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'Ontvoering
in Weert

EERT - Twee mannen die ein-
3i}k geld wilden zien van boer

de K. in Weert hebben
,°ensdagavond diens vrouw,
°chter en twee varkens in een
failer geladen en zijn daar mee
j

eBgereden. Vrouw en kind wil-
den verhinderen dat de schuldei-

sers met de twee dieren wegre-
den en waren daarom in de wa-
gen gekropen. De mannen deden
daarop de klep dicht en reden
weg.

De 'ontvoering' duurde slechts
kort. Vlak bij de boerderij nabij
de Heihuis- en Lozerweg trof de
politie Weert de trailer aan, ech-
ter zonder de gezochte vracht.
De twee 'ontvoerders' hadden
spijt gekregen en hun lading in
vrrjheid gesteld.

WPB en ACP weer gezamenlijk contra kabinet

Twee politiebonden
leggen conflict bij

Van onze Haagseredactie

DEN HAAG -De politiebonden ACP en NPB hebben een drei-
gende ruzie over komende protestacties bijgelegd. In een geza-
menlijke verklaring zeggen Leen van der Linden (NPB) en Ger
Koffeman (ACP) dat er geen enkel verschil van opvatting be-
staat over het overleg dat de bonden voeren met het kabinet.
De beide voorzitters hebben het conflict gisteren in een ge-
sprek bezworen om te voorkomen, dat de bonden in het over-
leg met de ministers worden uitgespeeld.

De ruzie brak woensdagavond uit,
toen Leen van der Linden bekend
maakte dat hij zijn leden zou oproe-
pen tot werkonderbrekingen van 24
uur. ACP-voorzitter Koffeman wist
daar niets van. Tot dat moment had-
den ACP en NPB gezamenlijk actie
gevoerd tegen het kabinetsbeleid.
Koffeman zei woensdagavond 'ver-
bijsterd' te zijn door de aankondi-
ging van Van der Linden.

Het bod van het kabinet om de kor-
ting op de ongemakkentoeslag twee
jaar uit te stellen (kosten 50 miljoen
gulden), is woensdag door het
hoofdbestuur van de NPB verwor-
pen. Ue ACJr' spreekt zich vandaag
uit. Verwacht wordt, dat ook de le-
denraad van deACP het voorstel zal
afwijzen. „Daarna zullen de twee
bonden proberen om een gezamen-
lijke strategie te ontwikkelen", al-
dn,s de verklaring van Koffeman en
Van derLinden. Maandag wordt het
overleg met het kabinet voortgezet.

Mile per maand erbij

Beter salaris
gedeputeerden
J^N HAAG - Als het parle-nent er mee instemt, gaan de

van de Provin-
'e Limburg duizend gulden

{J?r maand meer verdienen. Mi-
eter Van Dijk (Binnenlandse
aken) wil hun maandsalaris

*erhogen van ’9.500,- naar1 i0.500,-.

°k de raadsleden van de ge-
beenten Maastricht en Heerlen
wan er opvooruit. Van Dijk wile raadsleden van gemeenten
JJJet meer dan 80.000 inwoners

een 25 procent ho-
-Bere vergoeding geven. Als hetWan doorgaat, krijgen Maas-
zicht en Heerlen een hogerebijdrage uit het Gemeente-
fonds.

He gemeenten moeten dan zelf
ePalen welke voorzieningene voor hun raadsleden willen

Juffen. Van Dijk vindt dat de
,echtspositie van gedeputeer-

?eh en raadsleden voor verbe-
fing in aanmerking komt.
Oor wethouders en Statenle-
erï zit er niets extra's in hetvat. Opgeschort

De politie in Friesland heeft alle
aangekondigde acties opgeschort in
afwachting van hetresultaat van dat
overleg. Het actiecomité is bang dat
het kabinet juridische stappen zal

ondernemen tegen de wilde acties
en dat de onderhandelingen daar-
door geblokkeerd worden. De actie-
voerders zouden een maand lang
geen bekeuringen geven voor lichte
overtredingen, geen proces-verbaal
uitschrijven bij aanrijdingen en
geen overuren meer draaien.

Ook de Amsterdamse politie wacht
nog even af, maar heeft wel met har-
dere acties gedreigd als het overleg
van maandag mislukt. Ook in de
hoofdstad voeren ACP en NPB ge-
zamenlijk actie. Beide bondsafde-
lingen denken aan werkonderbre-
kingc vil* 24 uur. De ACP staat
echter afwijzend tegenover plannen
om autowrakken te verbranden, fi-
les te veroorzaken en deCoentunnel
te blokkeren.

Landgraaf
In Landgraaf gaat de politie door
met haar actie. Er worden geenklein-
e overtredingen bekeurd, gerech-
telijke post wordt niet open ge-
maakt en stukken van het ministe-
rie van binnenlandse zaken worden
met de laagste prioriteit behandeld.
Elders in Limburg wacht de politie
de richtlijnen van de bonden af.

Het weer
5>een westelijke luchtstro-
K i Wor<*t heldere en iets
Wa .re lucht aangevoerd,

*r*n naast opklaringen ooksi^.lbuien voorkomen. Een
N>>,ng mdc bovenlucht ver-
haakt vanmiddag een ver-
tilde buienaktiviteit, zodat
h_ een enkele gepaard kan
liiy met hagel. De tempera-
d^ r loopt in Limburg van-
""e*s op tot 8 Smaden en daalt
(j bomende nacht tot 3 gra-
}f^- Plaatselijk vorst aan de

De wind is eerst zuid-
_ej eliJk, zwak tot matig, la-

DQ °P de dag draaiend naar
Vfj^dwest en toenemend tot
et Jkrachtig. Na morgen komt
ijI jeer»matige noordelijke stro-
tj^g tot stand, waardoor kou-
(,v 'ucht uit de poolstreken
suCr onze provincie gaat uit-een.r meer informatie over het
\\ lr in Limburg kunt u bellen
V7U22346.
H,"°p: 08.05 onder: 16.45
to^iop: 14.27 onder: 00.57

(ha
n °P: 08.06 onder: 16.44
*a»iop: 14.39 onder: 02.23

Zeven kilomeier file

Autoweg Heerlen
drukste grens
met Duitsland

Van onze verslaggever
HEERLEN - Bij de Nederlands-
Duitse grens aan de autoweg Heer-
len passeert het grootste aantal
vrachtwagens dat Duitsland als
doel heeft. Van januari tot en met
mei 1987 passeerden daar 200.000
trucks; de eerste vijf maanden van
dit jaar was het aantal met 26,5 pro-
cent toegenomen tot 256.000, aldus
het hoofd van de Duitse douane bij
de grensovergang, V. Esser.

Hij zei dit gisteren naar aanleiding
van de ruim zeven kilometer lange
file, die van woensdagavond tot gis-
termiddag voor de grens stond.

Feestdag
Volgens de Duitse douane was de
Duitse Boete- en Gebedsdag de oor-
zaak van het lange oponthoud giste-
ren. Aangezien het woensdag een
feestdag in Duitsland was, kon het
vrachtverkeer pas woensdagavond
rond tien uur de grens over. De hele
dag daaraan voorafgaand parkeer-
den de chauffeurs hun trucks voor
de grens op de A76.

" Zie verder pagina 19

Deelman vlucht uit Maastricht

Politie slaags
met studenten

MAASTRICHT - Een massale
protestdemonstratie van studen-
ten in Maastricht is gisteren-
avond uitgedraaid op een stevige
confrontatie met de politie. Dit
gebeurde toen studenten de auto
van minister Deetman van On-
derwijs voor de hoofdingang van
het streng bewaakte Hotel Maas-
tricht de doorgang versperden.
De politie moest de wapenstok
hanteren en een aantal studenten

wegsiepen om de weg weer vrij
te maken. Daarbij werden enkele
studenten en een cameraman
licht gewond.

De demonstranten blokkeerden
de doorgang omdat de minister
weigerde een studentendelegatie
te woord te staan. De studenten
hadden de bewindsman een ulti-
matum gesteld Waarin zij voor
16.00 uur een gesprek wensten.

Toen hij daar niet op in ging,
trokken de studenten naar het
hotel om een onderhoud met de
minister te eisen.
De minister die in Maastricht
was om een conferentie van
Europese hoofden van scholen
voor het voortgezet onderwijs
toe te spreken, brak voortijdig
zijn b^oek af en vertrok zonder
opgaaf van reden. De hotelddi-
rectie meende dat de bewinds-
man onder stress leed.
Eerder op de dag trokken onge-
veer honderd studenten door het
stadscentrum naar het centraal
station. Daar namen zij de trein
naar Sittard om de Nederlandse
Spoorwegen alvast te laten wen-
nen aan het vervoer van grote
aantal studenten die vanaf vol-
gend jaar „gratis" gaan reizen op
een openbaar vervoer-jaarkaart.

" Zie verder pagina 17

iPolitie-agenten in Maastricht verwijderen met geweld enkele protesterende studentenvoor ac auto van Minister Deetman. Foto: WIDDERSHOVEN

Neckermann neemt
twaalf reisbureaus
'Van Hulst' over

Van onze verslaggever
BEEK - Het volledige aandelen-
pakket van drie van de vier bvs
van de Van Hulst Reisbureaus-
keten is met onmiddellijke in-
gang overgenomen door Necker-
mann Nederland.
Voor het forum van zijn mede-
werkers, werkzaam onder meer
in twaalf reisbureaus in Limburg
en in Noord-Brabant, kondigde
Frans van Hulst (53) gisteravond
de overname zó aan: „De aande-

len zijn verkocht. Ik ben over-
tuigd dat het r-en verstandige zet

is. Er verandert in feite niets
ledereen blijft in dienst. Het be

drijf is lekker gezond".

Later op de avond deelde René
Klawer, directeur Neckermann
Nederland, expliciet mee: „De
overname heeft geen personele
consequenties". Bij de overname
zijn 54 personeelsleden betrok-
ken.

" Zie verder pagina 5

F-16 neergestort
Van onze correspondent

HASSELT - Gisterochtend om-
streeks 10.00 uur is een straaljager
die net was opgestegen van de
luchtmachtbasis in het Belgische
Kleine Brogel neergestort. Dat ge-
beurde tussen de dorpenKaulille en
Boeholt, ten westen van de grens
met Nederland, in de buurt van
Weert.
De piloot wist zich met zijn schiet-
stoel te redden. Het ongeval werd
veroorzaakt doordat enkele vogels
in de motor van het vliegtuig terecht

kwamen. De F-16 stortte tussen
twee huizen neer, raakte enkele
electriciteitskabels en spatte op een
weiland uiteen. Er werd niemand
gewond en enkel een garage in het
veld werd door brokstukken be-
schadigd. Het was het achttiende
F-16 ongeluk in België in tien jaar
tijd.

In de buurt van het Belgische Tie-
nen stortte gisteren ook nog een toe-
stel neer. Daarmee kwam het totaal
aan neergestorte Belgische F-16's
op negentien.

# De brokstukken van de neergestorte straaljager lagen over
een groot gebied verspreid. Foto: JEROEN KUIT

Onrust op redacties
na fusie dagbladen

Van onze correspondent
AMSTERDAM - De zelfstandigheid
en identiteit van de dagbladen die
door de Perscombinatie en de Ne-
derlandse Dagbladunie (Elsevier)
worden uitgegeven, zullen na de fu-
sie van beide concerns „door diken
dun boven water blijven". Dat bena-
drukte gisteren directievoorzitter
drs. M. de Jong van de Perscombi-
natie. Op het moment echter dat
beide dagbladtopmannen gisteren
deze opzienbarende fusie toelicht-
ten, nam de onrust op deredacties
van de bladen van de twee concerns
toe.

Op de redacties van het Algemeen
Dagblad, NRC Handelsblad (beide
NDU), De Volkskrant, Trouw en
Het Parool (alle drie Perscombina-
tie) staat men vooralsnog zeer terug-
houdend tegen de bundeling van
deze kranten in één grote onderne-
ming die de grootste op dagbladge-
bied van ons land"wordt.

De redactie van NRC Handelsblad
wijst de fusie zelfs af; de redactie-
raad van De Volkskrant heeft dat in-
middels ook gedaan. Bij een aantal
regionale dagbladen van de NDU,
zoals Het Vrije Volk in Rotterdam,
zijn de eerste reacties veel minder
negatief.
Minister Brinkman (WVC) heeft
voorlopig ook vertrouwen in de hele
onderneming. Hij heeft er begrip
voor dat Nederlandse uitgevers een
vuist willen maken tegenover de
toenemende machtsconcentraties
in de internationale mediawereld.
Brinkman wil na een zo grote pers-
fusie wel de overheidssteun aan
noodlijdende kranten eens ter dis-
cussie stellen. Hij vindt dat de
winstgevende dagbladen in een
groot uitgeversconcern eigenlijk op
den duur de slecht lopende uitga-
ven financieel op de been zouden
moeten houden.

vandaag
# Caravans, tenten

en vouwwagens
op de Rai
Pagina 9

# 'Limburg niet
rijp voor
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" Zaak Van Vliet/Post
voor de rechter.

" Ministerie en KNVB
starten met
voetbalpas.

# Lambert Schuurs
zorgt voor zege
Oranje.

# Italiaanse pers
bewierookt Vialli.

Mei pistool en liatidganaat

Overval op
bankkantoor

MAASTRICHT - Op het bankkan-
toor van de Spaarbank Limburg aan
de Spoorweglaan in Maastricht heb-
ben gistermiddag omstreeks vijf
uur twee gewapende mannen een
overval gepleegd. Een overvaller
hanteerde een pistool, de ander was
in het bezit van een handgranaat. De
beide mannen stapten met enkele
klanten het bankkantoor binnen
vlak nadat dit in verband met de
koopavond weer was geopend.

Onder bedreiging van het vuist-
vuurwapen en het explosief dwon-
gen zij personeel en klanten op de
grond te liggen. Vervolgens werd de
kantoorbeheerder gedwongen de
bankkluis teopenen en de inhoud te
overhandigen. Hoe groot de buit is,
was gisteravond nog niet bekend.
Tijdens de overval werd een vrou-
welijk cliënt met het pistool tegen
het hoofd geslagen.
De twee, die ongeveer 25 jaar oud
waren en Vlaams spraken, wisten
met een bruine Mercedes met valse
(Nederlandse) kentekenplaat naar
België te ontkomen. De een droeg
een lange, witte jas, de ander een
kort zwart jack.

Nu ook wijn
uit blik

" Zie verder pagina 5

(ADVERTENTIE)

Het verschil
is de

garantie en de service!

Telefunken KTV
type MP 150 tt

40 cm
afst. bed.
teletekst

999,- 1

slechts/ 999,-
- mcl. 5 jaar voll.

garantie op mat. + arb.loon!
- volledige eigen techn. dienst- géén yoorrijkosten- zeer goedekeuze- vakk. voorlichting

alleen bij

EXPERT KEULEN
Markt Simpelveld
tel. 045-443344.

———"■""■■
____________ —i KJj_f Wi

\ Naam
______ \ #W--tzz^zzzzzzzzzzzzzzz\2wek&ênmÊm\1 Poste. + Pl«ts — 1 '^-*,tur M^^^T^VV

\ TS^~sr~-"M'm-" ï \LimbuwsDagbl^
is de jles op de fles?



popmuziek en strips

Podia in regio
zitten propvol

Volop popconcerten dit weekend. Een
greep uit het omvangrijke aanbod...
Omroep Limburg maakt ten behoeve
van zijn popprogramma Vrij Spel van-
avond in Sittard opnamen van de
Heerlense band The Ministers. Het
concert vindt plaats in het Kelderke,
begint om 21.30 uur en de entree is
vrij.

Vanavond organiseert de Stichting
Popmuziek Limburg in jongerencen-
trum Zion te Elsloo een festival waar
zich drie Limburgse groepen presen-
teren. Het zijn in volgorde van op-
komst (21 uur) The Bubble Up Four
uit Sittard, Pleasure Of Flesh uit Ven-
lo en het Valkenburgse duo Pearsl
For Swains. Entree vijf piek.

Morgenavond om 22 uur presenteren
The Stereotypes in café Bijsmans te
Heerlen hun eerste cassette, getiteld
Scandal In Your Street. Het eerste ex-
emplaar wordt morgen aangeboden
aan Piet van Kollenburg, 'godfather'
van de Heerlense band.

De legendarische Nederlandse groep
Livin' Blues geeft dit weekend twee
concerten in Limburg. Vanavond is zij
in White Horse te Eijsden en morgen-
avond in het Mafcentrum te Maas-
bree. Van beide optredens worden
opnamen gemaakt in verband met
een live-elpee.

Morgenavond davert het jeugdge-
bouw in Roggel op zijn grondvesten.
Een heus hardrockfestival wordt daar
gehouden en voor de decibels zorgen
Dreamer, Messina, Alcoholica en
Speedica. De deuren gaan open om
20 uur en weer dicht om 02.00 uur.
Entree drie rijksdaalders.

De Noordlimburgse bijdrage komt dit
weekend uit Horst. Daar treden mor-
genavond in jongerencentrum Zopo
de Venlose groepen Oh' Dcv en Gore
op. Voor Gore betekent het een voor-
lopig afscheid van de Limburgse po-
dia want dit hard noisekwartet gaat
een Europese tournee maken. Voorts
staan volgend jaar optredens gepland
in Amerika, Nieuw-Zeeland en Japan.

" The Ministers: vanavond 'live' in 't Kelderke te Sittard.

Popagenda
NOVEMBER

" 18: White Horse Eijsden: Livin' Blues (opnamen voor live-elpee)

" 18: Maximiliaan Geleen: Blind Date

" 18: Edison Maastricht: Fietsefreem

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

" 18: Spuugt. Vaals: Arno

" 18: Poorthuis Peer: Anson Funderburgh & his Rockets

" 18: Effenaar Eindhoven: Boogie Down Productions en D.A.M.N.

" 18: Kelderke Sittard: The Ministers

" 18: Rijnhal Arnhem: Scorpions en Cinderella (1)

" 19: Jeugdgebouw Roggel: Dreamer, Messina, Alcoholica en Speedica

" 19: Bijsmans Heerlen: The Stereotypes

" 19: Mafcentrum Maasbree: Livin' Blues (opnamen voor live-elpee)

" 19: Zopo Horst: Oh' Dcv en Gore

" 19: White Horse Eijsden: Toronto

" 19: Wartesaal Köln: The Sugarcubes

" 19: Ambyerhof Amby: Fietsefreem

" 19: De Nor Heerlen: Pregnant Nuns

" 19: Ahoy' Rotterdam: Scorpions en Cinderella (1)

" 20: De Notenbalk Ulestraten: Fietsefreem

" 20: Vorst Nationaal Brussel: Duran Duran (3)

" 21: Ahoy' Rotterdam: Bon Jovi en Lita Ford (I+4)

" 22: Ahoy' Rotterdam: Duran Duran (I+4)

" 22: Vredenburg Utrecht. Gianna Nannini (1)

" 23: Ahoy' Rotterdam: Bryan Ferry (1)

" 23: Koninklijk Circus Brussel: Gianna Nannini (3)

" 24: Kegelpaleis Heerlen: The Run

" 25: Mafcentrum Maasbree: Morten en Pestilence

" 25: Sheltur Brunssum: Cadanz, Action In D.C., Gail Of God, Ministers

" 25: Nepal Stem: Boose

" 25: Des Artistes Maastricht: Fietsefreem

" 25: Zion Elsloo: X-Ray en Cassandra Complex

" 25: Effenaar Eindhoven: Yargo en Five Fiasco (1)

" 25: Nova Heerlen: Heistar

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

Meltdown Metal Magazine vult gat in markt

Nieuw krachtvoer
voor hardrockers

Meltdown Metal Magazine is de
naam van een nieuw Nederlands
blad dat speciaal voor hardrock-
fans maandelijks op de markt
wordt gebracht. De in Nijmegen
zetelende stichting Suite
Dreams is de initiatiefneemster
en het motto luidt 'Until deaf do
vs part...'
„We proberen de hardrockmuziek op
een serieuze, zakelijke en vooral posi-
tieve manier te benaderen", zegt Bar-
bera Sonneveldt, redactiemedewerk-
ster van Meltdown. Het magazine is
opgericht omdat er volgens de mede-
werkers (bestaande uit onder anderen
studenten, juristen en leraren) behalve
door de bladen Aardschok en Oor nau-
welijks aandacht wordt geschonken
aan de hardrockmuziek in Nederland.
De redaktie krijgt volop medewerking
van de Nederlandse platenmaat-
schappijen want hardrock is tegen-
woordig weer 'in' en Meltdown is, zo
hebben de platenbonzen in de gaten
gekregen, niet de zoveelste eendags-
vlieg op rij.

In het eerste nummer werd de schijn-
werper gericht op de groepen Ven-
geance, Great White, Helloween en
Riot. In het decembernummer staan
interviews met David Lee Roth (mo-
menteel bezig aan een Europese tour-
nee met de Limburgse band Zinatra),
Metallica, Queensreiche, Lita Ford (21
november in Ahoy met Bon Jovi) en de
wielrenner Geert-Jan Theunisse over
zijn liefde voor de hardrockmuziek.
Meltdown Magazine is in Limburg te
krijgen bij de platenzaken Satisfaction
te Heerlen, Action-f- te Maastricht, Siva
in Sittard, Music World in Venray,
Sounds in Venlo en Popzien & Horen
in Horst:

The Clan naar
semifinale van

'Grote Prijs'
De Maastrichtse popformatie The Clan
heeft als enige Limburgse groep de
provinciale voorronde van de Grote
Prijs van Nederland, het nationaal con-
cours voor popmuzikanten, overleefd
en is doorgestoten naar de semifinale.
Die wordt volgende week zondag 27
november vanaf 20 uur in de Geleense
Hanenhof gehouden. Entree 7,50 gul-
den. Behalve The Clan zijn danvan de
partij The Cavemen uit Valkenswaard,
Garfield uit Zaandam, Bow & the Beast
uit Hilversum, The Headhunters uit
Den Haag, Racho Da Bano uit Aker-
sloot en The Disposables uit Rotter-
dam. Als juryledenfungeren onder an-
deren popjournalist Jip Golsteyn van
het dagblad De Telegraaf, ex-DollyDot
Angela Groothuysen en VARA's Jan
Douwe Kroeske.

Quote
„Er is iets grondig mis met de rugge-
graat van Amerika. De laatste rege-
ring heeft de geest van veel mensen
gebroken. Er zijn ontelbaar veel dak-
lozen. Als je daar met een politicus
over begint, slaan ze een krant open,
wijzen je op de tehuizen die er zijn en
zeggen: 'Ze kunnen toch daarheen
gaan?' Krankzinnig. Met volle maag
is het moeilijk om jezelf te verplaatsen
in iemand die honger lijdt"

TOM WAITS

The Traveling Wilburys
Pop-elite maakt
gezellige elpee

Maandenlang werd er geheimzinnig
over gedaan. De platenmaatschappij
zweeg als het graf en de verwachtin-
gen waren hooggespannen totdat Ve-
ronica's Countdown de clip uitzond
van The Traveling Wilburys. Het is een
ietwat cryptische omschrijving voor vijf
raspaardjes uit de pophistorie, die op-
geteld de respectabele leeftijd van 218
jaar hebben bereikt. Jeff Lynne, Torn
Petty, Bob Dylan, George Harrison en

good old Roy Orbison ofte wel Lucky,
Otis, Charlie T. jr., Lefty en -Nelson.
Onder het motto 'Where there is away,
there is a Wilbury' hebben ze de elpee
Volume One gemaakt, die niet bepaald
overloopt van spanning en sensatie,
maar die anderzijds de kosten van
aanschaf wel waard is, gewoon omdat
je zoveel vleesgeworden popklassie-
kers niet (meer) gauw bijelkaar zult
aantreffen. Van de elpee is Handle
With Care op single verschenen.

" The Traveling Wilburys.
Staand van links naar rechts
Jeff Lynne, Bob Dylan en Torn
Petty. Links zit (let op de slof-
fen!!!) Roy Orbison met naast
zich George Harrison.

BBC wil geen
'Acidplaten'

De BBC-leiding heeft een oekaze doen
uitgaan aan haar medewerkers om geen
platen meer te draaien waarin het woord
'acid' voorkomt. Ook voor groepen die
'acid' in hun namen hebben staan blijft de
BBC-deur gesloten. Deze maatregel is
genomen nadat de drug Ecstasy (XTC)
steeds meer slachtoffers maakf onder de
bezoekers van zogenaamde Acid house-
party's. Tot nu toe heeft Ecstacy één
dode geëist, namelijk een 21-jarig meisje
dat een Acid-disco had bezocht.
De Engelse poot van kledingfabrikant C
& A heeft een groot aantal zogenaamde
'Smiley'-shirts uit de handel genomen.
De afbeeldingen op de shirts correspon-
deren volgens C & A te veel met het logo
dat gebruikt wordt om de Acid-housemu-
ziek te promoten.

recept h. Meijer

Zoete koekjes
van aardappelen

Benodigdheden voor 4 personen:
100 g suiker, 100 g boter, 1 ei, 1 dl
honing, 6 el melk, 1 tl citroen-
rasp, 500 g geraspte rauwe aard-
appelen, 500 g gezeefde bloem, 1
tl bakpoeder, xh tl zout.

Roer de suiker met de boter tot
een romig mengsel.
Roer er vervolgens het ei, honing,
melk, citroenrasp en geraspte
aardappelen door.
Meng tenslotte de gezeefde
bloem, bakpoeder en het zout er-
door.
Schep met een theelepel kleine
hoeveelhedenvan het deeg op een
beboterd bakblik met een tussen-

ruimte van 5 cm.
Prik in elk koekje met een vork
gaatjes.
Bak de koekjes 20 minuten in een
hete oven, stand 3 of 180°C, of tot
de koekjes gaar en mooi goud-
kleurig zijn.
Neem het bakblik uit de oven en
laat het baksel 5 minuten afkoe-
len, alvorens de koekjes er af te
halen.

Extra kaartei
voor Level 4
Vanmorgen gooit buro Pinkpop 1
extra kaarten in de verkoop voof
concert van Level 42 op zaterdag
december in Maastricht. De ka*
zijn alleen te krijgen in Heerlen (*
en Satisfaction) en Maastricht (Mus*
en VVV).

Elpees en compact-
discs te winnen

Maak je eigen
elpee top-10'

Welke popartiesten of -groep 6
staken dit jaar met kop <j
schouders boven de rest w
Welke elpee beschouw jij als*
'plaat van het jaar'?We nodig 6'
jullie uit mee te werken aan <*
samenstelling van de 'elp6
top-10 1988. Wat moet f
doen? Jefabriceert jeeigen tof
10 op van de beste, sensatie
neelste en mooiste elpees v*[
dit jaar. Uit de inzendingen sK
len we de elpee top-10 van h
Limburgs Dagblad sarn^
Stuur jouwtien favorieten (vfX
zien van naam en adres) vó"
17 december naar

Popredaktie LD
Markt 3

6161 GE Geleen

Op vrijdag 23 december pub|r

ceren we in deze rubriek de *]
pee top-10 van 1988. En ond*
de inzenders verloten we ti#
elpees of compact-discs na*|
keuze. De winnaars worden oW
op 23 december bekend 9e
maakt!
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Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

BEL DAN
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur

Arno Hintjens, van beroep Belg, filmster en popmuzikant, staat van-
avond in het Vaalser jongerencentrum Spuugh. De 39-jarige Hintjens
was begin van de jaren zeventig aktief in de rock & rollformatie Tjens
Couter die later veranderde in TC. Matic. Twee soloplaten heeft de
Belg al op zijn naam staan, waarvan Charlatan niet onverdeeld gunstig
is ontvangen. Hintjes, een podiumdier per sang, brengt een begelei-
dingsband mee naar Vaals. Aanvang 22 uur, entree 16,50 gulden.
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de komieke coco panda en de meester-verknoper



korthals Altes op symposium over politie in Europa:

Nederland stelt eisen
bij wegvallen grenzen

Van onze correspondent
MJ^TEren - Nederland stelt vier harde voorwaarden aan hety 'J£ grensverkeer tussen de Benelux-landen, West-Duitsland

j|. ? frankrijk. De openstelling van de grenzen kan pas plaatse-. H^en, als er goede en werkbare afspraken zijn gemaakt over
#i bewaking van de buitengrens, de visumplicht en de sociale
A °rzieningen in de vijf landen op elkaar zijn afgestemd en de
«►■^role °P net goederenverkeer eveneens vervalt. Dat zei mi-
_*Ls,terKorthals Altes (Justitie) gisteren tijdens een symposium
A j-enterenover de taak van politie en marechaussee na de op-_ 'ln-g van de grenzen.

De vijf landen zijn in het Akkoord
van Schengen overeengekomen,
dat de grenzen op 1 januari 1990
worden opengesteld. Het Akkoord
kan worden beschouwd als de voor-
loper van de slechting van de gren-
zen binnen de hele Europese Ge-
meenschap in 1992. Of die openstel-
lingen, zowel in 1990 als in 1992,
worden gehaald, wordt sterk betwij-
feld.

België heeft zich inmiddels bereid
verklaard de wapenwetgeving aan
te passen en werkt aan eenregeling.
In Frankrijk bestaat echter nog gro-
te weerstand om de vrijheid van ja-
gers en sportschutters in te perken,
zei Korthals Altes. Ook zijn er nog
geen concrete afspraken gemaakt
over internationale samenwerking
van politie en justitie.De minister is
voorstander van een permanente
werkgroep van politie en douane
voor nauwe samenwerking bij de
opsporingvan drugsdelicten.

Internationale
OVereenkomst
oVer zeehonden

- De Bondsrepubliek Duits-
%K >enemarlten en Nederland
»Ve en besloten een internationale
ic/eenkomst te sluiten over de be-
j r̂rning van de zeehonden in het
doenlijk Waddengebied van de
irw nc*en. In de overeenkomst zal
Ij er meer worden vastgelegd dat

reservaatgebieden voor

(■.dieren moeten komen. Ook
K°t de jacht op de dieren officieel
ij öoden. De drie landen hebben
(»psteren besloten tijdens overleg. °onn over de Wadden.

kih eeste 2a'ten die in de overeen-
fVe St worden vastgelegd, gelden
v0

r »gens al voor Nederland. Het is
tiv £ het eerst dat een dergelijke
't&

eenkomst in het kader van de
fo s

,Ventie van Bonn (1979) wordt
°ten. Die conventie verbindt

tan!? n e haar hebben onderte-
'Uw *ot het nemen van bescher-

%>► e maatregelen voor trekkende

ILj *»■" van der Zwiep, coördinator
''ilandvan deNederlandse Ver-
nS tot Behoud van de Wadden-

\^ de overeenkomst opzich
Vt^.ge belangrijke winstpunt van

i 'tip 'jaarlijkse overleg tussen de
k regeringen. „Ik mis klip en
V^ duidelijke afspraken om de

cc schoon te houden. Dat
d(. r̂kt zich niet tot studies en on-

' ï^.j 1indelingen, aldus Van der

Marechaussee
Zodra de openstelling van de gren-
zen werkelijkheid is, verdwijnt een
belangrijk stuk werkgelegenheid
bij de Koninklijke Marechaussee
die is belast met de personencontro-
le aan de grenzen. Minister Bolke:
stem van defensie betoogde dat de
controle bij de zee- en luchthavens
moet worden uitgebreid. Ook het
vreemdelingentoezicht zal, nu de
grenzen wegvallen, geïntensiveerd
moeten worden. Dat is weliswaar
een taak voor de politie, maar die
kan in de toekomst worden onder-
steund door de marechaussee. Bol-
kestein verwacht dat naar schatting
200 marechaussees nodig zijn om
die ondersteuning te verlenen.

Over de aanpak van de criminaliteit
in Schengen- en Europees verband
maakte Piet Stoffelen, lid van de
PvdA-fractie in de Tweede Kamer
en voorzitter van de juridische com-
missie van de Raad van Europa,
zich grote zorgen. De georganiseer-
de misdaad is volgens hem veel be-
ter uitgerust dan de politie. Hij
pleitte voor de oprichtingvan Euro-
pol, een soortEuropese poot van In-
terpol.

EG-parlementtegentoplanW-Duitsland
( v^MatsBURG -Met een verschil

ss p> cnts een stem is het Europe-
ariement gisteren akkoord ge-

-1 met een ontwerp-resolutie te-
Westduitse plannen om vanaf

1 tol te gaan heffen op het
«t^tverkeer. De uitslag was 33
01tkrTlen voor' 32 tegen en zeven

houdingen.
ttu dagere opkomst - het parle-

]*t telt 518 afgevaardigden - nek-
1^ van deresolutie bij-
ss' '-'aardoor slaagden de Westduit-
\v 0

s°cialisten die goed vertegen-
waren in de vergaderzaal,a erin de zaak te dwarsbomen.

dj. °ntwerp-resolutie was inge-
tje., d door onder anderen de Ne-
V Anders Cornelissen (CDA), Vis-

(PvdA) en Wijsenbeek (VVD).

"% ankelijk hadden zij, gesteund
i§r.L.de Nederlander Van der Waal

elk een afzonder-
*ii hVoorstel ingediend. Maar omdat
flt j êt risico liepen dat geen van de
1^ Voorstellen het zou halen, slo-
W *'j een compromis en presen-
hr, en gisteren een gezamenlijki orstel.
Bfei-iJj^ 'in veroordelen zij de als anti-
Üe^Pees bestempelde plannen die
\x estduitse ministervan verkeer,
Hlofen Warnke, begin deze maand

bekendmaakte. Hij wil
Vk en buitenlandse
%r. per 1 januari

n de Bonc|srepubliek tol gaan
% .' Voor de Westduitse bedrij-
»(j2ou het niet zon vaart lopen

z^ ter comPensatie minder
St, nbelasting zouden behoevene dragen.

Uitbreiding
examenpakket
DEN HAAG - Een Kamermeerder-
heid van CDA en VVD steunt de
plannen van staatssecretaris Gin-
jaar-Maas(Onderwijs) om het aantal
examenvakken in het Mavo, Havo
en VWO uit te breiden en wiskunde
en een tweede vreemde taal tot ver-
plichte examenvakken te maken.
Volgens Van de Camp (CDA) leven
er bij zijn fractie nog wel twijfels,
maar wordt het nu ook tijd concrete
maatregelen te nemen. PvdA en
D66 bleken in het mondeling over-
leg met de bewindsvrouw minder
van haar voorstellen gecharmeerd.

Stakingen België
breiden zich uit

Van onze correspondent
BRUSSEL - Politieagenten, doua-
niers, buschauffeurs en PTT-ambte-
naren. De ene na de andere beroeps-
groep van ambtenaren in België
gaat dezer dagen in staking. De ar-
beidsonrust, die begon met de ac-
ties van de Brusselse politie-agen-
ten, breidt zich als een olievlek uit.

Meer geld, meer personeel en betere
arbeidsomstandigheden zijn in alle
gevallen de eisen. Tot nog toe heeft
het gróte publiek weinig van de ac-
ties gemerkt, maar dat gaat veran-
deren. De stiptheidsactie van de
Belgische douaniers van gisteren
was daarvan slechts een voorproef-
je-
Hun acties zorgden vooral aan de

Nederlands-Belgische grens op de
weg Breda-Antwerpen voor over-
last. Maar ook bij andere grenspos-
ten en in Zeebrugge ondervond het
verkeer last van de acties.

Voorts hielden douaniers stipt-
heidsacties bij diverse grensposten
met Frankrijk en Duitsland. Woor-
voerders van de douane-beambten
verklaarden dat de komende week
nog meer van dergelijke 'schokac-
ties' zullen plaatsvinden.

De Brusselse politie-agenten gingen
gisterdmorgen om zeven uur weer
aan het werk na ruim een week van
stakingen. Maar dit zal van korte
duur zijn, want de politiebonden
hebben aangekondigd opnieuw sta-
kingen te zullen uitroepen.

" Lange files bij de grensovergang De Meer, waar de Belgische douane gistermorgen een stipt
heidaactie hield. De douaniers willen onder meer een loonsverhoging met tien procent.

binnen/buitenland

Babyspeen voldoet
vaak niet aan eisen

Van onze Haagse redactie
"'"'EN HAAG - In de meeste ba-
Vspenen op de Nederlandse

?arkt zitten stoffen die verbo-en zijn door de Warenwet enchadelijk zijn voor de gezond-
,e'd van baby's. Bovendien vol-
den fabrikanten en importeurs
'et aan de eis een waarschu-

y.lng op de verpakking te zetten.
dit ook niet vóór januari '89

Bebeurt, overwegen de Keu-
'ngsdiensten van Waren de spe-en in beslag te nemen.

Jet> en ander kwam aan het licht
*oor een groot onderzoek naare kwaliteit van spenen, dat af-
f?..open zomer begon. Daaruit
."Jkt dat importeurs en fabri-
ar>ten massaal een warenwetbe-

sluit uit 1983 overtreden, waarin
wordt beschreven welke stoffen
zijn toegestaan in rubber babys-
penen.

Dit besluit werd indertijd geno-
men, nadat in veel spenen de
kankerverwekkende stof nitro-
samine gevonden werd. De Keu-
ringsdienst van Waren in Utrecht
heeft tientallen spenen onder-
zocht. Daarbij werden werden op

vrijwel alle spenen verboden
stoffen gevonden.

De verplichte waarschuwing be-
treft het snel scheuren of breken
van de spenen naar aanleiding
van klachten uit Engeland en
Frankrijk. Er moet duidelijk op
de verpakking staan dat de
speen voor gebruik uitgekookt
moet worden, dat ze geregeld
moet worden gecontroleerd en

hooguit zes weken kan worden
gebruikt.

Wanneer een speen losgebeten
wordt, zoals na te lang gebruik,
kan het kind er in het uiterste ge-
val in stikken. Vorig jaarseptem-
ber hebben allebetrokkenen een
formele brief gehad van de keu-
ringsdiensten met het dringende
verzoek een waarschuwing te
plaatsen. Er was maar één fabri-
kant die dat daadwerkelijk deed.

„Na ruim een jaar is er nog niks
veranderd, terwijl zon etiket
binnen een maand gemaakt kan
worden. Nu dreigen we met har-
dere maatregelen. We laten niet
met ons sollen", aldus een
woordvoerder van de KvW in
Haarlem.

Unie BLHP wil
deeltijd-VUT

vanaf 57,5 jaar
HOUTEN - De Unie BLHP gaat de
komende CAO-onderhandelingen
voor 1989 in met het voorstel om
werknemers in de metaalindustrie
vanaf 57,5 jaar „met deeltijd-VUT te
sturen". Een andere wens is 1,5 pro-
cent salarisverhoging. Bij de Unie
zijn werknemers aangesloten met
administratieve, technische en
commerciële functies op leidingge-
vend niveau. De bond heeft de
CAO-eisen gisteren met zijn leden
vastgesteld.

In het voorstel van de Unie BLHP
gaan haar leden in de metaalindus-
trie anderhalf jaar voor hun echte
VUT (59 jaar) halve werkweken
draaien. Dat levert volgens haar
3.600 banen op. Bovendien kunnen
de deeltijd-Vutters de nieuwe colle-
ga's inwerken.

Bestuurder B. Speijer kraakte giste-
re/i het plan van werkgeversvoorzit-
ter Kamminga (Koninklijk Neder-
lands Ondernemersverbond) om de
VUT af te schaffen. Kamminga wil
van de VUT af omdat het bedrijfsle-
ven daardoor te veel ervaren krach-
ten vroegtijdig verliest. Speijer
meent dat het Unievoorstel-van een
deeltijd-VUT het probleem van
Kamminga oplost.

Benazir Bhutto winnares
Pakistaanse verkiezingen

ISLAMABAD - De PakistaanseVolkspartij (PPP) van mevrouw Be-
nazir Bhutto is bij de parlements-
verkiezingen in Pakistan als over-
winnaar uit de bus gekomen. De
PPP, tot voor kort de belangrijkste
oppositiepartij, won met 92 zetels
glansrijk van de regeringsgezinde
Islamitische Democratische Allian-
tie (IDA) die 54 zetels in de wacht
wist te slepen. Kleine lokale partij-
en en onafhankelijke kandidaten
kwamen in totaal op 58.

Voor de absolute meerderheid in de
237 zetels tellende volksvertegen-
woordiging komt de Volkspartij
nog zeventien zetels tekort. Twintig
zetels in het parlement zijn voor
vrouwen gereserveerd en tien voor
religieuze minderheden. Gebruike-
lijk is dat deze zich bij de grootste
partij aansluiten, waardoor de PPP
toch nog op kamerbrede steun zou

kunnen rekenen.

De verkiezingen, de eerste sinds
1977, werden nog door wijlen presi-
dent Zia ul-Haq uitgeschrevenvoor-
dat hij enkele maanden geleden om-
kwam bij een vliegtuigongeluk.
De 35-jarige Benazir Bhutto deed
een beroep op de plaatsvervangend
president, Ghulam Ishaq Khan, om
haar te benoemen tot - de eerste
vrouwelijke - premier van het land.

De president Ghulam Ishaq Khan,
die binnen 30 dagen een premier
moet benoemen, heeft inmiddels
gezegd dat hij zich aan de grondwet
zal houden, die niet uitsluit dat een
vrouw regeringsleider wordt. Veel
moslimleiders menen echter dat
een vrouw geenregeringsleider kan
zijn in een islamitisch land.
Het hoofdvan de kiesraad heeft ver-
klaard dat de verkiezingen 'vreed-

zaam en ordelijk' zijn verlopen.
Naar zijn schatting heeft ongeveer
50 procent van de 48 miljoen kiesge-
rechtigden zijn stem uitgebracht.
Bij de vorige verkiezingen (in 1977)
lag de opkomst op 55 procent. Er
brak toen onenigheid uit over de
verkiezingsuitslag, waarna Zia ul-
Haq met een staatsgreep een einde
maakte aan de chaos die ontstond.

Sommige diplomaten denken dat
het leger een tweede regering Bhut-
to niet zal toestaan. Van 1970 tot
1977 was Benazirs vader, Zulfikar
Ali Bhutto, premier van het land.
Nadat hij in 1977 door generaal Zia
was afgezet, werd Zulfikar in 1979
onder het militaire regime opgehan-
gen. Maar de huidige chef van de
strijdkrachten, generaal Mirza As-
lam Beg, heeft bij herhaling ver-
klaard dat de strijdkrachten de uit-
spraak van de kiezers zullen eerbie-
digen.

zaam en ordelijk' zijn verlopen

V en D: geen
speelgoed met
motor meer

Van onze correspondent
ROTTERDAM - Kleine motor-
fietsen, raceauto's en jeeps met
benzine- of electromotortjes
worden bij alle V en D-vestigin-
gen in Nederland vanaf vandaag
niet meer verkocht. Gisteren
staakte het Eindhovense filiaal
de verkoop na een onderzoek
van de politie. Die constateerde
dat voor het rijden met het speel-
goed een aparte WA-verzekering
nodig is. Een rijbewijs is niet ver-
plicht, omdat de voertuigjes niet
harder dan 20 km per uur kun-
nen rijden.
De Rotterdamse politie ziet nog

meer problemen. „Er moet een
kenteken op", zegt politie-
woordvoerder H. den Breeën.
„Bovendien zijn de voertuigen
niet goedgekeurd door de Rijks-
dienst voor het Wegverkeer. Ko-
pers krijgen er last mee zodra
hun kinderen op de stoep of op
straat gaan rijden".

V en D in Rotterdam had een
Ferrari raceauto met tweetakt
motortje in de aanbieding en
twee politie-motorfietsen op
benzine. Onlangs verkocht het
bedrijf enkele jeeps met electro-
motortjes.

Een woordvoerder van V en D:
„Ze waren eigenlijk meer be-
doeld als attractie dan als ver-
koopobject, hoewel er wel een
prijskaartje aan hing. Maar die
prijskaartjes hebben we er nu af-
gehaald. De auto's en motoren
dienen nu uitsluitend nog als de-
coratie."

Verbod van
neo-nazigroep

in Z-Afrika
PRETORIA - De Zuidafrikaansere-
gering heeft gisteren de activiteiten
van de 'Blanke bevrydingsbewe-
ging' (BBB), een kleine uiterst
rechtse groep met openlijk racisti-
sche en neo-nazi-denkbeelden ver-
boden. Het besluit werd door de mi-
nister van wet en orde, Adriaan
Vlok, genomen nadat dinsdag in
Pretoria een 23-jarige blanke man in
het wilde weg op zwarten schooten
er zes doodde en 16 verwondde.

Vlok ontzegde de 888 het recht op
iedere activiteit, maar verklaarde de
organisatie niet illegaal. De 888 is
een onderafdeling van de uiterst
rechtse blanke organisatie „Afrika-
ner Weerstandsbeweging" (AWB).
Strydom is volgens eigenzeggen lid
van de AWB. Hij noemde zich ook
leider van de rechtsradicale organi-
satie 'Witte Wolven', die strijdt voor
een geheel blank Zuid-Afrika. Voor
het gerechtshof verklaarde hij giste-
ren dat hij tegenstander is van het
hervormingsproces van de apart-
heid dat de Zuidafrikaanse regering
tot voor kort doorvoerde.

Honderdduizend
nieuwe banen in
kleine bedrijven
SCHEVENINGEN - In het midden-
en kleinbedrijf hebben 100.000 men-
sen in de afgelopen twaalf maanden
een baan gevonden. De onderne-
mers verwachten de komende
twaalf maanden voor nog eens
72.000 nieuwe banen personeel te
moeten werven. Dat heeft het Ko-
ninklijk Nederlands Ondernemers-
verbond (KNOV) gisteren bekend-
gemaakt.

De groei van de werkgelegenheid
heeft zich in alle sectoren en be-
drijfstakken voorgedaan. Uitsprin-
gers zijn de detailhandel (winkels)
en de industrie. De middelgrote on-
dernemingen - vijftig tot honderd
werknemers - breidden nog het
snelst uit.

Vrijspraak voor
ex-Gestapochef

BONN - De strafkamer van het ge-
rechtshof in de Westduitse hoofd-
stad Bonn heeft gisteren devoorma-
lige Gestapochef Modest Leonhard
von Korff wegens gebrek aan be-
wijs vrijgesproken van het plegen
van oorlogsmisdaden.

Een zegsman zei dat het vonnis voor
opschudding zorgde in de rechts-
zaal. Met name een aantal joden uit
Frankrijk protesteerde heftig en
schreeuwde leuzen als 'moorde-
naars' en 'Duitsland heeft een nazi-
rechtspraak', aldus de functionaris.
Volgens hem liet de president van
de rechtbank de protesterende
mensen uit de zaal verwijderen en
ging hij na een onderbreking van 20
minuten verder met het voorlezen
van het vonnis.
De 79-jarige Graf von Korff was tij-
dens de Tweede Wereldoorlog kapi-
tein bij de SS en van mei 1942 tot
juni '43 chef van de Gestapo in de
Oostfranse plaats Chalons-sur-Mar-
ne. Hij wordt ervan beschuldigd de
deportatie te hebben bevolen van
220 joden uit die plaats naar het
Franse doorvoerkamp in Drancy.
Dezen werden van daaruit op trans-
port gezet naar het Duitse vernieti-
gingskamp Auschwitz.
De Franse advocaat en nazi-speur-
der Serge Klarsfeld sprak van een
„schandelijke" uitspraak, die hem
echter „niet heeft verrast". „Dit
vonnis is te wijten aan de passieve
houding van de Bondsrepubliek",
aldus Klarsfeld, die de eis van het
openbare ministerie tot zes jaar ge-
vangenis had gesteund.

PUNTUIT

Schadeclaim
" De Arnhemmer Harm Dost
overweegt een schadeclaim in
te dienen bij de Nederlandse
staat. Dost werd in 1984 tijdens
een vakantie in Spanje uitgele- ,
verd aan West-Duitsland op
verdenking van handel in hasj. 'Zijn veroordeling tot een jaar
en negen maanden celstraf
kwam mede tot stand dank zij
informatie die het Arnhemse
openbaar ministerie aan zijn
Westduitse collega's had ge-
stuurd. De nationale ombuds-
man concludeerde woensdag
dat de Nederlandse overheid in
deze zaak onbehoorlijk heeft
gehandeld. Volgens de raads-
man van Dost, mrA. Orie is het
oordeel van de ombudsman
aanleiding om de mogelijkheid
van een schadeclaim tegen de
Nederlandse staat te overwe-
gen.

Boete
" De rechtbank in Groningen
heeft de 35-jarige anesthesist R.
V. uit die stad wegens dood
door scltuld veroordeeld tot een
boete van l 5000. Twee andere
anesthesisten werden vrijge-
sproken. Er was legen het drie-
tal naast een boete een
waardelijke gevangeuisstraj
geëist. De drie anesthesisten
waren als team in de naclit vi
17 op 18 juni 1986 betrokken bij 'de levertransplantalie van ei
48-jarige r I Berkel en
Rodenrijs. Die patiënte over-
leed op de operatietafel. Des-
kundigen stelden achteraf vast
dat de doodsoorzaak te wijlen
was aan luchtembolie. Tijdens
de operatie raakte de bloed-
transfusiemacl!. waar-
door lucht in de bloedba
de po; rechtkwam. V.
was d delijk 'voor het bewaken van de ma-
chine.

Schonere auto
" Schonere en zuinigere
auto's moeten in de komende
decennia een oplossing bieden
voor de steeds toenemende
luchtverontreiniging door de
uitlaatgassen van auto's. Het
overheidsbeleid zal er dan o<■"
op gericht zijn de eigenai ■van schoneauto's fiscale voor'
delen te verschaffen. Dat zei
minister Smit-Kroes van ver-
keer gisteren tijdens het sym-
posium 'Het verkeer uit de K
lucht' in Amsterdam.

Vangst
" De Belgische rijkswacht is
er in geslaagd in Oostende een
bende Franse kunstdieven en
twee Belgen te arresteren. Zes
mannen werden gearresteerd
op het moment dat ze bij een
man in Oostende en diens zoon
veertien schilderijen wilden af-
leveren van hedendaagse kun- 'stenaars zoals Buffet. Brayi
Manguy. Chaplain, Deldicque
en Taylors. De Franse schilde-
rijenrovers zouden eerder -te-
vergeefs- een poging onderno-
men hebben om de schilderijen
in Nederland aan de man te
brengen.

Tasjesrovers

" In Amsh ja-
rige S.P. en de 26-jange A.C.
veroordeeld 10l drie jaar ge-
vangenisstraf
gen va relddad,
'straatbe >ofd-
stad. De politie hielc :al
in juni aun nadat : en
juni 36 aai
rovingen had I
Di
uil ge-
stolen Fiats. De daders trokk,
vanuit de auto tassen uit ha
den van voorbijgangers -vreemdden eigend< op
straal waarna de Fiat als
vluchtauto werd gebruikt. F
van de slacliti ,-n ,
tachtigjarig Zij kwu
ten val en liep daarb
broken heup. een herseuschusi-
ding en een gescheurd oor op.

Fraudes
" In Den Haag hebben 68
mensen samen voor ’ 1.300.000
gefraudeerd met sociale verze-
keringen. Dat vermoedt het
Bureau Sociale Verzekerings-
fraudes van de Haagse politie.
Gemiddeld is een bedrag van
19.000 gulden in het geding.
Dat gemiddelde wordt echter j
stevig opgedreven door een
fraude van 225.000 gulden over
een periode van twaalf jaar. In
deze zaak werd vorige maand
een aanhouding verricht.
Dinsdag werd een 40-jarige
werkloze boekhouder aange-
houden, die sinds septemln
1985 een bijstandsuitkering
genoot, maar ook twaalf pan-
den in de stad verhuurde vo
twee ton per jaar in totaal.

Virus
" Er is een derde hepatit
rus. verantwoordelijk voor v<
gevallen van hepatitis na bloed-
transfusies, ontdekt. Dit vin
zal waarschijnlijk de naam I.
patitis C krijgen. Ook is al ont-
dekt wat de beste behande-
lingsmethode is voor di,
vorm van hepatit
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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 |D Susteren, tel. 04499-1549 J
B.V. AUTOBEDRIJF SPRONKEN-BECKERS Pr. Mauritslaan 97 6191 ED Beek tel 04490 75945 ö
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2Jp|tó ■ rOVIïICIC Bureau Bibliotheek
SffiO I | mL..„-. Postbuss7oo
.gl jte) LI lil UUly 6202 MAMaastricht
*"^^^ tel. 043-897386

m«d«_*ling GedeputeerdeStaten
m 168/46-88 maken bekend, dat op 17 oktober 1988 bij

hen is binnengekomen de aanvraag d.d.
12 oktober 1988 (ingeschreven onder nr.

BR 55372) van ExploitatiemaatschappijWiso-
Split B.V. om revisievergunning ingevolge
de Hinderwet en deWet inzake de luchtver-
ontreiniging ten behoeve van een inrichting
voor het verwerken van mijnsteen gelegen
Parallelweg 8 Kerk. ade. De aanvraag en an-
dereter zake zijnde stukken liggen ter inzage
van 18 november 1988 tot 20 december 1988
en wel: -in het Provinciehuis te Maastricht
(bureau Bibliotheek) tijdens de werkuren; -in het gemeentehuisvan Kerkrade op de
Dienst Ruimtelijke Ordening, Volkshuisves-
ting en Milieu (afdeling Algemene juridische
zaken, 8e verdieping g.a.g.. Marktstraat 1,
(Kamerno. 8.02) elke werkdag van 09.00 uur
tot 12.00uur en van 14.00uur tot 16.00uur,
alsmede in de Openbare Bibliotheek, Kloos-
terraderplein 1 te Kerkrade, elke zaterdag
van 09.00 uur tot 12.00 uur, alsmede tijdens
de werkuren na laatstgenoemde datum op
deze plaatsen tot het eindevan de termijn
waarbinnen beroep kan worden ingesteld
tegen de beschikking op de aanvraag. Tot
uiterlijk 20 december 1988 kunnen tegen het
verlenenvan de aangevraagdevergunning
gemotiveerde bezwaren kenbaar worden
gemaakt: - hetzij schriftelijk, bij Gedeputeer-
deStaten,Postbus 5700,6202 MAMaastricht,
onder vermelding van het nummer van de
aanvrage; - hetzij mondeling, in persoon of
bij gemachtigde, tijdens de openbarezitting
ten gemeentehuizevan Kerkrade op 2 de-
cember 1988om 15.30 uur. Degene die een
bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Alleen degenen, diebezwaren hebben inge-
bracht op dewijze als bovenomschreven en
een iederdie aantoont, dat hij daartoerede-
lijkerwijs niet in staat is geweest,kunnen be-
zwaren tegen de ontwerp-beschikking indie-
nen en zijn later tot het instellen van beroep
gerechtigd.
Maastricht, 18 november 1988.

_____—> a
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Keukengalerie Limburg omdat wij
jflgafc een keuken zochten

ig?3£ a-la-carte"
Waarom Keutervgalerie Limburg?

Wij wisten precies wat we wil- Om de imposante kollektie bijvoorbeeld. Om
den. Een keuken, afgestemd de solide konstruktie en de sublieme kleur-
op onze totale inrichting. kombinaties misschien.

_g^ De oplossing vonden wij bij Of omdat Keukengalerie Limburg een deskun-
jP~I Keukengalerie Limburg: dig en'welgemeend advies in huis heeft, on-

JÉÉk Een keuken a-la-carte! dersteund door een jarenlange ervaring met

$__\ Ê.v Wilt u ook in één keer weten En het fijne is: er komt geen extra rekening
_^É|j|^jj|k. " wat er op keukengebied alle- achteraf, want het plaatsen en installeren is

K. ijk Breng dan een bezoek aan on- Daarom kiezen erg veel keukenkopers voor
I fl M Bi ze showroom. Daar treft u een Keukengalerie Limburg. Genoeg reden dunkt

1 1 B^B ■ «_■ kompleet kwaliteitsprogramma ons om eens gewoon een kijkje te komen ne-
■§■ ■ Nfc||dM ia^^^ss^ tot °P de dag van vandaag. men. U bent van harte welkom!= ■ BsSr^^fs^j '^^Ki__________iß' ___________________________________________________________________________________________________________

DE KEUKENKENNERS BIJ UITSTEK. —— .



BEEK - De betrokken bvs zijn:
Van Hulst Beheer, Reisbureau Van
Hulst en Van Hulst-Valkenburg.
Van Hulst-Montemar (busreizen
voornamelijk) valt buiten de over-
name. Frans van Hulst zélf blijft,
voorlopig drie jaren, als algemeen
directeur functioneren.

Klawer: „Ons plan om binnenkort
beduidend méér vanaf Maastricht
Airport naar vakantiebestemmin-
gen in Europa en nabijgelegen ge-
bieden te gaan vliegen, past geheel
in het licht van deze transactie. De
bestaande Van Hulst- en Necker-
mann-kantoren blijven in Limburg
en in Noord-Brabant onder dezelfde
naam opereren". Peter Silbermann,
mede-directeur van Neckermann
Nederland, op zijn beurt: „Over de
structuur van de nieuwe samenwer-
king kan ik op dit ogenblik nog
geen zinnig woord zeggen". Klawer
ten overvloede nog: „Los van de
overname van de Van Hulst-aande-
len gaan wij als Neckermann Neder-
land in Limburg met andere reisbu-
reaus, zoals Schoenmaeckers en
Crombag, gewoon op de oude voet
verder".

" Economische Zaken gaat het be-
drijfsleven sneller subsidie voor
technologische vindingen betalen.
Tussen de eerste aanvraag van sub-
sidie en de betaling ervan mag ge-
middeld niet meer dan twee maan-
den liggen. Binnen die periode
moet het project, mede door exter-
ne adviseurs, zijn getoetst.

Elsevier/NDU en Perscombinatie bundelen krachten

Opnieuw uitgeversfusie
h Van onze correspondent

iw.VERDAM -De uitgeversconcerns Elsevier en Perscombi-
onfje aan nun dagbladen onderbrengen in een gezamenlijke
gaat rneming' Elsevier brengt zijn dagbladpoot NDU in, de PC
fiat aar Seneel op in de nieuwe combinatie. De Perscombi-
-61l ij; Amsterdam is uitgever van de Volkskrant, Het Parool
Wir. Uw' an deze drie maakt alleen de Volkskrant ruime
D anst. Elsevier/NDU geeft NRC-Handelsblad, het Algemeen
retv) en en^e^e regionale dagbladen uit. Al deze kranten
<W en §oed. De totale oplage bedraagt bijna 1,5 miljoen per

eige
e concerns zijn voor de helft

Hetuaar van het verlies lijdende
be( jr

nJe Volk. Hoe enkele dochter-
het jLVen van Elsevier (waaronder
nieuVabants Nieuwsblad) in de
pL e krantendivisie een eigen
ko^p gunnen verwerven, zal in het
ken nde jaar nader worden beke-

'Hlvf16 zal geen nadeuëe gevolgen
n

n voor de werkgelegenheid in
66r.u bestaande ondernemingen.
iteliilfv. Zet de concerntop zelfs mo-JK»eden om breder op de markt

te opereren, met het oog op de Euro-
pese eenwording in 1992. De techni-
sche kennis die ze in huis hebben,
kan nu breder worden benut. Zowel
aan de Wibautstraat in Amsterdam
(Perscombinatie) als aan de Rotter-
damse Waalhaven (bij Elseviers
dagbladdivisie NDU) staan hyper-
moderne drukpersen.

Voor het voortbestaan van enkele
noodlijdende uitgaven kan de con-
structie ook gunstig uitpakken. Bij
Het Vrije Volk hebben directie en
hoofdredactie dan ook positief ge-
reageerd. Men veronderstelt dat het
nu tijd is voor een „serieus plan" om
de positie van Het Vrije Volk te ver-
sterken. De redactie van het AD
heeft afwachtend gereageerd.

Pernod wint
overnamestrijd
Irish Distillers

corir ~ et Franse dranken-
tyei ern Pernod Ricard wordt vrij-
L j^ker eigenaar van Irish Distil-
N Up (IDG)- de grootste whis-
-BitiJ°c'Ucent U 1lerland. De toezeg-
aatiri Van aandelen door huidige
v0(/Jeelhouders van Distillers -
% ameuJk beleggingsinstituten -
v4(l misleiding van de kant

h Distillers of Pernod ge-
Hjj n- Dit heeft de Britse fusiecom-
Lhjle donderdag in een rapport be-ndgemaakt.
Bebe -w^'tspraak geeft een beslissende
tuss inS aan de overnemingsstrijd
cot. en het Britse hotel- en dranken-
f>etsern Grand Metropolitan en
sw f° dRicard om IDG, dat niet van

'Usie met Grand Met is gediend.

Versneld
De fusie, die nog voor het eindevan
dit jaar zijn beslag moet krijgen, is
zeker versneld na het samengaan
van de uitgeverijen VNU en Audet.
Elseviers topman Vinken was eer-
der actief bij het zoeken naar part-
ners. Hij heeft daarvoor onderhan-
delingen gevoerd met de Britse me-
dia-gigant Robert Maxwell, maar
deze liepen op niets uit. Al jarenwas
ook bekend dat de Perscombinatie
slechts met de grootst mogelijke
moeite zelfstandig zou hebben kun-
nen voortgaan.

peen akkoord

Wfc 'j .HAAG - Het overleg tussen
lar u^se en Nederlandse ambte-
N^ri n °Ver deritvergunningen voor
öot.^andse vrachtwagens naar de
Sist republiek Duitsland heeft
v 6r?ren weinig concreets opgele-
ste_n r*s ëeen algemene overeen-
V 0 ing bereikt. Dit blijkt uit de
h§t r^en van een woordvoerder van
staJi^isterie van verkeer en water-at m Den Haag.

BEURS-
OVERZICHT
Rustig

- De Amsterdamse
(j ectenbeurs reageerde donder-
tyfj, cc'kalm op de grote dalingin
b,*U Street. De verschuivingend^yen heel beperkt. Hetzelfde
v <\d zich voor toen Wall Street
fp opende. De handel bleef met
aa weer zeer kalm waarbij
lop ■ en en obligaties elkaar nage-eg in evenwicht hielden.

si n de internationale aandelen
fj» Kon. Olie f 0,30 lager op
acht Akzo Sing nog het meeste
f igeruit met een verliesvan f 2 op
om '20' Unilever zag zich f 0,90
f 0l|aan op f 111,50 en Philipsu'30 op f38,90.

Qr ak in de markt lag Océ-Van der
ee_.nten die de markt verliet met
f2p achteruitgang van f2,50 op
f23a Fokker daalde f 0,40 tot

0 en e claims ginSen drie
f 6 (Pelties lager van de hand tegen
tm ?tork verbeterde twee kwartjeslf 23,60.

b[epf°P de lokale en parallelmarkt
ïe*t het rustig. Het veelgeplaagde
L,,r Lite verloor nog zeven dub-
van r op f 620 na een diePtePunt
ce„ ' 5,50. Maandag nabeurs publi-
ja n..de onderneming haar half-
*VvICl^ers en de verwachtingen
l6c en tussen hoop en vrees. Ho-
Va». }e een order van f59 miljoen
SKn de NS in de wacht heeft ge-

trok f 0,60 aan tot f 14,70.
SaÜk laBen HES. BAM, Grasso en

Onder andere om personeel meer te motiveren

PTT op termijn
naar de beurs

Van onze econmische redactie
DEN HAAG - De PTT gaat, bij het
slagen van de omvorming van het
huidige staatsbedrijfnaar een priva-
te onderneming, werken aan een
beurs in produktie. „Eerst moet het

beoogde niveau van kwaliteit wor-
den bereikt. Over zon jaarofvijfzal
een gang naar de beurs mogelijk
moeten zijn", aldus ir. W. Dik, voor-
zitter van de raad van bestuur van
PTT Nederland NV met ingang van
1 januari aanstaande.
Naast de mogelijkheid op deze ma-
nier kapitaal aan te trekken voor de
noodzakelijke investeringen, ziet
Dik meer voordelen van publieks-
aandelenbezit.
„De betrokkenheid van de werkne-
mer van de PTT kan een stimulans
krijgen wanneer hij mede aandeel-
houder kan worden. Het publiek
krijgt ook een andere kijk op de
PTT.
Men zal beter beseffen datje niet én
een hoog rendement én lagere tarie-
ven hebben", aldus Dik donderdag
in Den Haag. Overigens is politiek
besloten dat de overheid 51 procent
van de zeggenschap over de PTT
behoudt.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 84,30 84,20
Ahold 84,60 84,10
Akzo 146,10 144,20
A.B.N. 41,40 41,10
Alrenta 161,20 161,20
Amev 52,50 52,40
Amro-Bank 76,20 76,10-
Ass. R'dam 140,50 140,70
Bols 135,00 134,00
Borsumij W. 106,50 106,00
Bührm.Tet. 54,00 53,80
C.S.M.eert. 61,00 60,50
Dordtsche P. 205,50 203,30
Elsevier 58,50 58.20
Fokker eert. 24,30 23,90
Gist-Broc. e. 38^80 38,50
Heineken 139,50 139,30
Hoogovens 60,80 60,70
Hunter Dougl. 72,10 70,80
Int.Müller 62,10 62,00
KLM 39,20 38,80
Kon.Ned.Pap. 41,80 41,20
Kon. Olie 220,40 220,10
Nat. Nederl. 62,80 62 20
N.M.B. 175,00 174,50
Nedlloyd Gr. 209,50 208,00
Nijv. Cate 71,30 70,80
Océ-v.d.Gr. 262,50 261,00
Pakhoed Hold. 87,10 86,50
Philips 31,10 30,80
Robeco .3,20 93,00
Rodamco 152,90 152,80
Rolinco 88,00 88,10
Rorento 59,90 59,80
Stork VMF 23,30 23,60
Unilever 112,40 d 111,80
Ver.Bezit VNU 89,60 88,50
VOC 29,70 29,60
Wessanen 77,30 76,80
Wolt Kluwer 150,20 149,80
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 26,50 26,20
ACF-Holding 52,30 51,90
Ahrend Gr. c 146,50 145,00
Alg.Bank.Ned 41,90 41.90
Asd Opt. Tr. 23,60 23,30
Asd Rubber 7,90 7,80
Ant. VerfT. 340,00
Atag Hold c 60,50 60,50
Aut.lnd.R'dam 55,20 55,00
BAM-Holding 202,00 198.00
Batenburg 63,00 63,00
Beers 105,50 105,00
Begemann 52,50 52,50
Belindo 420,00 417,00
Berkels P. 4,20 4,40
Blyd.-Will. 21.30 21,40
Boer De, Kon. 241,50 240,00
de Boer Winkelbedr. 53,50 53,30
Boskalis W. 9,25 9,30
Boskalis pr 7,40 7.30
Braat Bouw 899,00 899,00
Burgman-H. 3010.00 3000,00a
Calvé-Delft c 753,00 745,00
Calvépref.c 4190,00 4190,00

Center Parcs 55,80 55,20
Centr.Suiker 60,00 60,50
Chamotte Unie 10,10 9,80
Cindu-Key 98,50 98,00
Claimindo 404,00 404,50
Cred.LßN 64,50 64,00
Crown v.G.c 62,20 60,80
Desseaux 179,20 178,50
Dordtsche pr. 202,00 199,00
Dorp-Groep 38,00 37,50
Econosto 165,00 164,30
EMBA 106,00 106,00
Enraf-N.c. 38,00 37,50
Eriks hold. 264,00 264,00
Frans Maas c. 48,20 48,00
Furness 58,50 57,50
Gamma Holding 58,50 57,00
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 25,40 25,00
Geveke 34,30 34,10
Giessen-de N. 74,00 73,00
Goudsmit Ed. 140,00 138,00
Grasso's Kon. 73,00 70,50
Grolsch 108,50 108,30
GTI-Holding 130,00 128,50
Hagemeyer 68,80 68,50
H.B.G. 163,50 162,50
HCS Techn 10,40 10,50
Hein Hold 119,20 118,50
Hoek'sMach. 145,00 142,00
Holdoh Hout 440,00 435,00
Holec 14,10 14,70
H.A.L. Tr. b 703,00 706,00
Holl.Am.Line 707,00 708,00
HeinekenHld 119,20 118,50
Holl.Sea S. 1,36 1,30
Holl. Kloos 285,00 283,00
Hoop en Co 10,10 10,10
Hunter D.pr. 2,00
ICA Holding 17.00 17,00
IGB Holding 31,20 31,10
IHC Caland 16,70 16,00
Industr. My 147,00 147,00
Ing.Bur.Kondor 560,00 560,00
Kas-Ass. 30,30 30,60
Kempen & Beg. 198.00
Kempen Holding 15,00 14,80
Kiene's Suik. 1220,00 1220,00
KBB 68,50 68.30KBB (eert.) 68.00 67,50
KonSphinx 58,50 58,00
Koppelpoort H. 241.50 245.00
Krasnapolsky 149,00 149,00
Landré & Gl. 37,00 36,50
Macintosh 40,00 40,00
Maxwell Petr. 549,00 542,00
Medicopharma 58,50 58,50
Melia Int. 5,90 5,90
MHVAmsterdam 17.50 17,50
MoearaEnim 965.00 960,00
M.Enim 08-cert 12460,00 12460,00
Moolenen Co 30,60 30,30
Mulder Bosk. 39,00 39,00
Multihouse 10-00 10,00
Mynbouwk. W. 411,00 409,00
Naeff 225.00
NAGRON 42,80 44,00
NIB 450,00 450.00

NBM-Amstelland 11,60 11,40 I
NEDAP 239,00 240,00
NKF Hold.cert. 191,50 191,00
Ned.Part.Mü 28,00 28,00
Ned.Springst. 7450,00
Norit 507,00 498,00
Nutncia 212,00 212,00
Orco Bank c. 75,20 75,00
OTRA 385,00 385,00
Palthe 139,50 139,50
Polynorm 80,00 79,00
Porcel. Fles 112,00 112,00
RaVast 53,80 52,00
Reesink 53,50 53,50
Riva 44,20 43,50
Riva (eert.) 43,50 43,50
Samas Groep 53,50 53.00 e
Sanders Beh. 72,00 72,00
Sarakreek 32,20 32,40
Schuitema 1070,00 1070.00
Schuttersv. 99,00 99,00
Smit Intern. 22,50 22,30
Stßankiers c. 23,90 24,00
TelegraafDe 345,00 343,00
TextTwenthe 203,00 201,00
Tulip Comp. 65,60 63,80
Tw.Kabel Hold 103,00 102,30
Tw. en Gudde 95,00 95,00
Übbink 72,50 72,00
Union Fiets. 16,30 16,30
Ver.Glasfabr. 199,00 200,00
Verto 58,00 57,50
Volker Stev. 38,50 38,30
Volmac Softw. 82,30 81,00
Vredestein 17,80 17,70
VRG Gem.Bez. 157,50 157,00
WegenerTyl ' 141,00 144,00 b
West Invest 18,00 18,00
Wolters Kluwer 150,50 150,00
Wyers 52,10 52,00

Beleggingsinstellingen
ABN Aand.f. 63,70 63,20
ABN Beleg.f. 51,40 51,30
Aldollar BF $ 20,40 20,40
Alg.Fondsenb. 207,00 204,00
AllianceFd 11,50 11,50
Amba 40,50 40,50
America Fund 238.00 235,00
Amro A.in F. 89,00 88,90
Amro Neth.F. 62,80 62,20
Amro Eur.F. 61,30 60,90
Amvabel 95,20 95,00
Bemco Austr. 61,50 60,30
Bever Belegg. 25,50 25,50
BOGAMIJ 114,50 114,30
DeltaLloyd 37,00 36,00
DP Am. Gr.F. 22,00 20,90
Dp Energy.Res. 33.00 32,00
Eng-H011.8.T.1 1120,00 1120,00
EMF rentefonds 68,00 67.80
Eunnvestü) 105,00 105,00
Eur.Ass. Tr. 5.00 5.00
EurGrFund 48,60 48,00
Hend.Eur.Gr.F. 146,00 146,00
Henderson Spirit 64.20 64,20
Holland Fund 57,50 56.90

Holl.Obl.Fonds 129,50 129,50
Holl.Pac.F. 95,00 94,20
Interbonds 587,00 592,00
Intereff.soo 30,50 30,60
Intereff.Warr. 201,00 201,50
Japan Fund 36,30 36,30
MX Int.Vent. 64,00 64,00 "Nat.Res.Fund 1235,00 1235,00
NMBDutchFund 31,90 31,40
NMB Oblig.F. 36,50 36,40
NMBRente F. 101,30 101,30
NMB Vast Goed 36,00 36,00
Obam, Belegg. 179,20 178,80
OAMF 14,70 14,70
Orcur.Ned.p. 47,20 47,20
Rentalent Bel. 1356,50 1356,30
Rentotaal NV 31,00 30,90
Rolinco cum.p 99,50 99,50
ScüTech 16,70 16,50
Technology F. 17,30 17,00 a
Tokyo Pac. H. 230,50 230,00
Trans Eur. F. 62,60 62,30
Transpac.F. 489,00 486,00
Uni-Invest 118,00 118,00
Unico Inv.F. 85,00 84,80
Unifonds 24,30 24,60
VastNed 119,80 119,90
Venture F.N. 38,70 38,70
VIB NV 84,00 84,00
WBO Int. 74,00 74,00
Wereldhave NV 202,00 202,30

Buitenlandse obligaties
B*. EEGB4Ü) 107,20 106,90
3'/_ EngWarL 36.00 36,00
5*4 EIB 65 100,00 100,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 32,50 32,50
Amer. Brands 51,80 51,70
Amer. Expres 26,80 26,40
Am.Tel.fc Tel. 28,20 27,80
Ameritech 92,70 91,80
Amprovest Cap. 127,00 127,00
Amprovest Ine. 230,00 230,00
ASARCO Ine. 26,00 25,25
AU. Richf. 77,00 77,00
BAT Industr. 4,40 4,40
Bell Atlantic 70,70 69,80
BeUCanEnterpr 37,30 37,00
Bell Res.Adlr 1,40 1,40
Bell South 39,70 39,20
BET Public 2,28 2,28
Bethl. Steel 20,90 20,75
Boeing Comp. 60,90 60,10
Chevron Corp. 45,50
Chrysler 25,00 24,50
Citicorp. 24,70 24.80
Colgate-Palm. 44,20 42,50
Comm. Edison 31,80 31,10
Comp.Gen.El. 385,00 388,00
Control Data 17,70 17,00
Dai-IchiYen 3160,00 3200,00
Dow Chemical 84,80 82,90
Du Pont 80,75 80,20
Eastman Kodak 44,25 43,90

w

Elders IXL 3,62
Euroact.Zw.fr. 224,00 224,00
Exxon Corp. 42,60 40,90
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 19,75 19,30
Ford Motor 50,00 50,00
Gen. Electric 43,60 43,10
Gen. Motors 80,60 79,20
Gülette 34,20 33,50
Goodyear 49,00 49,00
Grace & Co. 29,25
Honeywell 60,80 60,00
Int.Bus.Mach. 117,30 115,50
Intern.Flavor 46,50 45,90
Intern. Paper 43,50 43,00
ITT Corp. 49,30 48,00
Utton Ind. 70,00 69,00
Lockheed 39,60 39,30
Minnesota Mining 60,00 59,00
Mobil Oil 42,90 42,40
NewsCorpAuss 11,50 11,00 b
Nynex 66,10 65,60
Occ.Petr.Corp 26,00 25,20
Pac. Telesis 30,10 29,50
P.& O. ® 6,00 6,00
Pepsico 40,20 38,90
Philip Morris C. 92,00 91,40
Phill. Petr. 18,50 19,00
Polaroid 36,00 34,50
Privatb Dkr 235,00
Quaker Oats 51,10 49,80
RJR Nabisco 85,50 84,00
St.Gobin Ffr 544.00 535,00
Saralee 43,75 43,00
Schlumberger 33,50 33,50
SearsRoebuck 41,70 40,20
Southw. Bell 40,00 39,60
Suzuki (yen) 700,00 710,00
Tandy Corp. 42,50 41,60
Texaco 47,00 45,60
Texas Instr. 36,20 35,80
T.I.P Eur. 1,71 1,61
Toshiba Corp. 1020,00 1010,00
Union Carbide 26,00 25,60
Union Pacific 61,70 61,50
Unisys 26,00 25,00
USX Corp 27,00 26,20
US West 56,20 55,60
Warner Lamb. 73,00 72,00
Westinghouse 50,20 49.60
Woolworth 51,00 50,20
Xerox Corp. 55,40 54,40

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 44,50 42,50
Am. Home Prod. 157,00
ATT Nedam 55,80 54,00
ASARCO Ine. 33,00
AÜ. Richf. 151,00 149,00
BoeingCorp. 119,00 115,00
Can. Pacific 30,00 28,50
Chevron Corp. 93,50
Chrysler 47,00 46,00
Citicorp. 48,00 46,00
Colgate-Palm. 87,00 83.00
Control Data 30,00 30,00
Dow Chemical 166,00

Eastman Kodak 86,00 84.00 1-
ExxonCorp. 83,50 80,00 L
FluorCorp. 36,50 - i'
Gen. Electric 85,00 85,00 1<
Gen. Motors 159,00 155,00 5
GiUette 67,00 65,00 A
Goodyear 97,00 96,00 A
Inco 53.00 55,00 9
1.8.M. 226.50 220,00 7
Int. Flavors 93,00 - 1
ITTCorp. 98,00 91,50 9
Kraitlnc 184,00 184,00 7
Kroger 40,00 40,00 1
Lockheed 77,00 76,00 9
Merck&Co. 108,50 106,00 1
Minn.Min. 117,00 114.00 1
PepsiCo. 77,00 74,00 1
Philip Morris C. 178,00 172,00 1
PhiU.Petr. 36,20 35,50 2
Polaroid 67,00 66,00 I
Procter&G. 165,00 - t
Quaker Oats 105,00 101,00 6
Schlumberger 63,50 63.00 1
Sears Roebuck 80,00 78,00 1
Shell Canada 59,00 57,00 iTandyCorp. 81,00 81,00 f
Texaslnstr. 71.50 70,00 i
Union Pacific 118,00 119,00
UnisysCorp 50,00 49,50 ,
USXCorp 54,50 50,00 'VarityCorp 4,00 - |
Westinghouse 98,00 97,00
Woolworth 100,00 100,00
Xerox Corp. 104,00 104,00 j
]
Certificaten buitenland
Deutsche B. 518,00 508,00
Dresdner B. 297,00 297,00
Hitechi (500) 1100,00 1200.00
Hoechst 295,00 292,00
Mits.El.(soo) 400,00 400,00
Nestlé 8750,00
Siemens 470,00 466,00 I

Warrants
Akzo 36,40 35,30 i
AMROwarr. 5,70 5,50 i
AsiaPacGrF. 4,55 4,45 i
Bogamü 9,80 9,80
Falcons Sec. 12,30 12,20
Honda motor co. 1850,00 2000,00
K.L.M. 85-92 114,20 113,00
Philips 85-89 38,50 36,50
St.Bankiers a 3,30 3,10
St.Bankiers b 4.20 4.10

Euro-obligaties & conv.
WAAegon 85 102,70 102.70
Aegon warr 14,80 14.80
W/i ABN 87 99.25 99,25
13Amev 85 99,25 99,25
13Amev 85 99.50 99.50
10Amev85 103,50 103,50
HAmevB6 99,90 99.90 I

4'/4AmroB7 99,80 99,75
3 Amro-BankB2 103,30 103,50
OV2Amro 86 98.30 98,00
0 Amro 87 98,50 98,50
3/4AmroB6 101,10 101,10
Imro Bank wr 25,00 e 25,00
_mrozw 86 70,50 70.50
iBMH ecu 85-92 102,25 102,25
BMH 87 98,25 98,25
ICC RaboB3 104,00 104,00
ICCRabo 85 105,50 105.50

'CCRabo 84 108,30 108,30
OVsEEG-ecu 84 101,25 101,75
WEIB-ecu 85 107,25 107,25
l2>/_ HIAirl.F 96,00 96.00
12NIB(B) 85-90 104,50 104,50
11V4NGU83 104,70 104,70
10 NGU 83 102,00 102,00
!'/4 NMB 86 87,20 87,00
MMBwarrants 30,00 29,50
1%Phü. 86 97,50 98.00
5% Phil.B3 96,00 95.50
14>/4Un.Becumy 86 99,00 99,00
12/4Unü. 98,00 98.00»3/4 Akzo 69 212,00 215,00
51/. Amro 69 392,00
9/4 Gist 69 440,00 430,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 4.80 4.80
Bredero eert. 1,40 1,40
II Bredero 1,20 1.20
Breev. aand. 10,50 12,00b
Breev. eert. 10,00 9.50
Leidsche Wol I,Bob 2,00
LTVCorp. 2,70
Rademakers 29,00 29,00
RSV. eert 1,50 1,42
7VB RSV 69 97,00 92,00

Parallelmarkt
Alanheri 15,40 15,30
Berghuizer 47,50 47.00
Besouw Van c. 37,00 36,50
CB Obhg.F.l 102,10 102,00
CB Oblig.F.2 102,00 102,00
CB Oblig.F.3 103,50 103,40
De Drie Electr. 23,50 23,50
Dentex Groep 28,00 27,00
Dico Intern. 77,00 77,50
DOCdata 34.50 33,30
Geld.Pap.c. 68,00 67,00
Gouda Vuurv c 56,20 56,30
Groenendijk 25.20 25,20
Hes Beheer 202,00 195,00
Homburg eert 4,00 4.00
Infotheek Gr 17,70 17.50Interview Eur. 7,50 7,30
Inv. Mij Ned. 39,20 38,90
KLM Kleding 25,30 25,00
Kuehne+Heitz 25,80 25,50
LCIComp.Gr. 34.00 31.80
Melle 281,00 280,00
Nedschroef 65.50 64.00

Neways Elec. 8.60 8,70
PieMed. 11,20 10,90
Simac Tech. 15,00 15,00
TextLite 6,90 6.20Verkade Kon. 284,00 280,00
Weweler . 73,00 72,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k

abn c Jan 45.00 259 0.70 0,50
abn c jul 40,00 521 4,50 a 4.00
akzo c jan 140,00 593 10,30 9,00
akzo c jan 150,00 683 5.00 4.00
akzo c jan 160,00 469 1,80 1.50
akzo c apr 150,00 227 9,30 8.10
akzo p jan 130.00 245 0.80 1,10
akzo p jan 140,00 460 2.50 2,90
akzo p jan 150.00 466 7,00 8.00
akzo p apr 140.00 237 4,70 5,50 b
i'Fl p nov 195,00 225 0,70 0,50
dFI p dcc 190,00 228 o.Bob 0,80
d/Fl p dcc 195,00 275 2.50 2,50
eoE c nov 230,00 558 5,80 4.30
eoE c nov 235.00 623 1,90 0.60
eoE c jan 240,00 495 6.20 6.00
eoE p nov 230,00 461 0,40 030
eoE p nov 235,00 434 1,70 1,40
eoE p nov 240.00 546 5.00 b 5,80
eoE p nov 245.00 366 9.50 b 10.50 b
eoE p nov 250.00 305 14.60 16.50
eoE p dcc 230,00 278 3,70 4,00
eoE p dcc 235,00 298 5.50 6.50
eoE p jan 220,00 522 2.30 2.80
eoE p jan 230,00 487 5.30 5.80
goud p nov 400.00 263 0.10 0.10
hoog c jan 65,00 243 2.70 2,70
kim p jan 35,00 446 0,40 0.60
knP c jan 45,00 309 0,70 0.70
nly p nov 102,50 500 0,90 0,90
nly p mei 100,00 500 I.loa 0.80
obl p feb 100,00 500 I.ooa 0.80
phil c jan 35.00 245 0.40 0.40
phil c apr 35,00 244 1,10 0,90
phil c 093 30.00 343 8,40 a 7.80
phil p apr 30,00 377 2.20 2.30
phil p 093 30,00 270 6,30 6.50
olie c jan 210.00 326 14.50 13,50
ohe c jan 220,00 467 7.50 7.20
olie c jan 230,00 603 3.20 2.90
olie p jan 210.00 679 1.60 1,70
olie p jan 230.00 342 11,00 11.00
ohe p jan 240,00 482 19.50 20.50 a
olie p apr 210.00 229 3.50 b 3.80
olie p 092 270,00 401 60.50 a 60,00
umi c jan 110.00 347 6.50 5,80
unü c jan 120,00 660 2,30 2,00
unil p jan 100,00 335 0.80 0.90
umi p jan 110,00 324 2,60 2,80 .
i=laten g=bieden + ex-di».
b-bieden h=laten ex-div.
c=ei-clain k=gedaan+h
d=e_-di_idend gedaan» g
e = gedaan-bieóen vk^slotkoers vorige dag <f=gedaan-, laten sk-slotkoers gisteren

economie

Slijters hebben hel moeilijk

Alcoholgebruik
verder achteruit

HAAG - De geldomzet in
"e sujtersbranche (vier miljardsulden) lag in de eerste acht"taanden van dit jaar drie pro-cent lager dan in dezelfde perio-
devan vorig jaar.De kleinere on-
tnemingen boeken een groterenres dan de grote ondernemin-gen.

Dat heeft voorzitter Th. Hooijva.n het Bedrijfschap voor de De-
jauhandel in Alcoholhoudende
ranken gisteren in de openbare

2
er gadering van het schap ge-
egd. Hij sprak van een aanhou-
ende teruggang van de alcohol-

t-°nstnumptie.
e omzetdaling deed zich zowel
°or bij de gedistilleerd zaken

dls de wijnzaken. De verkopen

van aperitieven, zoals sherry en
port, bleven als enige stabiel.

Slijterij-ondernemingen met
minder dan 10 werknemers
boekten een omzetdaling van zes
procent. Tegelijkertijd is het aan-
tal slijterijen met één verkoop-

plaats dit jaar ten opzichte van
vorig jaar sterker dan voorheen
vrij fors afgenomen. Hooij noem-
de een cijfer van tien procent.
Het aantal verkoopplaatsen van
filiaalondernemingen liep min-
der sterk terug, met twee pro-

cent. Het wekt dan ook geen ver-
wondering, dat de omzetdaling
van de 'grotere' ondernemingen
(meer dan 10 werknemers), met
een procent minder gunstig uit-
valt, aldus Hooij.
Hij verwachtte de inrichting van
complete nieuwe slijterijen,
naast met name supermarkten,
als in de nieuweDrank- en Hore-
cawet geen onderscheid meer
wordt gemaakt tussen sterke en
zwakke alcoholische dranken.

Op WVC wordt sterk in die rich-
ting gedacht. Dat zou namelijk
betekenen dat wijn en bier uit de
levensmiddelenzaken verdwij-
nen. Mooij schatte de omzetder-
ving voor de supermarkten op
zeven a acht procent.

Van belang in verband mei wegvallen EG-grenzen

Kamer mist visie op
toekomst economie

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Minister De Korte
(Economische Zaken) moet op kor-
te termijn een duidelijk beleid ont-
wikkelen voor de economische toe-
komst van ons land. Dat is vooral
van belang nu in 1992 de grenzen
binnen de EG wegvallen. Deze op-
vatting viel deze week wel Kamer-
breed op te tekenen bij de behande-
ling van de begroting Economische
Zaken 1989.

Mevrouw Rempt (VVD) stelde voor
dat De Korte, zelfvan liberalehuize,
„zich laat omringen door eer paar
(oud) topmensen uit het bedrijfsle-
ven om te brainstormen over de toe-
komst van Nederland". Zij noemde
onder meer de namen van FNV-be-
stuurder Stekelenburg, Akzo-chef
Loudon, Vendex-bestuurder Van
der Zwan, Helfrich (ex-Shell), Rau-
wenhoff (Philips) en Albert Heijn.

Volgens het liberaleKamerlid is het
hard nodig dat knelpunten voor de
economische ontwikkeling tijdig
worden gesignaleerd. Zij riep De
Korte op het voortouw te nemen
waar het gaat om investeringen in
infrastructuur. Ook zal de rol van
Economische Zaken op het terrein
van de arbeidsmarkt veel groter
moeten worden.
Rempt wees erop dat loonkosten in
ons land nog steeds te hoog zijn en
de arbeidsmarkt te star.
CDA-er Van lersel zelf vroeg De
Korte om, in samenwerking met het
bedrijfsleven, een schets te maken
van de positie die ons land in 2000
moet innemen. Tegelijk zal de mi-
nister meer moeten doen aan het
aanboren van nieuwe bronnen die
de economie kunnen versterken,
door onder meer steun te geven aan
strategische investeringen. Het ge-
bruik van nieuwe technologiën en
het herkenbaar op één lijn brengen
van het beleid dat de diverse minis-
teries nu afzonderlijk voeren, noem-
de de christen-democaraat als ande-
re noodzakelijke stappen, mede ge-
zien de operatie EG-1992.
Namens de PvdA vroeg het Kamer-
lid Van den Berg om een beleidsno-
ta waarin De Korte concreet aan-
geeft, welke maatregelen genomen
moeten worden met het oog op
Europa 1992. Hij wees erop dat an-
dere EG-landen gericht, offensiefen
integraal bezig zijn het bedrijfsle-
ven de EG na 1992 binnen de lood-
sen. „Hier gebeurt dat niet", aldus
de PvdA'er.

PC voor Zeehondencrèche

CCN: al 25 jaar
Unisys-computers

Van onze verslaggever
HEERLEN- Een kwart eeuw ge-
leden werd de eerste Unisys-
computer geïnstalleerd in het
Computer Centrum Nederland
(CCN), aan de Schinkelstraat in
Heerlen. Ter gelegenheid van dit
feit kreeg de directie van Zee-
hondencrèche Pieterburen giste-
ren een personal computer aan-
geboden door de twee bedrijven.
De 25 jaar geleden geleverde
computer, die vooral voor de
loonadministratie was bedoeld,
woog liefst 20 ton. De computer
werd met een speciaal gechar-
terd vliegtuig uit de Verenigde
Staten werd overgevlogen en
daarna met vijf vrachtwagens
van Schiphol naar Heerlen ver-
voerd.

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 17-11-1988 om
14.00 uur bij de fa. Dryfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 26.150-/26.650-
-vorige ’ 26.540-/ 27.040 ; bewerkt ver
koop ’ 28.250',vorige ’ 28.640 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 365-/425 vorige

’ 365/ 435; bewerkt verkoop ’ 470 la-
ten, vorige ’ 480 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 1,88 2,00Brits pond 3,42 3,67
Belg. frank (100) 5,19 5,49
Duitse mark (100) 110,50 114,50
It. lire (10.000) 14,25 15,65
Port. esc. (100) 1,27 1,63
Can. dollar 1,51 1,63
Franse fr. (100) 31,70 34,20
Zwits. fr. (100) 131,75 136,25
Zweedse kr. (100) 30,75 33,25
Noorse kr. (100) 28,25 30.75
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill (100) 15,70 16,30Spaanse pes (100) 1,62 1,77
Griekse dr. (100) 1,21 1,41
Finse mark (100) 45,75 48,75
Joeg. dinar (100) 0.01 0,06
lers pond 2,84 3,09
Jap. yen (10.000) 156.00 161.00

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 1,93675-93925
Brits pond 3,5490-5540
Duitse mark 112,750-800
Franse franc 32,985-3.035
Belg. franc 5,3765-3815
Zwits. franc 134,335-385
Japanse yen 158,91-159,01
Ital. lire 15.130-180
Zweedse kroon 32,185-235
Deense kroon 29,135-29,185
Noorse kroon 29,635-29,685
Canad. dollar 1,57375-57625
Oost. schill 16,0290-0390
lers pond 3,0070-0170
Spaanse pes 1,7060-7160
Gr. drachme 1,3050-4050
Austr.dollar 1,6650-6750
Hongk.dollar 24,80-25,05
Nieuwz.dollar 1,2550-2650
Antill.gulden 1,0750-1050
Surin. gulden 1.0750-1150
Saudische rial 51.50-51.75
Ecu gulden 2,3330-3380

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP-
CBS-indices over de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979 = 100):
algemeen 271,4 268,4
alg.-lokaal 263,1 260,3
internationals 280,4 277,1
industrie 236,7 233,9
scheep/luchtv. 213,1 211,8
banken 334,6 331]9
verzekering 565.0 560,7
handel 452,7 448,7
cbs obl.index 117,5 117.2
rend. staatsl. 6,00 6,04
waarvan 3-5 jr 5,83 5,87
waarvan 5-8 jr 6,05 6,09waarv.s langst 6,26 6,30
rend. bng-len. 6,46 6,47
rend. banklen. 5,97 6.00

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen donderdag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatstenotering van
vandaag):
Akzo 144,20-144,30(144,20)
kon.olie 220,00-221,00(220,10)
phihps 30,80-30,90 (30,80)
unilever 111,50-112,00(112,00)
kim 38,80 (38.80)

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

Begin 2055.83 894.75 181.96 780.20
Hoogst 2064.19 900.78 183.08 784.22
Laagst 2033.25 885.40 180.89 772.34
Slot 2052.45 890.98 182.31 778.76
w'"s' + 13.87 + 0.77 + 3.46
verlies

Plannen
Van Hulst

ongewijzigd
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" De twee dames van Pieter-
buren L. Vedder en L. Ennik
bedanken voor de cadeau ge-
kregen PC dieheel wat lichter
is dan het eerste exemplaar
van 25 jaargeleden.

Vervolg van pagina 1

(ADVERTENTIE)

I £Zri % OPEN DAG I
wjL zaterdag 19 november 1988

Het Studiecentrum Sittard van de Open Universiteit houdt open dag
van 10.30tot 12.30uur in deMAVO "Land van Gulick", Engelenkamp-
straat 23-25, Sittard.

Inlichtingen over de studiemogelijkheden aan de Open Universiteit,
waaronder deKort HogerOnderwijsprogramma's.

Informatie: tel. 04490-25656.

Umburgs dagblad
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DE NIEUWE TOYOTA STARLET 1.0 SUPER DE NIEUWE TOYOTA COROLLA HATCHBACK 1.3 SUPER

16.995,- 21.995,--LOUWMAN & PARQUI 8.V., STEURWEG 8, 4941 VR RAAMSDONKSVEER. TEL. 01621-85900. ALLE TOYOTA'S HEBBEN 2 JAAR GARANTIE TOT EEN H_MHBpßp___H__BH_M
...Imli'lÏÏÏÏfiimfllL. MAXIMUM VAN 100.000 KM. BOVENDIEN 6 JAAR CARROSSERIEGARANTIE TEGEN DOORROESTEN VAN BINNENUIT OP PERSONENWAGENS EN ALLE -AF |t\ A6J A^ lARENRETER *,rffTW ;, fflH.lßk,

FABR|EK _ GELEVERDE GESLOTEN BEDRIJFSWAGENS. PRIJZEN INCL. BTW, EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN IN PRIJS EN UITVOERING VOORBEHOUDEN. l___M^____fl_________________flJL_______l *

HEYTHUYSEN - AUTOBEDRIJF GIELEN-AARTS B.V. - Stationsstraat 29 - Tel. 04749-1728 " OIRSBEEK - AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. - Provincialeweg Zuid 91 - Tel. 04492-1814 " POSTERHOLT - AUTOBEDRIJF JAji
BAKKES B.V. - Roermondseweg 16A -Tel. 04742-2444 "LANDGRAAF -AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. - Baanstraat 129 -Tel. 045-318888 «SCHIN OPGEUL -'GARAGE J.H. WIERTZ- Valkenburgerweg 133 -Tel. 04459-1258*
SITTARD-AUTOM.BEDRIJFMENGELERSB.V. -Rijksweg Zuid2l2 -Tel. 04490-21000»SUSTEREN-*AUTOM.BEDRIJFSWENTIBOLD B.V. -Rijksweg Ndords4-Te1.04499-3300»ULESTRATEN-AUTOM.BEDRIJFLOUISPET.TB V
- Langs de Gewannen 8 - Tel. 043-642703. ,. 'Off. Agent _40

GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelleafhandeling.

| 121,- 1*7,-1
ItOJOOoI "

2
43°,' J

________________________________________________
OVERLIJDENSRISICO IS

MEESTAL MEEVERZEKERD
Andere bedragen en

looptuden 2i|n óók mogeli|k

FINANCIERINGSKANTOOR.wwm
Scharnerweg 108 Maastricht

Bijkantoor:
HooMttrut 9, Hoensbroek

■ Tel. 045-225000»

KOMFORTABELE
BUREAUSTOEL

WESTARO T^

Aluminium 5-stralige kruis-
voet. Zelfremmende wielen.
Variabele verstelling. Voor-
gevormde zitting. Rug en
zitting gestoffeerd in Polya-
cril (in div. kleuren.)

■■■■■■ % Adviesprijs 245,-

-aarts&co
voor school en kantooi

Maastricht Munstraat 26
Tel. 043-215347

Showroom:
Wycker Grachtstraat 32

Galeen Raadhuisstraat 2
Tel. 04494-42380

Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg.
M.Gladbach-Köln
BET.TIMM. en mets. Ook
col. Ned. verz. Tel. 045-
-229241 of 229409.
Huisvrouw zoekt HUIS-
VROUW voor privéwerk.
Tel. 045-228481.
MEISJE gevraagd voor pri-
vé en escort. Tel. 045-228975.
Net meisje voor PRIVE-
CLUB, met garantieloon.
Tel. 045-420042.
COLPORTEURS met eni-
ge ervaring in huis aan huis
verkoop. Inl. 045-225818
tussen 19 en 22 uur.
VIDEOMONTEUR gevr.
die 1 of 2 video's per week
wil repareren, 04406-12875.
Gevraagd KAPSTER wor
het weekend, modern
kunnnende werken. Tel. af-
spraak na 18 uur: Coiff. Jo
Smeets, Hoensbroek, tel.
045-212445.
RESTAURANTKELNER
of serveerster gevraagd, tel.
045-217704.
Vaste BIJVERDIENSTE
voor pers. die in bezit is van
houtbewerkingsmach. voor
het maken van eenvoud,
onderstellen van eiken ta-fels, hout wordt geleverd.
Br. o. no. RO 529 Postbus
46, 6040 AA Roermond.
HULP in de huish. gevr.
voor 1 a 2 morgens per
week. 045-418163.
Gevr. WERKSTER voor 2
morgens in de week voor
een Engels gezin (4 pers. en
1 hond). Chevremont/Ker-
krade. Bel Butterfield 045-
-451141, na 18 u. (wij spre-
ken een beetje Nederlands).

Woonparadijs "De Locht" <Wij zoeken op korte termijn een allround verkoper voor Jhet woninginrichting vak. Onze gedachten gaan uit naar leen energiek persoon, in de leeftijd van 30-35 j. Zonder '■ervaring gelieve niet te solliciteren. Sollicitaties te richten !
aan: Woonparadijs "De Locht",
Locht 117, 6466 GT Kerkrade. .
CHAUFFEURS gevraagd,
dit lees je regelmatig, con-
clusie, hier is een werkter-
rein voor je weggelegd.
Onze cursus chaufteursop-
leidingstart weer op 26 no-
vember as. Verkeersschool
Leo Cremers, Reeweg
82/139, Landgraaf, tel. 04?
312558/319474. Voor al uwrijbewijzen.

Deze week special „gegril-
de koppenbout m. een pin-
daketjapsaus + garnituur

’ 14,95, Kop koffie + gebak
v.d. dag ’3.95. Lunchr.
Rest. „AU COIN", Honig-
manstr. 33 Hrl.
CaravanbouwBergland BV
Stem vraagt handige mede-
werker voor METAALBE-
WERKING, tel. 04490-
-32458.
UITGAANSCENTRUM
Globe Beek vraagt enkele
trendy medewerkers m/v.
Buffethulp, barkeepervoor
onze cocktailbar en kelner.
Voor alle functies is erva-
ring vereist. Tel. 04490-
-79297.
TAXICHAUFFEURS gevr.
voor dag en nacht. Full-
time. Heerenweg 267 Heer-
len.
Schoonmaakbedrijf ASON
bv vraagt nette WERK-
STERSvoor devroege och-
tenduren, 5 dagen per
week. omg. Hoensbroek.
Tel. aanmelden 045-217778
of 04409-2336.

METSELAARS gevr. Aan- ;
nemersmij. P.J. Gelissen.
Tel. 04498-53354. "CHAUFFEUR gevraagd in
bezit van dipl. vervoer ge- j
vaarlijke stoffen. Oliehan- j
delHennen, Parallelweg 47, ,
6400 AA Heerlen. ]
PLAYBOYCLUB kan nog 1
meisjes plaatsen. Inf. teL <04499-1119. ]
Gevr. MEISJE voor goedlo- i
pend privéhuis. Intern mo- '<gel. 045-721759.- lUit eigen keuken om mee :
te nemen Lasagna + salade,
pizza diverse smaken, i
Ö.Lorraine kipragout, Hors iaOeuvre. Luncnr. Rest.
„AU COIN", Honigmanstr. '■33 Hrl. ,

I i
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.

ONZE NIEUWE ROLLERTIE
OOSTERSETAPIJTEN IS BINNEN..!

w|te^MEUBElj|CT
________mUUmmmmmmmmmm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^l^^^^^^^^^^^^^^^^ j^B^_____________________________________________________.a_aaa____^_^__.^_.^aa^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa«^p^^^^^^

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
ml.: tel. 045-226000.
Voor VAKBEKWAME
schilderwerkzaamheden.
Tel. 045-210020.
TV/VIDEO-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.
HANS LIPS voor ümmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
TUIN goede winterbeurt,
snoeien enz. bel tijdig 045-
-272093 na 19.00 uur.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating,
tuinaanleg. 045-326574.
Voor al uwKLUSSEN in of
om het huis. Winteraanbie-
ding: ’ 10- per uur. Tel.045%11816.
Voor al uw wand- en
VLOERTEGELWERK.
ook marmer, bel 04490-
-26061.
DRUMMER zoekt aanslui-
ting bij bestaand trio. Tel.045^224284 na 17 uur.
Vrouw zkt. werk als HULP
in de huish. 1 a 2 morgens p.
wk., liefst gem. Landgraaf,
géén andere gemeente. Tel.045-319438.
TV-ANTENNES ’ 395,-,

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.
KERSTGROEPEN, grote
keuze voorradig. Lucie
Kleikamp, Voorstad 1, Sit-
tard. Tel. 04490-10457.
KERSTSTALLEN grote
keuze voorradig. Lucie
Kleikamp, Voorstad 1, Sit-
tard. 04490-10457.
Aangeklede KERST-
GROEPEN. Lucie Klei-
kamp, Voorstad 1, Sittard.
04490-10457.
Te koop aangeb. AUTOST.
Stochenmühle ’125,-; Ku-
bes kinderst. ’50,-; groot
campingbedje ’25,-. över-
broeKerf 49 Hoensbroek.
Te koop ORGEL merk
Eminent Solina. Nw.pr.
’lO.OOO,- voor ’4000,-.
04405-1236.
Te k. BANKSTEL eiken
leer, barok tafels, vitrine-
kast, slaapkamer, eethoek,ktv enz. Kouvenderstr. 208
Hoensbroek.
Te k. GASPLAAT 75,-; ijs-
kast 95,-; gasforn. '85,-; was-
aut. 200,-; barok eethoek, 6
st. enz. 045-725595.
Te k. eiken WANDMEU-
BEL 2.50 lang. pr. n.o.t.k.
045-440223.

DRUMSTELLEN, compl.
met bekkens voor ’ 30- p.
mnd; Pender-eitaren + ver-
sterker voor ’ 30- p. mnd;
keyboard + adapter + sta-
tief voor ’ 30- 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. weg. verh.: gasfornuis,
afzuigkap, ant. vleessnij-
mach., kleerkasten, tafels,
stoelen, 2-pers. bedden,
trapladder (2m), 3rol. voliè-
redraad lm h., 2 spoorrails
5m lang, oude schilderijen,
weckglazen, 3 zonnescher-
men 2. v. lmen 1v. 1.60m, 2
essen banken 2m bij 30cm,
gartij hout. balken, 10 bet.
l.bakken 60/30m, schel-

pEn bekl., 2 hout. ramen
2m h. + 3m br. Tel. 04406-
-40889.
Te k. WEEFSTOEL Le-
erere 110 cm, 4 schachten, 6
trappers, directe aanbin-
ding, met 2 rieten, in uitst.
cond. Prijs n.o.t.k. Tel. 045-
-226960.

all-in 5 jr. garantie. Ook alle
reparaties door geh. Lim-burg. Géén voorrijkosten!
Koehen, 045-441693.
Al uw voorkomende HER-
STELWERKZAAMHE-
DEN aan u kleding en gor-
dijnen. Tel. 045-222180.
Voor tijd. gevr. hulp v.
TUINWERKUuin aan! en
onderh.) te bevr. Steenweg
46, Sittard.
Erv. DAKDEKKER kannog dak-, lood- en zinkw.
aann. 045-351626, b.g.g.
461432.
Nette en betrouwbare
vrouw zkt. HUISH.WERK
(omg. Heerlen). 045-718318.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. R/J Handelson-
derneming, Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN, rol-deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044!
Div. INRUIL-T.V.'S met
farantie. Electronic service

o Kreutz, Kerkplein 39,
Schaesberg, 045-313815.
Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

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

Philips, Blaupunkt, ITT,vanaf’ 95,-. Radio/tv Frank
BV., Bokstr. 33, Heerler-
heide. Tel. 045-213432.
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.
STOOKHOUT, 4 m 3 ge-
mengd: ’280,-; eiken 3 m 3:’255,-. Tel. 045-318518.

Vloertegels
35 m2superkwaliteit

in veel kleuren en grote maten,
5 of 10 jaar garantie.

Incl. superlijm en voegsel:

’ 1.500 -
franco huis

Eurotegel
Laanderstraat 47, Heerlen.

Tel. 045-715544.
Schaatsen Schaatsen

Nu volop de keuze uit:
Noren: Ving, Viking en Zandstra

Hockey en kunst: Bauer, Micron en Zandstra Sport.
Laat nu uw schaatsen vakkundig slijpen.

Tweewielercentrum
Jan Rekers

Kouvenderstraat 181, Hoensbroek, tel. 045-212537.
Donderdags na één uur gesloten.

Te k. electronisch ORGEL
GEM 327, ’ 1200,-. Te b. na
20.00 uur 045-728737 of
456039.
Te k. PIANO. Tel. 045-
-417304.
KOELKAST 4 sterren, 225
ltr., dubb. drs., ’ 225,-. 045-
-710839.
Te k. Scheppach CIRKEL-
ZAAG TS 4000 compl. m.
alle hulpst. Nw.pr. ’ 4800-,
7 mnd. oud nu ’3OOO- +
Scheppach lintzaagHBS 32
m. afie hulpst. ’950,-. Te
bevr. 045-712334.
Te k. diverse leren JAS-
SEN. Tel. 045-225491. "KERSTFIGURÈN 18'cm in
antiek geschilderd. Apart
verkrijgbaar. Lucie Klei-
kamp, voorstad 1, Sittard.
04490-10457.

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 nf gratis 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.

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

Feestelijke première van de film

Pi Fm
JJJLjI\

Op vrijdag25novembera.s. vindt in de geheel gerestaureerde,
voormaligemanege van AubergeDeRousch te Heerlen/Welten de

feestelijke première plaats van defilm "Heerlen Vroeger". Een produktie
van Herman Haenen, samengesteld uit oudefilmfragmenten over Heerlen.

Tijdens deze avond, dieom 20.00 uur aanvangt, wordt deeerste
videocassette overhandigd aan Burgemeester van Zeil. De muzikale

begeleiding van dezepremière wordt verzorgd door het Heerlens
Salonorkest Rouge.

Indienu deze avond wiltbijwonen, kunt u telefonisch plaatsen reserveren
bij Auberge de Rousch, tel. 045-715890.

De toegangsprijs mcl. koffie enLimburgse vlaai bedraagt fl. 15-

AUBERGE DEROUSCH

Vrijdag 18 november 1988 "6

Hobbymachines j
voor hout- en metaalbewerking, grootste sorterinQ
Limburg, o.a. Robland, Scheppach, Emco, Ele^ |
Toolmac, Huvema, elektromotoren 2 pk 220 V ’ l^'j

lintzaagmachine ’ 695,-; 5Naebers
Ganzeweide 181, Heerlen-Noord (Heerlerheide)' |

Tel. 045-211941. Geen koopavond. , i
Design Kantoormeubelen
iUit het faillissement van Millman Products kochten' |

de gehele meubelvoorraad met top-design meubel»
waaronder de befaamde " i

Laguna Collection j
ontworpen door (

Jan de Bouvrie
zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten, zeer luxe bure^
banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafe15, <stoelen etc. Emly Handelsond., Handelstr. 348, So'

Tel. 04490-23738 of 04498-54510.
Ook verkoop aan particulieren. J
Kantoormeubelen

Zeer grote partij kantoormeubelen, showroom, nieuV Jgebruikt. Alleen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en *Blerk etc. met meer dan 50% korting. Emly Handels* j
derneming, Handelsstraat 348, Sittard. Tel. 04** (
23738, b.g.g. 04498-54510. J
Te k. 2 drs. Indisit koelkast Te k. zeer mooie M [

’ 175,-; Philips boyenlader HANGWAGEN IWASAUTOMAAT met Trompstr. 24 Eikske-L* |
hoge centrifuge gang, smal graaf. > \model’ 275j-;Rondo volau- Te k. Lastrafo Philips M |
tomaat ’ 200,- met 6 mnd. 225 A KLOPBÖOR^garantie; electr. 4 pi kook- CHINE; boormachine c',
_.2ïï£°_or /75'~' fel' 045" 32 mm staal met standa^271036. electromotor 380 V iW
Te huur gevr. voor jong kolombooimachine Hu |
echtpaar teuke EENGI? ma. Tel. 045-320381.
ZINêWONING, 4 sips. of Te k. prima WASMAS I
ruime 3 slpk's en kelder. NE comb. Zanker of AJ fOmgev. Heerlen tel. 045- met garantie. Tel. v
213855. 314914 J

Stalmeier Mustf1
Hoofdstraat 32 - Hoensbroek - Tel. 045-214253

Voordelige aanbiedingen
en occasions op allerlei gebied.

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

Eigen service- en reparatiedienst. _y

„Piccolo's..."
zijnkleine advertenties in hetLimburgs Dagblad om 1'
te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren enz. $

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

het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adresS*!
Heerlen

Sigarenhandel N.J. van Verseveld, Saroleastr. $
Heerlen

Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 2?
Sittard

Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23
Vaals

VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47^



Duitsland 1
» Heute.
iS ""TeleStar. (herh.).
V: Neuengamme - ein Ort in den
C'anden. (herh.).iJJLeben ist mehr. Afl.: Fragen

ott in unsefer Zeit.
3rift Persoverzicht.$ Üeute-

Diese Woche im Europai-
nje,en Parlament. Europees politiek
'"Oo s Presentatie^Wolfgang Klein.
Ci Flickerl und Fleckerl. Poppen-
serie uitgevoerd door de Kleine
ivne- Afl.: Bei Antonio.
hjjj Spionageschiff. 6-delige serie,
k !: Torn Wilkinson, Lesly Nightinga-
h^ lchael Aldrige e.a. Afl.6. (herh.).
F% Ta9esschau.
Ms Vorhan9 au* - Fi'm ab.
I^* Laurel und Hardy im Flegelal-

" Amerikaanse speelfilm uit 1965
>£Robert Youngson.
."Js Tagesschau.
s* Hart aber herzlich. Amerikaan-
l,j Sene. Afl.: Das Jahr des Hundes.
'"3n Ta9esschau-it. Hier und Heute. Actualiteiten.
r^ ""WWF-Club. Live-prooram-
'■5»W Pfogram ma-overzicht.
O.U (TT)Jagesschau.
k ■Max, der Taschendieb. Duit-

uit 1961 van Imo Mosz-Clc*. met Heinz Rühmann, ArnoC^ann, Hans Clarin e.a.
itij Plusminus. Sociaal-econo-

-1 magazine.
L Tagesthemen. Met Bericht aus

!,3o Sportschau.
C Wo, bjtte, geht's zur Front?

speelfilm uit 1970 van
v. ty Lewis, Dack Rambo, Jan Mur-

ray e.a.
01.05 Tagesschau.
01.10-01.15 Nachtgedanken. Be

schouwingen van Hans Joachim Kv
lenkampff.

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

schen. Deutsche Soldaten in Über-
see, reportage over het werk van

■ Duitse soldaten in Soedan en Ruan-
da.

14.20 Ventilator. Wir, einer, das Volk
der Hopi, documentaire van de Hopi-
Indiaan Victor Masayesva over de
Hopi-lndianen in het zuidwesten van
de VS (Duits ondertiteld), (herh.).

15.20 Die Muppets-Show. Poppen-
programma. Gast: Harry Belafonte.

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

Gauster, Horst Klaus, Ute Radkohl
e.a. Afl.: Als ich im Wald beim Kathele
war.

16.25 Freizeit. Vrijetijdsmagazine.
16.55 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.
17.10 ""Tele-lllustrierte. Actualitei-

ten, sport en amusement.
17.45 Ein Engel auf Erden. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Liebe geht seltsa-
me Wege - Herzen in Not.

18.15 So lauft's richtig. Spel met Die-
ter Thomas Heek.

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

19.30 Auslandsjournal. Reportages
van buitenland-correspondenten.

20.15 (TT)Ein Fall für zwei. Misdaad-
serie met Rainer Hurtold, Claus Theo
Gartner, Edeltraud Elsner e.a. Afl.:
Der Mann auf dem Foto.

21.45 Fische, Schlangen und Insek-
ten. Reportage over de dieren van
het Zoo-Aquarium in Berlijn ter gele-
genheid van het 75-jarige bestaan
van het aquarium.

21.45 heute-Joumal.
22.10 Aspekte. Cultureel magazine.
22.50 BEdgar Wallace. Das Gast-

haus an der Themse, Duitse speelfilm
uit 1962 van Alfred Vohrer, met Joa-
chim Fuchsberger, Brigitte Grothum,
Richard Münch e.a.

00.20-00.25 Heute.

%Heinz Rühmann (2e.v.1), Fritjof Vierock e.a. in 'Max, der
Taschendieb. (Duitsland 1 -20.15 uur)

'V-KANALEN,
BLFLFLENGTEN

an alen zie schema exploitant

»," zwart wit programma
_g * stereo geluidsweergave
rj * tweetalig bij stereo-app.

* teletekst ondertiteling

TELEVISIE
S.'"and 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 én 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: 3en 8
BelgiëTélé 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

" Harald Gauster en DorisI
Prettner in 'Waldheimat'. I
(Duitsland 2 - 16.00 uur)

België/TV 1
I toeI,Qq Schooltelevisie.
k 2onen en dochters. Australi-
C serie met Pat McDonald, Torn
\f|?ards, Rowena Wallace e.a.ft (herh.).
[■Dj noger-lager. (herh.).
'0^ Panorama, (herh.).
LJ7.45 Zomerrock. Vandaag:
V festival met Vaya Con Dios ensch Patti; Folkfestival Dranouter
l^r,°illy Bragg en John Hammond.

to Nieuws.
'""$ I"1 Tak- Animatieserie. Af 1.202.
Hu Plons. Afl.: Plons en de appel-
ta Lherh-)-
V prikballon. Kleutermagazine.
tjj e ntatie: Francis Verdoodt.
W Klim Op. Trendgevoelig maga-
\t v °ortieners over life-style en cul-
i^Afi.l6. Presentatie: Ben Crabbé
"Os listal van Dyck.
'"15 Juke Box.
k^'tzending door derden. Pro-
l^rria van de Christen-Democrati-
tf Omroep.
V Mededelingen en programma-- 10 Nieuws.

].\r. Weerbericht.
;*$ bUnst"Zaken"

Buren. Australische serie met
V?is Bell, Dasha Blahova, Peter

Jen e.a. Afl.11: Julie indentificeert

!tJ>ankrover. Er komt weer bewe-
S§'n Shane's hand.
k 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.: De vergeten burgeroorlog. Pre-
sentatie: Mare Reynebeau. (herh.).

22.05 So what?. Jazz Middelheim -The Act Big Band. Deel 1.
22.35 Nieuws. Aansl.: Paardenkoer-

sen.
22.50 De geschiedenis. 3-delige Ita-

liaanse serie naar de gelijknamigero-
man van Elsa Morante. Afl.2. Met:
Claudia Cardinale en Francesco Ra-
bal.

00.25-00.30 Coda: Warmte, een
woonplaats, van Ellen Warmond.

" Scène uit 'La Storia'. (BelgiëlTV 1 - 22.50)

België/TV 2
18.45 Babel. Tweewekelijkse nieuws-

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

sche serie. Afl.: 615.
19.25 «Comedy Capers: De zwer-

ver, korte komische film met Harry
Langdon.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Kwidam. Videospelletjes met

Marleen Gordts.
20.15 Première. Filmnieuws met Jo

Röpcke.
20.45 Op het lemmet van het mes.

Amerikaanse speelfilm uit 1984 van
JohnByrum, metBill Murray, Theresa
Russell, Catherine Hicks e.a.

23.00-23.30 Filmspot. Achtergrondin-
formatie bij films.

programma
’s

vrijdag televisie en radio

Nederland 1
s'le k3'os Nieuws voor doven en
tU^mhorenden.
Van Cous,eau's herontdekking
e.,n de wereld. Afl.: De Channel
j^den2: Het verleden herleeft.
Afi, HT)De appelgaard. Serie.
's^erh>-Pimmetje Panda. Serie. Afl.7:
l(6 ['errassing voor meneer Driedek-
e. Drukte in het Snoezelbos. leder-
q6
, verzint iets om zoveel mogelijk

t!iurf 0p te halen voor het Wereld Na-
nj 'l'onds. Maar er zijn ook figuren die
?3n vertrouwen zijn.
iZ Journaal.
g ° Sport op vrijdag. Sportpro-
kn*^ gepresenteerd door Kees
'"25 aen Hansie Bunschoten.
'"35 (^0s tekenfilmfestival.
80n °9eltjes in Amsterdam.
\£ Journaal.
L Waku waku. Spelshow waarin
V a de hoofdrol speelt. Presenta-
"Oo Frui,hof-De avonturen van Rabbi Ja-______________m

cob. Frans/Italiaanse speelfilm uit
1973 van Gérard Oury, met Louis de
Funès, Suzy Delair, Claude Giraud
e.a. De aartsconservatieve fabrieks-
eigenaar Victor Pivert komt in de
meest krankzinnige situaties terecht.

21.30 Brandpunt. Actualiteitenru-
briek.

22.30 Journaal
22.40 Vrijdagavond met Van Willi-

genburg. Hans van Willigenburg
praat met nationale en internationale
sterren uit de wereld van film, theater,
showbusiness en televisie.

23.20-00.54 Mascara. Belgisch/Ne-
derlands/Franse speelfilm. Met:
Charlotte Rampling, Derek de Lint,
Michael Sarrazin e.a. Na afloop van
de opera ontmoeten Gaby Hart, een
aantrekkelijke jongeweduwe en haar
oudere broer, commissaris Bert San-
ders, Chris Brine die de constuums
en decors heeft gemaakt. Gaby en
Chris worden op het eerste gezicht
verliefd op elkaar. De commissaris
blijkt gefascineerd door één van de
jurken die Brine heeft ontworpen en
hij vraagt of hij die jurk eens mag le-
nen om er iemand mee te verrassen...

[u?b Fruithof presenteert 'Waku Waku'. (Nederland 1 -
r° uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden. "
TROS
16.00 Alles in de hand. Informatieve

serie over handlijnkunde. Presenta-
tie: Ralph Inbar en Edo Sprong.

16.35 Sonja's neefje. Tekenfilm met
kat Heathcliff in de hoofdrol.

16.47 Tita Tovenaar. Serie. Afl.: Gro-
bella steelt de toverfluit.

17.12 Familie Oudenrijn. Nederland-
se serie. Afl.: Onderhoud of onder-
houden, (herh.).

17.36 TROS Aktua junior. Actualitei-
tenmagazine voor en door kinderen.
Na 18 uur

18.02 T en T. Amerikaanse serie metMr. T. Afl.: Waar is Pokey.
18.25 TROS Sport.
18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Over

buitenbosse liedjes.
19.00 The highwayman. Amerikaan-

se serie. Afl.: De meester. Highway-
man haalt een vroegere vriend uit de
gevangenis, waarvan hij na enige tijd
begint te twijfelen aan zijn onschuld.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 'Allo 'allo! Engelse comedyse-

rie. Afl.6. René is zogenaamd overle-
den, en de gestapo-man eist nu een
teraardebestelling om andere leden
van het verzet op het spoor te komen.

21.00 Op goed geluk. Spelprogram-
ma. Presentatie: Carry Tefsen.

21.50 Marblehead manor. Comedy-
serie. Afl.: Een goede indruk. De och-
tendkrant brengt slecht nieuws over
de zaken van haar echtgenoot, waar-
door Mrs. Stonehill besluit haar man
thuis te houden.

22.15 Jongbloed en Joosten. Hoog-
tepunten uit het nieuws vanuit deTROS nieuws studio in Amsterdam.

22.45 Simonskoop. Filmtips gepre-
senteerd door Simon van Collem.

23.10 TROS weekendthriller. De
broers, Amerikaanse tv-film uit 1982
van Robert Lewis. Met: Michael Bran-
don, Pat Harrington, Helen Shaver
e.a. Bob is zijn broer Russ veel ver-

schuldigd, nadat hun ouders veron-
gelukt zijn. Wanneer hij echter de da-
der van een aantal inbraken moet
achterhalen, blijkt het Russ te zijn.
Hierdoor komt hij voor een gewetens-
conflict te staan.

00.55-01.00 Journaal.

RADIO
Radio 1:95.3 en 100.3 mHz; 747kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88,2 mHz (van 19.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 102,1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR4:93.9en 91,9 mHz

Nederland 3
NOS
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00 Tjo san. Les 2.
09.30 Kijk, hier woon ik. Les 4.
10.00 Nieuws uit de natuur. Les 8.
10.30 Muziek 11. Les 4.
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. Wekelijks magazine

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

19.00 (TT)Het Klokhuis. Informatief
jeugdprogramma.

19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 ""Avondvoorstelling. I Vespri

Siciliana, opera van Verdi. Koor en
Orkest van de Teatro Communale di
Bologna 0.1.v. Riccardo Chailly
m.m.v. Susan Dunn, sopraan, Leo
Nucci, bariton, Veriano Luchetti, te-
nor, Bonaldo Giaiotto, bas e.a.

22.30 Journaal.
22.40 Gesprek met de Minister Pre-

sident.
22.50 ""! Vespri Siciliani. Vervolg.
00.00-00.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Pat Harrington en Michael Brandon in 'De Broers. (Ne
derland 2-23.10 uur)

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik. (27).
09.40-12.10 Schooltelevisie.
15.35 Teletekstoverzicht.
16.00 Sport im Westen extra. Tennis- Masterstoernooi voor dames in New

Vork.
17.00 Schooltelevisie
18.00 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les 9. "18.30 Hallo Spencer. Kinderserie.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en Blickpunkt
Düsseldorf.

20.00 Kulturszene.
20.45 Landesspiegel. Wir haben uns

hier wohlgefühlt, Joodse emigranten
halen herinneringen op aan Herford.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 ZAK.
22.30 Rubbel extra.
22.35 Einen ganzen Sommer. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1984 van Teresa
Sparks, met Laura Hunt, Johnson
West, Catherine Williams e.a.

00.09-00.14 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.20 Tele-Gymnastik. Les 29.
08.30 Telekolleg 11. Cursus geschie

denis. Les 9.
09.00-10.20 Schooltelevisie.
15.45 TheBallinish bowl. Cursus En-

gels. Afl.: The chase.
16.00 Tennis masters toernooi voor
dames.

17.00 Herbstimpressionen.
17.10 Erlebte und gelebte Ge- 1

schichte. Serie over het leven in de |
Middeleeuwen. Afl.: De spoorwegen. |

17.30 Telekolleg 11. Cursus geschie- I
denis. Afl.9. (herh.).

18.00 Hallo Spencer. Jeugdsene. i
Afl.: Wir fahren nach Amerika.

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

Schatzsuche.
18.56 Het zandmannetje.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Kinokalender. Filmnieuws.
20.15 Menschen und Strassen. Ju- i

dengasse, Frankfurt, documentaire"over 800 jaar Joodse geschiedenis iniFrankfurt.
21.00 Südwest aktuell - Neues urn {

Neun.
21.15 Schnickschnack. Beurs voor [

ongewone, curieuze en originele ver- j
zamelvoorwerpen live vanuit studio I
A. Presentatie: Mario Schmiedicke.

21.45 Wortwechsel. Gero von Boehmi
in gesprek met Prof. Günter Beh- j
nisch. Thema: Demokratie auf dem;
Reissbrett.

22.45 Yes Minister. Serie met Paul j
Eddington, Nigel Hawthorne, Derek |
Fowlds e.a. Afl.: Lebensqualitat.

23.20 Donaueschinger Musiktage I
1988. Wege zur Erstaufführüng (1), j
documentaire over het strijkkwartet j
no 3 van de Argentijnse componist j
Mauricio Kagel.

00.15-00.20 Laatste nieuws.

België/RTBF 1
14.00 Schooltelevisie. 16.50 Schoolte-
levisie. 18.00 Nouba nouba, met Jum-

bo Jet en Cheval de feu, tekenfilms.:
18.30 Jamais deux sans toi, gevarieerd;
informatief programma. 19.00 Nieuws-i
overzicht. 19.03Ce soir, Waalse actua-i
liteiten. 19.30 Journaal. 20.00 Le bon-i
heur d'en face, serie. Afl.6: Cheikh-inj
cheikh-out. 20.35 Grand écran - Cycle;
Scan Connery. 22.25 Calandres, auto-;
magazine. Aansl.: Paardenkoersen.i
23.10-23.45 Laatste nieuws.

België/Télé 21
lTöo^granscfwïiêuw^l9!3^jöuM
naai met simultaanvertaling in geba-i
rentaal. 20.00 Ville de chiens, docu-i
mentaire. 20.50 Miami Vice, Ameri-!
kaanse serie met Don Johnson en Phi-
lip Michael Thomas. Afl.: La mission.
21.40 Coup de film, filmtips. 22.00-
-00.10 Cycle anticipation d'hier: Rose-
mary's baby.

TVS
16.05 Nieuwsflits. 16.10Quand la liber-i
té venait du ciel. 16.30 Bonjour, Boni
Appétit. 17.00 Récréation. 17.30 Desi
chiffres et des lettres. 17.55 Nieuws- 1
flits. 18.00 Comme un légume. 19.30=Papier Glacé. 20.00 Pare-chocs. 20.301Résister, ou les captives d'aiguesmor-i
tes. 21.25 Muziekprogramma. 21.40 Lel
Divan. 22.00 Journal télévisé. 22.301Weerbericht. 22.35 Sports Loisirs.i
23.30 Chocs. 00.30-01.00 Papier Gla-=cé. I

SSVC
= 12.30 Schools.
= 12.45 Schools.
ü 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 Whos Next?
= 16.10 Hartbeat.

I 16.35 Count Duckula.
| 17.05 Blue Peter.
Ê 17.30 Blockbusters.___ 17.55 Scarecrow and Mrs. King.
i 18.45 Nieuws en weerbericht.
== 19.00 Top of the Pops.
= 19.30 Concentration.______ 19.55 Knots Landing.
_= 20.40 The JoeLangthorne show._= 21.05 Piece of Cake.__ 22.00 Nieuws en weerbericht.__ 22.30 Friday night almost Live.

= 23.35-00.00 Monty Pythons the
meaning of life.

Sky Channel
= 06.30 European Business Channel.
| 07.00 Good morning Scandinavia.

= 08.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
= 08.05 The DJ Kat Show.

= 09.00 Dennis.
= 09.30 Transformers.
= 10.00 " «The Nescafé UK Top 40.

= 11.00 ««Soul in the City.
= 12.00 ««The Coca-Cola Eurochart
= Top 50.
_= 13.00 Another World.
=___= 14.00 Thailand Panorama.
= 14.30 Earthfile.= 15.00 The CiscoKid.
= 15.30 Ski Boy.
= 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 Manimal.
20.27 The Uniroyal Weather Report.
20.30 Canon Fashion TV.
21.00 A Man called Horse.
23.08 The Times Headline News.
23.10 NFL American Football

1988/89.
00.15 ""Countdown.
00.57 The Uniroyal weather report.
01.00 Nat Adderley.
02.00 African Culture Series.
02.55 La Jazz.
03.30 Welsh Crafts.
03.40-06.40 Landscape Channel

Programmes from Sky.

Radio 1 radioleder heel uur nieuws 7.03 Het Ge-
bouw, met Afdeling Binnenland:
Dorrestijns Persagentschap;De ta-
fel van NL; NL-Buitenlandreporta-
ge; De Bovenkamer. 12.56 Meded.
voor land- en tuinbouw. 13.08 Hier
en nu. 13.35Kerk vandaag 14 05
NCRV-VIP-roem. 16.05 VARA Ra-
dio 1 Vrijdageditie. 18.00 VARA
Radio 1 Vrijdageditie - vervolg
(18.05 Berichten enverkeersinfor).
19.02 Hobbyvitaminen. 20.02 Wa-
ter en vuur. 21.02 Jazztime. 22.02
NCRV-vrijdag-sport. 23.05 Met het
oog op morgen. 0.02-7.00 Veroni-
ca's Oh, wat en nacht, met om 0.02
Stemband; 2.02Oh, 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. TROS:
15.30 Gerard de Vries draait op
verzoek. 17.03 Nederlands hitwerk.
18.03 AVRO's radiojourn. 18.15 Uit
studio en theater. 19.00-07.00 Zie
Radio1.

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

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg Ochtendcon-
cert. (8.00 Nws). 9.00 Internatio-
naal Concert Circuit. Mieczyslaw
Horszowsky, paino. 10 20 Werken
van Schönberg. 11.10 Werken van
Boccherini en Haydn. 12.30 Jazz-
op-vier-concert. 13.00 Nws 1302
Operette: operette-allerlei. EO:
14 00 Orgelbespeling. 14.30 Klein
bestek. 15.30Uit de schat der eeu-
wen 16.00 Crème du Baroque.
17.00 Cantates van Bach. 17.40
The best of brass. 18.00 Nws.
18 02 Aspekten van de Kamermu-
ziek. Ernest Rombout. hobo en Eri-
ka Waardenburg, harp. 19.00 De
Bovenbouw, hedendaagse muziek.
Vandaag: muziek uit Rusland.
20.00 Nws. 20.02 Europees Con-
cert Podium. Salzburger Festspiele
1988: Christa Ludwig, alt en J&mes
Levine, piano. Winterreise opus 89
D9ll van Schuttert. 22.00 Musica
Nova: Third Catalan Contemporary
Music Fetival. 23.00-24.00 NOS-
Jazz met o.a. Meervaart Jazz Fes-
tival 1988.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Het overzicht.
10.00 Meer dan muziek. 11.00 Een
leven lang. 12.00 Nws. 12.05Toe-
gift. 12.15 Vrijzinnig Vizier. 13.00
Nws. 13.10 Het gebouw, met om
13.10 Standplaats Pakistan 14.00
De stofzuiger. 14.25 Belastingen.
14.45 Het geheim van het mu-
seum 15.00 Het gebouw, met om
15.00 Het spoor; 15 50 Muziek uit

hetgebouw; 16 10Afdeling binnen-
land; 16.45 Welingelichte kringen.
INFORM. V.D. RIJKSOVERH.:
17.45Landbouwrubriek. 17.55 Me-
ded. en schippersberichten. 18.00
Nws. 18.10 Euroburo. PP.: 18.20
Uitzending van het CDA. 18.30
Euroburo. 19.00 Programma voor
buitenlandse werknemers. 20.30
De bijbel open. 21.00 Schoolagen-
da. 21.15 Zicht op Israël. 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. 17.05 Limburg
Aktueel: Agenda en muziek 17 25
Licht Limburgs, muziek van en m-
form. over Limburgse musici. 17 55
Kort Nws. 18.05-18.07 Aankondi-
gingen.

BRT 2
530 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. 13.10 Goed op Vrij-
dag. 14.00 Pluche en Plastiek
16.00 Abraham al gezien? 17.00
Focus. 17.05 Pa, zing eens A!
18.00 Moe, hoor eens hoe! 19.00
Nieuws 19.10 Hitnders. 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.)

f / satelliet i
RTL Plus

| 06.30 Guten Morgen Deutschland.
I Gevarieerd magazine.

Ê 09.12 Die Springfield Story. (herh).
I 12.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Prometheus. (Herh.).
I 13.15 Programma-overzicht.
| 13.20 Der Engel kehrt zurück. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Rollentausch.
| (Herh.).
I 14.05 Programma-overzicht.
: 14.10 Rock TL. Muziekprogramma.
| (herh).
: 14.55 Programma-overzicht.
= 15.00 Knight Rider. Amerikaanse se-
= rie. (Herh.).I 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.: The great Kow Tow.
| 17.30 Mask. Tekenfilmserie. Afl.: Der

tödliche Meteor. (herh.).
I 17.50 RTL-Spiel.
I 17.55 RTLaktuell.
| 18.00 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Prometheus. (herh.).
| 18.45 RTLaktuell.
| 19.03 Karlchen.
| 19.10 Der Sechs-MilNonen-Dollar-

Mann. Amerikaanse serie. Afl.: Die
| neue Jaimie.
| 20.00 Weerbericht.
| 20.10 Der Schutzengel von New
| Vork. Amerikaanse serie. Afl.: Das

zweite Gesicht.
| 21.05 Kinoparade. Kijkers kunnen

kiezen uit de volgende speelfilms: 1.
Die Todesbucht von Louisana, Ameri-
kaanse speelfilm ut 1953 van Antho-
ny Mann. 2. Herkules im Netz der
Cleopatra. Italiaanse speelfilm uit

= 1961 van Gianfranco Parolini.
= 22.50 RTLaktuell.
| 23.10 Harushi - das blanke Schwert

der Rache. Hongkongse speelfilm uit
I 1972 van Kao Pao Shu.
| 00.25-00.30 Betthupferl.

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.: Sich
entschuldigen ist schwer. 10.00 SAT 1
Bliek. 10.05 General Hospital. Afl.: Das
Busunglück. 10.50 Koehen mit SAT 1.
11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Durch die gel-
be Holle. Amerikaanse avonturenfilm
uit 1952 van Robert Wise. 12.40 Tele-
thema: Kultur. 13.00 Tele-Borse. 14.00
Programma-overzicht. 14.05 Superka-
ter. Afl.: Millionen-Erbe gesucht. 14.30
Der Nachste bitte. Afl.: Ein Tier ist auch
nur ein Mensen. 14.55 Der Goldene
Schuss. 15.05 General Hospital. Afl.:
Auf Leben und Tod. 16.00 SAT 1 - Te-
leshop. 16.25 Der Goldene Schuss.
16.35 Die Leute von der Shiloh Ranch.
Afl.: Sechs Graber. 17.35 SAT 1 Bliek.
17.45 SAT 1 - Ihr privates Programm.
17.50 SAT 1 Sportblick. 18.15 Glücks-
rad. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 SAT 1
Wetter. Aansl. Treffpunkt Lufthansa.
19.10 Simon Templar - ein Gentleman
mit Heiligenschein. Afl.: Signal auf Rot.
Deel 1. 20.00 SAT 1 Bliek. 20.10 Roots.
Afl.: Der Sohn des Weissen. Deel 1.
21.00 SAT 1 Bliek. 21.10 Sinbad der
Seefahrer. Amerikaanse avonturenfilm
uit 1947 van Richard Wallace. 23.15
SAT 1 Bliek. 23.25 Telethema: Umwelt.
23.40 Einmal noch - bevor ich sterbe.
Amerikaanse oorlogsfilm uit 1966 van
John Derek. 01.20-01.30 Programma-
overzicht.

3 SAT
17.20 Mini-Ziß. Jeugdjournaal. 17.30
Die Biene Maja. Afl.: Eine Seefahrt die
ist lustig. 18.00 BTheatergarderobde.
Afl.: Staatsbesuch. 18.25 Tips &
Trends. 19.00 Heute. 19.22 3sat-Stu-
dio. 19.30 Die Wicherts von nebenan.
Afl.: Kathes küche. 20.15 Zur Sache.
21.00 Vor Gespenstern hab' ich Angst.
Alledaagse angstprobleempjes bij kin-
deren. 21.45 Kulturjoumal. 21.53
Sport-zeit Nachrichten. 22.00 Zeit im
Bild 2. 22.20 Spitting image. 22.35 Bier-
kampf. Een film van Herbert Achtern-
busch. 23.55 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 Fish.
11.25 Exploring Gardens.
11.50 You are what you eat.
12.00 Say Ah.
12.30 Kate and Allie.
13.00 Capitol.
13.25 Goodyear Weather.
13.30 Sons and Daughters.
14.00 The Lotus Eaters.
14.55 Goodyear Weather.
15.00 Tracking.
16.00 Supertime.
17.00 Off the walI.
18.00 Super Channel News and

Goodyear Weather.
18.15 Classic Concentration.
18.40 Kate and Allie.
19.10 Twilight Zone.
20.10 Goodyear Weather.
20.15 Super Channel News.
20.30 Feature Film: Assignment K.
22.10 It's Garry Shandling's Show.
22.40 Super Channel News.
23.00 Goodyear Weather.
23.05-00.50 Feature Film: Picture

Showman.

Belg. Rundfunk
6 30Radiofrühstück 7 15Wunsch-
kasten 7.45 Veranstaltungskalen-
der 810 Presseschau 8.30 Be-
sinnliche Worte. 905 Musikex-
press. 10.00 Gut Aufgelegt. 1200
Veranstaltungskalender, Musik bei
Tisch. 12.30 Presseschau 13.00
Frischauf. 14.05 Schulfunk: Hort,
wie es klingt! 14.20Musikzeit heite:
Klassik leicht serviert 15.00 Nach-
mittagsstudio 1605 Spotlight:
Eurotops. 17.05 Oldiekiste. 18.00
BRF-Aktuell. 18.40-2000 Konzer-
tabend.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11 00 Musikali-
scher Aperitif. 12 00 Is jan Dingl
14.00Viva. 16.00Entenjagd. 17 00
RTL-Musikduell. 17.50 Spc*t-
schop 18.00 RTL-Musikduell
19 00 Prima. 20.00-1.00 Ein junges
Musikprogramm.

WDR4
4.05 Radiowecker 6.05 Morgen
melodie. 905 Musikpavillon 12.07
Gut aufgelegt 14.05 Auf der Pro
menade. 1500 Café-Konzert
16.05 Heimatmelodie 17.00 Mu-
sik-Express 20.05 Zwischer
Broadway undKudamm 21 00 Mv
sik zum Traurnen. 22.30-4.0J
Nachtexpress

Vrijdag 18 november 1988 ♦7
Limburgs dagblad



Limburgs Dagblad Vrijdag 18 november 1988 ♦8
_r^ Jb **

WwWHWWWfIj ___■_■ V _V ___\_____\ ___k 1iil _____ ,r\*l*l"t%,l#l,_,_"I"«"!'I"!"!"_,I"I"I"I'I"-".'.'."-"*"*"**^*.*^".
i fHWrflflflQQQflQttflflflpWff i ___ K^L. _______kjH __K_"_l __H _K^_____ _________r ""■"■*"*■"■""*■""""*"*"""I"."«■«""*.

jflWQwwH^^^^^^^a j^^^^^^^^^bj aapj ________o____Ë _BKfls>o>wii_____________MWi BKooo! 98099 a_itj*"-_»_Paji bb^^^-_!»_!"_!-**""_!"—"^"-■-"-"-!"r*r"*r*_!*_!*r*_.-_.--."_."_

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

'e k. gevr. auto's vanaf
978. Garage SCHAEP-
IENS. Tel. 04405-2896.
'.k. wegens vertrek naar
uitenland MERCEDES
90 D.met vele accessoires,
.uto verkeerd in nieuw-
Laat km 84000. bwj. 4-4-
-986 vr. pr.f35.400.- exclu-
lef BTW Te bevr. tijdens
antooruren. 043-630800.

JMW^OCCASIONS
E* NBUYff ERVWOHCVOOR EENMCIERiEDEMPMS.
3 serie Z
H»3ls,Mgt, 77.600ka 1982
iMW32ont.l |ni_Mtil.,dn._cc IMI
tttW 31S, ehakertiUyw, 5C.000 lua 1904
«f311, wt, 63.000ka 1)04
MM316, und, 58.000ka 1985
-M 316, jnenrotallic, 27.000kn 1985
HM 316, Dtarnietillic,40.808ka 1980
9W 318 i, gmuutillic, 30.800 ka 1904
NM 318\M, 38.800 ka 1985
Uil 318 i, Mn., tiamtznrtait,
sB.BMka 1980
Wk 32) i, DUnnMtillic, 35.000 kin 1985
3H1320 i, mncietiMtalllc,
S4.BMka 1986
HM 324 0, MMmitillic, 90.000 ka 1988
5 serie
UW 525 i, bronsmetallic, spoctnlgeo 1985
NNI 52470,Man, attsduiHftk 19)8

7 serie
HlW7MiaH,blaaa-iWh,
_o.Hokn 19)6

)MWMAAKTRUDEN GEWELDIG.

*iül
grasbroekerweg 9 heerlen tel. 045-724545

Suzuki Swift, 5-drs. GXI (demo) '87
Suzuki Alto aut '85
Suzuki SuperCarry minibus TX 4-pers '87
FiatPandatt '85
VWPolo '83
VW Golf 1.33-drs '85
Peugeot 305 SR '82
Ford Escort 1.6diesel '85
Renault 4 GTL 79
Renault 5 aut 79
FiatRitroo aut '85
OpelKadett 78
Honda Accordaut 79
Volvo 66 7579
Ford Escort 1.3 78
Waar u met vertrouwen auto'skoopt!
87700

1

Te k. Opel SENATOR mid-
den 1981, 3 literE. metallic-
groen, sportwieïen, gas,
trekhaak, zeer goed uit-
ziend, ’9000,-; Tel. 045-
-228724 na 18 u.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs in Lim-
burg! 045-254049.

Te k. RENAULT 5 Alpine,
apk 11-'B9. Vr.pr. ’lOOO,-. ,
Tel. 045-351927. ■
Te k. GOLF GTi i.g.st. bi.
'78, BWM 320 6 cyl. bj. '78.
Pr. n.o.t.k. Tel. 045-413779.
Te k. alle ONDERDELEN
Toyota Celica '72 t/m '78, te-
vens autocar ’ 1250,-;
i.z.g.st. Tel. 045-740006.

I RENAULT TOP OCCASION I
tot 12 maanden garantie

R4GTLB-'B3 ’ 6.750,- RIITLI-86 " ’ 15.450.-
R4GTLS-85 ’ 8.750,- RIITLI-86 ’ 15450,-
RSTL3-81 ’ 5.750,- RH GTL2-84 ’11.750,-
RSTLLeCarII-'B4 ’ 9.250,- """ {Jg"
RSTL6-81 ’ 5.500,- SllsP^J4 t\]'3
mms'M f i." R2STSIO-84 ’ 17.500.-R5b.L6-80 ’ b.büü,- R2SQTS9-B6 ’ 28.950,-
R6GTL9-82 ’ 6.750,- R2SGTXB-84 ’20.750,-
RSGTL7-85 /15.250,- R2SGTXIVB4 ’22.500,-
-llnïru l\lmr R2SGTO4-'B5 >24-500'-S«rT 2'B _..c J !"'" R3oTXaut.4-81 ’12.750,-R9GTLLOU.4-85 ’13.750,- Mltsubishi 6-'B6 ’18.250.-RIITLB-85 ’13.750,- OpelAscona 1.683 ’ 9.250.-
Rll TL 11-85 ’13.750,- Peugeot 3096-86 ’15.750,-
RIITLB-85 ’15.250,- Peugeot 30585 ’11.500,-

RENAULT
KERRES
KERKRADE

Renault-dealer voor Kerkrade, Landgraaf e.o.

' Jk Renault Kerres

Dom. Mijnstr. 25 - Tel. 045-452424

Golf 1600 cc comfort
3-deurs, 1987, extra's: getint glas, centrale portierver-
grendeling, atlasgrijs metallic, van binnen verstelbare
spiegels, midden-console, GTI-achterklepspoiler,
14.000km.
Ford Fiesta CL 1100
blauwmetallic, '87.
Opel Corsa 12 S
rood, '86.
BMW 316, '87
km.st. 47.000, extra's: getint glas, metallickleur, alumi-
nium velgen, mistlampen, achterklepspoiler, rechter-
buitenspiegel.
Ford Sierra 2.0 GL, '86
met stuurbekrachtiging, 42!000 km, radiovoorberei-
ding, verstralers, grijsmetallic.

Geopend ma. t/m vr. van 9.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uurI 882 H Donderdag koopavond tot 21.00 uur

é^_+ Autoservice
KL HALECO B.V.

Daelderweg 27, Nuth - tel. 045-242192
Uw adres voor diverse topmerken
autoradio's on cd.-spelers.
Tevens inbouwcentrum voor professionele auto-alarmsystemen.

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

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

50 tot 70 stuks voorradig
Geopend ma. t/m vrijd. 8.00-19.00 uur.zat.
9.00-16.00 uur (evt. tel. afspr.). 59956

Ford Scorpio
2.0 GL

LPG-installatie
Bouwjaar 1985
Zwartmetallic
Diverse opties

Canton Reiss

Canton Reiss
geeft u 2 jaar
garantie op

alle
Kadett-

occassions
Te k. VERKOOPAAN-
HANGWAGEN 4 mtr. x 2
mtr., dubbelasser, merk
Dewit, tel. na 21 u. 04490-
-19534.

Jurgen
Automobielen

Alle nieuwe types
Mercedes uit voorraad

leverbaar
Mercedes gebruikt:

300 SI '87 blauwzw.37.4oo
250D'85 roodm 78.000
250D'85rookzilv. .112.000
240D'84 groenm. .133.000
200T'84 groen 81.000
20084 zilverm.
200aut.'87b1auw...46.000
190D'85 groen 103.000
190D'86 rookzilv. ...87.000
190E'85 antraciet...47.ooo
190Eaut. '86 blauw
190E'87blauwm. ...10.000
190Eaut. perl.muth.

23.000
19087 do.blauw
280S79 gr0enm...222.000
300Daut. 77 zilver.m.

ruilmot.
NISSAN GEBRUIKT

Nissan 300 ZX turbo 8-'B7
antr.

Micra SDX 3-drs. '86
zilverm.

Micra SDX 3-drs. '86 wit
Cherry 1.4 Gl 3-drs. 10-'Bl

zilverm.
Cherry 1.3 GL 5-drs. '84

blauwgr.
CherryK-type '85 blauw
Stanza 1.8G1'83....v wit
Sunny 1.6i SLX 4-drs. '87

wit
Sunny 1.7 D SLX 3-drs.'B7

wit
Bluebird 1.6 GL'B3 wit
Prairie 1.8 SGL'B6..grijsbl.
Laurel 2.8SLX D'B7 wit
Laurel 2.8 SGL aut. D '87

brons'
Sylvia 1.8 turbo 4-'B6 .... wit
Nissan 300 ZX automaat

'85 beige
ANDERE MERKEN
Audi 80 Quattro '87

blauwm.
Audi 100 CC Avant'B4

blauwm.
Audi Quattro 2.2 coupé '87

do.groen
Austin Metro 1.3 aut. '86

li.grn.
8MW31610-'B5 rood
BMW 524 TD autm. '86

blauwm.
Fiat Panda 4583 wit
Ford Fiesta '81 bruin
Ford Escort 1.3CL'B6 ..wit
Ford Sierra 2.0 L 3-drs. '87

zwart
Ford Sierra 1.6 CL 4-drs.

'87 blauw
Lada Samara '87 beige
Mazda 323 1.3 LX 3-drs.

'87 do-grijs
Mazda 626 2.0 GLX 4-drs.

'87 blauwm.
Opel Ascona 1.3 S '81

bruin
Suzuki Alto'Bl rood
Toyota tercel 4 WD '84

groen
Langheckweg 36-40

Kerkrade
industr.terr. Dentgenbach

Tel. 045-452570

Te k. Ford TAUNUS 16 L
Bravo uitv. schuifd., trekh.,
lpg, bj. '81 ’4250,-; Merce-
des 280 E autom. t.e.a.b. tel.,
045-270066.
Te k. 4 st. Pirelli WIN-
TERB. 185/65 HR 15. Tel.
045-320381.
VW JETTA C diesel, 2-drs.,
5-speed. APK, 100%, bwj.
oki 1984, ’1050,-. 045-
-740915.
Te k. Opel KADETT 1200
bwj. '80, i.z.g.st. Kakerts-
weg 162, Schaesberg-Lgr.
Te k. zuinige SUBARU 16 -
DL, 4-drs., bwj. '80, APK, r
trekhaak, i.z.g.st. Pr.

’ 900.-. Dacostastr. 20,
Heerlen-Molenberg.

Gevr. schade- SLOOPAU-
TO'S. Tel. 045-411480. .
ROADSTAR vr. loop- 'sloop- schade-auto's, ook
wrakken ook na 18 uur, tel.
752997 of 226346.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr. ~
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Te k. gevr. loop-, sloop- enSCHADEAUTO'S. Tel. 045- -723076, b.g.g. 727742.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.

Auto Valkenburg
Renault4GTL '83
Peugeot 505 '83
ToyotaCamry '83
8MW320 6-cyl '81
Renault 5 Parisienne '83 ]
Renault 11 TC '85 l
Auto Valkenburg !

Wilhelminalaan 19-21, Val- \
kenburg, tel. 04406-12514. i
Te k. VOLVO Amazone
818, donkerbl.. 1967, i.g.st., !
pr.n.o.t.k. 04490-45112. 'BEDRIJFSWAGENS:
Mercedes 207 D '82 dub.
cab.; Mercedes 208 '82 be-
stel; Mercedes 407 TN '83
open en gesloten; Mercedes
407 '83 open; Mercedes 508
'85 bestel; Mercedes 508 '80
'82 open; Mercedes 813 '77
'85 open/gesloten; Merce-
des 814 '85 opne; Mercedes
1217 '84 meubel; Mercedes
1417 '77; VW LT 35 '81 met
laadlift; Ford Escort van
'86. W. Feyts auto's Vaesra-
de 61-63 Nuth, tel. 045-
-243317. *
Het STRALEN van auto-
plaatwerk, velgen, chassis
e.a. (meubels). Bel voor in-
formatie: tel. 045-226000.

swfle irJewVVf Wr^y^M ___W&H*i.
Nu In onze showroom: de nieuwe Alfa 164. ÉflM_ÉÉ___fl___^ IOfwel sportiviteit in zijn meest exclusievevorm. ffjg&ÊEJEM f:''d__?

Met 3 liter V6iniectiemotor (192 pk, top ruim __________________£ F______________T'■'? ■ Z\' *\ Wfö_
230km/h) of 2 liter 148 pk TwinSpark motor. g| WfMEen uitgebreideproefrit leert u datAlfa de .■ ■ VJgrenzen opnieuw heeftverlegd. !PÜH at fes.

Alfa 164 v.a fl 53.800.-. mJÉÊM ___L M Qhl
Leaseprijzen v.a. fl. 1.259,- excl. BTW
gebaseerd op 20.000 km/48 mnd.

Automobielbedrijf ctüi* maa^c/t u*a tfi"*^"* f_\__. oa juntoo /ffiH!-r\
EA WCf\Tf\l \WZ &f\r4UC.ri& "TS 0

"Ai IVU4ULC Autocentrum SANDERS BV Akerstraat 128. vlis^/Edisonstraat 23, nabij draf- en renbaan Schaesberg-landgraaf. telefoon 045-321088 Brunssum, tel. 045-251644 |.„ ■ -. .- - ■ \- ' " " " '

Rij nu en betaal in I
mci 1989*

Fiat Panda 34 rood 1986 Fiat Uno Turbo IE rood l9Bj/
Fiat Panda 750 CL, okm wi° 1988 #% A / Fiat Ritmo 60 L 5-drs. wit 19
Fiat Panda 1000 CL, okm wit 1988 ■ ■ Fiat Ritmo 60 CL groenmet. IV* I
Fiat Uno 45 Fire donkerrood 1987 fmr\. Fiat Ritmo 60 CL blauw ] _A
Fiat Uno 45 Fire blauw 1988 /»1 Fiat Ritmo 60 L Carrara wit Wm
Fiat Uno 45 Jolly, okm blauw 1988 / W Fiat Ritmo 70 S bronsmet. 19H
Fiat Uno 45 Jolly, okm zwart 1988 _ _. _

1C _. ~ .oflfl
Fiat Uno 70 SL grijsmet. 1986 UAMtü Fiat Croma IE SL blauw
Fiat Uno DS 5-drs. grijsmet. 1986 [Wl IC Austin Metro Special wit

* Vraag vrijblijvend naar onze voorwaarden

anaa AUTOBEDRIJF !
HARRY SCHOBBEN :
Tegelstraat 3, Brunssum, 045-250675

FiAT, EEN BROK TEMPERAMENT

If il P"% AAA JU \ ■■/v.i

Nu in onze showroom: de nieuweAlfa 164. ■MfiÉiiilÉf^^ ffIMÏOfwel sportiviteit in zijn meest exclusieve vorm.
Met 3 liter V6injectiemotor (192 pk, top ruim ■;■:**» WmÊÊÊÊ-é'^t- Zm:wmÊÊÊkA__L________>_m___é_____l MPH*
230km/h) of 2 liter 148 pk TwmSpark motor. Ü^V E IBüEen uitgebreide proefrit leert u datAlfa de .fl M V I, Pa,

grenzen opnieuw heeft verlegd. HM H jgX'
Leaseprijzen v.a. fl. 1.259- excl. BTW Jögebaseerd op 20.000 km/48 mnd.

AUTOBEDRIJF ARCO ■ STEIN s 04490-32026 g
COUMANS, HAVENSTRAAT 25 <&** maaAtcü «*>y cr *i>*u&nc£

BESTELLERS, bussen en
bedrijfsauto's, luxe auto's
grooten klein, verhoogd en
verlaagd, open laadbakken,
enkel en dubbel cabines,
ook diverse luxe auto's in
alle prijsklassen. Donny
Klassen 8.V., Meerssener-
weg 219, Maastricht. Tel.
043-635222 of 043-634915.

Tek. weg. omst. OPEL Cor-
sa Swing 4 mnd. oud. Tel.
045-463389. Na 18.00 uur.

Te k. Honda , CIVIC
5-speed, bwj. '84, ’6900-,
AFK. 04490-10165.

Grote najaarsopruiming
bij Fiat Sittycar Geleen

Fiat 12783 van ’ 6900,-voor ’5900,-
Panda 34 '85 van ’ 8500,- voor ’ 7900,-
Panda 750 L '86 van ’ 8900,- voor ’ 8250,-
Panda 1000CL '86 van ’ 10900,- voor ’ 9900,-
Uno 60 S '86 van ’ 14500,- voor/ 13900,-
Ritmo 65 L '82 van ’ 5900,- voor ’ 4900,-
Suzuki Alto '84 van ’ 8500,- voor ’ 7900,-
Renault 9 GTL i.z.g.st. '84 van ’ 11900,- voor.,’ 10900,-
Div. goedkope inruilers onder de ’ 4000,-, boven

’ 6000,- 3 mnd. garantie.
Kom nu en vergelijk

Sittycar Geleen, Rijksweg Noord 84,
04490-43177, Geleen.

'G.G. AUTO'S biedt aan:
Volkswagen Scirocco GT
met uitbouwset enz.:Volkswagen jetta 1600 met
div. extra's 1987;Renault 25
V6injectie met alle extra's
1985; Honda Accord 4 drs.
1984; Ford Escort diesel
1985; Opel Kadett station-
car diesel 1983; Ford Escort
laser 1984; Ford Escort met
Ipg 1981; Fiat Ritmo spec.. 1983 zeer mooi; Mazda 323
autom. 1983; Honda Civic
1300 luxe 1981; Citroen BK16 TRS 1983; Citroen Visa
GT 1982 enz. enz. ook div.
inruilers, eigen service-
diesnt, degelijke garantie
vanaf /551)0,-, Ook het
adres voor auto-onderhoud.
Alle accesoires voor uw
auto in onze shop. Totziens. G.G. Auto's Heeren-weg 286, Heerlen (grote
weg Heerlen-Brunssum).

Te k. PEUGEOT 205 u|
april '88, 21.000km.*'!
Fr. ’23.000,-. We^J426000 tst. 318, thUJ*!
740857. Jk
Te k. OpelKADETTJJback bwj. 5-'B6, 9
20.600, zeer goed oV_- Tel. 04404-1433. A^

MET EEN OCCASION VAN OPEL HEMERA
rKÖ^TSHgSSI BENT U WINTERKLAAB

3 MAANDEN GR^SrüIKT JUBILEUM AANBIEDINGEN
BETAUNG OP NikuJ. iwbiib<i,iinjJ AL ONZE OCCASIONS BOVEN DE <j1 978 ’7500,. WORDEN 1 98'

I -; ■ „.nvUIV/lAA'L \ ■.AFGELÊVERD.METGROTEBEURT
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Vouwwagens ontkomen niet aan
grijsrage

Konden vouwwagens en vouwca-
ravans vele jarenop een trouw en
constant koperspubliek rekenen,
het ziet er nu naar uit dat meer
mensen voor dit kampeermiddel
gaan kiezen. De fabrikanten heb-
ben er in elk geval genoeg ver-
trouwen in om zich te wagen aan
modekleuren. Zoals te verwach-
ten is die modekleur grijs. Zelfs
een toch vrij 'raditioneel merk als
Alpenkreuzer ontkomt niet aan
deze trend zodat dit merk nu zijn
modellen met het bijvoegsel
Champion in een grijze kleurstel-
ling aanbiedt.

Wie de voorkeur geeft aan het ver-
trouwde bruin die moet naar een
Winner-uitvoering vragen. Men
wint daarbij in elk geval in de por-
temonnee, want de Champion-uit-
voeringen zijn honderd gulden
duurder. Een andere verbetering
aan deze van oorsprong Oostduitse
vouwwagen is dat alle modellen nu
zijn voorzien "an een thermisch be-
veiligd driepits gasstel.

Het Deense merk Combi-Camp
heeft ook nieuws te melden. Het
kleinste model, de Marco Polo
heeft een volgeschuimde dubbel-

wandige kunststof bak gekregen.
De totale constructie is daardoor
niet alleen lichter geworden maar
men hoeft ook niet meer bang te
zijn voor de gevolgen van een wat
vochtige kampeerplaats. Een bij-
komend voordeel van het gebruik-
te materiaal is de hoge isolatie-
waarde, waardoor de disselkeu-
ken meteen als koelbox fungeert.
De tenten van de Combi-Camp
kunnen makkelijk van de wagen
worden gedemonteerd, waardoor
de keuze van tentkleur niet tot
meerprijzen hoeft te leiden. Wie
een beetje wil opvallen op de cam-
ping moet maar naar één van de
Franse tenten vragen. Voor dat
land levert Combi-Camp namelijk
ook paars tentdoek af.

Een oudvertrouwd merk op de Ne-
derlandse markt is Paradiso. Op
deze Caravan-RAI brengt de Apel-
doornse fabrikant, naast de beken-
de types een Beach-uitvoering die
zich ondermeer onderscheidt door
de lichtgrijze kleur en het witte in-
terieur. Verder brengt BEMI met
de Esterel Caramatic 34 UT een
vouwcaravan met een voor Neder-
land unieke indeling: drie per-
soons dwarsslaper met in de lengte
geplaatste keuken en toiletruimte.

r et interieur van derazendsnel op te zetten Maico Polo van Combi Camp.

Limburg
in de Rai
fek
4. °P Limburgse deelnemers
C^e Caravan + Camping Rai:

Bergland Stem,
jj^akerij Eilers Roermond,

(j 6 <?hs Caravanimport Kerkra-
[j^American Cars Schimmert,
L r ant Import Maasbracht en
s^^otorhomes Landgraaf.

Feiten en
en cijfers

\V0 pamping + Camping Rai
t. gehouden van vrijdag 25
% J^oensdag 30 november.lij^e tentoonstelling is dage-
lBiv_ geopend van 10.00 totk^ uur.
% gan9sprijzen: 12,50 gul-
W u OOl Jeu9d van 4 t/m 11

' houders van Pas 65 5 gul-

* D-P.
1 f..'loens de Caravan + Cam-t'ïg? Rai is de gecombineerde
It^-Toegangsregeling van

Kg Ci« vanaf vrijwel alle NS-sta-i^m Nederland.
8u 6t expositieprogramma be-
lt^. 1 uit vouw-, toer-, sta- enC °rcaravans, kampeerauto's,

ten-kampeeruitrustingen, °n-

V en, toebehoren, acces-'ok5s alsmede toeristische in-k^atie.
<k?et aantal exposanten be-***9t 216.
i !_ ■b^ ai-bezoekers vanuit Lim--I^9 reizen per trein het beste
tty» NS-station Amsterda-

Vandaar rijdt een
'S, j~aar de Rai (üjnnummers: 8,
t^ '3); reisduur circa 10 minu-!s^itstaphalte Europaplein.

auto

Pvramidetent wint
het van de bungalow

wel de bungalowtent wel nooit echt zal verdwijnen, alhet maar vanwege het qua stahoogte riante oppervlakte,
et de zogeheten pvramidetent die snel aan populariteit
j* voor het familiekamperen. Tentenmaker De Waard komt6e* toe dit model destijds geïntroduceerd te hebben, het-*«ten merkt door de vraag in de kampeerderswereld bij
*|en van een pvramidetent: „Is het een échte De Waard
' " On de meeste gevallen hoeft de vraag nauwelijks ge-* te worden, omdat de navolgers öf kiezen voor een wat£»ere kleurstelling öf dat de zeeg (de vloeiende lijn van. tenten vraagt haast om zon scheepsbouwterm) wat stei-

jjet ook zij, in de RAI zal men bij-

' alle grotere tentenmerken een
vijftien jaren en met een goedkope
tent met slechte snit heeft men elk
jaar de ergernis dat hij niet makkelijk
op te zetten en mooi af te spannen is.

£* Pyramides, van zowel in prijskwaliteit uiteenlopend niveau,n- Men dient zich niet al te veel, e Prijzen te vergapen. Met een
tent, zorgvuldig behandeld,

zonder problemen tien tot

Is een 'De Waard' beduidend méér
dan een tent, er is nog een tweede
tentenmaker die een produkt levert
dat met de benaming tent wat te kort
wordt gedaan. De firma Karsten
(Zwaag) is al sinds tien jaren de pro-
feet van de opblaasbare koepeltent.
Deze tenten hebben geen stokken of
een frame, maar worden 'op de
been' gehouden door opblaasbare
ribben. Het voordeel van deze con-
structie is dat het opzetten zeer een-
voudig is. Wanneer het grondzeil is
vastgepind hoeft men alleen nog
maar de ribben op te blazen, des-
noods met een op de auto-accu aan-
gesloten elektrische pomp, en de tent
staat. Als extra zekerheid kan men
nog een paar stormlijntjes spannen
maar daar heeft men het ook mee ge-
had. Aangezien deze tenten werden
uitgevoerd in het oerdegelijke KS2O2-
-doek hadden ze één bezwaar en dat
was dat ze een klein beetje aan de
looiige kant waren. Voor een fiets-
kampeerder was een 'Karsten' te
zwaar. Gelukkig is daar met de komst
van het lichte KSOOI doek verande-
ring in gekomen en biedt Karsten de
200-serie ook aan in een 'lichte' uit-
voering die gemiddeld zon 5,5 kilo
lichter is als de normale 200-serie.
Nieuw van Karsten op de Caravan en
Camping RAI is een aanritsbare
boogluifel die nog door een extra
voorwand kan worden afgesloten.
Wie trouwens belangstelling heeft
voor dit soort tenten, ze zitten in de-
zelfde prijsklasse ?ls die van collega
De Waard. „Maar je hebt mensen die
gaan er echt voor sparen," merkt ten-
tenmaker Karsten op.
Een geheel andere ontwikkeling
heeft te maken met het groeiend le-
ger van terrein-autobezitters. Moeten
zij zich de rest van het jaar behelpen

met dollen in het opgespoten land, in
de vakantieperiode zwermen zij uit
naar ruige verten die hun voertuig
meer emplooi bieden. Meestal wor-
den dat zwervende vakanties in ge-
bieden met niet al te veel grazige
campingweiden. Vandaar dat voor
deze groep de auto-daktent in her-
nieuwde belangstelling staat. Voor
een staand kamp zijn dit soort tenten
niet zo handig omdat auto en tent zijn

vergroeid tot een Siamese tweeling.
Wie gaat trekken en er niet zo in ge-
looft na een dag rijden door Zweeds
Lapland nog een keer uitgebreid een
tent op te zetten die kan er veel ple-
zier van hebben. Men moet er alleen
wel rekening mee houden dat deze
tenten, die gemeenlijk niet groter dan
tweepersoons zijn, stevig aan de prijs
zijn en dat het gewicht al snel de ma-
ximale daklast benadert.

" Autodak-
tent bezig aan
een beschei-
den come-
back.

Avis Autoverhuur
" Sinds kort kent Hoensbroek een
vestiging van Avis Autoverhuur. Aan
de Akerstraat 20 is er keuze uit vele
modellen personenauto's. Avis
Autoverhuur Hoensbroek is van maan-
dag t/m vrijdag geopend van 9.00-
-18.00 uur, op zaterdag van 10.00-16.00
uur. Telefoonnummer: 045-229540.

Boete voor onverzekerd rijden
De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
in Veendam krijgt volgend jaar juli de be-
voegdheid automobilisten en motorrijders
die onverzekerd rijden, een geldstraf op te
leggen. De Rijksdienst had die bevoegdheid
al voor voertuigzitters die de jaarlijkse APK-
keuring niet uitvoeren.

De onverzekerde voertuigbezitters worden
opgespoord via het centrale bureau voor
motorrijtuigenbelasting. Deze dienst, die

zon 3,5 miljoen foto's van voertuigen per
jaar maakt, laten die gefotografeerde kente-
kens bij het RDW al controleren op APK en
straks dus ook op verzekering.

In januarikunnen alle onverzekerde wegge-
bruikers al een brief thuis verwachten waar-
in de RDW hen meedeelt dat zij niet geregis-
treerd staan als zijnde verzekerd. Zij hebben
dan nog tot juli de mogelijkheid hun voertuig
alsnog te verzekeren of de zaak te regelen

met hun verzekeringsmaatschappij. Vanaf
die datum krijgt de onverzekerde een schik-
king thuis van het RDW van vierhonderd gul-
den. Wordt die niet betaald, dan wordt de
justitie ingeschakeld. Dat kan leiden tot een
boete of ontzegging van de rijbevoegdheid.
Wordt iemand voor de tweede keer gepakt
dan worden de gegevens direct door het
RDW naar de justitie gestuurd. In Nederland
rijden momenteel zon 500.000 onverzeker-
de voertuigen.

Keuken in
hutkoffer

" De firma Auto-Express biedt
speciaal voor bezitters van terrein-
wagens op maat gemaakte veld-
keukens. In een transportkoffer
wordt dan, naar de wensen van de
koper, een zo compleet mogelijke
keuken gebouwd. De keukens zijn
stevig aan de prijs, maar dat wordt
gecompenseerd door een fiscaal
voordeel. Wie met behulp van zon
container zijn auto omtovert tot een
camper loopt geen risico dat hij
een nabetaling moet doen omdat
zijn voertuig wordt opgewaar-
deerd van grijs naar geel kente-
ken. In de kleinste uitvoering bevat
de kist een éénpitsgascomfoor en
een wasbakje maar in een groter
model heeft men de beschikking
over een eigen watervoorraad (in
roestvrij stalen tanks), een meer-
pitsgascomfoor en een wasbak.

Camping/Caravan
Rai in details

" De kampeerder die de bewoon-
de wereld verlaat zit met het pro-
bleem dat hij dan ook afstand moet
doen van een handige energiebron
als elektriciteit. De auto-accu kan
een korte tijd overbruggen, maar
heeft ook zijn eind. Vandaar dat er
een markt is voor alternatieve
energieleveranciers. Diverse ex-
posanten bieden zonnepanelen,
maar wie niet zo gelooft in mooi
weer kan beter even kijken bij de
stand van de firma CMC waar een
Rutland windgenerator is te zien.
De windmolen die zijn werk al
doet bij een windsnelheid van 1,8
meter per seconde is leverbaar in
een 12 en een 24 voltsuitvoering en
heeft een vermogen van 50 Watt. Er
is ook een model bestemd voor de
montage op boten.

" Veldkeuken in hutkoffermodel

Opklapbaar
gascomfoor

" In de meeste kampeerwagens,
vooral die door noeste zelfwerk-
zaamheid worden gebouwd op ba-
sis van een bestaande bestelwa-
gen, is het vaak woekeren met de
ruimte. Wie dan rekening moet
houden met voldoende zitplaatsen
heeft soms met meer de ruimte
voor een compleet keukenblok. Nu
kan men dat aanrechtje meestal
nog wel missen, maar wat lastig
blijft is dat men dan weer veroor-
deeld is tot een los gasstel. De fir-
ma Hilbrant (Maasbracht) brengt
voor deze categorie het opklapba-
re tweepits gascomfoor Sailor van
het Duitse merk Enders. Zoals de
naam al doet vermoeden is het
comfoor eigenlijk gedacht voor ge-
bruik aan boord van kleine jachten.
Een bijkomend voordeel van deze
maritieme bestemming is dat het
geheel is uitgevoerd in roestvrij-
staal. Het comfoor kost 349 gulden.

Water met
eigen zuiveraar
" Drinkwater blijft, met vakanties,
een punt van zorg. Ook wanneer
het kraanwater betrouwbaar is,
blijft er soms een bijsmaakje aan-
zitten. De firma Verta (Vught) be-
looft dat er met waterfilter Aqua
Pure een eind komt aan dit mal-
heur. Het filter kan op elke kraan
worden gemonteerd. Is het filter
eenmaal gemonteerd dan kan men
het naar wens aan of uitschakelen
zodat men slechts om de zes maan-
den het filterelement hoeft te ver-
vangen. Het complete filter kost 59
gulden.
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j_t£CORSTENS-
__&T VERSCHUREN
«W* Helmond koopt

Zat. 19 nov. mankanaries lichte
kleuren 9 popjes alle kleuren 4
rode & roodzalm man & popjes 12
kneu- & sijsbast. 10putterbast. 25
pst kopen ook glosters. witte &
kuifkanaries. d.duiven 10 zebras 6
park. 6 meeuwen 4 rijstvogels 15
personatas 25 roseicollis 10 pp.
Brengen: Sittard 9.30-10.30 u. Put-
straat 10 Terblijt 12-1 u. Rijksweg
46 Beek 2.30-3.30 u. Maastrich-
terln. 7.

Te k. wee. verbouwingpro-
fessioneel ZONNEKANON
nieuwpr. ’27.000,- nu

’ 6000,- tev. prof. kassa
merk Hermes, type 808a,
nieuwpr. ’ 6000,- nu ’ 2000,--. Tel. 045-311580.
Te k. AQUARIUM 1.50 x
0.50 x 0.50, met toebeh. en
vissen en reservebak. Tel.
045-456823.

KLEUREN T.V. te koop
weg. omst.heden, 045-
-270X183.
Ant. SLAAPKAMER, vitri-
nekast en eiken kleerkast,
tel. 045-726389.
Te k. wegens omst.h. WAS-MACHINE i.z.g.st. Tel. 045-
-319435.
Fa. Quaedackers biedt aan
leren dames- en HEREN-
JACKS, rokken en broe-
ken. Uitlsuitend voor han-
del, tel. 045-462000.
VLOERTEGELS 30x30 cm

■Ie keus ’ 24,50 p. m 2, div.kleuren mcl. BTW, tegel-
handel Janssen, de Hut 7,
Gulpen, tel. 04450-1970.

Halve prijzen
Pakken, japonnen,
leatherlook, truien,
blousen, rokken,

pantalons. De hele
kollektie van Gin Fiz
Halve prijzen
Mode Haan

Hoogstr. 98 Landgraaf
200 m nabij winkelcentr.

Eiken BALKEN bv. 7x7

’ 5,-/m, 10x10 ’ 10,-/m,
20x10 ’20,-/m enz. Alles
kan eeïmpreen., geschaafd
en/or thuis bezorgd wor-
den. Houtzagerij Windels,
Bouwberg Brunssum. 045-
-270585.
Te k. ALLESBRANDER
pr. ’ 150,-; Tel. 045-727879.
Compl. BABY-UITZET
Vr.pr. ’850,-; 4 zits elect.
auto vooruit + achteruit, tot7 jr. Vr.pr. ’ 750,-. Tel. 045-
-443316.
Te k. 2-delige BABYKA-
MER en baby-autostoeltje.
04492-3421 of 043-618124.
Te k. zw. eiken staande
KLOK Westminster uur-
werk ’ 1750,-. 045-459591.

Te k. wgns. sterfgev. ROL-
STOEL. Pr.n.o.t.k. Tel.
04490-34901.
Te k. complete SUPER 8
FILMAPP., bestaande uit:
camera, projector met ge-
luidopname en -weergave,
proj.scherm + tafel, dag-lichtmonitor, plakpers,
filmzon, montageviewer

' ’ 450,-. Heuvelstr. 32 Meers-
Stem. Tel. 04490-31300.
Te k. Philips STEREO-
INST. 2x 18W, radioverster-
ker met pickl-up en boxen

’ 175,-. Philips cassettedeck
’75,-. Heuvelstr. 32 Meers-
Stem. Tel. 04490-31300.
Hollandse HOUT-KOLEN-
KACHEL i.z.g.st. Cam-
briumstr. 37 Zeswegen-
Heerlen. Na 18.00 uur.
KERSTDENNEN te k. ge-
kluit of gezaagd, tevens
Amorica's. Inl. 045-323176.
Te k. Mechelse EETHOEK
en vierkante witte salonta-
fel. Tel. 045-410347.
Te k. CHESTERFIELD le-
ren bankstel, barokstijl eet-
kamer en enkele Perz. tapij-
ten, als nieuw. 045-223094 of323*751.
WASAUTOM. Miele en
wascombi AEG m. garan-
tie. 045-325819 of 043-
-255489.
Te k. Gotische EETKA-
MER. Tel. 045-259363.
Te k. JUKEBOX iets ap-
arts. koopje. Tel. 045-
-224224.
Te k. 2 kleuren TV'S, 1 van
12 kan. ’350.- en 1 van 12
kan. ’ 150,-. 045-322253 lfst.
na 18.00 uur.
Te k. BONTJAS Bisam
(lang), mt. 38, vaste pr.

’ 1500,-. Tel. 045-457088.
Te k. compl. BABYKA-
MER, met veel extra's,

’ 175,-; suede jasjemet fran-
jes, ’ 125,-; nertsbontjasje,

’ 250,-. Tel. 045-226669.

Pracht, massief blank eiken
BANKSTEL vr.pr. ’ 1475,-;
zwaar blank eiken hoge
buffetkast vr.pr. ’ 1875,-
-iets moois 045-323830.
Te k. partij 2e hands BAL-
KEN en openhaard hout,
Haanweg 19A, Landgraaf,
tel. 045-314184.
Te k. MOTORPAK en mo-
torjas, tel. 045-323657.
Te k. WILDWATERKANO
merk Rofra/Stip Yaks met
nw. peddel, te bevr. 04759-
-1164 na 18 uur ’ 650,-.
Te k. wegens verhuizing:
tafel m. 4 stoelen; WAND-
MEUBEL z/w; babybed
compl.; babybox; babywa-
fen; autostoel v. baby; ijs-

ast; stereoset (Akai); aqua-
rium (1.25 m); grasmaaier;
eik. bankstel m. gebl. kus-
sens; grill, tel. 04490-24446.
Voor ST. NICOLAAS: ora-afietsen 24-26-28 inch v.a.

’ 250,-; dames- en herenfiet-
sen v.a. ’275,- meerprijs 3
versn. trommelremmen

’ 100,-; trimfietsen v.a. '’ 295,-. bestel tijdig daar wij
zelf assembleren. Fa. Sue-
stra Susteren 04499-1379.
Oude eiken ééndeurs
BROODKAST (bxhxd
110x160x40) ’B5O,- Weiien-
bergstr. 154, HoensbroeK.
STEREO + BOXEN en
VHS-video te k. Als nieuw. :
045-727669.
Te k. rechtstreeks van Duit-
se fabriek kunstsof RA-
MEN en deuren met mon-
tage. Zonder tussenhandel
beslagen prijzen, tel. 04490-
-47353.
Te k. BRANDHOUT, ge-
zaagd op mt. ’3O,- p. m 3,

vracht f 20,- Industriestr. 7,
Nuth. Afh. zat. tussen 9 en
15 uur, 045-242400.
Te k. engelse jonge FOX- '.
TERRIËRS, nieuwe kin-
derwagen m. sportwagen
’l5O,- A Ge Water 28, iSchinveld, tel. 253582. '■

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.
Te k. ANTRACIETKO-
LEN, ’ 17,- per zak; gratis
bezorgen. Tel. 045-720729.
KERSTGROEP 15-26 cm.
v.a. ’ 100,-, tel. 045-250583.
HOUTHANDEL Impreg.,
voor al uw hogedruk geïm-
pregneerd tuinhout, huis-
jes, eiken bielzen enz. Door
eigen produktie lage prij-
zen. Bezorgen mog. In de
Cramer 104 Hrln. Tel.
751687.
Te k. originele Luxaflex
LAMELLEN, kl. lichtgrijs,
breed 535 cm, hoog 259 cm,
kamerbreed en kamerhoog,
openend vanuit het miei- _
den, 2 jr. oud, nieuwpr. ,
’ 1650,-; te koop voor ;

’ 950,-; Te bevr. na 18 uur, Jtel. 045-222281. ï
Te k. GASFORNUIS merk r.
Etna, kl. donkerbruin met 1
toebeh. Prijs ’150,-; Tel. i045-222281 na 18 uur. 5
Goede KLEUREN TV'S ï
met garantie, Philips groot- rbeeld va. ’ 145-, zeer grote c
sort. tv's. Occasioncentrum f
Geel, Grasbroekerweg 25, (
Heerlen, tel. 045-724760. j
DIEPVRIESKASTEN en \
-kisten, was- en droogauto- tmaten, kooktoestellen, cktv's, video-, audio- en ste- (
reo-app., tegen de helft van "de prijs. Vriesko, Sittarder- J
weg 132 en 136, Heerlen. 1Tel. 045-727342. 's Maan- 3dags gesloten. r

De hoogste prijs v. oud pa- (pier en metalen. IRIK, Pap- \persjans 36 Heerlerheide, ;
045-212913, na 18 u. 045- <253209. 1

tempo-team
uitzendbureau

Wij hebben werk voor m/v

voorbewerkers
bij een bedrijf in de omgeving van Bom. De
werkzaamheden bestaan onder andere uit
het schuren, plamuren en voorspuiten van
auto's. Wij vragen van u enige praktijkerva-
ring, datu in het bezit bent van een diploma
en dat u de militaire dienstplicht niet meer
hoeft tevervullen. Wij biedeneen goedsalaris,
8% vakantiegeld, wekelijkse uitbetaling via
bankof giroen een baan met goedetoekomst-
perspectieven.

Vraag vrijblijvend voor meer informatie over
bovenstaandevacature naar Karin Poelman
of Mariëtle Schutgens, afd. industrieperso-
neel, tel. 04490-14222. Of kom langs.

___________________________________________________________________________________________^^, 4

% TILTRJ
Wf industrial maintenance&seiw

Tiltra BV - industrial maintenance & service is cc"
dynamisch bedrijf, gevestigd in Geleen en
gespecialiseerd in de uitvoering van
onderhoudswerk in betrekking tot de procesindusf1

Gevraagd met spoed
voor langdurige projekten

" constructie-bankwerkers
die zelfstandig kunnen werken

" CO2-lassers

" pijpfitters

" cv-monteurs

" loodgieters
Voor alle funkties is ervaring beslist vereist.
Uitstekende salariëring en prima secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Tel. tijdens kantooruren 04490-55522; tot 18.00 uü' [
(zaterdags van 9.00-13.00 uur).
TILTRA BV, Burg. Lemmensstraat 125a, Geleen.s, ;

GOUD, zilv., munt., postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109 Geleen.
Tek. gevr. oud ijzer en ME-TALEN, sloop en schade-
auto's. Tel. 045-272216.
272516, ook 's avonds.
KLEURENTELEVISIE
met teletekst gevr., ook vi-
deo's en stereotorens, de-
fect geen bezwaar. Tel.04406-12875.
KLEURENTELEVISIES
va. 12 kanaals, video's, VHS
en stereotorens gevraagd,
defect geen bezwaar. Tel.
34406-12875.
Defecte KLEUREN-TVS
vanaf 1980 (typenummervermelden). 045-723712.
Tek: gevr. sloop- en SCHA-DE-AUTO'S, afg. vriiwa-rmgsbewiis. Gratis afhalen.Tel. 045-216475 of 727711.
re k. gevr. AANHANGWA-GEN ± 2.5 mtr. geen zelf-bouw, tel. 04490-14161.
Gevraagd AANRECHT
1.70. Tel. 045-310706.

I _ J
Te h. of te k. in HEëPJlux. 2-kamer-apparte11.geschikt voor 1 a 2J

uishouding. Tel. u
2605. s

1 pers. ZOLDERAK
TEMENT met doiid*
toilet (nieuw), 5 min^Heerlen voor studeï>',
werkend pers. Tel-
-721268.
Te h. KAMER in st{j
tenhuis aangeb. va. I' 1'
Tel. 045-721268.
GEMEUBILEERDE (
mer te h. Anjelierstr-»
Heerlen. Tel. na l"'
214246. A
Te h. APPARTEMË{3
natuurgebied. Tel.
2120. y

Te h. centrum M
1-pers. APPARTEM'
huurpr. ’535,00 üA.
maand. Inl. Van Ger*
Van de Geer b.v., tei-
-252425. __y

t VANAF MAASTRICHT AIRPORT '"Ah naar de ;
EILANDEN

) **$&>*■ ( ELKE WOENSDAG EN // *>/-^ VRIJDAG TUSSEN /■
€> yy \ 16 NOV. EN 9 DEC. y

______________ Bs* ■/// 'XSmfk ..« -""■-'" jj^BlfiQE, '. <*&B| ... yfa-%0%. ■'" niBF *____ mHr ______» *W

O ICs OO Hoe-iar* ._______^_____________ ,*s& __-.......^^H^ ■-■-■><>-■

__4 *' ________________ ____________ i|i|||WM"--.'.—~., . jH :' "—»'4w«i '■■^w, '■■■'■''"*_\*tm

f Informatiefolder en boeken bij: un9aow
A

j reisburo vanhulst #r®'
j hetweestkoniplete reisk>uro! *f BEEK Winkelcenter Makado, 04490-78585 ■ BRUNSSUM Kerkstraat 240, 045-259292 ■ GELEEN Markt 114, 04490-49755 A
_\ HEERLEN 0. Nassaustraat 15, 045-715555 ■ KERKRADE Theaterpassage 17, 045464800 ■ MAASTRICHTKesselskade 63, 043-212741rf 045444646 ■ SITTARD Markt 37, tel. 04490-12960 ■ VALKENBURG Th. Dorrenplein 10, 04406-16161 a

GROTE EMCO
DEMONSTRATIE-DAG

Bil HOENS
ffiirr"! Zaterdag 19 nov. staat het vertrouwde merk Em^

rj /VT'ERIJA" f ÏIB in het middelPunt van de belangstelling. Interessante ;Art-» *"** _*p^E_\M I kxVjLa,,. demonstratiedag bij Hoens Uzerwaren vakhandel
4AMIIW ! lffflV inGeleen-V%« JL^^^^ 1 QCrïiï Vakman én doe:t-zelver zijn van harte welkom! IM>+r «enftiuiß TÖu Gedurende de hele dag zijn er 0.a.: i

\/&N 10.00-16^ uu | <=rb % Emco produktdemonstraties.
H|ll| II " Speciale Emco aktie-aanbiedingen
KlllllU I -^^^^^^^===31 met veel PriJsvoordeel

* a\bewerk\ngs- 1 /Sjgßv^L. /^| | " Emco-informatiestand waar uuw klusproblemen
machines IfcsjJ^M:*' 'L a.

r__j|ll aan professionele adviseurs kunt voorleggen.

ess^_^^^^^_r^lac ... tot zaterdag bij Hoens!

Ivoor alles . . . voor iederéén! \

■ I Hoens bv Uzerwarein!
GELEEN, Annastraat 29. Tel. 04490-47700 [O ijzerwaren vakhandel I Gro,e ei9en ParkeerP|aa,s s

* «■ ■. (ingang Mauritslaan) iI " I "f
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Voor teksten uitleg
bent u

van hartewelkom.
Wat uook schrift, bij ons vindtu nu deideale

j |y oplossing.De nieuwstelijn schrijfapparatuurvan
Philips. Voor brieven, rapporten, een jaarverslag

I^f' ;■'■ ■■* ■s- -»■ -«-»-■«■ ■■■■> ■■«Z:^...i | j^||g| P*"* MëËÊ ofzomaar een kattebelletje. '"«<x> ss Neem bijvoorbeeld denieuwe Videowriters,

VW 2100. Draagbare electronische schrijfmachine. VW 2300. Draagbare electronische schrijfmachine. scnrÜven- geholpen door tal van nederlands-
j^mpact en lichtgewicht, dus makkelijk mee te nemen. Heeft, naast de eigenschapen van de VW 2100, de tfl i:dp inQtn lptipQ Qnpllind«pnntrnlp tpksten,Verwisselbare Margrietschyfverkrijgbaar in 6 verschil- volgende extras. Woordenlost van 50.000 woorden voor iailge instruclies- öpeilingscontroie, teKSien

Jjncle uitvoeringen. Volle regel correctiegeheugen. Wist spellingscontrole.Geheugenendisplayvanresp.7.oooen nnoiflJ,n pn kpwprkpn kei irid afdrukken hetgoordenen hele regels met één toetsaanslag. Autoreturn 16 karakters, om brieven en formulieren naarbelieven op opsidan en Dewemen, Keung aiurui^ei ... net
oor automatische terugloop bü einde regel, en mogelijk- te slaan en aan te passen.Brede wagen, en instelbare pitch . .__, . -a ~ _< _"".heid tot centreren. Brutopnjs: f469,-. voor 10,12 of 15 karakters per inch Brutoprüs: f995.-. z«n maar een Paar van de Uitgebreide mogelyk-

heden. Eigenlijk doet 'n Philips Videowriteralles
m»im p, om uw tekst perfect geschrevente krijgen.

ril . „.,. ~- Of neem de nieuwe Typewriters, met ver-

/"*' mmmmèmm-mÊmiMèm mM" _m..^éSËSiSS^- - wïsselbare Margrietschyf. Bijzonder compacte

"—*m m lichtgewichtenwaarop u methet grootste gemak

KhMP § mmmmggi^^^ggmggmggmm schrijft.En weerwist. Want dè PhilipsTypewriters

I wissen met één toetsaanslag woorden of zelfs
_\ B heleregels. De VW 2300 controleert zelfs de

Hm '■-■■'**
spelling van zon 50.000woorden. Zodat u nooit

$ZXÊsWm ,iilil' meer hoeft te twijfelen. Ofte weifelen.
y ',**________&!S_P*^_Pf!,o__ïvË»__, :"'"" _f^yJE^^*_T, .^ .■■'

i».nawipb -ft^jy'^mtilm^^V^^^^w^^—^jï^

*""'" nmiiiMimi^ _W m graag alle tekst en uitleg over het nieuwe, schrijven.

' _" Tekstverwerken op z n makkelijkst, dat VW 4260. De Videowriter met nog meer mogelijk-
/edt deze Videowriter, met ingebouwd beeldscherm en heden dan de VW4160, dankzij o.a. ingebouwde high W " 9 r%V *ï*' Voorzien van intern geheugen. speed 3,5"-diskettestation voor onbeperkte tekstopslag. l^^\7i_F^Ï* W l^^ill 11^^li ( emieuwd toetsenbord. Tijdelijke opslag van 4 pagina's Onthoudt op elke floppy zon 140 pagina's tekst. Die uop 11 1 1UllL/i3*> V^t- Uitgebreide mogelijkheden voor opmaak en elk gewenst moment glashelderop het scherm kunt ■■■■-■_J___m_bb_b_____________________________________________________________^_______________i

/. jukken. Uit te breiden met spellingscontrole in vele krijgen. Dus: probleemloos tekst aanpassen,bewerken en ♦jWWWfTaS!#gSllHffiTaffM
} Nederlands. Brutoprys: f 1.099,-. afdrukken. Brutoprys: f 1.699,-. IffijzlElKMiKH

; Sokla B.V. Bijsmans Kantoormachines
Schaesbergerweg 126 Grispenstraat 23
6415 AK Heerlen 6367 HN ÜbachsbergTel. 045-724379 Tel. 045-752432

Philips g
Vii^NSTALLATIEwVr *s 200 tot 300 va. bja-Pr- /500,-. Tel. 045

W,.C°.mbi 1.5 + gas '8.iVV-Pr.st. Autobedr
Zandweg 160Q^04i416023.

h Jrp,LS 160°- bj- '79üsp; serf. onderh. Vr.prt>^J_gl. 045-414659.
Sl^ 323 I bj. '838 vi?,od-. Hartge uitv
l"i,+ Ie ass'! °-a' lereriJel nï inch. sportwie

2 liior^io 20 CL '87*Uèlsta 1100 CL '86$I*l 8-rd 20 S Berline
1300 GLS

el Corsa 1300 £
J- * Opel Kadett 120CWii°ttta Corolla 130C£3-d!; 85; Mazda 323 d«>atï~ g 4; Honda Civici.fiat'ê 81; Honda Jaz.
lVApa^4sS'Bs-Ga
M, P. VEENfftai u°tterdamstr. 98
Ï^Urr&A 725806- NïMi^L!U2O59.»7?ApiTAUNUS2.OGI
n $££ 25-4-89 nw. ban|^^|oede motor

L_y° 343 bj. '8]#%,Pr- ’4350.-Brügstrnx^VteLj44èO-32160.

I 11.000 KNALDEMPERS en -pijpen voor alle auto's en| vrachtwagens. Direkt uit voorraad leverbaar. Kerp, In de. Cramer 31, Heerlen. 045-716951.

; 15.000 Opti-Belt
V-snaren direct uit voorraad leverbaar

ij Voor industrie, landbouw en iiuishoudmachines
- Kerp
.] In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951_ BLAUPUNKT - Auto-Hifi. Compl. programma uit voor-
i, raad leverbaar. Een echte Blaupunkt vanaf ’ 129,—.

'" Kerp, In de Cramer 31, Heerlen.- VOLVO 740 Turbo 1987;
Volvo 740 GL, lederen be-- kleding 1987- Volvo 240; DL, Ipg, 1985, Volvo 480 ES; 1987; Volvo 360 2.0 ltr. in-

ï jection 1987; 1986; Volvo
5 340 Dl 1987); Volvo 340 DL5 1985, 1984. Autobedrijf A.) Klijn, deKoumen 7, Hoens-
) broek, 045-220055.
; Te k. Opel KADETT City: bwj. '79, apk gek. Zeer

mooi. Demstraat I_6 Hoens-
broek.- Tek. VOLVO 360, 3-drs., d.

!, groen met. bwj. '84, met
_

spoiler en trekhaak, 82.000
km. 04498-54437._ Te k. Ford SIERRA nw.- modelbwj. okt. '87 met ori-

" ginele gasinstallatie. Inruil
mogel. Tel. 04499-3721.

f BMW 320 6-cil., bj. '78, iets-. op te knappen, ’ 2500,-. Tel._ 045-230158.

VW Passat
GL-5 var., blauw, i.z.g.st.
Citroen - Van Roosmalen,
Wilhelminasingel 58-63,

Maastricht, 043-215154.
Te k. Opel ASCONA, don-
kerbruinmet., bj. '80,
i.z.g.st., nw. banden en BBS
velgen. Tel. 04405-3687.
Honda Accord 2.0 ltr. 1986;
Austin Mini 1000 LE 1987;
Opel Kadett 1.2LS 1987 en
1986; Opel Asconaa 1.64-deurs 1984 Opel Corsa 1.3N 1987. Autobedrijf Klijn,
deKoumen 7, Hoensbroek,
045-220055. [
Te k. MAZDA RX-7 bwj.
'79. Vr.pr. ’8750,-. Tel. 045-
-222198.
OPEL type kadett 12 luxe
'82 i.z.g.st. ’4950,-.. Her-longstr. 43 Heerlerbaan.

Ford Sierra 2.0 CL sedan5-bak,. 88, ’25.500,-; FordSc2rP" 20 GL, 5-bak, '86’26.500-; Ford Sierra liLaser, 86, ’18.500,-; Ford
Sierra 2.3 diesel, '86, 5-bak’lB.OOO-- Ford Sierra 2.CGL-cl". LPG, '83

’ 12.500,-; Ford Escort 1.6L
div- r,=/?cc' 5-bak, '85

’ 147os£'A T Mitsubishi Ga-lant 2.0 GLS autom., LPG
'86. ’18.750,-; Mitsubish:Galant 1.6 GL, 5-bak, '86’17.500-; Opel Kadett 1.2LSAcL drs> div- ace, '87

’ 18.500,-- Opel Ascona liLS Hatchback autom., '85

’ 16.500,-; Volvo 740 GL5-bak, 85 ’ 26.000,-; Peu
geot 505 GL Select. 5-bakLP£,_J5/_-( 15.500,-; Renaull
25 GTS, 5-bak, '86^ ’ 23.500,; Renault 11 1.4 Broadway
4-drs., 86 ’ 13.750,.- Mazdi
626LX 1-6 coupé,5-bak, '85

’ 15.000>;- Mazda 626 li
autom-, 82, ’6250,-; Nissar
Stanza 1.8 GL, 5-bak, '83’9500,-; Opel Kadett lidiesel, 83, ’7400.-; Ford Es
cort 1.3L 5-drs., '81, ’ 6250,. Inruil, financieren en Bo
vag-garantiebewüs. Autobedrijf P. VAN DIJK erZn., nornpertsweg 33Landgraaf Schaesberg-Ka
kert, tel. 045-311729. Allekeuringenjoegestaan.
T.k. GOLF GTI '84, APK
fek. okt. 89. Alle mog. ace

'r. /IJ-500,-. Tel. 04950
36180. Eyt. ruüen tegen W.
Turbo diesel

, Te koop Opel KADETT
1 1600 diesel bj. '82, 90.000, km, 4 nieuwe schokdem-
i pers en banden. Prijs
1 ’ 5350,-. 04450-2826.
i T.k. Opel KADETT S '77,

' APK nov. '89. Tel. 045-
-" 750325.

' T.k. VW GOLF LPG. bj.- eind '79, i.z.g.st. ’2200,-., Tel. 045-752431.
1 T.k. VW BUS 1979, grijs> kenteken, met ramen.1 Uiterste pr. ’ 1050,-. Te bez..; Stationsstr. 29 (naast sta-
J tion op plein). 045-442793.> Kl. blauw.
_

Weg. omstandigh. t.k. Opel
KADETT 1.6GL autom., bj.

{ 1986/87 bordeauxrood,
_

km.st. 27.000, nieuwst. Alle
opties, veel acces., chique{ auto. Uiterste prijs

i ’20.500,-. Tel. 045-442793.
3 St.-Remigiusstr. 25-27, Sim-
ï pelveld., T.k. SENATOR Opel bj. '87,
J 3.0 ltr inspuit gas, laatste- uitgave voorgaand model.- 40.000 km, kIT metal.groen-- /blauw, veel ace. Alle op-- ties, BBS-sportvelgen,
i schuifdak, get. glas. Vr.pr., f 33.001Lexcl. 20%BTW. Te- bevr. St.-Remigiusstr. 25-
B 27, Simpelveld. Tel. 045-
-_ 442793.
l Te k. zeldz„ mooie en zuini-. ge CITROEN GSA op gas,- Bwj. '81. Inr. gr. auto mog.
f Lfst. Amerikaan, tel. 04490-

-38119.

■1
FORD type Escort 1.3 LVW JEtta GLS b.'B2, 5-bakBravo rB2 zeldz. mooi. Apk 11-'B9 i.z.g.st. ’5950,-.Kerkraderweg 166 Heerlen. 045-455778. '

Van Leeuwen Citroen i
biedt occasions aan met volledige garantie,

3, 6 of 12 maanden:
Mitsub. Colt 1200 GL beigemet. 46.000km '86, ’ 290,10 j

Ford Sierra 2.0 L bl.met. 68.000 km '84 ’ 366,10 (
Renault 5 GTS grijsmet. 45.000 km '85, ’ 355,95 ;

Mazda 626 LX Hatchb. beigemet. 11.000 km '83 ,
’310,45

Citroen 2CV6 Club wit '86, ’ 227,66
Citroen Visa wit 88.000 km '84 ’ 175,92

Citroen Visa Club wit 52.000 km '84 ’ 175,92
Citroen Visa 11RE wit 69.000 km '85 ’ 279,41

Citroen Visa Leader grijsmet. 40.000 km '86 ’ 247,04 r
Citroen Visa 11 RE wit 31.000 km '86 ’ 263,51 [
Citroen BK Basis rood 75.000 km '83 f 269,06
Citroen BK Basis wit 53.000 km '84 ’ 331,15 ]
Citroen BK Basis wit 75.000 km '85 ’ 352,56 <Citroen BK 14RE crème 65.000 km '85 ’ 416,97 j

Citroen BK 16 TRS grijsmet. 88.000 km '83 ’ 310,45 \Citroen BK 16 TRS d.grijsmet. 85.000 km '85 ’ 349,19 'Citroen BK 16 RS rood 43.000 km '876 ’ 389,48 1
Citroen BK 19 GT blauw '85 ’ 420,36

Citroen CX Prest. Inj. autom. donkerblauw '84 / 479,54
Citroen AX 10E 5-drs. wit 6000 km '88 ’ 300,84

Citroen AX 11 RE 3-drs. rood 15.000km '88 ’ 279,35 !
Citroen AX 11 RE 3-drs. wit 20.000 km '88 ’ 279,35

Genoemde bedragen zijn per maand, op basis van een {
huurkoop financiering, met een aanbetaling

van 25% van de aankoopprijs.
Van Leeuwen - Citroen, Strijthagenweg 129, Kerkrade, (

tel. 045-453355. i

22 Gemeente (Stem

Bij de hoofdafdeling grondgebiedzaken, afdeling openbare werken, bureau
grondzaken en eigendommen (4 formatieplaatsen), is de functie vacant van

2e medewerker (m/v)
Functie-inhoud:
De aan de functie toebedeelde taken, die in overleg en samenwerking met de
1e medewerker worden verricht, hebben betrekking op:
1. de administratief-juridische voorbereiding, uitvoering, begeleiding en

financiële afwikkeling van:
a. de aanleg van kapitaalwerken en het verwerven van subsidies daarvoor

op civiel-, cultuur- en verkeerstechnisch gebied;
b. onderhandelen over en het vestigen van zakelijke rechten;

2. verwerving van onroerend goed;
3. beheer van gemeente-eigendommen;
4. uitgifte van gronden.

Functie-eisen:- een HBO-werk- en -denkniveau, blijkende uit kennis en ervaring in het
hiervoor genoemde takengebied, opgedaan via studie en werkzaamheid bij,
bij voorkeur, de overheid;- goede contactuele eigenschappen en mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheden.

Salaris:
Afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding, vooralsnog maximaal ’ 4.724,-
-bruto per maand bij een full-time functie (schaal 9).
Het niveau van de functie wordt t.z.t. door functiewaardering vastgesteld.
Inlichtingen:
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij het hoofd van de
hoofdafdeling grondgebiedzaken, de heer C. Gabriëls, tel. 04490-31888.
Sollicitaties:
Schriftelijk, binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad, aan burgemeester
en wethouders der gemeente Stem, postbus 15, 6170 AA Stem.

87693

Zaterdag 19 november
_JË___ ______\\_W__ van 10.00-17.00 uur
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lijsten ’75,- tot ’595,-
-a^^^^l * vrije toegang

Hjp*"*_|^R[ * aanwezig de bekende
■___■____ _f '^ÉMmM^H kunstschilderMichel

KB ___■__. -__m_m___l_P van denEinden.
* zeer grotekeuze * Primart Kunst
* ook voor moderne intérieurs Tel.: 04950-18335.
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De handige vertrouwde
Limburgs Dagblad-kalender is er weer. Ook in

1989 weet u markten, kermissen, feestdagen en
naamfeesten precies te vinden,

terwijl de kalender bovendien de nodige ruimte
biedt voor aantekeningen.

Verkrijgbaar bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad, en de meeste zaken waar

u losse nummers kunt kopen. _ .. X E OCDe pnjs J %J)Ci\J,

I LimburgsDagblad \
BMW 525 bj. '81 zeer mooi,
vele extra's APK 7-'B9, tel.
04490-53319.
Te k. Opel KADETT bj. '75
APK feb. '89 i.z.g.st. ’ 1200.-
Leenhofstr. 6, Neerbeek
04490-72026.
T.k. GOLF 1800 I (GTI) met
veel ass. bj. '86. Tel. 045-
-228394.
AUTO VONKEN occa-
sions. Geselecteerd, gecon-
troleerd, gegarandeerd.
Mercedes 230 E autom. v.
extra's '86; Mitsubishi 2.5
TD Pajero Wagon van '87;
Sierra 2.3 L Diesel Laser
'86; Sierra 1.8 combi Laser
'86; Escort 1.3 L Laser '86;
Escort 1.6 L Bravo '84; Es-
cort 1.1 L Laser '84; Escort
1.1L Laser '84; Escort 1.3L
Bravo 84; Escort 1.3L Bra-
vo '83; Órion 1.6 L diesel
'85; Orion 1.6 L GL '83:
Fiesta 1.1 L '86, Audi 80 1.6L diesel '86; Corolla 1.3 L
DX 12 Valve '86; Hyundai
1.3 L Pony XP '86; Kadett
1.2 L LS *86; Kadett 1.2 L
LS '85; Kadett 1.6 L diesel
'84; Corsa 1.2L LS '84; Peu-
geot 1.5L 305 GL '85; Dai-
hatsu 1.0L Charade TS '85;
Passat 1.66L 5 D CL '84. Di-
verse goedkope ilruilwa-
gens. wijngaardsweg 8,
Heerlen-Hoensbroek. Tel.
045-212459.

Te k. PEUGEOT 505 SR
autom. bj. 11-79 APK op
gas, mooie auto, mr. kl. auto
mog. 04490-51513.
Te k. MERCEDES 350 SE
bj. '76, airco, witte leren
bekl. kl. antr. grijs, nw. ge-
restaur., i.z.g.st. APK gek.
04490-33373. __
Te k. MERCEDES 350 SE
donkerblauw in nw. staat
met APK '89 ’9500,-, tel.
04405-1688.
Te k. Opel ASCONA 20 SR
bj. '79 APK gek., 4-drs.
sch.dak sp.st.sp. vlgn toe-
rent., kl. met. groen km.st.
45000, vr.pr. ’3250,- tel.04406-16175 na 12 uur.
Te k. LADA 2105 1.5 '84,
km. 35000 ’ 4250,-, kl. groen
tel. 04406-16173 na 12 uur.
Te k. Opel ASCONA bj. '82
APK 11-'B9 met. groen
i.z.g.st. tel. 045-458619.
Te k. VW GOLF diesel bj.
9-'Bl, nw. type ’ 6750,-, tel.
045-316940. 'Te k. WINDSCHERMEN
(type, Honda Civic '77). Te
bevr. Nam. Driessen 52
Übach o. Worms. Tel. 045-
-316307.
Te k. van Ie eig. ALFA
SUD 5 speed, bwjr. '81,
APK '89. Vr.pr. ’1750,-;
04492-5473.

Wij kopen alles. BE-DRIJFSAUTO'S en bussen
van recente datum. Contant
geld. Donny Klassen BV,
in- en verkoop. Meerssener-
weg 219, Maastricht, tel.
043-635222 of 634915.
VW TRANSPORTER die-
sel 1982 ’4950,-. Nieuw-
staat. 045-211071.

Zuinig
2CV6 '83,84
Visa 11 RE '85,86
BK 14 RE, LPG '87
BXI6RS, LPG '86
BXl9diesel '86

Opel
Kadettl.2 '81
Kadett HB 1.2 '86
Asconal.6 '83

Diversen
Mazda 626 HB '83
VW Passat GL-5 var 83
Peugeot 305GL 84
Citroen - Van Roosmalen
Wilhelminasingel 58-63
Maastricht, 043-215154



„Alle Jahre wieder...”
Akense kerstmarkt van
19 november t/m
21 december
AKEN - Vanaf 19 november wordt het
hart van de oude keizerstad weer ver-
warmd door de gesmukte kraampjes en
de sfeervolle kerstverlichting. Wanneer
de sprookjestante in haar grote voorlees-
boek bladert en de printenbakker zijn
vormen tevoorschijn haalt, weten niet al-
leen de nieuwsgierige kinderen wat er
gaat gebeuren: het is KERKSTMARKT
rondom het gotische Rathaus. Meer dan
70 handelaren, kunstenaars en gastro-
nomen bieden hier hun produkten, werk-
stukken en specialiteiten aan.
De organisatoren hechten grote waarde
aan een geheel van kramen en stands
dat de mensen aanspreekt; met produk-
ten, die passen bij het jaargetijde en het
thema. De Akense kerstmarkt is in de af-
gelopen 16 jaar homogeen gegroeid uit
een sympathiek idee, en niet in één nacht
uit commerciële overwegingen uit de
grond gestampt. Integendeel, zoals de
bedrijfsleider van het MAC (Markte- vn
Aktionskreis) vertelt: „In 1972 kostte het
de initiatiefnemers van de kerstmarkt
heel wat overredingskracht om zon tien
deelnemers voor de eerste Akense kerst-
markt bij elkaar te krijgen."
Tegenwoordig behoort deze manifestatie
tot een van de drie grootste en misschien
wel mooiste in zijn soort in Duitsland. 600
aanmeldingen getuigen van de goede
naam en de buitengewone aantrekkings-
kracht.
Afgelopen jaar kwamen er ruim 80.000
bustoeristen naar de keizerstad Aken
o.a. uit Zuid-Engeland, Frankrijk, Neder-
land en België. Het totale bezoekersaan-
tal werd geschat op 1,5 miljoen. Vooral
het aandeel van Nederlandse en Belgi-

sche gasten is erg groot. Vandaal
dhr. Manfred Piana ieder jaar opnif
zn best doet een aangepast kultuul
gramma samen te stellen met kloK"
spelers, zangkoren, sprookjesfiguren'
renblazers, enz. Sinds jaren is de W
markt in Aken .een gezellig trefpunt if
koude jaargetijde. Mensen drommel1
de Glühweinstands en er staan rijen"
de printenbakkerijen, een bewijs'
saamhorigheid van het publiek. Je'
elkaar, ontmoet elkaar, je slentert(
de gangen tussen de kramen en jel
nog het een of ander ideetje op voo<
surprise of versiering voor de korn^
feestdagen.
Niet alleen het Öcher hart verheugt'
ieder jaar weer op de opening vall
kerstmarkt. Ook gasten van veraf kö'
de geur van de printen opsnuiven. De
tra drukte wordt door de Akenaren o(
koop toe genomen, dat hoort er nuj
maal bij.
De traditionele opening is op zaterda
november om 11.00 uur door de @
bürgermeister van Aken, Kurt Malaf1

De kerstmarkt is dagelijks van 11-0'
19.30 uur, behalve op zondag 20 nov
ber (Totensonntag).
Bezoekers wordt aangeraden, de
keergarages in de binnenstad te ge'
ken. Op de „koop'zaterdagen (de w"1

zijn dan tot 18.00 uur geopend) geld'
weer de Park & Ride-service: van 3
parkeerplaatsen Gut Wolf (Krefe
StrafSe) en de Bendplatz (Roerrrio'
Strafte) rijden er elk kwartier pende"
sen naar de binnenstad. Deze serv|(

gratis.
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HEAO »Racer« 180-215
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.Aas Spitzenteam fürlhreM Sport!

SPOHT
5100 Aachen, Alexanderstr.29. Tel. Ó241/21654

ft JP
HOCHSTÜHLE
LAUFGITTER

am Samstag zu besonders günstigen Preisen. k^\

baby i®@®
FACHMARKTFÜR BABYAUSSTATTUNG-KINDERBEDARF

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

TEL. 0241/57 43 33
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ESSL FujiDL-7 KonicaMTQ
miteingebautem Kompaktkamera fur Super-Bilder Autofocus-Sucherkamera mit
Bhtzgerat _M 4% _f%_f^ Mit sicherer „Drop-ln"- automatischer Filmemfadelung,■mM I I Ladeautomatik. motonschem Filmtransport.I _ sfl I I ImGeschenk-Setmit Ë%Mmam emgebautem mf%9\^_T_\

DM ■^■■^#^^ Film u. Battenen DM IW" Bhtzgerat / /jl, DM _bfaoß

Wetterlest. volautomatisch. Blitzzuschaltung automatisch, auch bei Di_»nh IfD Ifl VGegenlicht l 5 Sek Blitzfolgezeit. automatische nICO-l Ml IU A
Scharfstellung ab 75 cm. 2 8/35 mm-Objektiv _f%ml_t_t\ Spiegelreflexkamera mit Zeit-
emg Motor, Programm-Automatik, m_f gUm——, automatik und manuelier Einstell-
DX-Filmkennung Ar E *■_ möglichkeit __%#%■■■

DM wmmß W" ' MitOnginal Xll/—«« «_fc. 35-70 mm DM ||« f ■

Olympus OM 101 niumnus OM-707 „. " S^^Spiegelreflex-Kamera mtPower UiyilipUb UIÏI fUI |||kOII y|| ff|Q
Focus, motonschem FHmtransport. 8-mm-Camcorder m.tderneuesten
TTL-Bhtzmessung usw OM-System %^t ,nrt Plnoe Technik fur absolute Scharte auch
kompatibel AQQ- SemßMzgeraf" fiQQ- bei schnellsten Bewegungen durch
Mit 2.0/50 mm DM 133 i 1.8/50 mm DM USQi 1/1000 Sek f**»**f|
MitOnginal CQQ_ MitOnginal fiQQ— "^DM
35-70 mm DM «J9«K 35-70 mm DM OjOl fcWWW"
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Te k. Ford GRANADA 2.3
sportwielen, radiocass.,
trekhaak, bj. '81 APK tot '89
i.z.g.st. ’3250,-, Europawg.
Nrd. 114, Übach o. Worms.
Te k. FIAT 128 bwj. '78, pr.
’500,-; i.g.st. Tel. 04490-
-38615.
LADA Samara 1.3 1987,wit,
22.000 km, nieuwst Vr.pr.
’11.000,-; 04406-13625.
Te k. BMW 318 I beigeme-
tall. bwj. '84 electr. spiegels,
getint glas, origin. schuifd.
Vr.pr. ’ 19.00D-; 04490-
-28299.
FIAT 133 i.g.st. APK klein
en zuinig, vr.pr. ’ 1500,-,
045-454115.
Te k. Toyota COROLLA,
met APK, in goede staat,
100% in orde. Vr.pr. ’ 750,-.
Tel. 045-224760.
Te k. TALBOT 1510 SX
Autom., bj. '80, apk, i.z.g.st.
Veel extra's, 0.a.: electr. ra-
men, sch.dak, st.bekr. en
boordcomp. Vr.pr. ’ 2800,-.
Tel. 045-224760.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West Tel. 045-
-411480.

Te k. CELICA Coupé '78,
mooie auto, APK 11-89,
veel nieuwe onderdelen.

’ 1750,-; (koopje) 045-
-740006.
Te k. FORD EscortL Bravo
'84 i.z.g.st., div. extra's.
Vr.pr. ’ 11.750,-; Tel. 04450-
-2563.
DAF 46 bwjr. '76 met scha-
de, mechanisch goed, gaaf,
045-257371.
MAZDA 626 Coupé '80,
APK, ’ 2250,-; 045-415528.
Te k. Ford SIERRA 1.6 L
bj. '83, km.st 71000, Jong-
mansweg 22, Heerlen, tel.
045-222667.
Te k. GOLF diesel en Opel
Ascona bj. '79 APK i.z.g.st,
tel. 04499-3398.
Tek. CHIROCCO TS APK,
i.z.g.st. tel. 04499-3398.
Te k. RENAULT 5 bj. '79

’ 1200,-, leuke zuinige auto
en APK gek. 045-720884.
Auto's hallo, OPGELET.
Wij betalen ’3OO- tot

’ 20.000,- voor uw auto, ook
sloop. Tel. 045-411572.
Te k. Opel KADETT 12 S
hatchback in nieuwst. Bwj.
'83 ’ 7250,-. 045-725703.
Te k. Ford FIESTA 1100 L
bwj. '77, nwe. band, apk 11-
-'B9. 045-224760.

Ford FIESTA '81 ’4200,-;
Honda Civic '81 5 drs,

’ 3900,-; Toyota Celica lift-
back '78 ’2100,-; Datsun
Sunny coupé '79 ’2900,-;
Mitsubishi Galant '80
(2800,-; Sapporo 1600 '79
f2500,-; Mazda 323 '77

’ 1300,-; Renault 5 TL '81
’2950,-; VW Golf D '79
’3900,-: Opel Rekord 1900
N '79 ’ 2400,-; Kadett Cara-
van '78 ’2200,-; Kadett City
'78 ’1500,-; Ascona '78

’ 1750,-; Ascona '76 ’ 600,-;
Oude landgraaf 101,
Schaesberg-Landgraaf, tel.
045-311078.
Te k. BMW 524 turbo D,
bwj. 1984: OpelKadett 1600
I GT bwj. 1987; bestelauto
Peugeot J5D bwj. 1987.Tel.
045-323154.
VOLVO 340 DL nw. ban-
den, prima onderhouden.
Inruil mog. Tel. 04490-
-34411.
Te k. MINI 1000 HLE bwj.
'85, nw.st, ivoor wit, 38.000
km, veel assec. Vr.pr.

’ 8500,-. Tel. 045-419513.
ASCONA aut. '78, verlaagd
’2750,-; Toyota Celica '76
breed ’ 175Ö,-; Chevrolet 6
cyl. aut. ’2750,-- Commo-
dore '79 aut. ’ 3750,-; BMW
520 '76 ’ 1250,-; Inruil mog.
045-211071. Overbroekerstr.
54, Hoensbroek.

HyMÉH _i - ' 7■■Wi"|rW? jt WÊÊ_*£z_ï_^ ■'
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Ford Orion 16L met Ipg '85

’ 14750,-; OpelKadett cara-
van diesel 5-drs. '85

’ 15750,-- Ford Sierra 1600
4-drs. '85 ’15.500,-; Opel
Kadett 13LS '86 ’ 15.00Ó\-:
BMW 316 4-drs. 'B_>
f 23.750,-; Opel Kadett 12S'80 ’ 5250,-; Ford Sierra die-sel '83 ’9750,-; BMW 320
'78 ’3500,-; Opel Rekord
Berlina 2L '83 ’12.000,-;
Ford Taunus 1600 Bravo '81
’5750,-; VW Golf 1300 '80
’5500,-; Suzuki Carry mi-
nibus grijs kent. '83

’ 5000,-. Auto's met Bovag-
garantie. Inruil en financie-
ring. APK keuringsstation.AUTOBEDRIJF Stan We-
ber, Baanstr. 38 Schaes-
berg. 045-314175.
Te k. Alfa GUILETTA '78,
rood, div. extra's, i.g.st.
Pr.n.o.tk. Do. en vrij. na
17.00 uur. Kleingraverstraat
27 Kerkrade. Tel. 045-
-420622.
Te k. VOLVO 244 DL, bwj.
'78. m. Ipg, APK tot 8-12-'B9,
trekh. en nw. banden, nw.
getektileerd, pas beurd ge-
had, technisch 100%. Pr.

’ 1850,-. Tel. 04451-2375.
Mooie Fiat RITMO 65 cl,
bwj. '81, 4-drs.,’ 2250,-. Tel.
045-422610.

Frans VANHAUTEN biedt
aan: Porsche 911 Coupé,
'80; Porsche 911 Targa, '78;
Porsche 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 Coupe

Buatro model; VW Golf
TI. alle extra's, '86; VW

Golf c 1.3 Sport, '84; VW
Golf c 1.3, wit, '86; VW Pas-
sat 1.6 D, 5-drs., '84; VW Sci-
rocco Aut, nw. model, '81;
Opel Kadett 1.6 D, 3-drs.,
'84; Opel Kadett Stationcar,
'81: Opel Kadett 1.6 S, '79;
Volvo 345 GL, 3-drs., '82:
Mitsubishi Colt, '83; Ford
Escort, 3-drs., '86; Ford Es-
cort, 3-drs., '82; Alfasud 1.5
Sport, '82; Opel Kadett 1.3,
Ipg, '81; JaguarXJ 6 serie I,
19B9; 2CV6 Club, blauw,
'84; Austin Maestro 1.6 L,
'85; Volvo 242, Ipg, '79; Hon-

' da Civic, 3-drs., BMW< 320/6 Aut., Ipg, '79; Mazda
\ 626 LX, 4-drs., '80. * Hoge; inruilpnjzen * eigen werk-

plaats * snelleen discrete fi-
| nanciering * event. 6 mnd.s topgarantie * event. leenau-
lto * APK-klaarmaken.
Autobedrijf Frans Vanhau-
ten, hock Kaalheidersteen-
weg/Dentgenbacherweg,
Keßo-ade. Tel. 045-423288.

SEAT-DEALER A.C.H,
biedt te koop aan: Show-
roomauto's, spiksplinter-
nieuw, duizenden guldens
goedkoper, kenteken even-
tueel op januari 1989. Jeug-
drubbenweg 20, Hoens-
broek. Tel. 045-222455.
Te k. Opel KADETT LS 1.6
diesel, bwj. '87, ’ 19.500,-.Tel, na 18.00uur 045-257540.
Te koop VOLVO 343 2 ltr.
met Ipg. bwj. '82. Vr.pr.,’ 4750,-.Tel. 045-229677.
Te koop RENAULT 5 aut.
bj. '80, apk gek. + Ford 2.0
L coupe bj. '75, apk gek.
Belgiëlaan 194 Heerlen. Tel.
045-223318.
Te k. Fiat RITMO diesel in
absolute nieuwstaat, bj. '82.
Pr. n.o.tk. 045-225454.
Tek. OPEL Kadett 12 S sta-
tioncar, 5-deurs, bj. '84

’8750,-. 045-725984.
Te k. Opel ASCONA 1.6
bwj. '77, apk 7-'B9, 4 nwe.
banden, i.g.st. Vr.pr.

’ 2150,-. Tel. 045-224233. Na
17.00 uur.

Musikfachliteratur
Grofte Notenabteilung
Standig gunstige Angebote
in allen Musikinstrumenten
Heimorgein
Alle Musikinstrumente frei Haus
nach Holland
Taglicher Notenversand
MUSIKHAUS HOGREBE
5100 Aachen " Grosskölnstr.
45 " Tel.: 0949-241-36329
5138 Heinsberg " Apfelstr. 25
«8099 _ *

lirkt für Hobbymaleri
Profis M

I Malkasten und Farben aller Art - Aquarell-, fl
Gouache-, Acryl-, 01- und Air-brush- I
Farben, Malstifte, Pastell- und Ölkreiden, I |
Seiden-, Glas-, Stoft-, Farbe- und Bauern- ■
malfarben - darüberhinaus eine Riesen- __
auswahl an Staffeleien, Malgriinde, Mal- ■£
blocke, Papiere, Pinsel, Bücher, Anlei- ■«
tungshefte, Air-brush-Pistolen und Kom-

pressoren und vieles andere mehr...

Der weiteste Weg lohnt sich!
Riesenauswahl

zu Marktpreisen
Fachberatung - Kundenparkplatze jMll—-J

Gardinen " Tapeten ■ Teppichboden
Farben " Künstlerbedarf

Aachen-Laurensberg, Kackertstraße 6, Telefon 09.49.241 84027
An der Roermonder Str. - Richtung Klinikum

Autobahn Heerlen - Aachen Erste Abfahrt hinter der Grenze

I

I Die neue Zoom 60
! von Pentax:
| So einfach wie
: Kaffee koehen.
■ _

j-

_
m

______________-____^_ m_^

É Nur427- j
Fnsch ausgepackt: DieKamera, die

L alles automatisch richtig macht._ Mit integriertem Blitz. Und einge-
bautem Motorzoom. Da finden Sic

■ mit einem Finger - zoooom - den
Ausschnitt fiir die schönsten Fotos.
Probezoomen gefallig? Bitteschön:

PENTAX
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VW Golf 1.6 CL bj. '86, km
35.000, div. ace. 045-219867.
Tek. gevr. sloop-en SCHA-
DEAUTO'S van ’ 100,- tot

’ 5000,-; 04490-43481.
Te k. nette en goede OPEL
Kadett, 1 jr. Apk gek.
’1250,-. Jurastr. 3 Heerlen
(Zeswegen).
FORD Mustang 5.0 1 v6,
apk. Cambriumstr. 37 Zes-
wegen-Heerlen. Na 18.00
uur.
Voor al uw AUTO-ON-
DERDELEN moet u zijn
bij Stiba-autosloperij Ra-
Eie. Tevens schade- en ge-

mikte automobielen. In-
en verkoop. Locht 70. Kerk-
rade-West. Tel. 045-423423.
V. grensovergang Locht.
GOLF 1300, 2 jaar, Ie eis.
z.g.a.n. Div. extras
’15.750,-. Tel. 045-270999.
Te k. Honda PRELUDE in
nieuwstaat, bwj. '80 ’ 5250,--. 045-218925.
Fiat UNO 45 S Fire, bj. '6-
86, d.blauwmetall., opendak, 5 versn.. get. glas, a.nw.

’ 12.250,-. Tel. 04405-2464.
Te k. MAZDA 323 autom.
bwj. eind '79, APK gek. t/m
27-7-89. Auto verkeert i.g.st.
Pas grote beurt gehad.
Vr.pr. ’ 1700,-; 04490-10839.

Te k. PEUGEOT 505 GL
1983 zeer mooi, 5-bak. Inr.
mog. 045-460734.
WELLING OPEL biedt
aan:Kadett, 4-drs., 13 S 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,-; Kacïett,
3-drs., 12 S, '85, ’ 14.950,-;
Kadett, 3-drs., '83, ’ 10.950,-;
Kadett, 3-drs., '84, f 11.950,-;
Kadett, 5-drs., 13 S, '87,

’ 20.950,-; Corsa 5-drs. 12S*86’ 14950,-; Ascona, 4-drs.,
1.6 Touring. '84, ’14.950,-;
Ascona, 4-drs., 16 S, '82,
’9950,-; Rekord, 4-drs., i
ltr. 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,

’ 10.950.-; Ascona, 4-drs., 18
S Travelier, nieuw,
’25.950,-; Omega, 5-drs.,
2.0i 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. zeer mooie MAZDA. 323 GT, bj. '85, kl. rood,. prijs n.o.t.k. Tel. 045-257217.

Te k. DAF 66 Marathon Te k. VOLVO 343 DL m.’850,-, Peugeot 305 '78 LPG + trekh., APK eind

’ 1000,-, beiden m. APK tel. '89, ’ 1700,-; Tel. 04490--045-259642. 70123.
Te k. VOLVO 343 L auto-
mat. Vr.pr. ’llOO.- met
APK. Dr. Poelstr. 32 Land-
graaf-Kakert.
FIESTA 1.1 L Bravo, '82,
zeldz. mooi. Hamerstr. 37-
-39 Hrl. (bij ABP).

Te k. aangeb. Skoda 130 L
'86 en 105 L '85; BMW 518
'78: Triumph autom. '84;
Polski 1500 '80; Audi 100
'80; Sunbeam '79 enz. Tev.
het juist adres voor al uw
reparaties, garage PIET DE
LA ROY EN Zn., Hoofdstr.
114, Hoensbroek, tel. 045-
-212896.
Te k. BMW 320 6 cyl. bj. '77
motor '82 APK 10-'B9 kl.
zwart, tel. 045-423599.
Autobedrijf M. HOGEN-
HOUT biedt te koop aan:
Suzuki Alto GL 26.000 km.
Ie eigen, rood '87; Opel Ka-
dett ahtchback 1200 S 3 drs.
Ie eigen, zilver 52.000 km.
'84; Opel Kadett 1200 S
groen met. 3 drs. '83; Opel
Ascona 1600 S Ie eigen,
goud met. '83; BMW 5251pg
groen met. '80 als nieuw;
Ford Taunus 1600 L '77 4
drs.’ 1500,-. Inruil Kadett C
2 '79 ’ 1250 -. Inruil, financ.
garantie, Wilhelminastraat
146, Hoensbroek.

Fiat
Klankstad

biedt aan tegen
aantrekkelijke prijzen:-Panda 34-45... '81 t/m'B7

1Uno 45-55 '83 t/m'BB
i UnoDiesel '84,87.Ritmo '84 t/m '86
;Ritmo 70 S, 5-drs '86

'Ritmo 70 CL, 5-drs. Aut: '85
127 Super 900 '82r 1271050 '86

■RegataBsSlooS '84- Mini 1000 E '85
; Mitsubishi Gal. Turbo ...'B3

NissanCherry 1.3 GL ...'B6
■ Renault 4 - 9 TL '81 t/m '85

Opel Corsa TR '84; Jetta '83
I Toyota Corol laAut '80
■ Volvo 345 DLS '82
r

' Diverse goedkope inruilers
i in voorraad. Bovag-garan-

tie. Kaalheidersteenweg: 185, Kerkrade. Tel. 045-
-413916.

WEHMEYER " DAS MODE-ERLEBNIS

zsz2§^l_\_____m
000ni ' Lflflflflill Modehauser.

____W__\\\\\\____&, f m lllk
mmmÈm-mt^-" / fl üs
f^i^ ir k Afl-flflflfl^.

__^fIM '" '* % flHkt.WAÊÊ \ mm
AM fes

ft*-' M

■' : M^flfli ______■ i**' nl
i bJ H Mk;- !__H

Diejungen H 1
Mantel maihen H I
Kmriere. B ■
ffÊmfei Wehmeyerkönnen auch Menner I '.hren individuellen Stilverwirklichen. I
Ganznach dem Geschmack
jungerMenner istdiese modische
Mantel-Neuheit aus weichem
Wolltuch. Superweit, superlassig,
superbequem. Ein Modell von
"Bugatti". Zumbeson- *_\\___\
derenPreis: jyn"

""~_"". ■■ i*'n Die Modehauser ü_k _M ____.
M_____________t. ___H__________ "a_rfm }____

AaClien, Adalbertstraße
i|| * "k_______ __H____9H__k »_______■___.. H-_______________-____________________H__K "

Occasion
Auto A-Z BV.
Schaesberg

Door verkoop van diverse
merken nieuwe auto's voor
u ingeruild 0.a.:
Peugeot 205GT 5-drs

1985
Opel Senator2.s 1.... 1985
Ford Orion 1.6 L 4-drs

1985
Opel Kadett 1.3 LS... 1985
BMW 525 I div. ace. 1985
Mercedes 230CE coupé....

1984
BMW 316 nw. model 1984
Ford Escort 1.1 Laser

1983
Ford Escort 1.1 L 1982
Saab 900 GLI 3-drs. 1982
Saab 900 GL turbo... 1982
BMW 633CSI airco, etc

1980
Fin. en inruil mogelijk
Bovag garantie en service
in eigen service werkpl.
Auto A-Z occasioncentrum
Heerlenseweg 200
Landgraaf
Tel. 045-728484.
Te k. BMW 528 i.z.g.st. bj.
76, motorisch 100%, ak. Pr.

’ 1750,-. Tel. 045-457066.
BMW 316 B '81 APK 11-89,
bijz. mooi, elke kleur toe-
gest. ’5950,-, tel. 045-
-455778.
Te k. RENAULT 5 GTL
type '82 i.z.g.st. APK 10-'B9
’2150,-, tel. 045-210435.
Honda ACCORD de Luxe,
autom., bwj. '81, blauw me-
tall.. ’3450,-. Tel. 045-
-242648 na 18.00 uur.
VOLVO 343 bwjr. '82 te k.
autom., LPG, trekh., i.g.st.
’7750,-; Tel. 04492-4340na
18 uur.
Te k. Ford SIERRA 5-drs.
'86 Ipg ’14.500,-; Opel
Monza zeldz. mooi
’12.000,-; Kadett Caravan'81 Ipg ’4500,-; Landrover
diesel 79 ’ 5500,-; Opel Re-
kord autom. '80 Ipg

’ 2500,-; Ford 16 L '80 Ipg

’ 2150,-; VW Scirocco
’2500,-; Fiat Panda '81

’ 2500,-; Opel Manta

’ 1500,-; VW LT 28 bus geel
kent. ipg ’ 2000,-; Fiat 127

’950,-; Ford Escort ’ 750 -.
Hommert 24A, Vaesrade,
kruispunt Schinnen.

AUTOSELECT bekend
voor degelijke auto's tegenbetaalbare prijzen, biedt
aan: Audi 100 automaat5-cylinder 100 pk m. Ipg,
sportvelgen en veel extra's,
bj. '84; VW Passat Variant
diesel spdrs. combi bj. '86;
VW Polo 1.1 Oxford duur-
ste uitvoering bj. '86; Ford
Escort 1.6 diesel bj. '86;
Ford Escort 1.1 Bravo bj.
'84; Toyota Starlet 1.3 DX
12-klepper bj. '86; Toyota
Starlet Special bj. '82: Toyo-
ta Celica 2.0 ST liftback
5-bak bj. '81; Toyota Corolla
stationwagen 1.3 m onder-
bouw Ipg bj. '83; Lada 2105
GL 1.5 bj. 'Bö; Opel Kadett
stationwagen 1.6 LS diesel
5-drs. bj. Opel Kadett
stationwagen 1.3 S bj. '83;
Opel Ascona 2.0 S m. Ipg bj.
'81; Opel Kadett 1.2 S 79;
Renault 5 GTL 5-bak,
slechts 24.000 km, bj. '85;
Renault 5 TL bj. '83; Mazda
626 GLX 2.0 automaat m.
Ipg bj. '85; Mazda 323 3-drs.
1.5 S DX 5-bak br, '83; Fiat
Panda 34 bj. '85; Fiat 127 S
5-bak bj. '83; Citroen Visa
SuperE 1.1 bj. '84; Citroen 2CV 6 Club bj. '84; Citroen 2
CV 6 bj.'B3; Tlonda Accord
EX automaat m. Ipg bj. '82;
Datsun Cherry 1.3L 5-drs.
type '83; Volvo 340 DL m.
Ipg bj. '82; Volvo 244 GL m.
Ipg bj. '81; Volvo 343 GLS
2.0 bj. '81; Peugeot 505 GR
m. Ipg bj. '81; Peugeot 505SR automaat bj. '80; Dai-
hatsu 850 busje m. grijs
kenteken bj. '84. Inruil en
financiering mogelijk, hoge
kortingen voor kopers zon-
der inruilauto!! Gegaran-
deerd goed en goed gega-
randeerd: Autoselect,
Trichterweg 109,Brunssum
(bij Shell-benzinestation
Treebeek), tel. 045-229080.
MooieRENAULT 18TS m.
'82, apk 11-'B9 ’2850,-. Tel.
0435-225913. 'Tek. BMW 320, '82, metalic,
APK, als nw., ’7650,-. Tel.
04490-25489.
Te k. Opel ASCONA Bwj.
78 i.z.g.st., apk gek. Vr.pr.

’ 1850,-. 045-224760.
PEUGEOT 205 XRD '86,
grijs met., i.nw.st. Konings-
weg 37, Kerkrade. 045-
-455432.
DATSUN 120 AF II coupé,
77, APK2-'B9, 118.000 km,
met. rood sp.st. ’ 1250,-.
04493-4471 na 17.30 uur.
Te k. TOYOTA Hi-Lux be-
stel, sportieve uitv., bwj.
'84. Vr.pr. ’14.000,-; Tel.
045-218299.

Een greep uit onze voorraad
Panda 45 blauw '82 ’ 4.250-
Panda 34 wit'B6 ’8.900-
Panda 750Carara '87 ’ 10.500-
Panda 1000CL '86 ’ 10.900-
UnossSgroen met. '84 ’ 9.750-
Uno Amicogrijs met. '86 ’ 13.400-
Uno4s Fire3x'B7 ’14.200-
Ritmo6oCLgrijsmet. '85 ’9.900-
Ritmo 60 L wit'B7 ’12.700-
RegataBsS blauw met. '85 ’ 12.750-
Regata 100 S i. e grijs met. '87 ’ 21.800-
VW Polo Shopper grijs met. '86 ’ 12.400-
VW Golf 1.3 C blauw '86 ’ 16.500-

Bastiaans Fiat Dealer
Spoorsingel 50 Heerlen 045-724140

SEAT-DEALER A.C.H.
Jeugdrubbenweg 20 (bij
Randweg) te Hoensbroek,
tel. 045-222455 biedt met

?ar. te koop aan: Seat-Ibiza
.2 GL de ISO '87; Ibiza 1.2

GL 5 drs. '87; Malaga 1.5
GLX '88; Malaga 1.2GL '85;
Ronda 1.2 GLX '86' Seat-
Marbella GL '87; Subaru
1800 GL 4 WD '88; 1800 GL
'85; Subaru 1300 '84: Suba-
ru Mini '87; OpelKadett '77;
Mazda 323 '81 en '78; Honda
Civic '80; VW Golf '80; Ci-
troen Visa GT '83; Solara
1.6GLS '81; Mazda 1000 '76;
VW Derby '77;R5TL '85 en
'81; Lada 2105GL '83 en '82;
Sunbeam 1000 '79; Allegro
1300 '78; Ford Taunus 78;
VW Camper '80; Daihatsu
1300 '83; Honda Accord '77;
Peugeot 305 GR '79, mr. en
fin. mog.- donderdag koop-
avond.
Ford ESCORT 1.3 GL '81
’8400,-; Renault 5 GTL
div. ace. '83 ’7750,-; Fiat
Panda 45 '81 ’ 3200,-; Ford
Transitbus geel kenteken
'75 i.g.st. ’1450,-. Autobe-
drijfGer v. Mill, Sportstr. 10Kerkrade. Tel. 045-421787.
Te k. MITSUBISHI Celes-
te. Vr.pr. ’ 1350-, bwj. '78.
Tel. 045-224445.
Te k. MERCEDES 190 E,
eind '85, get. glas, sportv.,
verlaagd, kl. antraciet.
LTM-weg 57, Heerlen. 045-
-720284.
VOLVO 360 Sedan inj.,
1987, 23.000 km. Pr.
’21.750,-. Tel. 04490-19733.
Te k. KADETT 12' S hb.,
bwj. '83, 3-drs., sunr., APK,
als nw., ’ 7650,-. Tel. 04490-
-26047.
Te k. Opel KADETT 1.3 S
LS, wit, met exclusief sun-
roof, bwj. '86, km.st. 60.000.
Pr. ’ 16.000,-. 045-442162.

1 I
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; Sakkos, Hosen, BlousonsJ ||
Nacht-und UnterwascheJ JÉ

Te k. Opel KADETT 13S
Berlina, bwj. '80, APK tot
11-'B9. Vr.pr. ’6800,-. Tel.
04454-2092.
VW GOLF 1.6 aut, m. '80,
APK, als nw., ’3450,-. Tel.
045-454087.
Te k. excl. CHEVROLET
Malibu Classic, bwj. '81,

iLPG, vele extra s o.a. getint
glas, rad./cass.airc, veel
electr^ veel chroom, APK-. gek. Pr. ’8350,-; Passart-
weg 54 Heerlen. Tel. 045-- 2281)54.

Massale
magazijn-
verkoop

Koelen - vriezen -
wassen - HiFi-stereo

kleuren-tv - 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:
Philips-audiorack

F 1365
Geen ’ 898- of ’ 498-

-maar ’ 198-
Maar ook: 4

Multitech-ktv's, stereo +
teletekst, per stuk geen

’ 1829-of ’ 1298-
-maar ’ 898,-.

Maar ook: 3
Sony-videorecorders

EVA 300, per stuk geen

’ 2345- Of ’ 998-
-maar ’ 798,-.

Maar ook: 6 Technics CD's
SLP2IO, per stuk geen

’ 1098-of ’798-
-maar ’ 498,-.

Maar ook: 5 Yoko portabel
tv's + radio, per stuk geen

’ 318-of ’ 248-
-maar ’ 98,-.

En nog veel meer!

Witte Hal
Geerweg 9

(achter station)

Sittard
Tel. 04490-18162

Grote collectie KINDER-FIETSEN in alle maten en
kleuren al vanaf 2 jr. Twee-
wielerspecialist Math Sal-
den Limbricht.
Te k. ZUNDAPP bwj. '84.Tel. 045-728732.
Tek. i.z.g.st. HONDA MT 5,
bwj. '86 + verz. Prijs

’ 1600,-; 045-214533.
Te k. SUZUKI bwj. '82, kl.
rood + helm + verzek.,
i.z.g.st. ’ 500,-. 045-223065.

Te k. 2 KINDERFIETSEN!
(9+12 jr.).Tel. 045-457004.
FIETSEN keuze uit ± 100
stuks. Onderdelen, banden,
reparatie. Fa. Typhoon, Ma-. risstr. 14-16, Geleen-Zuid.
Koopavonden geop.

'Te k. SNORBROMMER
rood bwj.' 86 i.z.g.st., ster-wielen + verzek. Vr.pr.
’1200,-. Dr. Poelsstr. 42. Schaesberg-Kakert.
Te k. PUCH Maxi bwj. dcc.. '86 z.g.a.n. Tel. 04454-3420.
Te k. YAMAHA DT bwj.
'87, in stv.nw. Tel. 045-
-217254.
Te k. Maxi PUCH bwj. '85
met verz., ’450,-. Tel. 045-
-419700.
Weg. omst. mooie YAMA-
HA 50 DT, kl. wit/rood mcl.
verz. Vr.pr. ’1750,-. 045-
-312354.
Te k. YAMAHA FSI,
i.z.g.st. en verzek. papieren.
045410486. Nicolaas
Beetstr. 162 Heerlen.
Te k. gebruikte PUCH
Maxi, Vespa. Tevens grote
sortering gebruikte onder-
delen. Maasstr. 3 Beersdal-
Heerlen. 045-725309.
A.T.8.-FIETSEN: Giant,
Raleigh, Tech. Gebruikte
Honda MT-5 wit 1988
’2100,-. Schaatsen + slij-
pen. Bert Rekers, Willem-
straat 85 heerlen. 045-
-726840.

Te k. GILERA 125 Off the
Road. Tel. 04492-4017.
Tek. SUZUKI GS 850, bwj.
'80. cardan, nw. banden enuitlaat, i.z.g.st. Winterpr.

’ 2650,-. 045-463285.
Te k. geweldig mooi KA-
WASAKI XX 80, kl. groen,
1 jr. oud. Vr.pr. ’1750,-.
Ernst Casimirstr. 2 Kakert-
Landgraaf.

Mooi APP. woonk 2 sl.k.,
keuken, washok, tel. en t.v.
aansl., huursubs. mog.Tel.
045-310706 na 18 uur.
Te h. in centr. Hrl. en Spek-
'heide gem. KAMERS m.
gebr.v. Keuken, cv. en dou-
che. Tel. 045-717525.
KAMERS te huur met vol-
ledig pension te Hoens-
broek. Tel. 045-214804.
Te h. mooie gem.KAMERS
m. cv., gebr. v. tel., keuken,
douche te Kerkrade. 045-
-452128.
Te h. gem. KAMERS te
Nieuwenhgen. Tel. 045-
-727879.
Te h. te Kerkrade WOON-
HUIS, huurpr. ’700,-
-p.mnd. Br.o.nr. XE 023, LD,
Markt 42, 6461 ED Kerkra-
de.
Te h. ruim gemeub. KA-
MERS met gebr.van keuk.,
douche, w.e. eigen ingang,
aan rustige huurders. 045-
-458329. 'Te huur TERWINSELEN
Landgr. gem. appart.,
ouder werkende of gepen-
sion. heer. Tel. 045-419144.
Te huur gestoffeerde KA-
MER met gebruik van bad-
kamer + douche. Te bevra-
gen 045-254099.
Te h. in centr. Heerlen ge-
stoff. KAMER 4/2 x _V_ m
m. balkon 4/2 x 3 m, cv. en
wastafel m. gebruik v. keu-
ken en badk., huur ’265,-
-excl. Br. o. nr. MA 513 LD
Stationsstraat 27, 6221 BN
Maastricht.
Te h. mooi gemeub. ZIT-
/SLAAPK, dames/heren
045-321338.
Te h. LOODS voor opslag ±
80 m2+ 4 m. hoog. Stenen-

I brug 12, Schaesberg tel.
045-316368.
Te h. BENEDENWONING
Romeinenstr. 11, Kerkrade,
lx bellen na 18uur.
Te h. per 1-12 in centrum
Kerkrade-Markrstr. luxe
APPARTEMENT. Ind.:
hal, bad met w.c, woonk.
en open keuken (aan-
bouwk. m. appar.), 1
slaapk., huur ’ 575,- excl.
borgsom ’ 1.150,-, ml. 045-
-453098.
Gemeub. ZIT/SLPK., cv.,
douche + keuk. Panneshei-
derstr. 1 of 19, Kerkrade.

I ST. NICOLAAS en Zw.I Piet cost. te huur tevensIKerstman cost. Bijsmans,
Mgr. Schrijnenstr. 31 Bek-, kerveld. Tel. 717608.

Jonge vrouw zoekt tijdelij-
ke WOONRUIMTE liefst- gem. in omg. Valkenburg. per 1 dcc. Tel. 076-148360.; Te h. gevr. APP. 3 slaapk.,■ m. groot balkon, in Bruns-

" sum of omgev. Br. naar, Postbus 156, 6440 AD
Brunssum.

TeruilHOEKHUIS,4j<
far., gr. tuin, geh. <*!

eld. te Heksenberg
evenwaardige wonjJ»
Heerlen of omgev. "ê
HK 575, Limburgs fblad. Postbus 3100, 'PP Heerlen. 1

St. Maartenszee bunffl
gratis ZWEMPAfW«
weekend ’ 225,-- kerf 1
af ’395,-; Tel. 02246j|
Te k. AANHANGWA^(gesloten) m. impen*
bevr. Nam. Driess^
Übach o. Worms. "»"316307. J

Overdekte CARA^STALLING v.a. ’250-
-jaar. Bartels CaraV^Hommerterweg 256.J
stenrade. Tel. 04492JJ1J
BUITENSTALLINGj
verhard terrein, ’ 15JJÏjaar. Bartels Carav^
04492-1870. ._-<
Caravelair en Sprite C*
1989 is er! Nu ook m
interieur. BARTELöJvaning Hommertgj
256, Amstenrade, f1870. ■ J
WINTERTENTENSIjJ
In onze showroom s»5
typen wintertenten j
steld. Ideaal voor de J*Vakantie en winteq
Isabelle, KIP, DWT.Jme. Snelle levering, A|
gen uit vooraad lev^

;eckers Caravans,
Handelsstraat 24, Sitjj
Te k. div. mooie cM
VW CAMPERBUSJ*
ginele uitvoering n Iuitvoering 2-4 perSji
koelkast, kachel, ye
dak pilotenstoelenj
/slaapbank kooktoeS»
perfecte staat, in divej
pcs Beckers CaravanHandelsstraat 24
Te1.04490-20608. J
Te k. op vaste pi 3*

HEIMBACH (Eifel) i
caravan 4 1/2-master. j
’1750,-; Te bevr. *,\
16946. >
Te k. gevr. TOUR&VANS,TeI. 045-3231%
Te k. K_yuit ZE#!
lengte 5.60 mtr. met'
Honda b.b. motor inöjtelbare wegtrailer, gSSI
R.W.D. Tel. 045-417*1
17.00 uur. 1
Te koop CARAVANJiTE Sprint, met vooiW
winteruitvoering '80;,
straat 27, Schinvel"';
045-255443.

Nog noiot bij Wtié
Anüques geweest?°\jj
dat is dan iammer v*
want wij heDben voo'j
prachtige kollektie <ÏÏ
meubels. Amstenra«J9. Hoensbroek-Cel*
Tel. 045-211976. G^i
dond. vrijd. zaterd^^j
ANTIEKHANDEL J
mons. Door eigien j!
debetere meubelen j
laagst mogelijke prUt
kennis + service + fir' iDorpstraat 45a, Nut}1,

derdag koopavond- ;
045-243437. >jiOp 4 mei heeft een'1
ding plaatsgevonde;
Naanhofsweg in Nuïsj
bergje v.d. brug. V, [
GEN gezocht die *?.
ben gezien, mld. W"
210161. >

Te k. LESORGEL/
1600 ± 10 jr., i.g.st. Pr"
,te1.045-461222, !
Te k. 4-rijer WIENË&
biss 76, Kerkrade;>j I
Fender GITAARSTERKER type Sa1?!
watt, 3 mnd. oud, V&'i
te bevr. 045-41722» 'i
uur. ___>

ANWB auto- + &£'
school Wischmanfi
Europaweg Zuid
Übach over Wornj;,
045-321721. Voor aHe/j

'wijzen A.B.C.D.E- V
feursopleiding g<3
voer, pers.vervoer.Rj
lijke goed., gevaarWJ,
fen. Vrachtautolessfiicedesl2l7ofDaf2»^
ce Cap- -4Cursus opleiding
FEURSDIPLOMA 1
startdatum 26 novJJkeersschool Leo
Reeweg 82/139, La?J^Voor al uw rijbewi)*^
045-312558/319474. v

/KalIF 6 SPHRff!"""""""*" Fliesen + Kuchen Abholmarkt \\% \ Rampenweise schottenpreise!

Lampen " Elektro " Garten vilSikl lv + B "llaws
<& \ Wandfliesen Wandfliesen i

Rampenweise Schottenpreise! fk *$3k£fi V große Reposten 15x20. Mindersone

Self Keramik Bodenfliesen gmOMOiDU | | gmDMO.'J
Boden 33 x 33 20 x 20, frostsicher a^^^^W^ïÖTV l1 Sorte y/rC^JwiS^vV I Agrob AWS Wandfliesen

r.._lZl QR ....19 QR w Z^ lPvÜc Florentiner 20 x 25, Albano
qmDM 14.3Ü qmDMIC.SIü /^A^T'S'^V V\ A r «remmer

I I I ffg<^L " vsfn lh^^ Mmdersorte. weift + Nr. ïwjaj. wimaer

I 1 I 1 r ft^fatós3^ïSfc_?) be'9e 10 OK sorte 1A O 1!
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Mocht er uiteindelijk een compromis uit de bus rollen, dan nog blijft
overeind dat de AWACS-problematiek enkele maten 'te groot' is
voor Onderbanken. De kleine grensgemeente moet het opnemen
tegen grootheden als het ministerie van Defensie en de NAVO. En
dreigt te verdrinken in het kielzog van beiden.

De meerderheidsbeslissing van de raad toont in ieder geval aan, dat
de raad geen vertrouwen heeft in de manier waarop het college de
AWACS-onderhandelingen voert en heeft gevoerd. Er is dan ook
sprakevan een bestuurscrisis in Onderbanken, ook al wordt nu door
oppositieen .coalijie gesproken over een compromis.

heid om samen naar Den Haag te stappen, niet te aanvaarden

Een meerderheid van raads-
leden in Onderbanken wil
zelf gaan onderhandelen
metDefensie over de afspra-
ken, gemaakt in het AWACS-
akkoord. Het college is het
daar niet mee eens. Vandaar
ook dat ben w woensdag-
avond tijdens de raadsverga-
dering lieten weten het be-
sluit van de raadsmeerder-

Onderzoek onder Landgraafse jongeren toont aan:

Clubleden niet 'braver'

Deze opmerkelijke studie, een lan-
delijke primeur, werd uitgevoerd
door adviesbureau Mertens & Part-
ners uit Vianen, in opdracht van het
gemeentebestuur van Landgraaf.

'Veiliger'
De onderzoekers wilden in deeerste
plaats antwoord krijgen op de vraag
of er een directe relatie bestaat tus-
sen enerzijds het bijzonder floreren-
de verenigingsleven in Landgraaf
en anderzijds het relatief erg lage
criminaliteitscijfer in de gemeente.
Officiële politiestatistieken tonen
immers onomstotelijk aan dat
Landgraaf een veel 'veiliger' ge-
meente is dan de overige steden in
deze regio. Zelfs vergeleken met de
landelijke criminaliteitscijfers
springt Landgraaf er opvallend po-
sitief uit.

Sjaal (1)

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Niet uit het
lidmaatschap van een vereni-
ging maar uit de manier waar-
op een jongere zijn vrije tijd
doorbrengt, valt af te leiden of
hij/zij zich al dan niet schuldig
maakt aan veel voorkomende
vormen van criminaliteit. Dat
is de belangrijkste conclusie
van een uitgebreid weten-
schappelijk onderzoek onder
duizend Landgraafse jongeren
in de leeftijd van 12 tot 25 jaar.

PvdA-fractie: 'College moet kleur bekennen’Oppositie Onderbanken
op zoek naar compromis

Sjaal (2)
i^Qph ste s3aal werd gisteren
*U y'oden aan mevrouw Van
K'ep echtgenote van de bur-
*iu> er door Nicole Gulpen.
L _.le is dat nu weer, heeft die
■et £,a. ontworpen? Nee, dat is
Nd hiske dat de kleurwed-
W/st heeft gewonnen die in de
«Oo^akantie werd gehouden
bijy, ~,e VVV en Bezoekerseen-
Ht -hrieversheide. Nicole is

Jaar. En wie zelfzon Heer-
Swait-?e wü hebben kan hetty-l vandaag kopen bij de
feJ n Heerlen voor 24,75. EnT°Pdassen natuurlijk ook.

Wachten

zal laten staan," zegt de fractievoor
zitter van de grootste coalitieparti,
in de Onderbankse raad.

De CDA-fractie, hoewel muisstil tij-
dens de jongste raadsvergadering,
voelt goed aan wat de oppositie be-
doeld. Sjir Renneberg: „Ik denk
niet dat er consequenties verbon-
den moeten worden aan die motie
van afkeuring. Er wordt gedaan als-
of voor de coalitie, na het sluiten
van het AWACS-akkoord, alles in
kannen en kruiken is. Dat is niet
waar. Wij willen in de geest hetzelf-
de als de oppositie, maar wij willen
daarbij niet het pistool op tafel leg-
gen. We willen in een normale on-
derhandelingsfeer bij Defensie aan-
kloppen en al het mogelijkevan De-
fensie gedaan krijgen. Ik heb er alle
vertrouwen in dat de CDA-minister
Van Houwelingen zijn partijgeno-
ten in Onderbanken niet in de kou

Pistool

Woonwagens

e*en'.aaar zaten ze toch welKrl fcijfcen bii de VVV in
'Wi 'loc dat nu moest met de
e_ii0 Pc heren krijgen sinds
l^Z tijd een stropdas in de
le^ ei van de gemeente Heer-
\a!~onkerblauw en geel) en deHjj^ *>an Heerlen erop. De da-
Nen nnen rm een soortQelijk
*ort in ontvanast nemen bij
\yiimende gelegenheden,
ify sinds gisteren is er nu ook
\Q-amessjaaltje in de ge-
\u te*-ijke kleuren donker-
st si en.9eel. Overigens is in

?atye het motiefverwerkt
k^On het vuldekseltje van eenliei^en olielampje uit de Ro-
%e liid dat in het Thermen-
ity. te bezichtigen is. Maar
fte^i et gemeentewapen van
K 'en staat erop en de tekst
y°f Heerlen.'

Van onze verslaggever
HOENSBROEK - Om-
dat het bijna 600 jaarge-
leden is dat in Hoens-
broek voor het eerst ge-
sproken werd van een
kapelletje en volgend
jaar het 'oude kerkje'
gerestaureerd wordt,
verschijnt begin de-
cember een boekje over
de historie van het
kerkje van de parochie
Heilige Johannes Evan-
gelist.

Van onze verslaggever
ONDERBANKEN - De PvdA-frac-
tie in de raad van Onderbanken wil
ondanks de patstelling, diewoensd-
agavond werd bereikt nadat het
college een meerderheidsbeslissing
van de raad van tafel veegde, op
zoek gaan naar een compromis.
„Deze raad heeft nog een dik jaar
voor de boeg. Laten we er in Gods-
naam geenrotzooi van maken, maar
op zoek gaan naar een constructieve
aanpak, zodat we de AWACS-pro-
blematiek gezamenlijk het hoofd
kunnen bieden. Wij, als oppositie-
partij, zijn er niet op uit om het col-
legenaar huis te sturen. We zijn veel
eerder bereid om te zoeken naar een
compromis, waar iedereen zich in
kan vinden".

Boekwerk over
'oude kerkje'

in Hoensbroek

waarschijnlijk begin
volgend jaar gerestau-
reerd worden. Belang-
rijkste onderdeel van
die renovatie is trou-
wens het 'oplappen' van
Middeleeuwse fresco's.
Volgens pastor-deken
Wiertz blijken die schil-
deringen bij nader on-
derzoek interessanter
dan aanvankelijk werd
aangenomen.
Het boekje heet: De
Kleine St.Janskerk te
Hoensbroek, een bij-
drage tot haar geschie-
denis. Het wordt uitge-
geven door het kerkbe-
stuur H. Johannes
Evangelist en gaat inge-
naaid ’22,50 kosten en
gebonden ’27,50..

dering, die helemaal in het teken
stond van de AWACS-perikelen
vrij duidelijk over de toekomst var
bestuurlijk Onderbanken. De twee
mansfractie der socialisten vond
woensdagavond weliswaar eer
meerderheid in de raad voor eer
motie van afkeuringrichting b en w
waarmee een basis gelegd werd om
verder aan te sturen op het opstap-
pen van het college, maar is nietvan
plan om op de ingeslagen weg voorl
te gaan.

Een motie van wantrouwen? „Nee,"
zegt Woitkowiak. „Wanneer het col-
lege kleur bekent en niet langer hel
been stijfhoudt bij allerlei voorstel-
len vanuit de oppositie met betrek-
king tot de AWACS-problematiek,
dan lijkt dat niet direct noodzake-
lijk. Bovendien hadden we, als we
dat nodig hadden gevonden, woens-
dagavond al een motievan wantrou-
wen ingediend. Maar nogmaals, we
zijn niet uit op het wegsturen van
het college. We willen samen met b
en w en de andere fracties naar een
compromis binnen de AWACS-pro-
blematiek toe, die een basis biedl
voor een gezonde samenwerking in
de raad. We hebben nog een jaar,
Laten we proberen in dat jaar sa-
men wat gedaan te krijgen."

De PvdA-er Stef Woitkowiak is
daags na de turbulente raadsverga-

Turbulent

over de restauraties in
deze eeuw, over de
schilderingen en de
functies van de kerk
zijn talloze regels be-
steed.
Het oude kerkje dateert
uit het einde van de
veertiende eeuw. Vanaf
1900 kwam er een nieu-
we, grotere kerk in

Hoensbroek. In 1390
werd voor het eerst ge-
sproken van een 'van-
ouds bestaande kapel'
in Hoensbroek. Maar
het oude kerkje werd
pas gebouwd nadat
Hoensbroek ook kerke-
lijk los kwam yan Heer-
len.
Het oude kerkje zal

Het 110 bladzijden tel-
lende boekje, een afstu-
deerproject van Hoens-
broekenaar Antoine Ja-
cobs, betreft vooral de
bouwgeschiedenis van
het kerkje. Maar ook

Het Landgraafs onderzoek leverde
overigens een aantal verrassende
conclusies op. Zo blijken mannelij-
ke ledenvan culturele verenigingen
(koor, harmonie, carnavalsvereni-
ging) opvallend veel crimineel ge-
drag te vertonen. Mannelijke leden
van jeugdverenigingen daarentegen
zijn bijzonder 'braaf. Leden van
sportverenigingen tenslotte blijken
niet meer ofminder braaf te zijn dan
de doorsnee Landgraver.

Conclusies

De onderzoeksresultaten maken
duidelijk dat jongeren die ongeor-
ganiseerd en vrijblijvend hun vrije
tijd doorbrengen ('stappen', disco)
veel vaker crimineel gedrag ont-
plooien. Een formeel lidmaatschap
van een vrije tijdsvereniging doet
daar niets aan af. Daarbij gaat het
om kleine of veelvoorkomende vor-
men van criminaliteit. Daarmee
worden dan bedoeld zaken als mis-
handeling, vernieling, diefstal van
auto's en (brom)fietsen, woning- en
winkeldiefstal en doorrijden na een
aanrijding. Overigens bevestigde de
studie nog eens dat veel voorko-
mende criminaliteit vooral een
mannenaangelegenheid is. Dat laat-
ste^geldt niet alleen en vooral voor
agressieve delicten, maar ook voor
diefstallen.

Van onze verslaggever
HEERLEN - De Kerkraadse politie
heeft een 19-jarige man uit die
plaats aangehouden die woensdag-
middag op de Poststraat in Kerkra-
de op een groep mensen was ingere-
den die de straat overstaken. Daar-
bij raakte hij een van de voetgan-
gers.
Een politiepatrouille was getuige
van het gebeuren. De verdachte wil-
de de voetgangers laten schrikken.
De man probeerde nog te vluchten
maar werd door de politie op de
Oranjestraat achterhaald. De Kerk-
radenaar heeft een proces-verbaal
gekregen. De geraakte voetganger
werd niet noemenswaardig ge-
wond.

Man rijdt in
op voetgangers

Opvallend is ook dat in de kern
Übach over Worms verreweg de
meeste jeugdige 'kleine criminelen'
wonen, op afstand gevolgd doorres-
pectievelijk Schaesberg en Nieu-
wenhagen. Daar staat dan weer te-
genover dat in Übach over Worms
naar verhouding veel minder delic-
ten worden gepleegd. De verklaring
daarvoor is het eveneens aange-
toonde feit dat criminelen bij voor-
keur niet in hun eigen, maar in een
aangrenzende woonbuurt opereren.

Hulpdiensten in Heerlen steeds vaker gebeld

Tekort vrijwilligers
SOS- en kindertelefoon 0 Op de stadsautoweg in Heerlen wordt met een zandstraler de oude wegmarkering weg-

gespoten, zodat nieuwekan worden aangebracht. Foto: FRANSRADE

Niet van mars...

\ *%? postkantoor. Die:<!nt er/mevrouw signaleert
Ifc^. r °-l heel u?at xnensen hun
y'ee7. bij de post aan de
T^eh hebben opgezegd.Mi p's twee loketten open, zou
1iel f. aeen geld hebben t>oorJ^ef dc loket?, vraagt del. {^hrijver zich af.
M^r z-er geval houdt de schrij-
■rrstrt n,haar hart vast voor de
5J(inQ Overigens ligt het
ËSnl lüachten niet aan de twee\_linLeliJke loketbeambten. Die
#er eyt uit in vriendelijkheid,
JPe^ schrijver niet te mel-
m^Zf 1-' wenst hen dan ook met-
JFcn lerkte voor de kerstdagen.
ï^tet rest ons dan het hier roe-rnee eens te zijn.

van meneer, of me-
\u' wie zal het zeggen, A.
S ij U9ten die in debuurt vanccrlerbaan woont. Ouder-
mi P' té lange wachttijden op

Zowel de PvdA-ers als de CDA-ers
willen dus aansturen oprust in poli-
tiek Onderbanken. Volgens Renne-
berg is die rust snel een feit, wan-
neer de oppositie door heeft dat de
coalitie hetzelfde doel voor ogen
heeft, maar alleen een andere me-
thode kiest. Ook burgemeester Rit-
zer, in wiens richting toch vaker de
beschuldigende vinger wijst, ziet de
toekomst niet somber in. Hoewel hij
gisteren amper commentaar wou
geven op datgene wat zich voordeed
in deraadsvergadering, liet hij zich
toch ontvallen dat hij de toekomst
van bestuurlijk Onderbanken niet
pessimistisch inziet.

HEERLEN - Nietvan mars, ook
geen verdwaalde diepzeeduiker,
maar gewoon één van de werk-
nemers van het bedrijf dat de
wegmarkering op de stadsauto-
weg in Heerlen vernieuwd. Al ge-
ruime tijd geleden werd de slijt-
laag op deze weg vernieuwd, nu

nu ook duidelijk te zien dat er
maar honderd kilometer gereden
mag worden, op diverse plaatsen
staan borden die dat duidelijk
aangegeven. Tot voor kort moest
de maximum snelheid afgeleid
worden uit de aanwezigheid van
blauwevierkante borden met het
beroemde witte automobiel die
aangeven dat de stadsautoweg
geen autosnelweg is, maar een
gewone autoweg en daar geldt:
100 kilometer per uur.

worden de streepjes weer op-
nieuw aangebracht zodat de stro-
men auto's een beetje in goede
banen worden geleid. Maar voor
het zover is, zal de oude marke-
ring verwijderd moeten worden
en daar is men nu mee bezig.
Overigens is op de stadsautoweg

Omwonenden Smitzerveld verontwaardigd

Van onze verslaggever
HEERLEN - De beide telefonische
hulpdiensten in de Oostelijke Mijn-
streek kampen met een groot tekort
aan vrijwilligers. In het jaarverslag
over 1987 staat dat het totale vrijwil-
ligersbestand tot een 'gevaarlijk mi-
nimum' is gedaald. „We moeten er
op korte termijn zon 20 tot 25 vrij-
willigers bij krijgen", zo meldt
woordvoerster Daniëlle Hund-
scheid.
Op dit moment moeten de SOS- en
Kindertelefoon het met minimale
aantal van 45 vrijwilligers stellen.
Maar men werkt met man en macht
aan de werving van nieuwe mede-
werkers. Een recente advertentie-
campagne heeft gelukkig reacties
opgeleverd, zodat er binnenkort in
elk geval een nieuwe training van
start kan gaan. „Maar dit is nog lang
niet voldoende. Komend jaar zullen
we deze procedure nog eens moeten
herhalen", aldus Daniëlle Hund-
scheid.

De telefonische hulpdiensten zijn
begonnen met een onderzoek naar
de beweegredenen van vrijwilligers
om er mee op te houden. „Er heeft
een mentaliteitsverandering
plaats", constateert stafmedewer-
ker Willems: „Steeds vaker doen
mensen vrijwilligerswerk om meer

kans op een baan te maken. Zo
gauw ze ergens aangenomen zijn,
raken wij hen natuurlijk kwijt. Het
verloop is groot."

Populair
Bij de bellers kunnen de hulpdien-
sten zich trouwens in een toene-
mende populariteit verheugen. In
1987 werden 10.366 gesprekken ge-
noteerd, hetgeen een toename met
bijna 15% betekent ten opzichte van
1986. In het jaarverslag wordt dan
ook geconcludeerd dat de behoefte
aan een gesprek 'van mens tot
mens' is toegenomen.

Bij de (algemene) SOS-dienst rin-
kelde de telefoon precies 1.200 keer
vaker dan in 1986. Er werd nu in to-
taal 7.580 maal een beroep op ge-
daan. Bij deKindertelefoon ging de
haak in totaal 2.786 keer van de
hoorn. Er werden door met name
jongeren van 9 tot 18 jaar 330 ge-
sprekken meer verlangd dan het
jaar tevoren.

De toename kan mogelijkverklaard
worden door de bezuinigingen op

f
andere hulpverleningsinstanties.
„Er zijn overal wachtlijsten, bij het
RIAGG, bij het uit huis plaatsen van
jongeren etcetera. Dat is een trieste
ontwikkeling", vindt stafmedewer-
ker Willems.

_______________________________m

fti s bebouwen bij woonwom
in de gemeente

8 yJiraaf niet groter zijn dan
\r kante meter. Dit bleek
tt bij de behandeling van
\(,2TPeP dat woonwagenbe-
frjj, *■"■ Kersten tegen de wei-
-oor 9 van een vergunning
'^Oo ' Oouu,en van een go.ra-
'j $yT de gemeente Landgraaj
i b afdeling rechtspraak van
feltf ,ad van State had inge-
l' fciTaTldgraa/ moet een aan-
!tUis nere u,oonu'aaeTlcentra
Hl ren- Om te voorkomen
ftj-Q lJ de u_oonu;agens grote
'^d en bergingen gebotitud

1 cc/t de gemeente in het
1»i rf^ingsplan, dat in april
*U)OZf iaar onherroepelijk is
'■.Qeh ' °PQenomen dat deze
Ijtj °uwen niet groter mogen
fc4[-an 25 vierkante meter. De
't&jjr

n 9 doet volgende week
%* a?'c- In een bijgebouw.Tschijnliik.

De buurt zal zich verzetten tegen de
plannenvan de gemeente.Er zal eer
advocaat ingeschakeld worden er
de volgende week wordt een hand
tekeningenactie gehouden.

Van onze verslaggever
HEERLEN - De omwonenden van
het Smitzerveld in Heerlen zijn ver-
ontwaardigd over het plan van de
gemeente op dit perceel schroot-
handelaren te vestigen. De buurtbe-
woners hebben eergisteravond een
vergadering gehouden en over het
voornemen van het college gespro-
ken. Ze hebben besloten zich met
'hand en tand' hiertegen te verzet-^
ten. Z*
Het college heeft onlangs het Smit-
zerveld aangewezen als een 'ge-
schikteplaats voor de vestigingvan
schroothandelaren, waaronder

Swinkels BV die nu nog in De Cra-
mer gevestigd is. De gemeenteraad,
maar ook de provincie zal nog goed-
keuring aan dit plan moeten geven
voordat het echt uitgevoerd wordt,
want er is een bestemmingsplanwij-
ziging nodig.

De omwonenden, bewoners van de
nieuwe Cobra-woningen tegenover
dé kerk van De Vrank en enkele
huizen rondom de kerk, vinden het
Smitzerveld niet geschikt voor
schroothandelaren Omdat er ge-
luidsoverlast kan optreden en van-
wege mogelijke vervuiling van de
grond. „In de Cramer is al vervuild,

laat de schroothandelaren dan maar
daar blijven enóf zich daar vesti-
gen," zeggen de bewoners.

Verder vinden de omwonenden dat
de kerk van De Vrank geweld wordt
aangedaan door er schroot naast te
leggen, dat een in buurt in opbouw
wordt afgebroken en Üat de entree
van Heerlen via de Beersdalweg
wordt 'bevuild' door schroothandel
op het Smitzerveld.

Overigens blijkt debuurt ook al ge-
ruime tijd last te hebben van de pa-
pierhandel. Er bestaat onenigheid
oviï de hinderwetvergunningen de

naleving van de bepalingen daarin.
De gemeente heeft augustus van dit
jaartoegegeven dat de papierhandel
inderdaad beter verplaatst kan wor-
den. „Nu gaat die papierhandel die
in deze woonomgeving niet thuis-
hoort eindelijk weg, maar krijgen
we de schroothandel daar waar-
schijnlijk voor in de plaats," aldus
de heer Hermans, één van de ver-
ontwaardigde buurtbewoners.
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Kopje onder

Kortom: Onderbanken is niet opgewassen tegen de AWACS-proble-
matiek. Van normale bestuurlijke aangelegenheden komt door het
voortslepende debat over de radartoestellen namelijk niets meer te-
recht. Het vertrouwen in de coalitie en het college is, evenals het
vertrouwen in de burgemeester, ernstig geschaad. De AWACS-toe-
standen vergen doodgewoon te veel energie van Onderbanken, dat
door al deze perikelen kopje onder dreigt te gaan.

R.W.

Vrijdag 18 november 1988 "15



Limburgs Dagblad Vrijdag 18 november 1988 ♦ 16
t

Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, ge-
ven wij u met droefheid kennis dat heden van ons
is heengegaan, onze dierbare broer, schoonbroer
en oom

Frans Daniels
Voorzien van het h. sacrament der zieken overleed
hij op 85-jarige leeftijd.

Uit aller naam:
Familie Daniels

Geleen, 16 november 1988
Europalaan 2
Corr.adres: 6174 RE Sweikhuizen, Kerkstraat 12
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
zaterdag 19 november a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerkvan de H.H. Dionysius en Odilia te Sweik-
huizen, waarna de begrafenis op het parochiekerk-
hof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragen heden vrijdag 18no-
vember om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Bezoek rouwkapel Maaslandziekenhuis, Barbara-
straat 1 te Geleen van 17.30 tot 18.30 uur.

t
Dankbaar, dat wij hem zo lang in ons midden had-
den, maar ookbedroefd om het scheiden, delen wij
u mede dat, voorzien van de h. sacramenten, na een
rijk leven, in Gods vrede is overleden, in de leeftijd
van bijna 80 jaar, mijn lieveman, onze zorgzame va-
der, schoonvader, groot- en overgrootvader,
schoonbroer, oom en neef

Leo Haagen
echtgenoot van

Sibilla Vanhommerig
De bedroefde familie:

Bocholtz: S. Haagen-Vanhommerig
Reading (Engl.): Jozefen Brenda Haagen-Gray

Bocholtz: Thijs en José
Haagen-Schetters

Bocholtz: Enny en Jan Mertens-Haagen
Bocholtz: Frits Haagen en Annemie
Bocholtz: Leo Haagen

Zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Haagen
Familie Vanhommerig

Bocholtz, 14 november 1988
Corr.adres: Wilhelminastraat 12, 6351 GN Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 19 november as.
om 11.00 uur in deparochiekerk van de H. Jacobus
de Meerdere te Bocholtz.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De rozenkrans wordt heden vrijdag 18 november
om 18.45 uur gebeden in voornoemde kerk, waarna
aansluitend de avondmis te zijner intentie.
De overledene ligt opgebaard in het mortuarium,
Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld. Bezoek van 18.00
tot 19.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Rust nu maar uit.
Je hebt jestrijd gestreden.
Je hebt zoveel voor ons gedaan.
Rust nu maar uit.

Aan haar die intens de eenvoudige dingen in het le-
ven wist te waarderen, altijd voor anderen klaar-
stond, onverbrekelijk en innig verbonden met
echtgenoot, kinderen en kleinkind, familie en
vrienden, zullen wij altijd de gelukkigste herinne-
ringen bewaren. Zo is zij in de leeftijd van 63 jaar
van ons heengegaan

Kathe Jacobs
echtgenote van

Nico Huyskens
Nuth: N.M. Huyskens

Hoensbroek: Nico Huyskens
Roos Huyskens-Lenssen
Roy

Hulsberg: Ria de Boer-Huyskens
Rob de Boer
Familie Jacobs
Familie Huyskens

Nuth, 16 november 1988
Corr.adres: Raadhuisstraat 90, 6336 VN Hulsberg
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op maandag 21 november om 12.00 uur in de- parochiekerk van de H. Bavo te Nuth, waarna de
begrafenis zal plaatsvinden op de algemene be-
graafplaats Daelderveld aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
De avondmis, mede tot intentie van mam, zal ge-. houden worden op zaterdag 19 november om 19.00
uur in voornoemde kerk.
Mam is opgebaard in de rouwkamer van het bejaar-
denhuis Panhuys te Hulsberg. Bezoek aldaar, da-
gelijks van 19.30 tot 20.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het
vele dat zij voor ons betekend heeft, delen wij u
mede dat heden van ons is heengegaan, voorzien
van de h. sacramenten onze goede en zorgzame
moeder, schoonmoeder en oma

Sofia Dohmen-Raven
weduwe van

Anton Dohmen
in de gezegende leeftijd van 88 jaar.

In dankbare herinnering:
Ransdaal: Jan en Mia Dohmen-Stevens
Haanrade: Annie en Hens Nacken-Dohmen

Schaesberg: Mariet en Pierre
Everhartz-Dohmen

St. Joost: Byla en Wolter Zuid-Dohmen
De klein- en achterkleinkinderen

Nuth, 17 november 1988
Valkenburgerweg 67
Corr.adres: Dr. Huntjensstraat 18,
6311 AP Ransdaal
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 21 november om 9.45 uur in de kapel van
huize Op den Toren te Nuth, gevolgd door de be-
grafenis op de begraafplaats te Imstenrade.
Bijeenkomst in de kapel.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-

■ren.
Zondag as. om 19.00 uur avondwake in voornoem-
de kapel.

"Moeder is opgebaard in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek. Gele-

' .genheid tot afscheid nemen dagelijks van 19.00 tot
■ -20.00 uur, zondag van 14.00 tot 15.00 uur.

die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
geven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Tot ons verdriet moesten wij afscheidnemen van
onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder,
dochter, zus, schoonzus, tante en nicht

Mia Demont
Zij overleed op 48-jarige leeftijd, na een liefdevolle
verzorging in de Hamboskliniek, afd. 6, te Kerkra-
de, na voorzien te zijn van het h. sacrament der zie-
ken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Kerkrade: Anja
Landgraaf: Ineke en Hans
Landgraaf: Mariëlle en Rene
Landgraaf: Mevr. A. Demont
Landgraaf: Hub en Marleen

Eindhoven: Elly en Ferrie
Familie Demont
Familie Drijver

Landgraaf, 16 november 1988
1213-Laan 41
Corr. adres: Stiftstraat 7, 6374 AW Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
maandag 21 november a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van Maria Hulp der Christenen te Nieu-
wenhagen, waarna aansluitend de begrafenis op
het r.k. kerkhof aan de Haanweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te Nieu-
wenhagen.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 18.30
uur tot 18.45 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met verslagenheid namen wij kennis van het over-
lijden van onze medewerker

Mia Demont
Zij zal bij ons als een gewaardeerde collega in her-
innering blijven.

Directie en collega's
Thomas Konfektie B.V. Kerkrade

Enige en algemene kennisgeving

t
Nooit klagend, nooit vragend.
Zijn lasten in stilte dragend.
Zijn handen hebben voor ons gewerkt.
Zijn hart heeft voor ons geklopt.
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, ge-
ven wij u met droefheid kennis, dat heden, na een
werkzaam en liefdevol leven, van ons is heenge-
gaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader, zoon,
schoonzoon, broer, schoonbroer, oom en neef

Jantje Dicteren
echtgenoot van

Marian Schmitz
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, over-
leed hij op 36-jarige leeftijd.

Sittard: Marian Dieteren-Schmitz
Bianca
Cindy
Familie Dicteren
Familie Schmitz

6134 SL Sittard, 16 november 1988
Kleine Roedestraat 19
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
op zaterdag 19 november as. om 12.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Antonius van Padua te Opho-
ven-Sittard, waarna aansluitend de crematie in het
crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk; er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van de overledene, heden,
vrijdag 18 november, om 19.00 uur in voornoemde
kerk.

I t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van haar
mochten ontvangen, delen wij u mede dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten, onze goede en zorgzame moeder, schoon-
moeder en oma

Therese
van de Werdt-Visser

weduwe van

Cor van de Werdt
op de leeftijd van 78 jaar.

In dankbare herinnering:
Ridderkerk: Louis en Mary

van de Werdt-Verduijn
Hoensbroek: Toos van de Werdt-Spijkers
Hoensbroek: Lies en Wiel

Visser-van de Werdt
Heerlen: Toon van de Werdt

de kleinkinderen en
achterkleinkind

Brunssum, 17 november 1988
Kochstraat 10
Corr.adres: Past. Schleidenstraat 10
6431 XE Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 21 november öm 13.00uur in dekleine St.
Jan aan de Markt te Hoensbroek, gevolgd door de
crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Zaterdag a.s. tijdens de avondmis van 19.00 uur in
de grote St. Jan, bidden wij mede voor haar ziele-
rust.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100 Hoensbroek. Gele-
genheid tot afscheidnemen dagelijks van 19.00 tot
20.00 uur. Zondag van 14.00 tot 15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annnonce als zodanig te beschouwen.

Met droefheidvernamen wij het overlijden van ons
oud bestuurslid, de heer

Vic Laudy
De heerLaudy behartigde gedurendevele jarenen-
thousiast de belangen van onze school.
Zijn kennis kwam de leerling ten goede.

Bestuur, directie en personeel
van deR.K. Technische School
Pastoor Jacobs te Sittard.

De eerste jaardienst van

Bep Koolen-Mous
wordt gehouden op 20 november om
12.00 uur in de St. Martinuskerk te Wei-
ten-Heerlen.

Harrie, Lucas, Marij en Han

Met grote verslagenheid, maar uiterst dankbaar
voor hetgeen hij voor ons heeft betekend, berich-
ten wij van het overlijden van onze collega, de
heer

Lambert Gelissen
Gedurende vele jaren was hij als leraar aan onze
scholengemeenschap verbonden. Door zijn rus-
tige en vriendelijke levenshouding was hij een
voorbeeld voor ons allen.
Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote en
kinderen.
Moge God hen de kracht geven dit grote verlies
te dragen.

Bestuur, directie, medewerkers,
ouders en leerlingen
scholengemeenschap Don Bosco
Geleen

Met verslagenheid vernamen wij het droeve bericht van .
het overlijden van onze voorzitter van de raad van toe-
zicht, de heer

Lambertus
Josephus Gelissen
Zijn jarenlange inzet en zijn grote sociale bewogenheid
gedenken wij in het bijzonder.
Wij zullen met groot respect en oprechte dankbaarheid
aan hem blijven denken.

Bestuur, raad van toezicht,
directie en personeel
Rabobank Stem - Urmond - Berg

Dankbetuiging
Jij was iemand om nooit te vergeten.
Groot is de leegte die je achterliet.
Alleen de herinnering blijft over.
Mijn pijn in ons hartzullen wij verder leven
en altijd denken aan wat jij voor ons betekende

Het hartverwarmend medeleven dat wij mochten onder-
vinden bij de ziekte, het overlijden en de crematie van mijn
lieve levensgezel en onze huisgenoot

Harry Merkx
heeft ons diepgetroffen.
Daarvoor zeggen wij u hartelijke dank.

Kitty Sanders
Heinz Peter

November 1988
Heerlen, L.T.M.-weg 48
Wij zullen Harry gedenken tijdens de plechtige zesweken-
dienst, die wordt gehouden op zondag 20 november a.s. om
11.15 uur in de St. Pancratiuskerk te Heerlen.
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Het is een jaar geleden dat wij afscheid moesten nemen
van hem die ons zo dierbaar was, mijn lieve man, onze va-
der, schoonvader en opa

Wiel Dortants I
De eerste jaardienst zal gehoudenworden op zondag 20 no-
vember a.s. om 10.45 uur in de parochiekerk van de H. Jo-
zef te Waubach.

M.E. Dortants-Peters
kinderen en kleinkinderen

\_____________________________________________^^mmmmi^^^^^^^^mmmm^^^^^

Tot onze grote droefheid hebben wij kennis geno-
men van het plotseling overlijden van

Lambert Gelissen
In hem verliezen wij niet alleen een gewaardeerde
voorzitter, maar bovenal een goede vriend.
Hij zal steeds in onze herinnering blijven.

Bestuur, leden en huurders
Woningvereniging Urmond

I t
Met grote droefheid, doch ook met grote dankbaar-
heid jegens O.L. Heer hem als goede en zorgzame
vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef te hebben gehad, geven wij ukennis dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van de h.h. sacra-
menten

Huub Dreessen
weduwnaar van

Maria Gorsek
op de leeftijd van 70 jaar.

In dankbare herinnering;
Den Haag: Francine van Rooij-Dreessen

Wim van Rooij
Susteren: Ton Dreessen '

TheaDreessen-Vinken
Vaviënne, Priscilla
Familie Dreessen
Familie Gorsek

Hoensbroek, 16 november 1988
Mettenstraat 2
Corr.adres: Corneliushof 30, 6114 JX Susteren
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 21 november om 11.00 uur in de Christus
Koningkerk te Hoensbroek-Zuid, gevolgd door de
crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Zaterdag as., tijdens de avondmis van 19.00 uur in
voornoemde kerk, bidden wij mede voor zijn ziele-
rust.
Vader is opgebaard in derouwkamers van De Uni-
versele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek; gelegenheid
tot afscheid nemen dagelijks van 19.00 tot 20.00
uur, zondag van 14.00 tot 15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat zij
voor ons geweest is, delen wij u mede, dat God tot
Zich heeft genomen, mijn inniggeliefde vrouw,
onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Gertrud Henriette
Olfen

echtgenote van

Johan Heinrich Kessels
Zij overleed op de leeftijd van 81 jaar, voorzien van
het h. oliesel.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Schaesberg: J.H.Kessels
kinderen en kleinkinderen
Familie Olfen
Familie Kessels

6372 GX Landgraaf, 16 november 1988
Achterstraat 8
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op maandag 21 november
a.s. om 11.00 uur in de dekenale kerk van de H.H.
Petrus en Paulus te Schaesberg.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Rozenkransgebed op zondag 20 november a.s. om
17.45 uur, aansluitend de avondmis in voornoemde
dekenalekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het De Weverziekenhuis te Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan 16.00
uur tot 17.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen, i

Met grote verslagenheid en droefheid namen wij
kennis van het plotseling overlijden van onze se-
cretaris, de heer

Piet de Jong
Zijn gedrevenheid tot hulp aan anderen en grote in-
zet zullen altijd een blijvend voorbeeld voor ons
zijn.
In hem verliezen wij een grote vriend.

Bestuur en leden IndustriebondFNV
te Nieuwenhagen

Landgraaf, november 1988

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat hij
voor ons geweest is, delenwij u mede, dat God tot
Zich heeft genomenonze lieve vader, schoonvader,
opa, overgrootvader, broer, zwager, oom en neef

Franciscus Hubertus
Packbier

Hij overleed in de gezegende leetijd van 84 jaar,
voorzien van het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Packbier

6372 BJ Landgraaf, 16 november 1988
Putstraat 13
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 19 november as. om 10.30uur in de dekenale
kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Schaesberg
(Hoofdstraat), waarna aansluitende de crematie in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in dekerk. Geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te Nieu-
wenhagen. «
Gelegenheid tot afscheid nemen, heden van 18.45
tot 19.00 uur.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen te bedan-
ken voor het medeleven ons betoond bij het
overlijden van onze lieve moeder, schoorimoe-
der, groot- en overgrootmoeder, zuster, tante en
nicht

Maria Hubertina
Chatharina Erkens

weduwe van

Alfons Odekerken
betuigen wij allen langs deze weg onze oprechte
dank aan de heren geestelijken, Verpleeghuis
St. Jan, Groene Kruis, familie, buren en beken-
den.

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind

Munstergeleen, Europastraat 19
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 19 november as. om 19.00 uur in
de parochiekerk van de H. Pancratius te Mun-
stergeleen.

Voor uw blijken van medeleven, in wel-
ke vorm dan ook, tijdens de ziekte, het
overlijden en de begrafenis van mijn
dierbare echtgenote, onze moeder,
schoonmoeder en oma

Maria Consten
betuigen wij u allen onze oprechte dank.
De enorme belangstelling betekende
voor ons een grote steun en troost.

L. Camps
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal in ver-
band met de installatie van de diaken
niet om 10.00 uur maar om 11.00 uur
plaatsvinden in de parochiekerk van de
H. Gertrudis te Wijlre.

Dankbetuiging
De zeer vele blijken van belangstelling en me*'
ven, diewij mochten ondervinden, zowel pers"*
lijk als schriftelijk bij het plotseling overlijden.]
plechtige uitvaartdienst en de begrafenis van ,J
dierbare zoon, onze geliefde broer en mijn W
vriend

Addy van der Varst
hebben ons diep getroffen. Het medeleven van'
veleais en blijft ons een grote steun.
Wh' willen hiermede u allen onze oprechte dank
tuigen.

Jacques en Gerd
van der Varst-Keijse^
Alard en Mathilde
Sandra Haagmans

Posterholt, november 1988
De plechtige zeswekendienst zal plaatshebbeD
zondag 20 november om 11.00uur in dekerk val>
H. Matthias te Posterholt.

>

In plaats van kaarten
Dankbetuiging

Graag willen wij iedereen bedanken die, op wf
wijze dan ook, blijk heeft gegeven van medelij
na het overlijden van mijn lieve man, onze va»
schoonvader, grootvader en overgrootvader

Wiel Kaldenbach
Mevrouw Kaldenbach-SlechtrieO»
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, november 1988
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag
november as. om 10.45 uur in de kapel van w
Douvenrade.

De plechtige eerste jaardienst van onze lieve P 1
der

Maria Sybille
Ramakers-TummerS

zal gehouden worden zaterdag 19 november
19.00 uur in de kerk van de H. Marcellinus en
trus te Oud-Geleen.

Kinderen Ramakef
-**

Een echt Perzisch tapijt is
een geschenk voor de Kers 1

en voor het leven

Een ruime sortering en eet
pracht collectie bij

DOFA EXCLUSIEF
PERZISCHE TAPIJTEN
Honigmanstraat 43, Heerlen

tel. 045-740491.
67675

tßoos Dirix, oud 59
jaar, . echtgenote

van Jean Penders,
Henri Dunantstr. 4,
6219 AG Maastricht.
De uitvaartdienst zal
plaatshebben heden
vrijdag 18 november
om 11.30 uur in de pa-
rochiekerk van de H.
Hubertus te Bos-
scherveld-Maastricht.
Er is geen condoleren.
-{- Wullem Sibels,
! oud 81 jaar, echtge-
noot van May Wil-
lems, Gen. Hodges-
straat 29, 6224 XV
Maastricht. De eucha-
ristieviering in de pa-
rochiekerk van de H.
Familie Wyckerveld-
Maastricht heden vrij-
dag 18 november om
11.00 uur. Er is geen
condoleren.

■—■ -^

fl v.o.f.

z^pM lindeman
UW VERTROUWEN WAARD!

Stationsstraat 6, 6372 GS Landgraaf-Schaesberg
tel. 045-313197

Spoorsingel 4, 6412 AA Heerlen
tel. 045-724808

Dag en nacht bereikbaar



Nieuw assurantiekantoor
speciaal voor bedrijven

a "an onze redactie economie
t^STRICHT- Nederlands groot-

verzekeringsmakelaar, Hudig-
IwSeveldt in Rotterdam, gaat sa-«Jwerken met het Maastrichtse
-^ rantiekantoor Schreinemacher.
\}y{ee bedrijven gaan een geza-
lis 'Üke onderneming oprichten
.^lch puur gaatrichten op de ver-
«w^ngsbelangen van het bedrijfs-
W Hudig-Langeveldt en Schrei-
\,tacrier hebben gisteren een con-
V .getekend voor de oprichting

nieuwe vennootschap.

Hudig-Langeveldt heeft kantoren
over de hele wereld. Het grootste
deel van de werknemers zit in Ne-
derland (1.100). In het buitenland
wordt veelal samengewerkt op de-
zelfde basis die nu in Maastricht ge-
hanteerd wordt. Op de buitenlandse
kantoren werken nog eens 550 men-
sen, die dus deels onder samenwer-
kingsverbanden vallen. Ze zitten
verspreid over kantoren in de be-
langrijkste Europese steden en ver-
der in de VS (Atlanta), het Verre
Oosten (Taiwan, Hong Kong) en
Australië.

Makelaars uit Maastricht en Randstad bundelen krachten

PvdA: geen verband tussen investeringsrapporten

'De Korte vergelijkt
tuinstoel met ijskast’

financiële investeringsklimaat in
Limburg goed genoeg is dan neem
ik mijn petje voor hem af. Maar dat
zie ik eerlijk gezegd niet gebeuren.
Daarvoor ontlopen de twee rappor-
ten elkaar te veel".

PvdA een motie verwachten. In die
motie die hij al tijdens het laatste
PNL-overleg had aangekondigd zal
De Korte worden opgeroepen om
het investeringsklimaat in Limburg
voor bedrijven met spoed aantrek-
kelijk te maken.

Zoals bekend wil het Regionaal zie-
kenfonds ZZL voor 1988 maar 580
hartoperaties bekostigen en eist het
ziekenhuiser 760. Penn heeft er mo-
menteel al meer dan 600 achter de
rug. „Zelfs van voor de tijd dat de
hartchirurgie er was stond het als
een paal boven water dat hier in
Limburg 800 operaties per jaar no-
dig waren, op grond van serieuze
berekeningen van WVC, en dan is
het mijn plicht die ook te doen. En
als dat niet kan, danhoudt alles op."

MAASTRICHT — „Als dit
niet goed geregeld wordt
dan is Limburg niet rijp
voor goede open-hartchi-
rurgie. Dan gaan de patiën-
ten maar weer naar Eindho-
ven, Nijmegen of Amerika,
want geopereerd worden
moeten ze toch. Maar ik ga
geen patiënten weigeren of
met lange wachtlijsten wer-
ken. Dat mag niet en dat
kan niet." Dat zei gisteren
prof. dr Olav Penn, hart-
longchirurg in het Maas-
trichts academisch zieken-
huis naar aanleiding van de
verwikkelingen rond de
aantallen toegestane open
hartoperaties.

DEN HAAG - „Tuinstoelen verge-
lijk je met ijskasten". Dat vindt
PvdA-Tweedekamerlid Servaes
Huysvan het voornemen van minis-
ter De Korte (Economische Zaken)
om de rapporten van PLI en McKin-
sey naast elkaar te leggen voordat
hij zal beslissen of het investe-
ringsklimaat in Limburg al dan niet
wordt verbeterd.

Reactie
Minister De Korte zal binnenkort
reageren op het McKinsey-rapport.
Als de minister dan niet met harde
cijfers kan aantonen dat de investe-
ringsfaciliteiten in Nederlands-
Limburg niet onderdoen voor die in
Belgisch-Limburg kan hij van de

De Tweede Kamer zal deze maand
overigens nog over een andere Lim-
burgse „PvdA-motie stemmen.
Daarin wordt van de regering geëist
de financiële steun aan Zuid-Lirn-
burg niet te staken voordat de werk-
loosheidscomponent daar terugge-
bracht is tot het landelijk gemiddel-
de.Penn wilde niet met zoveel woor-

den zeggen dat hij dan overweegt te
vertrekken, maar zijn woorden kun-
nen nauwelijks anders worden uit-
gelegd.

Harde bewijzenOpkomst 'ongebouwd'-stemmers viel tegen

Niet veel nieuwe namen
in college Waterschap

bouwd') viel met 10 procent
tegen. Zij vertegenwoordig-
den 16 procent van de stem-
men.

Volgens Huys zijn beide rapporten
beslist niet met elkaar te vergelij-
ken. PLI onderzocht de verschillen
in het financiële investeringskli-
maat tussen Nederlands- en Bel-
gisch-Limburg en kwam tot de slot-
som dat dit bij onze zuiderburen be-
ter is.
McKinsey zette Nederland en Bel-
gië in hun totaliteit tegen elkaar af,
betrok daarbij andere vestigings-
voorwaarden en concludeerde dat
ons land bedrijven meer te bieden
heeft. Huys: „Toch ziet De Korte het
McKinsey-onderzoek als een ver-
volg op het PLI-rapport. Dat begrijp
ik met de beste wil van de wereld
niet. Ik twijfel niet aan de conclu-
sies van McKinsey maar het PLl-
rapport heeft voor mij niets aan
waarde ingeboet. Als De Korte mij,
met het McKinsey-rapport in de
hand, er van kan overtuigen dat het

„Het ZZL roept steeds maar weer
datwij harde bewijzen moeten leve-
ren, nou, dat hebben we tot in de
tiende macht gedaan intussen. Maar
het helpt kennelijk weinig", zegt
Penn. „Het is een aanfluiting dat be-
leid dat door Den Haag is goedge-
keurd — 800 operaties op jaarbasis
— wordt doorkruist door een lokale
godheid en dat niemand daar
schijnbaar iets tegen kan doen", zei
Penn tenslotte.

ren, W.Dohmen Einighausen,
J.Peters Susteren, C.Snijders
Wijnandsrade en P.Kerkhofs
Voerendaal; in district Zuid
J.v.d.Linden Wittem, H.Brou-
wers Berg en terblijt, H.Lambie
Eckelrade, J.Schroeff Vijlen en
H.Hartmann Eijsden; in district
Roermond J.Janssens Linne,
J.Op 't Veld Vlodrop en H.Peters
Mariahoop.

Voor de categorie Natuur/land-
schap/milieu werden gekozen
Lenders uit Melick, Tasma uit
Heerlen en De Veen uit Echt.

Voor de categorie 'gebouwd'
werden gekozen in district
westelijke en oostelijke mijn-
streek A. Lenoir Nuth; L. Doh-
men Merkelbeek, J. Nijsten Sit-
tard, W. Uiterhoeve Voerendaal,
J. Vriezema Geleen, A.van Goe-
them Beek en W.Bosch Hoens-
broek; in district Zuid F.Corten
Maastricht, J.Frijns Simpelveld,
W.Jansen Wittem, P.Pinxt Geul-
Ie en W.Wijnen Eijsden; in dis-
trict Roermond J.Pellaers Sint
Odiliënberg, M.Smeets Vlodrop
en L.Mestrom Maasbracht.

Van onze verslaggever
SITTARD - De verkiezin-en van het nieuwe college
,an hoofdingelanden voor!^t waterschap Roer en>*Vermaas heeft niet veelyerschuivingen binnen het?üidige college teweegge-
bracht. De enige verrassing
jl het aantreden van dej^ieuw Limburg-exponent
j^noir uit Nuth. Onder
pchts matige belangstel-
,^g van het waterschapspu-
.D'iek heeft gisteren voorzit-er drs. Frans Laarakker
*n het Waterschap de uit-T^g bekend gemaakt. Met

de opkomst van detemgerechtigden van de
'irarische sector ('onge-

Het nieuw gekozen college van
hoofdingelanden heeft zitting
voor een periode van vier jaar.
Hun benoeming gaat per 1 janua-
ri 1989 in. In de eerste plenaire
vergadering zullen de hoofdinge-
landen een nieuw dagelijks be-
stuur kiezen.

Voor de categorie 'ongebouwd'
in district westelijke en oostelij-
ke mijnstreek J.Custers Suste-

%_..nieuwe bedrijf krijgt de naam
it)
jLJpat 1 januari volgend jaar van

<$i. {^et een zevental personeelsle-
V». * aantfll zal °P termijn naar

k°hting uitgroeien tot 25. Zo-V,r*udig-Langeveldt als Schreine-
V DliJven daarnaast hun hui-
V?ctiviteiten voortzetten. Zij ne-\ beide een evenredig belang (50er>t) in de nieuwe vennoot-

t> die bij het huidige kantoor
Vrit hreinemacher in Maastrichtf qt ondergebracht.

dig-Langeveldt, zaken te doen.

Schreinemacher heeft vanaf de op-
richting haar verzekeringsactivitei-
ten in Limburg gestaag uitgebreid.
Vier jaar geleden werd een kantoor
in Heerlen geopend, van waar de
cliënten uit de regio worden be-
diend. Drs. T. Schreinemacher ver-
wacht in de nabije toekomst een
sterke groei aan acticiteiten in Lim-
burg en de directe omgeving. Hij
wijst erop dat Maastricht en Heer-
len door de overheid zijn bestem-
peld als stedelijke knooppunten, op

de aantrekkingskracht van de Lim-
burgse luchthaven en dergelijke.
„Door het expanderend bedrijfsle-
ven zullen bijvoorbeeld de expedi-
tie-activiteiten vanuit Limburg
groeien. Dan heb je behoefte aan
een organisatie die wereldwijd
werkt," aldus Schreinemacher. Hij
noemt als voorbeeld aan Limburgse
klant die hem onlangs om advies'
vroeg bij een zaak in Hong Kong.
„Ik wil dan graag helpen, maar ik
moet dan eerlijk zeggen dat wij dat
niet kunnen. Nu krijgen we die mo-
gelijkheden wel."

De directie van Hudig-Langeveldt-
Schreinemacher zal worden ge-
vormd door D. ten Pas en J. Colin.
De laatste is afkomstig van het pa-
pierconcern KNP, waarvan de staf
onlangs naar de Randstad verhuis-
de. Colin was bij KNP verantwoor-
delijk voor het verzekeringsbeleid
en zag in het aanbod van Hudig-
Langeveldt-Schreinemacher een
mooie kans om in Limburg te blij-
ven. „Nog wel bij een zeer belangrij-
ke makelaar," aldus Colin.

Zowel Hudig-Langeveldt als
Schreinemacher zijn assurantiema-
kelaars die van oudsher een naam
hebben. Hudig-Langeveldt is al zon
300 jaar oud, terwijl Schreinema-
cher ontstond in 1832 en nog steeds
in familiehanden is. Volgens de
twee directies vullen de bedrijven
elkaar goed aan. Hudig-Langeveldt
vindt het belangrijk om in Limburg,
zeker met het oog op de vervaging
van de landsgrenzen, een steunpunt
te hebben. Schreinemacher ziet nu
een kans om ook in het buitenland,
via het uitgebreide netwerk van Hu-

■ —.11 ■! —.■_■■■■ ■!!■■■ ■ ■
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Dit zijn denummers
voor vandaag:

"Hiernaast zift u de getrokken bingonummers
van vandaag. Kruis ze aan op uw
Limburgs Dagblad bingokaart(en).

Wanneer u ALLE nummers op één van de 6
bingostrips kunt aankruisen, heeft u BINGO!
Als datzo is dient u ditvandaag tussen 9.00

en 12.00 uur telefonisch te melden. Bel 045-739888.
De kaarten voor de volgende spelronde zijn nu
te koop bij de winkeliers met het bingovignet.

U heeft 6 kansen voor ’3,50.

W\ f^^_Wu~^^__

Vergunning voor Limburgs Dagblad Bingo is verleend door de'Staatssecretaris van Justitie 'onder nr LO 880.133/164 dd 6-81988
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den voorgelegd de subsidie aan de
VVV-Maastricht/VCB met vier ton
te verhogen tot een bedrag van 1,3
miljoen gulden.

inkomsten aan toeris-
zullen worden besteed

het verder professionaliseren
Jj activiteiten op het vlak vanJjjotie en informatie van de
j"Maastricht annex het Visitors

Bureau. Daartoe zal
gemeenteraad een voorstel wor-

Behalve met dit (toekomstige) be-
drag activeert de gemeente Maas-
tricht haar toeristen- en promotie-
beleid reeds met jaarlijks 6,4 mil-
joen gulden voor het zakelijk toeris-

me in het MECC en voorts door fi-
nanciële ondersteuning van een va-
riëteit aan promotie-activiteiten, die
uitgaan van de Maastrichtse bevol-
king en de gemeente zelf.

Horeca
De resultaten van dit activerend be-
leid komen voor een belangrijk deel

Niettemin is het streven van de ge-
meente er op gericht de toeristenbe-
lasting op den duur ook voor andere
bedrijfssectoren te heffen. Zo heeft
onderzoek uitgewezen dat van
iedere uitgegeven gulden door toe-
risten ongeveer 60 procent terecht
komt bij de winkelbedrijven. In sa-
menwerking met de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten en voorts
Amsterdam en Den Haag heeft
Maastricht inmiddels het initiatief
genomen voor voeren van overleg
met Binnenlandse Zaken om te ko-
men tot een percentagegewijze hef-
fing van toeristenbelasting voor ver-
schillende bedrijfstakken.

ien goede aan de plaatselijke hore-
ca. In dit verband is het gegeven il-
lustratief dat de hotelcapaciteit in
Maastricht in de laatste anderhalf
laar bijna is verdubbeld.

Voorstel college b en w Maastricht

Drastische verhoging
toeristenbelasting

' Van onze verslaggever
- De gemeente

[Jj'stricht wil de toeristenbelasting
? ingang van 1 juli volgend jaar
j^usch verhogen van één gulden. rijksdaalder per overnach--- B en W hebben een voorstelJttoe aangekondigd in de giste-. verschenen gemeentebegroting
.De hoteliers hebben zich on-,, bepaalde voorwaarden inmid-
* met de tariefsverhoging ak-
%d verklaard.

(ADVERTENTIE)
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Studenten
gratis met
de trein
Vervolg van pagina 1

" Het was gistermiddag in Maas-
tricht en Sittard even dringen ge-
blazen om in de trein te komen.

Studenten namen massaal het
openbaar vervoer. Gewapend
met trommels, toeters, fluiten en
spandoeken toogden zij naar het
station en meteen nep-openbaar
vervoerjaarkaart maakten zij een
gratis reisje naar Sittard en te-
rug. De demonstranten maakten
zo hun ongenoegen kenbaar te-
gen de ov-jaarkaart die volgend
jaar wordt ingevoerd. Studenten
kunnen dan het hele jaar door
gratis reizen met bussen en trei-
nen.

Foto PETER ROOZEN

Nieuwe directeur
St. Anna Heel

HEEL - Drs. G.C.J. van der Veld£directeur beheer en tevens voorzit-
ter van de directie van het acade>-
misch ziekenhuis Maastricht, is be-
noemd tot algemeen directeur vap
de stichting St. Anna in Heel.
De heer Van derVelde (47) zal 15 fe-
bruari in dienst treden bij de sticrf-
ting, als opvolger van de heea-
G. J. Heiligers die per 1 april ge»-
bruik maakt van de overbruggings-
regeling. De heer Van derVelde was
serder werkzaam in het middelbaar
2n universitair onderwijs.

'Limburg niet rijp.
voor hartchirurgie'

Hartchirurg Penn over toegestane aantal operaties:

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

" Het schaarse publiek volgde met spanning de uitslagen van het centraal stembureau.
Foto: ROOZËN

" Zie ook pagina 19
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Met buskaart
in de trein

MAASTRICHT - Vanaf 1 april
volgend jaar zal in Maastricht
een kaartje of strippenkaart
voor de stadsbussenof de VSL'
bussen van het streekvervoer
tevens geldig zijn voor een fl'
met de trein van het NS-statioJ 1
Maastricht naar Station Rand'
wyck en andersom. Het colleie
van b en w is op voorstel van d«
Nederlandse Spoowegen me'
deze zogenoemde tariefintegra-
tie op dit (korte) traject ak'
koord gegaan. Voor de bezitters
van strippenkaarten zulle 11

daartoe stempelautomaten in
beide stations worden aang^
bracht.

MAASTRICHT - Politierechter'
Bergmans veroordeelde een in*Jner van Heerlen tot vier maan^gevangenisstraf waarvan 9.
maanden voorwaardelijk met «j
proeftijd van twee jaar. Gedure''
enkele jaren gaf de verdachte i*JJder inkomsten op dan hij ontV
Hierdoor benadeelde hij de b*ïj
ting voor een bedrag van 143-
-gulden.
Deze week moest hij voor de poK
rechter in Maastricht verschün (
De verdachte boekte niet alle ir>\j
verkopen en bovendien vermei.
hij ook niet de lonen die hij 'z* j
aan zijn medewerkers betaalde' (
zaak kwam aan het rollen toen
FIOD bij een huiszoeking een "j
tieboekje vond waarin andere ,
dragen stonden dan in het kasMJDe verdachte liet ook bij de J*
burgse Groente- en Fruiteen^nota's op een andere naam sd"
ven. a

Film over de
Groote Peel

| limbiirgs dagblad
Vrijdag 18 november 1988 "18

binnenland

DSM tekent contracl
voor Chinese fabriek

wordt gepresenteerd. Smit-
Kroes noemde het systeem giste-
ren op een symposium over ver-
keer en luchtverontreiniging een
van de pijlers voor het reguleren
van het autoverkeer. De andere
pijler is verbetering van het
openbaar vervoer.

Het 'rekening rijden' is een vorm
van tolheffing. Automobilisten
zullen een bedrag moeten beta-
len voor het rijden op bepaalde
wegen. Het systeem kan flexibel

Smit-Kroes voor
'rekening rijden'

automatisch geregistreerd met
behulp van electronica in de auto
en in het wegdek. Na een of twee
maanden krijgt de eigenaar ver-
volgens een totaal-rekening
thuis gestuurd.
Het systeem van rekening-rijden
is omstreden. De bezwaren zijn
velerlei. Allereerst wordt het sys-
teem, dat zeker niet voor 1996
kan worden ingevoerd, veel te
kostbaar geacht. Verder wordt
gevreesd dat de apparatuur zeer
gevoelig is voor vandalisme. De
tegenstanders geloven dat het
sluipverkeer buiten de hoofdwe-
gen zal toenemen als gevolg van
het rekening-rijden. Ook wordt
gewezen op de mogelijke aantas-
ting van de privacy en op het
eventuele gebrek aan controle-
mogelijkheid van de rekening.

worden gehanteerd naar plaats,
tijdstip, soort voertuig en tarief.
Met een hoger tarief in de spitsu-
ren kan bijvoorbeeld een betere
spreiding van het verkeer over
de dag worden bereikt. Volgens
onderzoekingen zou het totale
autoverkeer met 12 procent afne-
men.

De wijze van betaling laat zich
vergelijken met die van de tele-
foon. Als de wagen over een tol-
weg rijdt, wordt dat elke keer

OSPEL - Maurice Nijsten en Jo Er-
gens gaan een film maken over de
Groote Peel. Die gaat ruim 100.000
gulden kosten. Ongeveer de helft
wordt betaald door het ministerie
van landbouw en visserij. De rest
door de stichting Natuurstudiecen-
trum en Museum Jan Vriends
;15.000 gulden), deKRO (20.000 gul-
den) en de gemeente Meijel, Asten
en Nederweert elk 5000 gulden.

De film zal circa 35 minuten duren
sn is daardoor zeer geschikt om te
gebruiken als lesmateriaal op scho-
len en als voorlichtingsmateriaal
voor groepen die de Groote Peel be-
zoeken. De film is daarmee een aan-
vulling van de zogeheten leerpaden
die reeds in de Groote Peel zijn en
nog worden aangelegd. De flora en
fauna van het gebiedkomt er uitge-
oreid aan de orde.

HEERLEN - In Weiten hebben
gisterenmiddag twee losgebro-
ken jachthonden hun ras iets te
veel 'eer' aangedaan.
In en nabij De Doom werden
eerst in een kippehok, ander-
halve meter hoog en alleen via
een laddertje te bereiken, vijf
kippen verscheurd en nog eens
tien verwond. Daarna hebben
ze een schapebok in een nabij
gelegen weiland aangevallen
en verwond. De eigenaar van
de kippen, die gewaarschuwd
werd door het gekakel en ge-
blaat, wist een van de honden
in zyn nekvel te grijpen. Hij
waarschuwde vervolgens de
politie die op hun beurt de eige-
naar van de honden wisten op
te speuren. De totale schade
wordt geschat op ongeveer
f5OO.

MEIJEL - De gemeentebesturen moeten voortaan een voor-
trekkersrol vervullen bij de controle over de speelautomaten-
exploitatie. Hun rol zal voornamelijk bestaan uit het weigeren
of intrekken van exploitatievergunningen. „Dat staat gelijk
met het failliet verklaren van een bedrijf," zegt directeur Huub
van Dessel van de gelijknamige automaten-groothandel in
Meyel. Er zal voortaan ook streng op worden toegezien dat een
bedrijf na intrekking van een vergunning de activiteiten niet
via een andere bv zal voortzetten.

Procureur-generaal
wil verdachte niet
terug naar de cel

dagelijks zeven controleurs kris-
kras het land in naar importeurs, fa-
brikanten en horecabedrijven om
de ongeveer 60.000 in ons land aan-
wezige speelautomaten te testen en
overtredingen van de regels op te
sporen. Daarbij wordt vooral gelet
op 'opvoering' van de kansspelauto-
maten waardoor grotere inzetten en
dus ook grotere verliezen mogelijk
worden gemaakt; op de aanwezige-
heid van niet toegelaten of niet van
een ijk-merkteken voorziene gok-
kasten.Van onze correspondent

DEN BOSCH - Omdat hij het niet
nodig vond dat de 38-jarige me-
vrouw M.W. uit Stem terugkeerde
naar de gevangenis, eiste mr J. Jan-
sen procureur-generaal bij het Bos-
sche gerechtshof, gisteren een aan-
gepaste straf.
Hij vroeg de vrouw te veroordelen
tot een gevangenisstrafvan 100 da-
gen waarvan 59 dagen voorwaarde-
lijk met twee jaarproeftijd.
De verdachte zou op die manier vrij
zijn en niet verder in detentie hoe-
ven door te brengen.
De eis van de procureur-generaal
was mede gebaseerd op het feit dat
de ex-echtgenoot van de vrouw, vo-
rig jaar, in Stem om het leven was
gebracht.
De vrouw was in Maastricht wegens
handel in verdovende middelen, in
maart 1985 te Sittard, op 21 januari
1987 veroordeeld tot vijf maanden
en een dag gevangenisstraf onvoor-
waardelijk.
Uitspraak over 14 dagen op 30 no-
vember.

" Dr G. Evens (midden) ontvangt de innovatieprijs van DSM: een bronzen kunstwerk van
Arthur Sproncken èn een geldbedrag van 15.000 gulden, uit handen van prof. dr. ir. H.
Kroonenberg (rechts). " MAASTRICHT - Zondag *o[.

den in Alkmaar de nation»
B-bondskampioenschappen keg

len voor heren tientallen en dam
vijftallen in de hoogste afdeling t
organiseerd. Bij de dames verdj
digt de Midden-Limburgse Ke*
Bond MLKB de titel tegen Valk*'
burg, Amsterdam, Haarle^,
Noord-Nederland, Zwolle en BJL
terdam. De heren van Maastnc
hebben in Alkmaar de bonden A'
sterdam, Noord-Nederland, Ha*,
lem en Delft als tegenstanders.

" BEEGDEN - Zaterdag wordt'
Casino in Beegden de kegelinr(,
land Nederland-Luxemburg (D£~

'se banen) voor dames- en hen£.teams verspeeld. De dames v j
beide landen spelen om 12.00 *
en de heren om 15.00uur. Bij defy
mes speelt voor Nederland jf
Europese kampioene Lucy O'
kens een thuiswedstrijd.

J

" LANDGRAAF - Zondag zal K
Landgraaf-bokser Marco Veurj.
in Zaandam in dering komen v°Jhet eerste duel om het Nederla^ j
kampioenschap in de zwaan*£(
terklasse. Veurink komt uit te*,
Campolat van de BC Zwezerijr*
uit Utrecht.

" DEN HAAG - De wereld b<^bond voor amateurs (AIBA) infj
duceert in 1989 de computer V
het vaststellen van de uitslag v j<
een wedstrijd. Bij de strijd om ..
wereldtitels voor junioren, die
augustus in Puerto Rico wordt *.
houden, en het toernooi om de
reldkampioenschappen, dat in S^tember in Moskou plaats vindt. <
de computer zijn werk doen. He1.
de bedoeling dat elk jurylid^
door hem geconstateerde trei'
registreert. Via een speciaal scövj
bord wordt dat ook onmiddeP
zichtbaar voor het publiek.

"LEUSDEN -Dit weekeindetf<>
den in zwembad Octopus in Le ,
den de selectiewedstrijden voor
Europacupvoor landenploegen *J
houden. Dat evenement vin
plaats in het Schotse Edinburgn
vrijdag 9 en 10 december. De jj
langrijkste Limburgse deenji
mers: Jonita Westheim, Chant^LSoomers (MZ&PC), Radna Mul»
(De Rog) en Denise Weerd l*
MZ&PC).

" MAASTRICHT - Zondag w<
door de Nederlandse Taekwon
Bond het Nederlands kampi£?j
schap style in de Maastricn
sporthal de Rosarije gehoiid^
Bijna 200 deelnemers hebben '^K
schreven. De spectaculaire bre^technieken van twee centime
dikke plakken staan ook op
programma. Hierbij zal de LimP^ger Lesley Hoefnagels zijn
moeten verdedigen. Ook wei*
kampioen Henk Meyer zal dee1"*
men. De wedstrijden beginnen°11.00 uur.

" RIJCKHOLT -AV Maasrun^houdt zondag een trimloop op "
parcours met start en finish aan ]
Voerenweg in Rijckholt. Afs^j,
den en starttijden: 1, 2V4 *\j
(11.00), 5 en 10km. (11.30). Inscnj.
ven vanaf 10.00 uur in café
Rijckhof, Rijksweg 184.

Innovatieprijs DSM toegekend

Huub van Dessel was lange tijd
voorzitter van de Vereniging van
Autmatenhandelaren in Nederland
(VAN) en heeft 12 jaar lang meege-
sleuteld aan een nieuwe wetgeving
voor kans- en behendigeheidsspe-
len met automaten. Hij weet dat
vooral electronische spelprogram-
ma's in de speelautomaten gemak-
kelijk kunnen worden gewijzigd
waardoor winsten met tien procent
kunnen stijgen. De toegelaten inzet
van een kwartje kan daarbij tot een
gulden worden verhoogd. Daarop
komt nu per automaat een boete te
staan van evenveel maal duizend
gulden als het aantalkwartjes waar-
mee de inzet is verhoogd. Het ontwikkelen van de juiste Ziegler-katalysa-

tor voor een product is een zaak van gericht zoe-
ken. Het belangrijkste aspect van het werk van
Evens is dat het chemieconcernDSM nu in staat
is om laboratorium-experimenten direct te ver-
talen naar de schaal van een commerciële fa-
briek.

VAALS - De DSM innovatieprijs 1988 is op 14
november toegekend aan dr G. Evens (42) uit
Maasmechelen in het kasteel Vaalsbroek te
Vaals. Evens kreeg deze prijs omdat hij grens-
verleggend werk heeft verricht op het gebied
van de 'toepassing van de Ziegler-katalyse in in-
dustriële processen.

Huub van Dessel weet ook dat er -
net als in de officiële staatscasino's-
speelautomaten staan in de Golden
Ten-casino's. „Ik sta daarover niet
te juichen. Maar als justitie die
speelgelegenheden gedoogt verlie-
zen ze alle schijn van illegaliteit en
waarom zou de automatenhandel
dan nog langer braver willen zijn
dan de overheid", zegt Huub van
Dessel.

World Aids Day
in Maastricht

Schoolhoofden richten vereniging op

De regelgeving voor het exploiteren
van speelautomaten is nu twee jaar
oud. Het ministerie van Economi-
sche Zaken en het Openbaar Minis-
terie hebben nu samen besloten dat
de gemeentebesturen de kar maar
eens moeten gaan trekken.
De nieuwe richtlijnen voor de aan-
pak van illegale speelautomaten be-
palen overigens dat justitieel ingrij-
pen zal volgen als 'het bestuur stil
blijft zitten.

Het exploiteren van automaten zon-
der vergunning zal in het vervolg
worden beboet met 10.000 gulden.
Voor elke niet goedgekeurde kans-
spelautomaat moet dan een boete
van 1000 gulden worden betaald en
voor wel goedgekeurde maar niet
van rjkmerk voorzien apparaat 580
gulden. Voor behendigheidsauto-
maten zijn dat bedragen van 250 en
50 gulden.

De nu uitgevaardigde richtlijnen
voor bestuurlijk en justitieel optre-
den tegen overtredingen van het uit
de in 1986 gewijzigde wet op de
kansspelen voortgekomen 'Besluit
Speelautomaten' moeten vooral
voorkomen dat sociaal zwakkere
groepen door het kansspel ernstig
kunnen worden benadeeld. De mo-
gelijkheidvoor een redelijke exploi-
tatie van speelautomaten wordt
daarbij opengelaten.

Met de ongeveer 20 fabrikanten en
importeurs van speelautomaten zijn
het departement van Economische
Zaken en de Justitie gauw klaar.
„Gelet op het geringe aantal fabri-
kanten en importeurs en de moge-
lijkheid die de minister van Econo-
mische zaken om toelating te weige-
ren of in te trekken is geen richtlyn
inzake opsporing en vervolging
daarvoor ontwikkeld," heet het in
de bekndmaking van de nieuwere-
gels.
De dienst van het IJkwezen stuurt

Over het opvoeren an automaten
zegt hij nog: „Het is onbillijk dat in
de staatscasino's wel automaten
mogen worden gekoppeld om met
een inzetvan een tien en vijfentwin-
tig gulden grote winsten in de vorm
van een totale jack-pot binnen te ha-
len. Ik vindt het redelijk dat speel-
automaten in horecabedrijven een
beetje amussemnt moeten kunnen
bieden maar onredelijk is het dat de
casino's niet op diezelfde lijn moe-
ten blijven."

Europese eenheid
begint op scholen

MAASTRICHT - In het kader van
de World Aids Day op 1 december
wordt in het Centrum voor Zelfzorg
Initiatieven in Maastricht extra aan-
dacht besteed aan deze ziekte. Om
12.00 uur opent wethouder J. Hoen
de themadag die gehouden wordt
aan de Boschstraat 45. Na de ope-
ning wordt een toelichting gegeven
op de doelstelling van de World
Aids Day door M. Bremer-Schulte,
directeur van het eerder genoemde
centrum.
Vervolgens wordt gediscussieerd
om het uitwisselen van ervaringen
te bevorderen. Het geheel wordt
muzikaal omlijst door Peter en Ver-
onique Serpenti en Edigius Pluij-
men. Het trio zal het Aids-lied
'That's what friends are for' zingen.
'Verrekijker in evenwicht' is de titel
van een levend stripverhaal dat op-
gevoerd wordt. De informatiestand
over Aids en seropositiviteit ont-
breekt niet. Het programma wordt
om 16.00 en 19.00 uur herhaald.

" ZWOLLE - Jan Lecker, die tot
het einde van dit seizoen onder
contract stond bij PEC Zwolle
heeft ontbinding van zijn contract
gevraagd en gekregen.

Flinke oogst bij
alcoholcontrole

Van onze correspondent
AMSTERDAM - Minister Smit-
Kroes (Verkeer en Waterstaat)
wil het systeem van 'rekening-
rijden' op de autowegen doorzet-
ten. Op die manier wil ze de files
in ons land aanpakken en de gro-
te steden beter bereikbaar ma-
ken. De bewindsvrouw gelooft
dat met deze methode het
autoverkeer kan worden terug-
gedrongen. Ook verwacht ze dat
het 'rekening-rijden' een bijdra-
ge levert aan oplossing van de
milieuproblemen.

Het 'rekening-rijden' zal een van
de belangrijkste maatregelen
zijn die de minister zal aankondi-
gen in het nieuwe Structuur-
schema Verkeer en Vervoer, dat
aan het eind van deze maand

Van onze redactie economie
HEERLEN - DSM en een Chinese
onderneming hebben een gezamen-
lijke onderneming opgericht voor
de produktie van poederverven in
Peking. Het contract daartoe is gis-
teren ondertekend. De bouw van de
fabriek werd vorig jaaral aangekon-
digd, toen de snel groeiende divisie
harsen de toekomstplannen ont-
vouwde.

De (droge) poederverf wordt ge-
bruikt in plaats van 'natte' verf of
lak, die uit een mengsel van hars,
pigment en oplosmiddelen bestaan.
Poederverf daarentegen bevat geen
organische oplosmiddelen en is
daarmee ook milieuvriendelijker.
Daarnaast heeft het gebruik van
poederverf economische voordelen:
circa 90 procent van het poeder
wordt bij het aanbrengen nuttig ge-
bruikt, en er is dus nauwelijks mate-
riaalverlies.
De nieuwe fabriek in Peking krijgt
een capaciteit van ruim duizend ton
per jaar. Begin 1990 moet de instal-
latie in bedrijf komen. Het samen-
werkingsverband tussen DSM en
Peking Red Lion Coatings Produc-
tion krijgt de naam Red Lion/DSM
Powder Coatings. In het nieuwe be-
drijfzullen straks ongeveer 50 men-
sen werken.

Losgebroken
jachthonden

'te ijverig'
Lokaal bestuur voorop
bij controle gokkasten

Intrekken vergunning gelijk aan faillissement'

BEEK - Bij een alcoholcontrole aan
de Stationsstraat heeft de politie
van Beek gisteravond zes automobi-
listen een rijverbod opgelegd omdat
zij te diep in het glaasje hadden ge-
keken. Van één automobilist werd
onmiddellijk het rijbewijs ingetrok-
ken, toen bleek dat hij al vaker
dronken achter het stuur had geze-
ten. Verder werden er twee bloed-
proeven afgenomen en een auto in
beslag genomen. Een woordvoerder
van de politie sprak van een rijke
oogst.

Bodemstofzuiger

" Drs. A. van Rooijen

?OERMOND - De Limburgse
rouwenraad (LVR) houdt, in sa-

menwerking met de stichtng 'Vrou-
wen en medicijngebruik', een stu-
dieochtend op 22 november rond
bet thema 'Maak van je lichaam
geen vuilnisbelt. De studieochtend
vindt plaats in de Oranjerie in Roer-
mond. Er zal gesproken worden

over de toenemende problematiek
van medicijnverslaving bij vrou-
wen.

Na een inleiding,omtrent de proble-
matiek van het medicijngebruik,
door E.Abegg-van Riemsdijk van de
stichting 'Vrouwen en medicijnge-
bruik', zullen een diaserie en het
verhaal van een ex-medicijnge-
bruikster het geheel illustreren.
Geïnteresseerden kunnen verdere
informatie opvragen bij de LVR, tel:
04750-32491.

Studieochtend
Vrouwenraad "EMMEN - Op een parkeerterrein bij het winkelcentrum

'De Weiert' in Emmen staat al vijf maanden dit bodemrei-
nigingsapparaat. In die tijd is er al 76 kilo zogenoemd 'per'
(tetrachloorethyleen), afkomstig van een voormalige was-
serij, uit de bodem verwijderd. De giftige stoffen worden
uit de bodem gezogen, voordat zij het grondwater bereiken.
Hierdoor kan een dure zuivering van het grondwater wor-
den voorkomen.

Volgens Van Rooien zijn de Euro-
pese burgers te weinig doordrongen
van de eenheidsgedachte. Het leeft
te weinig onder de Europeanen,
vooral onder de jongeren. Onder-
zoek heeft onlangs aangetoond dat
meer dan 50 procent van onder-
vraagde universiteitsstudenten niet
alle namen van de twaalf landen van
de gemeenschap konden opsom-
men. „Wie de toekomstige Europe-
aan van morgenwil hebbenmoet bij
de jeugd beginnen," aldus Van
Rooijen. Daarom is het onderwijs
het werkterrein bij uitstek om de in-
tegratie van Europa te bewerkstelli-
gen. De oprichting van de ESHA
past ook helemaal in het voornemen
van de onderwijsministers van de
lidstaten die in mei van dit jaar be-
sloten om gecoördineerde maatre-
gelen te nemen om de jongeren be-

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - „Een Verenigd
Europa is bijna exclusief een zaak
van de politiek. Het is nog te zeer
een papieren gemeenschap, een
politiek kaartenhuis waaraan een
stevig fundament ontbreekt." Dat
is de mening van drs. A. van
Rooijen, een van de initiatiefne-
mers van de conferentie voor
Europese schoolleiders die tot za-
terdag gehouden wordt in Hotel
Maastricht. Aan dit congres ne-
men meer dan honderd schoollei-
ders van het voortgezet onderwijs
uit alle lidstatenvan deEuropese
gemeenschap deel. Het congres
moet zaterdag uitmonden in de
oprichting van de European Se-
condary Heads Association (ES-
HA). De bedoeling van de organi-
satie is om alle schoolleiders in de
twaalf aangesloten landen te mo-
biliserenvoor een Verenigd Euro-
pa.

Maar de initiatiefnemers geloven
vooralsnog niet in één onderwijsbe-
leid voor alle lidstaten. Dat is nog
utopie en er moeten daarvoor nog
veel belemmeringen weggenomen
worden. Voorlopig zal prioriteit ge-
geven worden aan uitwisselings- en
studieprogramma's voor leiders, le-
raren en leerlingen. Een van de eer-
ste aktiviteiten is het uitgeven van
een periodiek die twee keer per jaar
zal verschijnen in alle aangesloten
landen. Daarnaast zal om de twee
jaar een conferentie georganiseerd
worden.
Zaterdag zal de conferentie uitmon-
den in de oprichting van de ESHA.
Van Rooijen zal dan benoemd wor-
den tot eerste voorzitter van declub.
tb

wuster te maken van de Europes
identiteit.

Maand celstraf
na ontduiken
van belasting

De joint-venture wordt önderd*
van de Groep Poedercoatings ""de DSM harsendivisie, met prodw
tiebedrijven voor poederverven
Frankrijk, West-Duitsland en IW
Peking Red Lion Coatings ma*
deel uit van de Peking ChemicaM
dustries Corporation, een van
grootste chemische concerns
China.

sport kort



Van onze verslaggever

.^RMOND - „Gezien de slechte inkomenspositie, waarin
Aantal agrarische sectoren verkeert en gelet op het nieuwe,

*r markgerichte beleid van Brussel zijn wij in Nederland
j* toe aan een nieuw nationaal structuurbeleid". Tot die
"■stelling kwam gisteren tijdens de algemene vergadering
de LLTB te Roermond voorzitter Pierre van Horen.

L. 2° n nieuw structuurbeleid
tia ,v°lsens hem ook een nieuw
upl beleid, waardoor bedrijfs-
FWiging 0p een verantwoorde
iver kan plaats vinden.

L vLTB-voorzitter maakt zich[j 'Uusies. „Er staat een sanering
L* landbouw voor de deur", zobeerde hij.

avolging van de Noordbrabant-

se Christelijke Boerenbond (NCB)
bepleitte hij daarom een sterkte-
zwakte-analyse per bedrijf. Voor in
financiële moeilijkheden verkeren-
de bedrijven met perspectief zou
een herstructureringsplan moeten
worden ontworpen.

Ten behoeve van een onderzoek in
de akkerbouwbedrijven organiseert
het consulentschap voor de akker-
en tuinbouw in Limburg in samen-

werking met de Sociaal-Economi-
sche Voorlichtingsdienst en de Ak-
kerbouwcommissie van de LLTB in
december een vijftal bijeenkom-
sten.
„Vele akkerbouwbedrijven worste-
len met liquiditeitsproblemen", zo
verduidelijkte Pierre van Horen.
„Prijsdalingen dienen daarom voor-
lopig achterwege te blijven. De ex-
tra medeverantwoordelijkheidshef-
fing moet ongedaan worden ge-
maakt. De akkerbouwsector heeft
een adempauze nodig".

„Ernstige zorgen" maakt LLTB-
voorzitter zich ook over de melk-
prijzen. „Ofschoon deze hoge prij-
zen tot relatief goede bedrijfresulta-
ten hebben geleid, moeten we er-
voor waken dat de huidige hoge
melkprijs zich op termijn tegen de
sector keert. De afzet zal meer en
meer gaan stagneren en de concur-
rentie met zuivelvervangers verder
toenemen". 2.500 vrachtwagens. Bij het be-

gin in 1970, aldus Esser, waren er
dat 360: „Vandaag de dag komt
de ene helft van de chauffeurs uit
België (Antwerpen) en de andere
helft uit Nederland (Rotterdam,
waar ook veel Engelse vrachtau-
to's arriveren)."

Vierduizend wagens
bij grensovergang

" Een onafzienbare rij vrachtwagens voor de Westduitse grens. Foto: DRIES LINSSEN

Limburgse
primeur MTV
in Roermond

Aautal dieren in Limburg loopt al terug

Heftige reacties op
advies Smit-Kroes tot
inkrimping veestapel

De superheffing kost nog altijd
hoofdbrekens. „Reeds drie jaar
wachten enkele tientallen Limburg-
se zogenaamde artikel 19 superhef-
fingsgevallen (gevallen, waarin
sprake van een overmachtssituatie
is) op behandelingvan hunberoeps-
schrift aan het College van Beroep".
LLTB-voorzitter bepleitte daarom
„een versnelde afhandeling van
deze schrijnendegevallen".

Bij Heerlen waren mei jl. 256.000
vrachtwagens gepasseerd. Op de
tweede plaats staat de grensover-
gang op de weg Luik-Aken
(238.000) en op de derde plaats
staat Straelen in Noord-Limburg
(199.000). Daarna volgen Kiefers-
felden bij de grens met Oosten-
rijk (194.000); Elten bij Arnhem
(137.000) en Schwanenhaus bij
Venlo (131.000).

Niettemin blijft Limburg een
overschotgebied. „En voorlopig
zal het grootste gedeelte van het
mestprobleem met transport
naar tekortgebieden in Neder-
land moeten worden opgelost",
erkende Pierre van Horen.

Mede daardoor is de mestpro-
duktie in Limburg „flink afgeno-
men".

maal", zegt Esser, volgens wie
het steeds drukker zal worden
bij de overgang: „Vanuit Antwer-
pen zullen steeds meer trucks
komen. De chauffeurs verkiezen
de route via Aken-noord boven
die via Aken-zuid, want dan
moeten ze via de weg Luik-Aken
door bergachtig gebied, en dat
kost meer tijd." Het vrachtver-
keer op de autoweg Luik-Aken
nam van januari-mei 1987 tot
1988 met 10.6 procent toe: van
215.000 naar 238.000.

Van onze verslaggever
j j^ERMOND- Tijdens de alge-

' i ene vergadering van de Lim-
J^ëseLand- en Tuinbouwbond

't 0^rd gisteren heftig gereageerd
f y de recente uitspraak van mi-
i e ster Smit-Kroes van Verkeer
lv

a Waterstaat dat de vaderlandse
J Lestapel moet worden inge-
t

Vil w^uit de zaal werden de agrari-

' k » voormannen tot „aanval-
! §*}'aangespoord.
I WSt rs Joris Schouten, voorzit-r van de Katholieke Neder-
j Jpd.se Boer- en Tuindersbond,

!j Idt wel „dat net en duidelijk op
I Cf^yke wilde uitspraken moet

■*rden gereageerd", maar waar-
Phuwde voor 'paniekvoetbal.

v°lgens LLTB-voorzitter Pierre
\ Z*l Horen werken dergelijke ge-; v 'den „averechts" en „demoti-. rjtr^nd op de boeren". „Wij on-. ?1)rkennen de milieuproblemen,

)ük bereid voor de oplossing» grote financiële offers te■ r,Q
engen, maar danwel in nauwe,

i i (_ samenwerking
0
et de overheid. Echter met een

I', i die het mes op tafel
*t> is moeilijk samenwerken".

k°r'igens is er in Limburg spra-
s van een terugloop van het, b1 dieren, zo memoreerde
;,jj Van Horen in

■IW Jaarrede. In de intensieve, L ehouderij zit Limburg weer op: niveau van 1986 en in de. 6|kveehouderij er al onder.

„Op termijn zullen we voor een
belangrijk deel afhankelijk van
fabrieksmatige be- en verwer-
king van mest zijn. Het proces
van de vele onderzoeken en ex-
perimenten op dit gebied ver-
loopt moeizaam".

Zorgen heeft Pierre van Horen ook
over de aanhoudende slechte situa-
tie in de varkenshouderij, met name
in de zeughouderij. „Steeds meer
bedrijven raken in financiële moei-
lijkheden of zijn noodgedwongen
reeds gestopt. Financiële hulp is
dan ook dringend gewenst om deze
in wezen gezonde sector door deze
moeilijke periode heen te helpen".

Omdat de vrachtwagens alle-
maal op de vluchtstrook en de
rechter rijstrook stonden, onder-
vond het overige verkeer weinig
overlast. De autoweg Heerlen-
Aken, werd bij de afslag Keulse-
baan (stadsautobaan), afgeslo-
ten. Het personenverkeer, dat ge-
bruik maakte van één rijstrook,
heeft daardoor veel minder pro-
blemen gekend. De hele situatie
werd in goede banen geleid door
de gemeentepolitie Heerlen, de
rijkspolitie en de marechaussee.

ROERMOND - Het Roermondse
kabelnet heeft sinds gisteren de
Limburgse primeur voor wat be-
treft de Britse televisiezenderMusic
Television (MTV). De kabelabon-
nees moeten daarvoor wel even zelf
zoeken op kanaal twaalf van hun tv-
toestel. Met alle andere bekabelde
gemeenten in Limburg voert MTV
op dit moment afrondende bespce-
kingen om ook daar het continue 24
uurs-programma uit te zenden. Half
december volgt Venlo als tweede
Limburgse gemeente.

Over het (gehele) jaar 1987 ge-
zien, bezette Aken-zuid de eerste
plek met 526.000 (het jaar daar-
voor 502.000); Straelen kwam
toen op de tweede stek met
502.000 in 1987 (517.000 in 1986)
en Autoweg Heerlen op de derde
met 488.000 (tegenover 468.000 in
1986).

360trucks
Gemiddeld verwerkt de douane
aan de grens Autoweg Heerlen
iedere dag tussen de 2.000 en

Ongeveer 4.000 vrachtwagen-
chauffeurs hebben gisteren de
grensloketten aangedaan. „Dat
zijn er zeker 1.000 meer dan nor-

Dit laat een woordvoerder van MTV
weten. Het programma van MTV is
gericht op jongeren in de leeftijd
van twaalf tot 34 jaar. Behalve mu-
ziekprogramma's en elk half uur
nieuws worden onder meer ook de
volgende programma's uitgezon-
den: Remote Controle (kwis) MTV
at the Movies (filmprogramma's),
'De op Tilt-show (Nederlandstalige
kwis) en een informatieprogramma
over activiteiten en festiviteiten.

Twijfels over objectiviteit voorzitter

Personeel ZZL heeft
genoeg van publiciteit. Kuijs van Rockwool Lapinus

bij de opening van een nieuw
kantoor. Hij sprak in dit ver-
band van 'verkeerde zuinigheid
van het kabinet.

Nederland blijft achter bij de
rest van Europa als de isolatie-
norm voor woningen en gebou-
wen niet omhoog gaat tot mini-
maal een R-waarde van 2,5. Dat
zei gisteren directeur drs. A-

Van onze verslaggever
MELICK/HERKENBOSCH

Toch biedt een viertal projecten
perspectief. De verwachtingen
van de proeffabriek Promest in
Helmond zijn volgens LLTB-
voorzitter Van Horen goed. „Het
project Kronenbergerheide ver-
keert in een beslissendefase. Het
ministerie van landbouw en vis-
serij" heeft ’ 2,5 miljoen toege-
zegd. Het wachten is op de pro-
vincie. Het droge mest op- en
overslagproject „Wanssum" be-
gint gestalte te krijgen. Een voor-
lopig bestuur is in wording. De
bouwgrond voor een mestfa-
briek van de LLTB-afdeling Ys-
selsteyn is aangekocht.

Behalve in een vijftigtal Nederland-
se steden met in totaal anderhalf
miljoen huishoudens, wordt MTV
momenteel al doorgestraald via de
Intelsat-satelliet naar de landen En-
geland, België, Noorwegen, Fin-
land, Denemarken, Zweden, West-
Duitsland, Oostenrijk en Zwitser-
land. MTV is eigendom van Viacom,
de Mirrorgroep (van mediagigant
Robert Maxwell) en Britisch Televi-
sion.

overleg, datbestaat uit acht werkne-
mers van het ZZL, vindt dat dokter
Beckers met name in zijn externe
contacten het ZZL schade berok-
kent.

Het welslagen van deze proef-
projecten is van eminent belang
voor het voortbestaan van een
rendabele varkens- en pluimvee-
houderij", zo concludeerde Pier-
re van Horen.

verzonden door de secretarisvan de
Ondernemingsraad H. Feys, conclu-
deert dat er een nadrukkelijk ge-
coördineerd doel is: de directievan
ZZL moet weg, en vraagt zich ver-
der af wie daarmee gediend is. In de
brief klaagt men dat sommige per-
sorganen het journalistiek beginsel
van 'hoor en wederhoor' niet toe-
passen.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Het ZZL-perso-
neel is het, blijkens een gisteren ge-
publiceerde brief, beu dat 'verte-
genwoordigers van vakbonden en
hulpverlenende instellingen felle
kritiek hebben op ons ziekenfonds.
Met name het feit dat de discussie
voor een deel wordt gevoerd via de
pers is het personeel in het verkeer-
de keelgat geschoten.

Directie
Intussen heeft de directie van het
academisch ziekenhuis de directie
van het ZZL gevraagd, of ook zij
niet van mening is dat de onafhan-
kelijke voorzitter van het overleg
tussen ziekenfonds enerzijds en Vij-
verdal en het academisch zieken-
huis anderzijds, de heer L. Ophei-
kens in Amsterdam nogal snel en
nota bene via de pers zijn evaluatie
van het overleg heeft bekend ge-
maakt.

Opheikens had begin deze week
zijn verontwaardiging laten blijken
over publikaties in de Limburgse
pers aangaande het ZZL; bij die ge-
legenheid prees hij desgevraagd de
directeur van het ZZL als een goed
onderhandelaar die slechts het be-
lang van de gezondheidszorg in
Limburg voor ogen heeft. In krin-
gen van het academisch ziekenhuis
heeft men zich aan die stellingname
gestoord en men vraagt zich af of
Opheikens daarna nog wel voor on-
bevooroordeeld kan doorgaan.

„Wij vinden dat onze verzekerden
recht hebben op informatie en
openbaarheid. Maar dat is het nu
juist wat in de bedoelde kranten
ontbreekt." In de brief worden de
verzekerden gerustgesteld: „Wij
gaan gewoon door!". En roept dege-
nen die zich in het conflict hebben
gemengd zich te bezinnen: „voor
alle geschillen bestaan beroepspro-
cedures, die ophef in de kranten
overbodig maken. „Laat ons nu ein-
delijk eens met rust," aldus het 'ge-
zamenlijk personeel van het ZZL'.

Directeur Kuijs sloot zich aan
bij de recente uitspraak van
ing. M. Oetheten, voorzitter
van het centrum voor energie-
besparing on schone technolo-
gie die in de vakbladpers uitte:
„Het is onvoorstelbaar dat de
minister van VROM niet vol-
doende druk kan ofwenst uit te
oefenen om de R-waarde op 2,5
of zelfs hoger tekrijgen." Even-
als Oetheten vestigde Kuijs de
hoop op de enige pressie vanuit
de Tweede Kamer.

Positiever
Volgens Kuijs blijkt het minis-
terie van Economische Zaken
aanmerkelijk positiever te
staan tegenover de verhoging
van insolatienormen voor wo-
ningen en gebouwen. Hij ver-
wees naar een deze week ge-houden persbijeenkomst waar-
op drs. H. van Eupen, plaats-
vervangend directeur energie-besparing en diversificatie van
het ministerie deRockwool Re-
kenlijn in gebruik stelde. Via
deze lijnkunnen architecten en
engineeringbureaus de optima-
le isolatiedikte voor elk bouw-
onderdeel laten berekenen.

„In de publikaties wordt het ZZL
regelmatig afgeschilderd als een
slecht functionerend bedrijf, dat
met iedereen ruzie heeft. Niets is
minder waar. Het personeel herkent
zich absoluut niet in dit beeld," zo
staat er in de brief. „Wij zijn ervan
overtuigd dat de geïnterviewden op
geen enkele wijze een bijdrage (wil-
len) leveren tot het oplossen van de
bestaande problemen, doch op een
hetze-achtige manier proberen hun
gelijk te halen. Diverse publikaties
tonen aan dat de 'tegenstander' er
niet voor terugschrikt zich te uiten
over zaken waarin men niet kundig
is. In ieder geval worden feiten uit
hun verband gehaald, halve en zelfs
hele onwaarheden geuit. Soms
wordt met modder gegooid."

(ADVERTENTIE)

I Zondag 20 november presenteert

OMROEP Q LIMBURG
live vanuit restaurant

La Brasserie
te Valkenburg van 10.00 tot

11.00 uur: TREFPUNT
m.v.v.:
" Prof. J. de Vries, hoogleraar

toxicologie OU Heerlen

" H. van Mulken, (ex) CDA-raadslid
gemeente Stem

" Een gast uit de aktualiteit
" Columnist AatRemkes
" Jazz-Sin
Tijdens deze live-uitzending kunt u
genieten van onze uitgebreide
.sandwich brunch", of een gezellig
aangeklede koffie servies.
Rerservermg gewenst

L-f-* restaurant!a Brasserie i

I Passage f-3, Valkenburg. Tel. 04406-14433
Prijswinnaar Neerlands Dis Bokaal

Over de open brief is gisteren door
het personeel gestemd. Intussen
hebben de initiatiefnemers van de
brief, verenigd in het 'kaderover-
leg', de directie van het ZZL een
brief gestuurd waarin het vertrou-
wen wordt opgezegd in de medisch
adviseur, dokter L. Beckers. Deze
heeft gisteren na een langdurig ziek-
teverlofzijn werk hervat. Het kader-

De brief, die niet is ondertekend
maar namens het personeel werd

Projectcoördinator van Onderwijs-minislerie : De beroepskwalificatie waarnaar
eigenlijk gevraagd wordt, is geen
zaak van het onderwijs. Hier ligteen
duidelijke verantwoordelijkheid
van het bedrijfsleven zelf," meent
de NVOB-voorzitter.

Van onze redactie economie
WEERT - Het ministerie van On-
derwijs en Wetenschappen ver-
wacht in de jaren '90 een tekort aan
60.000 schoolverlaters van het Mid-
delbaar Technisch Onderwijs. Dat
zei ing J- Heijmann gisteren in
Weert op een bijeenkomst van Lim-
burgse aannemers die aangesloten
zijn de provinciale afdeling van het
NVOB. Hij voegde eraan toe dat het
ministerie campagnes in petto heeft
om de animo voor het voortgezet
technisch onderwijs aan te wakke-
ren.

In jaren '90 tekort
aan 60.000 MTO-ers

Heijmann is procescoördinator van
de zogeheten SVM-operatie, sector-
vorming en vernieuwing in het mid-
delbaar beroepsonderwijs. Deze
operatie zal de komende jaren lei-
den tot een aanzienlijke verminde-
ring van het aantal onderwijsinstel-
lingen. De ambtenaar riep de Lim-
burgse aannemers op om meer deel
te nemen aan overlegcommissies
om de kwaliteit van het beroepson-
derwijs te verbeteren.
Het bestuur van het NVOB-gewest
Limburg maakt zich ernstig zorgen
ofin de komende jarenwel voldoen-

Wegkopen
Hij waarschuwde er in zijn foe-'
spraak voor dat bedrijven het perso-
neelsprobleem niet oplossen door
bij elkaar mensen weg te kopen.'
„En zeker niet door het streven naar
verdergaande arbeidsduurverkor-
ting," zo voegde Heemels zich bij
groep landelijke ondernemers die
zich daarover eerder deze week in
dezelfde zin uitlieten. De 40-urige
werkweek bestaat immers volgens
hem niet meer. Door een opeensta-
peling van 'verzuimmomenten! is
de feitelijke werkweek al teruggelo-
pen tot 25 uur. Heemels heeft bere-
kend dat de bouw eigenlijk nog
maar 165 volledige dagen per jaar
aan het werk is. Daarom moeten de-
aannemers, zei hij nog, de produkti-
viteit van hun werknemers gaan
vergroten. En dat kan, aldus Hee-
mels, door meer en betere scholing.

de vakbekwaam personeel te vin-
den is, juist in een periode waarin
hogere eisen aan kwaliteit worden
gesteld.

Voorzitter ing J. Heemels wees erin
zijn jaarrede bovendien op dat in de
bouw niet veel van de instroom van
vrouwelijke arbeidskrachten te ver-
wachten valt, in tegenstelling tot an-
dere sectoren.

De NVOB-voorzitter onderstreepte
ook het belang van scholing van
personeel, naast de vakbekwaam-
heid van de nieuwkomers. „Ik durf

de stelling aan," zei Heemels, „dat
de kwaliteit van het op te leveren
bouwprodukt recht evenredig is
met de kwaliteit van het CAO-per-
soneel."

lanier
In de praktijk blijkt dat de scholen
nog steeds achtervolgd worden met
een slecht imago van de schoolver-
laters bij de bouwbedrijven. Hee-
mels noemde kreten als 'als ze van
de LTS af komen kunnen ze nog
geen hamer vast houden', hiervan

het bewijs. Hij beweerde dat de 'tur-
bulente maatschappelijke ontwik-
kelingen' in de jaren '60 en '70 uit-
eindelijk hebben geleid tot de naam
diehet lager(straks: voorbereidend)
technisch onderwijs tegenwoordig
heeft. „We zijn er zelf bij geweest,
hebben het stilzwijgend toegestaan
en zijn er dus nu ook mede voor ver-
antwoordelijk," aldus Heemels.
Hij denkt dat ook niet meer ver-
wacht mag worden dat het tech-
nisch onderwijs mensen aflevert die
meteen aan de slag kunnen. „Het
beroepsonderwijs zal nooit verder
komen dan beroepsvoorbereiding.

Vrijdag 18 november 1988 " 19
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LLTB-voorzitter Pierre van Horen:

Sanering in de
andbouw op til

Vervolg van pagina 1
Van onze verslaggever

'Nederland is
achter met

isolatienorm'

Limburgs dagblad provincie



HULPDIENST SOS,
Dag en nacht bereikbaar, S 71'

Eerste steen
voor 44 woning
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oostelijke mijnstreek

APOTHEKEN

ICOM zet in 1989
schouders onder
werkgelegenheid

Van onze verslaggever

HEERLEN - Het ziet er naar uit dat het Innovatie Cen-
trum Oostelijk Zuid-Limburg (ICOM) begin volgend jaar
daadwerkelijk van startkan gaan. Dat schrijft de gemeen-
te Heerlen in een brief in antwoord op vragen van de
PvdA-fractiecommissie Economische Zaken en Werkge-
legenheid.

" Fanfare St. Gabriël tijdens de repetitie, geheel links dirigente mevrouw Yvonne
Schreurs-Tauber.

Na 1 november 1989 wordt beoor-
deeld in Brussel of ICOM verder
door de EG wordt ondersteund.

houdt zich namelijk - maar dan
voor heel Limburg - ook bezig met
het stimuleren van nieuweactivitei-

In maart 1986 werd het ICOM opge-
richt. Dit instituut zou voor nieuwe
werkgelegenheid moeten gaan zor-
gen in de Oostelijke Mijnstreek. Het
LIOF in Maastricht deed echter
moeilijk over de oprichting, aange-
zien er sprakezou zijn van een volle-
dige doublure van taken. LIOF

dieéén jaarbedraagt. In dat jaar(dat
1 november 1989 afloopt) moet het
ICOM tien nieuwe bedrijven naar
de Oostelijke Mijnstreek halen,
want dat is het doel van het ICOM.
Tijdens de proefperiode betaalt
Brussel vijftig procent van de ex-
ploitatiekosten.

BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheidestraat 52, S 460923-'
terdag van 10.30 tot 16 uur en *dag van 12 tot 13 uur en van 18W
uur. Voor spoedgevallen dag
nacht geopend.
SIMPELVELD-BOCHOLTZ. W
ken, Dr. Ottenstraat 9, Simpel*
S 441100. Zaterdag van 11 tot
uur en zondag van 14.30 tot 15 "*Voor spoedgevallen kan men
recht van 22 tot 22.30 uur. „
HOENSBROEK. Legein, A»
straat Noord 43 Treeb*
S 213773.
NUTH. Voor spoedgevallen e»
apotheek (bgg TIGH S 711400).

TIGH - HEERLEN.
S 711400
(Informatie over avond- en «J1einddiensten van artsen, tan''
sen, apothekers en het Gr"*
Kruis.)

KERKRADE-WEST. Kerkr*
West, Akerstraat 79, S 415440. V'
spoedgevallen dag en nacht
opend. Snijders Kerkrade W'
Kampstraat 114, S 420777. Dag
nacht geopend.

LANDGRAAF. Meisser, Kerkstf
45 Waubach, S 313633. Voor spO
gevallen dag en nacht bereikbaaj
KERKRADE - EIJGELSHOVJSmithuis, v. Gronsveldstraat 2 C'
vremont, S 454000.

De avond-, weekend- en zond*
diensten beginnen op vrijdagaV
en eindigen de volgende week*dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Bel TIGH S 7114»
HEERLEN. Ritzen, StationstJ24b, S 713269. Zaterdag van *tot 18 uur eveneens Ritzen. Zat
dag van 10 tot 14 uur Ganzewe»
Stanleystraat 23 Heerlerhe»
S 210772. B.g.g. bel TIGH
711400.

St. Gabriël
gaat naar

Fanfare ’88
Tijdens de manifestatie worden
dekorpsen gejureerd door de he-
ren Van Ossenbruggen, Floore
en Kuijpers. Er zhn drie divisies,
St. Gabriël komt uit in de twee-

Dat verplichte werk in de tweede
divisie is 'Libatio' van de compo-
nist Jo van Booren.

de. Per divisie wordt een bugel
beschikbaar gesteld als eerste
prijs. Verder is er nog een extra
prijs namelijkeen 'zilveren lesse-
naar' die beschikbaar wordt ge-
steld aan het korps dat als beste
het verplichte werk uitvoert.

Op vrijdag 25 november vindtin
MFC-gebrook de generalerepeti-
tie plaats van St. Gabriël en wel
om 20.00 uur.

HOENSBROEK - Fanfare St.
Gabriël uit Hoensbroek neemt
volgende week zaterdag (26 no-
vember) in Doetinchem deel aan
'Fanfare '88' een manifestatie
voor fanfareorkesten. De Hoens-
broekse fanfare behaalde in 1987
het landskampioenschap van de
FKM te Poeldijk, daaruit voort-
vloeiend is het muziekkorps, dat
onder leiding staat van dirigente
Yvonne Schreurs-Tauber, door
de federatie uitgenodigdom naar
Fanfare '88 te gaan.

exposities

Mabi: Coming to America, dag. 14.30 en
20.30 uur, za zo ook 18 uur. House on
Carrollstreet, do vrij ma en di 14.30en 21
uur, za zo 18.30 en 21 uur, wo 21 uur.
Bambi, za zo en wo 14.30 uur. Die Hard,
dag. 14.30 en 21 uur, za zo ook 18 uur.
The seventh sign, dag. 14.30en 21 uur,za
zo ook 18.30 uur. Cinema-Palace: Who
framed Roger Rabbit, dag. 18.45 en 21.15
uur, za zo ook 16.30 uur, zo ook 14 uur.
Big Business, dag. 18.15 uur, za zo ook
16.15 uur, zo ook 14 uur. Good morning
Vietnam, dag. 18.45en 21.15 uur, zo ook
14.15 uur. De ondraaglijke lichtheid van
het bestaan, dag. 20.15 uur. Junglebook.
za 16.30uur, zo 14.30uur. Palace 2: Por-
noprogramma, dag. doorl. v.a. 13.30 uur,
za'zo v.a. 14 uur. Cine-K: A world apart,
do vrij za 20 en 22.15 uur, zo t/m wo 19en
21.15 uur. Lumière: Attention Bandits.
dag. 20 uur. El Tangoes una historia, do
t/m zo 21 uur. Betrayal, do t/m za 22 uur.
The Quiller Memorandum,zo ma 22uur.
Il Grido, ma t/m wo 21 uur. The Go-Be-
tween, wo 22 uur. Kinderfllmhuis
Zoem: Net als zes vingers aaneen hand,
zo 14 uur.

MAASTRICHT

Autokino: Bright lights, big city, vrij
Lm zo 20 uur. Red Heat, vrij t/m zo 22.15
uut, zo ook 18 uur.

SCHAESBERG

HEERLEN
Royal: Die Hard. dag. 15 18.15 en 21 uur.
Sience Fiction Festival (4 films), za 24
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: Ratt-
tè and hum, dag. 14.30 18.45en 20.45 uur,
zo ook 16.30 uur. Who framde Roger
Rabbit, dag. 14 15 18 19 20 en 21 uur, zo
ook 16 uur. Good morning Vietnam,
dag. 18.30en 21 uur. do vrij ma di ook 14
uur, zo ook 16 uur. The unbearable light-
ness ofbeing, dag. 20.30 uur. Masquera-
de, dag. 14 en 18.30 uur, zo ook 16 uur.
Jungle book, za zo wo 14.15 uur. De
Spiegel: L'ami de mon amie, vrij t/m ma
21 uur.

GROENE KRUIS
" De Paljassen uit Palemig ope-
nen hun seizoen morgen in de
narrentempel: café Oud Meezen-
broek. Disk-jockey Wim verzorgt
de muziek. Aanvang om 21 uur.

Schaesberg

" Op het Wilhelminaplein te
Heerlen wordt de oude Blauw
Sjuut afgedankt en loopt de
nieuwevan stapel. Mevrouw Van
Zeil doopt denieuwe Sjuut. Aan-
vang 19 uur.

20.11 uur ook het seizoen. De
avond krijgt een muzikale om-
lijsting met het orkest De Ram-
bos. Aanvang om 20.11 uur.

The Guards verzorgt de muziek
De entree is gratis.

" In de wijk Mariarade presen-
teert de carnavalsvereniging De
Blauw-witten zaterdagavond
haar nieuwe prins. De proclama-
tie vindt plaats in het gemeen-
schapshuis, gelegen Op de Weij-
enberg 11. Prins Wout de Eerste
neemt afscheid. Voor de dans-
muziek zorgt het orkestThe Sin-
ging Stars. De avond begint om
20.11 uur en de toegangsprijs be-
draagt 2,50 gulden per persoon.

Mededeling
In het Limburgs Dagblad editie
Oostelijk Zuid-Limburg zullen
in de adventsperiode(van 27 no-
vember tot en met de kerstda-
gen) geen aankondigingen van
carnavalsevenementen ge-
plaatst worden. Na de kerst
wordt met een nieuwe carna-
valsrubriek gestart.

NUTH-VOERENDAAL-SIMPEJ'
VELD. Wachtdienst voor spoe<"
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM-SCHINVELD-JA-
BEEK. Wachtdienst voor spc-e»
vallen S 259090. É
HOENSBROEK-MERKELBEÉ*
BINGELRADE. Wachtdienst *spoedgevallenS 225588.
KERKRADE. Voor spoedgeVü»
is de dienstdoende verpleegd
ge bereikbaar onder S 462222.
EYGELSHOVEN-LANDGRAA*
Wachtdienst voor spoedgevalle,)
323030.

HEERLEN. Wachtdienst *spoedgevallen tijdens avond ;
nacht vanaf 18 tot 8 uur v.m. w'
enden 24 uur doorlopend S 71"
Werkdagen, tijdens werkuren*
713712.

Hoensbroek

In de gemeente Landgraaf zijn al
twee carnavalsprinsen uitgeroe-
pen. De prins die gisterenin deze
krant stond, prins René I van de
Schaesbergse Vasteloavends
Verein en de stadsprins van
Landgraaf dat is Balth I van de
'Sjweëgelsöppers'. René begon
vrijdag aan zijn regeerperiode en
Balth afgelopen zaterdag. In
deze krant werd de indruk ge-
wekt dat René I van Schaesberg
de stadsprins van Landgraaf zou
zijn. Hij en zijn vrouw zijn lid van
sjpasskapel Zoeperieur.." Kasteel Hoensbroek. Foto's van Hans

Schrijen. Van 19/11 t/m 30/12, open dag.
13.30-17 uur. ABN-bank. Werk van Stan
Caudron. T/m 15/1, open 9-16 uur. Foto-
galerie 68. Kasteel Hoensbroek. Foto's
van Paul De Nooyer. Van 19/11 t/m
27 12. open ma t/m vr 10-12 en 13.30-17
uur, za en zo 13.30-17 uur.

KERKRADE

HOENSBROEK

Galerie Hoogh Anstel, Kasteel Eren-
stein. Thema 'Natuur. Van 20/11 t/m
4/1/89. open za en zo 14-17 uur.

'Aai eens een krokodil. Vanaf 13/11,
open di t/m zo 10-17 uur. Galerie Her-
man van Leeuwen, Stationsstraat 11.
Najaars-expositie. T/m 4/12, open wo t/m
vr 10-17.30 uur, za 10-17 uur, do tot 21
uur. Welterhof, Kennedylaan. Werk van
André Offermans. Van 1/12 t/m 15/1,
open dag. 9-21 uur. ABP, Oude Lindes-
traat. Werk van Theo Lenartz. Open zo
20/11. 14-17 uur.

Galerie Signe, Akerstraat 82a. Werk van
Gilbert de Bontridder. T/m 27/11. Open
wo t/m zo 14-17 uur. 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, Coriovallum-
straat9. Jan Stuyt en Heerlen. T/m 11/12,
open di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17
uur. Filmhuis. Des signatures anony-
mes. T/m 24/11. Bezoekerscentrum
Schrieversheide, Schaapskooiweg 99.

HEERLEN

ARTSEN
Gezien het voorafgaande spreken
wij dan *>ok de hoop uit dat de
schrijver zich bij een volgende gele-
genheid uitvoeriger verdiept in dit
onderwerp öf zich onthoudt van
commentaar.

In gesprek

Tevens neemt de heer Savelsbergh,
de verantwoordelijke wethouder op
dit terrein, een duidelijk standpunt
in voor wat De Beitel betreft op de
openbare raadsvergadering van 2
juli 1985 als hij stelt: „Ik heb dus
aangegeven, dat in onze opvatting
De Beitel niet geschikt is voor het
probleem van de wrakkenverwer-
kingsterrein, wel heeft het college
een uitdrukkelijke keuze gemaakt
t.a.v. de te verplaatsen schrootver-
werkingsbedrijven. Daar zeg ik van,
dat we inderdaad die kant uit moe-
ten".

Reeds in het gemeenteblad van 21
juni 1985 onder nr 163 F, pagina 4
valt te lezen: „De thans bestaande
onbeheersbaarheid in De Cramer
vindt voor een belangrijk deel zijn
oorzaak in de onderlinge samen-
hang van het schroot- en passief
sloopgebeuren en in de betrokken-
heid daarvanvan het centraal woon-
wagencentrum. Vandaar dat met de
verplaatsingsoperatie voor ogen
staat genoemde combinatie uit el-
kaar te halen" (accentuering M.8.).

Schroot
Kennelijk heeft de schrijver van het
commentaar onder de hierboven
vermelde titel zich pas recentelijk
verdiept in de autowrakkenproble-
matiek. Schrijver komt namelijk tot
de conclusie dat: 'De Weggebekker
is als autowrakkenterrein aangewe-
zen, daar zou de hele sloop- en
schroothandelnaar toe gaan is altijd
gezegd. (De bron achter deze uit-
spraak blijf onvermeld).

In Brussel hebben inmiddels ge-
sprekken plaatsgevonden of de EG
eventueel een subsidie kan geven
voor ICOM. Dat blijkt mogelijk te
zijn. Maar Brussel wil eerst zeker-
heid voordat er echt overeenkom-
sten gesloten kunnen worden. Daar-
om is een proefperiode ingebouwd,

Proef

ICOM zal zich gaan bezighouden
met het begeleiden van nieuwe on-
dernemingen die zich in een voor-
bereidings- en oprichtingsfase be-
vinden. Het Innovatie Centrum
Zuid-Limburg heeft tot doel het
verspreiden van technologische
kennis bij bestaande bedrijven. Be-
staande kennis kan via dit centrum
worden overgedragen naar andere
bedrijven. Het LIOF behoudt znn
bekende taken.

Begeleiden

ICOM is in ieder geval opgericht en
bestaat sinds augustus van dit jaar
officieel. Het is te verwachten dat
behalve de bedrijven die reeds met
kapitaal participeren in ICOM (to-
taal 250.000 gulden) en het Streek-
gewest (200.000 gulden) ook het
LIOF aandeelhouder wordt (100.000
gulden). Zodoende is de inbreng
van LIOF in ICOM gewaarborgd.
Het provinciebestuur is het daar-
mee eens, maar de subsidie voor
ICOM wordt dan wel teruggebracht
van 600.000 gulden naar een half
miljoen.

Aandelen

ten op industrieel gebied. Daarnaast
kwam ook nog eens het ministerie
van Economische Zaken met een
idee om een Innovatie Centrum
voor heel Zuid-Limburg te vestigen
in Heerlen. Drie instituten die prak-
tisch hetzelfde werk zouden gaan
doen, werd te veel van het goede en
daarom zijn de diverse overheden
en instellingen maar eens rond de
tafel gaan zitten om de werkterrei-
nen af te bakenen en samenwerking
van meet af aan te regelen.

VOERENDAAL
Galerie De Leuf, Dalstraat 2. Werk van
Marjan van Berkel en Joop Rooijers.
T/m 2/12.

BRUNSSUM
Dr Brikke-oave, Lindeplein sa. Werk
van Martin Linnartz. T/m 5/12, open ma
Lm vr 14-17 uur en 19-21 uur, zo 14-17 " Ook Dc Circusbuule blijven

niet achter. In het café Dc Pint
aan dc Kerkraderweg 7 op dc
Molenberg openen deze Heerlen-
se carnavalisten morgen om

" De Schwelmennekes houden
morgen de openingszitting in het
trefcentrum 't Loon, aan de Pater
Beatusstraat 7 te Heerlen. Diver-
se gastverenigingen en een or-
kest zullen aanwezig zijn. Er is
geen entree.

Heerlen

" De carnavalsvereniging De
Koelköp uit Hoensbroek-Zuid
opent morgen het seizoen met
een dansavond in Ons Trefcen-
trum. Er zijn diverse gastvereni-
gingen en er is een optreden van
de showgroep Femme Fatale.
Aanvang om 20 uur. Het orkest

" In de zaal lm Weissem Rössl
aan de Broekstraat te Schinveld
roept morgen de cv. Sjilvend
Alaaf haar nieuwe prins uit. De
avond start met het afscheid van
jeugdprinsRoger en het afscheid
van prins Flor. Hierna zal de
nieuwe heerser zich aan het Sjil-
vendse Narreriek vertonen. Aan-
vang om 20.11 uur. De toegang is
gratis.

Schinveld

" Bij de opening van het carna-
valsseizoen door de c.v.'t Eikske
reikt de voorzitter de Orde van
Verdienste uit aan diverse perso-
nen uit die zich ingespannen
hebben voor de gemeenschap.
De avond begint morgen om
20.11 uur in zaal Theunissen aan
deKoelmoer 8 te Schaesberg.

Heerlen

BRUNSSUM-HOENSBROEK. ,
Voor spoedgevallen eigen hui^
bellen. *KERKRADE-WEST. Voor sp"
gevallen eigen huisarts bellen- <
SCHIMMERT. Voor spoedgeV»'
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zate^J12 uur vlg. telefoonbeantwoo":
van eigen huisarts. Van zate"
12.00 uur tot zondagmorgen I^.
Passage, Poststraat 20a, S V>K
Van zondagmorgen 10 tot maai^morgen 8 uur Willemse, LauraS^
67 Eygelshoven, S 351232.
SIMPELVELD-BOCHOLTZ. "
pers, Baanheiderweg 5 Bod 1

S 441213.
SCHAESBERG. Zaterdag "burg, Lichtenbergerstraat a
S 322072 en zondag Eussen, v
kebekker2, S 320660. „<
ÜBACH over WORMS-NIEU*
HAGEN. Eigen huisarts belleP;
VOERENDAAL. Praktijk P*
huisplein 4 S 751322.

HEERLEN. Voor spoedgev^
TIGH (brandweercentrale) belle'
711400.

Bocholtz

" Bob Hoskins en Roger Rabbit in een spannende scènevan 'Who
framed Roger Rabbit'. TANDARTSEN

" De pdv Veren^ingde Vrienden
uit Heerlerbaan houdt zondag vanaf
11 uur de 21e verenigingenshow van
het Groot Samenspel Heerlen. Zon-
dag wordt een aantal eregasten ver-
wacht met kampioensduiven. Om
16.00 uur worden er enkele koopjes
aangeboden en 's avonds worden de
prijzen uitgereikt. De duivenmel-
kersdag wordt gehouden in café 't
Drieluik, Heerlerbaan 107. De feest-
avondwordt zondag vanaf 20.00 uur
gehouden in café De Watertoren,
Heerlerbaan 19.

" De schutterij St. Hubertus houdt
zondag om 11.00 uur de jaarverga-
dering in lokaal Oud Schaesberg.

" In het bejaardencentrum aan de
Schoolstraat wordt zondag van
10.30 tot 17.00 uur een senioren-
beurs gehouden. Jong en oud kun-
nen daar kennis nemen van allerlei
aktiviteiten en wetenswaardighe-
den voor en over ouderen. De beurs
wordt om 10.30 uur geopend door
burgemeester Teheux. Tussen 14.30
en 15.30 uur staan optredens van de
toneelgroep en de volksdansgroep
op het programma.

Simpelveld

" Het Koninklijk Harmonie Orkest
Heerlen geeft zondag om 12.00 uur
0.1.v. Thijs Zenden een koffiecon-
cert in de grote foyer van de Stads-
schouwburg. Tijdens dit concert zal
deken Punt de nieuwe uniformen
van het korps inzegenen. Morgen
viert het korps het St. Caeciliafeest
Men luistert om 18.30 uur de mis op
in de Annakerk te Bekkerveld.

CADIER EN KEER
De Keerder Kunstkamer,Kerkstraat 10.
Werk van Sil Crefcoeur. T/m 20/11. Werk
van Marli Hommel en Hennie van Over-
beek. Van 25/11 t/m 3/1. Open vr t/m zo
14-18 uur.

MEERSSEN
Stella Maris, Veeweg 2. Werk van Jos
Timmermans. Van 21/11 t/m 10/12, open
ma t/m vr 8.30-16.30 uur.

NOORBEEK
Arme Visser Art Gallery, Dorpstraat 19-
-21. Werk van Gard van Wegberg en Mar-tel Sprooten. T/m 27/11, open vr t/m zo
10-17 uur.

VAALS
Kopermolen, Van Clermontplein 11
Wat aarde bewaarde, archeologische bo-
demvondsten. Permanente expositie.
Open za, zo 14-17 uur. Kasteel Vaals-
broek, Vaalsbroek 5. Werk van Jan
Spoek. T/m 4/12, open za en zo 14-17 uur.

WHO FRAMED ROGER RAB-
BIT/VS 1988 SIMPELVELD-BOCHOLTZ-G^PEN-VAALS-WIJLRE-WITTE^Janssen, Hofstraat 9 NijsV

S 04451-1969. Spreekuur van
tot 12.00 uur en van 17.30 tot J
uur. ,<
BRUNSSUM-SCHINVELD-NÜ'
HOENSBROEK-SCHINNEN. 'ten, Nieuwstraat 37 Hoensbv
S 211018. Speekuur van 11.3"
12 uur en van 17.30 tot 18 uur-

HEERLEN-HULSBERG-VOB'.
RENDAAL. Straus, Zandw4
Heerlen, S 410584. B.g.g. TlCp

711400. J
KERKRADE-ÜBACH 0,
WORMS-SCHAESBERG-NIËÜ'
WENHAGEN-EIJGELSHOVË^:van Eede, Exdellerweg 2 S^berg, S 315955. Spreekuur «11.30totl2.00uurenvanl9tot J'
uur. J

" In februari wordt weer gestart
met een EHBO-cursus. De lessen
vinden op dinsdagavond plaats in
de kantine van Openbare Werken
aan de Voskuilenweg. Voor infor-
matie: S 045-713119.

" Tot 30 november kunnen de
ouderen zich aanmelden voor de
dagtocht naar de kerstmarkt in Dü-
seldorf. Kaarten van 15 gulden per
persoon liggen klaar in I g'nBende.
Op 10 december vindt in het dien-
stencentrum de kerstviering plaats.
Ook hiervoor zyn kaarten verkryg-
baar. Deze kosten f 3,50 per per-
soon.

Eygelshoven

kins) krijgt van R.K. Maroon de op-
dracht compromiterende foto's te ma-
ken van Jessica, de voluptueus gete-
kende vrouw van de aankomende
cartoonacteur Roger Rabbit. Eddie
kan animaatjes niet uitstaan sinds zijn
broer door een van hen gedoodwerd.
Maar in tijdenvan geldgebrek maak je
rare sprongen.Als een aanbidder van
Jessica vermoord gevonden wordt
verdenkt men onmiddellijk Roger
Rabbit van de gruwelijke daad. Die
zoekt zijn toevlucht bij Eddie Valiant
en vraagt hem het zaakje uit te zoe-
ken. En zo raakt een bizarkoppel ver-
strikt in een spannend avontuur,
waarin de onderzoeksrechter Doem
(Christopher Lloyd) een sinistere rol
speelt.

Geslachtsziektenbestrijding
24-uurs infolijn S 740136.

Vandaag wordt in de Volkssterre-
wacht de nationale sterrekijkdag
gehouden. Van 13.00 tot 17.00uur en
van 19.30 tot 22.00 uur kan men er
terecht.

" Tot en met 4 december kan men
in de Volkssterrewacht terecht voor
de tentoonstelling Ogen Bedrogen.
Het is een expositieover optisch be-
drog. Tevens kan men er hologram-
men kopen.

Bij de zestigste verjaardag van Walt
Disney's geesteskind Mickey Mouse
bereiken de Disney Studio's, in een
unieke samenwerking met Steven
Spielberg's Amblin Entertainment,
een nieuw technisch hoogtepunt in de
historie van de tekenfilm. Het idee om
tekenfilm te combineren met 'gewo-
ne' speelfilm is al eerder uitgewerkt in
o.a. 'Mary Poppms' en 'Invitation to
dance' met Fred Astaire. Het techni-
sche hoogstandje dat Disney en Am-
blin uithalen met 'Who framed Roger
Rabbit' is dat ze, met een speciaal
ontwikkelde computer, kans gezien
hebben van platte, tweedimensionale
stripfiguren acteurs te maken die drie-
dimensionaal door de 'normale' film
bewegen.

Regie: Robert Zemeckis; met: Bob
Hoskins, Christopher Lloyd, e.a.
In: H5Heerlen.

HoensbroekDe tekenfilmhelden zijn wezens van
vlees en bloed die, net als hun 'men-
selijkecollega's, hun brood verdienen
in de tekenfilmstudio van R.K. Ma-
roon. Het jaar is 1946 en de 'ani-
maatjes' wonen in Toontown, een
soort getto aan de rand van Los An-
gel es. De aan lager wal geraakte pri-
védetective Eddie Valiant (Bob Hos-

Jubilarissen
Het Coriovallum College Heer-
len zet vandaag vijf jubilarissen
in de bloemetjes. Directeur T.
Wegman en de docenten J. Gul-
pen, M. de Bruin, T. Melis en W.
Schutjens zetten zich al 25 jaar
lang in voor het Clara/Corioval-lum College.
Aan derijksuniversiteit Limburg
in Maastricht is mej.M. van Neer
uit Heerlen geslaagdvoor het art-
senexamen.

Blanche gaat zich steeds ongemak-
kelijker voel. Ze heeft medelijden met
diearme Fabian, die doorLea zo lelijk
in de steek gelaten wordt. Voor ze het
weet ligt ze hopeloos verliefd in zijn
armen. Haar schuldgevoel stijgt tot
grote hoogte, want devriend van haar
vriendin afpakken is wel het laatste
wat ze wil. Intussen krijgt ook Lea het
te kwaad. Haar poging om Alexander
aan deeenzame Blanche te koppelen
heeft een volstrekt averechts resul-
taat. Verwarring allerwege, uitmon-
dend in een verrassende confrontatie
en een bevrijdende schaterlach. De
constructie lijkt verbazend veel op die
van een klassieke klucht, met dit ver-
schil dat Rohmer zich geen moment
tot flauwe kolder laat verleiden. On-
danks zijn hoge leeftijd (hij loopt al te-
gen de zeventig) heeft hij nog een
scherp oog en een warm hart voor de
hedendaagse jeugd. En hij hoeft er
niets bij te verzinnen om er een ver-
rukkelijke film van te maken.

Het gezegde 'De vrienden van mijn
vrienden zijn mijn vrienden' was dit
keer voor Rohmer de leidraad. Vier
moderne jonge mensen raken onbe-
doeld verstrikt in een spelletje stui-
vertje wisselen. We maken kennis
met de verlegen, maar behoorlijk se-
rieuze Blanche, die al twee jaar geen
vriend heeft gehad. In haar lunchpau-
ze ontmoet ze de spontane, extraver-
te Lea, die tot haar verbazing nogal
slordig met haar vriendje Fabian om-
springt. Dan is er nog de joviale Ale-
xander, een rokkenjager die graag
plaagt en grapjes maakt, wat sommi-
ge meisjes abusievelijk voor toenade-
ring houden. Zo komen de misver-
standen in de wereld.

Met zijn filmserie 'Comédies et
Proverbes' heeft Eric Rohmer een
vorm gevonden die even eenvoudig
als uniek is. Kleine, charmante en wij-
ze komedies over jonge mensen, hun
relaties en de bijbehorende perikelen.
Stuk voor stuk met minimale midde-
len gefilmd, maar zo perfect en spon-
taan geacteerd dat het lijkt alsof hier
de werkelijkheid zelf wordt betrapt.
Kijken naar een film van Rohmer is
kijken naar mensen die je iedere dag
tegen komt.

Regie: Eric Rohmer; met: Emma-
nuelle Chalet, Sophie Renoir e.a.
In: De Spiegel Heerlen.

Behalve een technisch wondertje is
'Who framed Roger Rabbit' een de-
tective verhaal in de beste traditie van
de jaren veertig. Naast de hoofdrol-
spelers zijn de figuranten een bont
gezelschap van wereldberoemde te-
kenfilmfiguren die nog nooit eerder
samen op een en hetzelfde scherm te
bewonderen waren. Mickey Mouse,
Betty Boop, Bugs Bunny, Goofy, Por-
ky Pig, Donald Duck, Tweety Bird,
Goofy en Pinokkio en zelfs het Zin-
gende Zwaard (met de stem van
Frank Sinatra); allemaal zijn ze pre-
sent. Een film waar voor iedereen wat

" In de groene kamer van kasteel
Hoensbroek geven leerlingen en do-
centen van de Heerlense muziek-
school zondag vanaf 16.00 uur een
concert. De entree is voor volwasse-
nen 4, en voor kinderen 3 gulden.
Men kan plaatsen reserveren via
S 045-211182.

" De MuziekverenigingAccordia is
vanavond tussen 19.00 en 20.00 uur
te beluisteren in het AVRO-pro-
gramma Hobbyvitaminenvia Radio
len 2.

" St. Nicolaas maakt zondag zijn
entree in Eygelshoven. Om 14.05
uur arriveert hij aan het N.S.-sta-
tion. In het Socioproject wordt er
een gezellige middag gehouden met
onder andere een optreden van het
Limburgs Jeugdtoneel.

" In verband met het 20-jarig be-
staan van de Ziekensektie St. Jan
wordt zondag om 11.00 uur een
feestmis opgedagen in de St. Jans-
kerk. Van 13.00 tot 14.00uur is er re-
ceptie in het Socioprojekt.

BRUNSSUM - Deputé Emiel ï
tenbroek heeft gisteren in "\
sum twee officiële handeling^
richt bij twee bijzondere woojjj
jecten voor bejaarden. Eerst'
hij de eerste steen voor de bou*
44 woningen voor ouderen a^'Lindeplein en vervolgens verf
hij de opening van het compl^
37 woningen voor ouderen a^
Julianastraat.

Prinsen

OOSTELIJKE MIJNSTREEK

REDACTIE: 739282

JOORNAAL

HEERLEN M.Broers,
namens de belangenvereniging

'Op gen Ing'

LANDGRAAF
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.

te genieten valt, behalve misschien
voor de allerkleinste kinderen. Snedi-
ge dialogen en verwijzingen naar tal-
loze films voor de volwassenen, een
spannend verhaal voor de kinderen,
en een hoop pret voor iedereen.

L’AMIDEMONAMIE/FRANK-RIJK 1987

SchaesbergOENSEL-SCHIMMERT
"Galerie Hof van Oensel, Haagstraat 5.
Werk van Joke van Geel en Octavia Mo-
Ie». Van 19/11 t/m 24/12, open do t/m zo
14-17 uur.

NUTH
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.

VALKENBURG
Kasteel Oost. Paul Haimon-expositie
T/m 30/11, open wo, za en zo 14-17 uur.

Patiënten gezondheidscefl*
Hoensbroek-Noord kunnen d^
nacht bellen, S 214821.

door
Gemma Wildenberg

Limburgs dagblad
_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_ w_^_^_^_^_^_^_—_ m
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club uitgegeven pas. Die voetbal-
pas behelst personalia en een
foto van de supporter. Wie bij ju-
sitie staat geregistreerd wegens
voetbalvandalisme kan een der-
gelijke pas vergeten.

Controle van de veiligheidspas
zal zijn bij verkoop van kaarten
voor uitwedstrijden van de be-
treffende clubs en bij de toegang
tot het stadion. Ongeldige of ver-
vallen passen kunnen in beslag
worden genomen wanneer sup-
porters zijn aangehouden op ver-
denking van strafbare feiten.

De KNVB is van plan het experi-
ment met de pas te integreren in
de clubkaart, die nog een punt

dat bij uitwedstrijden van de be-
trokken voetbalorganisaties al-
leen supporters een kaartje kun-
nen kopen, die de beschikking
hebben over een door KNVB en

DEN HAAG - Minister VanDijk
(binnenlandse zaken), staatsscre-
taris Dees (WVC) en de KNVB
hebben gisteren overeenstem-
ming bereikt over het experi-
ment met de voetbalpas voor
supporters. Het project begint na
de winterstop en geldt voor de
aanhang van Ajax, PSV, FC
Utrecht en FC Den Haag.Limburgs DagbladSport

Experiment
voetbalpas

na winterstop

Project voor fans Ajax, PSV, Utrecht en Den Haag kost één miljoen

op de voorbereidingvan het pro
ject, zo lietVan Dijk weten.

Beide bewindslieden en de voet-
balbond zijn overeengekomen

Het experiment duurt in begin-
sel tot de winterstop van het
voetbalseizoen 1989-1990 en kost
volgens de KNVB één miljoen
gulden. Binnenlandse Zaken en
WVC dragen ieder 300.000 gul-
den bij. Dees heeft daarvan al
eerder 200.000 gulden aan de
KNVB overgemaakt met het oog

ten voor de werkgever en de prijzen
voor de ander. Van Vliet is nog
slechts één jaar gebonden, hij is nog
jong genoeg om zijn belangen te
dienen".

„Post heeft voor de klassiekers twee
kopmannen: Van Vliet en Vander-
aerden. Wanneer de één vertrekt en
de ander wegvalt om welke reden
dan ook, is in feite de hele investe-
ring van de sponsor, van zeven mil-
joen gulden, naar de knoppen. Zou
Van Vliet in 1989 bij een andere
werkgever rijden, dan zit Post met
een aantal overbodige knechten. Hij
is niet in staat een vervanger te zoe-
ken, omdat alle contracten al vast-
gelegd zijn. Het vertrek van Van
Vliet is ook niet met geld te com-
penseren. Zeker niet met het aan-
bod van een kleine 70.000 gulden..
Panasonic zou zelfs een bedrag van
een half of een heel miljoen afwij-
zen."

Peter Post gaf als commentaar dat
het budget niet toelaat Van Vliet'
meer te betalen. „Zou hij dit jaar
sterk gereden hebben dan was er in
juli geen opmerking van zijn kant
geweest, dan hadden wij hem, zoals
eerder gebeurd is, meer geboden.
Toen was het nog mogelijk, nu niet
meer. In juli vertelde Van Vliet over
een andere aanbieding, in oktober,
kreeg ik bericht van zijn advocaat,-
maar dan is de pot al verdeeld."

ROTTERDAM - Vier voetbal-'
supporters moeten van de Rot-
terdamse politierechter bedra-
gen variërend van 250 tot 500 "gulden storten in het Schade-
fonds Voetbalmisdrijven. Het
afgelopen weekeinde werden'
zij bij dewedstrijd Feyenoord -
Ajax aangehouden wegens ge-
welddadigheden. Uit het fonds
worden vergoedingen betaald
aan degenen die schade hebben
ondervonden van voetbalvan-
dalen.

In totaal moesten donderdag
zes personen terecht staan we-
gens gewelddadigheden rond
de wedstrijd. Het betrof daarbij
onder andere het gooien van
stenen naar een trein met Ajax-
supporters. In een aantal geval-
len legde de politierechter een
onvoorwaardelijke gevangenis-
straf van enkele weken op. Het
zestal mag zich gedurende twee
jaar niet vertonen in het Feyen-
oord stadion. Als Feyenoord
daar speelt moeten ze zich tij-
dens de wedstrijd melden op
een politiebureau.

vijf jaar eerder moeten gebeuren.
Jammer dat de groep zich nu niet
heeft samengepakt en zijn voor-
beeld heeft gevolgd. Nu lijkt het
eenmansaktie en krijgt Josten de
Zwarte Piet toegespeeld. Ik krijg
van mijn werkgever voldoende mo-
gelijkheden om voor Oranje te spe-
len. Ik zou er ook heel graag willen.
Ik ga echter niet zelf bellen. Ze we-
ten me te vinden, maar zolang deze
technische staf aan het bewind is
stel ik me niet beschikbaar"
De tegen Oostenrijk uitblinkende
doelman Peter Bassa brak gister-
avond een lans voor de selectievan
zowel Josten als Jacobs: „Beiden
horen in de nationale ploeg thuis?'.
Dan moet Ton van Linder echter
verdwijnen. Getien het toenemende
spanningsveld lijken de dagen van
de bondstrainer inderdaad geteld.

Ook zou zijn opvolger al bekend
zijn. Volgens de speculaties is
Georg van Noesel een belangrijke
kandidaat zijn. En als Ton van Lin-
der, zoals hij zelf beweert, tot na het
WK aanblijft, dan zal de handbal-
ploeg daar in ieder niet op volle oor-
logssterkte aantreden.

Overige uitslagen: Polen - Bulgarije
27-18 (14-10); Cuba - Frankrijk 26-13.
Stand: 1. Cuba en Polen 4; 2. Frank-
rijk en Nederland 2; 5. Oostenrijk en
Bulgarije 0.

Van onze medewerker JOHN BANNIER
HAARLEM - Op de tweede dag van de Haarlemse handbal-
week won het Nederlands herenteam gisteravond met 19-16
van Oostenrijk na een 12-9 stand bij rust. Een goed herstel van
de Oranje ploeg waarbij doelman Peter Bassa, te elfder ure
door bondscoach Ton van Linder opgeroepen om zijn twee
aangeslagen collega-keepers rust te gunnen, tussen de palen
stond. Bassa deed het goed en mede door het stoppen van drie
strafworpen was hij een grote steun voor de ploeg.

Tijdbom onder
handbalteam

Geldstraf
vandalen naar
schadefonds

Van Vliet forceert
breuk met Post
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Hoekman vier
duels geschorst

AMSTERDAM - Teun van
Vliet zal een kwart miljoen
gulden meer verdienen, wan-
neer zijn overeenkomst met
Peter Post (Panasonic) dit jaar
afloopt. De 26-jarige wieler-
professional heeft een salaris-
aanbieding van Cees Priem
(TVM) voor 1989 - zijn contrac-
tueel laatste jaar bij de huidige
werkgever - van 550.000 gul-
den. De vierde Nederlandse
ploeg garandeerde de in Bel-
gië wonende renner boven-
dien een contract voor 1990,
waardoor zijn totaal over twee
seizoenen ruim één miljoen
gulden zou bedragen. Post
heeft de Van Vliet, die het af-
gelopen jaar niet zo sterk pres-
teerde als in 1987, op de loon-
lijst staan voor 300.000 gulden.

Dat verschil in beloning was voor
Van Vliet aanleiding een ontbin-
dingsverzoek van de arbeidsover-
eenkomst in te dienen bij het Am-
sterdamse kantongerecht. De be-
slissing of Van Vliet ook zijn laatste
contractjaar bij Post moet volma-
ken zal uiterlijk 7 decemberworden
genomen door kantonrechter mr.
F.H.I. Luijckx.

De schorsingen: Hoekman (VW) vier
duels en 250 gulden boete, Keur (FC
Twente) vier duels, waarvan één voor-
waardelijk, en 250 gulden boete. Eén
duel: Elzinga (Emmen), S. Wasiman en
Buys (Excelsior), J. Boere (De Graaf-
schap), Bosch, Elzinga en Schmidt (FC
Twente), B. Boere (Go Ahead Eagles),
Salari (SW), Harms (Telstar), Wiebing
(Veendam), Bijl (Heerenveen), Anema
(SC Cambuur) en Kuisdom (DS '79).

hef Wente mist zondag tijdens
v:1 bekerduel tegen Veendamer spelers, die door de tucht-
"«imissie van de de KNVB ge-
dorst zijn. Spits Piet Keureeg de zwaarste straf. Keur is

Da^ HAAG - VW-vleugelspits
«inny Hoekman is voor vier

uitgesloten. Hoek-
ten %elde na afloop van de

astrijd tegen Feyenoord in deUIP (1-1) een klap uit aan Sjaak
g oost. Scheidsrechter Van

wieten had niets van het voor-JJ1 gezien, maar een van de
n ensrechters was getuige, waar-. van Swieten in de kleedka-er alsnog een rode kaart uit-

wegens zijn rode kaart in het
duel met FC Groningen, afgelo-
pen zondag, voor vier wedstrij-
den geschorst, waarvan één
voorwaardelijk. Bovendien moet
hij 250 gulden boete betalen. De
verdedigers Bosch en Elzinga en
middenvelder Schmidt mogen
een duel niet meedoen door een
derde gele kaart.

0 Teun van Vliet en Peter Post in betere tijden. De renner probeert via de rechtbank van zijr
baas afte komen. Foto: FRITS WIDDERSHOVET*

Treffer Heerlen Sport maakt thuisclub wakker

SVN moeizaam
ronde verder

Namens Teun van Vliet vroeg zijn
raadsman mr. P. Claassen ontbin-
ding van de overeenkomst met de
ploegvan Peter Post omdat er spra-
ke was van een wezenlijke positie-
verbetering, niet alleen in cijfers.
Hij stelde dat Van Vliet in zijn huidi-
ge ploeg een potentiële kopman is,
een status die geen garantie biedt.

Uit de jurisprudentie distilleerde
Claassen dat een salarisverbetering
van 30 tot 35 procent als aanmerke-
lijk wordt gezien. „Het verschil tus-
sen het lopende en het mogelijke
contract is groter en zal in werke-
lijkheid nog meer bedragen omdat
TVM en Van Vliet gebruik maken
van een fiscaal aantrekkelijke con-
structie via Jersey."

Volgens Claassen is Van Vliet op dit
moment onderbetaald. „Van Vliet

voelt zich bekocht". Hij voegde er
aan toe dat het verweer van de te-
genpartij (te laat gevraagd om open-
breking van het contract) niet rede-
lijk is omdat derenner al in juliPost
van zijn plannen op de hoogte had
gesteld. „Post heeft de zaak slepen-
de gehouden. De door de sponsor
genoemde schade is ook een onze-
kere factor. Van Vliet heeft in 1987
uitstekende resultaten geboekt, dit
jaar aanzienlijk minder. Dat is ook
terug te vinden in zijn inkomsten uit
de criteria, die terugvielen naar een

bedrag van 75.000 gulden, de helft
van het jaar daarvoor".
Het verweer van mr. H.P. Utermark,
optredend namens Post en Panaso-
nic, was gebaseerd op drie punten.
„Er is geen sprake van een uitzon-
derlijke verbetering, de looptijd van
het contract is nog slechts één jaar
en het verzoek van Van Vliet is zo
laat gedaan, dat een passende ver-
vanging onmogelijk is."
Utermark stelde dat de renner bin-
nen de groep van Post zeer redelijk

behandeld is. „De eerste twee jaar
bedroeg zijn salaris 100.000 gulden,
in april 1987 is dat verhoogd tot
220.000 en in augustus van hetzelfde
jaar tot 300.000 gulden. De aanbie-
ding van TVM is een lokcontract,
zoals al blijkt uit de verminderde
garantie voor het tweede jaar.Dit is
onoorbaar, het is ronselen. Een
overeenkomst met een beperkte
looptijd kan nadelen hebben voor
zowel de werkgever als de werkne-
mer. Het is onredelijk er een loterij
van te maken met alleen maar nie-

Ie verhouding tot deze beide vergrij-
pen, maar toch werd ook hij door
Veldman geboekt. Hensels was de
enige, die in deze fase het hoofd
koel hield en deeindstand bepaalde
op 3-1.

" Lambert Schuurs liet gisteravond geen spaan heel van de Oostenrijkse defensie

Ski-kampioene
is een man

dat het bedanken van Jack Josten
veel heeft losgemaakt.

Om de zaak nog meer op de spits te
drijven liet Herschi/V en L speler
Wil Jacobs gisteravond weten graag
weer in de nationale ploeg te willen
spelen. Sedert enkele jaren behoort
hij niet meer tot de nationale hand-
balselectie ofschoon hij zich nooit
officieel hiervoor bedankt heeft.

Oranje, waarin Lambert Schuurs
opnieuw van uitzonderlijke klasse
was, nam in de beginfase snel een
paar doelpunten voorsprong maar
kwam tien minuten voor tijd in de
problemen toen een hard spelend
Oostenrijk terugkwam tot 15-15.

Sterker nog, Ton van Linder heeft
hem nooit meer benaderd ofschoon
uitlatingen van de bondstrainer dat
wel doen vermoeden.

Vooral op de offensieve verdedi-
gingswijze van deOostenrijkers had
Oranje geen antwoord. De manier
waarop Nederland in de slotfase als-
nog de wedstrijd naar zich toe wist
te trekken was imponerend. Het
werd 19-16 onder andere door zeven
treffers van Lambert Schuurs.

Tegenwoordig is Erik
Schinegger eigenaar
van een hotel en leider
van een skischool in
Oostenrijk. Hij is vader
van een dochter. In We-
nen werd het boek over
zijn leven gepresen-
teerd. De titel: Mijn
overwinning op mezelf.

Van onze medewerker
WILLY WINGEN

Hi.^Eerlen sport 3-1 «m». 50. Car-l«H '■ 02. Dahlmans 1-1; 63. Meisen 2-1; 91.
Ht„ ,3'l- Toeschouwers 200. Scheids-
-1(C. lidman. Boeking: Meisen (SVN)

utnbach(Heerlen Sport).

: I AAF - Erg veel verschil is
Vip tussen een SVN-team met öf
I!" Peter Franken. Weliswaar

ter^ t "-et vervroegde bekerduel te-
i V e klasser Heerlen Sport -

tr Franken een onopvallende
?» <^e "naakte - winnend afgeslo-
-1 ' maar overtuigen kon de

J*ende hoofdklasser ook nu ze-
üf^et. SVN-trainer Jan Vleugels

'at ep a^°°P dan ook ruiterlijk toe,
'^k hoofdklasser zijn ploeg zou

'V en afgedroogd.

'^i .n Sport organiseerde de ver-I Sing voor rust prima en gaf vrij-
i Hig 6een enkele kans weg. Sterker
%'^ s de ploeg meer lef had ge-

"H$t el> zou SVN deze bekerronde

"\ e*ns overleefd hebben. Vlak■ orust gingen de gasten eventjes
''M £ru Jk in de fout, maar vrij voor
INr? °n Hub Hensels de bal uit een
''sii- * van Ivo Dahlmans niet over
/CRijgen.

''1o t
genoeg maakte de ope-

i^k i ffer van Heerlen Sport de
Vh de thuisploeg wakker. De
ty) «e helft was amper vijf minu-
%; Ud of Hennie Crutzen grabbel-
!)is een voorzet van Peter Moonen
!°6frt,Vaarna J°hn Carlitz slechts

1PoMe in te knikken: 0-1. Heerlen
1 *W wüde de defensie nu afgren-

-4tie ' maar voordat het de organi-
'OjjJ^iervoor goed en wel rond had,
\ jDahlmans een voorzet van de
\'^gevallen Willy Dautzenberg
l^h J°S CromDacn (1"1>- Tien mi"
%Z1 later herhaalde Jos Meisen
1 2-1.
*$e n onverwacht turbulente slot-

a k\ ',°ntging arbiter Veldman toch
**fc f \ een en ander, waardoor in

8h i
re wedstrijd bij verschillen-

-5 s jelers de stoppen dreigden door
'*H san. De gemene overtreding
(\ Heerlen Sport-speler Ben Pa-

r °ntging de arbiter blijkbaar,
|l Jti 3a de zich revancherende Mei-
■4<«t!fec hts met 'geel' bestraft werd.

' Krollen van de bal door doel-
il C^rombach stond in geen enke-

WENEN - Erika Schi-
negger uit Oostenrijk
heeft de gouden medail-
le die ze tijdens de afda-
ling van de wereldtitel-
strijd skiën in 1966 won,
22 jaar na dato ingele-
verd. Schinegger is van
geslacht veranderd en
heet tegenwoordig
Erik. De medaille zou
toekomen aan de toen-
malige nummer twee,
de Francaise Marielle
Goitschel.

Schinegger zei gisteren
in Wenen, waar ze de

gouden plak aan me-
vrouw Goitschel over-
handigde: „Ik heb de
wereldtitel als vrouw
gewonnen, maar ik was,
zonder het zelf te weten,
een verkapte man.
Daarom heb jij recht op
de gouden medaille en

niet ik." Het ware ge-
slacht van Schinegger
werd ontdekt bij een se-
xecontrole in 1968, die
gehouden werd voor de
Olympische winterspe-
lenvan Grenoble. Erika
kwam niet meer aan de
start.

De Internationale Ski-
bond (FIS) heeft te ken-
nen gegeven de uitslag
van de wedstrijd in 1966
waarschijnlijk ook in de
boeken te corrigeren.

De overwinning op Oostenrijk ver-
drong de interne problemen binnen
Oranje even naar de achtergrond.
Toch lijkt het slechts een kwestie
van tijd alvorens de bom barst. „Er
heerst een gespannen sfeer in de
groep", liet een van de spelers zich
ontvallen. „Noem mijn naam niet,
want dat kan al averechts uitwer-
ken". Het is in elk geval duidelijk

Waarom ontbreekt Jacobs, een van
de beste handballers in Nederland
en bezig aan een sterk seizoen bij V
en L, in de selectie? „Dat is snel uit-
gelegd", liet de speler gisteravond
weten. „Ik ben wel degelijk be-
schikbaar voor Oranje maar niet on-
der het huidige bewind. Dat wat
Jack Josten nu gedaan heeft had al

van twist is tussen de voetbal-
bond en de federatie van Betaald
Voetbal Organisaties. Van Dijk
en Dees menen dat de combina-
tie van voetbalpas en clubkaart
een positieve uitwerking kan
hebben op de bindingvan vooral
jeugdige supporters aan hun
club. Binnenlandse zaken, WVC
en KNVB zullen op korte termijn
overleg plegen over het experi-
ment met plaatselijkbestuur, po-
litie en het openbaar ministerie.

" ROTTERDAM - Het sectiebe-
stuur van het betaalde voetbal en
de Federatie van Betaald Voet-
bal Organisaties gaan samen pro-
beren een commercieel beleid op
poten te zetten. Gisteravond is
besloten tot een gezamenlijke
aanpak voor de exploitatie van
een voetbal-voordeelkaart.

/W (ADVERTENTIE)

TVM biedt kwart miljoen meer Rechtbank heeft laatste woord

Wil Jacobs onder voorbehoud weer beschikbaar
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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

De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.
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
Spetters

06-320.330.71
120 stoten per dag
50 cent per min.

Standje 555
06-

-320.325.55
50 et. p. min.

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

Een overdaad aan luxe en
hygiëne in deRIVERSIDE-
CLUB. E 9afslag Echt,
Ohé en Laak, Dijk 2, Ohé
en Laak, 200 meter voorbij
camping Maasterp, tel.
04755-1854.
Club LA-STRADA ma. t/m
vrijd. v. 14.00-2.00 u. zat.
19.00-2.00 u. Pr. Hen-
drikln. 178 Brunssum, tel.
045-272350.
Club PARIS. Ma. t/m vr.
va. 14.00 uur. Provinciale-
weg 31* Noord, Oirsbeek.'
Tel. 04492-1873.

T ToßtiOßo/ |
PE HEETSTE BOX VAN NEDERMNP
Na 21.00 uur extreem, bizareni^ji
uitsluitendvoor eigenrisico ]
J)6320.320.51<$t[j_\

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

06-320.330.02
50 e/min.

Bel de Babbellijn!
Nieuw! Bellen met zn tienen. Over alles waar je zin in
hebt. Voetbal, relaties, 't weer, vrijen, film, muziek etc.
etc. Als 't maar gezellig blijft. Wordt het te persoonlijk en
wil je een lijntje met zn tweeën? Druk dan op de 0-toets
en vraag de operator of ze jullie even apart zet. Tot ho-
rens op de Babbellijn ('s nachts alleen voor volwasse-
nen).

06-320 330 03
50 et/min.

* Bent u op zoek naar
een écht sex-kontakt...
bel dan deRelatielijn
06-320.324.50

150cent per minuutj

Dagelijks nieuwe
aanmeldingen

Wilt u een sex-kontakt s
aanbieden... |

bel dan ons speciale §nummer e
010-429.11.33 I

SPECIAAL voor oudere
heren!!! Donna, Petra en
Miranda!!! 045-227734.
Nieuw! Nieuw! Nieuw!

Escortservice
Charmante jongedame
komt.bij u thuis of in hotel.
Dag. v.a. 20 u. tot 4 u.
's nachts. 045-718086.
Gezellige huisvrouw zkt.
dito voor ESCORT. 045-
-311895. Na 20.00 uur.
Een overdaad aan luxe en
hygiëne in de RIVERSIDE-
CLUB. E 9afslag Echt,
Ohé en Laak Dijk 2 Ohé en
Laak 200 meter voorbij
camping Maasterp tel.
04755-1854.
„RYANCO" voor discrete
bemidd. van privé-adres-
sen. 04749-4258.
ESCORTSERVICE voor
een leuk meisje bij u thuis
of in hotel. Tel. 045-
-728577.
PRIVÉ bij Anita ook zater-
dags. Tel. 045-352543.
Nieuw Donna en BELINDA
vanaf 10.00 u., ook zat. +
zond. Tel. 045-721759.
KATJA, privé en escort
vanaf ’ 50,-. Tevens drin-
gend meisje gevr. 045-
-423608.
Best in town, BOY voor he-
ren, iedere dag, ook week-
ends. 045-326370.
KARIN, Hannie, Elly,
Yvonne, Regina. Club Cin-
derella, Oude Rijksweg
Noord 56 Susteren, naast
tennishal.

Regel met 13wildvreemden
de Heetste Party.

06-320.324.40
50 centper minuut

De overtreffende trap in sex

Eroslijn
06-320.321.22

50 et. p.m.
ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor privé-
adressen. Zowel regio als
landelijk. Inschr. v. gast-
vrouwen welkom. Inl.:
Brunssum. 045-257191.
..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.. Aaaahh!
: 06-320.321.66- Sex 50 et. p.m.

Bel nulzes
320.320.05
320.320.05
320.320.28
320.320.28
320.322.30
320.322.30
320.320.68
320.320.68

Afsprakenlijn
Bel 023-242090

afluisteren dagelijks
320.324.05

Exl Bar
Dames gevr. Intern moge-
lijk. Tel. 09-49240324949.

Privé in Aken
Dames gevraagd 18-25 jr.
Garantieloon. Tel. 09-
-49240324949.
ESCORTSERVICE 04490-
-23730, voor alles in. Bel
voor afspraak. Discretie
verzekerd. Van 20 uur t/m
5 uur ma. t/m za. Zondags
gesloten.

Wie steelt de show ...
de meisjes van

Club
Bubbles

fesßijksweg-Zuid 131, Ge-
leen, tel. 04490-42313. Te-

vens meisje gevraagd.

Tieners
50 et. p. min. 06-

-320.320.10
Bel voor gratis

tienersposterkalender
1989, aansteker en sticker

Gratis
surprisepakket

De zevende
hemel, 06-

-320.320.07
50 et. p. min.

06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut.
Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.

Love Line
Vandaag in de hoofdrol Ali-

ce, Greetje en Alex.
Luister je mee.
Tef. 06-

-320.320.61
lets geheel nieuws bij
YVONNE, te mooi om waar
te zijn. Bedenk je niet, kom
langs + 4 meisjes aanw.
Tel. 045-425100, ook'sza-
terdags + 's zondags, tev.
ass. gevr.

Club Margo
Bij ons is bijna alles moge-
lijk. Sauna, relax., trio, SM
+ mass. Rijksweg Zuid
1318, Geleen. 04490-
-48448/54052.
CONTACTBURO Lim-
burg. Bemidd. privé-adr.,
kamerverh. Maaspaviljoen
a.d. Maasbrug. Roosteren-
Maaseik. Tel. 04499-3003.
's Nachts wordt

het steeds
spannender bij
Harry's
Gay Box

06-
-320.330.11

50 et. p.m.
KANDRA met Cindy, Joy-
ce, Rita + Marianne van
19.00-3.00 u. privé en es-
cort. Tev. leuk meisje gevr.
Tel. 045-228975.

PRIVÉ en escort, iedere
dag. Tel. 045-228431.

Honde- en KIPPENHOK-
KEN vanaf ’ 195,-. Hout-
bouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink.Tel. 045-460252.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kaketoes en ara's. Tel.
04490-75359.
Te k. Mechelse HERDER-
PUPS dress. afst. H.
Braam, Spoordamstr. 12,
Heerlen, tel. 045-720129.
Zeer mooie DWERGTEC-
KELS rood en zwart m.
stamb. Prov. Weg Zd. 143
Qirsbeek.
Duitse Herder kennel biedt
PUPS met stamb. aan,
geënt en ontw. Gefokt op
schoonheid en karakter, te-
vens een teef van 4 jr. en
een van 4 mnd. Tulpstr. 16
Vaesrade-Nuth. Tel. 045--241610.
Te k. BOOMER hondjes 8
wek. ingeënt + dierenpas-
poort. Tel. 040-863946.
Te k. DOBERMANN pups
z.g. stamboom, rustig en
lief karakter, Ned. stam.,
ouder aanwezig. Tel. 045-
-272158.

MÖ?<
grote vo<

in Makado-Beek. voor ml.
Te k. drachtig SCHAAP enj
1 schapebok. Voskuilen-
weg 42, Heerlen, 045--714659.
D.H.-teven in div. volw.
leeftijden te k. van keur-
meester weg. beëind. hob-
by. Na 18 u. 045-242506.
Te k. PERZISCHE en Sia-
mese poesjes. T. Busch,
Putstr. 50 Sittard.
Te k. DUITSE HERDERS
8 weken ’250,-. Moeder
aanwezig, ingeënt + dieren-
paspoorf. Tel. 040-863946.
Te k. YORKSHIRE'S 7
wk, ontw. + geënt ’450,-.
Landvoogdstr. 61 Heerlen
(afsl. de Cramer).
Goed TEHUIS gez. voor
zeer mooie herder. Tel.
04490-38119.
PAARDEDEKENS af ma-
gazijn. Nergens goedkoper.
Zat. van 10 tot 16 uur. Sit-
tarderweg 72A Heerlen.
Te k. VOGELKOOI. Te
bevr. Nam. Driessen 52
Übach o. Worms. Tel. 045-
-316307.
Zeer mooie lerse SETTER-
PUPS met stamboom t.k.
Tel. 045-221268.
Goed tehuis gez. voor z.
mooie COCKERSPANIEL,
Kerkstr. 33, Übach o.Worms.
Weg. ziekte, niet grote
HOND, reu bast. Achter de
Winkel 112, 045-31578».
Te k. COCKERSPANIEL 8
mnd. oud m. stamb. ’400,-
-tel. 045-218170.
Te koop lerse SETTER 1
jaar oud. Tel. 045-225662.
Te k. BULLTERRIER-
PUPS 8 wkn. Red. prijs.
Navolaan 71 (Vrieheide)
Heerlen.

Nieuwe STROBALEN-
HAKSELAARS met benzi-
nemoter of aftakasaandrij-
ving. Zeer gunstig in prijs.Collé, Nusterweg 90, Sit-
tard. Tel. 04490-19980.

Te k. 3 stuks RAMSCHA-
PEN. Steenput 11 Klim-
men.
KERSTBOMEN te koop,
alle maten. Tel. 04490-
-42092.
Engels VOLBLOED Spa-
nish boy, 4 jr. hengst, bruin
met aftekeningen, hg. 1.62
m. m. springverm., eerlijk
karakter. Vaste pr. ’4000,-.
Te bez. stal Bemelmans,
achter de kerk te Puth.
Nu voor speciale prijzen en
uit voorraad leverbaar: alle
typen vaste tand CULTI-
VATOREN nu ook met rol.
Veewagens 2-4 koeien en
6-8 koeken tandem as. Drie-
poots woeler. Kuilvoersnij-
ders U-model met en zon-
der koekketting. Gebr.
mach. 0.a.: vaste tand culti-
vatoren Rumpstad enz. ook
met rol. Bel direkt Jean
Spons - Eijsden. 04409-
-3500/2524.

Voor al uw WERKKLE-
DING. P. Raeven, tel. 045-
-322741.
Te k. VOEDERWORTE-
LEN. Gebr. Schaepkens,
Klimmenderstraat 106,
Klimmen, 04405-1359.
Te k. jongeHENNEN. Zil-
straat 20 Dicteren. Tel.
04499-1341.

gen
gelmarkt.en reserv. 04490-74669.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat Nrd. 328, Hoens-
broek. Tel. 045-228211.
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VROKO.
Tel. 045-441566 of 461658.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen 04490-
-45230, 24-uur service.
STOELMATTERIJ ver-
nieuwd rieten, biezen en ro-
tan-stoelen met gar. 045-
-418820.
SCHOENEN een maat ver-
groten/verbreden’ 10,- met
garantie. Vijgen,Akerstr. 30
Spekholzerheide.
De massage van VERONI-
QUE is uniek!!!! Info 045-
-228481 (geen sex).
Algehele MASSAGE, als u
komt, blijft u komen! 045-
-228738 (geen sex).
Uw DIEPVRIES-, koel-
kast-, stereoïnst., tv, com-
puter, ook bedr.-install. of
wasautomaat defektü! Ga-
rantie op dereparatie. Geen
voorrijkosten en korting op
onderd. Bel direkt. 045-
-726206.
Praktijk voor verantwoor-
de HYPNOSE 0.1.v. gedipl.
hypnotherapeut(e). Tel.
04406-16253.
Unieken enige ONTSPAN-
NINGSMASSSAGE, een-
maal geweest, u blijft ko-men. No-sex. 045-353489.

EENZAAM: doe er wat
aan, bel huwelijksrelatiebu-
ro Geluk, 04498-54604 of
045-211948.

Jongeman 30 jr. zkt. langs
deze onsymph. weg, een
J.VROUW of meisje v. 22-
-32 jr., zond. kind. voor ser.
kennism. Br. m. foto wor-
den op crew. ret.gest. Br. o.
no. BR 297 LD Rumpener-
str. 81, 6443 CC Brunssum.
Vr. 37 jr. ongebonden wil
wegdromen en genieten i.d.
armen van een heerlijke hu-
mor. MAN. Br. o. no. MA
510 LD, Stationsstr. 27,6221
BN Maastricht.
Jongeman 37 jr. (1 kind)
zoekt kennism. met leuke
VROUW. Br.o.nr. XE 022,
LD, Markt 42, 6461 ED
Kerkrade.
Nieuw: Café dancing
WINDROSE, Akerstr.-Nrd.
150, Hoensbroek. De zaak
met sfeer en gezelligheid
voor het iets oudere pu-
bliek. Geopend do. vm
zond.
Alleenstaande vrouw 65 jr.,
zoekt VRIENDIN om se-
rieus samen wat te onder-
nemen. Br.ond.nr. HO 625
aan Limb. Dagblad, Kou-
venderstr. 215, 6431 HE'
Hoensbroek.
Nette WEDUWE 48 jr., hui-
selijk type zkt. nette man
tot 51 jr. met zacht en eerl.
karakter. Geen bar- of uitg.-
type. Liefst in bez. v. auto.Graag br. met recente foto
en tehnr. Doel mooierel. op
te bouwen. Br. o. nr. HK 574
Limburgs Dagblad, post-
bus 3100, 6401 PP Heerlen.
J. vrouw 24 jr. 1.74 zkt. eer-
lijke J.MAN tot 30 jr. Br. o.
nr. LA 004 met foto,L.D. Fr.
Erenslaan 4, 6371 GV
Schaesberg.
Goed uitziende man 38 jr.,
1.76 m. goede baan z.k.m.
leuke VROUW 30-38 jr.,
kind geen bezwaar. Br. o.nr. RO 530.L.D. Postbus 46,
6040 AA Roermond.

Te k. Opel ASCONA 16S
bwj. '77, APK tot '89, Ipg.
Pr. ’ 1400,-. Tel. 045-323823.
RENAULT 14 TL +
tr.haak, bwj. '78, 5-drs.,
’750-, APK gek. Hereweg
131, Landgraaf. Tel. 045-
-315004.

Saab
99 beige 2-drs '77
900 wit Ipg 2-drs '84
900 turbo 16S(airflow) '84
900 turbo 3-drs '85
900 turbo silverarrow.. '86
900 3-drs. extra's '87
9001 5-drs. schuifd. centr.
deurvergr '85
9001 5-drs. z. mooi. 12-'B4

Lancia
Prisma 1600sportv '85
Prisma 1600I.E. Symbol....

'87
ThemaV6airc. aut '86

OVERIG
Fiat Croma TD div. extra's..

'87
Renault 18 stat.car APK
’1950- '80

Kompier
Saab-Lancia-dealer

Akerstraat 150, Heerlen
Tel. 045-717755

Te k. gevr. sloop-en SCHA- VOLVO 340 L, 3-drs,!
DE-AUTO'S, afg. vrijwa- model '84, in st. v. Sp
ringsbewijs. Gratis afhalen, ternw., ’ 6950-, pas *"Tel. 045-216475 of 727711. keurd d.d 9-11,88 mcl1
MB. 300 D '84, cv, get. gl. 254462- -7J *"Solar d. deal. onderz. toe- Te k. GOLF GLS'BI,£
gest. Ie eig. Tel. 045-242192. grijsmet, zender uitW
MAZDA 323 estate station- M 045-420755.
model met Ipg, bj. '79. Tel. Gebr. ONDERDELEN
045-259664. jonge schade-auto's,,
MAZDA 929 copé bj. '12- "en. Tev te k auto>
'7R ank ? 'R 9 \p e\e Pr schade. Deumens, ", \7IÖO0P-kO45 845340e3. g' Brunssum.Tel» .
Te koop div. gebruikte ON- T
DERDELEN van recente VW Polo de luxe type. e
personenauto's. Ook moto- bijz. mooi, apk ’ 2750,- fren. 045-216475 of 727711. 045-454087.
___________BWiPPiPPWiP(PPWPPPPPPIW(

Samen kun je meer j

Stichting Relatievorming Limbuf! J
Stichting Landelijk Centrum (Lv k

werken samen om met minder kosten meer mogelf
den te bieden aan mensen, die een partner zoekeij ;
Vraag gratis informatie: Heerlen: mevr. Reulen " (
412847, Sittard-Geleen: mevr. Kompier 04490-234

(
Maastricht: 043-435231.
St. Relatievorming Limburg, Vestahof 41, 043-435, ,
Centraal adres LCH: 030-760630. Erkend door P ,
van Toezicht.
_^_^_^_^_^_w_mmmmm_^_^_^_mk_____LctTtL K^lK',*, I 'mm_mm_m_^_^_^ ]

Als u nu belt, heeft u morgen Q& ;
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. totj. b

. )
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REUMABESTRIJDING MÓÉTDOORGA^ \
Het Nationaal Reumafonds, Statenlaan 128,2582G *Den Haag. Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 32^ J
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Privéhuis MICHELLE, las
je niet los!!! Met Veronique
Melanie, Joyce, Connie
Diane en Claudia. Tel. 045
228481.
KIJKOTHEEK VIDEO
CLUB. Leuke meisje
aanw. Tel. 045-718067
Nwe. films aanw.
CLUB PALLAS, Rijkswe*
1, Lemiers (Vaals). Te
04454-1195.
CONTACTBUREAU Luci
voor bemiddeling v. adres
sen. Tel. 04490-50921
Geleen.
Privé bij JOLANDA
04492-3198, 18-24 uu
's zaterdags geopend.
Sittard "PIN-UP-GIRL'
Manna ma. t/m vr. 13-23 i
04490-28256.
Madame BUTTERFLY e
haar supergirls. Homme
24, Vaesrade, kruispur
Schinnen, open va. 14.0
uur.
BJGGY'S escortservic
van ma.-zat. 11 uur...? Te
045-410034.
CLUB 28. Ma.-vr. 11-24u
zat. 11-18 u. Tel. 04E
420042.

it Nieuw Nieuw
Privéhuis

'- Club Exclusief_ Er zijn 5 leuke meisjesvoor
i- u aanwezig. Alles is moge-
s lijk. Van 11.00 tot 23.00
'. uur. 's maandags t/m 's za-

terdags. Industriestraat 13,
g Kerkrade, tel. 045-423634.
I, Ingang privé parkeerplaats

naast pand. Tevens nog
" leuke meisjes gevraagd.,
r

Intern gratis mogelijk. 'MARISKA, Maria, Mickey
Mous en Chamilla. Tev.- ass. gevr. 045-224621.

-' Reis met ANGELA, Corina
en Yvon naar de 7e hemel

7 van genot. 045-227734.
i Nieuw NATHALIE, Iris pri-

vé en escort. Tel. 045-- 723029.

: Club 2000
Nieuw!! Nu ook op zat. en

- zondag open van 14-24 u.e Tevens nieuwe meisjes

'" aanwezig. Dus wil je het_ goed en fijn moet je in Club
~ 2000 zijn. Rijksweg Nrd.
>- 22a Geleen. Tel. 04490-

-42315.

NOBEL ESCORT voor del COUNTRY CLUB open
man van nu! Ma t/m vrijd. vanaf 14.00 uur Provincia-
-14 to 2 uur 045-459597. leweg 144 Zuid Oirsbeek,
Tev. ass. gevraagd. 's zaterdags vanaf 20 uur.

Relax-line
06-320.320.06

50 et. p. min.

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

Dollen met 9 homo's die maar één gedachte hebben.
Wordt het te intiem en wil je een onderonsje?

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

_! 06-320.323.01
Je eigen provincienummer voor en van

Limburg
06-320.330.86

Maak nu vrienden/vriendinnen en relaties
op korte afstand! 0,50 p.m.

Sex Hotline
De heetste lijn tussen Moskou en Washington

06-320.320.22
Hot News

06-320.323.66

I 1 1 1 1 1

I ' <l

_S_\ IK^^Ë Steeds meer mensen ontdekken
_^2 *l Uil Br^^ dat de FSO Prima heel veel auto voor {

jjSk Br 1 im |r^ heel weinig geldbiedt
Jt_\ w^ Een 1500 cc motor met katalysator/

jtf_ WT die 60 kW (82 pk) levert Vijf versnel' \J_\\ m Am lingen Elektronische ontsteking.
_Jp\__m tmr ■____} ____r Ü9________r__/_Zé___ \w ,_J_m \W 'mSk_\< m Bekrachtigde schijfremmen voor en i___ff^___f___ _mr^ x__t Ww2 B^L^^ "in"--^-ij mmm mm achter. ;

P^***" _^__m_\ ■ t^an: standaard vijf deuren Een .
r jnjaff^ffr ü \wÊ^-- ■-""■-: - iiiiiiiiMP^^^il kofferruimte van 425 liter die je in eefl

_Wooo^^ \__ handomdraai kunt vergroten totE*"*^"*^ Sttl _______W■ |r _^_*_\ '-.... Sr jéw_w^^'' een zee van rll^llll6- Een verstelbare
mum. _______É___l ___L^__Él JHr ~„,■ stuurkolom. De unieke 1-3-6 garantie*

cV JK f j* jÉr 4^/? Wilt u ook nog een rechter buiten'
kl KgÉ wÉwrJÊf spiegel, een achterruitwisser, een

/^^^mW'^f' toerenteller, hoofdsteunen, breedstra-
ÏÏ£_TjÊ lers en een voorspoiler, dan praten we

■^ Pa___Flïl \ms over e SLE-uitvoering van f12.749, .
||j| V RbÖ e nieuwe SLX voegt hier nog de
wk f__W \ extra luxe van een sportief, drie-

HÉg i^JLm^ WmWim Ë§hmm spaaks stuurwiel en tweed bekleding
ËÉ3K/^i m£ W^ °P st°elen en deurpanelen aan toe.

P^_^ De eerste tweehonderd van deze
BBiÖSS^Éte^ Jk-Wm zeer 'uxe bieden wij aan voor de

lËÉdf __m prijs van een SLE Dus voor f12.749,'-
-■Br . _

Wr Daar moet u wel snel... T_\}2\W__J__J_7\y Z^k Wi hallo,bentudaarnog? __Mj____7£j

!Tl____^^ _H I II __T _\ Tl f * «Ji m T.B 1 Hk|f% 1 f 1 lIS lil 1 I v w m f"4 rï ff^l WW__Zm_^^___________i_____________i^_______________^_______________________________________________7^' Js^mm_______^___________________l__________S xywwfti p»—"^gw^:

Hpiik-- '| * Zie degarantievoorwaarden. Prijzen mcl. BTW. WijzigingOj,
voorbehouden. Excl. afleveringskosten. Er isal een FSO van**

W________l-____________________________l-_________________________________________M . Afgebeeld: FSC) Prima SLX

De nieuwe FSO Prima SLX: 200 snelle beslissers hebben'm voor deprijs van een SLE'
Importeur Abimex b.v.,Ridderkerk.

___■__■_____________________________________________________________-
________________________________________ . . .—^ 1

Autobedrijf Opheij B.V. Autobedrijf Math. Rosier Automobielbedrijf P. Schloesser
Willem II Singel 29 C. van Brienenstraat 22 Industriestraat 9

6041 HP Roermond 6225 BD Maastricht 6433 JW Hoensbroek
04750-32125 043-622580 045-210345
I : '\



Blessure houdt Limburgse basketballer uit topper

Jos Kuipers
werkt aan

come-back

Limburgs dagblad
Vrijdag 18 november 1988 "23

Uitdelen en incasseren, een must
voor een topbasketballer. Maar
hoe is het met de toeschouwer?

Van onze medewerker
GELEEN - De fraaie overwinning
op Rotterdam, woensdagavond,
heeft Smoke Eaters weer het nodige
zelfvertrouwen gegeven. Vanavond-
staat de moeilijke uitwedstrijd te-
gen Amsterdam op het programma.
Zondagavond (18.00 uur) komt rode
lantaarndrager Assen in Geleen óp
bezoek. De Drentenaren maakten
het Smoke Eaters in het eerste tref:
fen moeilijk. Op papier wacht Smo-
ke Eaters vanavond in de hoofdstad
echter een moeilijkere lus. De Am-
sterdammers hebben zich versterkt,"
waardoor de Limburgers een fellere
tegenstand staat te wachten.
De problematiek rondom de ijr-
vloer in het Glanerbrookcomplex- fs<
nog altijd niet opgelost. Afgelopen
zondag en woensdagavond konden,
de ijsmakers niet voor een optimate
vloer zorgen. Manager Huub Notteh
is woedend over de wijze waarop in
dit miljoenencomplex de ijsvloer
wordt gepresenteerd. Notteri:
„ledere wedstrijd sta ik met het
zweet in m'n handen of het duel het
einde wel haalt. Ook woensdag-
avond stonden er weer grote plas:
sen water tijdens het duel tegen
Rotterdam op het ijs. Ongelooflijk,
dat dit in een hal, die ongeveer acht
miljoen gulden heeft gekost, moge-
lijk is".

Smoke Eaters werkt zelf aan de toe[-
schouwersaccommodatie door uit-
breiding van de staanplaatsen. Not-
ten: „Wij hebben uitschuifbarè
staantribunes aangebracht op de
plaatsen waar deze al bij de bouw-
plannen waren geprojecteerd".

Smoke Eaters
veegt vloer aan
met ijskwaliteit

Kuipers: „De Europacupwed-
strijd in Keulen was voor mij de
belangrijkste wedstrijd om naar
te kijken. Uitschakeling zou be-
tekenen dat ik dit seizoen geen
enkele internationale topwed-
strijd meer kon spelen. Nu beho-
ren we weer tot de beste acht
ploegen van Europa en komt het
crème de la crème van het bas-
ketbal in Den Bosch op bezoek.
Over twee weken mag ik weer
beginnen met de zaaltraining.
Net op tijd dus om we weer op
topniveau te gaan meten".

Van onze sportredactie

UTRECHT - Bert Sitters stapt op
als bondscoach van de Koninklijke
Nederlandse Zwembond. Hij kan
zijn hoofdfunctie: chef zwemactivi-
teiten bij het Sportfondsenbad
Amersfoort niet langer combineren
met zijn parttime-functie bij de-
KNZB. Als bondscoach was Sitters
voorganger en opvolger van Ruud.
Beele. Toen deze anderhalfjaar ge-
leden werd ontslagen, keerde Sit-
ters terug als bondscoach met me-
dewerking van de directie van het
Sportfondsenbad. Sitters langduri-
ge afwezigheid als gevolg van de
Olympische Spelen gaf echter veel
problemen bij de personeelsbezet-
ting. Eenmaal voor de keuze ge-
steld, koos Sitters voor zijn hoofd-
functie en liet weten zijn contract,
met de zwembond per 31 decembe)-
te beëindigen.

" VENLO - Terwijl Bert Sitters er-,
van moet afzien het Nederlandse
topzwemmen nog langer in zijn
vrije tijd te begeleiden,wordt op het
Congres Swim 2000 in Venlo pijn-
lijk duidelijk, dat Nederland de ko-
mende vier jaar veel meer zal moe-
ten investeren om op Olympisch ni-
veau te kunnen blijven meespelen.
Het congres wordt gehouden ter ge-
legenheid van het honderdjarig be-
staan van de Koninklijke Neder-
landse Zwembond en is mogelijk
geworden door steun van de Pro-
vincie Limburg en de gemeente
Venlo.

,rote afwezige in deze basket-
stopper is ongetwijfeld de
jee^enaar in Bossche dienst,

v
°s Kuipers. Kuipers is reeds ze-

,jen baanden uit roulatie en on-
nu de negatieve keerzij-

"e van het topsportbestaan. De
wil dat juist tegen de

Z(ferter runner-up van vorig sei-
°en het blessureleed pas echt
J*gon. De inleiding tot de lij-,, nsweg vormde een onschuldig
pietje' in het bovenbeen ty-ens de halve finale tegen het

Sportlife.

Hij werd opgeleid door de beste
Nederlandse coaches terwijl het
tweejarig verblijf bij het Ameri-
kaanse Fresno State van hem
een complete speler maakte. Het
noodlot wilde echter dat de
'Fresno-kid' een profcontract
aan zijn neus voorbij zag gaan.
Reden: gescheurde kruisban-
den. Hoe komt een geblesseerde
topsporter zijn energie kwijt?

wedstrijden tot het uiterste ge-
spannen en dus. blessuregevoe-
lig. Na die reeks tegen de Am-
sterdammers volgde de finale te-
gen Miniware Weert. Na overleg
met coach Dekker en de medi-
sche stafvan Nashua hebik toen
besloten door te spelen met alle
risico's van dien. Ik wist dus dat
er een grote kans bestond opver-
kalking van het weefsel, maar de
belangen waren te groot". " Jos Kuipers, Limburgse basketballer in Brabantse

dienst.
Foto: GERARD DAMOISEAUX

De confrontatie met Miniware
komt voor de 2.05 meter lange
Kuipers iets te vroeg. „Nashua
bulkt van getalenteerde spelers.
Prima voor het Europees toer-
nooi, maar te veel van het goede
voor de Nederlandse competitie.
Elke ploeg wil ons onderuit zien
gaan en ik weet zeker dat Mini-
ware gebrand is op revanche.
Thuis zijn ze levensgevaarlijk en
met steun van het fanatieke pu-
bliek kunnen ze ons hetvuur na
aan de schenen leggen, hoewel
wij toch de betere ploeg heb-
ben", aldus een weer lachende
Jos Kuipers.

JUiipers: „De tv-beelden spoken
to n°g steeds door mijn hoofd.
ormaliter herstel ik snel van. ft blessure, maar in die perio-

l 2aten de meesten van ons be-
dijk stuk. Door het overla-
■ etl programma met interlands,
tjernooien, competitieverplich-

en vriendschappelijke
8 ecjstrijden had het gros van de
_Pe.ers meer dan honderd wed-
w Men in de benen. De spieren

dan ook in de play off-

Kuipers: „Als jegewend bent da-
gelijks vier uur te trainen en dus
noodgedwongen langdurig moet
reduceren tot helemaal nul dan
ontkom je er niet aan dat je li-
chaam ontwenningsverschijnse-
len vertoont. In de eerste zes
maanden raakte ik mijn overtol-
lige energie gedeeltelijk kwijt

aan de gewichten. Pas na die hel
van zes maanden inactiviteit
mocht ik weer beginnen met lo-
pen, fietsen en een beetje zwem-
men".

De basketballer Kuipers staat
bekend als een koele kikker, at-
letisch, maar ook bikkelhard.
Zijn driepunters en dunks zijn

Kuipers wordt door kenners nog
steeds gezien als een van de bes-
te basketballers van dit moment.
In de wandelgangen wordt zijn
marktwaarde geschat op meer
dan honderdduizend gulden, een
ongekend bedrag voor een in Ne-
derland spelende basketballer.

Persstemmen over interland: 'Goede wedstrijd, weinig emotie'

" De bejubelde Gianluca
Vialli bezorgde Oranje han-
denvol werk. Hier komt
doelman Van Breukelen net
op tijd om de 'vliegende' Ita-
liaan af te stoppen.

Zwemcoach
stapt op

Italië prijst Vialli
De enige voetballer die er volgens
de Italiaanse pers uitsprong was de
Italiaanse voorhoedespeler Vialli,
die aan het eind van de eerste helft
het winnende doelpunt voor Italië
maakte. „Vialli wint", zo luidtde pa-
gina-brede kop van het grootste Ita-
liaanse sportdagblad Corriere dello
Sport. „Uit de grijsheid komt Vialli
te voorschijn". „Vialli heeft fantas-
tisch gespeeld", en „Vialli buitenge-
woon", zo luiden ook de commenta-
ren in andere Italiaanse dagbladen.

ROME - „Italië heeft gewonnen van de kampioen van Europa.
Maar een flitsende wedstrijd was het niet". Zo luidde gisteren
het commentaar van hetRomeinse dagblad II Messagero op de
vriendschappelijke wedstrijd Italië-Nederland, die woensdag
in het Olympisch Stadion van Rome werd gespeeld. Het com-
mentaar is tekenend voor de reacties die in de hele Italiaanse
pers gegeven worden op de wedstrijd die gespeeld werd ter ere
van het 90-jarig bestaan van de Italiaanse Voetbalbond. „Een
goede wedstrijd, maar weinig emotie".

Van onze verslaggever

„Vialli heeft de wedstrijd in zn
eentje gemaakt", daar is vrijwel de
hele Italiaanse pers het over eens.Zes Limburgers in

FICEP-turnspelen

j. onze tennismedewerker
S.O^ENSWAARD - In het
Hyj dollar Challengertoernooi
'ef^^nswaard is de eerste hal-

in het enkelspelvoor za-
nJ*e bekend. De dubbelspel-
'Wk1" van Torn NÜssen> de
'War» eter Korda moest in de
le eindstrijd tegen de als vijf-
LfePiaatste Westduitser Uwe
ierri ki in het beëin van de
itjn

,e set de strijd staken. Bij de
rCk 6; 6_2; 2_6 verstuikte de
'W z'Jn enkel en moest ge-

e^rd de baan verlaten. De
HiJ? e!J moet in de halve finale
'liiv en tegen de verrassende
k 2 *eü Paloheimo die met 7-6;
9i^e Westduitser Patrick Baur
)0o

ge kant wist te zetten.
b/.tie blessure die Korda op-
">in% et de vraa& of bij in de

k].Jtfinale van het herendub-
ff*v» kan aantreden aan de zij-
k atl Torn Nijssen. Deze partij
'foß erscboven naar vanavond
h^a,nma, maar het is zeer de,lta S of de Tsjech dan weer in
L*s te spelen.

Dubbelpartner Tom Nijssen geblesseerd

Voor de wedstrijd had trainer
Azeglio Vicini van het Italiaanse elf-
tal gezegd dat hij Vialli, al zou dat
mogelijk zijn, zelfs niet voor Van
Basten zou willen inruilen. Na de
wedstrijd was het commentaar van
Vicini: „Van Basten is een groot
kampioen, maar ik geloof dat er in
de wereld geen voorhoedespelers
bestaan zoals Vialli".

LEUVEN - Komend weekend wor-
den in Leuven (België) de FICEP
turnspelen gehouden. Een vierjaar-
lijks treffen tussen de katholieke
turnbonden in Europa. Nederland
wordt vertegenwoordigd door een
NKS-gymnastiekafvaardiging,
waarin zes Limburgers zijn opgeno-
men. Tijdens de laatste FICEP
(Würzburg 1984) won de nationale
damesploeg het klassement en ein-
digden de heren op een vierde
plaats. Alle landenkrijgen vandaag
de gelegenheid in de universiteits-
sporthal (Tervuursevest 104 te Leu-
ven) te turnen en de toestellen te
testen.

zijn wij vrijwel kansloos voor ere-
metaal. Voor Peter Frissen en Mau-
rice Quaedvlieg zie ik wel enkele
mogelijkheden om in een der toe-
stelfinales vooraan te eindigen. Of
Mark een medaille kan winnen
hangt af van zijn dagvorm". Over andere Nederlandse spelers

liet trainer Vicini zich niet uit, net
zomin trouwens als de hele Italiaan-
se pers. Lange pagina's werden er
vanochtend gewijd aan de presta-
ties van de drie debutanten in het
Italiaanse elftal. Maar behalve de
gebruikelijke 'rapportcijfers' die de
Italiaanse dagbladen na elke wed-
strijd uitdelen aan de voetballers,
werd er verder met geenwoord over
de Nederlanders gerept (overigens
kwamen de rapportcijfers voor
Oranje in geen enkele krant uit bo-
ven de 6,5).

Nieskens
voorzitter

vonk/Mosam
«^TRicHT - Vonk/Mosam
Ween nieuwe voorzitter. Giste-
(.l erd tijdens een bestuursverga-
[i.SLg de Maastrichtenaar Willy
lt$r:eris benoemd tot opvolgervan

Mia Starren.
?V ad de laatste maanden de
%\ eürs waargenomen nadat Pé
Vn mei zÜn ambt als voorzitter
\ il?, tijdgebrek moest neerleg-
*tiü . % Nieskens is geen onbe-
\ e 'n het Limburgs handbal. Hij
V^er meer enkele jaren be-
\ ld binnen de afdeling Lim-
toVan het Nederlands Handbals>d.

Prijs Jaarlingenshow
klapstuk Schaesberg

Morgen komen de landenteams in
aktie en zondag worden de indivi-
duele toestel-fïnales gehouden. Met
6 Limburgers is het Limburgse aan-
deel deze keer groter dan ooit. Mo-
nique Storeken (Swentibold Sit-
tard), Wendy Driessen (Hercules
Reuver) gaan bij de turnsters aan de
slag. Suzanne Klerken (Swentibold
Sevenum) heeft moeten afzeggen
wegens een vorige week opgelopen
blessure. Het is vanaf 1956 slechts 8
Limburgse turnsters gelukt zich
voor dit Europese turntreffen te
plaatsen.

Toegegeven werd wel dat Neder-
land in de eerste helft sterker speel-
de dan Italië. „In deeerste helft heb-
ben we heel slecht gespeeld", zei
doelpuntmaker Vialli in de Corriere
dello Sport. „Het zou oneerlijk zijn
om niet te erkennen dat Nederland
eigenlijk een doelpunt verdiende.
Maar toen kwam mijn goal. Dat
doelpunt hadden we eerlijk gezegd
niet echt gezocht. Maar ja, toen ver-
anderde de situatie. Toen werd alles
veel gemakkelijker".In het herenteam zijn Peter Frissen

(Excelsior Schimmert), Maurice
Quaedvlieg (Eendracht Kerkrade)
en Mark Aalmans (na een blessure-
tijd van 2/2 jaar), die inmiddels van
Kerkrade naar Amsterdam is ver-
huisd, van de partij. Ervaring in dit
verband hebben Peter Frissen, die
in 1984 te Würzburg 21e werd en
Mark Aalmans, die als 16e eindigde
in 1980 te Nantes.

Bondstrainer Jan Bremen (Kerkra-
de) ziet na een pas beëindigde trai-
ningsstage in Hongarije weinig mo-
gelijkheden voor de herenploeg.
„Met drie jeugdturners in ons team

" MÜNCHEN - Tijdens een inter-
nationaal taekwon-do toernooi in
München is de Limburger Mustafa
Moutarazak als tweede geëindigd
in de klasse tot 54 kg. Als bewijs
dat hij in het finalegevecht te.wei-
nig had gekregen werd hij tot de
beste technische taekwon-doka
van het toernooi (230 deelnemers)
uitgeroepen.

" GRONINGEN - Het competitie-
duel Groningen - RKC, dat voor
zondag 4 december op het pro-
gramma stond, is een dag ver-
vroegd, in verband met de tweede
wedstrijd tegen Vfb Stuttgart, in
de derde ronde van het toernoojL
om de UEFA-beker. Inmiddels is-
deTsjech Jiri Stiegler aangewezenr
als scheidsrechtervan de wedstrijd'
FC Groningen - Vfß Stuttgart, vo£gende week dinsdag. De return^
staat onder leiding van de Griek"
Gerassimos Germanakos, die in de
vorige ronde Metallist Charkov -'
Roda JC floot.

" BRUNSSUM - Dit weekeinde-
worden in café Terlinden aan de
Maastrichterlaan in Brunssum de
Zuidnederlandsé kampioenschap-
pen poolbiljart gehouden. De orga-
nisatie is in handen van PBC Ter
Linde. Vandaag beginnen de wed-
strijden om 20.00 uur, terwijl mor-
gen en zondag de partijen om 13.00
uur van acquit gaan.

" ZWOLLE- Jaap de Groot (62) Is
gekozen tot nieuwe voorzitter van
PEC Zwolle '82. De ex-wethouder
van Zwolle volgt daarmee Marten.
Eibrink op, die deze functie zes
jaarvervulde. Het nieuwe bestuur
bestaat uit vijf personen. Hans.
Dijkman wordt secretaris, Jan de
Rooy penningmeester, Jan van der
Lee en Anton Riezebeek zijn de le-
den.

De plotselinge wijziging in de op-
stelling en de spelstrategie die het
Italiaanse elftal tijdens de wedstrijd
doorvoerde, had volgens de Ita-
liaanse pers te maken met het feit
dat trainer Vicini er niet op had ge-
rekend dat Eykelkamp een spits-
speler was. „Ik kwam er na tien mi-
nuten achter", bekende Vicini aan
de Corriere dello Sport. „Die lange
darm van een Eijkelkamp bleekeen
spits te zijn. We waren hem al een
keer tegengekomen in het Neder-
lands elftal met jeugdspelers, en
toen heeft hij ons flink laten lijden.
Maar ik heb nog even gewacht met
de vervanging, laten we zeggen uit
'ideologische' overwegingen. Ik
wou niet dat een gebaar, om gelijk
aan het begin van de wedstrijd al
een aanvaller in te wisselenvoor een
verdediger, verkeerd zou worden
uitgelegd".

Het programma omvat verder zes
draverijen. Eén ervan is de Gouden
Armband XV voor amatrices, met
o.a. de veelvoudige kampioene, de
Friezin Janna Dragt. Onder de be-
roepspikeurs bevinden zich van-

K^CADVERTENTIE)

Uitnodiging 'pjl/ komt een uniekekans voor het
CJ*Bkom de "bloemen- enplanten-

van de Z.O.L. Buitenbedrijven
► tebezichtigen.
Tjcht in 1970, binnen het kader van
kJSociale Werkvoorziening, is het

inmiddels uitgegroeid tot het
grootste kassencomplex van

Zuidelijk Limburg.
pj? verwarmde kassen, meteen op-

V|akte van 10.000 m 2, worden meer
j^dan 30 soorten bloeiendeen

kamerplanten in meer
dan 120variëteiten gekweekt.

Jöit uitgebreide assortimentvoorziet
Z* moderne 'handelskwekerij' in de
"telijkse behoeften van een groot

aantal detaillisten in deregio
Zuid-Limburg.

van A (calypha) tot Z (antedeschia)
J Jatpubliek nu eens kennis makenl?' wat er zoal gebeurtvoordateen

k ."terpiant een plaatsjekrijgt in de
|3kamer. Deskundig personeel zal
j' en uitleg geven over het hoe endaarom vanb.v. korte- en lange-
wanten, watergeven, voeding enz.
puitend aan de bezichtiging van deDdkPemen- en plantenkwekerij is het

welkom om een kijkje te nemen
V ! n het aangrenzende "Z.0.L..

»ü'ncentrum waar op dit moment
complete en indrukwekkende
kerstshow is ingericht.

">(te handelskwekerij Is voor het
te bezichtigen op deterdagen 19 en 26 november en

zaterdag 3 december 1988
k van 9.00 tot 16.00uur.

doemen- en plantenkwekerij"
R Z.O.L. Buitenbedrijven
f,uropaweg-zuid 401, Übach overWorms, Telefoon: 045 - 32 4444

de weg van Eygelshoven naar
Übach over Worms.

__.

Handbaldames
voor het blok

Mosam-trainer Coorens: 'We gaan met sprongen vooruit'

Hit the Headline-prijs (2100 meter, acht
paarden): 1. Caresse Heidia; 2. Bianca Pe-
trosia; 3. Cwando Ruimzicht. Outsider: Be-
nelux.
Boxberger Caesar-prijs (ren, 2000 meter,
Ie afdeling, zes paarden): 1. Leutink Mau;
2. Sydney Raaphorst; 3. Lyminster.
Gouden Armband XV (2100 meter, zes
paarden): 1. Broadway Baby; 2. Cock Men-
del; 3. Abbado R.
Grote Prijs van de Jaarlingenshow (ren,
1800 meter, negen paarden): 1. Kentuckey;
2. Blakey Delta; 3. Sesam Vrijenesse. Outsi-
der: Hit the Headline.
King's Power-prijs (1609 meter, zes paar-
den): 1. Catch me Jacky; 2. Clen Whitesum-
mer; 3. Cunerus Hanover.
Blakey Delta-prijs (1609 meter, tien paar-
den): 1.Boy De Bloomerd; 2. Zanara; 3. Bri-
gittaR. Outsider: Boris Buitenzorg.
Boxberger Caesar-prijs (ren, 2000 meter,
2e afdeling, zeven paarden): 1. Puma King;
2. Blue Fire Lady; 3. Albustan.
Happy Go Lucky-prijs (2100 meter, negen
paarden): 1.Allez Frans; 2. Timmer; 3. Yvie-
na Odilia. Outsiders:, Yakka K en Zwaluw
R.
Silverstone-prijs (2620 meter, banden-
start, zes paarden): 1. Anjo Renka; 2. Boy
Sneep Taxis; 3. Belmondo O.

LD-tips:

avond ook weer Arnold Mollema,
die met o.m. zijn nieuwe Ameri-
kaanse talent Timmer verschijnt, en
Jos van Koolwijk, wiens Brenda
Ludwig te maken krijgt met dravers
als Yviena Odilia van Wim Velis,
Zwaluw R (Lei Reuten) en Allez
Frans (Henny Grift). De meeting be-
gint om 19.00 uur.

ry Cain/Blakey Delta (eigenaresse
de Sittardse Marianne Devies) en
Pandoer/Vindevogel.

SCHAESBERG - Nu Duindigt zijn
poorten weer voor een half jaartje
gesloten heeft, concentreren de acti-
viteiten van de volbloeds zich op
Schaesberg. Vanavond zijn er drie
rennen, waarvan de Grote Prijs van
de Jaarlingenshow het interessantst
lijkt. Het gaat om een koers over
1800 meter voor 2-jarige paarden.
Negen combinaties zijn aangemeld.
Daarbij Kentuckey, die verleden
week op Duindigt eerste werd. Ook
deze keer is Adri deVries haarberij-
der. Enkele andere combinaties:
Tony Manuel/Hit the Headline, Ter-

Een overwinning bij Swift Arnhem
zou wel eens het benodigde duwtje
in de rug naar klassebehoud kun-
nen zijn. Huub Coorens: „Daar zijn
we ook van doordrongen. Afgelo-
pen zondag hebben wè erg ongeluk-
kig bij OSC verloren. Het verlies
was vooral te wijten aan een gebrek
aan ervaring. Wat dat betreft heeft
de ploeg weer veel bijgeleerd. Je
kunt ervaring nu eenmaal niet met
woorden aanpraten. Dat moet
groeien met de tijd. In ieder geval
gelooft het hele team nog in een goe-
de afloop. Dat is een prima basis om
zondag bij Swift te proberen de eer-
ste punten te pakken. Er is zeker
geen sprake van wanhoop bij Mo-
sam".

Karateka’s naar EK
HEERLEN - In het Nederlandsekarateka-team dat zondag in Parijs
aan het EK Karate (Shotokan-stijl) deelneemt zijn niet minder dan
acht Limburgse deelnemers opgenomen. Bij de dames zijn dat Diana
en Bianca Lotz alsmede Debbie Jeurissen. Zij vormen tevens het Ne-
derlandse team bij het onderdeel kata. Bij de heren komen op de mat:
Hans Zegswaard, Roger Heuvelsland, Guido Ramackers, Paul Gielen
en Ronald Mesker. Het Nederlands katateam bestaan eveneens uit
drie Limburgers: Heuvelsland, Ramackers en Gielen. Coach van het
Nederlands team is Peter Wewengkan uit Beek.

GELEEN/MAASTRICHT - In de
ere- en eerste divisie zaalhandbal
wordt dit weekeinde alleen bij de
dames gespeeld. De herencompeti-
tie ligt stop in verband met de Haar-
lemse handbalweek. Voor zowel de
dames van Herschi/V en L als Vonk-
/Mosam staat een cruciaal duel op
het programma.
Lijstaanvoerder V en L speelt zon-
dag om 14.25 uur in sporthal Glaner-
brook tegen Hellas, dat afgelopen
weekeinde haar eerste nederlaag in-
casseerde tegen landskampioen
SEW. Door dat resultaat voert de
Geleense ploeg de eredivisie alleen
aan met twee punten voorsprong op
Hellas, SEW en UVG. De Haagse
club is er alles aan gelegen om V en

L een hak te zetten en daardoor de
spanning terug te brengen.

Hekkesluiter Vonk/Mosam gaat op
bezoek bij Swift Arnhem (aanvang
14.45 uur). Beide ploegen staan on-
der de degradatiestreep en zijn al-
leen maar gebaat bij de volle winst.
Trainer Huub Coorens van de Maas-
trichtse club gelooft nog altijd in
een positieve wending. „We gaan

met sprongen vooruit", zegt de
Maastrichtenaar, die aan het einde
van vorig seizoen werd geconfron-
teerd met een forse leegloop en een
flink aantal nieuwe speelster met
weinig ervaring moest inpassen.
„Het probleem is echter dat de tijd
tegen ons werkt. Je kunt nu een-
maal niet in een mum van tijd een
bijna compleet nieuw team als een
geoliede machine laten lopen".

Eerste divisie dames zondag: VGZ Sittar-
dia-Hercules (15.00, Stadssporthal Sittard);
Auto Caubo lason-Bevo (14.25, De Wiegerd
Valkenburg); DWS-Holbox/Swift (13.40,
Schiedam); Animo-Caesar (13.10, Rijswijk).

gevreesd, maar gaan gepaard
met het nodige elleboogwerk.

SPORT KORT

- in sporthal Boshoven
JJ Weert staat zaterdag de ont-
moeting tussen Miniware BSW,n Agerend landskampioen Nas-
Ua Lasers op het programma.

Van onze medewerker
MARCEL JOOSTEN

sport

(ADVERTENTIE)
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Bingokaarten zijn nu te koop
bij de winkeliers met het

bingovignet.
VergunranOy°°r Limburgs Dagblad Bingo is verleend
door de s'adusecrelans van Justitie onder nr
LO 880/133/lMdd 6-8-1988Zondag:

Heerlen-RKHBS 14.30
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kW——^^^r—-_^_^r-—^_-_w--_\ Wekelijkse wegwijzer voor uw bezoek aan bar - café - dancing - disco - braderie - l^^ _^^

lj^ «■ AW^Lr y MiJ ?T L^_- 4 A^L De n'euwe d'mensie «n Heerlen

raPffPV^^^S^3j ËW '60-70-'Bo door c*_2Jl \ l[\ i^Ji^K^)) cl La Bamba.") m^^^ En""

IgSiMH^^^^H ö>^ ü — -^^c,;: - „La Cave"/____--«—- , , Emmaplein 1 wwmmAA vUlv
XXmmmWmmmWmmmÊkmmWkmmÊÊlkmmm / zondag

1 Zaterdag 2ó november Vrijdag en zondag vrij Dagelijks van <^0^ het aÖTeS V°°r dezelligheiO
DANCING-DISCO TZV^lt WCk 'n roll entree 10.00 tot 02.00 w

Wilhelminaplein 20
___#*___. ___«% _» ifl* _J_s>k |aren ou-ou ..... _<__WÊÊ^/PA/PA* Af The Clarks DJ Wiko%_^^fö^^7^»fer^\ Eikedonderdag (." Vrijdag, zaterdag, zondag

Lf C/rZ' 2w JO^yPjJ^ dansavond met orkest Als je er echt ___W_W^*- Va. 20.00 UUf

Vanavond live in concert f f _m f I fl W _%£** _t Pv Jl Z_A_J mém _L_B_l___ri__L_B_l
BIG FAT (225 kg) JOHN RUSSELL f C_7(fiL&**JL_ MfSST P^^^fp&ïM H ÏÜEffliVrijdag en zaterdag geopend vanaf 20.00 uur. v^fi M_?W^m _TiKÊkjÊMm^^ ____% W^ Schinveld r r~-jl *^4^ _■___■

Nu ook's zondags geopend vanaf 15.00 uur. V\7%^%^ %^ V**A__T^y^ tel. 045-252975 KÏI^^A'M//ïi_>C7 Jt- " I |[tj S_|
Top d/s; Johnny en Loeky !___/ 1 1 I I Bongerd 5, spaubeek ttmmWtm t'LiSi' fr« HÉnd-tcn-diQ^ _^___H _______________________ ___CT-^_r^^r^F^-^_^^^_^___i _i I "^TiT___i "r___ii 11"■Maastrichterlaan 116. Vaals U44SM aJ I ____ffTTCTWfflfffffTff.M |^^J|^^^_^_£j^^| jJ^J^_|^^

DANCING HOUSMANS MONTFORT
Kennisprogramma 19, 20, 21 november

ZATERDAG " DECEMBER
ZONDAG - MATINEE - FLAMINGO

van 14.30 tot 19.00 uur vrij entree

ZONDAG(avond) - FLAMINGO
MAANDAG op veler verzoek CLASSICS

mn in originele bezetting uit de 70'er jaren

—i^— —^—

TOT ZIENS IN 4 \AA DISCOTHEEK ▲ flfe"4Ïl

Am. i MKERKRADE-HOOFDSTRAAT 26 "Jgß l ___
m\W 'S 045-45 24 71 ,$« MM ■.*_&bS__B tW
Donderdag, vrijdag, zaterdag en

zondag geopend!
vrijdag 25 november welbekende oldie-avoiid

De Trendsetter van Limburg

Het uitgaanscentrum voor iedere generatie!

* In onze café Bistro vindt u sfeer en gezelligheid onder het genot
van een speciaal bier of een hapje uit onze keuken.

* De cocktailbar is het exclusieve trefpunt!
* De discotheek laat menig disco-hart hoger slaan door de perfecte

combinatie van licht en geluid.
Tevens regelmatig optreden van exclusieve artiesten!

Woensdag 30 november
4 zijn voorlopig laatste optreden in Nederland!

I RASTI ROSTELLI HYPNOSESHOW |
Avondvoorstelling ca. 23.00 uur. Beperkt aantal kaarten. Nu reserveren, 04490-79297.
Globe, Burg. Jansenstr. 26 Beek t.o. kerk. Geopend do. vanaf 21.00 u., vr., za., zo. vanaf 20.00 u.

SBeQ
■l li Tr' Jl ____■ ___P*V7**"B H_________________l

_\\\\\\\\\\\_u___\___M i 'J 1)J IJ IBSfSnrlii

I^^^^^^V "1 ■I 11 f D / I 111 11 1 111

_£j5UH DBHSEH EEH RRMP ? I
(SJQT1 Mli HRRR WEGEHKBMP!

INSCHRIJVING NIEUWE LEERLINGEN
open huis 27/11 vanaf 17.00 uur

1n..: dagelijks van 17.00-20.00 uur
DANSSCHOOL DEGENKAMP

87953 Nobelstraat 16, Heerlen, tel. 045-714711

" "" 'I

Dancing Laumen Sittard
Zaterdag 19 nov.

NoTuxedo
Zaterdag 3 dcc.

Be-Lushi Memorial
Blues Brothers Band

Zaterdag 17 dcc.
The Run

Zondag 1 jan.
The Walkers

Putstraat 86A, Sittard

mWr _^^_______WW _H I

____■ Lm\ WÊLmm

Zaterdag: DiscoEntertainer Jo Frenken
Zondag Discomatinee
Vrijdag 25/11 Sharon & Haines
Eurosoundmixfinalisten 78709

___rfl üw^________^__ffrT^4f'ir^

j /

»Li disco

CiTropic
. } Tentstraat 478 -\ Vaals

vrijdags primeur uit België .

met Top DJ. Walter K.
ledere zaterdag nieuwe show.

Morgen: de Escolette sexshow
ledere zondag: matinee

met D.J. Walter K.
Geopend: vrijdag v. 21.00 tot 04.00 uur

zaterdag: v. 21.00tot 06.00 uur
zondag: matinee v.a. 14.00 uur

88321 :

mli' >mYm i ÏS.B: j_KMmmo_]_i_ej_a_\_m_____■___»* V" -* t|(^^____m 'S.Bw. -^ —" ~^üiüSm___ST_________i ______PV^___^""V9Vfl
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____H___ ___M__fl

Meer dan 1000 soortenSTEENSTRIPS vanaf

’ 9,50 per m- stenen vanaf’0,35 p.st. Het meeste uit
voorraad leverbaar. Frepa
Staringstr. 123-125, Heer-
len-Molenberg (achter Phi-
lipsfabriek) Tel. 045-423641.
Te k. vezelcement GOLF-
PALTEN in grijs en zwart,
ook polyester en pvc. glas-
helder. Kepers en Dalkhout
div. afm. Vloerteels. L.A.G.
b.v. Industrieweg 5, ind.-
terr. Borrekuil Geleen. Tel.
04490-43985.

KANTELDEUREN en rol-
luiken bestellen? Straten
Voerendaal bellen, (ook
voor industrie). Tenelen-
weg 8-10, tel. 045-750187.
DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
derborg). Tel. 045-411930. "
Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMAS-
SAGE met leuk gespreken
drankje, geen sex. 045--223574.

Woonhuis tek. gevraagd tot

’ 150.000,-.Achterstallig on-
derhoud geen bezwaar. Af-
wikkeling via notaris bin-
nen 24 uur. Aanb. aan WIJ-
MAN & Partners Vastgoed,
taxaties/hypotheken. Tel.
045-728671 of 04750-15135.
Pracht LANDHUIS te k.
aan de Trichterweg Bruns-
sum. vr.pr. ’275.000,-, tel.
045-724690.
KERKRADE, Patronaatstr.
96, ruime tussenwoning,
bestaande uit 2 fraaie zelf-
standige woonruimtes. De
opbrengst van 1 woning is
voldoende voor de rente-
dekking. ’ 155.000,- k.k.
Wijman & Partners Vast-
goed. Tel. 045-728671.
ÜBACH OVER WORMS,
Troereberg 22, hoekwoning
met berging en tuin,
woonkmr., badkmr. met
ligbad, 3 slaapkmrs. Vr.pr.
’98.000,- k.k. Wijman &Partners Vastgoed. Tel. 045-
-728671.

KERKRADE. Te k. woonh.(2 onder 1 kap) voorz. vanroll. vast ingeb. allesbran-der, 3 slpk., zolder, garage,kl. tuin ’ 138.000,- k!k. Tel.
045-421814.
WINKELWOONHUIS te k.
Hoekpand in winkelstr., di-'
reet te aanv. Pr. ’ 105.000,--k.k. Voor vele doeleinden
geschikt. Tel. 045-413718.Na 18.00 uur.
Te k. Kerkrade, vrijst.
HUIS geschikt voor 10 ka-
mers 2 toiletten, 2 kelders,
3 stallingen, 8 heet. grond,
uit hand tek. Pr. ’ 165.000,-.
Tel. 045-454932.
Te k. vrijst. BEDRIJFS-
PAND met boyenwoning
en ruime uitbreid, mog.,gel. B. Lemmensstr. Ge-
leen. Pr. i.o. Tel. 04490--40478.
HEERLEN, Roebroekweg
35, geheel gerenoveerde
tussenwoning in prima
staat, complete keuken, 4slpkmrs. ’ 105.000,- k.k. Bij1(50% financ. netto mnd.last
ca. ’ 550,-. Wijman & Part-ners Vastgoed. Tel. 045--728671.

1

Zaterdag open huis van 14.00-
-16.00 uur

* Brunssum - Op gen Hoes 54, markante huizen met
een keuze uit div. typen. Bijv. garage, 2 slaapk. en
badk., op beg. grond, woonk./keuken van 35 m 2en zon-
neterras op 1e verd., en een slaapk. met badk. (ligbad)
op de 2e verd. Prijzen vanaf ’ 89.000- k.k.
* Gulpen - Dr. Schepelstr. 3 (plan Ingbergracht) huizen
in landhuisstijl met een woonk. van 9 m. met voorz. voor
een openhaard, badk. met ligb. en 2etoilet, garage. Prijs

’ 165.000- v.o.n. (subsidie ’ 8000,-).
* Heerlen - Benzenraderweg 165, appartement op de 1e
en 2e verd. Woonniveau: woónk. met balkon, woon-
/eetkeuken, 2 slaapk. en badk. Het 2e niveau heeft 2
mansardekamers en een bergruimte. Prijs ’ 69.000-
-k.k.
* Wittem - plan Sinkelbeek attraktieve huizen met gara-
ge en een badk. met ligbad. Het plan is gelegen in een
natuurrijke omgeving. Prijs ’ 163.600- v.o.n. (subsidie
’12.000,-).
Inl. Stienstrat Makelaardij BV
Tel. 045-712255.

HEERLEN, Geulstr. 15, halfvr. woonh. m. garage^
gr. tuin, bet. keuk. m. aanb., badk. m. ligb. + v.w. J(
Opp. 373 m 2.Bij 100%fin. ’ 625-netto p.mnd.
pen BV, Lindeplein 5 Brunssum. 045-254543,
infofolder, _>j
HEERLEN, Drieschstr. 12, appartement m. garaQ^
centr. Heerlen. Berg., 2 slpk., gr. woonk., gr. b&a
dakterras. Vr.pr. ’ 125.000-k.k. Van Oppen BV. K
plein 5, Brunssum. 045-254543, vraag de infofgj^
BRUNSSUM, Klingbemden 61, luxw halfvr. woon
gr. garage, woonk. m. tegelvl., keuk. m. eik. aa^luxe badk., 3 ruime slpk., zolder, voorz. v. hardf-.j
nen. Vr.pr. ’160.000,-. Van Oppen BV, LindeP'
Brunssum. 045-254543, vraag de infofolder.
HOENSBROEK, Emmastr. 67, woonh. m. c.v-V
woonk., keuk., gr. achtert., 3 slpk., douche. Bij lO^’ 475- netto per mnd. Van Oppen BV, LindeP1
Brunssum. 045-254543, vraag de infofolder. _y
HOENSBROEK te k. half-
vr. woning, rustige ligging
in centr., best. uit: woonk.
met parketvl., 4 slpk., cv.,
jalouzieën achterz. Bene-
den verd. kelder, carport,
berging en tuin (oppervl.
285 m 9). Vrj>r. ’140.000--k.k. Inl. 045-212839 na 19.00
uur.■ — 1—

HEERLEN, Hertelknusse tussenwoml^garage, met vele ri)
w.o. sauna, wastaiey
che en ligbad in sojjy
Ruime woonkmr. &±t
hoek en schouw, ke^slpks. Prijs f 115.00°'\
Wijman & Partnerfgoed. Tel. 045-72867^

De verkoop van uw huis in vertrouwde hand
Wij worden dagelijks gebeld door huizenzoekers-
Mr. Cornelis Brorens makelaar ü
Geleen, Oranjelaan 211, tel. 04490-50318. y

stadsschouwburg heeH*
Openingstijden: ma. t/m vr. 10.00 -15.00 uur, za- ]V

12.00 uur, één uur voor aanvang. Tel.: 045-71&Z

REKTIFIKATIE

LIMBURGS JEUGDTONEEL
„Repelsteeltje" met bezoek van Sint Nicolaas. ’ 5,-- j

Dancing
Gorissen

Brunssum
Zaterdag dansen met

orkest
Henny Lubbers

Dinsdag gezellige
avond voor

alleenstaanden met
orkest

Henny Lubbers

Gemeen-
schapshuis
Schimmert

zondag

Disco

a»hcir * l i c _
NEWYORK

Zaterdag 19 november
FAR OUT

Vrijdag 25 november
Rap and funk band

SOMETHING FRESH
Zaterdag 26 november

RENÉ SNUMAN
Zaterdag 3 december

NEW SPIKES
Vrijdag 9 december

MADAME MAXIME
Zaterdag 17 december

CENTERFOLD
Bokstraat 41a,

ast»? Heerlerheide



Van onze medewerker PAUL DEMELINNE
ftKRADE - Een geroutineerde selectie en prima resultaten

.|*e voorbereiding bestempelden Furos Kerkrade vooraf tot
/^Uiële kampioenskandidaat in de zuidelijke derde divisie? de nationale volleybalcompetitie. In een sfeertje van 'ons
*j. eigenlijk niets gebeuren' betrad Furos het strijdtoneel. De

ontpopte zich evenwel in een ietwat afwijkend scena-Uefst drie achtereenvolgende nederlagen kreeg de Kerk-Ise volleybalformatie voor de kiezen. Bezinning en her-
lePering hebben inmiddels plaatsgevonden. Onder leiding
r 1de nieuwe trainer/coach Darek Gorgol heeft Furos de op-
Prs naar de top van deranglijst ingezet.

zege vóór Sijbrands". Wat steekt deze
journalistiekeschets dwaas af als je de
diagramstand na het gespeelde 34. ...4-
-10 onder de loep neemt. Wat wit in de
partij doet is natuurlijk naïef, maar
wat moet hij? Na (4-10) heeft wit wel-
geteldéén speelbarezet. Zetten die so-
wieso niet kunnen zijn 35. 31-26 en 35.
38-32. Op 35. 39-34 maakt zwart
via (22-27) 31x33 (13-19) 24x13 (1.
13x22 (17x48) met winst. Na 35. 45-40
is de afwikkeling (13-19) 24x13 (28-32)
38x18 (12x45) bezwaarlijk voor wit
omdat ook na 13-8 (17-22) damhalen
voor wit duurzaam verhinderd is ter-
wijl het na het voor de hand liggende
35. 38-33 zelfs meteen uit is door 35.
...17-21! en de venijnige dreiging (15-
-20)! en (21-27) kan niet meer gepareerd"
worden. Dat betekent dat wit na 34.
..,4-10 met het povere 49-44 verder
moet. Of er dan een sluitende winst
voor zwart in zit weet ik niet helemaaj
zeker, maar wit moet in ieder geval op-
passen voor een (logische) variant als
35. ..,11-16 36. 38-33 16-21. Dreigt (15-
-20) en (21-27. 37. 44-40 21-27 38. 40-34
12-18 39. 43-38 7-11 40. 45-40 11-16 41.
40-35 17-21. Verhindert 31-26 door (27-
-32). 42. 38-32 27x38 43. 33x42 21-27 en
wit loopt dood.

Voor geïnteresseerden: de partijen-
bundel met alle 181 WK-partijen is
verkrijgbaar bij L'Esprit, posbus 172,
5240 AD Rosmalen. Prijs circa tien
gulden.

Dan nog de oplossing van de vorige
week:
Wit: 27, 28, 30, 32, 37/41, 47, 48.
Zwart: 3, 4, 9. 14, 16, 18/21, 23, 26.
Fijnzinnige winst voor wit via 37-31
(26x46) 28-22 (46x42) 22x15 (21x32)
42x10 met na (9-14) 10x19 (3-9) 19-14
(9x20) 25x14 dubbele oppositie.
Auteur: Alexeï Tsjizjov.

Sijbrands deed hier met zwart 34. ..,4-
-10(!) De Braziliaan dacht nu, mogelijk
door een plotselinge extreme adrena-
linetoevoer, dat hij Sijbrands kon ver-slaan en speelde 35. 39-33? 28x48 36.
31-26 48x31 37. 36x9 om het na 37. ..,25-
-30! op t* geven.Hij was in een lokzetje
getrapt
Een dag na Da Silva-Sijbrands meld-
den kranteverslagen „een fortuinlijke

Ton Sijbrands heeft met zijn gedeelde
plaats in het wereldkampioenschap
weliswaar niet aan mijn verwachting
voldaan, maar niettemin een prestatie
van groot formaat geleverd. Na zijn
lange afwezigheid in het WK-circuit
bleef de nu 38-jarige ex-wereldkam-
pioen prima overeind onder de zware
eisen die het toernooispel tegenwoor-
dig stelt. Daarin is immers vrijwel
iedereen tegen iedereen op winst uit,
en door de afwezigheid van uitgespro-
ken zwakkelingen zijn zoiets als „ex-
tra rustdagen" uitgesloten.
Sijbrands was in Paramaribo zowel
strategisch als taktisch sterk. Tegen
José Maria da Silva kréég hij de stand
van het diagram op het bord.

SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK
Poolse trainer Darek Gorgol zorgt voor nieuw elan

Furos stevig op de been

Limburgs dagblad
Vrijdag 18 november 1988 "25

sport

Van onze medewerker
BAS SCHREURS

De pointe van de vorige zetten. Wit
geeft de pion terug om van dat lastige
paard op d3af te komen. 28. P:f4+ 29.
e3:f4,L:d4 30. Tdcl,T:cl 31. T:cl,Ta7
32. Kd3,Lf6 33. Lf2,TaB 34. Tcs,a4 35.
b:a4,b:a4 36. Tc2,a3e 37. Ta2,Lb2 38.
Lcs,Tas 39. Kc4,TaB 40. Lb4. Tijd-
nood: 40. L:a3!,T:a3 41. t:b2 of 40.
..,L:a3 41. Kb3. 40. ..,TeB 41. d3,TcB+
42. Kb3,TdB 43. Kc2,Td4 44. Ld2,kg7??
45. G3?? 45. T:b2,a:b2 46. Lc3! en Wit
wint. 45. ..,KfB 46. Lc3,L:c3 47.
K:c3,ta4 48. Kb3.Td4 49. Td2,Ke7 50.
K:a3,Kf6 51. Kb3,H5 52. h3? 52.
Kc3,Ta4 53. d4met winstkansen voor
wit. 52. ...h4 53. Kc3,Ta4 54. g4,T:f4 55.
d4,Ke6 56. Te2+,Kd6 57. Te3,TH 58.
Kd3,Tdl+ 59. Ke4,fs+ remise.

Voor de pion heeft zwart ontwikke-
lingsvoorsprong die nog zal worden
vergroot door de tempowinst die hij
zal boeken bij het opjagen van de wit-
te dame. 11. Pgs?!,o-0. Op D:d7 heeft
zwart natuurlijk D:b5. 12.La4?De wit-
speler blijft hardnekkig weigeren iets
aan de ontwikkeling van zn stukken
te doen. 12. ..,TadB 13. Db3,Pb4 14.
0-O,L:a4 15. D:a4,Pd3. Het paard
houdt nu de witte stelling in een ware
wurggreep, wat de reden is dat men
bij deze positie van het paard ook wel

Nu Furos na drie achtereenvolgen-
de overwinningen in prestatief op-
zicht weer stevig op de rails staat,
gaat Darek Gorgol ook meer tijd be-
steden aan zijn tweede deelop-
dracht: de doorstroming van de
jeugd. „Het tweede en het vierde
team vormen de kweekvijvers. Daar
wordt goed werk geleverd door de
trainers Guido Kusters en Peter
Aben. De bedoeling is dat de huidi-
ge selectie straks uitgebreid wordt
tot 10 a 11 spelers".

If.^ochten naar een trainer mety jtieke eigenschappen", zegtl b Vossen, bestuurslid techni-
k^ken en teammanager van de

■jhoofmacht bij Furos, nadat
Wilfried Petit aan het eind

k, vorige seizoen te kennen gaf,te willen stappen naar de da-
j^'delingvan de ruim 220 leden
Ude Kerkraadse volleybalclub.

Z fnan die energiek en met elan
u' door alle wateren gewassen,
|J-rsgroep nieuwe eerzucht zou
,jen bijbrengen en daarnaast
)„ berken aan het inpassen vanj^' Omdat we grensgemeente
l er>bovendien best gecharmeerd
\Z^n de positieve elementen in
i Wtse sportmentaliteit, hebben
Ij, n^e vacature aangemeld bij het
j^Vballcenterin Aken. Dat heeft, Jjdelijk geleid tot de verbinte-kmet Darek Gorgol", aldus Vos- " Furostrainer Darek Gorgol en zijn ploeg kunnen weer lachen na een mislukte seizoensstart.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Huub Vossen afsluitend: „We willen
geen kapsones, maar een gezonde
basis. Het geld dat binnenkomt via
een aantal kleine sponsors wordt
bijvoorbeeld gebruikt om onze le-
den aparte techniektrainingen te ge-
ven. Bij Furos houden we de filoso-
fie er op na dat dezorg voor een goe-
de voor een goede opvang en bege-
leiding meer waarde heeft dan een
paar schoenen cadeau te doen".Ledert twee jaar in Aken woon-u Se Poolse sportdocent heeft de. s van politiek vluchteling en

j,de lange tijd als spelverdeler
j^fS Warschau. Hij heeft een

verklaring voor de mis-
seizoensstart van Furos. „Pas* of viervoor de competitiestart

ILaan de slag gegaan met dit
E Veel te kort om elkaar goed teK' kennen. Terugblikkend denky- ik ook teveel wilde bereiken
JL n te korte tijd. In Polen train-
L altijd vier keer per week,
k. slechts twee keer; vandaar",
fe ac 27 jarige oefenmeester we-

van een inktvis spreekt. 16. Pf3,tcB 17.
Tbl,tfdB 18. b3,Tc2? Zoals in het com-
mentaar bij deze partij aangegeven, is
18. ..,Tds! sterker.Er dreigt Tdcs en-op
19. La3volgt 19. .„Tas 20. Dd7,TdB 21.
D:e7,LfB en zwart wint. Wit heeft niet
beter dan 19. b4waarna zwart met 19.
..,P:f4 depion kan terugwinnen ofkan
proberen de druk verder op te voeren
19. La3,t:a2 20. Lcs,Da6, 't enig, 21.
D:a6,t:a6 22. L:e7,Td7 23. Lh4,ta2.
Zwart heeft nog steeds voldoende
compensatie voor de pion. 24. Tfdl,h6
25. Kn,as 26. Ke2,bs 27. Lel,Tc2 28.Pd4ü

Ue nu volgende partij sluit goed aar
bij wat vorige week werd besproken
Ook in deze partij gaat de witspeler a
op avontuur voordat hij de ontwikke-
ling heeft afgesloten. Hij wint 'n pion
maar de ontwikkelingsachterstand
blijkt al snel van meer belang.
Wit: M. Frenken (Fortuna). Zwart: J.
van Mechelen (Pionneke) K.0.-beker.
1. f4,d5 2. Pf3,Pf6 3. e3,g6 4. c4,c6 5.
Pc3,Lg7 6. c:ds,c:ds 7. Lbs+? De op
stelling van wit brengt 'n zekere ver-
zwakking van de witte velden met
zich mee. Het is daarom niet raadzaam
om de lopervan dewitte velden terui-
len. 7. ..,Ld7 8. Db3,pc6? Er was geer
bezwaar tegen 8. ..,L:bs 9. D:b5,Dd7. 9
P:ds? In aanmerking komt de rocha
de. 9. ..,P:ds 10. P:ds,Db6!

Kunstwielrijder wil volgend jaar op eigen WK uitblinken

Dennis Feijen, acrobaat
op vierkante millimeter

HEERLERHEIDE - Dennis
Feijen traint tussen de vijf en
zes uur per week. Hij is alge-
meen erkend als de onge-
kroonde kampioen van Neder-
land, maar weet dat hij nim-
mer tot de wereldtop zal door-
dringen. Kunstwielrijden als
sport. Acrobatische toeren
verrichten op een fiets verhe-
ven tot hobby nummer een.
Eigenlijk heel speciaal. Vol-
gens Dennis absoluut niet. De
vergelijking met turnen dringt
op. Zijn streven? Een plaatsje
bij de eerste tien op de wereld-
ranglijst.

R speelrondes en evenveel ne-
n zijn team, trainer en bege-
om de tafel gaan zitten.rossen: „De te hoog gespan-

verwachtingen, het ontbreken
Hj dragende krachten als Paul
<t '"ers en Felix Petit in de eerste
\ duels en de andere aanpak vanijL^'euwe trainer. Allemaal argu-
lik'en en excuses waar toen een
)Le Punt achter werd gezet. Del^ns baalden enorm omdat ze
»jk nog niet hadden laten zien
i ftoe ze wel in staat waren. Dat is
(Le derby tegen Artemis/Rapid
ij 'gezet. Sindsdien hebben we de
£ *r_de lijn weer te pakken".

K lening is ook Gorgol toege-
i iet acceptatieproces is voor-rij weten nu wat we aan elkaar
Kl en- Ik sta een andere metho-

■^
v°or dan de makkers tot nu toe

Pfy nd waren. Met nadruk op tech-h " ik vind dat we nog teveel
Ky fouten maken. Door anders,
koster en consequenter te spelen
K^ a°ht ik dat de groep ook weer
»j Plezier in het spelletje gaat
Ken».

VCH naar Ommen
\3LEN - De volleybalsters van
fc) ratiusbank/VCH reizen mor-l_3aar het Drentse Ommen voor
%^frontatie met debutant Etifle-
k. {"-en. Een vier puntenduel
'"'il. team van het trainersduo
jCfrs/Arets. De Drentse nieuw-
,% Won afgelopen zaterdag ver-dij:,ll van Lycurgus, terwijl de zui-S t equipe zeer matig op dreef
\ tegen WC. „De vorm van de

bepalend", oordeelt trai-
%?er Spijkers. „Het zal een dub-

°P zijn kant worden, maar als
\ e mentale druk aankunnen lig-
S. r zeker winstkansen". " Dennis Feijen (links) met een trainingsmaatje.

Foto: CHRISTA HALBESMAk^CHAESBERG - De worste-
lt) »s van Simson komen morgen
c^pmsterdam in actie tegen Her-
H^s- Bij een overwinning zal
l%h

argusogen worden uitgeke-
IO naar het resultaat tussen De
'k.p r en Olympia. Als laatstge-
|jJpride wint staan Simson, De'ter en Olympia namelijk met

gelijk aantal punten samen
V kop.

jaren meermalen een tweede plaats
behaalde op de WK bij het groeps-
rijden. De training van vijf uur per
week is nodig om de progressie in
zijn prestaties te bewerkstelligen.
„Veel trainen is natuurlijk een voor-
waarde om bij te blijven. De wereld-
top wordt ook maandelijks sterker.
Wil jeblijven meedraaien, danzul je
ervoor moeten werken. Meer trai-

Maar een snit over Oost moet wel tij-
dig worden genomen, d.a.z. zolang er
nog communicatie in de ruitenklew
is. Zuid speelde derhalve 3 rondes rui-
ten (bij Oost en klaver en een schop-
pen weg) om vervolgens schoppen-
vrouw te snijden en met de 4e ruiten
terug in dummy te komen, helaas zat
schoppenvrouw toch bij West en Zuid
ging nu 4 down! Het leven van een
bridger is bij tijd en wijle hoogst on-
aangenaam. Maar stel nu eens dat
Zuid de ruitens helemaal had afge-
speeld. En zich van communicatiepro-
blemen niets had aangetrokken. Want
Oost komt niet of zonder schoppen-
vrouw vreselijk in de knoei. Wat moethij op de4e en 5e ruiten bijspelen?Al6
hij nog 2 schoppens laat gaan weet
Zuid zeker dat hij schoppenvrouw
niet heeft en die kaart dus gevoeglijk
over West snijden. Een echte goed*
Oost zal zich realiseren dat de lelde)-
altijd zijn contract maakt als hij de
ontbrekende schoppenhonneur vindt.
(Zou de leider geen schopenhonn^ur
missen dan heeft hij sowieso 9 slagen).

OHBx
OHBxxx
djbßxxX

OVxxx I I Oxxxx
Pxxx N
Oxxx W O Ka*Hxx Z * X

OAIO
9Hxx
OAVxx
djbVlOxx

Wie in bridge de lange kleur niet ge-
bruikt laat het belangrijkste econo-
misch goed onbenut. De lange kleur
bieden doen we al- bijna - allemaal.
Dat neemt niet weg dat we laatst nog
weer eens iemand met
xx/AVxxxx/Hxx/xx na een IKI-ope-
ning van partner en een tussenbod
van ISch een zg negatiefdoublet hoor-
den verzinnen, daarmee een biedbare
hartenkleur aangevend. Maar deze
hartenkleur is méér dan daten er werd
dan ook 4H gemist.
Ook bij het afspel wordt niet altijd
goed met de lange kleur omgegaan.

„Kunstwielrijdenkun jevergelijken
met turnen. Je bekampt niet op de
eerste plaats een tegenstander,
maar jezelf. De figuren die je uit-
voert, worden beoordeeld door een
onpartijdige jury.Voor een toernooi
geef je aan de organisatie door wel-
ke figuren je wilt rijden".
Moeilijk figuren maken kans op een
hoge score maar je kunt natuurlyk
ook lelijk op jebek -'allen. „Oefenin-
gen met een te hoge moeilijkheids-

Behoor je tot de beteren bij de Hei-
debloem, dan behoor je automa-
tisch tot de sterksten van Neder-
land. De Heidebloem is namelijk de
enige kunstwielrijdersvereniging in
Nederland. De vereniging bepaalt
dus wie afgevaardigd worden naar
het WK.

Op de wereldkampioenschappen
onlangs in Ludwigshafen reikte hij
tot een dertiende plaats. Volgend
jaar op de mondiale titelstrijd in het
eigen Heerlen wil hij schutteren.
Voor eigen publiek. Maar het is niet
zeker of hij dan wel van de partij is.
„Gerard Moonen, Roger Ehrens en
mijn persoontje zullen onderling
moeten uitmaken wie voor de WK
afvalt. We liggen niet zo heel ver uit
elkaar dushet zal wel een moeilijke
keuze worden. Misschien zijn er wel
kwalificatiewedstrijden noodzake-
lijk".

graad nemen, is niet verstandig. Je
hele voorbereiding is afgestemd op
die figuren die je op de training
vaak tot in den treure hebt geoe-
fend. Zenuwen spelen natuurlijk
ook een belangrijke rol. De concen-
tratie opbrengen op cruciale mo-
menten is yan levensbelang".
Dennis Feijen wordt getraind door
Jan Ritzen, de man die in vroegere

nen zou ik niet willen. Ik zit nu voor
mezelf aan een grens. Ik probeer in
de komende drie jaar zo ver moge-
lijk tekomen. Ik zit nu op vier gym-
nasium en ben van plan scheikunde
in Eindhoven te gaan studeren. Dan
zal het wel afgelopen zijn. Maar
eerst probeer ik een zo hoog moge-
lijk niveau te breiken", besluit Den-
nis Feijen.

Judoclub Kano:
eerste lustrum

" KERKRADE - Op vrijdag 2
december wordt in het gemeen-
schapshuis aan de Schaesberger-
straat 27 in Terwinselen een
voorronde van het Interpolis
bridgekampioenschap gehou-
den. Inschrijven bij Hens van de
Weijer, S 045-410765.

" SITTARD - De afdeling re-
creatie van AV Unitas houdt zon-
dag een trimloop door het Stam-
menderbos en het Stammender-
veld. Vertrek om 10.30 uur .vanaf
de parkeerplaats bij de tennis-
baan van GTR tussen Geleen en
Spaubeek. De afstanden zijn V-h,
5 en 10 kilometer. Inschrijven
kan ter plaatse.

" BRUNSSUM - Gymnastiek-
vereniging Don Bosco houdt
morgen vanaf 14.00 uur in sport-
hal De Rumpen jeugdwedstrij-
den turnen. Bijna vierhonderd
leden uit twintig clubs nemen
aan het toernooi deel.

hebben goede kontak-
ten met onze zusterver-
enigingen. We hebben
inmiddels ons be-
staansrecht bewezen.
We moeten niet meer
achterom kijken maar
juist vooruit. Als we dat
vijf jaar geleden ook
niet gedaan hadden dan
was er nu zeker nietzon bloeiende vereni-
ging als Kano momen-
teel is".

ontstond destijds door-
dat een aantal bestuurs-
leden plots besloten om
de club over te plaatsen
naar het enkele kilome-'
ters verder gelegen
Berg en Terblijt. De re-
den was dat men in het
judo-onderkomen, de
Holle Eik in Houthem,
onvoldoende mogelijk-
heden zag voor een ex-
pansie van de club. Uit
het ontstane conflict
richtte zich echter Kano
op en in no time liep het
aantal leden van 25 op
naar 60. Het was het ge-
lijk van een aantal men-
sen, dat een sport als
judo onontbeerlijk zag
voor de jeugd van een
kleine gemeenschap zo-
als Houthem nu een-
maal is.

De crisis in het Hou-
themse judowereldje

Een terechte reden voor
Kano om vandaag de
vlag in top te hijsen. Na
een aarzelend begin
gaat de club steeds be-
ter presteren. Wat daar-
bij bijzonder opvalt is
dat men nu al kan spre-
ken dat de club ook
enigszins een regio-
functie vervult. „We
praten liever niet meer
over de beginperiode",
stelt secretaresse Moni-
que Dolmans. „Veel
plooien zijn inmiddels
gladgestreken en wij

wJJjTHEM - Vandaag
.ij .dt door de judovere-
the g Kano uit Hou"
geZ^ het eerste lustrum
u^erd. Normaal ge-
leken geen feit omH^S bij stil te staan. Bij
L bestuursleden van

H
n° hgt dat duidelijk

s_a„ s- "Het was een
$~ vanuit een conflict
''Jk Deëm was vrese-
W moeilijk voor ons",
Vu v°orzitter Gabriel-
k Wettinga. „Niemand
%! ons had enige be-
! 'urservaring en we1 Praktisch vanaf het

&ünt vertrokken.

iHj We zien hoe goed
Olentcel alles draait
flj1 kunnen we niet an-
Ws Zeggen dan dat we
bJ,§oed gedaan heb-

" HEERLEN - Morgen speelt
Furos in de sporthal Rolduc van
Kerkrade om 17.00 uur tegen
Peelpush. In de sporthal De Jof-
fer van Voerendaal staat om
13.45 uur de damesontmoeting
tussen VC Voerendaal en Bach
SV op het programma, terwijl in
Landgraaf (sporthal Baneberg,
14.00 uur) de derby tussen Da-
tak/VCL 2 en Pancratius-
bank/VCH 3 wordt afgewerkt.

" ULESTRATEN- In café Walk
Inn, Groot Berghem 2 te Ulestra-
ten gaat vanavond om 19.30 uur
het persoonlijk kampioenschap
libre klein derde klasse van het
disctrict Maastricht en omstre-
ken van start. Morgen en zondag
gaan de partijen om 13.30 uur
van acquit.

Oost opende IH, Zuid volgde met ISA
en Noord besloot tot 3SA. West startte
hiertegen met harten voor het aas en
Zuid won de derde hartenronde met
de heer. De leider mag nu niet meer
van slag, maar met de goede snit op
schoppenvrouw is er geen vuiltje aan
de lucht. Alleen, waar zit die?
Gezien het feit dat Oost niet klaver-
heer had gespeeld alvorens de hartens
vrij te spelen, concludeerde Zuid dat
Oost dus niet klaveraas én heer zou
hebben. Ergo wordt dekans op schop-
penvrouw bij Oost nu wel erg groot.

Het beste dat Oost dus kan doen is de
leider te verleiden om verkeerde te
snijden en daartoe moet hij op de 2
laatsteruitens dus niet schoppen maar
harten ecarteren! Zuid rekent dan met
Sch Vxxx bij Oost en als hij nu o?er
Oost snijdt gaat hij alsnog down. Jjn
dat zijn dan leuke dingen voor de
mensen. Maar een goede Zuid zal niet
snijden; dat heeft ook geen zin, want
de schoppencommunicatie is toch
verbroken. Daarom zal Zuid nu-^en
schoppen naast het aas spelen en Oost
inspelen met klaver! Die kan nu klave-
raas en zijn vrije harten maken, maar
moet dannaar Sch MB op tafel speler-

DAMMEN
met John van den Borst

BRIDGE
met Wiel Gielkens

SPORT KORT

SCHAKEN
met Arno Henzen
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Origiaal-Nolte-Floreaz-Eiabaukuche, Holzfront wendiger Vogelahornhaut, ca. 300cm ca. 205 cm, mit aufwendiger Holzarbeit hell-Nachbildung, 5-teilig AA_D und 1 Sessel J*\lz**'
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*-._■, _A 7K _rf ~.. _A_ftX7 _rf bisher 2154.' jetzt JL^^ffiF P bisher299B.- ietztXSDUt
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ca. 240 x 240cm. Front mass.v Eiche patina. Suaenaoderae Aoh.uw.d Lack arau _PWVBPWH____________________________________________________________B M^fïT Jugeadllcb*:Voll-PolsiergaralWr.
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'_fl_fll| mt B_B__É***^^^^______________________T_TVPP^^7B 11 WWt ' 1 ___^B SEEKffFnOTElektrogeraten OAAO Eiche dunkel, ca. 315 cm __\ _\\\ __^ _W_ bisher JJÜO.' jetztAgfJJ^ " Ik I'^ Il_L_ll_____^^V>sJ_^^^ _ÈößEEsftflGjïi
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bisher3s9B.' Jetzt^srsrO«^ bisher 6598.' jetzt44/!j" Origlaal HUIsU Schlafzlmmer Suallae, Eiche
in p ege cic tem | CQQ fl B LIBBf■^""^■, natur, best. aus: Kleiderschrank-Riegelfront, bisher 2278.' jetzt JL«ii9w7" fl BB B IZelUose Schraakwaad, mit Erkervitrine, Ast- 6-türig, 2 Spiegeltüren, Doppelbett 200x200cm, Masslscbe bocbwertlae GesteUaa«ltor. BB B #_■■HnpPPnflnfl F^e natur, Ca.3socm 2Nachtkommoden m.t abgerundeten Seiten e^m«siv?S^^t3!l!SSs!Ysessel N BJ B jB|

l£vni_ï_J__]__l_lM bisher43lB.- jetztX2r4o«>' „,A, H^Oft __" jazc fl B^ F #Vl*MÉ^lÉ______É_l__É_l_Ért______B_________________________■_■■ -aw^-p-^»'» bisher 11202.- jetztQmmtZMO "# uk. 7170 , i.t,t _«*ifl3_l _«"* W *H.U.. v„",o«_«___._l«__,_..«__. „.htP QfPin Excluslve Teakwaad in überwiegend massiver b.sher 7170.' jetzt u-f ■ V VJ°?^g ' Ausführung, ca. 300 cm JL**.—~ Origlaal HUlsta Schlafzlmmer Sllouette, Esche r-.,.,,..,, h„h. n. An.nnvhe R,,.W_- n " P^ ____________________________________■g «IAOA «._,,. CQ7C natur, best. aus: Kleiderschrank, Riegelfront, G^ÓT g, nh^ wPT _, 9 cVt,^ _______________________»"__________■
»f« «BCI b_sherB63B.' jetzt JiZJ£&** 6-teilig, Doppelbett 200x 200cm, mit Überbau und Site verstellbar Sofa 3-sitzig. 2-sitzig, __^^—-^■tf^'fTbisher 5178.' jetztJOJO*" "mW^m*mWm und BlleUc£tung. 2 Nachtkommoden mit 1 Sessel und Hoeker .JO^O ____B^TTTLiTT3tflOlTeae Aabauwaad, mit Glasvitrinen, Teak, Überbau, 1 Hochkommode mit 3 Großraum- ... £A?C _, - . . _UIR ■_R __. t*1 ■ J'_\\ \' ¥ TA^^^B^^^^^^^Origlaal Domlao Aabauwaad in massiver ca. 280 cm aa»#* _« zügen, 3 Hangeschranke mit Huptüren, bisher 0739.' jetzt If^^^^^»»""^^danischerAstkiefer «_&<__■ _____■ __r^ lil _^ 3 Steckborde _^ ______.______._____>_ ____^ .____,,,.. „ . . """"^^^^b.sher3loo.' jetzt2l7B.- "—'»"- i-ZJI».- bisher 14037.' z 10398." f^fe^

J.ge^UcheA.hw.uv«-dModeU Ollver.ca.32ocm, SSSn^gSSS?*^ Schl.fztamer, Eiche natur, best. aus: Kleider- H ' CAAl éEsche weiß-Nachb,.dung d^l^-Q AmM^éH SS^S.Sif^^SSSS!üg^ 7743.- 33/J." bisher 3821.- 5443.'
bisher 2998.- jetztXlf/2F»" bisher 7486.' jetzt6f700"" bau mit Beleuchtung, 2 Nachtkommoden Woha^dschaft mu:Kuschelecke Sessel und HochwertlgeGar-ltur in anspruchsvollem
Origlaal HoltkampApp__rte-e.twa.Ml, echt Hochwertlge Stapelwaad,Eiche rustikal, w . d7Qt> Vï_\7- "* ** *A

DeS,gn ' 3"SitZig' 2"sitziB^^s^Eiche grau _^ #» variable Ausführung, ca. 300cm b.sher 4798.' jetzt /""" 7_4 IX "< >l^^^ _d
AOO

_ J«f|J jpfA/ Origlaal MoserSchraaksystemVarimo,Lack bisher 419».- jetzta*_r"ÏA%# " bisher 6239.' jetzt-#XJU&«bisher699s.' jetzt"V^Vff " W
--«„ 47'lfft ___■ weiß, mcl. beleuchtete Kranzleiste, „ _. , „ p ■■■■■■»

bisher 5598.' jetzt■# # *_ÏPV" ca. 350 x 190 cm A ____*#■___ Hochwertlge Polstergruppe in zeitloser Aus- a*»^_____________P^_______________________________________________________________________ÉL-fOraüge StoUeawaad mit aufwendiger "^ JL^C7 führung. Sofa 3-sitzig, 2-sitzig, 1 Sessel und ■^^T^T^T^^^BVitrine, Eiche Tabak, ca. 350x200 cm Aufweadlge Aabauwaad, mcl. 2Glasvitrinen bisher 10410.' jetzt %_f Jmt^_W^_W 9) Hoeker *% _t_l_t\___t M> I lUtVI
A9fA Sï"lifS,"Fach ' 4°r? XX 5° Cm' massive Fr°nt ' Schlafzlmmer, Pinie massiv, best. aus: huhor JlgJ . ietzt 7XIIX «« ■__■_■■B__JH________________________^

hisher6l9B- ~t7rafl|_£zfcll__.»* Stellfolge veranderbar ___ _€_9 k_* Kleiderschrank 4-türig, ca. 230cm breit, bisher ")»»*. jetzt Amt\iW %_¥ " Welfees Babyzlmaier, mit attraktiven blauenv»v. jetzt p Ba«^^^« OCin . , ■%■% _^ ___. "* Doppelbett 180x200 cm, 2 Nachtkommoden, Formscböae Polstergruppe, Eiche rustikal, Absetzungen, 5-teilig « #aa. _«#_»
Gertamlae Aabaawaad mit Vitrine ,md FS

»»#*"- jetzt >^-^A««^" Schubkasten-Kommode, Spiegel Gestell, Sofa 3-sitzig, 2-sitzig, 1 Sessel, mit ~_, FtWJ 4F_S^3SÓÏTÊ&2T.bL" Und FS"
F«-.lsehe A.h.^«d, ca. 340 cm, in rustikaler PfAAT strapazierfahigem Bezug .- -Q bisher 1652.' jetztXX«fX "*_W_~t_-t_f_ Rundbogenausführung, massive Front bisher 10215.' ietzt _# MMzW Mm "* bisher 6892.' ietzt 4f130""* TV-Phoao-Vldeo-Schraak in modischer Aus-.. CAfifl .__■*% JAA J *» m m w W*~'*~ » führung, Eiche rustikal JÊ mm k_*jetzt *_W*_W*mWm_Tß

MAfl> . t JXfll.^ P"iZPPPPHPiPPIPI_i_B Zlertlcbe, zeltlose Gesteügaraltur, Sofa 3-sitzig, hi ,„1708 , -t._,A/*| -^S«pe_wMd, mit vielenKomb.nat.onsmög-
b,Sher 6900, ]etZt t»^^" JTJJ 2-s.tzig, 1 Sessel und Hoeker, mit hoch- bisher 1798" *t # "hchkeiten, mcl. integr. Bogenvitnne, Eiche Aabauwaad, Eiche rustikal, mit ausgefallenem ■____BHl____a___lfe__^___H_________l wertigem Bezug 9T9>É Staadregal, mit Schubladen, vielseitig verwend-

Tabak, ca. 270 cm MQQA Vitr.nenteil, ca. 320cm bisher 5765.- jetztJ/J-f«"* bar, Eiche rustikal, ca. 100 cm >-« Q
bisher 3998.- jetztX770" * b.sher 8038.' jetzt i%^i\\fp" We^o^sBUroprogramm ModellKo.sul p^,^^Sofa 3.^^ 2.sitzig bisher 886.' OJ.O"'AafWeadlge Aabauwaad in klassischer Form, M,l _ _ _ ■ ■ l 111 __U -..- 2QI 7_m 1 Sessel und Hoeker, in hochwertjm Mohair- AusgeWleaer Barschrwk in Rundbogenform,
Eiche rustikal, ca. 300 cm *_)pm*_Q BrVA'lWß^tf^B AÖwB ____W bisher 5160.' jetzt *_W^MJmt %m bezuB Aém^% Eiche Tabak, ca. 80 x 200 cm
bisher 4078.' ie^mmW £ jF%_Wm* V^ftn^rW^^_^__l_^il_k_M Chef-Schrelbüsch, Esche Natur-Nachbildung bisher 5278.' jetzt"fVaVll ._,_» 1 4m_l_i_]_i_A_\_\_L___t Mmk—mk— mk _- n . bishci 2278.- K'i/iAi#yVi
Schraakwaad, ca. 280 cm, Eiche rustikal, mit aa^«^^^M^»^^^^^__^___________________...» ■ f|oO Extravagaate PolsteiTgruppe, Sofa 3-sitzig, 2-sitzig,
großzügigem Vitrinenteil MAr*^ Ausgefalleae StoUeawaad, Dimension S, mit bisher 1434.' jetzt IVOII" 1 Sessel, mit losen Ruckenkissen in aus- Highboard, ca. 250cm, in Eiche rehbraun,

AtXAt_ JwmF^ _m Kranzabschluß.ca. 380 cm, mit massiven . getallenem Design 90*90 vielseitig verwendbar *9 _ffc _4 4fe _,b.sher4o49.' AVmrn,^.' Rahme ntüren 02Q0 Aufwendig gearbeitetes, massiv^B^e, bisherSSB2.. jetzt38 /O"" b.sher 4318.- etzt3o4o«^
Variaatearelche Elche-rustlkal-Waad mit bisher 9598.' ietzt o«_92rO" "* _■«-_., «QK|l — .„rlrollf
Bogenvitnne, ca. 300 cm <_*_*__£%

3 ~mr*mW^ W * bisher 4050.' jetzt JjTllVp^
.. __

ma __d Stapelwaad, Eiche natur, mit massiven wnrhphaltenl
bisher 5130.' jet7tJJUV«' Rahmen, Dimension S, ca. 305 cm VOrOendWi

vüSB^!^h?un"caR3"o cme' bisher5998.- jetzt5X29"* Eines oer gröDteii Möbel-Handels-Unternehmefi in Westdeutschland und im Dreilandereck
JiCft 7008 m Moduii6,Kirschbaum,ca 340cm,mit Mit 44 Spezial-Fachabteilungen für das schonere und bessere Wohnen

bisher J45U.' jetzt_mÊ mW^%mm% Hangeelementen >f^ _f Q V^ \t dör A* .
ladlvldueUe Mahagoalwaad, mit schwarz bisher 7768.' jetzt £ JLOOP I " " ""^f* I i >^f^l^^:*BÖ'abgesetzten Profilen, ca. 290cm ___________________PP^T^\Vi_____li____l ____ f 1 T . \ * v®//?T\aKv

j. Kompakte Aabauwaad "Topslde«, Mahagoni, _P 0 1 ______Br ___il O*/ y/^ d*V^L B>/V ca. 340 cm, mit gerundeten Abschlußtypen PtfWzy^m » \________t»*m^^^ i ■■ 1 1 -^LgJ X / ■_■■■
b,sher33sB.' jetztXO/Op" Q1 OS LA^g^^J^ '[kJ lO
Zeltlose Aabauwaad, Mahagoni, ca. 355 cm, bisher 9598.' jetzt 2JJ_L2fO" fltffV _^_ ?. VVI T-- — |\_^J
mit vorgezogener Vitrine "*% tf"k "'"A #% K p c _rJ^^^vt \_l __________________^^_T^^_T^_^^l © \ r-^l
bisher 6238.' j_»,^,Jjf^y ** aufwendigen Glasvitrinen und Mediencenter, 1 1 ',^ll''/^l__l ___F v^_A I **°
Mahagoalwaad, mit großzügiger Vitrine. t.ao _ff_>!rP^W_l%i _tf ____________X __Ttin_\___pi_l__a_l i i L . A T Ë A am. 6/Jr r__ToV^
ca.3oocm bisher 7198.' jetztVo7llgP l^j)\tl léPPTl^^^ ■ RHi WÏ__PtN_PpV4MBBf 6!^

bisher 3598.' jetztZU9«___P " * ReprMseatatlver SekretMr, mit Vitrinenaufsatz _^<&£.^s "' -'9 LjJ^^aM.' 1 lßSi_iSl____llill^^
Aabauwaad, Eiche platin, mit Bar- und IDt| J_\ - HrrifTHTFff TT ft*f^^^^^^^^teg^fel3^^S^^y^^\J^ra'li^
Mediencenter, ca. 410 cm *%) _* mm MB bisher 3021.» jetzt <L7o"fft gg^_L_J_ , Zl__!^2!;^^^^^ißßF*S!S**^^ '. «O'^HgCljÉi^'**''*^^^
bisher369B.' jetzt___V«7 P " Sammlervltriae, mit Glasböden und Beleuch- ' 'Moderae Aabauwaad,weiß f #\f\o

tUng' ''«eV'"' 1 "" 875 * --^"^^ Mj_^jo ~^y
bisher 1090.' jetzt M.m_W _W %_¥ P <%i m

Vltriaenkombinatloa, ca. 135 cm, Eiche reh- ■JugeadUche Stapelwaad, mcl. FS-Fach, braun in Highboardhöhe ____________! ___________J ___________ ____________l 9^____________^T Abeleuchtete Vitrine und Barfach, ca. 260cm, .. . "■«a gll.^ _^^^ __r -____BBBBBBBBBBBBBBBBBBaaBB^_^m
schwarz/Eiche natur *%A*7_P bisher Z/SO.- jetzt Mm^ P 'WV" ~^H ,^^^r

bisher 2998.' jetzt_«U/b#«^ ▼ V _^_^ \ |
Hunderte laïj _^fl

■^ Parkpiaue dueki ■■^^^^^^^ _^_vor den Hausern I I _\ "^^V I
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