ogen van
omroepen als NCRV en KRO. En
toch maak ik ook programma's voor
de KRO en vooral voor de NOS."

" Ga je verder met het begelei-
den van Willebrord Frequin
(KRO, 'Brandpunt') als quiz-
master, zoals afgelopen zomer?

„Met de KRO moeten daar nog be-
sprekingen over beginnen. Ik wil
met Willebrord zeker verder. Maar
voorlopig gaik mij vooral richten op
een nieuw tv-project rond Koos
Postema, volgend jaar."

Can can
Hoge ogen gooide de showdans-
groep die nu drie jaar bestaat. Ze
telt twaalf danseressen, van wie er
vier alsreserve fungeren. Ook traint
de „Nachwuchs" mee.
Het visitekaartje van „Cadence" is
de can-can, een uit de sloppen van
Algiers afkomstige dans die een
eeuw geleden de polka en de galop
in de Parij se dans- en prethuizen
verdrong. „La Goulue" was de can-
can-danseres bij uitnemendheid,

„Moulin Rouge" de vereenzelving
van deze warreling van kanten ju-
pons, hoge zwarte kousen en jarre-
tel-es, met als apotheose de spagaat.

Charlotte van Rooyen is nooit in de
Moulin Rouge geweest, maar heeft
wel de video-opnamen van de can-
can a la Moulin Rouge gezien. „De
dans vergt een grote lenigheid van
de meisjes. Daarom heeft geruime
tijd een fysioterapeut hen begeleidt.
De meisjes weten nu hoe ze zich
moeten opwarmen en uitrekken".
Veel aandacht kreeg ook de mi-
miek. „Er moet op de Bühne een uit-
straling van een can-can-danseres
uitgaan", doceert Charlotte (33). Bij-
gevolg parelt het bolwerk van de
tanden en is er gedurig die starlet-
achtige smile. Ook wordt er wulps
gegild en gekrijst. „Topgiller" en
„hoofdkrijser" is Anke Logister.

Met 14 is Maaike Knijff de jongste
van de groep.De teener lijkt weleen
twenner. Ze pendelt dagelijks van
Heerlen naar Maastricht, waar ze op
een Vrije School zit. „Tot nu toe zijn
studie en balletrepetitie goed met
elkaar te combineren".

Oudste met 24 lentes is Astrid Sa-
velberg uit Nyswiller. Ze is meester
in de rechten. Momenteel volgt de
juriste een managementsopleiding.
Ze heeft sinds haar zesde balletles
gehad. Ze vindt showdansen een
leuke ontspanning. „De can-can is
een uitdaging. Om die te kunnen
uitvoeren moet je een goede condi-
tie hebben en hard trainen".

Twee keer per week wordt gerepe-
teerd. Behalve de can-can hebben
de „La Goulue's van Versiliën-
bosch" nu ook de charleston, de
samba en een wervelende Weense
wals in de benen. Voorts staat een
haremdans op het repertoire. Ze
wordt uitgevoerd rond een promi-

nent die op een kussen plaat rtVji
nemen en als een pasja in de w3**j
wordt gelegd. De meisjes v°?U
buikdansen voor hem uit en rei'
hem hapjes en drankjes aan.
Kortom: „De groep is na drie.l/
klaar voor regelmatige optrede" i
vindt Charlotte van Rooyen.
„Natuurlijk geen drie optredens »»|
avond of in drie opeenvolg^-
weekends", voegt DSM-emp'^
René van Rooyen (42), de ech*<
noot van Charlotte en de maA
van Cadence, hieraan toe. <<^J
vraag je om problemen met vrie' j
jes en ouders. Het animo is er %
gauw vanaf. Het is nu een heerW^groep. De meiden verdienen het
te worden betaald. Tot nu toe *dat niet haalbaar. De opstartko? j

zijn niet gering. Voor elke dans 's,
een apart pak. Elke can-can-uitv ,
ring kost vier tientjes aan netfc
sen " ■<.Maar de„La Goulue's van Versü' j
bosch" zeuren niet. Ze danser» 2|
zingen voor hun plezier. Want OJ|
dat kunnen ze: zingen. PascaleJJpels, die in Antwerpen pedago»J
studeert, toon- en tekstdichtte *Jheus strijdlied, waarmee ze op'
men.

„We komen aan: de deuren zu)Oa
open.
De rode loper rolt men uit.
Zou 't Cadence zijn die komt op'
den?
Ja, ik hoor 't aan 't gefluit", j

zo zingen de „La Goulue's van Ve
liënbosch". .

Nederlandse top veeertig

HEERLEN - Een overzicht van de Neder-
landse top veertig, zoals die op deze vrij-
dagmiddag vanaf 15.03 uur weer valt te be-
luisteren bij Veronica op Radio 3.

1(1) Teardrops - Womeck & Womack
2 ( 2) Don't worry, be happy - Bobby McFerrin
3 ( 8) We rule - Wee Papa Giri Rappers
4 ( 6) Lovely day '88 remix - Bill Withers
5 ( 9) Tears run rings - Mare Almond
6 (13) Big Fun - Inner City
7 ( 3) Desire - U 2
8 (10) Manish Boy - Muddy Waters
9 (17) Stand up for your love rights - Yazz

10 ( 4) A groovy kind of love - Phil Collins
11 ( 5) Riding on a train - The Pasadenas
12 (18) Think (about it) - Lynn Collins
13 (29) Kiss - The Art of Noise & Torn Jones
14 ( 7) Domino Dancing - Pet Shop Boys
15 (—) Orinoco flow - Enya
16 (21) Vanmorgen vloog ze nog - Tsjechov
17 (11) One moment in time - Whitney Houston

18 (—) Smooth criminal - Michael Jackson
19 (22) I wish U heaven - Prince
20 (12) Bad medicine - Bon Jovi
21 (14) Failing in love again - London Beat
22 (34) Indestructible - Four Tops
23 (25) Listen to the voices - Labi Siffre
24 (30) I hate myself for... -Joan Jett & The Black-
hearts
25 (16) I don't want your love - Duran Duran
26 (33) Halt mich - Herbert Grönemeyer
27 '15) She wants to dance with me - Riek Astley
28 (37) This feeling - Sam Brown
29 (20) The harder U try - Brother Beyond'
30 (—) Take a look - Level 42
31 (—) Never trust a stranger - Kim Wilde
32 (—) Till I loved you - Barbra Streisand & Don
Johnson
33 (—) Harvest for the world - The Christians
34 (23) 1919 Mainstreet - Mark Anthony
35 (26) Mushanga - Toto
36 (19) The only way is up - Yazz
37 (27) Where did I go wrong - UB 40
38 (28) Don't rock the boet - Midnight Star
39 (24) Heaven in my hands - Level 42
40 (35) Read Tny lips - Gerard Joling

'La Goulue’s van Versiliënbosch' klaar voor méér

Elke can-can kost vier
tientjes aan netkousen

door jan van lieshout
VERSILIËNBOSCH/HEER-
LEN - Het was het absolute
hoogtepunt van de voorstel-
avond van aankomende arties-
ten die de Bond van Carna-
valsverenigingen in Limburg
(BCL) zo pas hield. De dames
dansten de can-can met het-
zelfde temperament en raffi-
nement als de ballerina's uit
de „Moulin Rouge" in Parijs.
IJverig noteerden talentenja-
gers naam en adres van hun
leidster: Charlotte van Rooyen
die aan de Heerenweg in Ver-
siliënbosch een balletstudio
heeft.

Feitelijk is Charlotte onderwijzeres
„Ik kwam in de pechjaren aan de
markt. Er waren te weinig kin-
dertjes. Bijgevolg vloog ik eruit",
lichtzij sip de breuk in haar carrière
toe.
Sedertdien liet Charlotte Lechner
de kindertjes tot zich komen. Met
nieuw elan begon ze in de Oude
Kerkstraat in Heerlen een balletstu-
diootje. Ze was zes, toen ze zelf de
eerste balletlessen van Elisabeth
Baarts kreeg. In 1982 verhuisde ze
naar de Heerenweg in Versiliën-
bosch, waar ze ook fitnesstraining
gaf.
„Die aerobic-rage is voorbij", is haar
ervaring. „Ook is er de laatste jaren
een duidelijke verschuiving van
jazz naar klassiek ballet".
In 1985 trad de balletschool van
Charlotte van Rooyen-Lechner voor
het eerst naar buiten. Weiten was de
plaats van handeling. Het Corne-
liushuis in Heerlerheide bleek te
klein voor de belangstelling die de
tweede show in februari van dit jaar
lossloeg. Er moesten twee voorstel-
lingen worden gegeven. Beide ke-
ren zat de zaal afgeladen vol.

" De „La Goulue's van Versilinbosch": v.l.n.r. „topgiller" en „hoofdkrijser" Anke Logister (M
Manon Schmitz (18), mr Astrid Savelberg (24), Francis Munnich (18), MaaikeKnijff(l4), Mam;
Habets (23), Pascale Pepels (21) en Renate Cox (19).

Mysterieuze
Johnny Camaro
blijkt Alfred
la Garde

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - Achter Johnny
Camaro, de schijnbaar negroï-
de zanger van de persiflage op
Bobby McFerrin's succes-
nummer 'Don't worry, be hap-
py', gaat Countdown Café-pre-
sentator Alfred la Garde
schuil.
De disejockey heeft een Neder-
landstalige versie van de song opge-
nomen en er een plaatje met dezelf-
de titel ('Don't worry, Be Happy').
De Veronica-discjockey zingt met
een schijnbaar onvervalst Suri-
naams accent 'Don't worry, ga toch
happy wezen' in plaats van de origi-
nele Engelstalige tekst, waarmee
Bobby Mc Ferrin nu op de derde
plaats in de hitlijsten staat.

Hoewel een en ander als een grapje
was bedoeld, lijkt het uit de hand te
lopen. Volgens een woordvoerder
van platenmaatschappij Polydor
zijn intussen meer dan 2.500 exem-
plaren van Johnny Camaro's num-
mer verkocht. „En dat terwijl de
plaat nog niet eens in de tipparade
staat", aldus de zegsman. La Garde
heeft bepaald dat de opbrengsten
van de plaat ten goede komen aan
een Surinaamse instantie in ons
land.

Verkiezingen VS
slecht bekeken

HEERLEN - De uitgebreide uit^Jdingen, in de nacht van dinsdaf? i
woensdag, van de NOS op Ne*3
land 3 en de ATV-omroepen op 2
derland 2 rond de Amerikaanse rl
sidentsverkiezingen hebben we'j
Nederlanders uit de slaap ge^H
den.
Bij het begin van de uitzending
Nederland 2 (om 00.45 uur) ke*3
150.000 mensen, maar dat aa^Snam na een paar uur af tot 20-^j
Om 4.30 uur stonden 40.000 tv-*|
stellen aan en de uitzending om 'J
uur woensdagochtend trok 180- |
belangstellenden.
Op Nederland 3 (NOS) liep het *tal kijkers van 150.000 om 23.00 "1
terug naar 5000 om 02.00 uur.
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" Wilma deRooy (metfluit-
ketel) en vriendin Greetje
Meekels treffen voorberei-
dingen voor de 'droge' dag
die hen te wachten staat.

Foto: 3-POOT.CHRISTA
HALBESMA

De vereniging PAK's had dat
geëist omafat naar hun mening

Volgens een 'woordvoerder van
de vereniging zijn alle onderzoe-
ken in het kader van de sane-
ringsvoorbereidingen op 1 de-
cember afgerond. Die worden
dan besproken tijdens een verga-
dering met de projectgroep. Vol-

Rekening
" Lacherlich' vindt Uwe Hof-J'fian uit Düsseldorf wat hem
fêteren in Hoensbroek is over-zien. Maar jekunt er ook heel

ot andere, minder vriendelij-
?;■ °ei_oordi..gen voor uittrek-J*71- Hoffman gaat per 1 decem-
ri,9- ls verkoper werken bij Be-
rirfVc. ' let vleesverwerkingsbe-

l3J tn Landgraaf. Dus huisje
j£.boompje zoeken; beestje had
tin

a*' Huis gevonden, dus op«aar- de AMRO-bank voor een
Ofhij een legiti-

atte kon tonen. En dus kwam_ 9'oedje-nieuu.e 'Ausweis' op
je. Zo nieuw dat de bankem-

achter zijn oren krabde, een rondgang langs zijn col-
g 9a, s waakte. Niemand die het
e P*astificeerde kaartje al eensmer gezien had. Na lang
jachtenkreeg Herr Hoffman te. ren dat zijn kaartje (geldig, ' en met '98) verlopen was.b^-rner dus. Maar Hoffman

Van onze verslaggever

Rekening(2)
ftO w er Quadvlieg van AM-iaeS! oensbr°ek geeft toe het
nen tlï? ltskaartje niet te ken-
HeP

n belde zelfs noa met_
e e"en maar ook daar hadden

noo nieuwe Duitse ausweis
Hof/100*1 Qezien. Jammer voor
*khii an' maar iedereen moet
W le9itimeren. ,JEn met bui-
zichtn s zÜn we extra voor-
to-M11»". aldus Quadvlieg. „We
tya

en niet discrimineren,
g^ ar we moeten wel oppassen".
'tüe nofmt het voorbeeld van
«enej,En°elsen die onlangs bij
W-j in het noorden des
donT met zakken oeld er van-Uitl Singen. Dat het gesprek
Qqgoelijk 'onvriendelijk van
„j/" werd, betreurt Quad-
-I*- Binnenkort krijgt hij
Hof} l)ens noa een 002ebriefvan
ieruan e inmiddels een an-c oank aan het zoeken is.

voegd

Wethouder A. Coumans heeft dit
bereikte principe-akkoord gisteren
bekend gemaakt. Met het totale be-
drag van 58 miljoen gulden hoopt
Kerkrade inkomsten die het de ko-
mende tien jaarmisloopt, te kunnen
dekken..„We hebben niet slecht ge-
boerd", oordeelde wethouder Cou-
mans over het bereikte akkoord.
Het miljoenenbedrag zal aan de ge-
meentelijke reserves worden toege-

Sjlager
(Ja„° een nachtje slapen en
W U'eet Heerlen welke 'vaste-
\>o^essjla9er' de carnavalshit
-T7l 1989 wordt. Want zater-
Pa. avond worden in het Kegel-
Üepfif etf inzendingen beoor-
.e'a. Dit 'sjlagerkonkoer' be-

vint om half negen

i>al ' noa meer over carna-
d-■ Alleen minder 'leuk' dan
ja horige koffieslokje. Door een
nlJj'V1-erlijk misverstand is ge-
"dL '*at e Hulsbergse carna-
de Sverenigin g Beumerwalders
u- Prinseproclamatie moeten
tj- sf_ellen naar 6 januari omdat
]/ beoogde prins overleden is.
aQ . rouw is echter geen enkele
He!1 ding. Hoe dit misver-b^d de krant haalde? Mag u
(ja

l weten: de eerste kandi-
r^'Prins liet, overigens te-
o_ e , >.. afweten vanwege het
'to iden van zijn zus. De
ee?il. e kandidaat-prins kreeg
'b hartaanval. Logisch dat de
9e« 71erwalders' na zoveel te-
nip aa de verkiezing van de
loj prins hebben uitgesteld
ï_t in Januari.slot, onze excuses.

Misverstand

Grotius

Van onze redactie economie De derde eenheid wordt de onder-
houdsafdeling (Field Service). Ten-
slotte is er het servicecentrum,
waarin CIS computerfaciliteiten ter
beschikking van klanten stelt of
waar een klant een eigen computer
stalt onder het beheer van CIS (Fa-
cility Management).

HEERLEN - De aandeelhou-
ders van het automatiserings-
bureau Circle Information
Systems (CIS) in Heerlen zijn
akkoord gegaan met een in-
grijpende verandering van het
bedrijf per 1 januari volgend
jaar. Voor een beperkt deel
van de 128 personeelsleden,
maximaal 10-15 mensen,
brengt de nieuwe organisatie-
structuur een omscholing met
zich mee. Volgens H. Smits,
sinds juni jl. directeur van
CIS, wordt met de omvorming
van de organisatie 'een grotere
mate van continuïteit' bereikt.
Vorige maand ontstond onrust on-
der het personeel, toen plannen
voor een reorganisatie ter sprake
kwamen. Directeur Smits bena-
drukte bij die gelegenheid al dat er
geen ontslagen zullen vallen. Hij
voegde daar gisteren aan toe dat dit
evenmin het geval zal zijn, wanneer
herplaatsing binnen CIS niet mocht
lukken. „Dan kan dat nog altijd wel
binnen Philips," aldus Smits. De
elektronicafabrikant is (via het tele-
communicatiebedrijf) voor 50 pro-
cent eigenaar van CIS.

Volgens afspraken die zijn 'gemaakt
bij de opheffing van Computer Cen-
trum Limburg (de rijksdienst die
aan de vorming van het CIS vooraf
ging), doet de overheid per 1 maart
1989 het resterende belang van vijf-
tig procent weg. Dat is nu nog in
handen van BinnenlandseZaken en
de Industriebank LIOF en zal naar
verwachting worden overgenomen
door Philips Telecommunicatie, die
daarmee 100 procent eigenaar van
CIS wordt.

Directeur Smits verwacht dat de
nieuwe CIS-eenheden zich vrijer in
de markt kunnen gaan bewegen,
doordat de binding met één leveran-
cier komt te vervallen zonder dat
die relatie overigens wordt beëin-
digd. Het feit dat Philips naar ver-
wachting een groeiend belang in
CIS gaat verwerven, zal overigens
niet een nieuwe beperking beteke-
nen.

Bevoegdheden
Kerkrade is gedwongen de twee ge-
meentelijke nutsbedrijven over te
dragen aan de WML en de PLEM.
Vanwege een gewijzigde Waterlei-
dingwet heeft de provincie grotere
bevoegdheden gekregen en beslo-
ten de waterproduktie en distribu-
tie in geheel Limburg in handen te
geven van de WML. Hoewel er met
betrekking tot de electra nog geen
dwang is uitgeoefend, heeft de Re-
gionale Commissie Limburg ruim
een jaar geleden voor Kerkrade be-
sloten dat het gemeentelijk electri-
citeitsbedrijf door de PLEM diende
te worden overgenomen.

" Pierre Spronck op het door vandalen geteisterdekerkhof van Simpelveld. \
FOTO: 3POOT/CHRISTA HALBESMA

'Vandalen afschrikken met
scheermesjes in bloemen'

Diefstal en vernielingen op begraafplaats Simpelveld

De werkplaats van beide Kerkraad-
se nutsbedrijven aan de Hammolen-
weg zal door de overdracht nutte-
loos worden. De kapitaalsvernieti-
ging is volgens Coumans 'meegeno-
men' in de afkoopsom. Hij toonde
zich gisteren uitermate tevreden
over het bereikte akkoord. Met de
onderhandelingen werd ruim twee
jaar geleden een start gemaakt.

Prijzenswaardig

SIMPELVELD - De algemene
begraafplaats in Simpelveld is
de laatste maanden doelwit
van dieven en vernielzuchti-
gen. Talloze vazen, snijbloe-
men, kaarsen en bloemstuk-
ken verdwijnen spoorloos van
de graven ofworden kapot ge-
trapt. Politie en gemeente
staan voor een raadsel. Om de overgang zo soepel mogelijk

te laten verlopen is door beide par-
tijen en in overleg met de vakorga-
nisaties een sociaal begeleidings-
plan opgesteld.

Wethouder Coumans: „Twee jaar
lang hebben de ambtenaren in grote
onzekerheid verkeerd. Het is prij-
zenswaardig dat ze zo lang geduld
hebben weten op te brengen. Deze
week worden de eerste gesprekken
gevoerd met de ambtenaren over
overplaatsingen en dergelijke."Hij gaat het bedrijf nu opsplitsten in

vier eenheden, dieelk een eigen ver-antwoordelijkheid hebbenvoor ver-
koop en omzet. De grootste afdeling
wórdt software-ontwikkeling. Ver-
der komt er een CD-ROM kennis-
centrum, dat zich gaat toeleggen op
de digitaleopslag van beeld en data.

De belangrijkste wijziging is datCIS niet meer afhankelijk blijft van
één leverancier, zoals jarenlang het
geval is geweest. De afzetmogelijk-
heden waren daardoor beperkt,
vooral nadat de leverancier zelf de
service na verkoop ging behartigen
- het terrein waarop CIS zich juist
had toegelegd. „De marktmogelijk-
heden waren beperkt. Het verwach-
te succes bleef uit," aldus Smits.

Splitsen

Bij de opstelling van de nieuweplannen is volgensSmits elke 'disci-
pline' uit het bedrijf betrokken ge-
weest. Door de ondernemingsraad
is een organisatiecommissie in het
leven geroepen, die de OR over de
plannen heeft geadviseerd. Zowel
het interne overleg als de vakbon-
den hebben inmiddels ingestemd
met de voornemens.

Een oplossingligt (nog) niet voor de
hand omdat de begraafplaats 's
nachts geopend blijft. Bovendien
zijn er door bewoners van aangren-

hans rooij akkers

De politie in Simpelveld wil best
meewerken om de vandalen op te
sporen. „Maar", zegt politieagent
Jos Debets, „wij hebben veel te wei-
nig personeel om daarregelmatig te
patrouilleren. Het is niet te controle-
ren, omdat de strafbare feiten zowel
overdag als in de nachtelijke uren
plaatsvinden."

zende huizen illegaal paden aange-
legd dierechtstreeks op het kerkhof
eindigen. Daardoor hebben onge-
wenste bezoekers diverse mogelijk-
heden om ongezien het kerkhof te
betreden. Gedupeerden zijn inmid-
dels tot actie overgegaan nu hulp
van politie en gemeente vooralsnog
achterwege blijft. Mensen staan
uren achter struiken en heggen om
de daders op heterdaad te betrap-
pen. Sommigen hebben zelfs
scheermesjes in dure bloemstukken
bevestigd...
„Dit kan zo niet langer", zegt Pierre
Spronck (58). Hij onderhoudt al elf
jaar de begraafplaats. „De klachten
stapelen zich de laatste maanden
op. De dieven hebben het voorzien
op de duurdere bloemstukken. Zij-
den boeketjes, die in de winkel ze-
ker veertig gulden kosten, verdwij-
nen regelmatig. Van mooie porselei-
nen vazen vind jeuitsluitend nog de
scherven. Een tante van mij heeft
hier al uren achter een hoge boom
gepost in de hoopeen vandaal te be-
trappen. Maar tot dusvertevergeefs.
Er is ook een nabestaande die sinds
kort scheermesjes tussen de bloe-
menverstopt. Dat is ook een manier
om zon vreemde gast te verrassen,
maar het is niet dé oplossing".

een vers boeket op het graf, tweeuur later stond er niets meer. De ge-
meente en de poltie moeten snel in-
grijpen."

Verwijderen
Wim Moison, woordvoerder van de
gemeente Simpelveld, reageert:
„Wij zijn volledig op de hoogte van
die vervelende toestanden. Er wor-
den zeker maatregelen genomen.
Wie illegaal een pad naar het kerk-
hof heeft aangelegd, wordt een de-
zer dagen gesommeerd dit te verwij-
deren. Verder gaan wij opnieuw be-

kijken of het zinvol is de begraaf-
plaats van negen uur 's avonds tot
halfacht 's morgens te sluiten. Maar
dat moeten B en W beslissen."

Bisschop Gijsen
wijdt kruisweg
kerk Heilust in

KERKRADE - In
de parochiekerk
van O.L. Vrouwe
van Altijdduren-
de Bijstand in
Heilust (Kerkra-
de) zegent bis-
schop Gijsen zon-
dag om kwart

over elf de 14
nieuwe kruisweg-
staties in, die
door de plaatse-
lijke kunstenaar
Geelen zijn ge-
maakt.
Bisschop Gijssen
zal de plechtig-

heid samen met
oud-pastoor
M. Hanneman
(deken van
Horst), pastoor
C. Dogge en de-
ken Schnackers
van Kerkrade lei-
den.
Het parochiële
koor Sint Ceaci-
lia zal met Theo
van Gemert, ver-
bonden aan de
opera van Wup-
pertal, de plech-
tigheid opluiste-
ren.
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Lisa Conraads komt dagelijks op de
begraafplaats. Zij verzorgt dan de
graven van haar man en haar zoon.
„Ik heb de laatste maanden al vijf
maal nieuwe bloemen moeten ko-
pen. Schandalig wat er gebeurt. Vo-
rige week zette ik op zondagmiddag

Kerkrade verkoopt
zijn nutsbedrijven

Overdracht aan WML en PLEM per 1 januariIngrijpende verandering bij
Circle Information Systerns

Geen ontslag.
wel omscholen
van personeel

Van kwaad tot erger
KERKRADE - Van kwaad tot erger. Dat is van toepassing op LenieZeevaarders uit de vervuilde Kerkraadse Hopelwijk. Zij verhuisde
gisteren van Kanariestraat 58 (enigszins vervuilde achtertuin) naar
nummer twee in diezelfde straat. Daar is een concentratie Polycycli-
sche Aromatische Koolwaterstoffen in de tuin aangetroffen die ern-
stiger is dan in haar vorige tuin. Haar nieuwe stek komt zelfs in aan-
merking voor sanering.

Lenie Zeevaarders kan zich daar echter niet druk om maken. Ze heeft
het nieuwe huis gehuurd, omdat nummer 58 te groot was. „Ik woon al
in de Hopel sinds mijn geboorte. Als kind hebben we gespeeld op het
mijnterrein. Ook op en bij depekberg die nu achteraf de veroorzaker
blijkt te zijn van de vervuiling.Allerlei mensen die zeggen dat ze ziek
worden van de vervuiling praten onzin."

KERKRADE - Voor bijna 58
miljoen gulden wil Kerkrade
het gemeentelijk waterleiding-

bedrijf en het gemeentelijk
electriciteitsbedrijf overdra-
gen aan de Waterleiding Maat-
schappij Limburg (WML) en
de Provinciale Limburgse
Electriciteits Maatschappij
(PLEM). Dit voorstel komt in
de eerstvolgende raadsverga-
dering aan de orde. Van de 67
ambtenaren die momenteel bij
beide takken van de gemeente
in dienst zijn, gaan er 44 over
naar de WML en de PLEM. De
anderen blijven ambtenaar op
de Algemene -Technische
Dienst van de gemeente Kerk-
rade. Er vallen geen gedwon-
gen ontslagen.

hjnderdaad, gisteren stond
in ,al in deze koffiekolom. Na-
nf yfc dat de leerlingen van het
\_*°tiuscollege f 14.281,60 bijeen
£ öoen gelopen voor Bangla

Dit snelle nieuws kan nu
tj. rden aangevuld. Niet alleenet een blije kiek. Maar ook met
tj bestemming van het geld:
j£.n mille gaan naar de SOS-nderdorpen in Bangla Desh.
s , rest komt ten goede aan een< ■Lftool in Ladakh, India.
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Badkuipen vol vanwege onderzoek drinkwater

Hopel even 'droog'
Van onze verslaggever gend jaar zullen de - deels in-

grijpende - maatregelen uitge-
voerd worden. De provincie
heeft reeds bij voorbaat niet uit-
gesloten dat verschillende tui-
nen afgegraven dienen te wor-
den.

een drinkwater-onderzoek van
de gemeente Kerkrade niet af-
doende zekerheid zou hebben
gegeven. Bewoners van de der-
tien huizen in de Kwikstaart-
straat en de Kanariestraat heb-
ben gisteravond vóór acht uur de
badkuip vol water moeten laten
lopen om in ieder geval tot van-
avond over genoeg water voor
huishoudelijk gebruik te be-
schikken.

KERKRADE - Dertien wo-
ningen in de Kerkraadse
wijk Nieuwe Hopel zitten
vandaag de hele dag zonder
water. In de met Polycycli-
sche Aromatische Koolwa-
terstoffen (PAK's) vervuil-
de wijk wordt vandaag door
het Projectbureau Indu-
strieel Afval uit Sittard on-
derzoek gedaan naar het
drinkwater.



Verlies van de centrale rol van
huisarts en diens 'zeeffunctie' ri
ting ziekenhuis zal uiteindelijk'
den tot een doolhofvoor de pat»
zo vinden de opstellers J. Knotl
rus, H. Crebolder en C. de GeusJ

Dubcek bang
niet terug
te mogen

HEERLEN/MAASTRICHT - Drie
hoogleraren, verbonden aan de
vakgroep huisartsgeneeskunde
van de RL in Maastricht, zeggen
het ergste te vrezen voor derol van
de huisarts in de toekomst. In een
artikel van hun hand dat vandaag
verschijnt in het artsenblad Me-
disch Contact plaatsen ze kantte-
keningen bij de plannen van de
overheid op basis van het rapport
Dekker. Daarin zijn, zo vinden zij,
grote veranderingen voorzien in de
zogenaamde eerste lijnsgenees-
kunde, ofwel de dienstverlening
door huisartsen.

ROME - Alexander Dubcek, de
der van de 'Praagse Lente' in 1'
is bang dat hij van Italië niet J
Tsjechoslowakije terug kan kei

De schrijvers tonen zich vooral on-
gerust over het verlies van de cen-
trale positie van dehuisarts. Ze stel-
len: „Het generalisme (basisbe-
kendheid - red.) van de huisarts
dreigt verloren te gaan in een bonte
mengeling van medische hulpverle-
ners, cq werkzoekende artsen (...)
die elk hun eigen zorg aanbieden
aan de consument."

Dubcek vertrekt vandaag dag
Praag naar Italië, waar hij zondal
de universiteitvan Bologna een'
doctoraat in de politieke we)
schappen in ontvangst neemt.

De man dietwintig jaar geledenl
de basis stond van het 'sociaW
met een menselijk gezicht', !
welk experiment troepen van'
Warschaupact een eind maak*
zei tegen het Italiaanse persbulj
ANSA dat de Tsjechoslowaaj
autoriteiten weinig speelruimte!
ten aan meningen die niet strol
met de officiële opvattingen.

Waartoe dit in de praktijk zou kun-
nen leiden wordt noch uit het rege-
ringsstandpunt, noch uit het artikel
van de professoren helemaal duide-
lijk. Uit beide geschriften kan indi-
rect wel worden opgemaakt dat 'de
markt in de huisartsenij waarschijn-
lijk opengaat!

De hoogleraren doelen daarbij op
de passage uit het regeringsrapport
'Veranderingen Verzekerd': „Ande-
re aanbieders kunnen nu in begin-
sel ook de desbetreffende diensten
aanbieden".

Enige en algemene kennisgeving
voor Beek en omstreken

t
Rust
Te zijn, bij wie er niet meer zijn
heel diep in je gedachten
en niet met woorden lang en luid,
kan af en toe een stillepijn verzachten,
er gaat een wonderlijke rust van uit.

Toon Hermans
In dankbare herinnering aan wat hij voor ons betekende, delen wij u
mede dat wij heden afscheid hebben genomen van onze dierbare vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

J. Huub Bogman
drager van de orde St. Sylvester

ridder in de orde van Oranje Nassau
echtgenootvan wijlen

M. Lisa Maassen
Hij overleed op de leeftijd van 78 jaar, voorzien van de h. sacramenten.

Kinderen
Kleinkinderen
Familie Bogman
Familie Maassen

6191 JR Beek, 10 november 1988
Heirstraat 13
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op maandag 14 november
om 11.00 uur in de St. Martinuskerk te Beek, waarna aansluitend de be-
grafenis op de Nieuwe Hof.
Zaterdagavond tijdens de h. mis om 19.00 uur zal de dierbare overledene
bijzonder herdacht worden in voornoemde kerk.
Er is geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van Uitvaartcentrum Dae-
men & Zn., Prins Mauritslaan 5 te Beek. Gelegenheid tot afscheidnemen
dagelijks van 18.00tot 18.45 uur.

Enige en algemene kennisgeving
Wij geven u kennis dat op 6 november 1988, na een lang-
durig ziekbed, toch nog onverwacht is overleden, ge-
sterkt door de h.h. sacramenten, onze tante Rie, mej.

A.M. van der Waart
op de leeftijd van 76 jaar.

Uit naam van de familie:
G.J.C. Bloemen

Geleen, 10 november 1988.
Corr.adres: G.J.C. Bloemen,
6 rue de la Bréchetelle, 78 Plaisir, France.
Overeenkomstig haar wens, heeft de crematie, op 10 no-
vember 1988, plaatsgevonden te Geleen.

Voor de patiënten acht de regering
dit een positieve zaak, mede door
een grote onderlinge concurrentie
onder artsen. De beste service zal
worden beloond door de grootste
klandizie. De hoogleraren verweren
zich door te stellen: „Men kan zich
niet aan de indruk onttrekken dat,
daar waar de Boeremaklinieken le- ENSCHEDE - De overheid tt

jongeren die op het criminele I
zijn geraakt, aan een baan help
Dat is de enige manier om ze vi'
criminele hock te halen. Opl
symposium 'Ik sloop niet, ik spj
in de Twentse Schouwburg in I
schede hield drs Janssen van JCriminologisch Instituut in GroJgen minister Brinkman giste]
voor dat de regering dringend 4
ciale banen moet creëren m
'meervoudige achterstandsjofl
ren'.

Deze jongerenkomen uit proble'
gezinnen, haken af op school, n
ben constant financiële probleil
en komen uiteindelijk in een gij
terecht waarin crimineel ged
normaal is.
Een tweede voorwaarde voor.
oplossen van de jeugdcriminaÜ
is het invoeren van knipkaarten-
derwijs of losse certificaten-on'
wijs. Janssen: „De jongeren W
pen vaak af op de duur van het
derwijs. Dat voorkom je op &
'manier".

'Alleen baar
helpt jonge
criminelen'

Reagan vraagt kabinet
ontslag in te dienen

Om Bush nieuwe regering te laten formeren

Van onze correspondent Nieuwe namen die circuleren zijn:
oud-senator John Tower (de man
van het Tower-rapport over de Iran-
affaire) als minister van Defensie,
Arm McLaughlin voor Binnenland-
se Zaken, en Elizabeth Dole, de
vrouw van de Republikeinse frac-
tieleider in de Senaat, Bob Dole,
voor het ministerie van Transport.

Als directeur begroting valt de

naam van Richard Darman vaak,
die onder Reagan staatssecretaris
van Financiën is geweest. Van Ri-
chard Burt, deAmerikaanse ambas-
sadeur in West-Duitsland, is bekend
dat hij graag nationaal veiligheids-
adviseur wil worden. Maar ook
Brent Scowcroft, veiligheidsadvi-
seur van president Ford, zou in aan-
merking voor die belangrijke post
kunnen komen.

WASHINGTON - President Rea-
gan heeft al zijn topfunctionaris-
sen gevraagd hun ontslag in te die-
nen, zodat de weg kan worden vrij-
gemaakt voor de doorGeorge Bush
te vormen nieuwe regering. Zoiets
is gebruikelijk aan het eind van
een regeerperiode van een presi-
dent. Namens Reagan werd het
verzoek gisteren tijdens een werk-
ontbijt met kabinetsleden en hoof-
den van afdelingen gedaan door de
chef staf van het Witte Huis, Ken-
neth Duberstein.

Conclusie onderzoek naar oorzaak brand in ondergrondse
Duberstein zal namens Reagan
deelnemen aan de beraadslagingen
over de machtsoverdracht tussen
nu en 20 januari, wanneer Bush zal
worden beëdigd als de nieuwe pre-
sident. Twee topadviseurs van
Bush, Craig Fuller en Bob Teeter,
vertegenwoordigen de komende
president.

Directie metro Londen
schuldig aan catastrofe

Goeiemorgen
Pierre en Fien

Gefeliciteerd met
jullie

40-jarig huwelijk.
Toegewenst door jullie

kinderen en
83179 kleinkinderen

-
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg, waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, delen wij u mede, dat heden van ons is
heengegaan, mijn lieve vrouw, onze goedeen zorg-
zame moeder, schoonmoeder en oma

Cunie
Knorren-Corton

echtgenote van

Gradus Knorren
op de leeftijd van 64 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Gradus Knorren

Nieuwenhagen: Koos en Anneke
Rozenburg: Evert en Elly

Kevin, Michelle
Nijkerk: Wendeline en Ary

Maryke, Liesbeth, Susanne
Schinveld: Mary en Piet

Ron, Martijn
Ermelo: Carla en Gert-Jan

Schinveld: Sylvia
9 november 1988
Marktstraat 25, 6431 LX Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 14 november om 11 uur in de dekenale
kerk van St.-Jan Evangelist te Hoensbroek, ge-
volgd door de crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek; gele-
genheid tot afscheid nemen dagelijks van 19-20
uur, zondag van 14-15 uur.
Voor vervoer naar en van het crematorium is ge-
zorgd.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een langdurigeziekte overleed na een liefdevol- *
le verzorging in verpleegtehuis Agnetenberg te Sit-
tard, voorzien van de h. sacramenten der zieken, op
88-jarige leeftijd, onze dierbare zuster, schoonzus-
ter, tante en nicht

Mina Hellebrekers
weduwe van

Jan Gradussen
Wij vragen u voor haar te bidden.

Uit aller naam:
Familie Hellebrekers
Familie Gradussen

Susteren, 9 november 1988
Corr.adres: Familie Houben,
Julianaplein 7, 6131 JS Sittard
De plechtige eucharistieviering wordt gehouden
maandag 14 november om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Amelberga te Susteren, waarna ver-
trek per auto naar het crematorium te Geleen voor
de uitvaart om 12.30 uur.
Samenkomst in dekerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Zaterdag 12 november om 18.15 uur rozenkransge-
bed, gevolgd door avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan 17.00
tot 17.45 uur in het mortuarium van begr.ond. Peu-
sen, Kloosterstraat 31 te Susteren.

Dankbetuiging
Graag willen wij iedereen bedanken die blijk
heeft gegeven van medeleven bij deziekte en
het overlijden van onze lieve mama en oma

Els Storms
weduwe van

Géra Cartigny
Kinderen en kleinkinderen

Sittard, november 1988
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zon-
dag 13 november as. om 11.30 uur in de Grote
Kerk te Sittard.

De plechtige eerste jaardienst voor onze
onvergetelijke moeder

Ida Benders-Houben
vindt plaats in de parochiekerk H. Hart
van Jezus te Schandelen-Heerlen, op za-
terdag 12 november 1988 om 19.00 uur.

Haar dankbare kinderen

Enige en algemene kennisgeving

f
Tot ons groot verdriet moesten wij toch nog onver-
wacht voorgoed afscheidnemen van mijn innigge-
liefde vrouw, onze dochter, schoondochter, tante
en nicht

Elisabeth (Lieke)
Heugen

echtgenote van

Leon Cruts
Zij overleed op de leeftijd van 50 jaar,voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Heerlen: L.L.G. Cruts
Familie Heugen
Familie Cruts

9 november 1988
Silhof 26, 6418 JTHeerlen
Corr.adres: Kieskoel 135, 6371 DC Landgraaf
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
maandag 14 november 1988 om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk H. Familie, Veldstraat, Landgraaf,
waarna aansluitend begrafenis op het r.k. kerkhof
van dePetrus en Pauluskerk.
Gelegenheid tot schriftelijk condolerenvanaf 10.40
uur achter in de kerk.
Avondmis op zaterdag 12 november as. om 19.00
uur in voornoemdekerk.
Lieke is opgebaard in de rouwkapel van het Uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen (ingang St. Antoniusweg).
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar dagelijks
van 17.30 tot 18.00 uur.

I .Na een langdurige ziekte is op 69-jarige leeftijdvan
ons heengegaan, voorzien van de h. sacramenten
der zieken, onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Hendrika Drenth
Jabeek: Bernhard Valke
Jabeek: Herman en Leny Valke-Schaap

Anja, Tamara
Jabeek: Annie en John Voncken-Valke

Eddie
Windraak: Hennie en An-Julie Valke-Willems

Jabeek: Harrie en Tiny Valke-Hodde
Bennie en Renate

Jabeek: Ferdie en Els Valke-Bolster
Cindy

Brunssum: John en Christel Valke-Purnnagen
Ronald
Familie Drenth
Familie Valke

Jabeek, 10 november 1988
Dorpstraat 10
Corr.adres: Kampstraat 5, 6454 BG Jabeek
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen, dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur in de rouw-
kapel van het Maaslandziekenhuis te Sittard.
In de parochiekerk van de H. Gertrudis te Jabeek
zal de plechtige uitvaartdienst gehouden worden
op maandag 14 november om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk; er is geen condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.k.
kerkhof aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Sjaak
we zullen je nooit vergeten!

Pasealle Karin
Jos Paul
Hélène Mylène
Hans Richard
Jacqueline Maryl
Alice Henk
Marie-José Anja

Roel
Wij wensen Marjon, fam. v. Gerven en fam.
Muller veel sterkte toe.

Graag willen wij iedereen bedanken, die
op welke wijze dan ook blijk heeft gege-
ven van medeleven, bij het overlijden en
de begrafenis van onze huisgenoot

Kees Stroomer
De zeswekendienst zal plaatsvinden as.
zondag 13 november om 10.30 uur in de
kerk van de H.-Michael te Berg a.d.
Maas.

Familie Crijns
Familie Stroomer

Graetheide, november 1988

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het plotseling overlijden van ons trouwe
lid

Jan van Nuil
Zijn vriendschap zal nog lang in onze herinnering
blijven.
Samen zullen wij Jan zaterdagmiddag naar zijn
laatste rustplaats begeleiden.

Raad van Elf, bestuur en leden
Vastelaovesvereiniging
De Zawpense, Grevenbicht

Walesa: werf
pas over twee

jaar dicht
GDANSK/WARSCHAU -
Een staking tegen de voor-
genomen sluiting van de
Leninwerf is niet oppor-
tuun, omdat het nog twee
jaar duurt voor die haar be-
slag krijgt. Bovendien gaat
het eerder om een herstruc-
turering dan om een totale
sluiting. Zeker niet alle ar-
beiders zullen daarbij hun
baan verliezen.

Dit heeft Lech Walesa gisteren

verklaard op een persconferen-
tie in Gdansk. De oprichtervan
het onafhankelijke vakver-
bond Solidariteit verklaarde
zijn kennis te hebben yan een
gesprek met de directeur van
deLeninwerf.

S?Ü3_-£.S Solidariteit
beschouwen.
De Poolse autoriteiten hebben
gisteren ongeveer 110 arbei-
ders van twee scheepswerven
in Gdansk ontslagen. De arbei-
ders hadden aan stakingen
deelgenomen uit protest tegen
het regeringsbesluit de Lenin-
werf te sluiten.

Bush zelf had gisterochtend een ge-
sprek met Reagan over de machts-
overdracht die, naar Duberstein la-
ter beloofde, „de soepelste in de ge-
schiedenis van het Witte Huis" zal
worden. Daarna vertrok Bush naar
Florida, waar hij een paar dagen wil
bijkomen van de vermoeienissen
van de campagne.

waarin ernstige fouten zijn ge-
maakt. Gebleken is dat het aanwezi-
ge personeel niet wist dat er een
sprinkler-installatie was, die het
vuur had kunnen beperken. Er was
geen evacuatieplan, geen controle.
De aanbevelingen richten zich dan
ook vooral op intensievere training
van het personeel in de ondergrond-
se, regelmatiger oefenen in brand-
alarm en intensievere schoonmaak
en onderhoud, die voortaan stren-

ger gecontroleerd dienen te won*
Houten onderdelen in de on"
grondse moeten op korte terfl*
door metalen vervangen wordefl'
Het rapport werd bekendgem^1
in het Lagerhuis door de minis
van Transport Paul Channon,
het tegen de oppositie hard te *duren kreeg. Met name Labour é
er van uit dat ook hij uit het vern'1
gende rapport de consequefl'
moet trekken en ontslag nemen-

Onlusten verwach
tijdens congres

Palestijnse Raad

LONDEN - Het achteloos wegwer-
pen van een brandendelucifer op de
houten roltrap van Londens King's
Cross ondergrondse-station is naar
alle waarschijnlijkheid de oorzaak
van de felle brand die bijnaeen jaar
geleden aan 31 mensen het leven
kostte en tientallen ernstige gewon-
den veroorzaakte. Dat is de conclu-
sie van een langdurig openbaar on-
derzoek, waarin duidelijk is vastge-
steld dat incompetentie en nalatig-
heden een belangrijke rol hebben
gespeeld in de grootste catastrofe
uit de 120-jarige geschiedenis van
het belangrijkste transportmiddel
in de Britse hoofdstad.Een nieuwe president heeft vele

honderden banen weg te geven.
Bush zal voor een deel gebruikkun-
nen en willenmakenvan de mensen
die nu al Reagan dienen. Maar aan
de andere kant heeft hij „belangrij-
ke verschuivingen" in het vooruit-
zicht gesteld.

Gisteren al stroomden de sollicita-
ties binnen bij het team dat zich met
de machtsoverdracht gaat bezig-
houden. Afgaande op wat bij eerder
machtswisselingen is gebeurd, be-
looft die stroom binnen enkele da-
gen een vloedgolf te worden.

strijdkrachten, die tot 19 no-
vember oefent onder bevel
van generaal W. Reijnierse.

In het rapport dat na het maanden-
lange onderzoek gisteren is uitge-
bracht, worden ernstige beschuldi-
gingen geuit tegen de directie van
London Underground die zich te
veel met kostenbesparende maatre-
gelen en te weinig met veiligheids-
voorzieningen heeft beziggehou-
den. In het bijzonder ten aanzien
van brandgevaar. Deze beschuldi-
gingen hebben inmiddels geleid tot
het ontslag van de twee hoogste di-
recteuren en drastische veranderin-
gen in de top van de organisatie, die
dagelijks honderdduizenden passa-
giers vervoert en het steeds drukker
krijgt naarmate de congestie in het
bovengrondse verkeer van Londen
toeneemt.

JERUZALEM - Palestijnen in de
door Israël bezette gebieden en Is-
raëlische leiders verwachten dat het
uitroepen van een Palestijnse staatbegin volgende week in Algiers de
elf maanden oude Palestijnse op-
stand nieuw leven zal inblazen.

Bolkestein
pleit voor

brigade met
Duitsland

de Palestijnse Raad in Algiers itestmarsen te houden, de P.
tijnse vlag te hijsen en feesteti
bijeenkomsten te organiseren.
Verwacht wordt dat het Israëli^leger de bezette gebieden een vW
lang tot verboden gebied zal verl1ren voor de pers - de langste pc'
de tot nu toe - en dat voor hond*
duizenden Palestijnen een
gaansverbod zal gelden.

Naar allerwegen wordt verwacht,
zal het Palestijnse parlement in bal-
lingschap een onafhankelijke staat
uitroepen tijdens zijn derde buiten-
gewonecongres datvan 12 tot 15 no-
vember in Algiers wordt gehouden. Ontvoerder

blijft vast

De Nederlandse minister ver-
wees naar het voornemen van
de Bondsrepubliek en Frank-
rijk, een gezamenlijke brigade
te vormen. Ook metBelgië zou
Nederland vanuit politiek op-
zicht een gezamenlijke briga-
de kunnen vormen, maar die
mogelijkheid is veel minder
praktisch, aldus Bolkestein.

MOURMELON - De vorming
van een gezamenlijke West-
duits-Nederlandse brigade is
een goed idee, met name van-
uit het oogpunt van doelma-
tigheid. Dit heeft de Neder-
landse minister van Defensie,
Frits Bolkestein, gisteren dag
gezegd in Mourmelon.

In het verdedigingsplan van
de NAVO dient Nederland een
deel van de Noordduitse laag-
vlakte voor zijn rekening te.ne-
men in geval van een conflict
met het Oostblok. België heeft
in dit scenario de taak een
zone te verdedigen die veel
verder naar het zuiden ligt.

Bolkestein brengt in Noord-
oost-Frankrijk een bezoek aan
dei 11e brigade van de land-

In het rapport worden 157 aanbeve-
lingen gedaan om de veiligheid van
het ondergrondse systeem te verbe-
teren. Gebleken is, aldus het rap-
port, dat er om kosten te besparen
veel te weinig werd schoonge-
maakt. Met name onder de roltrap-
pen, waar gemakkelijk grote hoe-
veelheden vuil en stof ontstaan. Het
is dit stof en vuil dat aldus de rap-
porteurs, in brand is gevlogen onder
de grote houten roltrap van King's
Cross. Het begin van een inferno,
dat zich in korte tijd in de tunnel
van de roltrap uitbreidde naar het
boven gelegen station met zijn vele
loketten.

Het Israëlische leger heeft in de be-
zette gebieden uitgebreide veilig-
heidsmaatregelen genomen om een
explosie van protesten door de 1,75
miljoen Palestijnen in de bezette ge-
bieden te voorkomen. In tientallen
dorpen zijn razzia's gehouden, er
zijn talrijke arrestaties verricht en in
vluchtelingenkampen en 'hete' Pa-
lestijnse steden zijn versterkingen
aangevoerd.

De Palestijnse ondergrondse heeft
in zijn laatste pamflet een beroep
gedaan op de bevolking om tijdens

In de enorme hitte en rookontwik-
keling ontstond chaos en paniek,

DORDRECHT- De 21-jarige Dof
se vrouw C, die heeft toegeg^
baby Renee te hebben ontvo^l
blijft nog zeker dertig vast zitten'
verblijft in een psychiatrische s^inrichting waar zij uitvoerig W^onderzocht. De vrouw kan hooi
tot eind januari in voorlopige h^tenis blijven. Binnen die tijd nj'
officier van Justitie mr J. van 'haar dagvaarden.
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'Nederland één grot
Boeremakliniek'

Maastrichtse hoogleraren bevreesd:

Van onze medische medewerker ken opgeheven, in de visie van!
kabinet nu heel Nederland een H
remakliniek zou moeten worden



van de partij: Manuël Kneepkens,
Hans Berghuis, Frans Budé, Leo
Herberghs, Wiel Kusters en Hans
van de Waarsenburg.

SERLEN - Onder de titelyenzen aan de taal' wordt
(h h

tot en met 20 november
_». de Stadsschouwburg van*erlen een internationaalPeziefestival en -symposium

Phouden. Gedurende drie da-P dragen dichters uit Neder-'nd, België, Roemenië,l?fanf"jk, lerland, het Ver-
ni kr Koninkrijk, de Bondsre-.e{J he]ï- Duitsland en Turkije
nl Uit ei£en werk. De actrice

4 eke Holzhauz leest de verta-a.»gen voor.

Internationaal
poëziefestival

In Stadsschouwburg Heerlen

De provincie Limburg en de ge-
meente Heerlen subsidiëren het fes-
tival voor in totaal 70.000 gulden.

„Ik heb debeloning met tien mil-
le verhoogd, omdat ik eindelijk
wil weten wie mij dat gelapt
heeft. Maar met die hoge belo-
ning wil ik niet alleen een 'ver-
klikker' paaien; ik wil er ook de
politie een hart mee onder de
riem steken. Want dooral die be-
zuinigingen krijgt de politie het
steeds moeilijker om haar werk

Van de inbraak van begin okto-
ber schiet hij nog altijd vol emo-
ties. „Ik zit nu al dertien jaar op
De Beitel. En heb in al die jaren
natuurlijk al heel wat meege-
maakt... Dubieuze debiteuren

naar behoren uit te voeren," ver-
duidelijkt de in bouwmaterialen
handelende Heerlenaar.

Over het aantal tips op zijn eerste
beloning van ’ 15.000 wil hij
niets kwijt. „Eenieder die mij
belt met een tip, verwijs ik met-
een door naar de recherche van
de Heerlense politie."

" De gisteren onderscheiden voormalige Eurocontrol-directeur
Von Villiez

Foto:PETER ROOZEN

Van onze verslaggever

Van onze Haagse verslaggever

ih dag 18 november start het festi-e_?m 20.00 uur. Zaterdag 19 no-
r.osi, Vmdt om 1400 u"r het sym-
Lthar, 1" plaats onder voorzitter-ucnap van Wiel Kusters.

3Cedwordt gesproken over de in-teL d j £ le lr> grensgebieden wonen-
"(% a rs ondergaan van buurta-

We^r 11 de orde komen verder
u lles als landen dieom politieke

de taal van de auteurs aanpaen proberen te leggen.

van onze verslaggever

Tof !?gen worden gehouden doorL ep. AM- Hagen van de Nij-
%mte centraJe voor dialect- en',iaar. »de en door de dichter■■oor „ . Mourik. oud-ambassadeurtl culturele betrekkingen.

P* JdaSavond om acht uur volgt

' pnda e voorleesbijeenkomst. Op:
1OorH 8 2i? n°vember vinden twee
J >el "achtb .eenkomsten plaats ent<f' °m 14.30 uur en 20.30 uur.

De Korte blijft achterstand
Van Limburg serieus nemen

Nieuw rapport: Nederlands investeringsklimaat goed

_-— —._,—.

De ruim honderd deelnemers zullen
vergaderen over drie onderwerpen.
Ten eerste over derol van de school-
leider bij het schoolmanagement.
Vervolgens worden de verschillen-
de kanten van de Europese dimen-
sie in het onderwijs belicht. De con-

ferentie zal worden besloten met de
oprichtingvan de 'European Secon-
dary Heads Association' (ESHA).

De ESHA wil jongeren bewust ma-
ken van hun Europese identiteit en
henvoorbereiden op huntaak bij de
economische en sociale ontwikke-
ling van de EG.

McKinsey-rapport:

Nederland
in de lift

DEN HAAG - In vergelijking
met tien jaar geleden is de con-
currentiepositie van Nederland
ten opzichte van andere Westeu-
ropese landen sterk verbeterd.
Het is voor buitenlandse bedrij-
ven een stuk aantrekkelijker ge-
worden om in Nederland te in-
vesteren, ook al omdat zij ons
land door zijn goede infrastruc-
tuur zien als 'Toegangspoort
naar Europa. Die conclusie kan
worden getrokken uit het rap-
port van bureau McKinsey over
het Nederlandse investeringskli-
maat. Vooral de achterstand op
West-Duitsland is niet meer zo
groot.
Desondanks moet Nederland
West-Duitsland nog altijd als be-
langrijkste concurrent blijven
beschouwen, terwijl ook het Ver-
enigd Koninkrijk in de lift zit.
Bovendien zijn de Zuideuropese
landen in opkomst.

Ze deden het in het begin voorko

Drie van de jongenshadden al in het
begin van dit jaarvoor het eerst con-
tact gezocht met de bejaarde alleen-
wonende man dieniet goed ter been
meer is en slecht ziet en hoort.

Het onderzoek bracht aan het licht
dat het groepje jongens uit Margra-
ten en Kessel elkaar min of meer
tpevallig hadden leren kennen. Be-
halve de diefstallen bij en de bero-
vingen van debejaarde man worden
ze ook verdacht van ernstige vanda-
lenstreken en van diefstallen uit
winkels en kleedlokalen.

men ofze de man alleen maar gezel-
schap wilden houden. Intussen sta-
len ze meerdere malen geld uit de
portemonnee van de man. Allengs
werden ze brutaler en onder het
mom 'hem te beschermen' persten
ze het slachtoffer geld af.
In mei van dit jaar voerden ze een
eerste overval op de woning van de
man uit. Ze wisten binnen te drin-
gen, schakelden het licht uit, trap-

ten de deur van de slaapkamer in en
knevelden de man. Met een buit van
500 gulden verdwenen ze.
De politie wist die zaak snel op te
lossen en hield drie jongens aan. In
overleg met de justitiein Roermond
werden tegen de drie wel enkele
maatregelen genomen maarkonden
ze opvrije voeten blijven.
Onlangs is opnieuw een soortgelijke
overval op de bejaarde Kesselnaar

Vandalisme

KESSEL - De politie in Kessel
heeft een eind weten te maken aan
een serie van enkele tientallen dief-
stallen, inbraken en vernielingen.
Kleine criminaliteit die evenwel
met het meermalen beroven van
een oude en gebrekkige 70-jarige
man in Kessel ook zeer ernstige vor-
men had aangenomen. Zeven jon-
gens in de leeftijd van 14 tot 17 jaar
uitKessel en Margraten zijn aange-
houden. Vier ervan blijven voorlo-
pig nog opgesloten. Alle zeven zul-
len ze zich te zijner tijd voor de kin-
derrechter in Roermond moeten
verantwoorden.

Politie maakte eind aan deplundering

Jeugdbende schudde
bejaarde man uit

Gebleken is dat een van de jongens
die aan de eerste overval had mee-
gedaan aan vier kornuiten precies
had uitgelegd hoe ze de overval
moesten uitvoeren. De vier maak-
ten 450 gulden buit.

uitgevoerd. Daarbij werd de man in
zijn slaapkamer met een mes be-
dreigd. Ook die zaak werd door de
politie snel opgelost.

m?u e emers spreken verder overF 1tnema van het festival. Zij geven
n.W ISle °P destatus van dialecten
liStL^^ndaardtalen en gaan in op de
Liat ° biJ het schrijvengebruik

taalvormen.

Nieuw tijdschema
voor Oost-westbaan

Smit-Kroes wil buitenlands akkoord nog steeds omzeilen

ook de bereidheid tonen die te wil-
len overwinnen."
Von Villiez wilde alle eerbetoon de-
len met zijn voormalig medewer-
kers in Beek. In zijn dankwoord zei
debaron dat detotstandkoming van
het huidige Eurocontrol in Beek
niet zijn persoonlijke verdienste
was geweest, maar die van een ge-
meenschap die geloofde in de Euro-
pese zaak.

Deze hoge Europese onderschei-
ding was hem toegekend door de
'Foundation du Mérité Europeen
Luxemburg/Paris', een internatio-
nale organisatie die het uitdragen
van de Europese eenwordingsge-
dachte tot doel heeft.

AKEN - De voormalige directeur
van Eurocontrol, dr. Hans-Jürgen
Freiherr van Villiez uit Vaals, is gis-
teren in de Technische Hogeschool
in Aken onderscheiden met de 'Mé-
rité Europeen' in zilver.

te gaan". Wel is zij bereid om de be-
zwaren van de Belgen in de besluit-
vorming te betrekken. Dan moet
wel, volgens de minister, snel dui-
delijk worden wat er volgens de zui-
derburen verkeerd is aan de be-staande plannen.

DEN HAAG - Minister Smit-Kroes (Verkeer en Waterstaat) zal
de Tweede Kamer opkorte termijn laten weten hoe zij de pro-
blemen rond de aanleg van de Oost-westbaan op vliegveld
Beek wil oplossen. Nu deaanleg is vertraagd, zal zij de Kamer
een nieuw tijdschema voorleggen waarin wordt aangegeven
wanneer de definitieve aanwijzingsbeschikking kan worden
verwacht. Dat schrijft Smit-Kroes in antwoord op vragen van
het Tweede Kamerlid Lankhorst (PPR).

Koeien krijgen
streepjescode

in de oren
De president, dr. Francois Visine,
noemde Von Villiez in het Karman-
auditorium van de hogeschool een
uitgesproken voorbeeldvan iemand
die deze doelstelling in zijn loop-
baan gestalte had gegeven.

Ruim aandacht
Toch wil de minister niets wetenvan het verwijt van Lankhorst dat
rond de aanleg van de Oost-west-
baan „het milieubelang van het be-
gin af aan ondergeschikt is gemaakt
aan economische motieven".

Smit-Kroes: 'Aan het milieubelang
wordt ruime aandacht geschonken.Dat blijkt wel uit het feit dat er aleen MER werd opgesteld voordatdie wetteujk verplicht was. Het mi-lieubelang heeft naast deandere be-langen een volwaardige plaats.

Daarmee geeft Smit-Kroes opnieuw
aan geen boodschap te hebben aan
de Belgische bezwaren tegen uit-
breiding van vliegveld Beek. Letter-
lijk schrijft ze: „Een MER is niet de
plaats om op bezwaren en kritiek in

In dat tijdschema zal in ieder geval
voorbij worden gegaan aan het door
de Raad van State geëiste akkoord
met België en West-Duitsland over
het gebruik van eikaars luchtruim,
zo blijktuit de briefvan de minister.
De aanvullende Milieu Effect Rap-
portage (MER) die momenteel
wordt opgesteld, dient om dat ak-
koord te omzeilen, herhaalt Smit-
Kroes nog eens. Dat zou eventueel
kunnen door vliegtuigen na het op-

stijgen eerst boven de luchthavente
laten cirkelen totdat ze voldoende
hoogte hebben. Daarna kunnen ze
dan het aangrenzende luchtruim
binnen vliegen.

% de.Nederlandse dichters beho-
chie h

r meer Leo Vroman en Bertrbeek. Er zijn zes Limburgers

BAEXEM - Op een oor na is de
nieuwe identificatie- en registratie-
regeling voor runderen gevild. Zo
openbaarde gisteren tijdens de stu-
diedag van de Limburgse Vereni-
ging van Vleesveehouders drs Jan
van Lipzig, directeur van de Ge-
zondheidsdienst voor Dieren te
Heythuysen.

Hij ging niet rechtstreeks in op de
grote politieke problemen, waar-
mee de ontwikkeling van het lucht-
verkeersleidingcentrum in Beek
steeds is afgeremd, maar gafwel in
algemene'zin aan waarom de Euro-
pese eenwording zo moeizaam ge-
stalte kreeg. „Het is niet voldoende
dat de lidstaten hindernissen als na-
tionalisme en chauvinisme in dit
proces onderkennen. Ze moeten

„Hoe eerder zij wordt ingevoerd,
des te beter het is. Te meer daar de
import van rundvee momenteel ge-
lijk is aan de aanfok. Er gaapt een
godsgruwelijk gat in de markt dat
niet was voorzien. Importen blijken
dikwijls insleepkanalen van voor-
heen onbekende op in Nederland
reeds lang uitgeroeide ziekten te
zijn".
Drs Van Lipzig drukte de rundvee-
houders daarom op het hart vee via
„betrouwbare" handelskanalen uit
ziektevrije gebieden te betrekken.
„Certificaatwaardig in het buiten-
land is nog lang niet certificaatwaar-
dig in Nederland", zo waarschuwde
hij. Voorts bepleitte hij een goede,
vaste relatie tussen producent en af-
nemer alsook continuïteit in het
aanbod aan de slager.

„De nieuwe identificatie- en regi-
stratieregeling vergemakkelijkt on-
derzoek en maakt onderzoeken
overbodig, hetgeen kosten be-
spaart", zo hield drs Van Lipzig zijn
gehoor voor. Hij verwacht niet dat
deregeling al over zes maanden zal
zijn.

Runderen zonder oormerken zullen
niet voor consumptie mogen wor-
den geslacht. Boeren, die in gebreke
blijven of op misbruik worden be-
trapt, zal het recht van oormerken
worden ontnomen. Het wordt dan
voor hen gedaan. In dat geval dra-
ven zij wel voor de kosten op.

Als alles doorgaat, krijgen runderen
in elk oor een merkteken van negen
cijfers en een streepjescode. De
merktekens moeten door de vee-
houder zelf worden aangebracht.
Verlies van een oormerk moet ter-
stond worden gemeld, opdat een
nieuw oormerk kan worden aange-
bracht.

J>Ei\ran °nze Haagse verslaggever
b HAAG - Minister De Korte

Zaken) blijft het ge-. PLI-rapport - dat

glashard aantoonde dat het finan-
ciële investeringsklimaat voor be-
drijven in Nederlands-Limburg een
stuk slechter is dan in Belgisch-

De verschillen tussen de onderzoe-
ken van PLI en McKinsey zijn dan
ook groot. PLI vergeleek slechts het
investeringsklimaat in Nederlands-
en Belgisch-Limburg, terwijl
McKinsey Nederland en België in
hun totaliteit tegen elkaar afzette.
Bovendien keek PLI alleen naar de
subsidies die er voor bedrijven zijn
op te strijken. McKinsey betrok in
zijn onderzoek ook andere vesti-
gingsvoorwaarden, zoals het so-
ciaal-economische klimaat, de in-
frastructuur, het belastingsysteem,
de aanwezigheid van technische
kennis en arbeidskosten.
De Korte zal het McKinsey-onder-
zoek en hetPLI-rapport nu naast el-
kaar gaan leggen. Aan de hand van
zijn bevindingenzal deminister dan
beslissen of het investeringsklimaat
in Nederlands-Limburg eventueel
moet worden verbeterd, hetgeen
met name het provinciebestuur, de
Limburgse Kamers van Koophan-
del en het LIOF noodzakelijk vin-
den.

Limburg - serieus nemen. Dat
schrijft hij in een reactie op een aan-
vullendrapport van bureau McKin-
sey dat gisteren is gepubliceerd.
Daarin worden de mogelijkheden
die Nederland het bedrijfsleven te
bieden heeft geroemd. Volgens De
Korte zijn beide onderzoeken ech-
ter nauwelijks met elkaar te verge-
lijken. Vandaar dat hij het PLI-rap-
port niet in de onderste la zal leg-
gen.

MAASTRICHT - Schoollei-
ders van het voortgezet onder-
wijs uit alle EG-lidstaten zul-
len van 17 tot 20 november bij-
eenkomen op een Europese
conferentie in Maastricht. Op
deze conferentie zullen alle
twaalf nationale Ministeries
van Onderwijs vertegenwoor-
digd zijn.

Conferentie
Europese

schoolleiders

" Henk Oonk en Cees Zwaga, met de Europese vlag in de handen, zijn de twee oraanisatorenvan hetcongres over het grensverleggendEuropees onderwijs in Maastricht. 9 FoSgpd
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Dit zijn denummers m|
voor vandaag: m

ernaast ziet u de getrokken bingonummers
van vandaag. Kruis ze aan op uw
Limburgs Dagblad bingokaart(en).

i Wanneer u ALLE nummers op één van de 6
bingostrips kunt aankruisen, heeft u BINGO!
Als datzo is dientu ditvandaag tussen 9.00; *Q 12.00 uur telefonisch te melden. Bel 045-739888.

1 kaarten voor de volgende spelronde zijn nu
te koop bij de winkeliers met het bingovignet.

V heeft 6 kansen voor ’3,50.

-Unmng voor Limburgs Dagblad Bingo is verleend door delStaatssecretaris van Justitie '\; onder nr LO 88(Vl-3/l_. d.d. 6-8-1988. J

" Minister Smit-Kroes...MEß
niet de juiste plaats...

bijvoorbeeld, die dreigen je tent
in de fik te steken. Maar met deze
inbraak was de maat vol."

Ondernemer blijft hopen op 'gouden tip' over inbraak

Beloning fors
verhoogd om
'Verklikker'

te paaien

HEERLEN - Omdat Alfons Da-
moiseaux per se wil weten wie
op 9 oktober j.l. toch zyn super-
beveiligde (bedrijfs)woning op
De Beitel is binnengedrongen,
heeft de Heerlense ondernemer
de beloning verhoogd van

’ 15.000 naar ’ 25.000.

Europese medaille
voor Von Villiez

Ex-directeur Eurocontrol deelt eer metpersoneel

Damoiseaux is er nog steeds ver-
bijsterd over dat zijn electroni-
sche beveiliging die zondag-
avond 9 oktober geen alarm
heeft geslagen. Bovendien is hij
nog altijd ondersteboven van de
schade voor zijn boekhouding,
toen bij het openbranden van de
kluis tevens een serie diskettes
verschroeiden.

Limburgs dagblad



Enige en algemene kennisgeving
voor Beek en omstreken

t
Rust
Te zijn, bij wie er niet meer zijn
heel diep in je gedachten
en niet met woorden lang en luid,
kan afen toe een stille pijn verzachten,
er gaat een wonderlijke rust van uit.

Toon Hermans
In dankbare herinnering aan wat hij voor ons betekende, delen wij u
mede dat wij heden afscheid hebben genomen van onze dierbarevader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

J. Huub Bogman
drager van de orde St. Sylvester

ridder in de orde van Oranje Nassau
echtgenoot van wijlen

M. Lisa Maassen
Hij overleed op de leeftijd van 78 jaar, voorzien van de h. sacramenten.

Kinderen
Kleinkinderen
Familie Bogman
Familie Maassen

6191 JR Beek, 10 november 1988
Heirstraat 13
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op maandag 14 november
om 11.00 uur in de St. Martinuskerk te Beek, waarna aansluitend de be-
grafenis op de Nieuwe Hof.
Zaterdagavond tijdens de h. mis om 19.00 uur zal de dierbare overledene
bijzonder herdacht worden in voornoemde kerk.
Er is geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van Uitvaartcentrum Dae-
men & Zn., Prins Mauritslaan 5 te Beek. Gelegenheid tot afscheidnemen
dagelijks van 18.00 tot 18.45 uur.

Enige en algemene kennisgeving
""~"— ~~" Wij geven u kennis dat op 6 november 1988, na een lang-

durig ziekbed, toch nog onverwacht is overleden, ge-
sterkt door de h.h. sacramenten, onze tante Rie, mej.

A.M. van der Waart
op de leeftijd van 76 jaar.

Uit naam van de familie:
G.J.C. Bloemen

Geleen, 10 november 1988.
Corr.adres: G.J.C. Bloemen,
6 rue de la Bréchetelle, 78 Plaisir, France.
Overeenkomstig haar wens, heeft de crematie, op 10 no-
vember 1988, plaatsgevonden te Geleen.

Van onze correspondent

Dubcek bang
niet terug
te mogen

Verlies van de centrale rol van fl
huisarts en diens 'zeeffunctie' ri<*
ting ziekenhuis zal uiteindelijkJ*
den tot een doolhofvoor de pati-111
zo vinden de opstellers J. Knotte
rus, H. Crebolder en C. de Geus. j

HEERLEN/MAASTRICHT - Drie
hoogleraren, verbonden aan de
vakgroep huisartsgeneeskunde
van de RL in Maastricht, zeggen
het ergste te vrezen voor de rol van
de huisarts in de toekomst. In een
artikel van hun hand dat vandaag
verschijnt in het artsenblad Me-
disch Contact plaatsen ze kantte-
keningen bij de plannen van de
overheid op basis van het rapport
Dekker. Daarin zijn, zo vinden zij,
groteveranderingen voorzien in de
zogenaamde eerste lijnsgenees-
kunde, ofwel de dienstverlening
door huisartsen.

ken opgeheven, in de visie van l*
kabinet nu heel Nederland eenrk*
remakliniek zou moeten worden"-

Van onze medische medewerker

ROME - Alexander Dubcek, de^der van de 'Praagse Lente' in 1"
is bang dat hij van Italië niet n*
Tsjechoslowakije terug kan kei*

De schrijvers tonen zich vooral on-
gerust over het verlies van de cen-
trale positie van de huisarts. Ze stel-
len: „Het generalisme (basisbe-
kendheid - red.) van de huisarts
dreigt 'verloren te gaan in een bonte
mengeling van medische hulpverle-
ners, cq werkzoekende artsen (...)
die elk hun eigen zorg aanbieden
aan de consument."

Dubcek vertrekt vandaag dag "Praag naar Italië, waar hij zondag'
de universiteit van Bologna een #
doctoraat in de politieke wet*
schappen in ontvangst neemt.

De man dietwintig jaargeleden >£de basis stond van het 'sociale1*
met een menselijk gezicht', *Jwelk experiment troepen van
Warschaupact een eind maakt**
zei tegen het Italiaanse persbui**
ANSA dat de Tsjechoslowaa»*
autoriteiten weinig speelruimte 'ten aan meningen die niet stroM
met de officiële opvattingen.

Waartoe dit in de praktijk zou kun-
nen leiden wordt noch uit het rege-
ringsstandpunt, noch uit het artikel
van de professoren helemaal duide-
lijk. Uit beide geschriften kan indi-
rect wel worden opgemaakt dat 'de
markt in de huisartsenij waarschijn-
lijk opengaat!

De hoogleraren doelen daarbij op
de passage uit het regeringsrapport
'Veranderingen Verzekerd': „Ande-
re aanbieders kunnen nu in begin-
sel ook de desbetreffende diensten
aanbieden".

Voor de patiënten acht de regering
dit een positieve zaak, mede door
een grote onderlinge concurrentie
onder artsen. De beste service zal
worden beloond door de grootste
klandizie. De hoogleraren verweren
zich door te stellen: „Men kan zich
niet aan de indruk onttrekken dat,
daar waar de Boeremaklinieken le- ENSCHEDE - De overheid rnjjongeren die op het criminele Pj

zijn geraakt, aan een baan helfr
Dat is de enige manier om ze uit
criminele hoek te halen. Op w
symposium 'Ik sloop niet, ik spj!
in de Twentse Schouwburg in *Jschede hield drs Janssen van "
Criminologisch Instituut in Grol»*
gen minister Brinkman giste^
voor dat de regering dringend SP
ciale banen moet creëren v^'meervoudige achterstandsjow
ren.

'Alleen baan
helpt jonge
criminelen'

Reagan vraagt kabinet
ontslag in te dienen

Om Bush nieuwe regering te laten formeren

Deze jongerenkomen uit probletf
gezinnen, haken af op school, n*
ben constant financiële problefl'
en komen uiteindelijk in een gTl*
terecht waarin crimineel geoP
normaal is.

Een tweede voorwaarde voor J1oplossen van de jeugdcriminali'
is het invoeren van knipkaarten-J'
derwijs of losse certificaten-ond*
wijs. Janssen: „De jongeren kn*pen vaak af op de duur van het °derwijs. Dat voorkom je op
'manier".

Nieuwe namen die circuleren zijn:
oud-senator John Tower (de man
van het Tower-rapport over de Iran-
affaire) als minister van Defensie,
Arm McLaughlin voor Binnenland-
se Zaken, en Elizabeth Dole, de
vrouw van de Republikeinse frac-
tieleider in de Senaat, Bob Dole,
voor het ministerie van Transport.

Als directeur begroting valt de

naam van Richard Darman vaak,
die onder Reagan staatssecretaris
van Financiën is geweest. Van Ri-chard Burt, deAmerikaanse ambas-
sadeur in West-Duitsland, is bekend
dat hij graag nationaal veiligheids-
adviseur wil worden. Maar ook
Brent Scowcroft, veiligheidsadvi-
seur van president Ford, zou in aan-
merking voor die belangrrjke post
kunnen komen.

WASHINGTON - President Rea-
gan heeft al zijn topfunctionaris-
sen gevraagd hun ontslag in te die-
nen, zodat de weg kan worden vrij-
gemaakt voor de doorGeorge Bush
te vormen nieuweregering. Zoiets
is gebruikelijk aan het eind van
een regeerperiode van een presi-
dent. Namens Reagan werd het
verzoek gisteren tijdens een werk-
ontbijt met kabinetsleden en hoof-
den van afdelingen gedaan door de
chef stafvan het Witte Huis, Ken-
neth Duberstein.

Duberstein zal namens Reagan
deelnemen aan de beraadslagingen
over de machtsoverdracht tussen
nu en 20 januari, wanneer Bush zal
worden beëdigd als de nieuwe pre-
sident. Twee topadviseurs van
Bush, Craig Fuller en Bob Teeter,
vertegenwoordigen de komende
president.

Directie metro Londen
schuldig aan catastrofe

Conclusie onderzoek naar oorzaak brand in ondergrondse

_____________________
Goeiemorgen

Pierre en Fien
Gefeliciteerd met

jullie
40-jarig huwelijk.

Toegewenst door jullie
kinderen en

83179 kleinkinderen

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg, waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, delen wij u mede, dat heden van ons is
heengegaan, mijn lieve vrouw, onze goede en zorg-
zame moeder, schoonmoeder en oma

Cunie
Knorren-Corton

echtgenote van

Gradus Knorren
op de leeftijd van 64 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Gradus Knorren

Nieuwenhagen: Koos en Anneke
Rozenburg: Evert en Elly

Kevin, Michelle
Nijkerk: Wendeline en Ary

Maryke, Liesbeth, Susanne
Schinveld: Mary en Piet

Ron, Martijn
Ermelo: Carla en Gert-Jan

Schinveld: Sylvia
9 november 1988
Marktstraat 25, 6431 LX Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 14 november om 11 uur in de dekenale
kerk van St.-Jan Evangelist te Hoensbroek, ge-
volgd door de crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek; gele-
genheid tot afscheid nemen dagelijks van 19-20
uur, zondag van 14-15 uur.
Voor vervoer naar en van het crematorium is ge-
zorgd.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemenekennisgeving

t
Na een langdurige ziekte overleed na een liefdevol- -le verzorging in verpleegtehuis Agnetenberg te Sit-
tard, voorzien van de h. sacramenten der zieken, op
88-jarige leeftijd, onze dierbare zuster, schoonzus-
ter, tante en nicht

Mina Hellebrekers
weduwevan

Jan Gradussen
Wij vragen u voor haar te bidden.

Uit aller naam:
Familie Hellebrekers
Familie Gradussen

Susteren, 9 november 1988
Corr.adres: Familie Houben,
Julianaplein 7, 6131 JS Sittard
De plechtige eucharistieviering wordt gehouden
maandag 14november om 10.30uur in de parochie-
kerk van de H. Amelberga te Susteren, waarna ver-
trek per auto naar het crematorium te Geleen voor
de uitvaart om 12.30 uur.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Zaterdag 12 november om 18.15 uur rozenkransge-
bed, gevolgd door avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 17.00
tot 17.45 uur in het mortuarium van begr.ond. Peu-
sen, Kloosterstraat 31 te Susteren.

Dankbetuiging
Graag willen wij iedereen bedanken die blijk
heeft gegeven van medeleven bij de ziekte en
het overlijden van onze lieve mama en oma

Els Storms
weduwe van

Géra Cartigny
Kinderen en kleinkinderen

Sittard, november 1988
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zon-
dag 13 november as. om 11.30 uur in de Grote
Kerk te Sittard.

De plechtige eerste jaardienst voor onze
onvergetelijke moeder

Ida Benders-Houben
vindt plaats in de parochiekerk H. Hart
van Jezus te Schandelen-Heerlen, op za-
terdag 12 november 1988 om 19.00 uur.

Haar dankbare kinderen

Enige en algemene kennisgeving

f
Tot ons groot verdriet moesten wij toch nog onver-
wacht voorgoed afscheidnemen van mijn innigge-
liefde vrouw, onze dochter, schoondochter, tante
en nicht

Elisabeth (Lieke)
Heugen

echtgenote van

Leon Cruts
Zij overleed op de leeftijd van 50 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Heerlen: L.L.G. Cruts
Familie Heugen
Familie Cruts

9 november 1988
Silhof 26, 6418 JT Heerlen
Corr.adres: Kieskoel 135, 6371 DC Landgraaf
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
maandag 14 november 1988 om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk H. Familie, Veldstraat, Landgraaf,
waarna aansluitend begrafenis op het r.k. kerkhof
van de Petrus en Pauluskerk.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.40
uur achter in de kerk.
Avondmis op zaterdag 12 november as. om 19.00
uur in voornoemde kerk.
Lieke is opgebaard in de rouwkapel van het Uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen (ingang St. Antoniusweg).
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar dagelijks
van 17.30 tot 18.00 uur.

t
Na een langdurige ziekte is op 69-jarige leeftijd van
ons heengegaan, voorzien van de h. sacramenten
der zieken, onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Hendrika Drenth
Jabeek: Bernhard Valke
Jabeek: Herman en Leny Valke-Schaap

Anja, Tamara
Jabeek: Annie en John Voncken-Valke

Eddie
Windraak: Hennie en An-Julie Valke-Willems

Jabeek: Harrie en Tiny Valke-Hodde
Bennie en Renate

Jabeek: Ferdie en Els Valke-Bolster
Cindy

Brunssum: John en Christel Valke-Purnnagen
Ronald
Familie Drenth
Familie Valke

Jabeek, 10 november 1988
Dorpstraat 10
Corr.adres: Kampstraat 5, 6454 BG Jabeek
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen, dagelijksvan 17.30tot 19.00 uur in derouw-
kapel van het Maaslandziekenhuis te Sittard.
In de parochiekerk van de H. Gertrudis te Jabeek
zal de plechtige uitvaartdienst gehouden worden
op maandag 14 november om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk; er is geen condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.k.
kerkhof aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Sjaak
we zullen je nooit vergeten!

Pasealle Karin
Jos Paul
Hélène Mylène
Hans Richard
Jacqueline Maryl
Alice Henk
Marie-José Anja

Roel
Wij wensen Marjon, fam. v. Gerven en fam.
Muller veel sterkte toe.

Graag willen wij iedereen bedanken, die
op welke wijze dan ook blijk heeft gege-
ven van medeleven, bij het overlijden en
de begrafenis van onze huisgenoot

Kees Stroomer
De zeswekendienst zal plaatsvinden as.
zondag 13 november om 10.30 uur in de
kerk van de H.-Michael te Berg a.d.
Maas.

Familie Crijns
Familie Stroomer

Graetheide, november 1988

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het plotseling overlijden van ons trouwe
lid

Jan van Nuil
Zijn vriendschap zal nog lang in onze herinnering
blijven.
Samen zullen wij Jan zaterdagmiddag naar zijn
laatste rustplaats begeleiden.

Raad van Elf, bestuur en leden
Vastelaovesvereiniging
De Zawpense, Grevenbicht

Ontvoerder
blijft vast

Bush zelf had gisterochtend een ge-
sprek met Reagan over de machts-
overdracht die, naar Duberstein la-
ter beloofde, „de soepelste in de ge-
schiedenis van het Witte Huis" zal
worden. Daarna vertrok Bush naar
Florida, waar hij een paar dagen wil
bijkomen van de vermoeienissen
van de campagne.

ger gecontroleerd dienen te word*
Houten onderdelen in de ot-öj
grondse moeten op korte tet^A
door metalen vervangen worden-
Het rapport werd bekendgem^in het Lagerhuis door de rninisJ
van Transport Paul Channon, *3
het tegen de oppositie hard te
duren kreeg. Met name Labour ëj!er van uit dat ook hij uit het vernielgende rapport de consequentti
moet trekken en ontslag nemen- I

waarin ernstige fouten zijn ge-
maakt. Gebleken is dat het aanwezi-
ge personeel niet wist dat er een
sprinkler-installatie was, die het
vuur had kunnen beperken. Er was
geen evacuatieplan, geen controle.
De aanbevelingen richten zich dan
ook vooral op intensievere training
van het personeel in de ondergrond-
se, regelmatiger oefenen in brand-
alarm en intensievere schoonmaak
en onderhoud, die voortaan stren-

Onlusten verwacht
tijdens congres

Palestijnse Raad

Een nieuwe president heeft vele
honderden banen weg te geven.
Bush zal voor een deel gebruik kun-
nen en willen makenvan de mensen
die nu al Reagan dienen. Maar aan
de andere kant heeft hij „belangrij-
ke verschuivingen" in het vooruit-
zicht gesteld.

Gisteren al stroomden de sollicita-
ties binnen bij het team dat zich met
de machtsoverdracht gaat bezig-
houden. Afgaande op wat bij eerder
machtswisselingen is gebeurd, be-
looft die stroom binnen enkele da-
gen een vloedgolf te worden.

strijdkrachten, die tot 19 no-
vember oefent onder bevel
van generaal W. Reijnierse.

LONDEN - Het achteloos wegwer-
pen van een brandendelucifer op de
houten roltrap van Londens King's
Cross ondergrondse-station is naar
alle waarschijnlijkheid de oorzaak
van de felle brand diebijna een jaar
geleden aan 31 mensen het leven
kostte en tientallen ernstige gewon-
den veroorzaakte. Dat is de conclu-
sie van een langdurig openbaar on-
derzoek, waarin duidelijk is vastge-
steld dat incompetentie en nalatig-
heden een belangrijke rol hebben
gespeeld in de grootste catastrofe
uit de 120-jarige geschiedenis van
het belangrijkste transportmiddel
in de Britse hoofdstad.

In het rapport dat na het maanden-
lange onderzoek gisteren is uitge-
bracht, worden ernstige beschuldi-
gingen geuit tegen de directie van
London Underground die zich te
veel met kostenbesparende maatre-
gelen en te weinig met veiligheids-
voorzieningen heeft beziggehou-
den. In het bijzonder ten aanzien
van brandgevaar. Deze beschuldi-
gingen hebben inmiddels geleid tot
het ontslag van de twee hoogste di-
recteuren en drastische veranderin-
gen in de top van de organisatie, die
dagelijks honderdduizenden passa-
giers vervoert en het steeds drukker
krijgt naarmate de congestie in het
bovengrondse verkeer van Londen
toeneemt.

In het rapport worden 157 aanbeve-
lingen gedaan om de veiligheid van
het ondergrondse systeem te verbe-
teren. Gebleken is, aldus het rap-
port, dat er om kosten te besparen
veel te weinig werd schoonge-
maakt. Met name onder de roltrap-
pen, waar gemakkelijk grote hoe-
veelheden vuil en stof ontstaan. Het
is dit stof en vuil dat aldus de rap-
porteurs, in brand is gevlogen onder
de grote houten roltrap van King's
Cross. Het begin van een inferno,
dat zich in korte tijd in de tunnel
van de roltrap uitbreidde naar het
boven gelegen station met zijn vele
loketten.

In de enorme hitte en rookontwik-
keling ontstond chaos en paniek,

JERUZALEM - Palestijnen in de
door Israël bezette gebieden en Is-
raëlische leiders verwachten dat het
uitroepen van een Palestijnse staat
begin volgende week in Algiers de
elf maanden oude Palestijnse op-
stand nieuw leven zal inblazen.

Bolkestein
pleit voor

brigade met
Duitsland

de Palestijnse Raad in Algiers fi
testmarsen te houden, de P*v2tijnse vlag te hijsen en feesteW
bijeenkomsten te organiseren. vVerwacht wordt dat het Israëli^leger de bezette gebieden een *%lang tot verboden gebied zal vetKren voor de pers - de langste pe^
de tot nu toe - en dat voor hond^duizenden Palestijnen een "gaansverbod zal gelden.

Naar allerwegen wordt verwacht,
zal het Palestijnse parlement in bal-
lingschap een onafhankelijke staat
uitroepen tijdens zijn derde buiten-
gewonecongres dat van 12 tot 15 no-
vember in Algiers wordt gehouden.

De Nederlandse minister ver-
wees naar het voornemen van
de Bondsrepubliek en Frank-
rijk, een gezamenlijke brigade
te vormen. Ook metBelgië zou
Nederland vanuit politiek op-
zicht een gezamenlijke briga-
de kunnen vormen, maar die
mogelijkheid is veel minder
praktisch, aldus Bolkestein.

MOURMELON - De vorming
van een gezamenlijke West-
duits-Nederlandse brigade is
een goed idee, met name van-
uit het oogpunt van doelma-
tigheid. Dit heeft de Neder-
landse minister van Defensie,
Frits Bolkestein, gisteren dag
gezegd in Mourmelon.

In het verdedigingsplan van
de NAVO dient Nederland een
deel van de Noordduitse laag-
vlakte voor zijn rekening te rie-
men in geval van een conflict
met het Oostblok. België heeft
in dit scenario de taak een
zone te verdedigen die veel
verder naar het zuiden ligt.

Bolkestein brengt in Noord-
oost-Frankrijk een bezoek aan
de, 11e brigade van de land-

Walesa: werf
pas over twee

jaar dicht
GDANSK/WARSCHAU -
Een staking tegen de voor-
genomen sluiting van de
Leninwerf is niet oppor-
tuun, omdat het nog twee
jaar duurt voor die haar be-
slag krijgt. Bovendien gaat
het eerder om een herstruc-
turering dan om een totale
sluiting. Zeker niet alle ar-
beiders zullen daarbij hun
baan verliezen.

Dit heeft Lech Walesa gisteren

verklaard op een persconferen-
tie in Gdansk. De oprichtervan
het onafhankelijke vakver-
bond Solidariteit verklaarde
zijn kennis te hebben van een
gesprek met de directeur van
de Leninwerf.

3PJSS?B?£a££->*sK_£
JS ?ymbö-f va_ Solidariteit
beschouwen.
De Poolse autoriteiten hebben
gisteren ongeveer 110 arbei-
ders van twee scheepswerven
in Gdansk ontslagen. De arbei-
ders hadden aan stakingen
deelgenomen uit protest tegen
het regeringsbesluit de Lenin-
werf te sluiten.

Het Israëlische leger heeft in de be-
zette gebieden uitgebreide veilig-
heidsmaatregelen genomen om een
explosie van protesten door de 1,75
miljoenPalestijnen in de bezette ge-
bieden te voorkomen. In tientallen
dorpen zijn razzia's gehouden, er
zijn talrijke arrestaties verricht en in
vluchtelingenkampen en 'hete' Pa-
lestijnse steden zijn versterkingen
aangevoerd.

De Palestijnse ondergrondse heeftin zijn laatste pamflet een beroep
gedaan op de bevolking om tijdens

DORDRECHT - De 21-jarige Do?
se vrouw C, die heeft toegegeV.
baby Renee te hebben ontvo*
blijft nog zekerdertig vast zitten-,
verblijft in een psychiatrische s^inrichting waar zij uitvoerig W^onderzocht. De vrouw kan hoog
tot eind januari in voorlopige he
tenis blijven. Binnen die tijd njj
officier van Justitie mr J. van *haar dagvaarden.
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'Nederland één grote
Boeremakliniek'

Maastrichtse hoogleraren bevreesd:



Beloning fors
verhoogd om
'verklikker'

te paaien

Internationaal
poëziefestival

In Stadsschouwburg Heerlen
Europese medaille
voor Von Villiez

Ex-directeur Eurocontrol deelt eer metpersoneel

Damoiseaux is er nog steeds ver-
bijsterd over dat zijn electroni-
sche beveiliging die zondag-
avond 9 oktober geen alarm
heeft geslagen. Bovendien is hij
nog altijd onderstebovenvan de
schade voor zijn boekhouding,
toen by het openbranden van de
kluis tevens een serie diskettes
verschroeiden.

van de partij: Manuël Kneepkens,
Hans Berghuis, Frans Budé, Leo
Herberghs, Wiel Kusters en Hans
van de Waarsenburg.

De provincie Limburg en de ge
meente Heerlen subsidiëren het fes
tival voor in totaal 70.000 gulden.

,!J,EERI_EN - Onder de titelgenzen aan de taal' wordt
(
*n 18 tot en met 20 november
jj de Stadsschouwburg vaneerien een internationaal
„J;ziefestival en -symposium
sehouden. Gedurende drie da-
lanH gen dichters uit Neder-

*ÏV-, i " Belêië> Roemenië,
é: en krijk

' lerland, het Ver-
.di M- Koninkrijk, de Bondsre-

;f Duitsland en Turkije
,n°L- uit eigen werk. De actrice!t li-, Holzhauz leest de verta-al llnSen voor.

':ÖeHe, t]?elnemers spreken verder over. hun erna van het festival. Zij geven
3en"tVlsie °P de status van dialecten
.^aa raardtalen en .aan in op de
1"nalfB ° ki- het schrijven gebruik
f, "«en van regionale taalvormen.
,f;
_ookS^oed^H0^1 gesproken over de in-
J^ d k

in 6rensgebieden wonen-
'en a ers ondergaan van buurta-
kwe f> an de orde komen verder

✓r-den als landen dieom Politieke
banJ| nde taal van de auteurs aan"ven proberen te leggen.

V-JJ^ i 8 november start het festi-vem.m 20-00 uur. Zaterdag 19 no-
Dosiu r Vmdt om 1400 uur het sym"
Scha-,m P^ats onder voorzitter-naP van Wiel Kusters.

'lleid'
Prof -PSen worden gehouden door

«iHw?* A.M. Hagen van de Nij-
Aaarnt centrale voor dialect- en
JMaaji^nde en door de dichter

r JOr )fn Mourik, oud-ambassadeurt cuiturele betrekkingen.

t twda^avond om acht uur voïSX
..«otida e voorleesbijeenkomst. Op.
l"Voordf 2v? november vinden twee
>»^e] -.1? ,biJeenkomsten plaats en\ °m 14.30 uur en 20.30 uur.

-<fen de.Nederlandse dichters beho-
Schie. h

F meerLeo Vroman en Bert
rbeek. Er zijn zes Limburgers

„Ik heb de beloning met tien mil-
le verhoogd, omdat ik eindelijk
wil weten wie mij dat gelapt
heeft. Maar met die hoge belo-
ning wil ik niet alleen een 'ver-
klikker' paaien; ik wil er ook de
politie een hart mee onder de
riem steken. Want door al die be-
zuinigingen krijgt de politie het
steeds moeilijker om haar werk

Van de inbraak van begin okto-
ber schiet hij nog altijd vol emo-
ties. „Ik zit nu al dertien jaar op
De Beitel. En heb in al die jaren
natuurlijk al heel wat meege-
maakt... Dubieuze debiteuren

naar behoren uit te voeren," ver-
duidelijkt de in bouwmaterialen
handelende Heerlenaar.

Over het aantal tips op zijn eerste
beloning van ’ 15.000 wil hij
niets kwijt. „Eenieder die mij
belt met een tip, verwijs ik met-
een door naar de recherche van
de Heerlense politie."

" De gisteren onderscheiden voormalige Eurocontrol-directeur
Von Villiez

Foto:PETER ROQZEN

Van onze verslaggever

van onze verslaggever

De Korte blijft achterstand
Van Limburg serieus nemen

Nieuw rapport: Nederlands investeringsklimaat goed

Nieuw tijdschema
voor Oost-westbaan

Smit-Kroes wil buitenlands akkoord nog steeds omzeilen

ook de bereidheid tonen die te wil-
len overwinnen."
Von Villiez wilde alle eerbetoon de-
len met zijn voormalig medewer-
kers in Beek. In zijn dankwoord zei
debaron datde totstandkoming van
het huidige Eurocontrol in Beek
niet zijn persoonlijke verdienste
was geweest, maar die van een ge-
meenschap die geloofde in de Euro-
pese zaak.

Deze hoge Europese onderschei-
ding was hem toegekend door de
'Foundation du Mérité Europeen
Luxemburg/Paris', een internatio-
nale organisatie die het uitdragen
van de Europese eenwordingsge-
dachte tot doel heeft.

AKEN - De voormalige directeur
van Eurocontrol, dr. Hans-Jürgen
Freiherr van Villiez uit Vaals, is gis-
teren in de Technische Hogeschool
in Aken onderscheiden met de 'Mé-
rité Europeen' in zilver.

Koeien krijgen
streepjescode

in de oren

De president, dr. Francois Visine,
noemde Von Villiez in het Karman-
auditorium van de hogeschool een
uitgesproken voorbeeld van iemand
die deze doelstelling in zijn loop-
baan gestalte had gegeven.

BAEXEM - Op een oor na is de
nieuwe identificatie- en registratie-
regeling voor runderen gevild. Zo
openbaarde gisteren tijdens de stu-
diedag van de Limburgse Vereni-
ging van Vleesveehouders drs Jan
van Lipzig, directeur van de Ge-
zondheidsdienst voor Dieren te
Heythuysen.

Als alles doorgaat, krijgen runderen
in elk oor een merkteken van negen
cijfers en een streepjescode. De
merktekens moeten door de vee-
houder zelf worden aangebracht.
Verlies van een oormerk moet ter-
stond worden gemeld, opdat een

" Minister Smit-Kroes...MEß
niet de juiste plaats...

Van onze Haagse verslaggever

DEN HAAG - Minister Smit-Kroes (Verkeer en Waterstaat) zal
de Tweede Kamer op korte termijn laten weten hoe zij de pro-
blemen rond de aanleg van de Oost-westbaan op vliegveld
Beek wil oplossen. Nu de aanleg is vertraagd, zal zij de Kamer
een nieuw tijdschema voorleggen waarin wordt aangegeven
wanneer de definitieve aanwijzingsbeschikking kan worden
verwacht. Dat schrijft Smit-Kroes in antwoord op vragen van
het Tweede Kamerlid Lankhorst (PPR).

In dat tijdschema zal in ieder geval
voorbij worden gegaan aan het door
de Raad van State geëiste akkoord
met België en West-Duitsland over
het gebruik van eikaars luchtruim,
zo blijkt uit debriefvan de minister.
De aanvullende Milieu Effect Rap-
portage (MER) die momenteel
wordt opgesteld, dient om dat ak-
koord te omzeilen, herhaalt Smit-
Kroes nog eens. Dat zou eventueel
kunnen door vliegtuigen na het op-

stijgen eerst boven de luchthaven te
laten cirkelen totdat ze voldoende
hoogte hebben. Daarna kunnen ze
dan het aangrenzende luchtruim
binnen vliegen.

Daarmee geeft Smit-Kroes opnieuw
aan geen boodschap te hebben aan
de Belgische bezwaren tegen uit-
breiding van vliegveld Beek. Letter-
lijk schrijft ze: „Een MER is niet de
plaats om op bezwaren en kritiek in

te gaan". Wel is zij bereid om de be-
zwaren van de Belgen in de besluit-
vorming te betrekken. Dan moet
wel, volgens de minister, snel dui-
delijk worden wat er volgens de zui-
derburen verkeerd is aan de be-
staande plannen.

Ruim aandacht
Toch wil de minister niets wetenvan het verwijt van Lankhorst dat
rond de aanleg van de Oost-west-
baan „het milieubelang van het be-
ginaf aan ondergeschikt is gemaakt
aan economische motieven".

Smit-Kroes: 'Aan het milieubelang
wordt ruime aandacht geschonken.
Dat blijkt wel uit het feit dat er aieen MER werd opgesteld voordatdie wettelijk verplicht was. Het mi-lieubelangheeft naast de andere be-langen een volwaardige plaats.

Hij ging niet rechtstreeks in op de
grote politieke problemen, waar-
mee de ontwikkeling van het lucht-
verkeersleidingcentrum in Beek
steeds is afgeremd, maar gafwel in
algemene zin aan waarom de Euro-
pese eenwording zo moeizaam ge-
stalte kreeg. „Het is niet voldoende
dat de lidstaten hindernissen als na-
tionalisme en chauvinisme in dit
proces onderkennen. Ze moeten

„De nieuwe identificatie- en regi-
stratieregeling vergemakkelijkt on-
derzoek en maakt onderzoeken
overbodig, hetgeen kosten be-
spaart", zo hield drs Van Lipzig zijn
gehoor voor. Hij verwacht niet dat
de regeling al over zes maanden zal
zijn.
„Hoe eerder zij wordt ingevoerd,
des te beter het is. Te meer daar de
import van rundvee momenteel ge-
lijk is aan de aanfok. Er gaapt een
godsgruweiijk gat in de markt dat
niet was voorzien. Importen blijken
dikwijls insleepkanalen van voor-
heen onbekende op in Nederland
reeds lang uitgeroeide ziekten te
zijn".
Drs Van Lipzig drukte de rundvee-
houders daarom op het hart vee via
„betrouwbare" handelskanalen uit
ziektevrije gebieden te betrekken.
„Certificaatwaardig in het buiten-
land is nog langniet certificaatwaar-
dig in Nederland", zo waarschuwde
hij. Voorts bepleitte hij een goede,
v"asterelatie tussen producent en af-
nemer alsook continuïteit in het
aanbod aan de slager.

Runderen zonder oormerken zullen
niet voor consumptie mogen wor-
den geslacht. Boeren, die in gebreke
blijven of op misbruik worden be-
trapt, zal het recht van oormerken
worden ontnomen. Het wordt dan
voor hen gedaan. In dat geval dra-
ven zij wel voor de kosten op.

nieuw oormerk kan worden aange
bracht.

MAASTRICHT - Schoollei-
ders van het voortgezet onder-
wijs uit alle EG-lidstaten zul-
len van 17 tot 20 november bij-
eenkomen op een Europese
conferentie in Maastricht. Op
deze conferentie zullen alle
twaalf nationale Ministeries
van Onderwijs vertegenwoor-
digd zijn.

De ruim honderd deelnemers zullen
vergaderen over drie onderwerpen.
Ten eerste over de rol van de school-
leider bij het schoolmanagement.
Vervolgens worden de verschillen-
de kanten van de Europese dimen-
sie in het onderwijs belicht. De con-

Conferentie
Europese

schoolleiders

" Henk Oonk en Cees Zwaga, met de Europese vlag in de handen, zijn de twee oraanisatorenvan hetcongres over het grensverleggendEuropees onderwijs in Maastricht. 9
Foto.GPD

Limburg - serieus nemen. Dat
schrijft hij in een reactie op een aan-
vullend rapport van bureau McKin-
sey dat gisteren is gepubliceerd.
Daarin worden de mogelijkheden
die Nederland het bedrijfsleven te
bieden heeft geroemd. Volgens De
Korte zijn beide onderzoeken ech-
ter nauwelijks met elkaar te verge-
lijken. Vandaar dat hij het PLI-rap-
port niet in de onderste la zal leg-
gen.

De Korte zal het McKinsey-onder-
zoek en het PLI-rapport nu naast el-
kaar gaan leggen. Aan de hand van
zijnbevindingenzal de minister dan
beslissen of het investeringsklimaat
in Nederlands-Limburg eventueel
moet worden verbeterd, hetgeen
met name het provinciebestuur, de
Limburgse Kamers van Koophan-
del en het LIOF noodzakelijk vin-
den.

Bovendien keek PLI alleen naar de
subsidies die er voor bedrijven zijn
op te strijken. McKinsey betrok in
zijn onderzoek ook andere vesti-
gingsvoorwaarden, zoals het so-
ciaal-economische klimaat, de in-
frastructuur, het belastingsysteem,
de aanwezigheid van technische
kennis en arbeidskosten.

De verschillen tussen de onderzoe-
ken van PLI en McKinsey zijn dan
ook groot. PLI vergeleek slechts het
investeringsklimaat in Nederlands-
en Belgisch-Limburg, terwijl
McKinsey Nederland en België in
hun totaliteit tegen elkaar afzette.

glashard aantoonde dat het finan-
ciële investeringsklimaat voor be-
drijven in Nederlands-Limburg een
stuk slechter is dan ir. Belgisch-

-4 bfrvfn onze Haagse verslaggever
(f£N HAAG - Minister De Korte

' rUoi.. ornische Zaken) blijft het ge-
kmakende PLI-rapport - dat

ferentie zal worden besloten met de
oprichtingvan de 'European Secon-
dary Heads Association' (ESHA).

De ESHA wil jongerenbewust ma-
ken van hun Europese identiteiten
henvoorbereiden op hun taak bij de
economische en sociale ontwikke-
ling van de EG.
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McKinsey-rapport:
Nederland
in de lift

DEN HAAG - In vergelijking
met tien jaar geleden is de con-
currentiepositie van Nederland
ten opzichte van andere Westeu-
ropese landen sterk verbeterd.
Het is voor buitenlandse bedrij-
ven een stuk aantrekkelijker ge-
worden om in Nederland te in-
vesteren, ook al omdat zij ons
land door zijn goede infrastruc-
tuur zien als 'Toegangspoort
naar Europa. Die conclusie kan
worden getrokken uit het rap-
port van bureau McKinsey over
het Nederlandse investeringskli-
maat. Vooral de achterstand op
West-Duitsland is niet meer zo
groot.
Desondanks moet Nederland
West-Duitsland nog altijd als be-
langrijkste concurrent blijven
beschouwen, terwijl ook het Ver-
enigd Koninkrijk in de lift zit.
Bovendien zijn de Zuideuropese
landen in opkomst.

Ze deden het in het begin voorko

Drie van de jongenshadden al in het
beginvan dit jaarvoor heteerst con-
tact gezocht met de bejaarde alleen-
wonende man dieniet goed ter been
meer is en slecht ziet en hoort.

Het onderzoek bracht aan het licht
dat het groepje jongensuit Margra-
ten en Kessel elkaar min of meer
toevallig hadden leren kennen. Be-
halve de diefstallen bij en de bero-
vingen van debejaarde man worden
ze ook verdacht van ernstige vanda-
lenstreken en van diefstallen uit
winkels en kleedlokalen.

men of ze deman alleen maar gezel-
schap wilden houden. Intussen sta-
len ze meerdere malen geld uit de
portemonnee van de man. Allengs
werden ze brutaler en onder het
mom 'hem te beschermen' persten
ze het slachtoffer geld af.
In mei van dit jaar voerden ze een
eerste overval op de woning van de
man uit. Ze wisten binnen te drin-
gen, schakelden het licht uit, trap-

ten de deurvan de slaapkamer in en
knevelden deman. Met een buit van
500 gulden verdwenen ze.
De politie wist die zaak snel op te
lossen en hield drie jongens aan. In
overleg met de justitiein Roermond
werden tegen de drie wel enkele
maatregelen genomen maarkonden
ze op vrije voeten blijven.
Onlangs is opnieuw een soortgelijke
overval op de bejaarde Kesselnaar

Vandalisme

KESSEL - De politie in Kesselheeft een eind weten te maken aan
een serie van enkele tientallen dief-
stallen, inbraken en vernielingen.
Kleine criminaliteit die evenwel
met het meermalen beroven van
een oude en gebrekkige 70-jarige
man in Kessel ook zeer ernstige vor-
men had aangenomen. Zeven jon-
gens in de leeftijd van 14 tot 17 jaar
uitKessel en Margraten zijn aange-
houden. Vier ervan blijven voorlo-
pig nog opgesloten. Alle zeven zul-
len ze zich te zijner tijd voor de kin-
derrechter in Roermond moeten
verantwoorden.

Jeugdbende schudde
bejaarde man uit

Politie maakte eind aan de plundering
Gebleken is dat een van de jongens
die aan de eerste overval had mee-
gedaan aan vier kornuiten precies
had uitgelegd hoe ze de overval
moesten uitvoeren. De vier maak-
ten 450 gulden buit.

uitgevoerd. Daarbij werd de man in
zijn slaapkamer met een mes be-dreigd. Ook die zaak werd door de
politie snel opgelost.

Limburgs dagblad

(ADVERTENTIE)

De kleine zaak P^"""""~^5^ jl
met de f [_^/ I
grote service RPVflM_^___^__B

grootste M 1/,j» mm*yü{W-WÊ
Ë -_Li-__-__-___________

.20 meter ■ Ais 1B: jiJpW
mdc % de eisen # ___HMMMwI
Emmastraat % hoog _# _-___- 2_______J
voorbij .
Algemene Bank zijn. -____■__■__________■

provincie
Vrijdag 11 november 1988 " 15

Van onze verslaggever bijvoorbeeld, die dreigen je tent
in defik te steken. Maar met deze
inbraak was de maat vol."

Ondernemer blijft hopen op 'gouden tip' over inbraak

HEERLEN - Omdat Alfons Da-
moiseaux per se wil weten wie
op 9 oktober j.l. toch zyn super-
beveiligde (bedrijfs)woning op
De Beitel is binnengedrongen,
heeft de Heerlense ondernemer
de beloning verhoogd van

’ 15.000 naar ’ 25.000.
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[£B£l}| Prnx/inrip2^2 ■ lUVIIIUIC Bureau BibliotheekatëO I ïr^Un-j- Postbuss7oo
v_2.s_# LI lil UU lij 6202 MAMaastricht

tel. 043-897386

madadaUng Gedeputeerde Staten vanLimburg
m 161/45-88 maken bekend, dat zij voornemens zijn een

zone, als bedoeld in artikel 53 van de Wet ge-
luidhinder, vastte stellen rond het industrie-
terrein Abdissenbosch en hetbedrijventerrein
Europaweg-Noord te Landgraaf. De ontwerp-
zone, (de zoneringskaart en -toelichting), als-
mede andereter zake zijnde stukken liggen
ter inzagevan 14 november 1988tot 1. de-
cember 1988en wel: -in hetProvinciehuis te
Maastricht (bibliotheek) tijdens de werkuren;- in het gemeentehuis van Landgraaf even-
eens tijdens de werkuren. Tot uiterlijk 14de-
cember 1988kan een ieder bij Gedeputeerde
Staten schriftelijke bezwaren tegen hetont-
werp indienen. Zij dietijdig bezwaren hebben
ingediend,worden in de gelegenheid gesteld
deze bezwaren tijdens een hoorzitting nader
toe te lichten. Het bezwaarschrift moet wor-
den gericht aan: Gedeputeerde Staten van
Limburg t.a.v. de afdeling Milieu (WIL), Post-
bus 5700, 6202 MA Maastricht, onder vermel-
dingvan: industrieterreinAbdissenbosch te
Landgraaf.
Maastricht, 11 november 1988.

Aanbesteding met voorafgaande selectie.
De Limburgse Monumentenstichting roept gegadigden op om,
overeenkomstig het Uniform Aanbestedingsreglement 1986,
een aanbesteding met voorafgaande selectie te houden voor
het realiseren van het nieuwe bestuurscentrum van de ge-
meente Bom door het restaureren van de kasteelhoeve van
kasteel Bom en het afbouwen met een aangepaste nieuw-
bouw. De aanmelding als gegadigde dient schriftelijk te ge-
schieden vóór 25 november 1988 aan de Limburgse Monu-
mentenstichting, p.a. Wycker Grachtstraat 10K, 6221 CW
Maastricht.
De werkzaamheden, waarvoor prijs wordt gevraagd, omvatten
m hoofdzaak: het aan de hand van bestek en tekeningen van
architektenbureau Ir. Satijn BV te Gronsveld en architektenbu-
reau Ir. H. Palmen BV te Sittard uitvoeren van bovengenoemd
werk. De restauratie aangevuld met aangepaste nieuwbouw
omvat ca. 4500 m2kantooroppervlakte.
De uitvoering zal geschieden vanaf februari 1989. De termijn
van uitvoering bedraagt 14 maanden te rekenen vanaf de dag
van gunning. De betaling zal geschieden in 40 termijnen aan de
hand van een procentenverdeelstaat.

Bij aanmelding dient gegadigde o.a. aan de volgende eisen
te voldoen respectievelijk te kunnen voldoen:
a. de gegadigde moet beschikken over een uitgebreide ervaring

op het gebied van restauratie met werken van gelijke om-
vang:

b. de gegadigde moet beschikken over voldoende know-how
om specifieke voorstellen op het gebied van restauratie, met
name ook ingepaste constructies en bouwfysica, in teamver-
band mee uit te werken;

c. de gegadigde dient bij opdrachteen bankgarantie te kunnen
stellen, groot ’ 500.000.-. Bovendien dient de gegadigde
een bankverklaring over te leggen waaruit de financiële
draagkracht van de onderneming blijktj

d. hij dientbij voorkeur gevestigd te zijn in de regio Zuid, Midden
of Noord-ümburg en zijn arbeidspotentieel dientvoornamelijk
uit de regio Zuid-Limburg te komen;

e. hij moet kunnen aantonen over voldoende kwalitatieve refe-
renties te beschikken;

f. hij dient een opgave te verstrekken betreffende de capaciteit
van zijn bedrijf en de omvang van zijn staf met vermelding
van de werkzaamheden welke door het inschakelen van on-
deraannemers of externe adviseurs worden uitgevoerd, en
welke onderaannemers uit de regio zullen worden ingescha-
keld j

g. hij dient bereid te zijn te zijner tijd bij de prijsopgave een open
begroting over te leggen.

Gegadigden dienen bij aanmelding voldoende gegevenste ver-
strekken om de directie in staat te stellente beoordelen of en in
welke mate gegadigde voldoet aan de omschreven criteria.
De uitnodigingen tot inschrijving zullen uiterlijk op 9 december
1988 worden verzonden aan de geselecteerde gegadigden.
De Limburgse Monumentenstichting. sweo

I SCHAESBERG, Ruiters--HHMllliillfl straat'22: goed gerenoveerd
Woonhuis te k. gevraagdtot en geïsoleerd halfvrijstaand

’ 150.000,-. Achterstallig on- woonhuis met tuin en com-
derhoud geen bezwaar. Af- plete keuken. Het woon-
wikkeling via notaris bin- huis heeft alle moderne ge-
nen 24 uur. Aanb. aan WIJ- makken en ouderwetse
MAN & Partners Vastgoed, ruimte, ’95.000,- k.k. Wii-
taxaties/hypotheken. Tel. man & Partners Vastgoed,
045-728671 of 04750-15135. tel. 045-728671.

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

Übach over Worms
winkel-woonhuis

In van oudsher hét winkelcentrum van Waubach (stimu-
leringsgebied), met inpandige garage en tuin. Ind. b.gr.:
winkelruimte van 45 m2met achterliggend kantoor, ma-
gazijn, toilet en wasruimte, kelder; via aparte opgang te
bereiken boyenwoning, best. uit 0.a.: woonkamer (38

m 2), eetkeuken, badkamer, 3 slaapkamers, toilet.
Voor diverse doeleinden geschikt.

Prijs slechts ’ 125.000,- k.k.

Livac B.V.
Brugstraat 19, Sittard - 04490-10855

Te koop of te huur
garagebedrijf

met ruime boyenwoning, 1000 m2bebouwd, 1100 m2
onbebouwd, regio Geleen. Br. o. no. GE 787 LD, Markt
3,6161 GE Geleen.

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

Spaarhypotheek
Van Oppen BV, Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543.
BRUNSSUM, Eisenhowerstr. 3, zeer luxe bungalow m.
gr. tuin m. vijver en veel privacy, 5 slpk. Opp.: 900 m 2.
Vraagpr. ’ 350.000- k.k. Van Oppen BV, Lindeplein 5
Brunssum. 045-254543, vraag de infofolder.
ÜBACH O. WORMS, Gen. Hodgesstr. 17, woning m.
keld., 3 slpk., zold. Bij 100% fin. ’ 470- netto per mnd.
Van Oppen BV, Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543,
vraag de infofolder.
HOENSBROEK, Emmastr. 67, onderkeld. woonh. m.
gr. tuin, 3 slpk. Bij 100% fin. ’ 475-netto per mnd. Van
Oppen BV, Lindeplein 5 Brunssum. 045-254543, vraag
de infofolder.
HEERLEN, Altaar Dries 25, woning in mooi plan m. ga-
rage, nabij ziekenh. Weiten, open keuk., gr. woonk., tuin
+ terras, 3 slpk., zold. Vraagpr. ’ 132.000- k.k. Van
Oppen BV, Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543 vraag
de infofolder.

Nog 1 A-premiewoning
in Eygelshoven, Op de Bossen. Type halfvrijstaand! Ind.
0.a.: woonkamer/keuken (ca. 36 m 2), 3 slaapkamers,

royale hobbyzolder en fraaie badkamer.
Binnenkort bouwstart! Max. subsidie ’41.000,-, netto

maandlast ca. ’ 575,-.
Inl. Stienstra Makelaardij B.V.

Tel. 045-712255.
Bouwterreinen

gelegen in de villawijk Waubacherveld te Eygelshoven
en wel direkt tegenover het Burg. Boyenbos. Een ideale
woonlokatie, te midden van villa's en herenhuizen. Opp.

tot 500 m 2.Prijzen vanaf ’ 72.500,- v.o.n.
Inl. Stienstra Makelaardij B.V.

Tel. 045-712255.
HOENSBROEK, Amsten-
raderweg 96: nostalgisch,
ouder woonhuis, voorzien
van alle modern comfort,
met inpandige garage en
tuin. ’ 89.000,- k.k. Bij 100%
financiering netto 'maand-
last ca. ’485,-. Wijman &
Partners Vastgoed, tel. 045-
-728671.

Te k. nabij ABP, BELEG-
GINGSPAND, huur

’ 29.000,- per jaar. Kooppr.

’ 183.000,-. Tel 045-711617.

KERKRADE, Patronaat-
straat 96: ruime tussenwo-
ning, bestaande uit 2 fraaie,
zelfstandige woonruimtes.
De opbrengst van 1 woning
is voldoende voor de rente-
I

!irktfür HobbymalerA
____ ~h__" JEfl.Profis Êp

Malkasten und Farben aller Art - Aquarel)-, fl
Gouache-, Acryl-, Ül- und Air-brush- ■Farben, Malstifte, Pastell- und Ölkreiden, I
Seiden-, Glas-, Stoff-, Farhe- und Bauern- I
malfarben - darüberhinaus cine Riesen- H
auswahl an Staffeleien, Malgründe, Mal- V
blöcke, Papiere, Pinsel, Bucher, Anlei- JHi«
tungshefte, Air-brush-Pistolen und Kom-

pressoren und vieles andere mehr...

Der weiteste Weg lohnt sich! \
Riesenauswahl

zu Marktpreisen
Fachberatung - Kundenparkplatze (Bff-J

l___ys I finbeisseLHl
j_____r*___r^_f_______[ __■ __l^__i ■

Gardinen " Tapeten " Teppichboden
Farben " Künstlerbedarf

Aachen-Laurensberg, KackertstraGe 6, Telefon 09.49.241/84027 j
An der Roermonder Str. - Richtung Klinikum

Autobahn Heerlen - Aachen Erste Abfahrt hinter der Grenze (

dekking, ’ 155.000,- k.k.
Wijman & Partners Vast-
goed, 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.

HOEKHUIS twee onder
een kap, gel. in rustige omg.
Ulestraten, voorzien vanL-vormige woonk.. uitge-
bouwde Amerik. keuken,
open haard, parketvloer,
nieuw aangel. tuin en ter-
ras, zeer goed onderh. Tel.
043-644194.
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. 793119.
Gevraagd BUNGALOW -semibungalow in Land-
graaf. Tel. 045-313956.

Tek. te Nieuwenhagen ver-
bouwde TUSSENWO-
NING met grote tuin. Tel.
045-324280.

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

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

hele land de mondelinge kursus

spreekvaardigheid
Deze kursus leert u helderen doeltreffend te spreken op
momenten dat het er op aan komt. Weg met drempel-
vrees en spreekangst, u zegt voortaan waar het op

staat.
E;én telefoontje en u ontvangt alle informatie.

Instituut Rhetorica
Dordrecht 078-130388

Ook voor mondelinge kursussen
Snellezen en Verkoopkunde.

Als u nu belt, heeft u morgen geld!
Heeft u al ergens een lening lopen,

dan nog kunt u bij Frisia terecht!
Voor woningverbetering, boot of caravan (tarieven vanaf):

’ 30.000,- = 96x ’ 451,-(10,2%) of 120x/ 392,-(10,2%)

’ 40.000,- = 96x ’ 601,- (10,2%) of 120x’ 523,- (10,2%)

’ 70.000.- = 96x ’ 1.053,- (10,2%) of 120x/ 915,- (10,2%)
’BO.OOO,- = 96x ’ 1.203,-(10,2%) Of 120x/ 1.046,-(10,2%)

Bel nu: 02263-7171
Voorschotbank Frisia: geopend tot 21 u.; zat, tot 16 u.

Nog noiot bij WIJSHOFF
Antiques geweest??? Nou
dat is dan jammer voor u,
want wij hebben voor u een
prachtige kollektie antieke
meubels. Amstenraderweg
9, Hoensbroek-Centrum.
Tel. 045-211976. Geopend
dond. vrijd. zaterd.
ANTIEKHANDEL Si-
mons. Door eigen import
debetere meubelenvoor de
laagst mogelijke prijs. Vak-
kennis + service + garantie.
Dorpstraat 45a, Nuth. Don-
derdag koopavond. Tel.
045-243437. ■
Antieke KASTEN, enz.
enz., tevens tweedehands
meubels, ook antiek. Meu-
belhal Meerssen, Zr. Pala-
diaplantsoen 28, 043-
-644172.

ST.-NICOLAAS-+ zw. piet-
cost, tew. kerstmancost.
Bijsmans, Mgr. Schrü-
nenstr. 3i Bekkerveld, tel.
717608.
NIEUWSTADT: te huurkl.
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 gemeubileerde
KAMERS. Hoogstr. 152,
Nieuwenhagen. Tel. 045-
-317215.

Eigen Import
te koop mooie strakke 2-drs. en 1-drs. kasten, slaapka-
mers, eethoeken, salontafels, commodes, losse nacht-
kastjes, nog enkele mooie bronzen hangluchters en
zeer leuk kleingoed. Schamerweg 135, Maastricht, 043-
-625469.

JASSEN, hemden en
truien. P. Raeven, tel. 045-
-322741.
Te k. VOEDERWORTE-
LEN. Gebr. Schaepkens,
Klimmenderstraat 106,
Klimmen, 04405-1359.
Te k. gevr. TREKKER, op-
knapper geen bezwaar. Tel.
04405-293..
Te k. HETELUCHTKA-
NON op diesel en kolom-
boormachine. Akerstr. Nrd.
52, Hoensbroek. Tel. 045-
-216818.
Te k. 2 BWB DIKBILSTIE-
REN.6 mnd. en 9 mnd.
oud. Tel. 04451-1353.
Te k. 3V_ jarige D-PONY.
Tel. 04451-1353.
Te k. jongeHENNEN. Zil-
straat 20 Dicteren. Tel.
04499-1341.
Rode VOERWORTELEN,
25 kg ’6,-. Veendrick, in-
gang kasteel Amstenrade.
Uit voorraad leverbaar alle
typen VASTETANDCUL-TfVATOREN, ook met rol.
Veewagens 2-4 koeien en
6-8 koeien tendemas;
3-poots woelers; gebruikte
mach. o.a. alle typen vaste-tandcultivatoren Rump-
stad enz. ook met rol; Lem-
ken zaaibedcombinatie 3
m; veewagens 1-2-3 koeien;
Weiger mestverspreider 5
ton, als nieuw. Jean Spons -
Eijsden. 04409-3500/2524.

Te huur APPARTEMEN-
TEN 1-2-3-4- pers. Geheel
gemeubileerd. J. Decker-
straat 1, Valkenburg a/d
Geul.
KAMER te h. in Hoens-
broek, beg. grond, metkookgel., douche, wc. en
cv. Tel. 045-225514.
Te huur APPARTEMENT
met 1 slaapkamer, per 1-12-
-'BB. Te bevr. Pappersjans 3,
Heerlerheide, tel. 045-
-214093.
Te huur APPARTEMENT
in natuurgebied. Tel. 04459-
-2120.
APPARTEMENT te huur,
met meubilair. Pappersjans
42, Heerlerheide.
Mooi gemeubileerde
ZIT/SLPK. Tel. 045-321338.
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.
Heel mooi APPARTE-
MENT: woonkamer, eetka-
mer, slaapkamer, wc, keu-
ken, douche, cv.; tuin, te-
l.aansl.; huursubs. Tel. 045-
-310706.

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.

Ingeschreven voor WO-
NING in Kerkrade? Bel
045-463783 voor mooi opge-
knapte, goedkope flat in
bosrijke omgev. Huurpr.

’ 360,-.
T.h. grote BOYENWO-
NING, eigen ingang. Kas-
perenstr. 27, K/rade. Tel.
045-420518.
Te h. APPARTEMENT,
resp. huisje, voor 1 of 2
pers., tevens kamer voor
studentfe) of werk. pers., 10
min. v.a. centrum Heerlen.
Tel. 045-721081, na 11.00
uur.
Te h. gem. KAMERS te
Kerkrade. Tel. 045-453055.

Nette WONING of flat met
2 slaapkamers, huur max.

’ 500,-, omg. Heerlen,
Hoensbroek, Nuth of Ge-
leen. Tel. 045-417551.
Te h. gevr. huis te BRUNS-
SUM of dir. omgev., géén
boyenwoning. 04490-13439.

Ruilen: EENGEZINS-
HUURWONING, 3 slaap-
kamers, douche, gr. kamer,
keuken, voor- en achter-
tuin, 3 kelders, tegen klei-
nere woning in de Mijn-
streek. Br.ond.nr. SB 997
LD, Fr. Erenslaan 4, 6371
GV Landgraaf.
EENGEZINSWONING te
Brunssum m. 3 slpk. ruilen
tegen eengezinswoning el-
ders. 045-254098.

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

’ 9,50 per m2; stenen vanaf
’0,35 p.st. Het meeste uit
voorraad leverbaar. Frepa
Staringstr. 123-125, Heer-
len-Molenberg (achter Phi-
lipsfabriek) Tel. 045-423641.
KANTELDEUREN en rol-
luiken bestellen? Straten
Voerendaal bellen, (ook
voor industrie). Tenelen-
weg 8-10, tel. 045-750187.
Te k. vezelcement GOLF-
PALTEN in grijs en zwart,
ook polyester en pvc. glas-
helder. Kepers en balkhout
div. afm. Vloerteels. L.A.G.
b.v. Industrieweg 5, ind.-
terr. Borrekuil Geleen. Tel.
04490-43985.
Te huur BOUWLIFT. Tel.
04498-52641 na 17.00 uur.

Honde- en KIPPENHOK-
KEN vanaf ’ 195,-. Hout-
bouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink.Tel. 045-460252.
Grote VOGELMARKT op
zaterdag 12 nov. van 10.30
tot 14.00 uur in lokaal The
Corner, Or. Nassaustr. 40,
Schaesberg-Landgraaf.
Te k. mooie MECH.-HER-
DERPUPPY'S, 7 wk. oud.
geënt + ontw. 04492-3421 of
045--258136.
Te k. D. PONY ruin m. pa-
pieren, V-h jr. oud. Tel. 045-
-270083.
Jonge bruine en zwarte
KIPPEN aan-tegen de leg
en pluimveebenodigdhe-
den. H. Ploemen, Broek-
huizenstr. 53 B Rimburg.
045-320229.
Te k. nest Mechelse HER-
DERS, 7 wkn., iets aparts.

’ 125,-. Tel. 045-32123 L
Te k. 3 PAARD JES 1, met
papieren, prijs ’ 2500,-.Wouterse, Koelkoelerweg
28, Heerlen, tel. 045-230148:
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kaketoes en ara's. Tel.
04490-75359.
Te k. witte PERZEN, poes-
jeen kater, met stamboom.
Stationsstraat 1148, Elsloo.
Te k. Mechelse HERDER-
PUPS, dress. afst. H.
Braam, Spoordamstr. 12
Heerlen. Tel. 045-720129.
Te k. blonde BOUVIER-
PUPS met stamb., ingeënt
en ontwormd. Tel. 08859-
-52369.
PAARDEDEKENS af ma-
gazijn. Nergens goedkoper.
Zat. van 10 tot 16 uur. Sit-
tarderweg 72A Heerlen.
Te k. CHINCHILLA'S met
kooi, v.a. ’ 50,-; tevens laag-
ste prijzenvoor al onze dier-
voeders. Dierenspeciaal-
zaak Jan Bergsma, Ham-
molenweg 3 Kerkrade.
BOBTAIL te k. weg. aller-
gie, zeer lief, 8 mnd.. goed
tehuis gezocht, t.e.a.b. Inl.
tuss. 12-15 u. Tel. 04490-
-44061.
Te k. SCHAPENBOKKEN.
Tel. 04454-4716. Na 18.00
uur.

DE ROVER 200 HEEFT MEER TE BIEDEN DAN ALLEEN
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AUTOBEDRIJF BALT B.V. Kasteellaan 1, 6415 HM Heerlen, tel. 045-721541
HAVE AUTOMOBIELBEDRIJF Industriestraat 31, 6135 KG Sittard, tel. 04490-15195 ■FIRMA J. H. J. MOORTHAEMER Rijksweg Noord 16, 6114 ID Susteren, tel. 04499-1549

B.V. AUTOBEDRIJF SPRONKEN-BECKERS Pr. Mauritslaan 97 6191 ED Beek tel 0449075945

Te k. jonge GANSEN +
kalkoenen. P. Crombach,
Baamstraat 61, Kerkrade
(W). Tel. 045-412107.
Te k. HUSKY'S 8 weken
oud, geënten ontwormd na
15.00. 09-4924053115 Wüse-
len Duitsland.
Te k. Engelse COCKER-
SPANIEL pups m. stamb.
Honigmannstr. 48 Land-
graaf.
Te k. mooie PUPS kruising
Dobermann-Boxer, zeer ge-
schikt v. afr. en bew., tel.
04450-2461.
Wij zoeken een nieuw te-
huis voor Taco, 2V_ jr.
MECH. HERDER, reu,
goedwaaks, betrouwb., niet
voor dressuur. Stichting
Dier in Nood, tel. 043-
-424154/214545.
Te k. Eng. volbloed MER-
RIE, 21 mnd., met papieren
en D pony, merrie, 3V_ jr.,
zeer mooi. Tel. 045-752485.
Te k. div. Australische
PARKIETEN, o.a. Bra-
bantse, turquoise, bonte
valkparkiet. Tel. 04493-
-4922.
Goed tehuis gezocht voor
POESJE. Zw./gr. zind. Tel.
04490-22671.
Te k. PAPEGAAI metkooi.
Tel. 045-324280.
SLEDEHONDEN te k.,
pups Alaska Mullemutte,
met papieren. Panhuis-
straat 21, Voerendaal.
KANARIES te koop. Tel.
045-316783.
Te k. zeer mooi MINIPO-
NY, vosschimmel. Tel.
04492-3112, na 18.00 uur.
Goed tehuisgezocht voor 3
uitgezette POESJES, kl.
zwart, ong. V_ jr. oud. Tel.
045-455272.

EENZAAM: doe er wat
aan, bel huwelijksrelatièbu-
ro Geluk, 04498-54604 of
045-211948.

Jonge vrouw (29 jr.) van
Poolse afkomst zoekt MAN
m. vast werk om eenzaam-
heid op te lossen en samen
toekomst op te bouwen.Uw brief met foto wordt
discreet behandeld. Br. o.
no. MA 504 LD Station-
straat 27, 6221 BN Maas-
tricht.
Nieuw: Café dancing
WINDROSE, Akerstr.-Nrd.
150, Hoensbroek. De zaak
met sfeer en gezelligheid
voor het iets oudere pu-
bliek. Geopend do. t/m
zond.

Man, 39 jr., nation. Turks,
zoekt kennismaking m.
vrouw v. serieuze bed. Lft.
tot4sjr. Brief o.nr. 606Lim-
burgs Dagblad, Baandert
16, 6136 ER Sittard.

Vrijdag 11-11 spelen voor u
duo La Cabana in café
OUD-MERKELBEEK,
Kerkstraat 12, Merkelbeek,
04492-3110.
PARTNERS-TRUST",

huwVrelatiebureau. Inl. tel.
045-461235.

Zwart hoogglans ORGEL
Viscount. nieuw ’ 8000,- nu
’3500,-. Tel. 08340-44671.
Fender GITAARVER-
STERKER type Squire 15
Watt, 3 mncl. oud, pr.
’200,-; Te bevr. 045-417228
na 18 uur.
Te k. VIOOL, merk Hopf,
prijs n.o.tk.Tel. 043-620754.

St. Maartenszee bungalow,
gratis ZWEMPARADIJS
weekend ’ 225,-; kerst van-
af’ 395,-; Tel 02246-3109.
Franse alpen 4-pes. APP.
t.o. skilift, mooi wandelge-
bied, kerst vrij. Tel. 045-
-711386.
De SKIWERKPLAATS is
open! Do. 17.00 tot 21.00
uur, vr. van 16.00 tot 19.00
uur en za. van 10.00 tot 17.00
uur. Nu ook voordeligeskikleding. Erkenderweg
16, Heerlen, tel. 045-71670£b.g.g. 711040.
T.k. RECR.BUNGALOW
bj.'B6, in bos nabij Heeswijk
(Br.) woonoppervl. ± 60 m2.
vr.pr ’65.000,- met compl.
inventaris tel. 045-244926.

Overdekte CARAVAN-
STALLING v.a. ’ 250,- per
jaar. Bartels Caravaning,
Hommerterweg 256, Am-
stenrade. Tel. 04492-1870.
BUITENSTALLING op
verhard terrein, ’ 150,- per
jaar. Bartels Caravaning,
04492-1870.
Caravelair en Sprite model
1989 is er! Nu ook in grijs
interieur. BARTELS Cara-
vaning Hommerterweg
256, Amstenrade, 0449£
1870.
WINTERSPORT: KIP-ca-
ravans. Huur nu een KlP-
tourcaravan, ±750 kg. Spe-
ciaal voor de wintersport,
4-5 pers., toiletruimte, pri-
musverwarming. Prijzen
vanaf ’ 450,- per week. Re-
serveer tijdig. Inlichtin-
genb bij dhr. J. Beckers Ca-
ravans BV, Handelsstraat
24, Sittard. 04490-20608.
WINTERTENTENSHOW.
In onze showroom staan 6
typen wintertenten opge-
steld. Ideaal voor de herfst-
vakantie en wintersport.
Isabelle, KIP, DWT, Sunti-
me. Snelle levering, vele ty-
gen uit vooraad leverbaar,

eckers Caravans BV,
Handelsstraat 24, Sittard.

Te koop CARAVAN, «t
TE Sprint, met voortent
winteruitvoering, '80. E> *>
straat 27, Schinveld.
045-255443. . ______ r

GEBIT gebroken 9 Kl
terwijl u wacht. Borsbo
en Moers, Streeperstr.
Schaesberg. 045-315921, -GEBIT gebroken? T 3terwijl u wacht. HoonW
Akerstraat Nrd. 328, Ho<
broek. Tel. 045-22821ij ■STOELMAATERIJ <.
nieuwd rieten, biezen eij |
rotan-stoelen met gar.' '418820. _,
TV-REPARATIE zoK
voorrijkosten. Z.-LimrJj
tv-service. Tel. 045-3 Hj;
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Waalse Commissie: Geen belang bij schonere Maa

Walonnië wil niet
bijdragen aan kosten,

Van onze verslaggeefster

LUIK - Voor de 100.000 Wa-
len, die hun drinkwater uit de
Maas betrekken, is de kwali-
teit van het Maaswater goed
genoeg. Als de organisatie van
samenwerkende Rijn en Maas-
waterleidingbedrijven (RIWA)
wil dat het water drastisch
wordt verbeterd, dan moet
niet alleen Wallonië verant-
woordelijk worden gesteld
voor de zuiveringskosten.

Dat vindt de Waalse Sociaal Eco-
nomische Raad. Ze maakte giste-
ren overduidelijk dat Wallonië
niet wenst op te draaien voor ver-
beteringen die vooral anderen,
Vlamingen en Nederlanders, ten
goede komen. Bovendien vreest
deraad dat deconcurrentiepositie
van Wallonië zal verslechteren als
de industrie aan de Maas moet
voldoen aan hoge milieu-eisen.

Een halfjaar geleden liet deRIWA
een memorandum het licht zien,
waarin de noodklok werd geluid
over dekwaliteit van het Maaswa-
ter. De Maas-waterleidingen voor-
zien vijf miljoen mensen in België
en Nederland (niet in Limburg)
van drinkwater.

Het water van de Maas valt nu in
klasse A2- water dat drinkbaar
gemaakt kan worden- en zou
naar klasse Al - drinkbaar
water - moeten worden gebracht.
De RIWA vindt dat de sanering
van de Maas door België, Frank-
rijk en Nederland krachtig ter
hand moet worden genomen. Met
het memorandum wilde de RIWA
de impasse doorbreken waarin
het Nederlands-Belgische over-
leg over de Maas zich bevond en
nog steeds bevindt.

In dat overleg over de 'Waterver-
dragen' is de zuivering van het
Maaswater gekoppeld aan een
Schelde-project dat vooral Vlaan-
deren ten goede komt. De Waalse
Economische en Sociale Raad
vindt dat de problematiek rond de
Schelde en de Maas volledig moet
worden gescheiden. De Vlamin-
gen hebben er namelijk voordeel
van en de Walen nadeel.

De Raad vindt ook dat België in
het overleg met Nederland moet
worden vertegenwoordigd door
afgevaardigden van de drie re-
gio's Vlaanderen, Brussel en Wal-
lonië.
De Walen vrezen dat zuivering
van de Maas hen anders opgelegd
zal worden, enerzijds op nationaal
niveau en anderszijds in deWater-
verdragen. Volgens een woord-

voerster van het ministerie vt
Verkeer en Waterstaat zal de atf* jl
telijke commissie Biesheuvel/l' S
vignon in een van de komeH1'
maanden weer bijeen komen- !t
Van Nederlandse zijde zal ze* j
niet worden ingestemd met *jIscheiding tussen de onderwerp 'Westerschelde en Maas.

II

Smit-Kroes roem
bedrijven langs

Limburgse Maas
Van onze Haagse verslaggev^

DEN HAAG - Er moet snelpaai
perk worden gesteld aan I
steeds verdergaande vervuil*!
van de Maas door Belgische 1
drijven. Dat heeft minister SIJKroes (Verkeer en Waterstaat) n
teren in de Tweede Kamer I
zegd. Als voorbeeld hoe het *
moet, noemde de minister de "drijven in Limburg.

Die zijn volgens haar aan streij
regels onderworpen en houd
zich daar over het algemeen °keurig aan. Belgische bedrijf
blijven echter doorgaanmet loZj
gen op de Maas, ook al orn^onze zuiderburen op dat gebl|
geen duidelijke wetgeving k®
nen. Smit-Kroes kondigde ,a(
daar op zeer korte termijn i*l
haar Belgische collega Deha^'
een hartig woordje over te wis"
len.

]

Klaproosdag
in Sittard

SITTARD - Zondag 13 noven^ivindt in Sittard de jaarlijkseherdjli
king plaats van in de Tweede ",\
reldoorlog gesneuvelde geallieefJl
militairen. Een oud-RAF-piloot, y
in Sittard was ondergedoken, za' .,
herdenkingsdienst in de Paródj';
kerk St Petrus en de korte plechyj|
heid op het Britse oorlogskerkho'
Ophoven bijwonen.

De organisatie van deze 'Klapr0,
dag' is in handen van het Oorl°*
gravencomité Sittard. Veel gro^
ringen, zoals de Nederlandse B°,
van Oud-stoottroepers en oud-rf^niers zijn betrokken bij de heW
kingsdag. De dienstin de paroc^
kerk wordt opgeluisterd door "■Mannenkoor Sitard en de harmo^



Gedeputeerde Pleumeekers:

Limburgse
projecten niet

financieren met
DSM-aandelen

MAASTRICHT - Gedeputeer-
de Staten zullenonder geen be-
ding aan de rijksoverheid vra-
gen de opbrengst van DSM-
aandelen rechtstreeks te kop-
pelen aan op stapel staande
projecten in deze provincie. Bij
monde van gedeputeerde drs J.
Pleumeekers verwierp het col-
lege gisteren een doordePartij
Nieuw Limburg ingediende
motie van deze strekking. den. Hij noemde twee voor-

beelden. In eenjaarzonder der-
gelijke opbrengsten zou strikt
genomen geen rijksgeld naar
Limburg toevloeien.
Volgens dezelfde redering zou

Strikte toepassing van het
principe achter de motie zou
volgens Pleumeekers tot merk-
waardige gevolgen kunnen lei-

Deputé Lodewijks tijdens begrotingsvergadering

Limburg moet zich
blijven profileren

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De verdere ont-
wikkelingvan de Limburgse econo-
mie en werkgelegenheid wordt ex-
tra bemoeilijkt door bedreigingen
zowel uit het nabije buitenland met
zijn aanzienlijk gunstiger investe-
ringsfaciliteiten als uit eigen land
waar de nationale overheid de
schijn op zich laat zich eenzijdig te
richten op de Randstad. Limburg
zal aan, beide bedreigingen het
hoofd moeten bieden. Deze oproep
deed gedeputeerde ir M. Lodewijks
gisteren tijdens de tweede ronde in
de begrotingsdriedaagse van Pro-
vinciale Staten.

De ministervan economische zaken
dient met spoed aangetoonde ver-
schillen in overheidsfaciliteiten tus-
sen Belgisch Limburg en Neder-
lands Limburg weg te nemen. In het
voorwaardenscheppend beleid van
de provincie moet extra nadruk
worden gelegd op het verbeteren
van de vestigingsfactoren die onze
concurrentiepositie ten opzichte
van het omringend buitenland kun-
nen versterken.
Ook het landelijk beleid dient daar-
op te worden aangesproken. In dat
verband signaleerde ir Lodewijks

de 'bedreiging' die uitgaat van een
eenzijdige belangstelling voor de
Randstad. Het gaf hem aanleiding
op te merken: „Wij zullen in de ko-
mende jaren veel energie moeten
steken in het overtuigen van lande-
lijke bestuurders dat Limburg in de
toekomst een belangrijke bijdrage
kan leveren aan het vergroten van
de nationale koek, mits men de po-
tenties van onze provincie wil zien
en voldoende wenst te benutten".

Terreinen
Aansluitend aan een gereedgeko-
men inventarisatie van bedrijfster-
reinen in het streekplangebied
Zuid-Limburg start een door de
provincie aangetrokken bureau vol-
gende maand een onderzoek naar
de wensen van het bedrijfsleven ten
aanzien van vestigingsterreinen.
Gedeputeerd Lodewijks zei te ver-
wachten dat dit onderzoek in het
najaar van 1989 kan worden afge-
rond.
Daarna wordt bekeken welke maat-
regelen mogelijk zijn om te komen
tot een verbeterd aanbod van be-
drijfsterreinen en voorts in hoeverre
daaraan de provincie, naast de re-
gio, kan meewerken.

Maastricht is gisteren als eerste gemeente
in Limburg aangehaakt aan het project
Grootschalige Basiskaart van Nederland
(GBKN). Wat dit betekent bracht wethouder
Frits Corten letterlijk in beeld door met het
bespelen van het toetsenbord van een com-
puter een digitale topografische kaart met
alle relevante gegevens van een bepaald
stadsdeel op een beeldscherm te toveren.

Met die handeling was het in werking stel-
len van het gecomputeriseerd en gevisuali-

seerd informatiesysteem voor Maastricht
eenfeit.
Vooraf was daartoe een overeenkomst gete-
kend met het Kadaster, onder welke verant-
woordelijkheid het systeem is opgezet, en
voorts met de nutsbedrijven en de PTT als
partners in het project. De totale kosten van
dit digitale "Vastgoed Informatiesysteem
bedragen 3,2 miljoen gulden.

Foto:WIDDERSHOVEN

Voor meer dan honderdduizendgulden schade

Jongens pleegden
serie diefstallen

MAASTRICHT - De Maastrichtse
politie heeft twee jongensvan 17 en
18 jaar aangehouden onder de ver-
denking in de maanden september
en oktober zon twintig personenau-
to's te hebben gestolen en een groot
aantal inbraken te hebben gepleegd
in winkels en woningen, zowel in
Maastricht als in Geleen en Meers-
sen.
De totale waarde van de vergaarde
buit bij de inbraken wordt geschat
op ruim 10.000 gulden. De aange-
richte schade wordt geraamd op
ruim één ton. De twee, afkomstig
van Maastricht, zijn inmiddels voor-
geleid aan deofficier van justitie.
Het duo schroomde niet nogal rigo-
reus te werk te gaan. Zo werd in de
Maastrichtse woonwijk De Heeg
met een gestolen auto de voordeur
van een electrozaak gekraakt om op
die manier audio-apparatuur buit te

kunnen maken. In Wyck werd even-
eens met een gestolen wagen de
voorgevel van een koffie-shop ge-
ramd om zich daar meester te kun-
nen maken van een hoeveelheid
hasj.

Schroot
Bij het stelen auto's ging hun voor-
keur vooral uit naar Mitsubishu's.
Daar werden in totaal twaalf van ge-
stolen. Een andere liefhebberij was
op een afgelegen terrein van het
Maastrichtse stadsdeel Heugem ge-
stolen dure klassewagens total loss
te crossen. Zo werden in totaal ze-
ven exemplaren tot schroot gere-
den.
Het politieel onderzoek in deze zaak
is nog niet afgerond, omdat er aan-
wijzingen zijn dat er mede-daders
en helers in het spel zijn.

fonds kan met kunstwerken de uit-
bouw van de maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid als belegger het
beste bereikt worden.

ABP trekt bij elke
nieuwbouw geld uit
voor kunstwerken

De uitvoering van een regeling,
waarin het te besteden bedrag
wordt vastgelegd, vormt onderdeel
van het overleg met het gemeente-
bestuur van de plaats waar de
nieuwbouw wordt neergezet. De
eerste keer is dit gebeurd in Rotter-
dam, waar begin november de eer-
ste paal werd geslagen voor de
bouw van de Weena-toren. Dat is
een 106 meter hoog gebouw met
10.500 vierkante meter kantoorop-
pervlakte en 72 luxe appartemen-
ten.

HEERLEN- Het AlgemeenBurger-
lijk Pensioenfonds (ABP) in Heer-
len gaat bij grotere nieuwbouwpro-
jecten voortaan steevast geld uit-
trekken voor kunst. De omvangvan
het te besteden bedrag zal het fonds
per project bepalen. Het ABP wil
hiermee 'zijn maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid als belegger ver-
der uitbouwen', aldus een medede-
ling van het ambtenarenpensioen-
fonds.

Voor overheidsgebouwen bestaat al
te omgeving toe te passen," aldus
het ABP. Naar de mening van het

langer een verplichting om een be-
paald bedrag van de bouwsom uit te
trekken voor kunst, de zogeheten 1
procentsregeling. Het ABP heeft nu
het initiatief genomen om - zonder
zich aan een norm vast te leggen -
dat in principe ook bij alle andere
nieuwbouwprojecten te doen.
„Het streven naar kwalitatief hoog-
staande gebouwen wordt daarmee
gekoppeld aan de wens om de pro-
jecten zo goed mogelijk in de direc-

Van het totale vermogen van het
ABP (meer dan 130 miljard gulden)
is ’8,2 miljard geïnvesteerd in on-
roerend goed. Dit bedrag is ver-
deeld over 60.000 huurwoningen en
1,1, miljoen vierkante meter com-
mercieel vastgoed.

Schriftelijke cursus 'voor breed publiek'

Academie ziet
brood in '1992'

Van onze verslaggever

er nog dagelijks veranderingen
plaatsvinden in de aanloop naar
de Europese eenwording, doet
volgens Cremers niets af aan de
waarde van de cursus. „Integen-
deel, de cursus biedt de basisin-
formatie over wat er in Europa
leeft. Als er later nog veranderin-
gen optreden, kunnen de cursis-
ten dat uit de kranten oppikken.

Volgens Neeskens en Cremers is
de opleiding zowel geschiktvoor
de gewone man als voor de on-
dernemer in het midden- en
kleinbedrijf. „We mikken op een
breed publiek, willen niemand
uitsluiten. Het is een aanvulling
op ieder vak wat je maar beden-
ken kunt."
Cremers en Neeskens erkennen
echter dat het na afloop te krij-
gen diploma (nog) geen officiële
waarde heeft.
Directeur Neeskens is niet zo
bang dat grotere schriftelijk on-
derwijsinstellingen ook met een
cursus Europakunde zullen be-
ginnen. „Wij zijn er vroeg bij, zij
hebben de boot gemist. Ik hoop
dat ze inzien dat ze te laatzijn. Er
zal wel een immitatie zijn, maar
hier voor ons ligt het origineel."

Niet beschermd
Hoe denkt men bij de EG-instel-
lingen eigenlijk over het Pan-
ningse initiatief ?
Drs. H.M. Aben van het EG-ad-
viescentrum voor het Midden- en
Kleinbedrijf heeft nog nooit van
de cursus gehoord. „Maar dat
zegt niks", aldus Aben. „leder-
een stort zich nu op die markt.
De term 'Europakunde' is niet
beschermd. ledereen kan de
term dus gebruiken. Maar ik
vraag me af wat het niveau van
de cursus is als hij toegankelijk is
voor een heel breed publiek."

Van onze verslaggever

\ JAASTRICHT - Voor het provinciaal bestuur is het een
i «oodzaak van de eerste orde op korte termijn te kunnen be-\\ over een beleidsplan dat een integraal beeld geeft
r*n de veelzijdige milieuproblematiek en dat aansluitend__ ??k oplossingen aanreikt. Gedeputeerde E. Mastenbroek
e ?,eld dit gisteren voor aan de vergaderende Provinciale Sta-

£&" „Het is geen utopie, maar bittere noodzaak", beklem-, "oonde de gedeputeerde., _s .i£. deelde mee dat de provincie„Riaar streeft volgend jaarklaar te
K

omen met een complexe sane-
i hg van het vergunningenbeleid
« P milieugebied.

-, pn versterkt ambtelijk apparaat
jj? doende zich een weg te banen

Oor een stapel betrekkelijk oude
' en daarnaast circa 250
'. J'üeuverguinningenvan DSM op
!" schonen tot een vijftigtal geac-

"fuseerde clustervergunningen.; a<-at alle achterstanden zal zijn

'Provincie geeft
25 mille aan
Pinkpop 1989

iSj^ASTRICHT - Gedeputeerde, i/^ten zijn in principe bereid een
van 25.000 gulden be-

Jvtikbaar te stellen voor de orga-
I gratievan Pinkpop volgend jaar.

drs G. Kockelkorn
**;lde dit gisteren mee in de ver-

-Baderingadering van Provinciale Staten.
I

Man tijdens
fietstocht
overleden
Van onze verslaggever

!pHINNEN - Op de Holleweg in
schinnen heeft een politiepa-
I °uille gistermorgen om 11.25
i.Ur het stoffelijk overschotaange-: ffen van de 56-jarige M. N. uit►'ttard. De man werd tijdens een
bustocht onwel en kwam ten val.
&n gewaarschuwde arts kon

i uechts de dood constateren. Gis-
! ,jMiddag wees lijkschouwing uitis■ de Sittardenaar een natuurlij-J; dood is gestorven. Het slacht-
i, ter was al geruime tijd hartpa-

(ADVERTENTIE)

■_■ ~i(Restaurant

OÓutptte
.Tfc.~ ____r_.. \ jfr __i^_fcÉ-' i.■■ jtt

i^^ HEERLEN
Kasteellaan 3

fl. Tel. 045-724182

Wildspecialiteiten
" Zondag vanaf 12.00 t/m 21.00 uur

" Lunch 12.00 tot 14.30 uur

" Diner vanaf 17.30uur
Woensdagavond en donderdag gesloten.

1 MARJO EN JO MLEKUZ
v

weggewerkt, hoopt de provincie
in de pas te kunnen blijven met
geldende termijnen.

Daartoe zullen aard, karakter en
'duurzaamheid' van de vergun-
ningen nader worden bekeken.
Mastenbroek verwierp de sugges-
tie van PPR-zijde aan vergunnin-
gen hun geldigheid te ontnemen
indien het betrokken bedrijf zich
niet aanpast aan de laatste stand
der techniek.

„Langs deze weg opereren is niet
gebruikelijk en juridisch moeilijk
verdedigbaar", aldus de deputé.

Wanneer wordt geconstateerd dat
een vergunning niet meer toerei-
kend is, dient een revisievergun-
ning te worden aangevraagd, luid-
de zijn advies.

Verzuring
„Limburg is een exporteur van
verzuring", stelde de milieugede-
puteerde in het verder verloop
van zijn betoog vast. Bij de neer-
slag van verzurende stoffen scoort
Limburg gemiddeld vijftien pro-
cent hoger (de Peel zelfs 25 pro-
cent) dan overige Nederland,
waar per jaar sprake is van een
neerslag van gemiddeld 4900 zuu-
requivalenten per hectare.. Voor
GS-lid Mastenbroek behoort Lim-
burg op te houdenmet uitsluitend
te verwijzen naar het buitenland
als de grote boosdoener en naar
het rijk als de grote oplosser van
problemen.

„Wij moeten onze eigen verant-
woordelijkheid nemen. Dat bete-
kent ruwweg, dat de emissies van
verzurende stoffen in onze pro-
vincie de komende jaren met ze-
ker 75 procent dienen af te ne-
men", meende hij. In het provin*
ciaal milieubeleidsplan zal nader
worden aangegeven op welke ma-
nier een dergelijk beleid kan wor-
den gerealiseerd, gericht zowel op
bron als effect.

ANWB-onderzoek:
Bungalows

redelijk
tot goed

HEERLEN - De ANWB heeft in ok-
tober op initiatiefvan de WV Lim-
burg ac kwaliteit van 175Limburg-
se vakantiebungalows en apparte-
menten onderzocht. De ANWB
noemt de kwaliteit van de vakantie-
woningen in Limburg redelijk tot
goed. Dit in vergelijking met het
aanbod van de overige provincies.

De uitslag van de driejaarlijkse
kwaliteitsbeoordeling resulteerde
in een klasse-aanduidingvan nul tot
vijf-sterren. Zes procent van de wo-
ningen werd geplaatst in de catego-
rie nul tot een-ster. 61 procent kreeg
twee en drie sterren en 34 procent
behaalde vier en vijf-sterren.

p .
(ADVERTENTIE)

.^^
WIJZIGING TELEFOONNUMMER

MINISTERIE VAN FINANCIEN

Met ingang van 14 november 1988
is het nieuwe telefoonnummer:

070 - 428 000
Voor de bij u bekende doorkiesnummers kunt u de
volgende regel hanteren: de eerste drie cijfers
766 ... veranderen in 428 ... (bijvoorbeeld 766 234
wordt 428 234).
De eerste drie cijfers 767 ... veranderen in 427 ...
(bijvoorbeeld 767 234 wordt 427 234).

r Mededeling van het Ministerievan Financiën.L_J Postbus 20201,2500 EE 's-Gravenhage.

vende conferenties, adviezen en
public relations aangaande het
magische jaartal.

De weg

PANNINGEN - Afgelopen
weekend waren in diverse
kranten advertenties te le-
zen met het kopje „Europa-
kunde (1992!)-brevet voor
de toekomst". Daaronder:
„Een schriftelijke cursus
voor ieder die zich wil voor-
bereiden op het opengaan
van de Europese markt. U
kunt anderen een forse stap
voor zijn." De annonce was
opgesteld door M. Nees-
kens, directeur van de Na-
tionale Handels Academie
in Parmingen, een instituut
dat handig inspeelt op het
mode-onderwerp 'Europa
1992. Neeskens: „De be-
langstelling is enorm."

in Eindhoven bedrijfskunde
heeft gestudeerd. Hij startte een
aantal nieuwe cursussen, met de
nadruk op handelsvakken.

P. Cremers uit Maastricht. Met
name P. Cremers, gepensioneerd
directeur van een marketing-ad-
viesbureau in Maastricht heeft
intensief aan de schriftelijke cur-
sus gewerkt. Hij is jarenlang
voorzitter geweest van de Euro-
pese Beweging in Nederland en
zeer betrokken bij de doelstellin-
gen van een verenigd Europa.
Cremers heeft de cursus geschre-
ven omdat volgens hem de mees-
te mensen nog geen benul heb-
ben van de ontwikkelingen. „Om
de mensen ervoor te interesse-
ren, moetje ze eerst een bepaalde
basiskennis bijbrengen." Het feit

De nieuwste loot aan de boom is
dus 'Europakunde'. Trots meldt
Neeskens dat het de eerste Ne-
derlandstalige schriftelijke cur-
sus is met het oog op '1992. Voor
minder dan 600 gulden kunnen
zowel particulieren als kleine on-
dernemers in zes maanden dit
'brevet voor de toekomst' beha-
len.

Wie tegenwoordig slim is, zegt
dat hij expert is in '1992' en baat
dat behendig uit. Verontruste
ondernemingen snakken naar
informatie over wat hen na die
datum te wachten staat. In de
EG-stad Brussel steken bijvoor-
beeld bijna dagelijks nieuwe ad-
viesbureaus dekop op. En ook in
Nederland beginnen pientere lie-
den al hier en daar met winstge-

Advies en informatie geven over
de Europese eenwording blijkt
dus een snel groeiend ambacht
voor degenen die het vakman-
schap bezitten om de weg te vin-
den tussen de complexe institu-
ten van de Europese Gemeen-
schap.

De Nationale Handels Academie
(NAH) in Parmingen haakt heel
handig in op die 'hausse. Met
een slim zakelijk inzicht heeft de
Academie een schriftelijke cur-
sus samengesteld die gericht is
op 'de toekomstige ontwikkeling
van Europa.

Deze Nationale Handels Acade-
mie bestaat al zon halve eeuw.
Na de oorlog was het het eerste
instituut voor schriftelijk onder-
wijs. Dat ging allemaal goed tot
een klein decennium geleden,
toen de belangstelling voor de
cursussen aanzienlijk daalde.
Het instituut leidde een sluime-
rend bestaan tot vorig jaar. Toen
werd de draad weer energiek op-
gepakt door M. Neeskens, een
jongemandie aan de Hogeschool

De cursus is geschreven door mr
E. Cremers uit Dordrecht en drs

Vrijdag 11 november 1988 ♦ 17
provincie|B""Tlmbu3.gs dagbïad~~"B

" Directeur van de Nationale Handels Academie, M.P.J
Neeskens.

Van onze verslaggeverMastenbroek: 'Limburg exporteur van verzuring'

Provincie pakt milieu
aan 'Volgens plan'

de provincie Groningen een
groot deel van de thans actuele
DSM-opbrengst kunnen clai-
men, aangezien de resultaten
van DSM vele jarenvooral wer-
den geleverd in de aardgassec-
tor.

De deputé noemde het verstan-
digerLimburgse projecten met
kracht van argumenten voor te
dragen voor honorering vanuit
reguliere begrotingsmiddelen.
Meer concreet opteerde hij
voor bijdragen uit het extra-
programma van vierhonderd
miljoen dat het kabinet heeft
opgesteld voor infrastructurele
voorzieningen.
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bioscopen

De te bezichtigen foto's kun-
nen nabesteld worden. Entree
gratis.

De Heemkundevereniging be-
staat ongeveereen jaaren heeft
in die tijd vele foto's verzameld
van verenigingen, families,
evenementen, afgebroken hui-
zen, oude beroepen, portretten
etcetera. Naast de foto's pre-
senteert de vereniging een
platte grond van Schimmert,
waarop bezienswaardigheden
staan aangegeven en beschre-
ven.

Tentoonstelling
over Schimmert

SCHIMMERT - 'Sjömmert en
de sjömmertenaere veur 1940.
Zo heet de foto-tentoonstelling
die de Heemkundevereniging
Schimmert op 20 november
houdt in het gemeenschaps-
huis in Schimmert.

Aandacht voor dassen en (spoor)wegen in Limburg

De avond-, weekend- en zondags-.
diensten beginnen op vrijdagavond
en eindigen de volgende week vrij-
dagochtend om 8.30 uur

BRUNSSUM. Bel TIGH __ 711400.
HEERLEN. De Hesselle, Bongerd
25, S 719545. Zaterdag van 8.30 tot
18 uur eveneens De Hesselle. Zatö
dag van 10 tot 14 uur Ganzeweidft
Stanleystraat 23 Heerlerheide
S 210772. B.g.g. TIGH S 711400.
LANDGRAAF. Landgraaf, Paswei
6,Schaesberg, 5321967. Vo
spoedgevallen dag en nacht bereik-
baar.
KERKRADE - EIJGELSHOVEN
Van Wersch, Hoofdstraat 41 Kekra-
de, S 452010.
KERKRADE-WEST. Kerkrade
West, Akerstraat 79, S 415440. Voofspoedgevallen dag en nacht g*
opend. Snijders Kerkrade West
Kampstraat 114, S 420777. Dag e»
nacht geopend.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheidestraat 52, S 460923. Z»
terdag van 10.30 tot 16 uur en zon-
dagvan 12 tot 13 uur en van 18 tot 1'
uur. Voor spoedgevallen dag e»
nacht geopend.
SIMPELVELD-BOCHOLTZ. VonC
ken, Dr. Ottenstraat 9, Simpelvel^i
S 441100. Zaterdag van 11 tot V%
uur en zondag van 14.30 tot 15 uU-l
Voor spoedgevallen kan men t*|
recht van 22 tot 22.30 uur.
HOENSBROEK. Martens, Hoofdfstraat 87, S 212214.
NUTH. Voor spoedgevallen eigef'
apotheek (bgg TIGH __ 711400).

APOTHEKEN

Berovers man
aangehouden

in gesprek

ROERMOND - De politie van Roer-
mondheeft twee mannen aangehou-
den op verdenking van beroving
van een man in zijn woning. De da-
ders zij twee jongemannen uit
Thorn en Roermond. Zij hebben be-
kend op 5 septembervan dit jaarhet
slachtoffer in zijn woning te hebben
bedreigd met een ploertendoder en
vervolgens te hebben overvallen.
De politie kwam het duo op het
spoor na een buurtonderzoek.

'Oudjes'

WEEKENDDIENSTEN

Hier even een reactie op het
schrijven van de heer Elie uit
Brunssum. Voor negentig pro-
cent ga ik met u mee. Tenslotte
valt u over de woordenSticht-
ing Ouderenwelzijn'.

Nu weet ik niet hoe oud u bent
meneer Elie, maar aan het
woord 'oudjes' is niets minder-
waardigs. Zelf hoor ik er ook
bij met mijn 84 jaar.Als u goed
rondkijkt in Brunssum, dan
ziet u wel eens een busje rij-
den. Dat is het bellebusje. Daar
kunnen alleen ouderen ge-
bruik van maken in de ge-
meente Brunssum. Het is een
zegen voor ons. De chauffeurs
zijn vrijwillig werkende oude-
ren. Zij rijden ons bijna voor
niets naar onze bestemming.
Het kost maar vijftien gulden
per maand.

J.Dekker, Brunssum

Milieudefensie wil met
pijntoer acties steunen

U2RATTLE AND HUM/VS 1987HEERLEN/DEN HAAG - De Vereniging Milieudefensie is
deze week gestart met een zogenaamde Pijntoer door Neder-
land: een speciale milieubus bezoekt een week lang lokale ac-
ties, waaronder ook Vaals en Swalmen in Limburg

exposities

SITTARD
Forum: De ondraaglijke lichtheid van
het bestaan, do t/m di 20.30 uur, zo ook
45 uur. Red Heat, do t/m di 20.30 uur, zo
Dok 15 uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: Salsa, do t/m di
20.30 uur, zo ook 18 uur. Red Heat, do
t/m di 20.30 uur, zo ook 18 uur.

ROERMOND
Royal: Coming to America. dag. 20.30
uur. zo ook 14.30 en 16.30 uur. Royaline:
Salsa, do en ma t/m wo 20.30 uur, vrij t/m
zo 19.30 en 21.30 uur, zo ook 14.30 en
16.30 uur. Filmhuis: Bird Now, zo 20.30
uur.

VENLO
OOC Zienema: Amadeus, wo 20.30 uur

Royal: Die Hard, dag. 15 18.15en 21 uur.
Rivoli: 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 being, dag. 20.30 uur. Big Business,
dag. 14en 18.30uur, zo ook 16 uur. Mas
querade, dag. 19 en 21 uur, zo ook 16
uur, do vrij ma di ook 14 uur. Jungle
book, za zo wo 14uur. De Spiegel: Ama-
deus, vrij t/m ma 21 uur. Kinderfilm-
huis de Spoel: Gebroeders Leeuwen-
hart, za 15 uur.

HEERLEN

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

MAASTRICHT

GELEEN

Mabi: Coming to America, dag. 14.30en
20.30 uur, za zo ook 18 uur. D.0.A., dag.
14.30 en 21 uur, za zo ook 18.30 uur.
Bambi, za zo en wo 14.30uur. Die Hard,
dag. 14.30 en 21 uur, za zo ook 18 uur.
Red Heat, do vrij ma di 14.30en 21 uur,
za zo 18.30en 21 uur, wo21 uur. Cinema-
Palace: Big Business, dag. 19 en 21.15
uur, za zo ook 16.30 uur, zo ook 14.15
uur. Good morning Vietnam, dag. 19 en
21.15 uur, za zo ook 16.15 uur, zo ook 14
uur. De ondraaglijke lichtheid van het
bestaan, dag. 20.15 uur, zo ook 16.30 uur.
Junglebook, za 16.30 uur, zo 14.30 uur.
Palace 2: Pornoprogramma, dag. doorl.
v.a. 13.30uur, za zo v.a. 14uur. Ciné-K: A
world apart, do vrij za 20 en 22.15 uur, zo
fm wo 19en 21.15 uur. Lumière: Holly-
wood Shuffle, dag. 20 uur. Historia Offi-
cial, do t/m zo 21 uur. The Servant, do
vrij 22 uur. The Last Tycoon, za fm ma
22 uur. Luci del Varieta, ma t/m wo 21
uur. Accident, wo 22 uur. Kinderfilm
huis Zoem: Wilde Zwanen, zo 14 uur.

Roxy: Die Hard, do t/m di 20.30 uur, zo
ook 15 uur. Studio Anders: Deadly Pur-
suit, do t/m di 20.30 uur. Jungle book, zo
15 uur.

„We willen de milieuproblematiek
tastbaar maken voor het publiek,
door problemen in de regio of juist
oplossingen voor die problemen in
de aandachtte brengen", zegt Emile
Poelman van Milieudefensie.
De Pijntoer doet vandaag (vrijdag)
Limburg aan. Om 10.28 trekt de ka-
ravaan per goederenwagon van sta-
tion Heerlen naar Aken om de
komst van een personenlijn van
Heerlen naarAken te ondersteunen.
De Pijntoer is een onderdeel van de
in september gestarte verkeerscam-
pange van Milieudefensie. Na de
'nationale' acties en tal van studie-
bijeenkomsten zijn nu de lokale ac-
tiegroepen aan de beurt.

bedreigt sluit het Limburgse deel af
van de toer.
De 'Pijnpuntentour' als zodanig wil
landelijk aandacht vragen voor het
verbeteren en financieel aantrekke-
lijker maken van het openbaar ver-
voer waardoor het autogebruik kan
afnemen.

" 'U2Rattle and Hum. (V.l.n.r. Larry Muilen Jr., Adam
Clayton, The Edge en Bono.)

Twee herten
op de vlucht

Op het Drielandenpunt in Vaals is
vrijdag een discussie gepland over
het openbaar vervoer in de Euregio.
Een rondrit van Roermond naar
Venlo door bedreigde gebieden, en
acties tegen de verbreding van A-73
die de laatste dassen in Nederland

Discussie

si'een film diezijn zeggingskracht uit-
sluitend ontleent aan de montage van
beelden en muziek. Geen verhaal,
geen leerzaam betoog als in een do-
cumentaire, maar pure impressie. Bij
de keuze van zijn beelden heeft Reg-
gio dit keer een sterke voorkeur voor
zwoegende mensen, exotische land-
schappen en zwijgend kijkende kin-
derkopjes.

Ik ben geen echte fan van U2, hoewel
ik hun muziek wel kan waarderen. In
'U2Rattle and Hum' gaat de groep te-
rug naar zijn roots, de muziek van
Bob Dylan en de Beatles, waarvan
een paar nummers opgenomen zijn.
Daarbij blijft hun sound herkenbaar,
terwijl het geheel een meer authentie-
ke rock 'n' roll indruk achterlaat. De
kwaliteit van het nieuwe geluidsregi-
stratiesysteem Dolby Spectral Recor-
ding, waarmee ook het H5-theater is
uitgerust, is fabuleus, concertkwali-
teit! Fans van U2, en popfans in het
algemeen: dit mag je niet missen!

Het tweede gedeelte, in kleur, is een
registratie van een optreden in het
Sun Devil Stadion van de Arizona
State University in Tempe.

De film is opgezet in twee tamelijk af-
zonderlijke delen. Het eerste en be-
langrijkste deel werd in een docu-
mentaire-stijl gefilmd op 16 mm, en
bestaat voor een groot deel uit vraag-
gesprekken met de muzikanten, beel-
den van repetities en optredens en
een plaatopname in de Sun Studio,
waar in de vijftiger jarenElvis Presley,
Carl Perkins en Jerry Lee Lewis hun
platen maakten. Ook zijn er beelden
van een repetitie en optreden met de
62-jarige 8.8. King, een van de man-
nen die aan de wieg van de rock 'n'
roll stond.

'U2Rattle and Hum' is de eerste film
van de meest populaire band van dit
moment. Gefilmd werd tijdens de
'Joshua Tree' toernee door de Ver-
enigde Staten.

POWAQQATSI/VS 1987
Regie: Godfrey Reggio. In: Maxim
Heerlen.

Galerie Hanenhof. Groenstraat 44.
Werk van Hans ter Horst. Van 12/11 t/m
4/12, open di t/m zo 17-20uur. CZF, Eli-
sabethstraat 9. Werk van Gre Tabbers-
Verkuyl. T/m 15/12.

VALKENBURG
Kasteel Oost. Paul Haimon-expositie.
T/m 30/11, open wo, za en zo 14-17 uur.

GELEEN

OENSEL-SCHIMMERT
Galerie Hof van Oensel, Haagstraat 5.
Werk van Jokevan Geel en Octavia Mo-
lea. Van 19/11 t/m 24/12, open do t/m zo
14-17 uur.

Atelier Jac Vinken, Stationsstraat 282.
Werk van Dick van Wijk en Antony van
Lieshout. T/m 19/11, open di t/m vr 9-18
uur, za 9-17 uur.

Raadhuis. Grafiek uit Krakow. Vanaf
14/10, open tijdens kantooruren van 14-
-16 uur. Galerie Artengroen, Hereweg
95. Werk van Hans Peeters. T/m 17/11,
open op werkdagen 9-18 uur, do tot 21
uur, eerste zondag v/d maand 14-17 uur.

NUTH

HOENSBROEK
ABN Bank. Werk van Jo Beuts. T/m
14/11, open werkdagen 9-16 uur.

LANDGRAAF

Galerie De Leuf, Dalstraat 2. Werk van
Marjan van Berkel en Joop Rooiiers.
T/m 2/12.

VOERENDAAL

Dr Brikke-oave, Lindeplein sa. Werk
van Martin Linnartz. Van 11/11 t/m 5/12,
open ma t/m vr 14-17uuren 19-21 uur, zo
14-17 uur.

BRUNSSUM

Galerie Signe, Akerstraat 82a. Werk van
Gilbert de Bontridder. T/m 27/11. Open
wo t/m zo 14-17 uur. De Spierei, Aker-
straat 88. Werk van Paul de Maat. T/m
3/11. Open do t/m ma.NMB, Bongerd 13.
Aquarellen van Ch. Boon. T/m 18/11,
open ma t/m vr 9-16 uur. Volkssterren-
wacht. Ogen bedrogen. T/m 30/11, open
di t/m zo 13-17 uur, di en vr ook 19.30-22
uur. Thermenmuseum, Conovallum-
straat 9. Jan Stuyten Heerlen. T/m 11/12,
open di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17
uur. Openbare bibliotheek en Bernar-
dinuscollege. Literaire expositie over
leven en werk van Pé Hawinkels. T/m
10/11. Filmhuis. Des signatures anony-
mes. Van 3/11 t/m 24/11. Bezoekerscen-
trum Schrieversheide, Schaapskooi-
weg 99. 'Aai eens een krokodil. Vanaf
13/11, open di t/m zo 10-17 uur. Missio-
nair Centrum, Gasthuisstraat 19. Teke-
ningen van Richard Hefti. In kader van
congres Kunst en Psychiatrie. 10/11 en
11/11 van 9-19 uur, 12/11 van 9-15.30 uur.
Galerie Herman van Leeuwen, Sta-
tionsstraat 11. Najaars-expositie. Van
13/11 t/m 4/12, open wo t/m vr 10-17.30
uur, za 10-17 uur, do tot 21 uur.

HEERLEN

ÜBACH over WORMS-NIEUWÉ*]
HAGEN. Eigen huisarts bellen. J
VOERENDAAL. Praktijk Ra»*
huisplein 4 S 751322.

S 452176. Van zondagmorgen 'tot maandagmorgen 8 uur HansS**
B. Pothastraat 28, __ 452879.
SIMPELVELD-BOCHOLTZ. V»Jdaag 18 uur tot morgen 8 uur MojJ
Karolingerstraat 27 SimpelvdJ
S 443938. Morgen vanaf 8 uur jj
maandag 8 uur Schffelers, Frowe^
weg 50 Eys, S 04451-1500.
SCHAESBERG. Zaterdag Yp«^
Schumanstraat 14, S 320660 ?
zondag Stuurman, Hoofdstraat 1"
S 317666. ,

KERKRADE-OOST. Tot zaterdi
12 uur vlg. telefoonbeantwoord'
van eigen huisarts. Van zaterd'
12.00 uur tot zondagmorgen 10 **'Weverling, Hoofdstraat

gevallen eigen huisarts bellen.
SCHIMMERT. Voor spoedgeval!
eigen huisarts bellen.

KERKRADE-WEST. Voor sp

Voor spoedgevallen eigen huisa
bellen.

BRUNSSUM-HOENSBROEK.

HEERLEN. Voor spoedgeval!
TIGH (brandweercentrale) beller»
711400.

Reggio componeerde het geheel in
een statig ritme, af en toe onderbro-
ken door een poëtisch moment of een
heftige eruptie. Het kan zon tien mi-
nuten boeien, maar daarna wordt de
hardnekkig volgehouden slow-motion
irritant. Niet meer dan mooie kalen-
derplaatjes.

OOSTELIJKE MIJNSTREEK REDACTIE: 739282
JOURNAAL

Net als zijn voorganger is 'Powaqqat-

De onderneming is kennelijk dermate
goed bevallen dat Reggio de verlei-
ding niet kon weerstaan om een ver-
volg te maken. Opnieuw trok hij de
wereldrond en trekken de prachtigste
beelden aan het oog voorbij. Op-
nieuw schreef Philip Glass de mu-
ziek. Origineel is 'Powaqqatsi' niet
meer te noemen. Een ongeïnspireer-
de herhalingsoefening.

de beeldenstroom die over de toe-
schouwer werd uitgestort had niets te
maken met het gemiddelde filmdra-
ma. Een overdonderende impressie
die getuigde van de pracht èn de ab-
surditeit van de menselijke mieren-
hoop op moeder aarde. Bijna abstrac-
te filmkunst voor een groot publiek.

Vier jaargeleden was in de bioscoop
een zeer ongewone film te zien.'
Koyaanisqatsi' van Godfrey Reggio
had niet alleen een vreemde titel. Ook

Omdat de beesten niet tegen verdo-
vingen kunnen en zich niet zo ge-
makkelijk laten vangen, zijnze door
de politie opgejaagd in de richting
van de Brunssummerheide. Daar
zouden de dieren momenteel nog
rondlopen.

BRUNSSUM - In de gemeente
Brunssum, en met name op de
Brunssummerheide, zwerven sinds
begin deze week twee herten rond,
waarvan een ontsnapt is uit een die-
renpark.

De verdachte deed verleden jaarbij
de Heerlense politie aangifte van
een inbraak in zijn woning. Vervol-
gens stelde de verzekeringsmaat-
schappij een onderzoek in. Deze
constateerde dat er inderdaadbij de
Heerlenaar was ingebroken en keer-
de hem een schadevergoeding van
6.490 gulden uit. Dit bedrag gaf de
verdachte aan zijn vriendin die hier-
mee verdween. „Ik wilde haar be-
hulpzaam zijn. Zij kon zo haar
schulden aflossen. Toen zij zei dat
ze naar de politie zou gaan, heb ik
mezelf aangegeven".

MAASTRICHT - Een Heerlenaar
werd gisteren een gevangenisstraf
van zes weken voorwaardelijk, met
een proeftijd van drie jaar, opge-
legd. Bovendien stelde politierech-
ter Van der Pol als voorwaarde, dat
de man binnen drie maanden met
de verzekeringsmaatschappij, die
hij voor een aanzienlijk bedrag had
opgelicht, een schadevergoedings-
regeling moest treffen. Het vonnis is
conform de eis van de officier van
justitie.

Van onze correspondent

Heerlenaar moet
schade regelen
over oplichten

van verzekering

Patiënten gezondheidscentn
Hoensbroek-Noord kunnen dag
nacht bellen, S 214821.Ubach over Worms

gen de kinderen in het parochie-
zaaltje een verrassing.

zondag van 10 tot 18 uur een vogel-
tentoonstelling in café de Waterto-
ren, Heerlerbaan 19. Er is een ver-
koopklasse aanwezig.

Vaesrade
Heerlen Klimmen

Het echtpaar Johannes van der
Hulst en Aaltje van der Hulst-
Doek uit Heerlen deelt al 60 jaar
lang lief en leed. Dinsdag wordt
dit feit gevierd met een receptie,
die van 19 tot 21 uur plaats vindt
in zaal Romantica te Nieuw-Ein-
de.

Diamanten paar
Regioredactie

Oostelijk Zuid-Limburg
Kantoor Heerlen: 739911
Hans Toonen
(chef regioredactie)
S 425335
Wim Dragstra
(stadsredacteur Heerlen)
S 710317
Richard Willems
S 04406-15890
Emile Hollman
S 422345

Kantoor Kerkrade: 455506
Jos van den Camp
S 351514
Laurens Schellen
04490-23936

TANDARTSEN
"De Wielerclub Zuid-Limburg
houdt vandaag, zaterdag en zondag
vanaf 20 uur een avond-driedaagse
op home-trainers in café Oud Wei-
ten aan de Weltertuynstraat 61.
ledereen mag meedoen. Zaterdag
vindt er ten behoeve van de clubkas
een verloting plaats." Het diamanten paar Johannes en Aaltje v.d.Hulst-Doek.

FVïtrv POOT/(~,MRTST,A HAT RFSMA

" Ook 'buitenstaanders' zijn wel-
kom op de galazittingvan de CV De
Troef, dievanavond in 't Ströatje ge-
houden wordt. Wie geen kaartje
heeft, kan gewoon in een van de ex-
tra bussen stappen. Afrekenen kan
aan de zaal. De bus vertrekt om
18.30 uur in Abdissenbosch, 18.40
uur in Lauradorp, 18.30 uur in Rim-
burg, 18.40uur in Terwaerderveldje
en 18.45 aan de Troef.

Nuth
" Het IVN maakt zondag een mid-
dagwandeling door Schimmert.
Men vertrekt om 13.30 uur vanaf de
Markt in Nuth. Voor informatie:
S 242485.

" In verband met de opening van
het nieuwe gemeentehuis is er mor-
gen van 13 tot 15 uur open dag. " De harmonie Eendracht houdt

morgen de familiedag in het Jup-
huis.

HEERLEN-HULSBERG-VOE-
RENDAAL. Timmer-Lie Vrussc^micherweg 23,» 420138. B-i*
TIGH S 711400. .j
KERKRADE-ÜBACH OV»'
WORMS-SCHAESBERG-NIEU-
WENHAGEN-EIJGELSHOVEN.
Aussems, Terbruggen 43 Eygelsfy
ven, S 352318. Spreekuur van I*l
tot 12.00 uur en van 19 tot 19.30 U .'
SIMPELVELD-BOCHOLTZ-GUI/
PEN-VAALS-WIJLRE-WITTEM-
Loyson, Wachtendonckplein
Wijlre, __ 04450-1582. SpreekJ»
van 11.30 tot 12.00 uur en van 1"
tot 18.00 uur. .
BRUNSSUM-SCHINVELD-NUTji
HOENSBROEK-SCHINNEN. n
ters, Oude Kapelaniestraat 9 Hoe1*
broek, ® 218076. Spreekuur
11.30 tot 12 uur en van 17.30 tot
uur.

HULPDIENST SOS,
Dag en nacht bereikbaar, _t 719-^
Geslachtsziektenbestrijding:
24-uurs infolijn S 740136.

" Morgen houdt de schutterij St.
Sebastianus vanaf 10 uur de maan-
delijkse inzameling van oud papier
en lompen.

De schutterij St. Martinus houdt dit
weekeinde het patroonsfeest. Van-
daag vertrekt om 18.30 uur de lamp-
ionnenoptocht vanaf schutterslo-
kaal Smeijsters. Morgen is er om
13.30 uur een mis en 's avonds is er
een feestavond.

" Het personeel van Rustoord St.
Joseph stelt morgen eigen kunst-
werken tentoon. Tussen 10 en 17 is
iedereen welkom op de begane
grond van het gebouw aan de Gast-
huisstraat 6.

Schaesberg
De diamanten bruid wordt op 1
december 80 jaar. Zij werd in
Emmen geboren. Toen ze 15 was
verhuisde ze met haar ouders
naar Limburg. Vroeger was ze lid
van een toneelvereniging en ze is
nog steeds dol op allerlei han-
denarbeid. Ook nu is zij nog een
trouwe bezoekster van diverse
clubjes en verenigingen.

Johannes van der Hulst werd 81
jaar geleden geboren in Avereest
te Overijssel. Als 16-jarigekwam
hij in Limburg in de mijn wer-
ken. In zijn jonge jaren was hij
als trouw supporter aanwezig op
alle mogelijke wielerwedstrij-
den. Later ging hij met hart en
ziel tuinieren en dat doet hij nog
steeds.

Landgraaf

" Op de Draf- en Renbaan wordt
zondagvan 10 tot 17 uur de overdek-
te rommel- en snuffelmarkt gehou-
den. De entree is voor volwassenen
twee gulden en voor kinderen en
ouderen een gulden.

" Zondag wordt in de Petrus en
Paulus-parochie het St. Maartens-
feest gevierd. Om 18 uur is er een
kindermis, waarna de lampionnen-

J optocht plaatsvindt. Na afloop krij- " De vogelvereniging de' Koller-
club houdt vandaag van 20 tot 22
uur, morgen van 10 tot 22 uur en

" In de Volle Evangeliegemeente
Sion,Kempkensweg la, wordt van-
avond om 20 uur een genezings- en
vertroostingsbijeenkomst gehou-
den.

#De Schimmertse dorp-
straat van weleer, nu de
Hoofdstraat geheten.

TIGH - HEERLEN.
S 711400Van onze verslaggever

(Informatie over avond en weefr
einddiensten van artsen, tandaT1'
sen, apothekers en het Groen'
Kruis.)

Regie: Phil Joanou; met: U 2,8.8,
King en band, e.a. In: H5Heerlen.

GROENE KRUIS
HEERLEN. Wachtdienst vcX
spoedgevallen tijdens avond *jnacht vanaf 18 tot 8 uur v.m. WeeJenden 24 uur doorlopend S 711401
Werkdagen, tijdens werkuren, *713712.
NUTH-VOERENDAAL-SIMPEL-
VELD. Wachtdienst voor spoedg'
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM-SCHINVELD-JA-
BEEK. Wachtdienst voor spoedg'
vallen S 259090.
HOENSBROEK-MERKELBEEK'
BINGELRADE. Wachtdienst vo«
spoedgevallenS 225588.
KERKRADE. Voor spoedgeval-*!
is de dienstdoende verpleegkundl
ge bereikbaar onder » 462222.
EYGELSHOVEN-LANDGRAAF.
Wachtdienst voor spoedgevallen *323030.
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door huub paulissen

In het vliegtuig werd vooral gespeculeerd over de ko-
mende Europacup-tegenstander. Jan Reker stelde zelfs

Servé Kuyer: 'Bereiken kwartfinale goud waard'

Oogsttijd voor Roda

Reker: liefst
tegen Aarhus

Van onze sportredactie
CHARKOV/BEEK - Geheel tegen de verwachtingen in
verliep de terugreis van Roda JC gisteren vlot en voor-
spoedig. Een uur eerder dan gepland zette de Roda-selec-
tie, die nog duidelijk de wedstrijd en het aansluitende
feest in de benen had, om halftwee voet opNederlandse
bodem. De ploeg werd hartstochtelijk ontvangen door

" enkele tientallen supporters. Vijfeneenhalf uur had de
trip slechts in beslag genomen. „De foto's van de spelers
hebben weer eens wonderen gedaan", glunderde Gêne
Hanssen, toen het gezelschap na een vliegensvlugge stop-
over in Kiev (slechts één uur voor de douane-formalitei-
ten) weer in de Russische Toepolev stapte. De foto's,
voorzien van handtekeningen, werden gretig door de
douanebeambten in ontvangst genomen.

uitgerekend die gasten zullen tegenkomen", vertelde Jan
Reker.
De trainer roemde vooral de sfeer in de ploeg. „Gewoon-
weg optimaal. Daar schuilt ook een stuk van onze
kracht", aldus Reker die in Charkov opnieuw diverse
weddenschappen verloor. „Ik heb met Brandts gewed
voor twee liter jonge jenever en met een fotograaf voor
honderd gulden. Dat ben ik kwijt. Ik heb het er echter
voor over. Ik wil graag betalen voor een positieve presta-
tie van Roda JC".
De selectie van Roda JC strekte meteen na aankomst op
Maastricht Airport de benen. Na het 'uitlopen' op het trai-
ningsveld volgde nog de verzorging, waarna de spelers
doodmoe, maar uiterst voldaan huiswaarts keerden.
„Zondag staat Haarlem weer op het programma. Dat is
weer even omschakelen", blikte Suvrijn alweer nuchter
in de toekomst.

zijn favoriete top-drie samen. Hij hoopt vurig dat tijdens
de loting op 16 december de Deense club Aarhus uit de
koker rolt. Eintracht Frankfurt en Barcelona volgen op
respectabele afstand als nummer twee en drie op de wen-
senlijst. Mechelen, Sredets Sofia en Sampdoria komen
op devolgende drie plaatsen. Dinamo Boekarest volgt in
'geslagen' positie als zevende. „En dan zul jezien dat we

De 42-jarige Kuyer is bij Roda JC
met de neus in de boter gevallen.
Tot enkele maanden geleden was
hij een onbeschreven blad in relatie
tot de club. Uit het niets verscheen
de directeur personeel en organisa-
tie van de gemeente Heerlen op het
toneel als de man die in het stroeve
bestuurlijke apparaat een professio-
nele structuur moet doorvoeren,
waardoor de club op alle fronten
slagvaardigerkan werken.

" René Trost, die door zijn rol in de voortreffelijk georganiseerde Ro-
da-defensie in ruime mate bijdroeg aan de 'gouden 0-0' van Charkov,
werd op Kaalheide in de bloemetjes gezet door zijn moeder (links) en
zijnvriendin. Foto: 3-POOT/DRIES LINSSEN

PSV worden, maar het model van
de club spreekt mij bijzonder aan.
De professionals in Roda-dienst, zo-
als manager Coerver en trainer Re-
ker, moeten vrijheid van handelen
hebben, binnen de lijnen die wor-
den uitgezet. Die beroepskrachten
vormen net de sterke punten van
Roda. Stel je voor dat wij ons in het
technisch gebeuren gaan mengen.
Als Reker de deur van de kleedka-
mer dichttrekt, dan is die ook voor
mij dicht".

JanReker neemt in de structuur die
Serve Kuyer voor ogen staat, toch al
de centrale plaats in. „De trainer is
de belangrijkste man binnen onze
club. De inbreng van Reker is on-
voorstelbaar groot. Zijn directheid,
visie en inzet, hebben niet alleen op
de spelersgroep een geweldige uit-
werking. Laat hem maar zijn gang
gaan met sponsoren, hij haalt ze wel
binnen. Die blauwe pretoogjes van
hem werken bindend. Hij gaat voor
de spelers door het vuur en wordt
daarvoor met dezelfde instelling be-
loond. VW-voorzitter Sprengers
zei me onlangs nog dat hij maar op
één ding bij Roda JCecht jaloers is;
en dat is dat wij Reker hebben".

Zijn doortastende werkwijze is in-
middels zo aangeslagen dat hij
wordt gepusht om definitief de
voorzittershamer op te pakken. „Ik
sta daar niet onwelwillend tegen-
over, anders zou ik natuurlijk ook
niet als interim zijn gekomen. Ik
hou van voetbal en van het opzetten
van een goedeorganisatie. Ik heb de
situatie'in de voorbije maanden on-
der de loep gekomen en er zal toch
een en ander in de infrastructuur
van de clubmoeten veranderen, wil
ik mezelf goed zien functioneren.
Bovendien zal ik een en ander moe-
ten doorspreken met mijn werkge-
ver, de gemeente Heerlen".

Onbekend met de voetballerij is
Kuyer geenszins. Hij speelde zelf
achtereenvolgens voor Langeberg,
de Fortuna-jeugdselectie, NEC en
Quick Nijmegen en is afstudeerd ju-
rist met als speciaal scriptie de ge-
rechtelijke kant van de voetballerij.
Vanuit die achtergrond zetelde hij,
met onder meer oud-MVV-voorzit-
ter Max Tripels en Fortuna-praeses
Paul Boels, in de commissie die in
1973 het huidige transfersysteem
opstelde.

" Serve Kuyer: 'Roda moet een
eenheid worden.'

olifant in de porceleinkast te keer
kan gaan. „Probleem in het verle-
den bij Roda was dat te veel indivi-
dueel werd gedaan. Roda moet een
eenheid worden en niet bestaan uit
Einzelgangers die de andere be-
stuursleden voor voldongen feiten
stellen. Om tot goede patronen te
komen zul je voorzichtig moeten
manoeuvreren binnen de club. Je
krijgt namelijk te maken met men-
sen die op basis van geld op status
rechten hebben verworven. En het
is nu net dekunst om de juiste man
op de juiste plaats te zetten".

„Het bestuur moet ook geen be-
moeial zijn. Wij zullen nooit een

KERKRADE - De Limburgse
derby Roda JC-MW wordt toch
op zondag 11 december ge-
speeld.KRO's Brandpunt had op
vrijdag 9 december een samen-
vatting van het duel willen uit-
zenden, maar de Kerkraadse
club besloot niet in te gaan op
het verzoek van de KRO. De
wedstrijd blijft gewoon gehand-
haafd op zondag 11 december.

Roda JC-MVV
toch op
zondag

CHARKOV - Eén Rus verliet
dolgelukkig het stadion na af-
loop van Metallist-Roda JC. Hij
had een gloednieuwe Lada-per-
sonenauto gewonnen, als hoofd-
prijs van een door Metallist uit-
geschreven loterij. Russische
clubs houdenregelmatig zon lo-
terij om het bezoek van voetbal-
wedstrijden aantrekkelijk te ma-
ken. De winnaar van woensdag-
avond maakte het met zijn uiting
van vreugde echter wel heel
bont. Terwijl de zwaar aangesla-
gen Metallist-spelers, een enke-
ling zelfs tot tranen geroerd, naar
de kleedkamers sloften en de
toeschouwers morrend het sta-
dion verlieten, stapte de man in
de auto die op de sintelbaan
stond geparkeerd en reed onder
een snerpend fluitconcert met
knipperende lichten en enthou-
siast toeterend een ererondje.

Gelukkige Rus

Baranov biedt
zich aan

CHARKOV - Alexander Bara-
nov wil, zoals twee weken gele-
den reeds gemeld, nog enkele ja-
ren in het westen voetballen.
Woensdagavond, na de partij te-
gen Roda JC, stapte de 28-jarige
aanvallende middenvelder op
Roda JC-trainer Jan Reker af
met de vraag of hij interesse in
hem had. Jan Reker was echter
kordaat in zijn antwoord. „Ik kan
je niet gebruiken", waren de
veelzeggende woorden." Bara-
nov zal de komende weken
trachten andere bronnen aan te
boren om alsnog tot zijn voetbal-
pensioen ergens in West-Europa
te spelen. Overigens deelden de
spelers van Charkov in het Roda
JC-feestje in het hotel. Met veel
moeite weliswaar, omdat het ho-
tel voor Russen niet toegankelijk
is. Na veel gepraat, gevloek en
herrie wilde de norse portier ein-
delijk wijken en de deur voor de
spelers open maken.

Vitoria Boekarest plaatste zich voor
de derde ronde van de Uefa-beker.
De Roemeense ploeg versloeg op
eigen veld Dinamo Minsk met 1-0.
De eerste wedstrijd had Vitoria
Boekarest met 1-2 verloren.
Het Portugese clubvoetbal kreeg de
zoveelste tik van het huidige Euro-
pacupjaar te verwerken. Belenenses
Lissabon werd door het Joegoslavi-
sche Velez Mostar na strafschoppen
(4-3) uit het Uefatoernooi geworpen.

MADRID - Real Madrid heeft met
moeite de laatste acht van het toer-
nooi om de Europacup I gehaald.
Real won in eigen huis door een
wanhoopsoffensief in het laatste
kwartier met 3-2 van de Poolse kam-
pioen Gornik Zabrze, dat tot de
78ste minuut plaatsing voor de
kwartfinales in handen had. Real
was in gunstige uitgangsstelling aan
de wedstrijd gewonnen. De eerste
wedstrijd in Polen was met 1-0 ge-
wonnen door de Madrilenen, die in
het eigen Bernabeu bijna negentig
minuten angstvoetbal lieten zien.
Gornik imponeerde maar kon de
vroeg in de tweede helft veroverde
voorsprong van 2-1 niet vasthou-
den.

Real Madrid
moeizaam verder

In het conflict tussen Reker en bur-
gemeester Jan Mans heeft het be-
stuur van Roda JC zich bewust af-
zijdig gehouden. „Reker heeft een
gezonde portie bluf en wij hebben
hem in de zaak Mans zijn gang laten
gaan. Hij wil de mensen de ogen
openen als naar zijn mening iets niet
goed geregeld is. Hij dropt dat opzon manier dat het kwartje wel
moet doorvallen en dat jejeeen vol-
gende keer wel zult hoeden. Het
past bij de goudeerlijke, recht-door-
zee-stijl van Reker. Hij werkt kei-
hard en verlangt ook van anderen
dat zij zich honderprocent inzetten.
Ik denk trouwens niet dat zoiets in
de toekomst nog eens voorvalt,
want burgemeesterMans is een zeer
reële vent".

MAASTRICHT - Frank Verbeek
maakt morgenavond in het thuis-
duel van MW tegen PEC Zwolle
vrijwel zeker zijn rentree in de
hoofdmacht van de Maastrichtse
club. De spits was enkele maanden
uitgeschakeld wegens een achilles-
peesblessure. Met de terugkeer van
Verbeek is de aanval van MW weer
op volle sterkte. Nog niet van de
partij is Jean Maas, die met een
spierblessurekampt.

Serve Kuyer realiseert zich terdege
dat hij bij het doorvoeren van ver-
nieuwingen bij Roda JC niet als een

(ADVERTENTIE)
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Opgelapte Gullit
redt AC Milan

Rode Ster uitgeschakeld na strafschoppen We hadden gewoon geen spelers
meer". De toestand van Donadoni
was gisteravond stabiel. De interna-
tional raakte na een botsing met Va-
silijevic buiten westen. Hij liep een
zware hersenschudding, een gebro-
ken kaak en een verrekte nekspier
op.

AC Milan had vrijwel de gehele
wedstrijd een overwicht. Van de
vele kansen kon alleen Marco van
Basten er éénbenutten. Hij deed dat
in de 35e minuut met het hoofd (0-1)
na aangeven van Donadoni. Vier
minuten later was het alweer gelijk
toen een van de schaarse uitvallen
van Rode Ster via Savicevic een
treffer van Dragan Stojkovic ople-
verde (1-1). Hoe AC Milan ook in de
tweede helft en de verlenging aan-
drong, de Joegoslavische doelman
Stojanovic liet zich niet meer ver-
schalken.

"Pas toen er strafschoppen moesten
worden genomen stond hij machte-
loos tegen de inzetten van achter-
eenvolgens aanvoerder Baresi, Van
Basten, Evani en Rijkaard. Voor
Rode Ster scoorden alleen Stojko-
vic en Prosinecki. De luid bejubelde
Galli reageerde perfect op de scho-
ten van Savicevic en Mrkela.

j^LGRADO- Giovanni Galli was. aelgrado de held van AC Milan,
f <*arRuud Gullit was de werkelijke
nea der. Doelman Galli hield in de
s odzakelijk geworden serie straf-. hoppen twee inzetten van spelers
ü.^ Rode Ster, Dejan Savicevic envar Mrkela, tegen. Aangezien de
jirste vier Milanezen, bij wie Vanfusten en Rijkaard, niet faalden,
laaide AC Milan, met een inder-,j^st opgelapte Ruud Gullit, alsnog
t. kwartfinales van het Europacup
l°ernooi.K-.<" negentig minuten en de verlen-

h hg van tweemaal een kwartier was
stand 1-1, dezelfde score als twee

fl. er> geleden in Milaan. Woens-
dagavond was het duel in Belgrado
s gonnen om na 56 minuten te ver-
f^den toen de Westduitse scheids-H^hter Pauly afblies wegens dichte
V- st- Rode Ster stond toen met 1-0

moest de wedstrijd
Ivjgens de regels van de Uefa weer

'emaal van voren af aan begin-. h, echter zonder Virdis, die een|05j? kaart had gekregen, en Ance-
|{t . die tegen zijn tweede gele
rjQart aanliep. Zij waren vervangen
g °r_Costacurta en Mannari. Ruud
t,j Uit, die woensdag wegens eenessure niet bij de bankzitters was

opgenomen, maar nu voor alle ze-
kerheid toch had plaats genomen,
verscheen twee minuten voor rustin de ploeg van AC Milan, toen Do-
nadoni na een botsing met Vasilije-
vic met een hersenschudding naar
een ziekenhuis moest worden ver-
voerd.
Het kostte handenvol geld en een
nachtrust van een groot aantal offi-
cials, maar Ruud Gullit moest en
zou er bij zijn. De avondvoor de der-
de aflevering uit de serie AC Milan-
Rode Ster kon de sterspeler bijna
niet lopen. Met kunst en vliegwerk
werd hij uiteindelijk toch op de

bank en later op het veld gebracht.
„Omdat", verklaarde Gullit, „ik dat
gekke gevoel had dat we zouden
winnen als ik er bij zou zijn".
Gullit begon op de bank, maar
moest aan het einde van de eerste
helft toch opdraven toen internatio-
nal Roberto Donadoni zwaar ge-
blesseerd raakte. Hij werd na een
botsing met Vasilijevic met een
kaakfractuur en in bewusteloze toe-
stand naar het ziekenhuis vervoerd.
Om aan Gullits gevoel tegemoet te
komen werd woensdagnacht de
Rotterdamse haptonoom Ted
Troost opgeroepen. Of hij even di-

reet naar Belgrado wilde komen.
Over het vervoer hoefde hij zich
geen zorgen te maken. De privé-jet
van sponsorSilvio Berlusconi stond
al opvliegveld Zestienhoven.
„Zie je wel", kraaide Gullit in de
kleedkamer, „zie jewel dat ik gelijk
had? Ik voelde het gewoon. Ik wist
dat ik een enorm risico nam. Voor
hetzelfde geld zit ik nu met een
spierscheuring en het was ook ge-
vaarlijk, omdat de jongens van Mi-
lan mij als een soort verlosser zagen.
Ik moest gewoon meedoen. Daar
komt natuurlijk welbij, dat ik na die
blessure van Donadoni wel moest.

belaagt Rode Ster-doelman Stojanovic. Donadoni,
8

e Van Basten in staat stelde om 1-0 te scoren, zou later ernstig
raken bij een botsing.

Limburgs Dagblad sport
Vrijdag 11 november 1988 "19

KERKRADE - De spelers van
Roda JC hebben gezaaid, be-
stuur en management moeten
oogsten. Roda JC gaat de ko-
mende maanden de boer op
om munt te slaan uit de suc-
cessen in de Europacup. „De
plaatsing voor de kwartfinale
is goud waard. Als wij in Char-
kov uit de Europacup waren
gewipt, zou de sponsorjacht
een stuk moeilijker zijn. Nu
staat Roda in ieder geval tot
maart flink in de picture. De
spelers hebben iets fantastisch
neergezet en het is aan ons om
dat in de komende vier maan-
den te gelde te maken", blikte
interim-voorzitter Serve
Kuyer gisteren tevreden in de
toekomst.

Protest Libregst
tegen afzegging

Koeman en Bosman
Bosman en Erwin
Koeman, niet be-
schikbaar zijn voor
de oefeninterland
Italië-Nederland,
volgende week
woensdag in Rome.
Bosman heeft last
van een enkelblessu-
re, Koeman is over-

- Ma-nager Paul Courantvan KV Mechelen
Peeft aan Oranje-"ondscoach Thijs
Mbregts meege-
teld, dat de tweeNederlandse inter-
nationals van de Bel-
&sche club, John

vermoeid volgens de
Belgische club. Li-
bregts heeft bij trai-
ner Aad de Mos van
KV Mechelen met-
een protest aangete-
kend over de vroeg-
tijdige beslissing. Li-
bregts vindt een af-
zegging een week
voor een wedstrijd
hoogst voorbarig. Li-
bregts is vooral ver-
baasd over de beslis-
sing, omdat KV Me-
chelen dit weekein-
de geen competitie
hoeft te spelen.

De ruim honderd sponsors die mo-
menteel zijn aangesloten bij de
Stichting Roda '80, zijn dit jaar goed
voor een financiële injectie van
ruim zes ton. „In enkele maanden
tijd zijn er negen sponsors bijgeko-
men en er zijn diverse potentiële
geldschieters. Wij hopen op een ket-
tingreactie, een sponsor die een
sponsor aanbrengt, enzovoorts. Er
zijn plannen voor een Club van
1.000 (gulden, red.) en 25.000, zodat
iedereen naar draagkracht kan
sponsoren. Je moet het ijzer sme-
den als het heet is, waardoor wij
straks, als de euforierond het Euro-
pacup-gebeuren voorbij is, toch nog
de financiële vruchten van het suc-
ces kunnen plukken".
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Ab hauta aband jadanFraltag:
bl Zu*amm«narb«lt mit Radio FinUiy

Playback Live-Show
Angl* Qold .Ullt N.wcom». KUnrtl.r vor.
Dia Stare von morgen alngan Walthlts Uva.

Dia Untarhaltungaahow lürJadan, bal dar auch Sla
kUnatlarlacha* Talant toatanktanan undmltmachan aollton.

| Stolber9^ tga&

Video Disco Galouppe
Gulpen

Kenniszaterdag Disco
Kenniszondag Tros Pop Formule
met Mariska Van Kolck
vanaf 14.00 uur Disco-Matinee.

VTy vanaf donderdag

JLf. November a.s.
Emmaplein 1.

iedere dag geopend
van 10.00 uur tot 0.200 uur 1

m-w-wmm-------------------m*--i _-—g

Café-dancing-kelderbar

fflhite Horse
Kerkstraat 4, Eijsden, _.
tel. 04409-1334 Zaterdag 12 november

/% THE NEW SPIKES
5 '%Uy » Zondag 13 november

f 1 5 LOU and the NEW STARS
- Ai>- _!
§ /vi-hT " Let od"

"" v_7^' z Vrijdag 18 november
o lohk ~ live-lp.-opname van The

i Living Blues.

hetstreeperkruis Vrijdag
d | K^H schaesberg 25 november

Ni___y_s____l Road-show
DJ. MAURICE
iedere zaterdag geopend jjas Westerweel

W*W*^*M*mrrwm*m*^*m***w*ww-r~*~r-m i i ■ i ******************

BERG a/d MAAS _~, TWP HIGH

CBUBBBiI
Zaterdag 12 november KERMISZATERDAG m.m.v.

Eric de Zwart, aanvang 20.00 uur

Zondag 20 november
een geweldige travestieshow
uitgevoerd door

THE PATTAYA SPECTACLE REVUE
Donderdag 24 november

presentatie van de LP van Lex Nelissen
Live met The Walkers

*^^_Hlll Heerlen
Beitel 90, Heerlen, telefoon 045-417890.

[Tl DE SMID
dancing Reijmerstok
Zaterdag 11 november

IHE BAND (bovenzaal)

UIOV/U (benedenzaal)

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

■> Telefoon 04457-1321

Dancing I'Etoile
10 december

Pin Up Club Show
kaarten in voorverkoop aan kassa ’ 10-

Raadhuisstraat 118
Tel. 04405-2007

Hulsberg
Zaterdag, zondag en maandag dansen

'p*
Gemeen-

schapshuis
Schimmert

zondag

Disco

SI

!___■_ I'R9__________ffl_v_^ff_f9swip|'m__i l<

111 EBB I

EUROPA'S GROOTSTE DISCO-IJSBAAN
& GRANDIOZE HEROPENING mm18 nov. van 19.00 - 23.00uur _<<r_|lH« M !

Geopend v.a. 18.30 uur j

t^^o^^oCEÜUJAM/AUJINBI^
Dancing
Gorissen

Brunssum
Zaterdag dansen met

orkest
Henny Lubbers

Dinsdag gezellige
avond voor

alleenstaanden me^orkest
Henny Lubbers

Zondag dansen
SehuUershüske

Brunssum
Orkest

Henny Lubbers
Entree vrij

Aanvang 8.30 uur

Video-disco JOY
Cadier en Keer

a.s. zaterdag Disco met Walter K.
a.s. zondag O.A.D. Disco-show
met geweldige prijzen.

I 4

_______r^j__^_^^

uit de jaren^S
___r___r / /> /v mt~m■ f— - / ■ ____!

Zaterdag 12 nov. Big John Russell
in concert 'Back in Soul time' met
live-band.
Elke donderdag jy " ..
dansavond met orkest ' svm»

Éuit
wilt zijn ...

Bar Dancing
Party Center
Kegel Center

Bongerd 5, Spaubeek
04493-4193

De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.

Tieners
Nieuw 06 Nieuw

320.323.10
10 meisjes

100 verhalen p.d.
50 et. p. min.

Pussy Cat
06-

-320.320.09
50 et. p, min.

Voorstraf bel je nü. %
De strengste box. Niks te
maren en luister geboeid

Na 21.00uur wordt 't èchty^
0 bidden en smeken

&06-320.324.90
Y_^Z^ 50 cent per 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.
„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.

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

-320.325.25
320.325.25

De intiemste verhalen of belevenissen
kun je nu kwïjt. Deel je geheim met 13
andere bellers C"*"^Na 21 00uur uitsluitend (CCaß^_voor__ .volwassenen. I 306 /W|320.324.80^,11

Sexlijn 14
Debbie 14?

06-
-320.320.14

50 et. p. min.

Tieners
50 et. p. min. 06-

-320.321.10
Bel voor gratis

tienersposterkalender '89,
aansteker en stickers.

* Bent u op zoek naar
een écht sex-kontakt...
bel dan deRelatielijn
06-320.324.50

SO cent per minuut)

Dagelijks nieuwe
aanmeldingen

Wilt u een sex-kontakt 5

aanbieden... |
bel dan ons speciale

nummer s

010-429.11.33 I
Sex - non-stop

06-
-320.320.08 !
200 verhalen p.d. j

50 et. p. min. "

Spetters

06-320.330.71
120 stoten per dag
50 cent per min.

Oooohh
06-320.320.66

Sex 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.

Voor de man van nu...

de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131 Geleen
tel. 04490-42313.

Soixante
06-

-32032533
50 et. p. min.

Callcutta
06-

-32032013
50 et. p. min.

Zoenbabwe
06-

-32032522 ;
50 et. p. min.

Doe „HET MET" Marina, ,
Sittard, ma.-vr. 13-23 uur. I
Tel. 04490-28256.
CONTACTBURO Lucie v.
bemiddeling v. adressen.
Tel. 04490-50921 Geleen.

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.

Nombre
Hombre

06-
-32032023

50 et. p min. '
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Club PARIS. Ma. t/m vr. -va. 14.00 uur. Provinciale-
weg 31 A Noord, Oirsbeek.
Tel. 04492-1873. \

Love Line
Jeanet heeft het op de j
boerderij geleerd. Ze ver-

telt er graag over.
Tel. 06-

-320.320.61

Escortservice All-in. 045-
-326191 ma. t/m vrijd. v. 14
tot 4, meesteres en slavin
aanwez. Dag!

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

320.320.24
Reis met ANGELA, Corina
en Yvon naar de 7e hemel
van genot. 045-227734.

. KIJKOTHEEK Videoclub.
Leuke meisjes aanw. Tel.

i 045-718067, nw. films
aanw.

Zin in een l3C*//\erotische J^^v *ontmoeting? Bel en ervaar 't

06-320.322.22
50cent per minuut

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 le intiem en wil je een onderonsje?

Vraag dan Bobby 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.heid ook 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.

Club Nirwana
Exclusief voor de heren met niveau.

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

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 comeback van 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.

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.

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 Rl-
VER-SIDE-CLUB, E-9-af-
slag Echt - Ohé en Laak,
Dijk 2, Ohé en Laak, 100 m
voorbij camping Maasterp;
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'.
ESCORTSERVICE voor
een leuk meisje bij u thuis
of in hotel. 045-728577.
PRIVÉ bij Anita, ook 's za-
terdags. Tel. 045-352543.
HEREN v. harte welkom bij
Wendy en Saskia af 10 u.
045-721759.

Exl Bar
Dames gevr. Intern moge-
lijk. Tel. 09-49240324949.
KATJA, privé en escort
vanaf ’ 50,-. Van 11 tot 23
uur. 045-423608.
Veronique, Melanie, Joy-
ce, Diane, Connie en Clau-
dia nodigen u uit op de
privé-party bij... privéhuis
MICHELLE, 045-228481.

Nieuw NATHALIE, Moni-
ka, privé vanaf 12 u. Tel.
045-723029.
MARISKA, Maria, Chamil-
la, Mickey en Petra. Tev.
ass. gevr. 045-224621.

Privé in Aken
Dames gevraagd 18-25 jr.
Garantieloon. Tel. 09-
-49240324949.
„RYANCO" v. discrete be-
midd. van privé-adressen.
04749-4258.
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CLUB 28. Ma.-vr. 11-24u.,
zat. 11-18 u. Tel. 045-
-420042.
BIGGY'S escortservice
vanma.-zat. 11 uur...? Tel.
045-410034.

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

Privé bij JOLANDA 18.00
tot 24.00 u. Ook zaterdags.
04492-3198.
KANDRA en Cindy privé
en escort tot 3 u. 's nachts.
045-228975. Tev. meisje
gevr.

ESCORT SERVIË
04490-23730. ma. t/m **20 t/m. 05 u. Tot ziens^y
Club LA STRADA ma 'f
vr. 14.00 tot 2.00 uur. rj
Hendrikln. 178, Brunss^
tel. 045-272350.

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

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

Live!!!
Sex-Relax-Box
Lekker bellen met zn allen, 50 ct./min.

06-320.324.06
Babbelbox

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

06-320.330.02 J:;
50 e/min. y

Bel de Babbellijn!
Nieuw! Bellen met zn tienen. Over alles waar je zin' 'hebt. Voetbal, relaties, 't weer, vrijen, film, muziek
etc. Als 't maar gezellig blijft. Wordt het te persoonlijk*)
wil je een lijntje metzn tweeën? Druk dan op de 0-to^: j
en vraag de operator of ze jullie even apart zet. Tot fj ,
rens op de Babbellijn ('s nachts alleen voor volwas^ j
nen). i

06-320 330 03 \
50 et/min. i

De overtreffende trap in sex , ■
Eroslijn
06-320.321.22

50 et. p.m.
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In deze rubriek stonden reeds vele
partijen waar een materialistische in-
stelling, het bekende pionnengraaien
in een vroeg stadium, hardhandig
werd afgestraft. Vooral in de opening
is het spelen op materiaalwinst steeds
een tweesnijdend zwaard. De ontwik-
keling is nog niet voltooid en de ko-
ning vertoeft meestal nog op zn uit-
gangsveld. Aangezien de gevolgen
vaak nauwelijks zijn door te rekenen,
wordt er dan eigenlijk geappelleerd
aan het schaakgevoel ter beoordeling
of 't nog aanvaardbaar is of niet.
Onderstaande partij, afkomstig van de
open Heerlense kampioenschappen,
is gespeeld tussen J. Arnold en B.
Merx. 1. d4,Pf6 2. c4,e6 3. a3. De wit-
speler wijkt meestal al in een vroeg
stadium afvan de platgetreden paden.
3. ..,c5 4. d4,e:ds 5. c:ds,d6. Een Beno-
ni-verdediging. Het witte tempover-
lies op de 3e zet isvoor zwart bijna een
garantie dat hij met gelijk spel uit de
opening zal komen. 6. e4,g6. Natuur-
lijk niet 6. ..,P:e4? 7. Da4+. 7. Lf4,a6 8.

In de stelling: Wit: Kgl, Ddl, Tal, Ffl,
Ld3, Le3, Pbs, a2, 82, d4, f2, g2, h2.
Zwart: KgB, Db6, TaB, tfB, LbB, Pc6,
Pd7, a6, b7, d5, e6, g7, h7was devraag
waarom het gespeelde 17. Dg 4niet
goed is. Met 17. Dg4probeerde de wit-
spelerzijn problemen op een tactische
wijze op te lossen. Er volgde: 17.
..,Pb4! Nu dekt de dame veld e6en
twee witte stukken hangen. De wit-
speler heeft geen keus dan verder te
gaan op de ingeslagen weg. 18.
Lh6,T_. 19. Tacl,P:d3 20. TcB+,PfB.
Behalve dat het stuk op b5 nog steeds
geslagen kan worden, dreigt er ook
nog L:h2+ en T:cB. De witspeler had
nu gerust kunnen opgven. Hij pro-
beerde echter nog: 21. Pc7,T:c7 22.
TdI.TH 23. T:d3,L:h2+ 24. K:h2,T:cB
25. Tg3en wit gaf op.

Voorverkoop via de Rodahal, Euro-
paplein 1 of telefonisch via gymnas-
tiekvereniging Eendracht, S 045-
-456307.

" Leden van Olympia tijdens de training. Foto: 3-POOT/christahalbesma

___,
jJ trainde meer en gemotiveerder
y ' °°it tevoren en het resultaat
V>o dan ook niet uit" Hu eindiëde
w. 8 m het eindklassement van de
JjiVe. triathlon van Stem. In een
on°l. ISche stemming na de triath-
% ugon niJ m augustus toch weer, badminton op het hoogste ni-
r-el

U erleden week werd hy metL ' overmacht voor de derde keerrnburgs A-kampioen.
t. oert Ploeger: "Mijn vriendin,
L, 8a Notermans, die trouwens
kr_- Limburgs kampioene werd,
Lu m. goed gesteund tijdens de
L sureperiode en tijdens myn
L°rbereidingen op de halve triath-
L. Van Stem. De band met de bad-
Bor_ sport ging ëelukkig niet ver"
PipH ' terker n°g> hü werd verste-sa: vandaar mijn rentree".

-4. js"Jarige leeftijd kwam Robert,
ras -n een talentvolle voetballer
Ïöi ' Via vriend en buurjongen Jos
k Rant bij BC Victoria tejrecht.

hij ÜC Victoria zag men direct dat
Sü-^11 getalenteerde speler was.L. Cessen bleven nietuit en binnen

e'e jaren was hij meervoudig

Limburgs jeugdkampioen. Toch
haalde hij nooit de nationale selec-
tie.
Robert: „Ik ben te laat begonnen en
men kwalificert mij als een laat-
bloeier. Eerlijksheidshalve moet ik
toegeven dat ik op nationale toer-
nooien ook nooit goed gepresteerd
heb. Was ik op jongere leeftijd be-
gonnen dan hadden de kaarten nu
waarschijnlijk anders gelegen". De
kersverse Limburgs kampioen ty-
peert zijn badmintonspel als volgt:
„Redelijke techniek die gesteund
wordt door een sterk doorzettings-
vermogen en sinds dit jaar dooreen
behoorlijk tactisch inzicht. Dit laat-
ste vloeit hoogstwaarschijnlijk
voort uit het surplus aan uithou-
dingsvermogen waardoor ik beter
en langer het overzicht kan houden
over het spel".
Robert Ploeger, een self-made man,
die graag gehoor geeft aan deskun-
dig advies, heeft het voetballen niet <willen missen omdat het een team-"sport was, maar hij voelt zich het
best wanneer hij op de solotoergaat.
Dit laatste doet hy niet met
oogkleppenop ofmet een grote por-
tie arrogantie. Robert: „Sommige
sporters weten dat ze talent hebben
en dat ze goed zijn. Zij denken dan

"Robert Ploeger levert binnen afzienbare tijd racket en shuttle in. De triathlonsport iszijn nieu-we uitdaging. Foto: 3_poot/fransrade

dat ze een grote mond mogen heb-
ben en eisen mogen stellen. Komt
het op een gegeven moment op trai-
ningsarbeid aan dan staan ze plotse-
ling achter in de rij".

De eerste Limburgse badminton-
titel vond hij de mooiste; de onlangs

behaalde titel zal hoogstwaarschijn-
lijk de laatste zijn. Robert: „Via de
triathlontraining heb ik op een heelandere manier kennisgemaakt met
de mogelijkheden van mijn li-
chaam; ik kan meer danik tot nu toe
heb laten zien. Ik sport graag buiten
in de natuur, want vroeger fietste ik

bijna elke grote vakantie in de Al-
pen. Zwemmen is ook een van mijn
lievelingssporten en het hardlopen
is voor mij een noodzakelijkkwaal,
hoewel dat laatste begint te veran-
deren. De hele triathlon lonkt dus
en dan is er helaas geen plaats meer
voor de badmintonsport".

j- ECHT - In het natuurgebied
cc °ne.nbroekte Echtwordt zondagdp? triml°op gehouden. De afstan-
HW Zl*n 21/2. 5, 7/2 en 10kilometer.
Paru start om 100° uur vanaf de
bieri erplaats van het natuurge-k.,a-Inschrijven vanaf 9.00 uur innet clubhuis.

Vierde klasse C
Heilust-Laura
KVC Oranje-Waub.B.
VCT-Abdissenbosch
Centrum Boys-Rimburg
Nieuw Einde-RKSVB
RKHBS-Simpelveld

J SITTARD - In de sporthal van
u nationaal sportcentrum te Sit-
kor Wordt dit weekeinde het zaal-'"alseizoen officieel geopend
aan Cen ster'c bezet toernooi waar-. n onder meer alle Limburgse
in {. S deememen.De organisatie islanden van Excelsior. Morgen
u 0rdt gespeeld van 13.00 tot 19.00en zondag van 12.00 tot 18.00

HOENSBROEK - Badmintonclub
Victoria Hoensbroek houdt van-
daag, zaterdag en zondag het groot-
ste jeugdtoernooi van Nederland.
Maar liefst 170 deelnemers uitEnge-
land, Zweden, Duitsland en Neder-
land zullen elkaar ontmoeten in de
jeugdklassen tot en met 12,14 en 16
jaar.

Internationaal
jeugdtoernooi

badminton

Vierde klasse D
KEV-Coriovallum
De Leeuw-Helios'23
FC Hoensbr.-Langeberg
RKDFC-Sweikhuizer B.
LHB/MC-Kaspora
Mariarade-Sanderbout

Hoofdklasse C
EHC-Desk
Halsteren-TSC
Wilhelmina'oB-TOP
Sittard-Geldrop
Vlissingen-Venray
Waubach-Limburgia
Longa-SVN
Eerste klasse F
Caesar-Veritas
SCG-Meerssen
Voerendaal-Heer
Almania-Born
Panningeh-RKONS
FC Vinkenslag-Heerlen

Tweede klasse A
Hopel-RKHSV
Minor-RKWL
Miranda-Kolonia
Leonidas-De Ster
RKVCL-Heerlen Sport
Eijsden-MKC

Tweede klasse B
MVC'I9-Roermond
Blerick-Obbicht
IVO-Helden
FCV-Venlosche Boys
Tiglieja-Sparta'lB
Geleen-Belfeldia
Derde klasse A
Rapid-Bunde
Keer-Kluis
SV Berg'6B-_.indenh.
Haslou-Polaris
Scharn-SC WW'2B
RVU-RKWM

46-41 5-10 13. 34-30 10-14 14. 30-25 4-»-
-15. 31-26 6-11 16. 37-31 11-17 17. 31-27
22x31 18. 26x37 17-22 19. 36-31 1-6 20.
41-36 12-17 21. 31-26 7-11 22. 37-31 22-28
23. 31-27 28x37 24. 42x31 8-12 25. 39-33
17-22 26. 44-39 12-17 27. 38-32 22-28 28.
33x22 17x37 29. 31x42 24-29 30. 40-34
29x40 31. 35x44 20-24 32.43-38 24-29 33.
39-33 14-20 34. 33x24 20x29 35. 38-32
29-34 36. 42-38 15-20 37. 25x14 9x20 38.
38-33 19-24 39. 48-43 13-19 40. 47-42 3-9
41. 42-37 11-17 42. 37-41 9-14 43. 43-39!
34x43 44. 49x38 17-22 45. 27-21! 16x27
46. 32*21 23-28 47. 21-16 28x39 48.
44x33 19-23 49. 31-27! 22x31 50. 36x27
23-29 51. 27-21. Zwart bereikt nu hoog-
uit nog een eindspel als 52. ..,18-23 st.
16-11 6x17 54. 21x12 23-28 55. 33x22 29-
-33 56. 38x29 24x33 maar dat verliest na
57. 12-7 33-38 58. 7-2 kansloos door
overmacht. Van Aalten zag dit natuur-
lijk ook en liet het niet zo ver komen.
Hij gaf het bij de 51e zet op.

De nieuwe wereldkampioen is ook be-kend als problemist. Een paar jaar ge-
leden liet ik hier al eens zijn fameuze„tienklapper-met-schijf' zien. Het bo-
venstaande probleemvan hem is min-stens even vermaard. Ook als jehet alkent blijft het werkstuk zijn bekoring
houden, net als alle goedekunst. Wit
speelt en wint.

KERKRADE - Woensdag 7 decem-
ber houdt gymnastiekvereniging
Eendracht in het kader van haar 80-
-jarig verenigingsjubileum in de Ro-
dahal een uniek turngala voor deze
regio. Dit gala staat geheel in het te-
ken van de Acro-gym, een vorm van
bewegen op muziek in combinatie
met acrobatiek. Tijdens een flitsend
showprogramma met veel lichtef-
fecten zal de acro-gym in al haar fa-
cetten gedemonstreerd worden
door de Bulgaarse wereldkampioe-
nen in deze discipline.

Uniek turngala
in Rodahal

" SINT GEERTRUID - Vanavond
Sck ° uur Deëmt in het gemeen-
Q^apshuis, Schoolstraat 11 te Sint
Pin Uld het Persoonlijk kam-
Se°enschap libre klein vierde klas-
Ui. orgen en zondag ëaan de par-et» om 13.30 uur van acquit.

Derde klasse B
SVK-Weltania
FC Gracht-Heksenberg
Treebeek-Bekkerveld
RKBSV-Schuttersveld
SVM-Chevremont
Groene Ster-Vaesrade

Derde klasse C
Moesel-EW
PSV'3S-Merefeldia
Buchten-Creseentia
Armada-FC Oda
Susteren-Megacles
Brevendia-Maasbracht
Derde klasse D
Swift'36-VW'O3
Stormvogels'2B-GFC'33
Wittenhorst-SC Irene
VOS-RKMSV
Excelsior' 18-RKDEV
Venlo-Vitesse'oB
Vierde klasse A
SV Itteren-Walram
RKASV-SVME
Willem I-Vilt
_3tandaard-MW'O2
RKBFC-Amelie
SC Caberg-St.-Pieter

Vierde klasse B
SV Hulsberg-RKUVC
Wit Groen VC-Spcl.'2s
Banholtia-Klim mania
SV Nijswiller-RKMVC
Schimmert-Mheerder B.
GSV'2B-Vyien

Vierde klasse E
Vesta-DVO
Linne-Walburgia
SVE-ST.-Joost
Urmondia-Vlodrop
GVCG-Holtum
Stevensweert-Roosteren

Veel wordt verwacht van de Engel-
se jeugdselectie en van het district
Essex uit Engeland. Vandaagwordt
er een halve competitie gespeeld
tussen de landen Engeland, Neder-
land en het districtsteam Limburg.Het hoogtepunt voor hetLimburgse
publiek zal de wedstrijd Limburg-
Engeland zijn. Deze interlands wor-
den vandaag vanaf 14.30 tot 19.30
uur gespeeld in de Hoensbroekse
sporthal De Deyl.

Vierde klasse F
Victoria-Leeuwen
RKAVC-RKSVO
Heel-SVH'39
Leveroy-RKVB
Thorn-DESM
Eindse Boys-RKESV

Het programma wordt afgewisseld
met spectaculair minitrampoline-
springen door de nationale kam-
pioensformaties van deKNGB. Ook
komen de provinciale turnkampioe-
nen dames en heren in actie en kan
men genieten van enkele bijzondere
oefeningen jazz-gymnastiek. Voor
dit uniek turngala bedraagt de en-
treeprijs 10 gulden voor volwasse-
nen en 5 gulden voor kinderen.

(j.^EERLEN - In de sporthal Kal-
de kn van Heerlen staat morgen
k yerenderby tussen Pancratius-p*rik/VCH en Datak/VCL op het0°gramma. Aanvang 16.45 uur.HiP t

45 uur «Peelt het tweede da-chi! eam van VCH teSen Symma-C«tn VCH 3 tegen Nuvoc In de
s_sil Baneberg van Landgraafwien de dames van Datak/VCL 2
o " 14.00 uur tegen koploper VCE,
zZ gd door de ontmoeting VCL 1ur>tra Rooyse VK 2 (16.00 uur). Swalmen-Roggel

Reuver-VCH

Vierde klasse G
Egchel-RKSVN
Heythuysen-Bevo
SWH-FC Steyl'67
Baarlo-HBSV

Morgen en zondag wordt het indivi-
duele toernooi gespeeld. Zaterdag
wordt er van 9.00 tot 21.00 uur in
sporthal De Deyl gespeeld en van
9.00 tot 14.00 uur in sporthal Varen-beuk te Heerlen. Zondag staan er
van 9.00 tot 17.00 uur wedstrijden op
het programma in sporthal De Deyl.
De finales beginnen omstreeks
13.00 uur.

Dat wat in de loopvan het recente we-
reldkampioenschap steeds overtui-
gender aan het licht kwam, de supe-
rioriteit van Alexeï Tsjisyov, weerspie-
gelde zich ook in de cijfers van de
einduitslag: met een score van liefst 30
punten uit 19 partijen bleef de Russi-
che nieuwe wereldkampioen de geza-
menlijke nummers twee, de vroegere
wereldkampioenen Sijbrands en
Gantwarg, drie punten voor. Die ont-
stuitbare overmacht van Tsjiqov, hij
is trouwens 24 jaar, en niet, zoals ik
eerderdacht, 25,verraste mij. Voor het
WK zag ik hem wel als mogelijk toe-
komstige wereldkampioen, en op
grond van zijn toernooiresultaten van
het laatste jaar was een hoge eindklas-
sering te verwachten. Maar dat hij zijn
WK-debuut meteen met de eerste
plaats zou bekronen, dat het zich toch
niet aanzien. Door mij niet althans,
want ik vond zijn prestaties vóór het
afgelopen jaar niet zo erg indrukwek-
kend. Hem lukte in de afgelopen titel-
strijd echter iets dat weiningen, ook
hijzelf niet, las ik in het A.D., hadden
verwacht: tegen de gezamenlijke vijf
Nederlandse grootmeesters gaf hij
meer één puntje af en ook tegen zijn
Russische collega's bereikte hij een
plusscore. Die uitzonderijkeprodukti-
viteit, ook tegen directe concurrentie,
bleek doorslaggevend. In de slotronde
kon hij in pure weelde tegen Sijbrands
de pas inhouden. De grootmeesteruit
Izjevsk (een stad oostelijk van Mos-
kou) had toen zijn wereldtitel al bin-
nen en kwam met onze nationale favo-
riet na een luttel aantal zetten remise
overeen.
Zijn overwinningenreekstegen de Ne-
derlanders begon Tsjizjov met een in
mijn ogen bijzonder stijlvolle zege op
Geert van Aalten. Hier die partij.
Tsjizjov-van Aalten, WK'BB Parama-
ribo
1.32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-
-14 4. 34-30 13-19 5. 33-28 20-24 6. 40-34
8-13 7. 30-25 2-8 8. 45-40 14-20 9. 25x14
9x20 10. 41-37 17-22 11. 28x17 11x22 12.

Gymnastiekvereniging uit Nieuwenhagen bolwerk in Oostelijke Mijnstreek

Aan OlYmpia valt niet te tornen

ROERMOND - Morgen staat in
I7n^icrohal Noesel van Weert om
'evh UUr deMiddenlimburgse vol-
Wt. 1derby tussen de damesteams
oD

nFacopa/VC Weert en Peelpush
ö_ 1.l Programma. In de sporthal
b-iri örref van Meijel kruisen dej-^e herenploeg om eveneens
v4h DUr de degens. In de sporthal
1:5 'Baexem speelt Bach SV om
Wk uur teSen Polaris en de he-
■? nn ofdmacht van vc Hom is om
Va,. _Uur in de Homerhof gastheer9,1 Set Up.
1, Maastricht - Morgen is de
l_i de,nhoofdmacht van Artemis/Ra-t)"1 VC om 16.00 uur in de sporthal
W usselt van Maastricht gast-
Sb<* van VCE uit Boxmeer. In de
u onhal De Heeg wordt om 17.30
1_ «e damesonmoeting tussen Jo-„J* VC en VC Voerendaal afge-efkt.

Van onze medewerker
BAS SCHREURS

NIEUWENHAGEN - Gym-
nastiekvereniging Olympia uit
Nieuwenhagen geldt al jaren
als een van de grote gymnas-
tiekbolwerken in de Oostelij-
ke Mijnstreek. De club telt nu
circa 260 leden en.heeft zich
goed staande weten te houden
temidden van de concurrentie
van andere sporten. Morgen
reist een 25-man tellende dele-
gatie naar het Westduitse Kiel
om daar tijdens een internatio-
naal sportfeest voor de onge-
twijfeld vele toeschouwers
hun verrichtingen ten toon te
spreiden.

<>nSITTARD - Swentibold Sittard
tv Swentibold Sevenum doen6.Jgen mee aan de nationale Bendoodstrijden voor turnsters van
UnVk GB' Het isvoor net eerst dat"nburgse teams (na de fusie)
Cy*? 1 deelnemen aan de wedstrijd-jesvan de nieuwe bond. Zij ko-
St£n vanaf 17.00 uur in actie in°<thal Arkendonk te Oosterhout.
d^CHAESBERG - Morgen houdt
sbhandbalvereniging Break Out in
C^hal De Baneberg te Schaes-
H g een minihandbaltoernooi. Er
Wften 150 handballertjes in de
ov "Jd van 6 tot 9 jaar, verdeeld
lo teams, aan deel. Het toer-
tti»0,1 begint om 9.00 uur en duurt1 uur.

gJ^TTARD - De schietverenigin-
b0j

Roerstreek en Fort Sander-
ge,ut stellen gehandicapten in de
f- e genheid de schietsportte beoe-
-Q *n. Belangstellenden kunnen
.i- tact opnemen met de secreta-

"> S 04490-25813.

Zo nu en dan trekt de Zuidlimburgse
gemeenschap er op uit en gaat dan el-
ders haar heil zoeken. Jaren geleden
kon men zo een select gezelschap in
Wirtzfeld (België) aantreffen. Afgelo-
pen weekend was een bridgegezel-
schap verenigd in het Duitse Winter-
berg, voornamelijk met het doel el-
kaar beter te leren kennen. Wat het
bridgeniveau betreft, was het rijp en
groen door elkaar; organisator Neelis
probeerde er enig verband in te bren-
gen door met een handicap te werken,
maar dat is natuurlijk geen makkelij-
ke zaak. Voor degenen die van getal-
len houden, kan nog worden vermeld
dat er in totaal 148 spelletjes werden
gespeeld; voor de mensen met een
handicap eigenlijk te weiningen voor
diezonder handicap eigenlijk te veel.
Dat zul jenu altijd hebben met een ge-
mêleerd gezelschap. Maar iedereen
heeft, ondanks alles, toch een aantal
mensen leren kennen, een aantal spel-
letjes mogen spelen en, voorzover hij
in locale kunst is geïnteresseerd, mo-
gen ervaren dat de Holzschnitzler tot
Kerstmis was bezet omdat de vraag
naar sacrale kunst de laatste jaren
weer enorm toeneemt.
Ook in een dergelijk gemêleerd gezel-
schap kan er nog wel eens zeer goed
bridge worden vertoond.
Noord Zuid
❖- OBx
<?x CPAHx
OABlOxxxx OHxx
*AHVxx *Bxxxx
2R" 2SA21

3SA3' 4Ki«>
4SA5' 5H61

sSch" 6K18'
7K19'
De vorige keer is in deze rubriek ge-
pleit voor het vermijden van conven-

tionele biedingen. Die zijn nl. een
noodzakelijk kwaad en moeten dus al-
leen maar worden toegepast als men
via een natuurlijk bod niet tot het ge-
wenste resultaat kan komen. Wel nu,
ik daag u uit om m.b.v. een natuurlijk
biedverloop precies datgene uit te vin-den dat u nodig hebt om verantwoord
7Kl of7R tekunnen bieden.En zolang
dat natuurlijke biedverloop niet voor-
radig is, maken de spelers hier ge-
bruik van devolgende conventies.
1) Sterk 2- of 3 kleurenspel. 2) Positief
antwoord. 3) Sterk 2-kleurenspel met
2 aansluitende kleuren. 4) Welkekleu-
ren? 5) Ik heb een Kl-R-spel met 3 lo-
sers. 6) Groot slem invite met harten
aas. 7) Harten aas bevalt me wel, wat
heb je buiten schoppen? 8) Buiten
schoppen heb ik 2 primaire essentiële
kaarten (dus harten aas enruiten heer)
plus extra lengteklaver. 9) Als dat alle-
maal waar is moet 7KI of 7R een lay-
down zijn.
En dat was dan ook gewoon een lay-
down. Om dit contract te kunnen uit-
bieden, moet men niet alleen ruiten
heer en harten aas weten, men moet
ook exact de renonce schoppen kun-
nen determineren.
Uit dit spel moge het volgende blij-
ken. 1) Conventioneel bieden is soms
noodzakelijk. 2) Ook Zuidlimburgers
in vakantiestemming zijn in staat zin-
nige conventies uit te vinden enzinnig
toe te passen. Dat dit laatste niet altijd
zonder meer wordt aangenomen, is
begrijpelijk. We maken het er soms
ook naar. Dat NZ in het bovenstaande
spel echter precies wist wat ze deden
kan als volgt worden geadstrueerd.
West kwam met schoppen aas uit, en
nog voordat Noord zijn kaarten op ta-
fel had gelegd, zei de leider: „Graag
een kleine troef partner."
Hetgeen geschiedde. Winterberg, 5
november 1988.

- vandaag en
VaJ"gen zal de kunstzwemafdeling

MZ&PC te Maastricht eent^ndvullende kunstshow presen-
j«n. Deze show vindt plaats in
*w "?bad De Dousberg en begint
.ty 20.00 uur. In totaal nemen 40
dJ\m(sters)mers aan het gebeuren
)v ' dat de naam Aquadance heeft

*n e gekregen. Dans, licht, muziek
<tjë vormen de hoofdingre-
v "ten van deze show.

Olympia heeft altijd de nadruk ge-
legd op het groepswerk. Daarin
blinken de Nieuwenhagers dan ook
uit. Al verscheidene malen werd in
het verleden op Nederlandse titels
in de verschillende categorieën be-
slag gelegd. „Het recreatieve staat
bij ons heel hoog in het vaandel, het
moet gezellig blijven. Dat kun je
vaak in groepswerk bereiken. Trou-
wens, niet alle leden doen actief
mee aan wedstrijden. Opvallend is
dat wanneer je op een recreatieve
manier bezig bent, de prestaties
vanzelfkomen. Gymnastiek, en dan
turnen in het bijzonder, is een sport

Trainer Wiel Stuart is erg trots dat
de vereniging een uitnodiging uit
het Westduitse Kiel mocht ontvan-
gen. „We hebben de invitatie te dan-
ken aan ons optreden vorig jaar in
Berlijn. Toen hielden wij twee uit-
voeringen en die oogsten alom
waardering".

„Turnen is bij uitstek een kijksport.
Het publiek vindt het vaak een lust
voor het oog. Het is leuk als je de
toeschouwers kunt boeien. Voor
hen maar ook voor jezelf.

waar je alleen met veel geduld totbepaalde prestaties kunt komen".

Naar buiten treedt Olympia, evenals
trouwens de meeste gymnastyiek-
verenigingen, op twee manier op.
Met wedstrijden of met demonstra-
ties. De voorbereidingen op elk
vergt andere accenten. „Bij demon-
stratieszijn er meer speelseelemen-
ten in de oefeningen gebracht. Het
gaat meer om het plezier in sprin-
gen. Bij kampioenschappen ben je
vaak gebonden aan voorgeschreven

oefeningen. Je bent dan meer doel-
gericht bezig".

Volgens Wiel Stuart leeft de gym-
nastiek onder de mensen. Zeker on-
der de jeugd. „Verleden week hiel-
den wij een introductiemiddag.
Jeugdigen in de leeftijd van 8-14
jaarkonden een eerste les jazz-gym-
nastiek bijwonen. Het aantal van
veertig man dat erop afkomt, is ver-
heugend te noemen".

Olympia kijkt met veel spanning uit

naar de hemelvaartsdagen wanneer
de club een groot internationaal
turnfeest zal organiseren. Interna-
tionaal befaamde turners uit landen
als Denemarken, Duitsland en Por-
tugal zullen garant staan voor een
hoog niveau. De voorbereidingen
van de organisatiezijn in volle gang.

sport
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ü Van onze medewerker
j^ERLEN - Twee en drie jaar geleden werd de nu 24-jarige
Aif ?loeger van BC Victoria Hoensbroek reeds Limburgs
de £mpioen ' Verleden jaar wilde hij het badmintonracket aankapstok hangen omdat een chronische voet- en achilles-esblessure hem teisterde. Topbadminton was derhalve niet, °gelijk. Het plezier in de sport met racket en shuttle verging
hef1' maar in de triathlon vond hij begin dit jaar het plezier in1 sporten weer terug.

DAMMEN
met John van den Borst

BRIDGE
met Wiel Gielkens

SCHAKEN
met Arno Henzen

SPORT KORT

Triatleet met racket en shuttle
Limburgse badmintontitel leuk meegenomen voor Robert Ploeger

Pc3,Lg7 9. Da4+. Dit schaakje is na-
tuurlijk geen serieuze bedreiging. De
witspeler probeert zo de zwarte stuk-
ken slecht te plaatsen. 9. ..,Ld7 10.
Db3. Nu is zowel depion op b7als d6
aangevallen. Nu zou 10. ..,LcB een stil-
zwijgend remiseaanbod betekenen.
De zwartspeler heeft echter andere
plannen. 10. ..,Dc7.

Het cruciale moment in de partij. Dewitspeler heeft nu de keus rustig zijn
ontwikkeling voort te zetten of op ma-teriaalwinst te spelen. 11. L:d6. Te ge-
waagd zoals snel zal blijken. 11. ..,D:d612. D:b7,o-0 13. D:aB,Db6. Alleenhoutjes tellen levert groot witvoordeel
op. Echter gezien de grote ontwikke-
lingsachterstand van wit, de buiten-spelpositie van de witte dame en de
onveilige positie van de witte koning
is het zwart die veel beter staat. 14.
0-0-O,P:e4! 15. Kc2, (15. P:e4,D:b2
mat) P:f2. Beter nog volgens de zwart-
speler 15. ..L:c3 16. b:c3,La4+ 17.
Kcl,L:dl 18. K:dl,P:f2+. 16. g4,L:c3
en wit gaf op. Op 17. b:c3 volgt weerLa4.

Limburgs dagblad==— —"

SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK

op weg naar het doel..



ve wielercarrière bekleedde hij
gedurende een aantal jaren
binnen debond diverse posten.

ners (AICPRO) op. In die hoe-
danigheid heeft Beugels bij de
afgelopen wereldkampioen-
schappen in Ronse een uitste-
kend gefundeerd rapport met
betrekking tot de dopingpro-
blematiek aan de UCI overhan-
digd. Beugels' voorstel tot her-
ziening en wijziging van de
huidige dopingreglementen
zullen tijdens het komende
UCI-congres in Den Haag (21-
-25 november) behandeld wor-
den.

Naast de kandidatuur van
Eddy Beugels zou ook de heer
Rombouts, de huidige vice-
voorzitter van de KNWU, een
belangrijke gegadigde zijn
voor de opvolgingvan Piet van
der Molen. Namen van even-
tuele andere kandidaten zijn
tot dusver niet bekend.

Piet van der Molen stelt functie ter beschikking

Eddy Beugels kandidaat
voorzitter wielrenunie

MAASTRICHT/HILVER-
SUM - Piet van der Molen
treedt met ingang van vol-
gend jaar af als voorzitter
van de Koninklijke Neder-
landse Wielren Unie
(KNWU). De Limburgse
oud-profwielrenner Eddy
Beugels wordt genoemd als
een van de belangrijkste
kandidaten voor de opvol-
ging van Van derMolen, die
gedurende vijf jaar de be-
langrijkste post bij de wie-
lerbond bekleedde.

Bij zijn indiensttreding als
praeses van de KNWU kondig-
de Piet van der Molen reeds
aan, dat hij na vijf jaar zijn

Ook in het internationale wie-
lerbestel is de in Maastricht
wonende mr. Eddy Beugels ac-
tief. Vorig jaar volgde hij de
Fransman André Chalmel op
als voorzitter van de internatio-
nale vakbond van profwielren-

functie ter beschikking zou
stellen. Het toentertijd door
hem genoemde 'vijfjarenplan'
is nu achter de rug. Het terug-
treden van de huidige hoofd-
commissaris van politie in Hil-
versum gaat gepaard met de
benoeming als directeur bevei-
liging van de Postbank. Van
der Molen gaat echter niet ver-
loren voor de wielersport, aan-

gezien hij lid blijft van de
FIAC, de amateursectie van de
Internationale Wielren Unie.

Naar verluidt zal de aftredend
voorzitter tijdens de komende
jaarvergaderingvan deKNWU
zelf Eddy Beugels als kandi-
daat-opvolger voordragen.
Beugels is in KNWU-kringen
geen onbekende. Na zijn actie-

Ruiter zwaar aangeslagen door verkoop Olympic Sunrise

Rob Ehrens: 'Dit doet pijn' " In zijn box in het MECC
reageerde Rob Ehrens ver-
slagen op de verkoop van
Olympic Sunrise. 'Nu zal ik
voortaan alle aandacht op
Topaz richten.'

Foto: WIDDERSHOVEN

vervolg van voorpagina

door wiel verheesen

Frans Beenken
niet herkiesbaa

als voorzitter
TWC Maastrich

Van onze sportredactie

MAASTRICHT- De leden van T<l
en Wielerclub Maastricht zullen ;
dens de eerstkomende jaarvergö
ring (vrijdag 27 januari 1989) <'nieuwe voorzitter kiezen, om i
Frans Beenkens na zeven jaar vo I
zitterschap heeft besloten zich ifl
meer voor diefunctie herkiesbaai
stellen. „De toekomst van Toer
Wielerclub Maastricht is verzeke
Qua sponsoring en beleid is al
uitstekend geregeld. Tot de jaarv
gadering blijf ik als voorzitter
functie. Daarna kan iemand and1
mijn taak overnemen. Er zal dan'
frisse wind door devereniging vv!
en," verklaart Frans Beenkens v
zijn terugtreden.
Frans Beenkens zal de TWC Ma
tricht niet de rug toekeren. Be
kens: „Ik blijf als bestuurs- of
sportcommissielid actief voor
Toer en Wielerclub Maastricl
Overigens heeft een viertal renn
het lidmaatschap bij de Maastric
se vereniging opgezegd. Fr!
Maassen is de bekendste. De v)
naar van de rode trui in de Tour
France stapt in het nieuwe seiz' I
over naar Toer en Wielerclub N
den-Limburg. Leon Nevels, B*
Derix en Maurice Dols kiezen °|
voor andere verenigingen.

Pittig volleybal
duel in Heerier

HEERLEN - Het damesvollevjj
team van Pancratiusbank/V'
staat morgen een pittige opgaV*
wachten. In sporthal Kaldebort 1
Heerlen is om 19.00 uur G*
mij/VVC te gast. Een ploeg die <.
gens insiders hoog moet kun
eindigen op de ranglijst, maar

_
seizoen teleurstellend heeft ing* {
met twee nederlagen. „Dat ne c
niet weg dat WC een sterke, 5 -spelende formatie is en nu zeker j
brand zal zijn op een goed vei
taat," stelt Pancratiusbank/Vl t
trainer Ger Spijkers. „Anderzij
hebben we ze het in Heerlen al'
lastig kunnen maken en het v<H
seizoen zelfs het onderlinge beJ 1
duel weten te winnen. Ondanks 1
favorietenrol van WC zijn we zef]
niet geheel kansloos." Bij Pan<u
tiusbank/VCH is alleen Henna'
Bellemakers niet fit wegens een ■ ipende knieblessure.

Olympisch
kampioen

gewichtheffen
naar Maastricht

MAASTRICHT - De Turkse $
wichtheffer Naim Süleyn*
noglu, winnaar van drie goud*li
medailles op de OlympiscJjJ'
Spelen in Seoel, zal volgend
week zondag in Maastricht êts
centrale training van de Ned«6
landse gewichtheftop bijwon^t
In de categorie tot 60 kilogra^
was hij op alle drie de onderd'ji
len (trekken, stoten en totaH
verreweg de sterkste in Seo'V
Süleymanoglu wordt gezien *debeste atleetvan de huidige&\
wichthefsport. Hij maakt e*T
vierdaagse tournee door Nedd
land. De centrale training vir^lplaats in sporthal De Heeg.
I _ A

SCHAESBERG - Worstelvereging Simson Schaesberg komt $
gen in Utrecht in actie tegen SH'
Na de nederlaag tegen De H*J'moeten de Schaesbergers de ''mende duels met zo groot mogel* "cijfers winnen om nog in aantf ]
king te komen voor het landsK' j
pioenschap.

" STUTTGART - Eric Jelen,
John McEnroe stelden zich vri) j
zeker van een plaats in de haW* (
nales van hettennistoernooiJ \Stuttgart. Beide spelers woH',
voor de tweede keer. Jelen vers' \
Jimmy Connors met 3-6, 6-4, \
McEnroe bleek met 6-3, 6-2 te s»,
voor Tim Mayotte.

(ADVERTENTIE)

handwerk!
VOORVOET|

MODEL HERMINE _^*—*m^^^^*t*U

Sioux schoenenworden met de hand gemaakt
defijnste soortenkwaliteitsleer. Ze hebben eer"1
stekende pasvorm, zijn soepel en geven doof.
anatomisch gevormde leest uw voeten volledj
steun. Vraag dus bij ons __f§o naar Siouxt
er een past, trekt hem L#/V______X
aan. Nog laren en\aren.JTm^tfJ^rl
CHAUSSURES MONDIALES
Maastricht - Sittard - Heerlen- Roermond - Geleen j
JACQ BEURSKENS
Markt 14, Beek. 04490-71298 j
SCHOENMODE LOUISE
Kerkstr. 63. Promenade. 045-273233 _,
HARRY MAAS MODESCHOENEN
Raadhuisstr 24, Heerlen, 045-717337
Dr Poelstraat 34-36, Heerlen, 045-717337 _,
PETER SCHOLS SCHOENEN
Raadhuisplein 10, Landgraaf
Winkelcentr Op de Kamp. 045-321522 _.
SCHOENENSPECIAALZAAK STEVENS
Kerkstr 73, Promenade. Brunssum 045-272399 _,
URLINGS BV
Raadhuisplein 34. Stem, 04490-31574 _,
FIRMA WECHSELER
St Pieterstraat 6, 04406-13567
VALKENBURG ad GEUL j
YVIL MODESCHOENEN
Theaterpassage 19, Kerkrade, 045-455604 _,

MAASTRICHT - „Een geweldige
klap. Je weet, dat het kan gebeuren,
maar als je met de realiteit gecon-
fronteerd wordt voel je de pijn". Met
deze woorden reageerde Rob Ehrens
nog vóór de start van Jumping In-
door Maastricht op de verkoop van
Olympic Sunrise naar Amerika. „Ge-
durende drie jaarsamenwerking was
een band tussen ons gegroeid", voeg-
de de springruiter er aan toe. „Zake-
lijke belangen hebben daaraan een

einde gemaakt. Het is mij al vaker overkomen. Ik moet ver-
der. Topaz wordt mijn nieuwe toppaard."

In het verleden zag Ehrens ook
Koh-i-Noor en Surprise naar andere
eigenaren verdwijnen. De uit Sle-
k/Echt afkomstige en in Weert
woonachtige springuiterwist, dat er
al vóór Seoel grote buitenlandse in-
teresse voor Olympic Sunrise be-
stond. Tijdens de Spelen kwam het
paard overigens vanwege een posi-
tief resultaat bij de dopingcontrole
in opspraak, maar het dier mocht
toch starten omdat er procedusefou-
ten waren gemaakt.

Recente successen in de wedstrij-
den om de wereldbeker verstevig-
den uiteraard de belangstelling voor
het elfjarige paard. Contractueel
waren de eigenaren (de Stichting
Nederlands Olympisch Paard voor
de ene helft en het duo Klaver-Zoer
voor de andere helft) overeengeko-
men, dat alleen bij een bod van
meer dan een miljoen gulden tot
verkoop mocht worden overgegaan.
Dinsdag kwam dat bod.

„Hoe alles precies in zijn werk ging
is mij niet eens bekend", aldus Eh-
rens. „Ik hoorde ook pas van de ver-
koop toen alles beklonken was. Of
er behalve Amerikaans ook Ara-
bisch kapitaal mee gemoeid is ge-
weest, zoals hier en daar wordt be-

Prima start
Jumping

Maastricht
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De start van Jum-
ping Indoor Maastricht trok een
groter aantal toeschouwers naar het
MECC, dan meestal bij dit soort
evenementen op de eerste wed-
strijddag gebruikelijk is. Bijna drie-
duizend personen gaven acte de
presence. Vandaag begint het pro-
gramma om vier uur.
Behalve de verschillende wedstrij-
den was er gisteren een gevarieerd
omlijstingsprogramma met onder
andere een demonstratie van de we-
reldkampioen vierspannen IJs-
brand Chardon alsook een Olym-
pisch dressuur quadrille. Tevens
vond de huldiging plaats van de
door het paardesportjaarboek I'An-
née Hippique aangewezen winnaars
in de diverse disciplines: de Frans-
man Pierre Durand (springen), de
Nieuwzeelander Mark Todd (milita-
ry), de Westduitse Nicole Uphoff
(dressuur) en IJsbrand Chardon
(vierspanrijden). De door commis-
saris der koningin dr. Kremers uit-
gereikte prijs bestond uit een paar-
densculpture, die gesierd wordt
door een zilveren ring, gecreëerd
door beeldhouwer Arthur Spran-
ken en gegoten door bronsgieter
Piet Sijen, beiden uit Beek.

Uitslagen springwedstrijden openings-
dag.-
Tabel A, 1.40 m (direct op tijd, 68 deelne-
mers): 1. Philippaerts (Belg) 0 strafpunten,
62,41 seconden; 2. Van der Ham (Ned) Py-
thagoras Z 0 - 64,49; 3. Van Paesschen(Belg)
Argonaut 0 - 65,33; 4. Van Groesen (Ned)
Softtone 0 - 65,73; 5. Beerbaum (WDI) Ro-
meo 0 - 67,61; 6. Hendrix (Ned) Voltaire 0 -69,92; 7. Van der Ham (Ned) Ralme Z 0 -69,93; 8. Sloothaak (WDI) Pegasus 0 - 70,84.

Tabel A, 1.40 m (met Ingesloten barrage): 1.
Emile Hendrix (Ned) Decision 0 - 27,17; 2.
Voorn (Ned) Concern 0 - 28,65; 3. Ehrens
(Ned) Topaz 0 - 28,76; 4. Van Paesschen
(Belg) Wiebe P 0 - 28,92; 5. Philippaerts
(Belg) Darco 0 - 29,17; 6. Melliger (Zwits)
Elastique 0 - 29,32; 7. Van Groesen (Ned)
Matchline 0 - 30,34; 8. Tops (Ned) Gladness 0
- 30.90.
Het derde onderdeel,eenknock-out spring-
concours, werd gewonnen door Willy van
der Ham met Optiebeurs Pythagoras Z te-
gen de Westduitser Ludger Beerbaum met
Argonaut/Ammon.

weerd, weet ik evenmin. Ik hoop,
dat ik Olympic Sunrise nog vaak
zie. Telkenmale als het paard op in-
ternationale evenementen weer
voor een ophefmakende prestatie
zorgt, zal dat mij óók een voldaan
gevoel geven. Het blijft immers toch
ook een stuk werk van mij.Als onze
combinatie intact was gebleven en
als we dezelfde vorm hadden kun-
nen behouden van de laatste tijd,
zouden we volgend jaar in Florida,
bij de finale om de wereldbeker, ge-
garandeerd voor de overwinning in
aanmerking zijn gekomen. Helaas,
het heeft niet zo mogen zijn."

Van onze sportredactie

Ehrens' werkgever Adrie Gordijn
uit Weert, in wiens manege Olympic
Sunrise op stal stond, gaf als toe-
schouwer op de openingsavond van
Jumping Indoor Maastricht het vol-
gende commentaar: „Wij begrijpen
hoe hard de klap in sportief opzicht
is aangekomen, maar het paard was
voor Nederland niet te behouden.
Tegen het bod kon niemand op".
De onderhandelingen met de nieu-
we eigenaar werden gevoerd met
paardehandelaar en ex-ruiter Jan
Maathuis als tussenpersoon. Toen
alles beklonken was zorgde het duo
Zoer-Klaver hoogstpersoonlijk voor
transport van Olympic Sunrise van-
uit de Weerter manege naar Utrecht.
Daar vond de medische keuring
plaats, die gevolgd wordt door één
maand quarantaine.
Bernie Traurig uit Hartland, derui-
ter, die vanaf volgend jaar met
Olympic Sunrise roem hoopt te ver-
garen, is 44 jaar. De Amerikaan be-

haalde zijn grootste successen op
het einde van de jaren zeventig, be-
gin tachtig. Sedert enkele jaren leg-
de hij zich meer op de dressuur toe,
maar zijn grote liefde voor de
springsport leidde reeds enige tijd
geleden weer tot een come-back in
dit onderdeel.

De verkoop van Ehrens's toppaard
was op de eerste dag van het hip-
pisch evenement in het Maastrichts
Expositie- en Congres Centrum
hoofdonderwerp van gesprek. Te-
genover het begrip, dat alom werd
getoond voor de zakelijke belangen,
die bij detransfer eenrol hadden ge-
speeld, stond niettemin nog méér
spijt vanwege het verlies in sportief
opzicht. Emile Hendrix, streekge-
noot van Rob Ehrens, sprak zelfs
het woord schande uit. „Het is", al-
dus de ruiter uit Baarlo, „zowel jam-
mer voor Ehrens als voor de Neder-
landse sport in totaliteit. Ongelofe-

lijk, dat zon paard, dat toch goed
was voor twee ton prijzengeld op
deze manier wegmoet. Het interes-
seert me dan niet eens of er ander-
half miljoen en voor mijn part nog
méér op tafel is gelegd."

Hoe onverwacht zelfs voor de naas-
te familie van Rob Ehrens de ver-
koop toch nog was aangekomen

bleek ook wel uit het feit, dat zowel
de echtgenote alsook de vader en
schoonpapa van de Weerter ruiter
pas in het MECC hoorden wat er
met Olympic Sunrise was gebeurd.
„Je staat machteloos in dit soort za-
ken", zeiden zij. Enkele uren eerder,
in manege De IJzeren Man, had ver-
zorgster Anita met tranen in de ogen
afscheid van het paard genomen...

Ook Josten
bedankt voor
handbal-eer

Breuk Limburg-Nederland compleet

BEEK - In de eredivisie zaal-
handbal heren staat morgen-
avond in sporthal De Haamen te
Beek de derby Kwantum/Blauw
Wit - VGZ Sittardia op het pro-
gramma. Beide clubs hebben
een toppositie in het vizier. De
verliezer zal zijn aspiraties op
een hoge klassering voorlopig
even in de ijskast moeten zetten.
De formatie van trainer Cantel-
berg heeft een achterstand van
twee punten op de beide koplo-
pers E en O en Herschi/V en L.
De ploeg van trainer Maas staat
op drie punten van het leidende
duo. Het duel in Beek begint om
20.30 uur. Lijstaanvoerder Her-
schi/V en L gaat (morgenavond
20.00 uur) op bezoek bij Tachos
Waalwijk. De Limburgse verte-
genwoordigers in de eredivisie
dames spelen een uitwedstrijd.
Herschi/V en L speelt zondag om
15.50 uur in en tegen Aalsmeer,
terwijl hekkesluiter Vonk/Mo-
sam (14.10 uur) in Amsterdam
stuit op het eveneens in degrada-
tienood verkerende OSC.

Blauw Wit en
Sittardia in de
achtervolging

Eerste divisie heren zondag: VGZ Sit-
tardia 2-Holbox/Swift (13.10, Stads-
sporthal Sittard); Bevo-Laren (14.45,
Parmingen); Quintus-Loreal (13.20,
Kwintsheul). Dames: Caesar-VGZ Sit-
tardia (14.25, De Haamen Beek); Hol-
box/Swift-Auto Caubo lason (14.00, Jo
Gerrishal Roermond); EMM-Bevo
(13.30, Middelburg).

te groot is

beiden al enkele jaren geleden voor
de eer bedankten, niet van de partij.
„Ik heb ze in elk geval niet aan de
kant gezet", zegt de bondscoach.
„Natuurlijk is het spijtig dat Oranje
niet met de sterkst mogelijke op-
stelling kan opdraven. Een oplos-
sing voor het probleem zie ik niet zo
een-twee-drie. Ik vrees dat de con-
troverse tussen Limburg enerzijds
en het handbalverbond anderzijds

Koersen
Schaesberg

BEEK - Na Ronald Habraken en
Raymond Steyvers heeft ook Jac-
ques Josten van Kwantum/Blauw
Wit bedankt voor de nationale zaal-
handbalselectie van Ton van Lin-
der. De Oranje-doelman (123 inter-
lands) zegt dat hij bij het WK voor
B-landen volgend jaar februari in
Frankrijk geen ongemotiveerde
coach kan gebruiken. Hij vindt dat
Van Linder, die onlangs leiding gaf
aan de damesploeg die er niet in
slaagde het 'kleuterklasje' van het
internationale handbal te ontstij-
gen, bang is een nieuw echec te zul-
len leiden en zijn verantwoordelijk-
heid als bondscoach uit de weg gaat.
„Dat heb ik hem ook onder de neus
gewreven", aldus de Limburger, die
zich op 28-jarige leeftijd veel te jong
acht met tophandbal te stoppen.

VGZ/Sittardia plaatste zich door
een 18-17 overwinningin Helden
voor de vierde ronde van het he-
rentoernooi om de Nederlandse
handbalbeker. VGZ/Sittardia 2
sneuvelde na verlenging met 26-
-25 tegen van Pius X.

Loting vierde ronde: Hengelo-Pius X;
OSC 1 tegen winnaar Kwantum/Blauw
Wit 2 - Holbox/Swift 2; Hermes-Kwan-
tum/Blauw Wit 1; Loreal-E en O; Rapi-
ditas-Volendam; winnaar Caesar - Her-
schi/V en L 1 tegen winnaar Erica-Hel-
las; Sparta Groningen-VGZ/Sittardia i;
Batouwe tegen winnaar Holbox/Swift 1- EMM. De wedstrijden worden ge-
speeld in de week van 12 december.

SCHAESBERG- Met 72 aangemel-
de combinaties voor negen draverij-
en mag het koersgebeuren op de
draf- en renbaan Schaesberg van-
avond van een redelijke bezetting
spreken. Dat is mede te danken aan
de komst van de pikeurs Hauber,
Hetteling, Ruygrok en De Jong.
Ook de 'kleine jongens' zijn weer
present. Van hen verraste vorige
week Piet Dijkstra uitKerkrade het
spelende publiek weer eens door
met Ben Bloemlust een draverij te
winnen, waarbij aangetekend mag
worden dat de concurrentie niet mis
was. De koersavond begint om 19.00
uur.

De LD-tips zijn:
Saffierprijs: 1. Caresse Heidia; 2. Clio du
Nord; 3. Caribian Cede.
Smaragdprijs: 1. Count Worry; Ceres van
Troje; 3. Cayenne Cede.
Tijgeroogprijs: 1. Arian Buitenzorg; 2.
Yvienne Odilia; 3. Arm Marshall.
Diamantprijs: 1. Broadway Baby; 2. Angel
Pride; 3. Charlotta V. Outsider: Adelman
Boszorg.
Amethistprijs: 1. Brown Lady; 2. Zorro V.;
3.Abbado R. Outsider: Anjo Renka.
Bloedkoraalprijs: 1. Always Again; 2. Am-
ber Enzelens; 3. Yakka K. Outsider: Ysha-
mo Lerona.
Parelprijs: 1. Zorro Buitenzorg; 2. Zanara;
3. Zoe. Outsider: Boy de Bloomerd.
Jadeprijs: 1.Abel Tasman; 2. Alianne Loch-
ties; 3. Anton Aldorp. Outsider: Zefier West.
Robijnprijs: 1. Costeau Buitenzorg; 2. Bor-
deaux Cede; 3. Clark Buitenzorg.

Enci-loop 'heilig'
voor Jaspers

MAASTRICHT - Roger Jas-
pers wil zondag voor de vierde
keer op rij de Enci-bergloop
winnen. Lukt dat, dan is de 25-
-jarige Maastrichtse program-
meur voor de helft geslaagd in
zijn opzet om het record aantal
zeges dat met acht in bezit is
van No op den Oordt, te evena-
ren. Een aantal lopers die het
Jaspers moeilijk kunnen ma-
ken, ontbreekt op de startlijst.
Voor Jaspers is de Enci-loop,
Nederlands oudste cross, vol-

strekt heilig. Hij overweegt
zelfs zijn spikes aan te trekken,
ofschoon het parcours is uitge-
breid met enkele honderden
meters asfalt.

Programma Enci-loop; 1.000 meter:12.00 uur meisjes pupillen A-B; 12.10uur jongens pupillen A-B; 12.20 uur
meisjes C-D; 12.30 uur jongens D; 1.500
meter: 12.40 uur jongens C; 12.50 uurmeisjes B; 2.800 meter: 13.00 uur jon-
gens B; 13.20 uur meisjes A, dames en
veteranes; 13.40 uur 9.000 meter herenen veteranen, 6.000 meter jongens A;volkslopen vanaf 14.30 uur.

" Rob Ehrens op Olympic Sunrise, waarmee hij de hoogste hin-
dernissen nam.

Daarmee is de breuk tussen Lim-
burg en Oranje compleet. Ton van
Linder gaf onlangs te kennen niet
langer de leiding over zowel de da-
mes- als herenselectie te willen voe-
ren en zijn voorkeur te geven aan de
damesploeg. Meteen na de uitlating
van Van Linder maakten met name
de Limburgse spelers zich sterk
voor Guus Cantelberg als nieuwe
bondscoach. Smoke Eaters:

Nelson speelt,
Vorstenbosch niet

GELEEN -Trainer Daski heeft aan-
valler JohnVorstenbosch van Smo-
ke Eaters voor één wedstrijd ge-
schorst. Daski nam deze disciplinai-
re maatregel, omdat Vorstenbosch
de laatste tijd te weinig inzet toon-
de. Vorstenbosch zal zaterdagavond
in de uitwedstrijd tegen Den Bosch
niet van de partij zijn. Jef Nelson,
die in Heerenveen rake tikken op-
liep, zal zaterdag en zondag (thuis
tegen Heerenveen) welvan de partij
zijn. De medische staf van de Ge-
leense ijshockeyclub acht hem on-
danks de reeks blessures inzetbaar.

Pas toen alsnog een afvaardiging
van de Oranje-spelers haar volste
vertrouwen uitsprak in Ton van
Linder, wilde deze tot en met het
komende B-WK in Frankrijk de
scepter zwaaien over de nationale
ploeg. „Mij werd verteld dat de vol-
ledige selectie minus één achter mij
stond", aldus Van Linder. „Daarop
heb ik besloten aan te blijven als
bondscoach. Die ene speler is dus
Jacques Josten. Dat hij heeft afge-
zegd, vind ik jammer".

Ton van Linder zal nu met een be
hoorlijk gehavende selectie aan di
slag moeten. Behalve Jacques Jos-
ten zijn immers ook toppers als Wil
Jacobs en Jan-Willem Hamers, die
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" Mr. Eddy Beugels.

sport

door bennie ceulen
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