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Dader uit de buurt
Lijkontvoerde

Peuter gevonden

van onze correspondent

OM, ~De elf dagen geleden
C°erde Westduitse baby Pa-
V(J\ padberg is dood. De politie
ta net lijkje van de 15 maan-

e baby gisteren in Arns-
-8e» vermoedelijke dader is
b(, rres teerd. Hij woonde in dert van de familie Padberg.
vsn schijnlijk heeft hij de oma
he Patrick vermoord omdat zijm had herkend.

de ermorgen kwam er een ein-
\u^n een drama dat West-
sDs and meer dan een week in
C^ning heeft gehouden. Het
v4i°k* allemaal zaterdag 12 no-

"ber. De ouders van Patrick
Gr:"} voor een korte vakantie in
ijjne^enland. De jongen was bij
dj . °ma en overgrootmoeder,
L ln een grote villa even buiten
I-JPlaatsje Eslohe in het Sauer-q Wonen.

Va|] nde avond werden zij over-
jjc,en-De 56-jarige oma verzette
do!\hevig en moest dit met de
w"| bekopen. Het jongetje
£. a meegenomen. De over-
ig °trnoeder verkeert nog steeds
g» een shocktoestand en kon.
Stj, behoorlijk signalement ver-
Va ken- De politie, dieeerst uit
ggi"5 gegaan van een uit de hand
g °Pen roofoverval, kwam daar

'erug toen een brief, waarin
'ontvoerder meer dan een mil-
de j*nnark eiste van de welvaren-

bouwondernemer Padberg.

&K,n eei~i overdracht van het los-
d0 * mislukte, wendden de wan-
-5]P'ge ouders zich via een video-
Har dle door alle Westduitse tv-
°ht werd vertoond, tot de
j^ Voerder, die maandag nieuwe
j tructies gaf over de plaats en
h...w 'jze waarop het door hem
iH^te losgeld van 1,2 miljoen
i^. 1* moest worden betaald. Op
jj* Plaats is hij echter door de
d6 't'e gearresteerd, waarna hij
ty Politie naar de plaats leiddear hij Patrick had begraven.

" Patrick Padberg

Hetweer
Ps zachter
Westgrens is gisteren Lim-
'*Jirt gepasseerd. Dit betekent
ta aaS iets hogere tempera-
£ "*■ dan gisteren, n.l. 4 gra-
l<v Ook vannacht komt de
It^ratuur niet onder nul.
L ls vandaag half tot zwaar<L°lkt, waarbij lichte neer-
*ij? ftiet is uitgesloten. DeiT* is overdag matig uit een
♦^westelijke richting.
V ?*ieer informatie over het
luf 'nLimburg kunt u bellen
C 122346.S>aaG:C°P: 08.13 onder: 16.39
Cnop: 15.53 onder: 08.21

C°P: 08.14 onder: 16.38
16.32 onder: 09.45

Ontmoeting Reagan,
Bush en Gorbatsjov

WASHINGTON - De Sovjetunie
heeft ingestemd met een een enkele
lunch-ontmoeting op 7 december in
New Vork tussen president Michail
Gorbatsjov, president Ronald Rea-
gan en George Bush. Dit is gisteren
door Amerikaanse functionarissen
bekendgemaakt. Reagan en Bush
hebben tekennen gegeven datzij de
bijeenkomst met Gorbatsjov niet
beschouwen als een topontmoeting.

Bert de Vries
in ziekenhuis

DEN HAAG - CDA-fractievoorzit-
ter Bert de Vries is gistermiddag
plotseling met acute buikklachten
ter observatie opgenomen in een
ziekenhuis in Rotterdam. Dit heeft
een woordvoerder van de fractie
meegeedeeld.

De Vries (50) is deze week (21 no-
vember) tien jaarlid van de Tweede
Kamer. Sinds november 1982 is hij
fractievoorziter. Zijn werkzaamhe-
den worden tijdelijk waargenomen
door vice-voorzitter Eversdijk.

Illegale lozing door Belgisch bedrijf

Maas ernstig met
cadmium vervuild

HEERLEN - Door een waarschijnlijk illegale lozing is begin
deze week de Maas in Limburg ernstig vervuild geraakt met
het giftige, zware metaal cadmium. Bij het automatisch meet-
station in Eijsden werd 100 microgram cadmium per liter ge-
meten, terwijl 2,5 microgram per liter toelaatbaar wordt
geacht. Voor oppervlaktewater, dat dient ter bereiding van
drinkwater, zoals dat van de Maas, geldt zelfs een norm van
één microgram per liter.
De giftige stof is geloosd door het
Belgische bedrijf Hydro Metal in
Engis in de buurt van Luik. Het me-
taalverwerkend bedrijf is verplicht
om storingen in de bedrijfvoeringen
te melden. Aangezien dit niet is ge-
beurd, gingen de Belgische autori-
teiten er gisteravondvan uit dat hier
sprake is van een illegale lozing. Zij

zullen dan ook een onderzoek naar
de gang van zaken instellen.

Cadmium staat vanwege zijn zeer
giftige eigenschappen op de zwarte
lijst. Het Maaswater had de laatste
jaren een cadmiumgehalte van min-
der dan twee microgram per liter.
De in Eijsden gemeten verhoging
werd t "/estigd door een nader on-
derzoek. Het bedrijf was gisteren
niet bereikbaar voor enig commen-
taar.

De uitstroom van de concentraties
cadmium heeft ongeveer een heel
etmaal geduurd. Gistermiddag rond
vier uur werd geconstateerd dat de
rivier ter hoogtevan Eijsden wat be-
treft de cadmiumvervuiling weer
schoon was. Naar verwachting zal
het acht tot negen dagen duren al-
vorens de cadmiumgolf de Bies-
bosch heeft bereikt.

De drinkwaterleidingbedrijven zijn
op de hoogte gesteld van de veront-
reining van het Maaswater. Zij zul-
len voorlopig stoppen met de inna-
me ervan. Het verloop van de ver-
ontreiniging zal verder worden ge-
volgd.

Volgens een woordvoerder van
Rijkswaterstaat Limburg heeft de
stroom cadmium thans nog geen di-
recte gevolgen voor de waterhuis-
houding in Limburg. Niet uitgeslo-
ten wordt dat dit wel het geval kan
zijn wanneer de Maas uit haar
oevers treedt. De kans is dan groot
dat door de snellere stromingvan de
gewassen Maas het cadmium wordt
losgespoeld en op de Maasoevers
neerslaat.

In de Maas worden vaker te hoge
cadmiumgehalten gemeten die af-
komstig zijn uit België, zij het niet
in deze mate.

Opnieuw tips dat IRA-lid in Lindenheuvel zat

Meer bewoners
zagen Hanratty

van onze verslaggever

MELICK - In de Geleense wijk Lindenheuvel zijn gis-
teren opnieuw zon tien inwoners gevonden, die de
van IRA-terreurdaden in Limburg verdachte Gerard
Hanratty (29) in de eerste helft van dit jaarin hun wijk
hebben zien rondzwerven. Ze zagen hem in winkels,
cafés en op straat. Geen van henkon evenwel deplaats
noemen waar hij onderdak heeft gehad. Eerder in het
onderzoek hebbenzeven andere bewoners van de Ge-
leense wijk Hanratty ook al als tijdelijke medebewo-
ner herkend.
Uit verscheidene Limburgse gemeenten zijn bij de
rijkspolitie in Melick en bij de gemeentepolitie in Ge-
leen ruim twintig tips aangedragen over het signale-
ren van Engelse bouwvakkers. Een inwoner uit Reu-
ver onder andere heeft een Britse arbeider ontmoet
toen hij naar de bouw van zijn nieuwe huis in Velden
ging kijken.

De tips, waarvan er tien onmiddellijk terzijde zijn ge-
legd, zijn het resultaat van de verspreiding van 3000
opsporingspamfletten in Geleen-Lindenheuvel.
Zes rechercheurs van het trioteam (genoemd naar de
samenwerking tussen rijkspolitie, gemeentepolitie en
Koninklijke Marechaussee) hebben daar gisteroch-
tend tussen zes uur en halftien de handen aan vol ge-
had. De politie heeft niet met mensen uit de wijk zelf
gesproken.
„Ons vermoeden dat Hanratty inderdaad in Linden-

heuvel heeft gewoond, is door de tips versterkt. Een
hoopgevende aanwijzing lijkt er nog niet bij te zijn.
Daar hadden we wel op gehoopt. Alletips zijn zorgvul-
dig geregistreerd en zullen later worden nagetrokken.
Daaruit kan nog van alles tevoorschijn komen", zei
een woordvoerder van het trioteam gisteravond.

" zie verder pagina 11

% Eén van de rechercheurs van het trioteam
bezig met het verspreiden van de opsporings-
pamfletten in Geleen.

Foto: WIDDERSHOVEN

Coerver en Vreuls spelen bal terug naar ex-voorzitter

Acht maanden celstraf
geëist tegen Roda-duo

MAASTRICHT - Roda JC-manager Hans
Coerver en ex-penningmeester Toon
Vreuls hoorden gisteren voor de Maas-
trichtse arrondissementsrechtbank een
celstraf van acht maanden, waarvan drie
voorwaardelijk met een proeftijd van
twee jaar, tegen zich eisen, als gevolg van
hun aandeel in de geruchtmakendezwart-
geldaffaire bij de Kerkraadse club. Offi-
cier van justitie, mr. Van Opstal, ziet in
voornoemde duo de hoofdschuldigen ach-
ter de miljoenenfraude bij Roda JC, die in
juli 1985 bij een grootscheepse FIOD-in-
val aan het licht kwam.
In de periode van 1977 tot en met 1984
werd door Roda JC, volgens een omvang-
rijk 'zwart circuit', 2,4 miljoen gulden aan
trainers en spelers uitgekeerd zonder dat
daarover belasting werd betaald. Volgens
de openbare aanklager zijn Coerver en
Vreuls behulpzaam geweest bij en hebben
zij middelen aangedragen voor de illegale
betalingen en het creëren van een zwarte
kas.

Hans Coerver en Toon Vreuls ontkenden
de feitelijkheden niet, maar betwisten wel
de prominenterol die hen in de hele opzet
wordt toebedacht. Coerver, die in 1985
reeds vier dagen in hechtenis zat, gaf te
kennen dat hij als werknemer van Roda
steeds handelde in opdracht van en ver-
antwoording aflegde aan het bestuur. Het
duo wees doorlopend met de beschuldi-
gende vinger richting ex-Roda-voorzitter
Gouder de Beauregard, die de fiscus in
1985 op de hoogte bracht van de malafide

praktijken bij Roda JC. Eerste aanstoot
daartoe was een interview in het LIM-
BURGS DAGBLAD in april van dat jaar.

De club Roda JC, spelers, trainers en an-
derebestuursleden bleven gisteren buiten
schot. Zij troffen in een eerder stadium
van de omvangrijke affaire reeds schik-
kingen. Roda JC kwam er met een boete
van 75.000 gulden vanaf, omdat fiscus en
justitie de club niet in een faillissement
wilden dompelen. Gouder .de Beauregard

werd als gevolg van zijn slechte gezond-
heidstoestand veroordeeld tot 1.500 gul-
den boete en bestuurslid Buck tot 2.000
gulden. De eveneens gedagvaardde ex-se-
cretaris Jan Küpers overleed enkele we-
ken geleden.

De strafmaat schoot de verdedigers mr.
Goumans (van Coerver) en mr. Coenen
(van Vreuls) in het verkeerde keelgat.
„Het is ronduit belachelijk dat hier acht
maanden wordt geëist terwijl de voorzit-
ter er met 1500 gulden vanafkomt. Dat is
een zeer grove wanverhouding in deze
zaak", bitste Goumans. „Klassejustitie",
meende ook mr. Coenen. „Gelijke mon-
nikken, gelijke kappen. Als er al mensen
aansprakelijk worden gesteld, dan alle be-
stuursleden".
Uitspraak volgt op vrijdag 2 december

" Zie verder pagina 15

Bende autodieven
en zwendelaars
in kraag gevat

MAASTRICHT - De
Maastrichtse politie
heeft een bende
autodieven en
-zwendelaars opge-
rold, dieeen interna-
tionaal net van auto-
zwendel bleek te
hebben opgebouwd.
Daarbij zijn vijfman-
nen en een vrouw,
bijna allen afkomstig
uit Maastricht aan-
gehouden. De ben-
de, die het met uit-
zondering van een
Porsche uitsluitend
gemunt had op de
merken Mercedes,
Audi en VW Golf en
zeer professioneel te
werk ging, opereer-
de behalve in eigen

land ook in Duits-
land, België en zelfs
Zweden. Tot dusver
zijn ruim dertig ge-
stolen auto's achter-
haald kunnen wor-
den. Vermoed
wordt, dat de 'omzet'
aanmerkelijk groter
is geweest.

De zaak kwam aan
hetrollen toen begin
september twee
mannen in Maas-
tricht werden be-
trapt bij het stelen
van een Mercedes.
Deze aanhouding
zette de politie op
het spoor van een
derde 'medewerker',
die in Maastricht ga-

rageboxen bleek te
hebben gehuurd om
er gestolen auto's te
parkeren of te de-
monteren.

Bovendien hield de
man er zowel in Eijs-
den als in Ulestraten
werkplaatsen op na.
Dat werk bestond
behalve uit slopen
ook uit het 'omkat-
ten' van gestolen wa-
gens, waardoor deze
als het ware hun
'identiteit' verliezen.
In sommige vallen
werden de auto's ir;
België verkocht. An-
dere auto's werden,
nadat ze een gedaan-
tewisseling hadden
ondergaan, verkocht
via een handelaar in
Almelo. Van daar uit
werd tevens een aan-
tal wagens naar Zwe-
den verkwanseld.

" zie verder pagina 13
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" Marijn de Koning
weer terug op
tv-scherm.
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" Het 'agressieve'
speelgoed is op zijn
retour. Knuffelpoppen
verwarmen nu de
harten van de
kinderen.
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sport

" FC Groningen,
kansloos tegen Vfß
Stuttgart.

" Nederland,
demarrage in
wereldbekerstrijd.

’Er werd nogal
aan mij getrokken’

Van der Linden
terug in Kamer

Van onze verslaggevers
DEN HAAG - René van derLinden
(44) keert terug in de politiek als
CDA-Tweede Kamerlid. De ex-
staatssecretaris van buitenlandse
zaken, die begin september aftrad
wegens depaspoortaffaire, heeft dat
gisteren besloten. Van der Linden
volgt mevrouw Kraaijeveld-Wou-
ters op. Zij is onlangs burgemeester
geworden van Hilversum. Wanneer
Van der Linden wordt beëdigd als
Tweede Kamerlid is nog niet be-
kend.

De ex-staatssecretaris zei gisteren
dathij de druk diezijn partij op hem
heeft uitgeoefend zwaar heeft laten
meewegen. „Er werd nogal aan mij
getrokken en dat heeft me in mijn
besluitvorming gesterkt", aldus
Van derLinden.
Daarnaast heeft vooral het groot
aantal voorkeurststemmen dat hij
bij de Kamerverkiezingen in 1986
behaalde sterk meegespeeld. „De
18.000 mensen (op Lubbers na de
meeste bij het CDA, red.) die hun
stem aan mij hebben gegeven, kun-
nen nu het in mij gestelde vertrou-
wen behouden. Ik blijf deze periode
(tot 1990) zeker in de Tweede Ka-
mer."
Andere factor om terug te keren
noemde hij zijn verknochtheid aan
de politiek. Na negen jaar lid te zijn
geweest van de Tweede Kamer en
twee jaar staatssecretaris te zijn ge-
weest, vindt hij het moeilijk om de
politiek vaarwel te zeggen.
Bovendienzei hij buiten de Tweede
Kamer nog politieke activiteiten te
kunnen verrichten. Dat gaat gemak
keiijker als je deel uitmaakt van de
Tweede Kamer, aldus Van der Lin-
den. In dit verband spelen de ko-
mende verkiezingen voor het Euro
pees Parlement een belangrijke rol.

" zie verder pagina 11
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Senator Edward Kennedy, de
laatste nog levende van dc drie
broers Kennedy, legde gisteren een
witte roos op een monument in Lon-
den ter nagedachtenis aan zijn ver-
moorde broer. Tienduizenden Ame-
rikanen hebben gisteren over dc hele
wereld dc moord herdacht die pre-
cies 25 jaar geleden in Dallas werd
gepleegd op president John Kenne-
dy. JacquelineKennedy Onassis, dc
weduwe van dc vermoorde presi-
dent, woonde eenrouwmis bij in een
kerk in New Vork.

Hilversumseschool
tuigtleerlingen af

to zoontje heeft vandaag
leren luisteren^.

(ADVERTENTIE)

\ Naam. l * ’ . - /»V/g4*fea±vÊ/^

1 Po«tc +P»aa«. T^^-^ ! *I?X^^^/



strips en reportage

Morgen verschijnen memoires van patholoog-anatoom dr. Zeldenrust

’Vroeger namen ze
nog de tijd voor

een goede gifmoord’

„Wanneer men mij zou vra-
gen of ik in 1935 nog patho-
loog-anatoom geworden zou
zijn als we toen de kennis
hadden die we nu hebben,
dan weet ik het nog niet. Er
is technisch gezien heel wat
veranderd en niet alleen op
dat gebied". De 81-jarige dr.
Jan Zeldenrust, gepensio-
neerd patholoog-anatoom
en oud-directeur van het Ge-
rechtelijk Laboratorium in
Rijswijk, heeft het allemaal
meegemaakt. Zijn ervarin-
gen heeft hij opgeschreven
in zijn memoires, die mor-
gen verschijnen.

Reden om eens een bezoek te
brengen aan de woning van
Zeldenrust, in een statige
laan in Den Haag. De woon-
kamer wordt gedomineerd
door een enorme wand met
bijna eindeloze rijen boe-
ken. Hij wijst een plaatsje
op de bank aan, niet ver van
waar hij zelf zit. Zijn gehoor
is niet meer zo best.

Van het begin van zijn carrière
weet hij niet zo veel meer. „Het
is een al een dag of wat terug,
nietwaar". In 1925 deed Zelden-
rust eindexamen aan de Rijks-
HBS. Aanvankelijk gingen zijn
gedachten uit naar de zoge-
naamde 'indologische' studie,
een opleiding tot bestuursamb-
tenaar in Nederlandsch-Indië.
„Achterafben ik blij dat dat toen
niet is doorgegaan. Wat moet je
ook zo jong in een land dat je
nietkent?".

Het werd dus medicijnen. In
1933 behaalde Zeldenrust zijn
artsdiploma. „En dan denk je
dat je alleskan, maar dan begint
de ellende pas. Het vaststellen
wat iemand mankeert. Ik vond
het allemaal nogal onbevredi-
gend. Ik dacht: ik weet nog niet
genoeg. Dus ging ik terug naar
school, want ik wilde meer we-
ten over hoe een ziekte ontstaat,
hoe die verloopt en hoe je die
herkent. Daar zijn de mensen bij
gebaat. Het resultaat was dat ik
een opleiding tot patholoog-ana-
toom ging volgen. Dat was
machtig interessant. Nu zag ik
tenminste wat".

" Dr. Zeldenrust: 'We gaan allemaal, en dat weten we, nietwaar?'

Duwtje in de rug
„De hoogleraar was een enorm
fijne man. Ik bewonderde hem
om de manier waarop hij je sti-
muleerde. Hij heeft me een
duwtje in de rug gegeven om te
gaan promoveren. Dat gebeurde
dus, in oktober 1934. Ik heb toen
Wel hard gezwoegd. Niet zo hard
als ze nu doen, natuurlijk. Dat
was toen heelanders. Ik heb gis-
teren een proefschrift gelezen
van een collega. Dan zie je hoe
de wetenschap is gevorderd in
die 50 jaar. Ik begrijp er niets
meer van".

„Begin 1936 ging ik naar Leiden
eh daar voltooide ik mijn oplei-
ding tot patholoog-anatoom.
Eind '46 ben ik naar Twente ge-
gaan om secties te doen in zie-

kenhuizen. Ik kwam in contact
met een collega, die voor justitie
werkte en van het een kwam het
en ander. In maart '48 kwam ik
dienstbij justitie. In 1952 ging ik
naar Den Haag. Vanaf de oprich-
ting was ik directeur van het Ge-
rechtelijk Laboratorium. Tot 1
januari 1985, toen ben ik met
pensioen gegaan".

„ln de eerste jaren ging het alle-
maal heel anders. Jereisde naar
de plaats waar het lijk lag. Toen

had je nog een dorpsfotograaf
die foto's moest nemen van hoe
het lijker bij lag en hoe de omge-
ving er uit zag. Die had niet zul-
ke apparatuur als tegenwoordig.
Zolang het maar ging om men-
sen die doodgestoken of dood-
geschoten waren, of een verbrij-
zelde schedel hadden, was het
wel vast te stellen. Het ging er
dan meer om hoe het gedaan
was. In welke houding ligt men,
wat was het effect op het indivi-
du. lemand kan door een gerin-

ge prikkel toch overlijden. Zo
heb ik eens een man gezien, die
een prikje in zijn pink kreeg en
op slag dood was. Van de emo-
tie. Door die emotie begafhij het
aan een ziekte die hij al had".

„Maar moeilijker was het bij niet
zichtbaar geweld. Bij voorbeeld
vergiftigingen. In die tijd was
dat nog beperkt tot wat de gif-
mengers in handenkonden krij-
gen. Dat was niet bijzonderveel,
dat was rattenkruid en later ver-

delgingsmiddelen. Dat was toen
technisch heel moeilijk aantoon-
baar. Vroeger kon ik alleen zeg-
gen: er is niets gebleken van een
ziekte of geweld. Dat geeft dan
voor de recherche aanleiding -
nog geen bewijs - om aan vergif-
tiging te denken. Men kan nu
veel meer".

Verwarring
We kunnen nu zo veel meer

aantonen dat we er van in ver-
warring kunnen raken. Je hebt
mensen die gebruiken van alles
en nog wat. Ze nemen medicij-
nen in en als er dan een overdo-
sis van een schadelijke stof bij-
komt, gaan ze dood. Uit de ana-
lyse blijkt dan dat er een groot
aantal stoffen aanwezig was.
Dan is het moeilijk te zeggen
welke stof de dood heeft veroor-
zaakt. Röntgenfoto's en hersens-
cans hadden we toen niet. We
kunnen nu zelfs bij leven in
iemands hersenen kijken".
„De technische recherche heeft
de dorpsfotograaf en een deel
van het werk van de patholoog-
anatoom overgenomen. Wij zijn
ter plaatse niet meer nodig.
Doordat de technische informa-
tie toemeent, kan de sectie soms
weinig nieuws meer toevoegen.
Soms zelfs alleen bevestigen".

Ontvoering Heijn
Toch ziet Zeldenrust ook nade-
len aan de technische voortuit-
gang. „De ontwikkelingen zijn
heel mooi, maar je moet ze wel
weten te hanteren. Denk bij
voorbeeld aan de ontvoering van
die Ahold-topman. De politie
maakt een profielschets. Men
denkt dat er een hele bende ach-
ter zit. Het blijkt er één te zijn.
Het is er ook maar één die de
zaak oplost: de bankbediende
die het bankbiljet in handen
krijgt. Achteraf blijkt dat de da-
der steeds sherry ging kopen.
Die drank is dus hem noodlottig
geworden".

Ook de maatschappelijke veran-
deringen heeft Zeldenrust in
zijn werk teruggezien. In een in-
terview zij hij eens: 'Mensen zijn
haastiger geworden. Vroeger na-
men ze nog de tijd voor een goe-
de gifmoord'. „Inderdaad. Vroe-
ger zag je nog eens dat iemand
de tijd nam om langzaam een an-
der te vergiftigen. Nu nemen ze
steeds meer de geweldsmidde-
len. lemand doodsteken of

doodschieten.Dan zijn de gevol-
gen meteen duidelijk. Dat is de
geestvan detijd, alles moet vlug.
Haast hebben ze tegenwoordig
allemaal. De mensen zijn com-
pleet op hol geslagen".

In al die jaren heeft Zeldenrust
duizenden secties gedaan. Re-
gels daarvoor zijn er niet. ledere
patholoog-anatoom heeft zijn
eigen manier daarvoor. Zelden-
rust weet een mooi voorbeelduit
de literatuur van hoe het een
keer mis ging. „In Zierikzee leef-
de een ex-politieman in onmin
met zijn echtgenote. Tijdens een
twistgesprek haalde hij zijn
oude dienstpistool voor de dag,
een heel antiek geval, en vuurde
dat op haar af. In plaats van
dood te zijn, stond de vrouw op
en rende naar de buren. Luid
jammerend, enzovoort. Daar
overleed ze. Twee huisartsen (in
die jarenwaren er niet zoveel pa-
tholoog-anatomen) werden aan-
gewezen om de sectie te verrich-
ten, hoewel ze daar geen erva-
ring mee hadden. Ze troffen een
bloeding aan op het hart van de
vrouw, volgens hun de aanlei-
ding tot hartstilstand. De kogel
was niet doorgedrongen. Die
was afgestuit op deribben en het
corset. Dat was nog het voordeel
van het corset, bij een oud pi-
stool dan tenminste. Zij hebben
de schedel niet geopend. Bij de
strafzaak voerde de advocaat
van de man aan dater misschien
wel een hersenbloeding was ge-
weest, door emotionering, dat
komt voor. Het onderzoek was
dus niet volledig. Dat moet je
voorkomen. Het onderzoek
moet deugdelijk gebeuren".

Niet verweekt
Zeldenrust moet toch veel leed
hebben gezien op zijn snijtafel.
Met de verwerking van dat leed
heeft hij het nooit echt moeilijk
gehad. „Ik ben niet verhard in
het werk, maar ook niet ver-
weekt door het werk. Ik be-

schouw het als een aangeletl ,
heid in het onderzoek. Je I*|_
een opdracht en dieprobeer)
voltooien. Er zijn natuurlijkk
lerlei emoties aan zon lijk, i"1 *zolang het niet ging om heel)
ge mensen had ik er niet"
moeite mee. Als het ging
mensen die hun tijd wel had' j]
gehad, tja, we gaan allemaa'[
dat weten we, nietwaar? Al" i
kunnen ze nu met die genetis1
code uitkienen wanneer jed" j
gaat. Dat hoefik niet te wete-1 (
vind een giromaatpas al \
noeg". c
Zijn memoires - zelf is hij '9
zo gelukkigmet die term -I*'
Zeldenrust geschreven op 11
zoek van collega's, die veel' ]
zijn kennis en ervaring heb''f
Het boek heeft inderdaad i* j
van een handboek dan van',
moires. Zeldenrust heeft Ij
voorbeelden uit de praktijk )
bruikt om bepaalde stellig
te illustreren. Zo geeft hij
voorbeeld aan welke verV
dingen op welke doodsoo',
ken kunnen duiden.Dat m#
het ook voor de leek interes*
om te lezen. 'Moord ontleed.'
terugblik' ligt volgende *"in de winkels.

'Moord ontleed, een terué^
door dr. J. Zeldenrust, is eenX
gave van uitgeverij Stubeé
Hoogezand. 202pagina's, f3%

dillian H

recept
Gekookt spek
met rode linzen
Benodigdheden voor 4 personen:
500 g vers doorregen spekaan stuk-
jes, 1 kleine ui ' bestoken met 8
kruidnagelen', 400-500 g gedroogde
rode linzen, 1 1 bouillon, 3 grote
uien, eventueel teentje knoflook, 1
laurierblad en 3-4 takjes bladselde-
rij.

Zet spek op met 2 1 kokend water
waaraan toegevoegd 3A el zout, V2tl
grof gemalen zwarte peper en de ui
met de kruidnagelen. Laat spek bo-
ven vrij laagvuur met deksel oppan
in 2 uur gaar koken. Stort linzen op
zeef en spoelroyaal af met koud wa-
ter. Snipper uien en hak knoflook
en bladselderij ragfijn. Verhit 50 g
boter en fruit daarin uien onder
voortdurend omscheppen tot ze
kleuren. Schep linzen, knoflook en

bladselderij erdoor. Voeg laurier-
blad toe en schenk er 8-10 dl bouil-
lon bij. Kook linzen op laag vuur in
20 minuten gaar. De bouillon moet
in de linzen worden opgenomen en
de rest verdampt. Snijd spek in
smalle reepjes of blokjes. Sprenkel
2 tl kruidenazijn over de linzen en
schep er eventueel klontje boter
door. Dien het gerecht op zodra het
spek door en door warm is.
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Maximumstraf anranding met gemeenschapwordt 12 jaar
I^AAG - Wie met geweld of. bedreiging iemand aanrandt
e^bij tevens overgaat tot ge-
r-?hap kan maximaal twaalf
j ei verwachten. Minister Kort-
ltJutes van Justitie heeft dit
e^ gisteren neergelegd bij deac Kamer.

fcjo^ïTnale' aanranding onder
i* ac omstandigheden voor het
(jiferi tot plegen of dulden van,lUige handelingen blijft acht
j °sten. Dit is een van de wijzi-
k die de minister voorstelt in

inzake de zogeheten
Zedendelicten. Verder wil de

ta " man kü verkrachtingen de
id buiten echt' niet langer uit-
v 'en. Ook samenwonenden
is j" bij verkrachting de partnerh^der voor de rechter slepen., twaalf jaar. Kort-
ijto es meent dat hiermee alle
v, en in de wet gelijke bescher-
Iq *"ordt geboden tegen met ge-
h afgedwongen vleselijke ge-
sehap.

Uitwisseling
gevangenen
Iran-Irak

'i-gp IA - Iran en Irak beginnen
it^en met de uitwisseling van
Vj -500 zieke ofverwonde krijgs-
t^genen. Dit meldde Radio Te-

(f '"'s het radiostation zal de eer-
lk?e van de uitwisseling, die be-
lsijj § heeft op 411 Iraanse en

iraakse gevangenen, eind vol-
iL week zijn voltooid. Het radio-
VjC deelde mee dat over het tijd-

van e uitwisseling op 19
m Genève een akkoord is

ltuKt- Het Internationale Comitéet Rode Kruis (ICRC) meldde
W1"

°at gisteren al met de uitwis-
ty j|zou worden begonnen. Het is
h 4aaeuJk waarom de uitwisse--8 uur is uitgesteld. Het Rode
V Zei dat landen hebben
*ij a"|fga om lijsten te verstrekken
■fee andere zieke of verwonde

Verdeling ministersposten breekpunt

Arbeiderspartij Israël
kiest voor oppositie

Van onze correspondent

TEL AVIV - De Israëlische Arbei-
derspartij heeft gisteren gekozen
voor de oppositie. De plannen voor
de vorming van een regering*van
nationale eenheid zijn daarmee van
de baan. Premier Jitschak Shamir
gaat nu proberen een kabinet te for-
meren met de steun van zijn Li-
koed-partij, klein rechts en de reli-
gieuze partijen.

Breekpunt van de drie weken gele-
den begonnen besprekingen tussen
Arbeiderspartij en Likoed was de
verdeling van de ministersposten.
De Arbeiderspartij heeft van het be-
gin af aan geëist dat JitschakRabin
als minister van Defensie zou aan-
blijvenen dat Shimon Peres buiten-
landse zaken zou houden of finan-
ciën zou krijgen. Verder wilden de
socialisten dat beide grote partijen
met een gelijk aantal ministers ver-
tegenwoordigd zouden zijn in het
tien leden tellende kernkabinet. In
dat kernkabinet worden de belang-
rijkste poütieke besluiten genomen.

Shamir heeft zich tot het laatst ver-
zet tegen pariteit in het kernkabinet
omdat de Arbeiderspartij met een
gelrjk aantal ministers ieder voor-

stel van de Likoed zou kunnen
blokkeren. In de loop van de onder-
handelingen werd verder duidelijkdat Shamir niet zou toestaan datPe-
res Buitenlandse Zaken zou behou-den of op Financiën zou komen.

Vice-premier
Het laatste voorstel van de kant van
de Likoed was dat de leider van de
Arbeiderspartij een van de vice-pre-
miers zou worden en het voorzitter-
schap zou gaan bekleden van een
drietal ministeriële commissies. Bo-
vendien zou hij een keuze kunnen
maken uit de ministersposten, metuitzondering van Buitenlandse Za-
ken en Financiën. Al met al zou de
Arbeiderspartij in een minderheids-
positie zijn waar het depolitieke be-
sluitvorming betreft en dat heeft
Rabin en Peres uiteindelijk voor de
oppositie doen kiezen.
Het bureau van de minister-presi-
dent heeft inmiddels laten weten
dat Shamir nu verder praat met de
rechtse en religieuze partijen om
een regering tot stand te brengen
met een eenvoudige meerderheid in
de Knesset, het parlement. Als alle
religieuze partijen meewerken, kan
zon kabinet rekenen op de steun
van 65 van de 120 afgevaardigden.

Weg vrij voor onafhankelijkheidNamibië
Pretoria gaat akkoord met
Vredesplan zuidelijk Afrika
I^ETORIA - De Zuidafrikaanse
)j Sering heeft zich gisteren ak-
te °r<? verklaard met een vredes-geling voor zuidelijk Afrika.

!bt"Regeling behelst de terugtrek-
van de Cubaanse troepen

ty Angola, waardoor de weg
ha, vrijgemaakt voor de onaf-
aj Jjjkelijkheid van Namibië, dat

ity '3 jaar door Zuid-Afrika bezetUrdt gehouden.

De Zuidafrikaanse minister van
Buitenlandse Zaken Pik Botha
zei dat nog steeds tussen de be-
trokken landen wordt onderhan-
deld om tot een voor alle partijen
bevredigende oplossing te ko-
men ten aanzien van de vraag
hoe de terugtrekking van de Cu-
baanse troepen het beste kan
worden gecontroleerd. De troe-
penterugtrekking zal in fasen ge-
schieden en naar verwachting in

totaal zon 27 maanden in beslag
nemen.

Als deze kwestie is opgelost zul-
len de drie landen een formele
definitieve regeling onderteke-
nen. De Verenigde Naties zullen
vervolgens een tijdschema op-
stellen waarbinnen Namibië on-
afhankelijk moet worden. Vol-
gens ingewijde zegslieden is het

de bedoeling dat Namibië begin
volgend jaar officieel onafhanke-lijk wordt zodat in augustus of
september verkiezingen plaats
kunnen vinden.

De nu door Zuid-Afrika, Angola
en Cuba overeengekomen rege-
ling is het resultaat van door de
Verenigde Staten geïnitieerde
onderhandelingen. Vorige week
kwam bij het overleg in Genève
een basis-overeenkomst uit de
bus. Vrijdag lieten Angola en
Cuba al weten akkoord te gaan
met de overeenkomst.

Zuid-Afrika heeft jarenlang VN-
resoluties waarin werd opgeroe-
pen tot een onafhankelijk Nami-
bia naast zich neergelegd. Preto-
ria stelde zich op het standpunt
dat onafhankelijkheid voor Na-
mibië pas tot de mogelijkheden
zou behoren als de Cubaanse
troepen uit Angola werden te-
ruggetrokken.

binnen/buitenland

’Effecten pijnlijk, maar niet onaanvaardbaar’

Kabinet: niet tornen
aanbelastingplannen

f^ Van onze parlementsredactie

l v AAG - De door het kabinet gepresenteerde voorstel-ler een vergaande belastinghervorming volgens de
vormen een evenwichtig pakket. Negatieve.ojenseffecten voor bepaalde groepen zijn daarbij onver-

&Va *
Voor de betr<»kkenen zijn diepijnlijk maar niet on-j^ardbaar. Bovendien is door belastingverlaging in deJ^en al getracht een en ander zo goed mogelijk op te van-

Rhc.er Ruding (Financiën) en zijn, Koning hebben dit
kre mer gisteren laten weten in
Ka^° tic op °Pmerkingen vanuit

over de wetsvoorstellen-
feL s bekend moet de belas-

in 1990 ingaan.
Qatum is volgens Ruding en

tan nog steeds haalbaar. Netto
loc rf plannen 4,1 miljard gulden

uJ"-s Ruding en Koning is het
pr pensen dat door de plannen
1^ "lemen komt, tot een mini-
)j geperkt. Voor specialeverlan-
H ls geen geld meer. Mocht de
tr toch aanvullende maatrege-|Wen, dan zal later bezien moe-
-Ibi *loc *^eze te financiel*en
(, ttnen het beschikbare bedragM miljard.

H Kamer bestaan vooral proble-
Hst

or*d het wegvallen van de al-j_ j?andentoeslag in de belastin-
zouden ruim 600.000

alleenstaanden in inkomen achter-
uit gaan. Ruding en Koning zeggen
nu dat de inkomensachteruitgang
maar voor 250.000 alleenstaanden
uitkomt boven 1 procent. Omgere-
kend gaat het dan om 500 tot 600
gulden. Daarbij is het wegvallen
van aftrekposten al meegerekend.
Indien de alleenstaandentoeslag be-
perkt zou worden tot 50 procent,
zou dit 600 miljoen gulden vergen,
aldus Ruding en Koning. Dat be-
drag kan lager uitvallen als de toe-
slag gekoppeld wordt aan een be-
paalde leeftijdsgroep of een norm
voor het deel van het inkomen dat
aan huur wordt uitgegeven. In de
belastingplannen is overigens geen
rekening gehouden met de invoe-
ring van een vaste jaarpremiein gul-
dens voor het ziekenfonds en de
overheveling van voorzieningen uit
het fonds naar de AWBZ (de opera-
tie-Dekker). Alleenstaanden wor-
den er door 'Dekker' beter van. Het
positieve inkomenseffect ligt tussen
0,75 en 1,25 procent.

De bewindslieden wijzen erop dat
het kabinet nadrukkelijk heeft ge-
kozen voor de middengroepen in de
belastingplannen. Dat is een politie-
ke keuze geweest. Volgens Ruding
en Koning kan bij de middengroe-
pen (met inkomens tussen 41.500 en
83.000 gulden bruto) niet gesproken
worden van 'hoge' inkomens. Bo-
vendien hoopt het kabinet dat door
de koopkrachtverbetering bij deze
groepen, de kansen op werk toene-
men. Nu houden de betrokkenen te
weinig over van elke verdiende gul-
den wegens de hoge drukvan belas-
tingen en premies.

Ruding en Koning gaan overigens
een discussie over draagkracht als
uitgangspunt voor belastingen uit
de weg. Die kan eventueel aan de
orde komen nadat Oort is inge-
voerd.

" Na jaren van diepste geheim-
houdingrolden de VS gisteren in
de woestijn van Palmdale in Ca-
lifornië een zwarte 'onzichtbare
vliegende vleugel' uit een han-
gar: de strategische B-2 Stealth-
bommenwerper in de vorm van
een boemerang met een span-
wijdte van 51 meter. Het is met
een miljard gulden per stuk het
duurste vliegtuig ter wereld,
maar is met 21 meter niet langer
dan een F-15 en ongeveer even
breed als een B-52-bommenwer-
per. Het honingraat composiet-
materiaal heet radar absorbe-
rend te zijn. Contouren zijn vol-
ledig afgevlakt om geenradar te
weerkaatsen, zwarte loodverf
vergroot dit effect. Enige uit-
springende delen zijn de cockpit
en de luchtinlaten voor de vier
straalmotoren.

Granaat per
ongeluk op

Westduits stadje

MÜNSTER - West-
duitse soldaten heb-
ben gisteren per on-
geluk een granaat
afgevuurd op het
stadje Munster in de
deelstaat Nieder-
sachsen. Er raakte
niemand gewond,
heeft de politie mee-
gedeeld.
Tijdens een oefe-
ning vergisten sol-
daten van de 11e
tankdivisie, die in
Oldenburg gelegerd
is, zich in de actiera-
dius van een 203
mm-granaat. De sol-

daten dachten dat
de granaat acht kilo-
meter verder neer
zou komen, maar
het werd 12 km.

Het projectiel sloeg
in in de tuin van een
woning in een bui-

tenwijk van Mun-
ster. Van een aantal
omliggende wonin-
gen braken de rui-
ten, terwijl ver-
scheidene mensen
danig schrokken
van de kracht van
de inslag.

Europese Commissie dreigt met procedure

EG blijft bij verbod
op hormonenvlees VS

BRUSSEL - Hoewel de EG niet
op een handesloorlog met de Ver-
enigde Staten aanstuurt, is zij niet
bereid het besluit om per 1 januari
alle vlees dat met groeihormonen
is behandeld in de hele EG te ver-
bieden, terug te draaien.Wel kon-
digde de Europese Commissie
aan dat zij namens de twaalf EG-
landen bij de wereldconferentie
voor handel en tarieven (GATT)
een procedure tegen de Amerika-
nen zal aanspannen, als die hun
dreigement uitvoeren om met in-
gangvan 1 januariforse heffingen
te gaan leggen op een aantal Euro-
pese landbouwprodukten. Derge-
lijke stappen zijn volgens de EG
in strijd met de internationale
handelsregels van de GATT.

Brussel reageerde gisteren vrij te-
rughoudend op de Amerikaanse
weigeringom in te gaan op de te-
gemoetkomingen die de EG hen
zaterdag had aangeboden. De
Europese Commissie had de
Amerikanen voorgesteld wel de
invoer van met hormonen behan-
deld katten- en hondenvoer toe te
staan en was ook bereid meer hor-
moonvrij vlees van topkwaliteit
(het zg. 'Hilton-beef) in de EG toe
te laten.

De Gemeenschap hoopt alsnog
met de nieuwe Amerikaanse pre-
sident George Bush over deze
zaak tot een akkoord te komen.

Toch gaat de EG zich dekomende
weken zelf ook op tegenmaatrege-
len voorbereiden, om klaar te zijn
voor actie als de Amerikanen- die
veel hormonen in hun vlees doen
- in hun halsstarrige houding vol-
harden. De Commissie kreeg gis-
teren de volle steun van de EG-
ministerraad voor deze ferme op-
stelling,hoewel met name deBrit-
ten en Duitsers aanvankelijk
pleitten voor een uitstel van het
hormonenverbod met een half
jaar. Maar noch de Europese
Commissie, noch de meeste ande-
re lidstaten voelden daar iets
voor.

De komende weken zal de Euro-
pese Commissie blijven proberen
om de Amerikanen op andere ge-
dachten te brengen. Lukt dat niet
en gaan de Amerikanen over tot
het hinderen van de invoer van
een hele lijst van Europese pro-
dukten, dan stapt de Gemeen-
schap naar de GATT (de General
Agreement on Trade and Tariffs).

Freek de Jonge
leidt landelijk.

studentenprotest
UTRECHT - Cabaretier Freek de
Jonge leidt morgen in Den Haag de
landelijke studentenmanifestatie
tegen de bezuinigingen op de stu-
diefinanciering en de kortingen op
de budgetten van de universiteiten,
zoals minister Deetman van Onder-
wijs die wil doorvoeren.
Een woordvoerder van de studen-
tenorganisatie LSVB heeft dat gis-
terochtend bekend gemaakt. De
studenten hopen met hun actie te
bereiken dat de TweedeKamer mi-
nister Deetman dwingt zijn plan-
nen te wijzigen. De studenten pro-
testeren al maanden tegen het
voornemen van Deetman 400 mil-
joen gulden te bezuinigen op de
studiefinanciering. Afgelopen zo-
mer stelde de president van de
rechtbank in Den Haag de studen-
ten in het gelijk en verbood de mi-
nister enkele delen van de Harmo-
nisatiewet uit te voeren, omdat die
strijdig waren met de algemene
rechtsbeginselen. Deetman is te-
gen die uitspraak in beroep gegaan.

Treinbrand:
tien doden

MOSKOU - Tien passagiers zijn vol-
gens de Sovjet-media afgelopen za-
terdag omgekomen bij een trein-
brand in de Sovjetunie. Zeven van
hen zijn in de vlammenzee geble-
ven, terwrjl er drie door rookvergif-
tiging om het leven kwamen. In de
paniek die na de brand ontstond,
slaagdenzij er niet in de trein te ver-
laten. De trein was op wegvan Mos-
kou naar Koestanay in de Centraal-
Aziatische republiek Kazachstan
met 48 passagiers aan boord. Het
vuur ontstond in de lokomotief en
verspreidde zich voordat het trein-
personeel en de brandweerdiensten
konden ingrijpen.

Gasinstituut:
opzet bij helft
gas-explosies

DEN HAAG - Bij een op de twee
aardgas-explosies of- branden met
dodelijke slachtoffers vorig jaar was
opzet in het spel. Naast brandstich-
ting betrof het met name pogingen
tot zelfdoding. Dit blijkt uit het Vei-
ligheidsrapport Aardgasverbruik
1978-1987, dat gisteren is uitge-
bracht door VEG-Gasinstituut, het
centraal technisch instituut van de
gasbedrijven.

Het gasinstituut wijst erop dat het
openzetten van de gaskraan beslist
niet tot een zachte dood door vergif-
tiging leidt. „Integendeel, er kan
juist sprake zijn van een geweldda-
dige dood doorexplosie of een pijn-
lijke dood als gevolg van zware
brandwonden." VEG-gasinstituut
noemt het triest dat vaak ook der-
den onbedoeld persoonlijk letsel of
ernstige materiële schade oplopen.
Volgens het instituut is het voorals-
nog niet mogelijk door middel van
technische voorzieningen pogingen
tot opzet te voorkomen.
Uit het Veiligheidsrapport blijkt
verder dat de afgelopen tien jaarhet
gemiddeld aantal gasongevallen per
jaar gelijk is gebleven. In huis ge-
beuren 97 procent van de ongeval-
len met dodelijke afloop waarbij
geen opzet in het spel is. Volgens
het gasinstituut zijn ze voorname-
lijk aan vergiftiging te wrjten als ge-
volg van vervuilde gasapparaten.
Het gasinstituut telde over de laat-
ste tien jaar gemiddeld 91 gasonge-
vallen per jaar. Vorig jaar kwamen
acht personen om het leven door
vergiftiging. Als gevolg van aard-
gas-explosies of - branden lieten in
1987 vier personen het leven.

Emmy Award
voor TROS

HILVERSUM - De TROS-docu-
mentaire 'De laatste zeven maan-
den - vrouwen in het spoor van
Arme Frank' is in New Vork on-
derscheiden met een Emmy
Award in de categorie 'buiten-
landse documentaires. De
Emmy Award is een van de be-
langrijkste Amerikaanse televi-
sie-onderscheidingen.
'De laatste zeven maanden' werd
gemaakt door producent Willy
Lindwer in nauwe samenwer-
king met de TROS en de BRT.
De film dingteind deze week ook
mee naar een prijs op een tv-fes-
tival in Los Angeles.

PUNT UIT
Gestaakt
" In de Duitse Democratische
Republiek is voor het eerstnaar
aanleiding van protesten van
de bevolking de bouw beëin-
digd van een vuilnisstortplaats
voor afvalstoffen uit het Wes-
ten. De opslagplaats, even ten
noordenvan deOostduitse stad
Magdeburg vlakbij de grens
met de Duitse Bondsrepubliek,
zou in 1989 in bedrijf worden
gesteld in een bijna uitsluitend
agrarisch gebied.

Voeding
" De voedingsgewoonten van
Turkse en Marokkaanse kinde-
ren zijn zeker zo goed als die
van Nederlandse kinderen. Dat
blijkt uit een maandag gehou-
den in Rotterdam en Den Haag.
Nederlandse kinderen zijn
vaak dikker dan de andere
twee groepen, terwijl Neder-
landse kinderen over het alge-
meen ook een hoog cholesterol-
gehalte in het bloed hebben.

Marihuana
" De rijkspolitie Nijmegen
heeft gisteren beslag gelegd op
duizenden kilo's onversneden
marihuana. De handelswaar-
de van de verdovende midde-
len bedraagt 10 a 12 miljoen
gulden. Er zijn nog geen aan-
houdingen verricht.

Bezoek
" De Joegoslavische premier
Pranko Mikulic brengt op 6 en
7 december een bezoek aan Ne-
derland. Volgens het ministerie
van Buitenlandse Zaken gaat
het om 'een voortzetting van de
reeks van vriendschappelijke
contacten' met Joegoslavië.

Aidstest
" Een vijfjarig Haags jongetje
moet over een halfjaar een Aid-
stest ondergaan. Het kind ver-
wondde zich maandag aan een
op straat gevonden injectie-
spuit. In het Haagse Leyen-
burg-ziekenhuis werd de jon-
gen inmiddels al een injectie te-
gen hepatitis B toegediend.

Arafat
" De Amerikaanse regering
heeft nog niet besloten of zij
een visum zal verstrekken aan
Yasir Arafat, de leider van de
Palestijnse Bevrijdingsorga-
nisatie (PLO). Dat hebben
functionarissen van het minis-
terie van Buitenlandse Zaken
in Washington gisteren ge-
zegd. Arafat wil volgende
maand in New Vork de Alge-
mene Vergadering van de Ver-
enigde Naties toespreken. De
PLO-leider, die momenteel in
Egypte is, zei dinsdag van re-
geringsfunctionarissen in Cai-
ro gehoord te hebben dat de
Verenigde Staten zijn visum-
aanvraag, voor 6 en 7 decem-
ber, hebben goedgekeurd.

Verliefd
" De Arnhemse kort geding-
rechter moet een einde maken
aan de avances van een domi-
nee uit Otterlo. De man volgt al
jarenlang op hinderlijke wijze
een onderwijzeres uit Schaars-
bergen. De vrouw verlangt een
straatverbod voor de verliefde
predikant. De dominee ont-
moette de Schaarsbergse in
1980 in het behoudende
Zeeuwse St. Philipsland. Om-
dat het kerkbestuur niet ge-
diend was van de escapades
van de predikant, werd de man
uit zijn ambt gezet. Hij verhuis-
de toen onmiddellijk naar Ot-
terlo om dichter bij zijn gelief-
de te kunnen zijn.

Girofraude
" Het rechercheteam van de
rijks- en gemeentepolitie in Den
Bosch heeft een grootscheepse
fraude met girobetaalkaarten
en Eurocheques opgelost. De
schadewordt geraamd op ruim
een miljoen gulden. Zeven men-
sen zijn in verband met dezaak
aangehouden, drie van hen zit-
ten nog vast. De bende wordt er-
van verdacht sinds vorig jaar
gestolen en vervalste girobe-
taalkaarten en Eurocheques te
verzilveren. Dat gebeurde niet
alleen in Nederland, maar ook
in België, Frankrijk, Spanje,
Italië en Portugal.

Gevechten
" Bij gevechten tussen het
Peruaanse leger en leden van
de Marxistische guerrillabe-
weging 'Lichtend Pad' zijn in
het weekeinde zeven militai-
ren en 25 opstandelingen om-
gekomen.

Inkomen
" Amerikanen verdienen ge-
middeldruim twee maal zoveel
als Sovjetburgers. Ook leven zij
gemiddeld zes jaar langer. In de
Verenigde Staten bedroeg het
gemiddeld inkomen per hoofd
van de bevolking 18.200 dollar
(circa 36.400 gulden). In de Sov-
jetunie was dit 8.362 dollar
(16.724 gulden). Het gemiddel-
de inkomen van de Zwitser
komt in het handboek niet
voor. Volgens de Wereldbank
ligt dit op 21.250 dollar.
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PRIJSTREFFER
jj| OSRAM DULUX® EL

De zuinige
Osram Dulux EL
in 7 Watt (= 40 W.)
en 11 Watt (= 60 W)
biedt 3 grotevoordelen:

yj -80% energiebesparingg % - ca. 8000 branduren
!g - zeer lage prijs.

Nü alleen bij V&D

Jjß*& 39.50
1 VROOM\®DREESMANN VW
Z Zolang de voorraad strekt
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Wilt u als RIJSCHOOLMA-
NAGER zelfstandig plus-
minus ’750,- netto per'
week verdienen? Geselek-teerde kandidaten krijgen
een 80% studiefinanciering,
officieel Kaderschooldiplo-
ma, een eigen auto, tenmin-
ste vier jaar werk en uitste-
kende toekomstmogelijk-
heden. Wij vragen rijbewijs
B, lft. 18-28, IIAVO/LTS-
C-diploma, omgangskun-de, enthousiasme, studie-
zin, doorzettingsvermogen.
Schrift, sollicitatie: KRM,
Industrieweg 71, 5683 CB
Best.

IS NEDERLAND
GEDOEMD ONDER
TE GAAN IN GORE
LIEDERLIJKHEID?
Is uw gezondheid (aids), reinheid en geluk u iets
waard? ...
Bestel het boekje:

ONWETENDHEID IS DE ERGSTE KWAAL
Voor ’ 4- franco huis.
Giro: 2963282. Rabo: 16.78.52.574
T.n.v. Stichting voor recht zonder onderscheid,
postbus 275, 6500 AG Nijmegen.
(De jongeren hebben recht op een eerlijke,
vreugdevolle jeugd.) 9nM

Ö/MDGOaas tr ie hl

middelbaar dienstverlenings- en
gezondheidszorgonderwijs
Grote Gracht 76, 6211 SZ Maastricht
telefoon 043-212446

civiele en consumptief-technische diensten
agogisch werk, verzorging, verpleging
uiterlijke verzorging, mode en kleding
interim algemene schakelopleiding ■ H.A.V.0./M.8.0.

Het bestuur van de stichting M.D.G.O. Maastricht, vraagt
voor de onder zijn beheer staande r.-k. school voor M.D.
G.O. Maasticht
een docent(e) dames/herenkappen
ter vervanging wegens ziekte
De vervanging omvat 25 lessen per week of een
gedeelte daarvan.
Van de docent(e) wordt minimaal een opleiding vakbe-
kwaamheid dames- en herenkappen verwacht.
Sollicitaties gelieve u binnen 8 dagen te richten aan de
voorzitter van het bestuur, p/a Grote Gracht 76, 6211 SZ
Maastricht.
Inlichtingenkunnen worden ingewonnen bij de heer P.J.G.
Bisschops, adjunct-directeur, tel. 043-212446. 91141

CHAUFFEURS gevraagd,
dit lees je regelmatig, con-
clusie, hier is een werkter-rein voor je weggelegd.
Onze cursus chauffeursop-
leiding start weer op 26 no-
vember as. Verkeersschool
Leo Cremers, Reeweg
82/139, Landgraaf, tel. 045--312558/319474. Voor al uwrijbewijzen.
PLAYBOYCLUB kan nog
meisjes plaatsen. Inf. teL04499-1119.
TAXICHAUFFEURS gevr.
voor dag en nacht. Full-
time. Heerenweg 267 Heer-len.

Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg.
M.Gladbach-Köln
BET.TIMM. en mets. Ook
col. Ned. verz. Tel. 045-
-229241 of 229409.
TAXICHAUFFEURS gevr.
v. vaste dienst en parttime
dag- en nachtdienst, WAO-
ers mogelijk, Julianstraat6,
Brunssum.
Met spoed gevr. BANK-
WERKER-LASSERS en
montagewerkers. Montage-
bedrijfWelman 8.V., WoFfs-
berg 2d. 6102 RB Echt, tel.04754-6745.

BEDIÖNDER GRENZEN'
■ .illllSllllilllll^lllil.:; ' r>'% :|lllllillllllll^Ö||È

JU Ut —

Beslist niet voor één gat te vangen, deze moderne witte slaapkamer van Sanders. Voor het ledikant (140x200 cm)"1
de achterwand en de bijpassende nachtkastjes betaalt u tijdelijk maar 1299.-* (zonder bodem en matras).
Maar daarnaast kunt u uw slaapkamer naar hartelust uitbreiden. Met het royale toiletmeubel bijvoorbeeld, en één
meer hoekkasten. Liever parelgrijs dan wit? Geen punt. Ledikant breder of i — '
langer? Sanders levert 't ook in de breedtes 160 en 180 cm en ,C :- «f-*-m^ -f"'"'!
op 210 cm lengte. En wat u ook kiest: u krijgt een eindeloze slaapkamer. L^jdf'! 11 l§ ~l
Een bezoek aan onze showroom maakt dat snel duidelijk. MFIIRFI^TAD
* Deze aanbieding is geldig t/m 17 december 1988. I

Amilerdam,Overtoom 557, til. 020■ 184733.Beverwijk, Parallelweg 120, tel.02510-20816. Groningen, Protonslraol 8, tel. 050-184022. Kerkrode, Volkenhuiienerloon 20, tel.045" "Utrecht, Winthonlloon 4, tel. 030- 889144. Donderdag koopavond. ,a
Berkel/ Rodonri|i, Industrieweg 19, tel. 01891 -13855. Duiven, hïeimgraof 4, lel. 08303 -15151. Hottom, Industrieweg 2, tel. 05206- 41131 Ooiterhoiit-Zuid, Benelixweg 3, til. 01»"0'

Son, Ekkinrijt 237, til. 04990- 72065. Vlaardingen, Horingbuiiweg 33, tel. 010 - 4359800. Vrijdag koopavond.
I j

LEERLING-BROOD-
/BANKETBAKEER ge-
vraagd (m/v). Br. o. nr. HO. 629 aan Limb. Dagblad,
Kouvenderstr. 215, 6431 HE
Hoensbroek.
Gevr. POMPBEDIENDE
servicestation Vitesse
Schelsberg 130 Heerlen.
Vandaag tussen 14-16 uur
melden.
Bowling Hoeve de Aar
vraagt ervaren HORECA-
PERSONEEL voor partti-
me-dienst, ml. tel. 045-
-714432 na 14 uur.
Examinierte PLEGE-
KRAFTE für Aachener Al-
tenheim gesucht. Bewer-
bung unter Nr. 586 HK,
L.D. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Dringend leuk MEISJE ge-
zocht voor excl. club. 04490-
-52942, 14-17 uur.
MEISJE gevraagd voor pri-
vé en escort. Tel. 045-228975
Net meisje voor PRIVÉ-
CLUB met garantieloon.
Tel. 045-420042.
Parttime TAXICHAUF-
FEURS gevraagd. Pers.
melden Hompertsweg 12
Schaesberg.
ORKEST gevraagd, duo ol
trio voor fam.feestavond op
31 december. Gaarne telef.
reactie: 045-225273.
KAPSTER en weekend-
kapster gevr. kapsalon Jas-
pers, Bautscherw. 44, Heer-lerbaan, 045-413455.

Club Pallast te Vaals vraagt
nog enkele DAMES. Tel.
04454-1195.
KAPSTER gevr. part-time,
moet zelfst. kunnen wer-ken. Hairstyling Trudy
Wiertz, Heiveldstr. 60,
Kerkrade-W., tel. 045-
-412010.
WERKSTER gezocht voor
één ochtend p. week Ha-
merstr. 5, Heerlen, 045-
-711525.

NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-3121547-
-312709.

G.V.L. RESTAURA^Gespecialiseerd in ëffniging, gevelrenovati%
derafdichting en voeSjj
ken, vochtwering m^j
schr. gar. Tevens SVJ
van eiken meubelen, "*j
plaatwerk, velgen etc-
inl.: tel 045-225000-^Dakdekkersbedrijf M- 3
is en blijft het verü°sadres voor al uw.flWERKZAAMHEDEN'
045-451862. A
HANS LIPS voor tinjjj
dak- en zinkwerk rn?J
rantie. Vr. vrijbl. adv***'
ferte. Bel 045-453818^j
SIERPLEISTEREN, ,4
cadoren, alle soorte'Sf)
bouwingswerkzaamnc
045-216666.

U-CvA/JL COUC
Zevenkadotips

voor donkere
dagen

< Halogeen vloerlamp^^
a\ J. üt/»

\. ./ -iÉH i^Hk. "o\^ ..WWW BS "Halogeen burolamp Amt. jü » i

'SJ^r oo/^ jdHü^ni^k. ■r °°

X^ \ A-atfopn/s r) r) s^ ~
I van 49.95 i/oor J 1kadopnisAASO \ Vloerlamp ' s,

fcidopn/5 (34,,50gg ■ & *

Speciaal voor de donkere feestdagen heeft Decorette voor u
een kadokollektie fraai vormgegeven lichtpuntjes. (Voor
heldere prijzen natuurlijk!) In diverse stijlen en kleuren,
zodat er naar hartelust gekombineerd kan worden. Bijvoor-
beeld met vloerbedekking, gordijnstof, behang, zonwering ilii&en verf. Want dat heeft Decorette ook.

Decorette van Wersch, Heerlen, Bongerd 19, tel. 045-713581
Decorette deParel, Brunssum, W.C. de Parel, 17, tel. 045-273266.

Decorette de Bijenkorf, Hoensbroek, Kouvenderstraat 59-61, tel. 045-212838.
Decorette 't Verfhuis, Sittard, Limbrichterstraat 4, tel. 04490-15080

Decorette geeftkleur aan jehuis

DECO-TRICOT B.V.
Holleweg 29, Sittard

vraagt voor spoedige indiensttreding enkele

leerling-breiers
Aangezien in deze afdeling in drie ploegen
wordt gewerkt, minimum leeftijd 18 jaar.

Aanmelden tussen 9.00 en 12.00 uur bij dhr.
Schings, kantoor Holleweg 29, Sittard.

91004

Voor Heerlen vragen wij

bezorgers m/v
die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur

's ochtends onze krant te bezorgen.
Melden: Limburgs Dagblad, In de Cramer 37,

Heerlen, tel. 739376

Limburgs Dagblad
L J

.■mm*-*^^ De kan-kan-voordeliger! Onze panties zijn nu wel erg pikant geprijs^m
I^^ Gemaakt van de beste garens en aan 29controles onderworpen. I \
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’Iedereen kon schizofreen worden verklaard’

Misbruik psychiatrie
in Sovjetunie bekend

Van de redactie buitenland
MOSKOU - De Russische psy-
chiater MichailBoejanov heeft in
en artikel in het onderwijsblad

Jttsjitelskaja Gazeta toegegeven
"kt vooral in de jarenzeventig op
pote schaal politieke dissiden-
*n krankzinnig werden ver-
Waard en in psychiatrische in-
entingen opgesloten. In een
"'storisch overzicht over de psy-
Spitatrie in de Sovjetunie staat
°°ejanov uitvoerig stil bij deze
Praktijken, die volgens sommi-
|eri al zijn begonnen onder Josef
stalin.

""■ Januari van dit jaar is er een
wet van kracht gewor-aen > die het opsluiten van een

Westelijk normaal persoon incc.n psychiatrische inrichting tot
bestempelt. Tot voor

Korte tijd is van hogerhand
?teeds ontkend dat dissidenten'n dergelijke inrichtingen wer-
Sen 'opgeborgen.
B°ejanov8°ejanov schrijft dat met de ge-

dwongen opsluiting in een in-
richting van de bioloog en dissi-
dent Zhores Medvedev in 1970
„een nieuw hoofdstuk" begon in
de geschiedenis van de Sovjet-
psychiatrie. Medvedev, de broer
van de historicus Roy Medvedev,
werd vrijgelaten, nadat door an-
dere dissidenten, onder wie An-
drei Sacharov, om zijn vrijlating
was gevraagd. Zhores Medvedev
woont nu in Groot-Brittannië.

De psychiater Andrei Koryagin
werd in 1981 zelf in een inrich-
ting opgesloten, nadat hij de
autoriteiten nog eens omstandig
van deze, nu gewraakte praktijk
had beschuldigd. Koryagin
kreeg vorig jaaramnestie en is na
zijn vrijlating uit een werkkamp
naar Zwitserland geëmigreerd.
De regering heeft hem later zijn
Sovjet-staatsburgerschap ontno-
men, omdat hij het „aanzien van

de Sovjetunie" had geschaad
Na deaantijgingen van Koryagin
stelden de VS en Groot-Brittan-
nië in 1983 pogingen in het werk
om de Sovjetunie te laten roye-
ren als lid van de Wereldassocia-
tie voor Psychiatrie, maar nog in
hetzelfde jaar verlieten de Sov-
jets zelf de organisatie.

Boejanov geeft ook inzicht in de
manier waarop de dissidenten

„krankzinnig" werdenverklaard.
Hij beschrijft hoe vooral plaatse-
lijke partij- en politiefunctiona-
rissen druk uitoefenden op psy-
chiaters om dissdenten gek te
verklaren.

Psychiaters maakten daarbij
vaak gebruik van een marxis-
tisch-leninistische definitie van
schizofrenie. „Alles is in bewe-
ging, alles verandert, vandaag
heerst de ene tendens, morgen
een andere - dat zit in de dialec-
tiek," zo luidde volgens Boeja-
nov ongeveer deze „definitie".
Hij voegt daaraan toe dat daar-
mee „iedereen schizofreen kan
worden verklaard.

Boejanov prijst de maatregelen
die het Kremlin heeft genomen
om de verpleging van geesteszie-
ken te verbeteren, maar meent
dat het nodig is om de fouten uit
het verleden, die volgens hem
„bewust gemaakt" zijn, onder
ogen te zien.

Handelsverdarg
R Vufc^. «berale oppositie onder leiding
L,' JohnTurnerheeft in een storm-
Rhri Se verkiezingscampagne het
jvJ^lsaccoord tot de inzet van de
Vft 2ingen Semaakt- Mulroney
Ik "- ditverdrag op 2 januaridit jaar
11" President Reagan getekend,

maar Canada heeft het verdrag nog
niet geratificeerd. Turner ageerde
tegen het verdrag met het argument
dat een dergelijk verdrag Canada
tot een wingewestvan deVerenigde
Staten zou maken.
Economische afhankelijkheid van
deVerenigde Staten zou de nationa-
le identiteit van Canada in gevaar
brengen. Met name trachtte de libe-
rale oppositie de kiezers er van te
overtuigen dat de Canadese sociale
voorzieningen in gevaarzouden ko-
men als gevolg van het handelsver-
drag. Anders dan deVerenigde Sta-
ten volgt Canada meer hetEuropese
voorbeeld inzake ziektekosten- .en
werkloosheidsvoorzieningen.
De vraag was of de Amerikanen in
het kader van het handelsakkoord
dergelijke sociale voorzieningen in
Canada als een vorm van ongeoor-
loofde subsidievan de Canadese ar-
beider zou kunnen aanvechten. Het
argument is dat de sociale voorzie-
ningen van de Canadese werkne-
mer ten nadelewerken van de Ame-
rikaanse werknemer die niet over
gelijksoortige sociale rechten be-
schikt.

Identiteit
Aanvankelijk sloeg de retoriek van
Turner, die Mulroney als een lakei
van de Amerikaanse president Rea-
gan afschilderde aan, maar in de af-
gelopen week heeft Mulroney het
kiezersvolk er van kunnen overtui-
gen dat het niet zo een vaart zou lo-
pen, en dater geen sprakevan is dat
als gevolg van het handelslacoord
het sociale systeem van Canada en
de nationale identiteit gevaar zou-
den lopen.
Mulroney is deeerste Canadese pre-
mier in de laatste 35 jaar die twee
opeenvolgende verkiezingen ge-
wonnen heeft. Hij kwam in' 1984 aan
demacht, en beschikteover een rui-
me parlementaire meerderheid van
210 zetels.

Overtrokken
Om de waarheid gaat het allang niet meer. We-
tenschappers die met de statistieken in de hand
aantonen dat bij voorbeeld het aantal verkrach-
tingen in Servië hoger ligt dan in Kosovo, vin-
den geen gehoor. Voor redelijkheid is geen
plaats in een gebied waar de etnische tegenstel-
lingen niet van vandaag of gisteren zijn. Vijf-
honderd jaarrivaliteit zijn meer dan voldoende
om iedere uit de hand gelopen kroegruzie, een
conflict tussen buren om een stuk grond, een
wat al te vrijmoedige benadering van een Ser-
visch meisje, op te blazen tot buitengewone pro-
porties en aan het 'Albanese terrorisme' toe te
schrijven.

Bij de Serviërs gaat die propaganda er in als
koek. De onvrede in Joegoslavië's grootste van

de zes republieken is groot. Met afgunst wordt
gekeken naar de relatieve welvaart in de repu-
blieken Slovenië en Kroatië, want daar vergelij-
ken de Serven zich het liefst mee. Werkloosheid
en armoede hebben buiten de ook Servische
hoofdstad Beograd naar verhouding harder toe-
geslagen dan in de beide andere noordelijke re-
publieken. De invloedvan Servië op de landelij-
ke politiek is, zo voelen de Serviërs het aan, veel
te gering. Milosevic heeft die onvrede handig
aangegrepen. Door in te spelen op nationalisti-
sche sentimenten wordt de aandacht afgeleid
van de verantwoordelijkheid die ook de Servi-
sche partijleiding heeft voor de economische
crisis.

Omstreden
En waar die kritiek wel komt, in fabrieken, be-
drijven, schudt Milosevic een andere troefkaart
uit de mouw: dievan de aanval op corrupte lei-
ders in andere republieken, op het falen van de
landelijke partijtop en de landsregering vanuit
een sterke centrale positie economisch en poli-
tiek orde op zaken te stellen, op het uitblijven
van werkelijke economische hervormingen. De
combinatie van eng nationalisme en econo-
misch liberalisme maakt Milosevic in Servië een

volksheld en daarbuiten, vooral in de partijtop-
pen van de andere republieken, een gehaat man.
Om Joegoslavië te 'veroveren', moet de Servi-
sche leider echter eerst in eigen huis orde op za-
ken stellen. Een wijziging van de Servische
grondwet moet Servië de bestuurlijke bevoegd-
heden teruggeven die het in 1974 kwijtraakte,
toen TitoKosovo en de andere provincie op Ser-
visch gebied, Vojvodina, per nieuwe grondwet
grotere autonomie toekende. Wat Milosevic wil,
is dat Servië volledige zeggenschap krijgt over
de 'buitenlandse politiek' van beide provincies,
uiteraard vooral Kosovo vanwege de relaties
met Albanië, en de controle over politie en
rechtspraak.

Patstelling
Het vervelende voor de Servische partijleider is
echter dat de grondwet voorschrijft dat de pro-
vinciale partij en regering met een dergelijke
overdracht van bestuursbevoegdheden moeten
instemmen. De voormalige partijleiding in Voj-
vodina weigerde dat, evenals de partijleidingen
het provinciebestuur in Kosovo.
In Vojvodina slaagde Milosevic er ruim een
maand geleden in dankzij een omsingeling van
het partijbureau in hoofdstad Novi Sad door
meer dan honderdduizend betogers de provin-
ciale top tot aftreden te dwingen. In Kosovo ech-
ter hield het partijbestuur, onder aanvoering
van Jasari en Vlasi, hardnekkig stand.
Kort voor de bijeenkomst van het landelijke
centraal comité, begin oktober, eiste de Servi-
sche partijleiding het ontslag van de totale par-
tijtop in Kosovo. Maar Jasari gaf, tot grote woe-
devan Milosevic, niet toe. Milosevic leed vervol-
gens een nederlaag in het centraal comité, toen
zijn eisen tot verandering van de leiding in Ko-
sovo, die volgens hem onvoldoende optreedt te-

gen het Albanese nationalisme en de veiligheid
van de Servische minderheid niet kan garande-
ren, door de vergadering niet volledig werden
gehonoreerd.

Een uitweg uit de huidige patstelling lijkt voor-
lopig niet in zicht. Milosevic heeft zijn politieke
lot aan de Servische 'eindoverwinning' verbon-
den, Albanese leiders als Jasari en Vlasi kunnen
niet instemmen met de Servische eisen, omdat
zij anders het vertrouwen van de eigen achter-
ban verliezen. Intussen ligt in Kosovo een ex-
plosie van opgekropte emoties dreigend op de
loer.

SLOBODAN MILOSEVIC
„..jij bent onze leider.."

Milosevicverbindt politieke lot aan Servische ’eindoverwinning’

Strijd om Kosovo nog
lang niet gestreden

Van onze correspondent

r^LGRADO - „Aan ons de zege," riep de Servi-ce partijleider Slobodan Milosevic afgelopen
>aterdag ruim 800.000 demonstranten toe in de
°egoslavische hoofdstad Belgrado. Tomeloos

„Slobodan," scandeerde de mas-
,£■ -Jij bent onze leider." Maandag, op de eerste
c

a8 van de partijconferentie van de Servische
°""n.rnunisten, deed Milosevic het nog eens dun-nes over. In Kosovo is sprake van volkeren-

ra°ord, zei hij in een anderhalf uur durendee- „Onze Servische broeders worden door Al-
L^ese nationalisten vernederd, beroofd en uit
d
Ur* huizen verjaagd. Maar ik beloof jullie, dat

0^ Problemen in Kosovo op korte termijn door
Al}"s worden opgelost."
applaus van de kameraden. Maar in de zaal
storik het toch minder overtuigend dan op
jVr?at- De Servische communisten, Slobodan> y'osevic voorop, weten maar al te goed dat de
J^g om Kosovo' nog lang niet voorbij, laat

gewonnen is., orige week donderdag barstte in Kosovo de
J"""*"». De Albanese bevolking van deze autono-
uj? Provincie op het grondgebied van de repu-
Jlek Servië liet zien dat niet alleen Milosevic
kJJJ duizenden de straat op kan jagen teneinde
Antieke winst te behalen. Het ontslag van twee

partijfunctionarissen, de voorzitster
rt? t

n het politbureauKacusa Jasari en een lid van
't dagelijks bestuur van de partij in Kosovo,
cm Vlasi, was de druppel die de emmer van

voor de 1,8 miljoen etnische Alba-
y 2en deed overlopen.

het platteland trokken zij naar Pristina,oneeuw en kou trotserend. Maandenlang kreeg
J* Albanese meerderheid in deze door armoede
J 1Werkloosheid geteisterde provincie via deervische media te horen hoe onmenselijk zij

omgaat met de 200.000 zielen tellende Servische
minderheid. Verkrachting, landroof, geweld, de
Serven in Kosovo staan er volgens Milosevic en
zijn propagandamachine dagelijks aan bloot. In
Kosovo heerst de contra-revolutie, Albanese ex-
tremisten proberen deze provincie door middel
van terreur in handen van de volksrepubliek Al-
banië te spelen, schreeuwt de Servische pers.

binnen/buitenland

Senaat zal nu omstreden handelsverdrag met VS goedkeuren

Premier Mulroney wint
Canadese verkiezingen

Van onze correspondent

- De conservatieve Canadese premier Brian Mulro-
y heeft de algemene verkiezingen in Canada gewonnen. De

i °§ressieve Conservatieve Partij van de Canadese premier

aLn in het nieuwe Lagerhuis over 169 zetels beschikken, een
datUlte meerderheid. De overwinning van Mulroney betekent
jp de Canadese senaat, waar de liberale oppositie een meer-
heid heeft, het vrijhandelsverdag met de Verenigde Staten

°edig zal ratificeren.
Vndut y^f heeft van tevoren beloofd
ij| n"J een ja-woord van de kiezer

en in dat geval zijn
V^'J in de senaat opdracht zal ge-
°Ud V°orratificatie te stemmen. Het
OvJf Lagerhuis, waar Mulroney

Keen meel*derheid beschikte,
tj. °et verdrag al goedgekeurd.
KL Vl"ijhandelsverdrag was de inzet
L' de heftigste verkiezingscam-
[Vo]ne dieCanada ooit heeft gekend.
lL6er"-s de voorspelling van de Ca-
KrÜfe televisie» gedaan nadat de
E!miokalen aan de westkust geslo-
L^aren, za l de partij van Mulro-
feiV 0 van de 295 zetels in het La-
& »>uis krijgen, 22 meer dan nodig
L T°°r een absolute meerderheid,
k partij krijgt 82 zetels, en
realistische partij 44.

" Een uitgelatenfamilie Mulroney nadat gistermorgen duidelijk werd dat de Canadese premier
de verkiezingen zou winnen.

Bush kiest bekwame conservatieve ideoloog

Ex-senator Tower
defensieminister
Van onze correspondent

WASHINGTON - De toekomstige
Amerikaanse president George
Bush zal ex-senator JohnTower be-
noemen tot minister van defensie.
Dit meldt de New Vork Times. De
krant baseert zich op niet nader ge-
noemde functionarissen van het
team rond Bush.
De voormalige senator van Texas is
een van de belangrijkste conserva-
tieve republikeinse experts op het
gebied van defensie. Tower krijgt
de post aangeboden op voorwaarde
dat hij een sterke manager aantrekt
als tweede man, die van buiten het
Pentagon moet komen. Er is enig
touwtrekken geweest tussen de
naaste medewerkers van George
Bush over de vraag of denieuwe mi-
nister van defensie in de eerste
plaats een politicus moet zijn, dan
wel een manager.

Naar verluidt pleitte de toekomstige
ministervan buitenlandsezaken Ja-
mes Baker voor een manager, om-
dat er op defensie de komende jaren
drastisch bezuinigd moet worden in
verband met het Amerikaans begro-
tingstekort. De keuze is uiteindelijk
op een bekwame conservatieve
ideoloog gevallen, die echter moet
samenwerken met een nog nader te
benoemen niet ideologische burea-
craat.
Wat dat voor de nodige bezuinigin-
gen op defensie zal betekenen, valt
nog niet te overzien. Tower staat be-
kent als een man die in beginsel de
enorme militaire investering van
Reagan-regering heeft gesteund,
maar tevens over realiteitszin be-

schikt wat betreft de grenzen van
het haalbare en betaalbare.

Rehabilitatie
zoon Trotski

MOSKOU - Het hooggerechtshofin
Moskou heeft de zoon van Trotski,
Sergei Sedov, gerehabiliteerd. Het
hof, dat duizenden beroepszaken
behandelt tegen doodvonnissen die
in de tijd van Stalins zuiveringen
werden uitgesproken, trok alle be-
schuldigingen tegen Sedov in. De
uitspraak lijkt een voorzichtige stap
in de richting van een rehabiltatie
van Trotski zelf, die in 1940 in Mexi-
co in opdracht van Stalin werd ver-
moord.
Sergei Sedov bleef in de Sovjetunie
achter toen zijn vader en zijn broer
Lev in 1929 in ballingschap gingen.
Hij bemoeide zich doorgaans niet
met politiek, maar tijdens de eerste
zuiveringsgolf in de jaren dertig
werd hij gearresteerd en veroor-
deeld tot vijf jaar werkkamp we-
gens samenzwering tegen de staat.
Drie jaar later werd hij vanuit het
kamp overgebracht naar Moskou en
doodgeschoten.

Respect
John Tower, voormalig Republi-
keins senator van Texas, wordt in
Washington zeer gerespecteerd. Hij
was voorzitter van de commissie die
op verzoek van president Reagan
een eerste onderzoek instelde naar
de Iran-Contra-affaire begin 1987.
De commissie-Tower bracht een
vernietigendrapport uit over de ma-
nier waarop president Reagan zijn
taak vervulde. Ernstige kritiek had
de commissie ook op de organisatie
van het Witte Huis en het functione-
ren van de Nationale Veiligheids-
raad. Vice-president Bush werd
door de Tower commissie niet be-
kritiseerd.

Secretaris
Juliana

overleden
DEN HAAG - Mr J. van der Hoe-
ven, van 1957 tot 1980 particulier se-
cretaris van koningin Juliana, is
maandag op 75-jarige leeftijd over-
leden. Tot zijn overlijden was hij
nog in speciale dienst van de prin-
ses.Van van der Hoeven wordt ge-
zegd dat hij indertijd grote invloed
had op de vorstin. Hij was een van
haar belangrijkste medewerkers,
belast met taken als het bijhouden
van haar evenementenagenda, het
schrijven van brieven en het voor-
bereiden van werkbezoeken. Hij
schreef ook haar kersttoespraken.

De in Amsterdam geboren Van der
Hoeven bekleedde diverse functies
op sociaal terrein. Zo was hij onder
meer secretaris van de Vereniging
'Kinderzorg' in Haarlem en vice-
voorzitter van deVereniging tot ver-
pleging van Lijders aan vallende
ziekte en voorzitter van de Stichting
Nederlands Kinderhulpplan en de
Stichting voor Joodse studiën.

Van der Hoeven, onderscheiden
met het erekruis in de Huisorde van
Oranje, kwam in contact met het ko-
ninklijk huis na het verschijnen van
zijn boek 'Scheel engeltje', dat zijn
ervaringen met mongoloïde kinde-
ren beschrijft. Een van zijn kinde-
ren was ook een mongooltje.

Voor zijn functie als secretaris was
Van der Hoeven werkzaam als ad-
vocaat en procureur in Haarlem.

Dordtse huisarts
al eerder berispt

DORDRECHT - De in opspraak ge-
raakte Dordtse huisarts, die vorige
week heeft geweigerd 's nachts een
ernstig ziek meisje te bezoeken
waarna het meisje enige uren later
overleed, zou al eens door het Me-
disch Tuchtcollege zijn berispt. Hij
zou zich acht jaar geleden hebben
schuldig gemaakt aan 'handelingen
die het vertrouwen in de medische
stand ondermijnen. Hij zou hebben
geweigerd om een ernstig verbran-
de patiënt te bezoeken, omdat hij
naar zijn meningtoch niets zou kun-
nen doen.

Een woordvoerster van het Medisch
Tuchtcollege wil niet ingaan op
deze berichten. Of derol van de arts

bij het overlijden van het Dordtse
meisje bij het Tuchtcollege aanhan-
gig wordt gemaakt, kon de woord-
voerster niet zeggen. „Die zaak ligt
nu bij de geneeskundige inspectie",
verklaart zij.

De betrokken huisarts is inmiddels
ondergedoken, omdat hij en zijn ge-
zin door onbekenden met de dood
zijn bedreigd.

Het oriënterend onderzoek van de
justitie is volgens de Dordtse offi-
cier mr J. van Zon nog niet afge-
rond. „Dit kan nog wel enige dagen
duren," zegt hij. „De familie moe»
nog worden gehoord."
Het meisje is gisteren begraven.

s. [ADVERTENTIE)

BEELD en GELUID

/TDEJ\HOh<IGMANSTRAAT 55 HEERLEN
(schuin tegenover Postkantoor)
Tel. 045 - 71 68 30

" Alle apparatuur bezorgd

" Eigen technische dienst

" Consumenten-
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Ag 'n Sportiefkado-idee:
NewßalanceT-680
Comfortabeleleren tennisschoen, met nubuckleerversterkt; J&» , '-^jJIHÉkP
Slijtvaste 2-hardhedenaangespotenPU-zool. /%,, &' p

m* Heerlen, Homeruspassage6,o4s-717779.
Perry Sport vindt u in: Alkmaar, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Arnhem, Oen Bosch, Breda, Eindhoven, Emmen, Enschede, -^SHIZQF
Goes, Groningen, Oen Haag, Haarlem, Heerlen, Hilversum, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Rijswijk, Sliedrecht,Tilburg en Utrecht. ■ »'■ —
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In een goedeFino i .hoort een Spaanseo 1 *" A U /T\V ;"1 Hooghoudt
épl <% m-nk -m. -ttjWfW -rnX/WW Af%. \ mm\\Y*m\'m.«m\.+\.mT> (1 ) jongejenever
ftj M WW ■ VVVVtlflLj\ I IBJ frA"*, JJ Wi ' 'iccr4**«--3llllllllllCi UIUI3. Öff i j 1Q45 1

Verhoeven Bokma jonge
Wat met wijn beslist niet mag, moet met Sherry. Als wijn namelijk met zuurstof in jongejenever korenwijn

aanraking komt, gaat dat tenkoste van de smaak. 'lltcr P me' glas

Bij sherry doet zuurstof juist goed Terwijl de sherryop vat ligt te njpen, vormt zich - 'li IJ^ #fp"V /% /%QC
op bijna magische wijze - een laag witte schimmel. Dat is de "Flor" en die geeft Fino Aé\.m J j
sherry een zo aparte geur en lichte kleur. Üfl» *

De hoeveelheid Flor in het vatbepaalt de soort sherry: Oloroso, Amontillado ofFino. flKrvtltVan die droge tot zeer droge, goudbleke Fino's heeft Alberto er deze week zeven in gg| ||^. p
de aanbieding. * ft^*.. ..--.sa-s'-a'sssS'''''''1'1-'-~- 4&É&&lf!f!f!l!P&f!lM "vt""****' '- BB -

K^B^ HB^lt : - i^ai^^^ra wttSanSSÊ^^MC^rt^^TV^'^llf^ WWBBSj'BBJP^BJjBJpB*'*

_
l'SR'S* — . p^ *^-.-. „..-'«>

Harveys sherryFino Tico, Manzanilla ofMargarita Ê \r %J -\ OQ^. 0.7 literA9- # 4» 10. 13.

ÉP ■ 'Vd.'; ï* m—« —. r <<■» jSAwjÊÊÊBÊBÊAWA "** in■BK ■j . *£*- :S/ s\ L j » ) ;■■ £BSM«B9J BBBBaBWBgiBBMIBBt'SBBESBE .i***\ f I

HB H -": "'■ iv .3* <f. '■■■* fißP^flH ''am BmBBBf-^V"» ">:***»«*- jMp "JL

iBBBBBB: *s **J5!T* JSSkWW ■ 'rt'èft "^w*tt"* [ 3f
wis -' W'^mXXWW mMA^^mv wmW

'ws'w''"-. ~".,'- /*. . .."" jJhk vvni^Kv

Garvey sherry San Patricio 0.7 Kter-B^sr # 5^ a7l,ur-3^5

Pedro Domecq sherryLa Ina0.7 liter 44t95- II I I|| |*4> | tl■ tCTWBg^ | J /|^
ö ; JPBBI Wik,.... MËm \ l' :<*"*^JiJj* g S IrJI BPBJ I "-%". '"«fc % ''».* *^ ' Martell r'fteimessa\ M ' cognac VS.O.R U ;;^ii' im m « ' \Wm\ WÊÉm m- *&&*€%. o.7iiter-^%- u^sa\illW** ? Bril ■»" % * "*« jr^oc; tpi i~SS i Wmx^ÊW^a lIhNIPM» Four Roses /^ IJ"J Hennessy

' BÜBff^ aJK^^ whisky TTrf^» cognac V.S.
| M|J| P* 0.7 liter-3éé« 0.7 liter46#s

Tio Pepe sherry 0.7 liter42^s I * *" *&%Jm DA.

t^_ - .mmftmm . B^^^. -v. "j*;jß

Rey de Qro sherry Manzanilla 0.7 liter^9s- W^S^ IJÉLJ IVSl^öil
jfi Wff'iW-i *23 f!■ Hk JosephGuy Crème de

MiiiM i £%. WÊ l' BS *** cognac Grand Marnier
[Ij .CK"^" IP ILsZ^B »««"■:»»: 0.7 liter-a&95

_
0.7 liter-2ft95-

Osborne sherry El Toro 0.7 liter-7->95- m m Wb £Zr\
*êWmmm~. iimrrrn— ïirirrr ,n,m

,r <m<m<iw.tfflAWmy,,,.. mW V jBMIIj—N. «| ||^ P^. offleyPort ®iÜBIV / ,;.--? :jJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ| ■■'■>:■..m '/.'■-■ '-f' 'i ÏKi.-' 1 W&to, :--*<#i*1*- rood ofWit ü"■ / :
>^ !g:-| j f^lmmmmssmm» fïf^r 0.7 liter44^s

Fh — On ;P^:; m "I *X95 L j

rnl*"^ ï"- 'S WÉÊJÊÉÊi""® WÉM3Ïk WÊ* Southern Piat Morgon_ tX> WmWmmmW^i MpP'"'''""^^*^^^ Comfort 0.7 liter11 "5 'rrrW WËUf 0.7 liter3*95 16*5-

Sandeman sherry Seco 0.7 liter w^l^ pBS
■ Patemina Ba.

nr . i ii , e BandaAzul £?"
Wuinen met sherryschenken op z n Spaans. °751,ter-8:96" s"^^k

Sherryschenken op zn Spaans is een kunst. Van grote hoogte gieten ze daar, met de firff {^l | 795 MSSEXSR Bk»zogenaamde "Venencia" het kostelijke vocht feilloos in het smalle glas. / " <Pr^Kom naar uw Alberto, koop een fles sherry enkijk wat üer van terecht brengt. I! | Hl jfp Jj^'-
' 4Lukt het u zonder morsen, dan ontvangt u een fles sherry+ 2 glazen, ofeen set Amstel 1870 * **. f|£^

van 6 sherryglazen, of een bioscoopbon t.w.v. f 10.-.
0"^od ass- 4« (J^J

Evita + PiatBourgogne 1986Fourcas I
miniatuur gratis 0.7 liter-45.95- vDupréA.C. lIJJ IV

|B| 1 liter "Se^'r Listrac-Médoc

v"> ioir "/^tllllM ïlal mé mm)
\ i' Apricot Brandy Crème de Cacao /Am ■BvJ BvJ Bl IB BJBBJ fIB BBj BBJ f

H7sfcrt*«- 0.751„„*«r /^^■Bl 1 MM*" _■! IL I Ml
JZS5Z££*"" 18?5 18^5 (ylii^*l"^*^

w fv difi^^TO * opdeze TtZZTn automatisch openingsmecha- /«^ DiapifcnPPirtD-^^^s*s::^l\\y Is\1 J —m^ Bedtafel-dienblad van stevig Computer-telefoon met N douchehulp JffEEED/^ nisme en kunsts,of QQE "//AW o cvcunTwaijVuSél/ 3fM^ lB**^! kunststof. Met uitsparingen druktoetsen en 1 geheugenvoor M~~~--^nM nand9reeP J3i95"?/i»Jw / /"^S^V^^Tlv^ £l
fißvhikt unnr na<s PiPktra «n H. ' ls waardoor voorwerpen niet het laatst gekozen nummer. r^ ~ ,fl 'nlrrmnrlrlmrt"rrynhni" \\W Adviesprijs 159,-
-keramische plaat Kookpan 16, verschuiven. Onderstel Eenvoudig aan te sluiten als 2e i£T scherm en afneembare rfC7^/ Ê\\\\\\W Onze DrÜS ë|18en20cm"steelpan14cm., inklaPbai: bestel schouderband [T^Tr^C* J^W\ I Hes;::: « B||3i j"{lSr[?Sl rs^iHTS^i Vjojfiiß^B
ONZE PRIJS ' V-mmm^^^jm\ ' M_^MJI —J ' i^—«JiJ '

1 Op en top mode in winterse stijl
Nieuwe mode die u draagt van december tot en met maart.
Om plaats te maken voor al dat moois,
organiseert de Stad Parijs een

HERFST BRADERIE

defijnste jaren I
van uwleven. ,-■^skJ| M

*m^Or*3ÊÊnÊÊB jl^ -^df^Awr^ m. -MmWi-s». "^fr*s«B *' v -^ t ~ , .«^^BBhHp*^ JÉB]
~' i *4mh|^ii^bl a' 'jêa\ Am^^KUÊi * ' i^Wt!

888jBJ B̂^^^^BBBVBBB îßVJhi^l^^B^fc^ifc^^^ta^^^B^^H^^^^Hß^B^^"^-^ \VABBBMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaßaaß

B\C iflFll^ »%%t\m\\m\ \ 12 maanden! Neem de veiligste weg: een „■■ VnCCP^1 »tinfll\ occasionvanAtro- RENAULT;

V service dieinuw voordeel werw

Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank te
Maastricht d.d. 10 novem-
ber 1988, is Anna Maria
Sophia Henrica Canton,
wonende te Schimmert,
gemeente Nuth, in huize
ip de Bies no. 33, onder

curatele gesteld, met ge-
lijktijdige benoeming van
Maria Wilhelmina Tege-
laers tot curatrice en Jo-
seph Helena Canton tot
toeziend curator, echtelie-
den, beiden wonende te
Sittard aan de Lambertus-
straat no. 14.

Mr. B.M.J.H. Devilee,
Rijksweg Zuid 45,
Sittard.

■bbMbMbIbHbIbMbBH
VEILING

"HANENHOF" GELEEN
Vanmiddag om 14.00 uur vanavond om
19.00 uur en morgenavond om 19.00 uur
kunst-, antiek-, meubilair-, schilderijen,
goud, zilver, perzen en inboedelveiling in
"De Hanenhor te Geleen, tel. 04490-52728
t.o.v. gerechtsdeurwaarder J.L. Dohmen.

Veilingmeester A.C. Pijnenburg.
■■blblbVbVbblbH

sfX&£ I rOVinCie Bureau Bibliotheek
I imkiiVM Postbus 5700

ilySal LIITIDUry 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten
m 172/4748 maken bekend, dat zij bij besluit van

1 november 1988aan Curfs B.V. Mergele^
ploitatie onder een aantal voorschriften *e
gunningen hebben verleend ingevolge da ■Hinderwet, de Wet inzake de luchtveronf8

niging en de Wet geluidhindervoor het uit"
breiden van de mergelgroeve Curfs gele9%
te Meerssen. Het besluit en alleter zake ï^r
stukken liggenter inzage van 24 novemba
1988tot 24 december 1988en wel: - in het
Provinciehuis te Maastricht (bureau Bibü°'
theek) tijdens de werkuren; -in het gemaB ~.
tehuis van Meerssen, Bestuurscentrum, B*
straat 51, afd. Voorlichting, tijdens de we''1' t
ren bovendien 's maandagsvan 17.00uur
20.00 uur. Tot laatstgenoemde datumkan
gen dit besluit beroep worden aangeteke"1
bij de Voorzitter van de Afdeling voor de 9
schillenvan bestuur van deRaad van Sta', (.
a. de aanvrager; b. de betrokken adviseur""'^
degenen, die overeenkomstig artikel 20, *
22, tweede lid of 28, eerste lid, onderc. vB".
deWet algemene bepalingen milieuhyg'B^
bezwaren hebben ingebracht; d. enigean?
belanghebbende, dieaantoont, dat hij red
lijkerwijs niet in staat is geweest (overeen'.^
komstig voornoemde artikelen) bezwaren
te brengen. De beschikking wordt na aflo^rvan deberoepstermijn van kracht, tenzij
deze datum beroep is ingesteld en met t*"-8 $<)
passing van artikel 107 van de Wet op de n j
van State een verzoek is gedaantot schor* .p
van het besluit dan wel tot het treffen van
voorlopige voorziening. Het beroepschrift
moet gericht en verzonden worden aan o.8 p
Voorzitter van de Afdeling voor de geschil
van bestuur,Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-G 8|
venhage. Het verzoek tot schorsing of tot ,

treffen van een voorlopige voorziening m
eveneens worden gericht aan deVoorzit18
van de Afdeling voor de geschillenvan bf'
stuurvan deRaad van State. De beschik*'
wordt nietvan kracht voordat op een zoo"
verzoek is beslist.
Maastricht, 23 november 1988.



Voor twee Brits/lerse betaal-TV-kanalen

Walt Disney werkt
met Murdoch

f W VORK - Het Amerikaanse«usementsconcern Walt Dis-
i' Brit en ews International, een

Co
s onderdeel van het media-

' Hhern Van RuPert Murdoch,
I Von samen een ondernemingr tv-uitzendingen opgericht.

°j*r middel van een zendstation
u en zij twee „betaaltelevisie-

via de satelliet aanbie-
Pubiaan het Britse en net lerse
"am De kanalen krijgen de
Ch "Sky Movies" en „Disney«inner, aldus heeft de direc-t,* van Walt Disney Michael«ner meegedeeld.
Sir
film ovies zal vooral hoofd-
fT}s uitzenden, inclusief de
f 0"J s van Twentieth Century
W i\een dochtermaatschappij
C urdochs News Corpora-
"Vrv 11 van Touchstone Pictu-

Channel is een Ame-aans kabeltelevisienet, dat op
is gezet in 1983 en onge-

veer vier miljoen huishoudens
bereikt met programma's voor
het hele gezin. Groot-Brittannië
en lerland zullen de eerste lan-
den buiten Noordamerika zijn
die Disney Channel via de satel-
liet kunnen ontvangen.

Verder kunnen ook driekanalen
worden ontvangen die zullen
draaien op de inkomsten uit ad-
vertenties en reclame. Hierbij
gaat het om een Europees sport-
kanaal, een 24-uurs nieuwsdienst
en een algemeen amusementska-

naai. Beide ondernemingen,
Walt Disney en News Corpora-
tion, nemen ieder voor vijftig
procent deel in de nieuwe maat-
schappij.

Voor de ontvangst moet de abon-
nee een schotelantenneplaatsen,
die 199 pond sterling (707 gul-
den) zal kosten. De eerste maan-
den is de ontvangst gratis. Ver-
volgens moet worden betaald
voor Sky Movies en Disney
Channel. De twee kanalen zijn
dan alleen te ontvangen met be-

hulp van een decodeerapparaat
dat per maand te huren is voor
twaalf pond (42,70 gulden).

Volgens mediamagnaat Rupert
Murdoch zullen behalve van
Touchstone en Twentieth Centu-
ry Fox in de toekomst ook films
van andere tv-studio's worden
betrokken. De zakenman ver-
wacht dat de onderneming bin-
nen twee tot drie jaar winstge-
vend zal zijn. Murdoch gaat er-
van uit dat de dienst binnen een
jaar één miljoen abonnees heeft.

Disney is eigenaar van een be-
langrijke studio in Holywood en
van amusementsparken in de
Verenigde Staten en in het bui-
tenland. Verder verzorgt Disney
ook uitzendingen voor kabeltele-
visie. Murdochs mediaconcern
omvat kranten, weekbladen, Sky
Channel, het netwerk van Fox
Television en jen aantal locale
tv-stations.

BEURS-OVERZICHT
Uitblinker

- Nedlloyd wasi fe 0 "«e onbetwiste uitblin-
Srs

p deAmsterdamse effecten-
üor p De kooplust laaide op
i een artikel in een blad waar-in winst per aandeel over
Sto if 46 werd voorspeld. Tot
katern net bestuur van het

1 gehmse transportconcern
"^lda i Uc*en °P een winst per, eelvanf3o.
Ü? f^vankelijk de juistheidvanJ^arn »e hebben ontkend ver-

ag ?. Nedlloyd later dat dit be-
ü? dev St was als de boekwinst

'*'ien koop van Tl"ansaviazou
k n meegerekend.

f°ifseSaaerf zaBen' aanleiding tot
',5o die de koers

Va n}"o°g0°g duwden naar eenSOf217- Nedlloyd belandde
?6 Ui« °P de derde plaats van
.Sde* van meest verhandeldena KoninkliJke olie en

Het
f'sterne ulaagde Textlitè bracht(Wiif tend eindelijk zijn half-

ei?rs °aar buiten. Hoewel
v antiP ntlnëen niet ho°ë êe"t^erWtWaren en er al veel was
h n 2akt ln eerdere koersdalin-
V f elf dekoers toch nog f 0,90, *.10.
'tl h3l aigemeen was er sprake
It n redelijk vriendelijke
ö^ncf.^J maar een handelaar,r? her herstel als broosac omzetten laag blijven.

j%grf !mene stemmingsindexNat,' unt tot 96'7- In de in-
lr sectOT konden AkzoV H

ninkhjke Olie iets aantrek-
Vr ""^govens sloot zelfs f 1,30

w °P f61,80.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s .k.
AEGON 84,70 85,00Ahold 84,50 84,60
Akzo 144,10 144,50
A-B.N. 41,20 41,30
Alrenta 161,40 161,70
Amev 51,90 51,80
Amro-Bank 75,70 76,30
Ass. R'dam 137,80 139,50
Bols 134,20 134,20
Borsumn W. 106,00 105,00
Bührm.Tet. 54,00 54,60
C.S.M.eert. 60,50 60,70
Dordtsche P. 203,50 202,50
Elsevier 57,30 57,50
Fokker eert. 22,80 22,30
Gist-Broc.c. 38,70 38,90
Heineken 139,20 139,20Hoogovens 60,50 61,80Hunter Dougl. 71,20 71,20
IntMüller 61,70 61,80KLM 38,40 38,00Kon.Ned.Pap. 41,30 41,80Kon- Olie 219,30 219 50
Nat. Nederl. 61,80 62,50NM.B. 176,00 177,50Nedlloyd Gr. 209,50 217,00
Nijv. Cate 71,00 70,00
Oeé-v.d.Gr. 264,(0 263,00
Pakhoed Hold. 88,00 88 20Philips 30,70 30,70
Robeco 93,20 93,40
Rodamco 153,20 153,30
Rolinco 87,90 87,90
Rorento 60,00 60,00
Stork VMF 23,00 23,20
Unilever 112,20 112,40
Ver.Bezit VNU 87,50 87.10
VOC 28,80 29,10
Wessanen 77,20 77,90
Wolt Kluwer 148,20 148,50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 26,50 26,50
ACF-Holding 51,50 51,30
Ahrend Gr. c 145,50 145,30
Alg.Bank.Ned 42,00 42,10
AsdOpt. Tr. 22.70 23,10
Asd Rubber 7,80 8,10
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 60,00 60,00
Aut.lnd.R'dam 54,00 54,00
BAM-Holding 210,00 210,00
Batenburg 63,00 63,00
Beers 105,00 106,00
Begemann 52,50 52.50Belindo 419,00 419,00Berkei's P. 4,60 4 60
Blyd.-Will. 21,20 21,20
Boer De, Kon. 241,50 241,50
de'BoerWinkelbedr. 54,50 55,70Boskalis W. 9,20 9,20
Boskalis pr- 7,30 7,30

Braat Bouw 899,00 899,00
Burgman-H. 3010,00 300o[oOa
Calvé-Delft c 750,00 751,00
Calvépref.c 4180,00 4120,00
Center Parcs 55,20 55,50
Centr.Suiker 60,50 60,50
Chamotte Unie 9,90 970Cindu-Key 99,50 99,50
Claimindo 405,50 405 50
Cred.LßN 64,50 64,00
Crown v.G.c 61,00 61*20
Desseaux 178,00 176,50
Dordtsche pr. 200,20 200,50Dorp-Groep 38,00 38](X)
Econosto 164,00 164 00EMBA 100,00 100,00
Enraf-N.c. 37,70 39 00
Enks hold. 267,00 275,00
Frans Maas c. 48,50 49,00
Furness 60,70 60,50
Gamma Holding 58,50 57,50
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 25,00 25,00
Geveke 34,00 34*10Giessen-de N. 72,00 72,00
Goudsmit Ed. 138,00 140,00
Grasso's Kon. 70,60 70,50
Grolsch 107,50 108,00
GTI-Holding 131,50 132,50
Hagemeyer 68,20 68,20
H.B.G. 163,50 164,50
HCS Techn 10,50 10,50
Hein Hold 118,00 118,00
Hoek's Mach. 144,00 143,00
Holdoh Hout 420,00 422,00
Holec 14,70 14,70
H.A.L.TT. b 710,00 717,00
Holl.Am.Line 708,00 720,00
Heineken Hid 118,00 118,00
HollSeaS. 1,34 1,28Holl. Kloos 280,00 280,00
Hoop en Co 9.90 10,00
Hunter D.pr. 2,00
ICA Holding 17,00 17,00IGB Holding 31,10 31,00
IHC Caland 16,10 15,70■ Industr. My 147,00 147,00
Ing.Bur.Kondor 565,00 585,00
Kas-Ass. 30,20 30,40
Kempen & Beg. 198,00
Kempen Holding 14,50 14,60
Kiene's Suik. 1220,00 1220,00
KBB 68,50 68,30
KBB (eert.) 67,80 67,80
Kon.Sphinx 57,60 57,60
Koppelpoort H. 249,00 249,50
Krasnapolsky 148,50 148,00
Landré & GI. 36,00 35,80
Macintosh 40,00 40.00
Maxwell Petr. 542,00 550,00
Medicopharma 58,70 59,00
Melia Int. 5.90 5,90
MHV Amsterdam 17,10 17,10
Moeara Enim 960,00 960,00

M.Enim 08-cert 12460,00 12460,00
Moolen en Co 30,60 30,70
Mulder Bosk. 39,00 39,00
Multihouse 10,00 9*90
Mynbouwk. W. 409,00 409,00
Naeff 225,00
NAGRON 44,00 44,50NIB 450,00 450,00
NBM-Amstelland 11,30 1140
NEDAP 242,00 241,50
NKF Hold.cert. 192,50 193,00Ned.Part.Mij 28,00 28,10 eNed.Springst. 7450,00 7000,00
Norit 511,00 513,00
Nutricia 214,00 213,00
Orco Bank c. 74,70 75,00
OTRA 387,50 386,50
Palthe 139,50 139,50
Polynorm 81,00 88,00
Porcel. Fles 112,00 112,00
Ravast 51,30 51,30
Reesink 53,80 54,50
Riva 43,00 43,40
Riva (eert.) 43,00 43,20
Samas Groep 54,00 53,00
Sanders Beh. 72,00 72,50
Sarakreek 34,40 34,40
Schuitema 1070,00 1070,00
Schuttersv. 99,00 99,00
Smit Intern. 21,90 21,90
St.Bankiers c. 24,20 24,50
TelegraafDe 343.00 349,00
Text.Twenthe 203,00 202,00TuUp Comp. 63,90 64,50
Tw.Kabel Hold 105,00 104,00
Tw. en Gudde 95,00 95,00
Übbink 72,00 71,50Union Fiets. 16,30 16,10
Ver.Glasfabr. 201,00 200,00
Verto 57,40 57,00
Volker Stev. 39,30 39,50
Volmae Softw. 81,50 81,70
Vredestein 17,50 17,50
VRG Gem.Bez. 157,70 159,00
Wegener Tyl 154,00 155,00
Westlnvest 18,00 17,80
WoltersKluwer 148,20 148,20
Wyers 53,00 53,00

Beleggingsinstellingen
ABN Aand.f. 63,50 64,00
ABN Beleg.f. 51,40 51,90
Aldollar BF $ 20,40 20,50
Alg.Fondsenb. 204,00 205,00
Alliance Fd 11,50 9,00 aAmba 40,50 40,80
America Fund 233,00 232,00
AmroA.inF. 89,10 89.10
Amro Neth.F. 62,80 62,60
Amro Eur.F. 61,00 60,30
Amvabel 95,00 94,80
Bemco Austr. 61,00 59,80
Bever Belegg. 25,60 25,60

BOGAMIJ 115,00 117,50
Delta Uoyd 36,00 36,00
DP Am. Gr.F. 21,00 20,60
Dp Energy.Res. 32,00 32,00
Eng-H011.8.T.1 1120,00 1120,00
EMF rentefonds 67,60 68,00
Eurinvest(l) 105,00 105,00
Eur.Ass. Tr. 5,00 5,00
EurGrFund 48,00 47 70
Hend.Eur.Gr.F. 146,00 146,00
Henderson Spirit 64,30 64,50
Holland Fund 56,80 56,50
Holl.Obl.Fonds 129,00 129,30
HoU.Pac.F. 95,00 97,00
Interbonds 592,00 592,00
Intereff.soo 30,70 30,70
Intereff.Warr. 202,50 203,00
JapanFund 36,80 36,70
MX Int.Vent. 63,70 63,40
Nat.Res.Fund 1235,00 1235,00
NMBDutch Fund 30,80 30,60
NMBObhg.F. 36,50 36,50
NMBRente F. 101,20 101,30
NMBVast Goed 35,90 35,50
Obam, Belegg. 178,00 178,00
OAMF 14,70 14,70
Orcur.Ned.p. 47,00 47,50
Prosp.lnt.H.l. 10,50 10,50
Rentalent Bel. 1356,80 1356,50
Rentotaal NV 30,90 31,00
Rolinco cum.p 99,50 99,50
Sci/Tech 16,60 17,15
Technology F. 16,00 16 00Tokyo Pac. H. 233,00 234.50Trans Eur.F. 62,40 62,00
Transpac.F. 491,00 491,00
Uni-lnvest 117,50 117,00
Unico Inv.F. 80,00 d 79,70
Unifonds 24,50 24J0VastNed 119,90 12o!(K)
VentureF.N. 38,70 38,50
VIB NV 84,10 84,10
WBO Int. 74,00 74,00
Wereldhave NV 202,50 202,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 32,80 32,00
Amer. Brands 52,00 52,50
Amer. Expres 26,75 26,75
Am.Tel.& Tel. 27,60 27,75
Ameritech 92,50 92,20
Amprovest Cap. 127,00 127,00
Amprovest Ine. 230,00 230 00
ASARCO Ine. 25,50 25,60
Atl. Richf. 76,70 77,00
BAT Industr. 4,40 4,40
BeU Atlantic 70,50 70,30
BeUCanEnterpr 37,00 38,00
BellRes.Adlr 1,40 1,40
BeU South 39,30 3920
BET PubUc 2,28 2,28
Bethl. Steel 20,60 20,75
Boeing Comp. 61,80 61,60 |

Chevron Corp. 45,50
Chrysler 24,50 25,00Citicorp. 25,00 24,75
Colgate-Palm. 43,20 43,00Comm. Edison 31,75 32,00
Comp.Gen.El. 385,00 385,00
Control Data 17,20 17,00
Dai-IchiYen 3160,00 3190,00
Dow Chemieal 83,50 83,80
Du Pont 80,10 81,10
Eastman Kodak 45,00 45,40
Elders IXL 3,62
Euroact.Zw.fr. 222,00 220,00
Exxon Corp. 42,10 42,10
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 19,80 20,00
Ford Motor 49,50 49,60
Gen. Electric 43,70 43,60
Gen. Motors 80,10 80,30
GiUette 32,50 33,80
Goodyear 48,50 48,50
Grace & Co. 25,40
HoneyweU 60,40 60,00
Int.Bus.Mach. 115,30 115,90
Intern.Flavor 46,10 45,50
Intern. Paper 44,10 44,00
ITTCorp. 48,70 49,10
Litton Ind. 69,50 69,50
Lockheed 39,10 39,20
Minnesota Mining 58,50 59,00
Mobil Oil 41,50 41,90
News Corp Auss 11,50 11,00bNynex 65,30 65,20
Occ.Petr.Corp 25,50 25,70
Pac. Telesis 30,00 29,70
P& O. D 6,00 6,00
Pepsico 38,90 39,40
Philip Morris C. 91,50 94 50
PhiU. Petr. 19,00 18,20
Polaroid 34,70 34,50
Privatb Dkr 235,00
Quaker Oats 50,70 50,25
RJR Nabisco 86,20 86.00b
St.Gobin Ffr 541,00
Saralee 44,00 45,00Schlumberger 33,20 33.00
Sears Roebuck 39,75 40,00
Southw. BeU 40,10 40,10
Suzuki (yen) 700,00 709 00
Tandy Corp. 41,70 41,50
Texaco 45,50 45,25
Texas Instr. 35,80 35,20
T.I.P Eur. 1.61 1,61
Toshiba Corp. 995,00 982,00
Union Carbide 25,50 24,90
Union Pacific 61,80 6l!oOUnisys 25,30 25,60
USX Corp 26,40 26,10US West 55,80 55,80
Warner Lamb. 72,40 71,80
Westinghouse 50,10 50,50

I Woolworth 50,50 51,00
Xerox Corp. 55,00 55,00

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 44,00 44,00
Am. Home Prod. 157,00
ATT Nedam 53,70 d 54,50
ASARCO Ine. 33,00
Atl. Richf. 148,50 148,00
Boeing Corp. 118,50 117,50Can. Pacific 28,50 31,00
Chevron Corp. 93,50
Chrysler 47,00 47,00
Citicorp. 47,50 47,50
Colgate-Palm. 85,00 83,00
Control Data 30,00Dow Chemieal 160,00d 160,00
Eastman Kodak 84.60 87,00
Exxon Corp. 81,50 81,50
Fluor Corp. 36,50
Gen. Electric 83,20 82,60
Gen. Motors 156,20 157,00
Gillette 68,00 67,00
Goodyear 96,00 95,00
lnc<> 55,00 a 55,00
18-M. 223,00 220,00Int. Flavors 93,00
ITTCorp. 96,00 96,50
Kraft Ine 185,00 185,00
Kroger 105,00 105,00
Lockheed 76,00 76,00
Merck & Co. 108.00 105.00Minn. Min. 116,00 114,00PepsiCo. 75,00 75,00
Philip Morris C. 178,00 18000
PhiU. Petr. 35,50 35.50Polaroid 67,00 67,00
Procter & G. 150.00QuakerOats 101,00 101,00
Schlumberger 65,00 64,00
Sears Roebuck 78,00 77,00
Shell Canada 58,00 6o!oOTandy Corp. 79,00 79,50
Texas Instr. 68,00 d 68.C0Union Pacific 120,00 118,00
Unisys Corp 50,00 50,00
USX Corp 53,00 52,00
Varity Corp 4,00
Westinghouse 98,00 97,00
Woolworth 97,20 97,00
Xerox Corp. 104,00 103.00

Warrants
Akzo 35,70 35,10
AMRO warr. 5,10 5,40e
Asia Pac Gr F. 4,55 4,50
Bogamü 9,80 9.70FalconsSec. 12,10 12,00
Honda motor co. 2010,00 200000
K.L.M. 85-92 116,00 117,00
Philips 85-89 37,50 37,00
St.Bankiers a 3,10 3,10
St.Bankiers b 4,10 4,10

Euro-obligaties & conv.
10'AAegon 85 102,70 102,70
Aegon warr 14,80 14,50
ÏO'A ABN 87 99,25 99,25
13Amev 85 98,75 98,75
13Amev 85 98.60 98,60
10AmevBs 103,60 103.60
11 Amev 86 99,90 99,80
14'/iAmroB7 99,75 99.75
13Amro-BankB2 103.25 103,25
10V2 Amro 86 98.00 98.00
10Amro 87 98,50 98,50
53/«AmroB6 101,10 101.10
Amro Bank wr 24,50 24,50
Amro zw 86 70,75 70,75
9 BMHecu 85-92 102.25 102,75
7 BMH 87 98,25 98,25
11 CC RaboB3 104,00 104.25
9 CCRabo 85 105.70 105,70
7 CCRabo 84 108,30 108.30
lO'/eEEG-ecu 84 101,50 101,30
93/4EIB-ecu 85 106,75 106,75
12/2 HIAirl.F 96,00 96.00
12 NIB(B) 85-90 104,50 103,00
11V4NGU83 104,70 104,70
10NGU 83 102,00 102,00
2'A NMB 86 86,75 86,75
NMB warrants 29,50 28,75
83/< Phil. 86 98,25 98,25
63/« Phil.B3 96,00 96,00
H'/iUn.Becumy 86 99,00 99.00
12'AUnil. 98,00 98.00
43/4 Akzo 69 206,50 209,50
s/2 Amro 69 392,00
53/4 Gist 69 440,00 440,00

Parallelmarkt
Alanheri 15,00 15.00
Berghuizer 46,00 46.20
Besouw Van c. 36.50 36,50
CB Obhg.F.l 101,90 102,00
CB Oblig.F.2 101,90 102,00
CB Obhg.F.3 103,30 103,40
De Drie Electr. 26,50 26.70
Dentex Groep 27,00 27,80
Dico Intern. 77,50 77,50
DOCdata 32,40 32.00Geld.Pap.c. 66.80 65.00
Gouda Vuurv c 56,10 56,00
Groenendijk 25,30 25,00
Hes Beheer 196,00 195.00
Homburg eert 3,60 3,50e
Infotheek Gr 18,10 18,10
Interview Eur. 7,30 7,20
Inv. Mij Ned. 39,00 39,10
KLM Kleding 25.00 24.30
Kuehne+Heitz 25.00 24,80
LCI Comp.Gr. 32,30 32,30
Melle 280,00 279,50
Nedschroef 64,20 63,50
Neways Elec. 8.60 8,60
Pie Med. 10,70 10,90

Simac Tech. 15,00 14.60
Text Lite 6,00 5,10
Verkade Kon. 276,00 270,00
Weweler 69,00 70,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k. 'Abn c jan 45.00 273 0,50 0.40 "abn p jan 45,00 197 4,00 3,90

akzo c jan 150,00 308 3,60 3,70 ',
akzo p jan 150,00 156 8,00 7,90 lakzo p jan 160,00 260 15,50 15,40
akzo p apr 160,00 204 17,50a 16,40 '
d/Fl c dcc 200,00 627 0,60 0.40d/Fl c feb 200,00 200 2,20 a 1,70 'd/Fl p feb 185,00 200 1,50 a 120 ',eoE c jan 250,00 163 2,00 1,80 "eoE p dcc 235,00 203 5,80 4,40a'eoE p jan 230,00 172 5,90 4,60 '
goud c mei 460,00 270 6,00 8,00goud c mei 480,00 1500 5,50 a 4.00goud c mei 500,00 1500 3.50 a 2.50goud p feb 420,00 266 10,00 9,00 -goud p mei 460,00 200 46,00 a 42,50 'giSt c jan 45,00 167 1,00 0,90 '
kim c jan 40,00 270 1,20 1,10 *kim c apr 40,00 166 2.60 2.50.kim c jul 35,00 210 6.80 a 6.50kim c 093 35,00 233 12,80 12,40
kim p apr 40,00 244 3,20 3,30.
KnP c jan 45,00 276 0,70 0.70
nedl c jan 210,00 192 8,50 14 30'nedl c jan 230.00 169 3.80 a 5.50
nla p mei 130,00 235 1,50 a 1.20
nlw p mei 100,00 550 I,ooa 0,70
nlw p mei 102,50 500 2,10 anlw p mei 105,00 250 3,70 a 3,60
nlw p aug 102,50 250 2,60 a 2,50
nlz c aug 100,00 250 1,20 a 1,00
nlz c nov 100,00 250 1,25 a 1,10 'nlz p aug 100,00 750 1,40 a 1,10
nlz p aug 102,50 250 3,00 a 2,88
nlz p nov 100,00 250 1,70 a 1,10
obl p aug 102,50 1000 3,10 a 3.00phil c jan 35,00 310 0,40 0,40
phil c apr 30.00 206 2,70 2,50 'phü c 093 30,00 239 7,80 7,60
phü p 093 30,00 225 6,20 6,20
olie c jan 230.00 308 2,40 2,40
ohe c jan 240,00 162 1,00 1,00
olie c o9'l 210,00 248 34,50 a 33,50
olie p jan 220,00 450 5,00 4,80ohe p jan 230,00 279 11,50b 11.50
ohe p jan 240,00 223 20,50b 20,60
olie p apr 240,00 220 20,50 21,00 'olie p 091 210,00 225 18,50 b 19,00 I

a=laten g bieden + e»-di».
b=bieden h=laten+ei-dhr.
c= ei-claim k -gedaan+h
d=ei-di»idend l=gedaan+g
e=gaöam+ttßóai rt slotkoers «orige daf
f=gedaan + laten sk^ slotkoers gisteren

Verdubbeling van de winst in 1988

GroothandelVRG/KNP
blijft goed op dreef

m - De gunstige gang
knaken bij VRG (papier,
hi'sSC'le sys^emen en kan-iW kernen) van de eerste
pt jan d*t jaarheeft zich inKun de kwartaal onver-
WrJt r<* voortgezet. Dat
Ij * Voor alle drie divisies.
i((Prond daarvan verwacht
lit; estinir dat de nettowinst
«I v *f ongeveer ’ 33 miljoen
Lu?aragen tegen ’ 17,2 mil-Q »»1987.hiS*ier? j"sePaPiergroothandelaar
*!iti P . voorjaar een leidende
fef e "h Europa, doordat KNP
\ jX lstl*ibutie-activiteiten (Scal-

Sn°°-St en Brandt)in die onder-op ê. inbracht. In ruil daarvoor
VL» ■ P een belang van 20 tot 30nt m VRG.fch\{ 0^e^ nu overeenstemming be-
ft v er de verkoop per 1 decem-
*rj pn bet belang van 49 procent
Üie r°°st en Brandt in de Belgi-
"Oost PaPiergroothandel Grepa-
!ijft[ aan de Duitse Igepa. VRG
fel ,5 België sterk vertegenwoor-

* de groothandels Epacar,
"Vr.ru en Bovy. De boekwinst op
t Ver °°Pvan Grepaproost zal aan

'nogen worden toegevoegd.

TeJtj otbandelaar voert verder be-
ll ta] gen over de verwerving van
'o Ce

ahgvan in eerste instantie 60
"■j>ht Vn Centrall Servicegroep in
>re|^nverwacht wordt dat de be-
'tistj gen °P korte termijn met
1,1 af„ g?v°lg zullen kunnen wor-
(ac\fsloten.
'het teiten van Centrall bggen
"ra.tj gebied van onderhoud en re-
trje Van kantoorapparatuur voor

"J net bedrijf werken 50
6U Dn. De omzet bedraagt ’ 5 mil-
-oft a *aar' Het is de bedoeling dit
\ -."pbviteiten sterk uit te brei-
s^^krichting België.

" Terwijl in ons land het
wegverkeer last heeft van
gladde rijbanen, kampen de
inwoners van Maleisië met
wateroverlast. Door zware re-
genbuien is het normale ver-
keer in dat land ontregeld.
Het vergt dan enig improvi-
sativermogen om droog te
blijven, hetgeen kan deze be-
woner van Kota Baru (ten
noorden van de hoofdstadKuala iLoempoer) niet ont-
zegd kan worden.

Timmermans en Van Zeil tot
commissaris voorgedragen

HEERLEN - DSM-topman mrA.P.
Timmermans en burgemeester P.
van Zeil van Heerlen zijn voorge-
dragen tot lid van deraad van com-
missarissen van het in oprichting
zijnde Nederlands Inkoop-Centrum
(NIC).
Het NIC is de nieuwenaam voor het
rijksinkoopbureau, dat geprivati-

seerd wordt. Bij deverdere voorbe-
reiding tot privatisering van het bu-
reau zullen de voorgedragen be-
stuurders worden betrokken. Mr
Timmermans is lid van de raad van
bestuur van het chemieconcern en
commissaris bij Macintosh in Stem
en DAF in Eindhoven (in beide on-
dernemingen heeft DSM aandelen).

Bank zet
directeur
aan kant

Van onze correspondent
AMSTERDAM - De Amster-
damse bank Credit Suisse First
Boston (CSFB) heeft zijn direc-
teur drs Ph.S.B. van Doorn vori-
ge week op staande voet ontsla-
gen. President-directeur J. van
Marie bevestigt het ontslag, maar
weigert op de zaak verder in te
gaan. Van Doorn toonde zich gis-
teren uiterst ontdaan over de af-
faire en verklaarde een rechts-
zaak tegen de bank te overwe-
gen.

Over de reden van het ontslag
houden beide partijen zich op de
vlakte. Van Doorn ontkent ech-
ter ten stelligste dat er sprake is
van ontslag op staande voet.
„Dat zou betekenen, dat er iets
zeer ernstigs is gebeurd. Dat er
bijvoorbeeld gevochten of gesto-
len is. Dat is absoluut niet het ge-
val. De aandeelhouders van de
bank hebben vorige week beslo-
ten het contract met mij met on-
middellijke ingang te verbreken.
Dat is juridischheel wat anders".

DSM
Volgens ingewijden is de Am-
sterdamse bank er alles aan gele-
gen om af te rekenen met het be-
smette verleden van Amst Kre-
diet en Jonas en Kruseman, de

banken die CSFB heeft overge-
nomen. Oude affaires, zoals een
fraudezaak in '83 en '84, waarbij
ook het moederbedrijfvan CSFB
(de Zwitserse bank Credit Suis-
se) was betrokken, doen deAm-
sterdamse handelsbank volgens
deeffectenwereld geen goed. Ze-
ker niet daar CSFB als adviseur
van het ministerie van financiën
de privatisering van het staats-
concern DSM begeleidt.

Ruim een jaar geleden verkoch-
ten Van Doorn en zijn compag-
non E. ten Cate hun bank (Jonas
en Kruseman) aan Credit Suisse
First Boston. Beiden bedongen
een directeurschap bij denieuwe
bank. Ten Cate is vorig jaar met
stille trom vertrokken. Officieel
is hij nog wel als adviseur bij de
bank betrokken, maar volgens
Van Doorn is hij sinds augustus
vorig jaar niet meer op de bank
gezien. Van Doorn, die volgens
het verkoopcontract nog vier
jaar directeur zou zijn, werd nu
gedwongen op te stappen.

Een aantal rechtszaken uit de
tijd van Amst Krediet en Jonas
en Kruseman, die nog steeds lo-
pen, bevindt zich de laatste we-
ken plotseling in een stroomver-
snelling. CSFB zou achter de
schermen op haast hebben aan-
gedrongen. De bank is immers
gebaat bij rust, vooral sinds het
PvdA-kamerlid en oud-staatsse-
cretaris van financiën Kombrink
in september vraagtekens heeft
geplaatst bij de betrokkenheid
van CSFB bij de privatisering
van DSM. De bank werd toen ge-
noemd als partij in het aandelen-
conflict tussen Schuitema en
Unigro, hetgeen overigens na on-
derzoek van het beursbestuur
niet kon worden aangetoond.

Duitse bedrijven
goed bij kas

FRANKFURT - De financiële posi-
tie van het Westduitse bedrijfsleven
is als gevolg van de voortdurend
stijging van de winsten duidelijk
verbeterd. Dit is de conclusie van
een onderzoek dat de Westduitse
centrale bank vorig jaar bij 20.000
ondernemingen met verschillende
rechtsvormen heeft ingesteld.
Met 3,45 biljoen mark bleef de om-
zet van het alle onderzochte bedrij-
ven ongeveer gelijk aan die van
1986. De winst vóór belastingen
groeide met zes procent tot 173,5
miljard mark en na belastingen tot
78 miljard mark. Het rendement opde omzet is opnieuw gestegen en
kwam met vijfprocentuit op het ni-
veau van 1980. De ondernemingenkonden meer eigen kapitaal investe-
ren en dereserves sterk uitbreiden.

economie

Beurs & Valuta
Goud en zilver
.^..ui^iiw/uu— vuunuuiKc riolerin-gen goud en zilver op 22-11-1988 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:

GOUD: onbewerkt ’ 25.910-/ 26.410vorige ’ 25.970-/ 26.470) bewerkt ver-
koop ’ 28.010,vorige ’ 28.070 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 340-/ 410, vori-
ge ’ 350/420; bewerkt verkoop ’ 450laten, vorige 460 laten.

Testinstituten op zoek
naar zelfde keurmerk

Van onze redactie economie
DEN HAAG - De onderzoeksinsti-
tuten Consument en Veiligheid,
IVA (Nederlandse Vereniging van'
Huisvrouwen) en TNO streven naar
een uniform keurmerk voor consu-
mentenprodukten. Tot dusver trek-
ken ze afzonderlijk op, waarbij TNO
slechts wetenschappelijk onder-
zoek doet waar slechts feitelijke ge-
gevens uitkomen zonder dat daar-
aan een keur wordt- verbonden.
Voor TNO vormt deze sector overi-gens slechts één procent van haar
activiteiten.

Elk van de instellingenkan haar on-
derzoeken zelf blijven uitvoeren, al

lijkt een bundeling van bepaalde
terreinen van Consument en Veilig-
heid en IVA niet onmogelijk.Bij het
vaststellen van een gezamenlijk
keurmerk zal een uniforme keu-
ringsmethode worden gehanteerd.

De Stichting Vergelijkend Waren-
onderzoek (die is voortgekomen uit
de Consumentenbond en Konsu-
menten Kontakt) blijft op enige af-
stand omdat haar doelstellingen af-
wijken van wat de andere instituten
doen.

De drie testen consumentenpro-
dukten die door hun producenten al
dan niet voor een keurmerk worden
aangeboden. De Stichting VWO
kiest echter zelf de artikelen waar-
over zij ten behoeve van de consu-
menten een oordeel wil geven. Daar
zijn ook apparaten en andere zaken
bij waarvoor geen keurmerk is ge-
vraagd maar die wel in de winkel
liggen.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 1,89 201Brits pond 3,43 3*68Belg. frank (100) 5,19 5,49
Duitse mark (100) 110,50 11450It. lire (10.000) 14,25 15,65Port. esc. (100) 1,27 1,45Can. dollar 1,57 1,69
Franse fr. (100) 31,70 34^20Zwits. fr. (100) 131,50 136,00
Zweedse kr. (100) 30,75 33,25
Noorse kr. (100) 28,25 30,75
Deense kr. (100) 27,75 30 25
Oost.schiU (100) 15,70 16,30Spaanse pes (100) 1,62 1,77
Griekse dr. (100) 1,21 l"41
Finse mark (100) 45,75 48,75
Joeg. dinar (100) 0,01 006lers pond 2,86 3,11
Jap. yen (10.000) 157,25 162,25

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op deAmsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 1,94775-95025
Brits pond 3,5555-5605
Duitse mark 112,750-800
Franse franc 32,970-3,020
Belg. franc 5,3795-3845
Zwits. franc 134,025-075
Japanse yen 160,31-160,41
Ital. lire 15,145-195
Zweedse kroon 32,295-345
Deense kroon 29,190-29.240
Noorse kroon 29,825-29,875
Canad. dollar 1,62575-62825
Oost. schil] 16,0270-0370
lers pond 3,0060-0160
Spaanse pes 1,7100-7200
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1,6700-6800
Hongk.dollar 24,90-25,15
Nieuwz.dollar 1,2575-2675
Antill.gulden 1,0775-1075
Surin. gulden 1,0775-1175
Saudischeria] 51,85-52,10
Ecu gulden 2,3340-3390

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 269,8 269 7
alg.-lokaal 261,6 261*8internationals 278,7 278,2
industrie 235,6 235J3scheep/luchtv. 210,5 214 5banken 332,7 335*3verzekering 561,4 561,1
handel 449,2 4476cbs obl.index 1172 1174rend. staats], 6,04 602
waarvan 3-5 jr 5.89 587waarvan 5-8 jr 6,07 6^05waarv.s langst 6,28 626rend. bng-len. 6,45 6.45rend. banklen. 6,02 6,02

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen dinsdagavond
de volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-de dag):
Akzo 143,80-144,20(144,50)
Kon Olie 219,00-219,50(219,50)
Philips 30,70-30,80 (30,70)
Unilever 112,00-112,40(112,40)
KLM 37,80gb-38,00 (38,00)

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

Begin 2062.06 893.70 181.96 781 26Hoogst 2086.77 902.29 182.91 789 30Laagst 2052.63 887.36 180.89 776 97
Slot 2077.70 897.92 182.67 786 12
Winst/
verlies + n.73 + 0.60 + 0.42 + 2.93

(ADVERTENTIE)

Sterdealer in
Limburg voor
Exact adm.sw.

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

Woensdag 23 november 1988 "7Limburgs dagblad
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Pommes frites
Witlof TC "Clementines" J /IQ zak 1000 gram QQ
per 500 gram \meLm\m* net è 1 kilo fc■*!" -diepvries- 4*39 7
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Provenr_aalse
braadworst CL QQ
per kilo Ui7U

I
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Salerno mayonaise 7Q
pot 500 ml. 449- /

Roomboter Magere varkenslappen fZ Q(2 Speculaasbrokken QQ
pakje 250 gram .2^„ |B’ «/ per kilo 40,9e Ui7o pak 3 stuks 4*89___ ,7

Op Edah kan jerekenen. EfiiÖï
EDAH HEEFT 'N GRATIS SERVICELIJN. Van maandag t/m vrijdag, 's morgens van 10 tot 12 en 's middags van 2 tot 4 kunt u gratis bellen met de mensen van onze service-afdeling. Telefoonnummer 06-0506. Prijswijzigingen t.g.v. overheids- en/offabrikantenmaatregelen voorbehouden.

Prijzen geldig t/m zaterdag 26 november 1988. Zolang de voorraad strekt.



Van onze
verslaggever

LANDGRAAF
Dank zij een zeer op-
lettend echtpaar
heeft een 25-jarige
fietsendief uit Land-
graaf gisteren niet
lang plezier beleefd
van zijn buit. Het
toevallig passerende
echtpaar werd arg-
wanend, toen de dief
gisterochtend een
nogal opvallende
blik wierp op een
fiets, die voor een
supermarkt in Nieu-
wenhagen stond ge-
stald. Toen hy even
later inderdaad er-
mee wegreed, zette

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Koffie

HM

% .2etten van een geurig
fc| r°ffie was vroeger een
L Koffie malen in

dan dat alles11 koffiefilter met Buismans
1(3 snufje zout. Water erop
\ieen sterkekoffie ontstond.
iT\lf kopje koffie en de rest
jijfe melk. 't Smaakte wel'«'eer. Tegenwoordig gaat
r^tomatisch. Het lijkt weltlrJve uit oude apparaten
\°'er is dan uit zon nieu-
(er ets koffiezetmachientje: In
Uj deval is het koffieappa-
(, "-at onze fotograaf tegen-
j/1*n de school 't Pannesjop
y^Tlen één van niet geringe
Iq «om. Volgens ons moet
ti), er9 lekkere koffie uitko-

Vereniging
L deelnemers aan de reünie
tL^d-chauffeurs afgelopen

a 9 hebben maar meteen
PtpT 1 een vereniging op teLj^ Een vereniging van ge-
(jj/^ïeerde buschauffeurs. Ze
l^ op gezette tijden bijeen
M^ 1 om te praten over de

beestjes en daarmee be-
k*s e 2e niet zichzelf, maar de
fy 1} waarmee ze vroeger
bjtjf , Limburgse landschap
%J r̂i'- De vereniging wordtlifj^d door oud-buschauf-
\ de LTM, Mulder, Cra-
Iq MO, Meussen, De Valk en

Agenten Mijnstreek ’niet ontevreden’ over akkoord

Politie Landgraaf weer
volledig aan de slag

gaderingen gehouden om' de tevre-
denheid over het bereikte akkoord
te peilen. De gewezen actieleider
van Brunssum liet weten dat zijn le-
den 'niet ontevreden' zijn, de Kerk-
raadse agenten toonden zich 'gema-
tigd optimistisch' en ook 'Heerlen'
het zich in soortgelijke bewoordin
gen uit.

HEERLEN - Het Sintermeer-
tencollege in Heerlen krijgt
binnenkort een nieuw school-
gebouw. In het onlangs door
het ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen gepubli-
ceerde scholenhuisvestings-
plan 1989-1993, staat dat er een
nieuw schoolgebouw vAor
Sintermeerten moet komen.
Verwacht wordt dat de nieuw-
bouw in 1990 en 1991 gereali-
seerd zal worden en dat de
scholengemeenschap voor
MAVO-HAVO-VWO in 1991
zal kunnen verhuizen.

LANDGRAAF - Agenten van de
Landgraafse politie hebben gister-
morgen in alle vroegte hun normale
taak weer hervat. Op de landelijke
actiedag van vorige week maandag
kondigde de Landgraafse NPB-
bondsbestuurder Gerrit Koenders
met onmiddellijke ingang drie ac-
ties af: er werden geen bekeuringen
meer uitgeschreven voor kleine
overtredingen, uitgevaardigde ar-
restatiebevelen werden niet meer
uitgevoerd en de post van binnen-
landse zaken werd niet meer ge-
opend.

Een woordvoerder van de politie
Landgraaf liet gisterenweten dat de
Landgraafse politie zich voortdu-
rend moreel gesteund heeft gewe-
ten van de Landgraafse bevolking
„Dat was een hart onder de riem"
aldus de woordvoerder die daar aar
toevoegt dat Landgraafse winke
liers de raamaffiches, die de actie;
ondersteunden, inmiddels kunner
verwijderen.

„We zijn uiteraard erg blij. Vanaf be-
gin jarenzeventig ligt bij het minis-
terie al de "aanvraag voor nieuw-
bouw. Nu is er goedkeuring gege-
ven. Wij zijn al begonnen aan ge-
sprekken met de gemeente over de
nieuwe school, hoe die eruit moet
gaan zien en waar die moet komen
te staan," zegtrector L. Niessen van
het Sintemeertencollege.

In Kerkrade, Heerlen en Brunssum
werd na afloop van de landelijke
protestdag al geen enkele actie
meer gehouden. Voor heteerst kon-
den gisteren weer in Landgraaf be-
keuringen worden uitgeschreven
aan kleine overtreders. Ook de post
van het ministerie van Binnenland-
se Zaken werd weer geopend, nadat
de leden van de ACP en de NPB
eerst in vergadering bijeengekomen
waren en unaniem bepaalden de ac-
ties op te schorten.

" Hoofdagent Ed Jeurissen,
agent Jean Debie en brigadier
Jan Hebels openden gistermor-
gen weer voor de eerste keer
sinds de landelijke actiedag
van vorige week maandag de
binnengekomen post van het
ministerie van Binnenlandse
Zaken.

Foto: DRIES LINSSEN
In Heerlen, Kerkrade en Brunssum
zijn gistermorgen soortgelijke ver-

" Zoals gebruikelijk loopt het dezer dagen weer storm bij de speelgoedwinkels. Bijzonder,
en ver van het centrum gelegen is het winkeltje van mevrouw Vossen. Aan de Zandweg in
Heerlen verkoopt zij tweedehands speelgoed. Zie verder pagina 12 Foto: Dries Linssen

De school bestaat'sinds 1968 en was
eerst een dependance van het Ber-
nardinuscollege te Heerlen. In 1971
werd de school zelfstandig. De
scholengemeenschap is nog steeds
ondergebracht in noodlokalen (na-
derhand 'semi-permanente gebou-
wen genoemd) aan de J.F. Kenne-
dylaan. Herhaaldelijk werden de tij-
delijke behuizing uitgebreid vanwe-
ge ruimtegebrek. Afgelopen zomer
nog heeft Sintermeerten tien nood-
lokalen in gebruik genomen. Per 1
augustus kwam de St. Clara-mavo
bij het Sintermeertencollege, zo-
doende is het nu een scholenge-
meenschap voor MAVO-HAVO-VWO.

Tegenstanders tracé bij Raad van State:
’Komst zwakzinnigencentrum
legt Dormansbergweg vast’

zou iets verderop met draaiende bromfiets-
motor wachten, zodat ze samen meteen na de
daad het hazepad konden kiezen.

De jongens, afkomstig uit Heerlen, zaten
dringend verlegen om geld en besloten in
Treebeek een vrouw van haar handtas te be-
roven. Daarbij kozen ze de 'tactiek' van de
diefen de vluchter. De een zou de tas stelen
terwijl de vrouw over straat liep; de ander

De beroving, die in de vroege avond plaats-
vond, werd echter gezien door enkele om-
standers, die meteen de echtgenoot van de
vrouw alarmeerden. Daarop reed de brom-
fietser weg, terwijl de andere jongenmet de
geroofde handtas te voet vluchtte. De echtge-
noot stapte meteen in zijn wagen en zette de
achtervolging in, om de bromfietser even la-
terklem terijden en over te dragenaan de po-
litie van Brunssum. Via verhoor van deze
verdachte kwam men achter het adres van
zijn kameraad. Die werd diezelfde nacht nog
van zijn bed gelicht en ingesloten.

Echtgenoot zet achtervolging in

Tasjesdieven
gearresteerd

BRUNSSUM - De politie van Brunssum
heeft gisteren twee tasjesdieven van 17 en 18
jaar kunnen aanhouden, nadat een van hen
door de echtgenoot van de beroofde vrouw
werd achtervolgd en klemgereden.

Verhuizing wordt verwacht in de loop van 1991

Sintermeerten krijgt
nieuw schoolgebouw

Van onze correspondent

Plaats
Waar moet de nieuwe schoolkomen
te staan? In het scholenplan van het
ministerie wordt de plaats Heerlen-
West genoemd. Rector Niessen hier-
over: „Onze leerlingen komen uit
omgeving Weiten, Douve-Weien en
het achterland van Heerlen zoals
Übachsberg, Kunrade, Klimmen,
Voerendaal, Hulsberg. Het is dus
duidelijk dat we graag een plaats
willen dicht bij het huidige school-
gebouw. Ik denk zelfs aan de on-
middellijke omgeving in een straal
van 100 meter van onze huidige
plaats." Niet bevestigde berichten
duiden aan dat een terrein aan de
Valkenburgerweg, recht tegenover
de villa Zomerweelde van deOpen
Universiteit, daarvoor in aanmer-
king komt.

Uitlenen en administratie voortaan per computer

’Bieb’ Landgraaf
geautomatiseerd

Vrijwillig
W)raa9 is °*e das van de
!, JUigers. De Verenigde Na-
ti^-self hebben die dag in-
i|(j a om het werk dat devrij-
!'Ce,*s doen in het daglicht teiigV?- Ze werken bij vereni-
''"■frh' *nste^iTloen> i-n zieken-
I )r> bij vredesbewegingen
«Oj'Pdiensten, bij de dieren-
(ere'^ing en u>aar al niet

de dag van de vrij-
-5 te v^eren wordt er

\. lddag een vrijwilligers-
behouden. Wie die beurs

m boeken moet wel even opK^ant hij is in de RAI in
\l r̂dam. Maar voor infor-hk i. oVer vrijwilligers-
&i) i 1 U ook terecht biJ de
\ r^gerscentrale in Heer-
He ir- van Grunsvenplein 2**rlen, S 045-713971.

Valse snippen
in Beek en Nuth

NUTH - De politie van Beek/Nuth
heeft alleen al deze week op zes val-
se briefjes van honderd beslag we-
ten te leggen. Volgens een woord-
voerder loopt het wat dit betreft de
laatste tijd de spuigaten uit. De aan-
getroffen vervalsingen hebben geen
of een slecht watermerk. Bovendien
is de blindenstip niet voelbaar. De
politie adviseert om briefjes van
honderd tegen het licht te houden,
alvorens ze te accepteren.

Op het ogenblik spreekt de gemeen-
te Landgraaf met de provincie nog
over twee varianten voor de weg, die
tussen de kernen Nieuwenhagen en
Übach over Worms ligt. In een van
de varianten loopt de weg voor een
gedeelte door het bos. In de andere
oplossing wordt een stukje bos en
een gedeelte van het terrein van het
Eikhagencollege opgeofferd. Het
college is bang voor verlies van par-
keerplaatsen, sportvelden en groen.
De school vindt dat dit indirekte be-
lang moet worden meegewogen in

Daarom drongen Onderwijsinstituut
Sint Bernardinus, het Instituut voor
Natuurbeschermingseducatié en de
Stichting tot behoud van het Eiken-
bos gisteren bij de waarnemend-
voorzitter van de afdeling recht-
spraak van de Raad van State, staats-
raad mr J.H. Blaauw aan op schor-
sing van de bouw van de zwakzinni-
geninrichting.

Van onze correspondent
DEN HAAG/LANDGRAAF - Door
de bouw van de zwakzinnigeninrich-
ting 'Op de Bies' in Landgraaf zou
het tracé van de Dormansbergweg zo
vast komen te staan dat het terrein
van het Eikhagencollege en het
Eikenbos niet meer ontzien kunnen
worden.

nieuwbouw noodzakelijk. De bouw
valt voor tachtig procent binnen het
geldende bestemmingsplan en
brengt geen aantasting van het land-
schap met zich mee. Stichting St
Anna, de beheerder van het zwakzin-
nigentehuis benadrukte dat schor-
sing van de bouw aanzienlijke kos-
ten met zich mee zou brengen. Er is
al voor twee miljoen geïnvesteerd en
het langer in bedrijf houden van
Schimmert is ook niet goedkoop. De
waarnemend-voorzitter doet spoedig
uitspraak.

de besluitvorming. „Door de bouw
van de zwakzinnigeninrichting blijft
er voor Eikhagen geen alternatief
over dan wegen, die over haar terrein
lopen. De gemeente had bij het ver-
strekken van de bouwvergunning
moeten meewegen dat dit belang in
geding is", aldus de advocaat van de
school.
Het instituut voor natuurbescher-
mingseducatie vreest voor aantas-
ting van het Eikenbos, dat een zeld-
zame vegetatie heeft. Auto's, die
voor de spoorwegovergangen moe-
ten stoppen, zouden de lucht ernstig
vervuilen. Daarom is volgens het in-
stituut een milieu-effectenrapporta-
ge dringend noodzakelijk. De stich-
ting tot behoud van het Eikenbos be-
treurt het dat het defitieve tracé van
de weg nog steeds niet bekend is.
Daarom is het nu noodzakelijk tegen
de bouw in geweer te komen, omdat
wanneer de bouw van 'Op de Bies'
ter plaatse doorgaat het tracé in feite
vastligt.
Volgens de woordvoerder van de ge-
meente Landgraaf is het nog ondui-
delijk hoe de weg wordt aangelegd.
De nieuwbouw van 'Op de bies' kan
daar echter niet op wachten. De hui-
dige zwakzinnigeninrichting in
Schimmert voldoet niet meer aan de
eisen van de tijd en maakt snelle

Als de school in 1991 van de huidige
plek aan de J.F. Kennedylaan ver-
dwenen zal zijn, komt deze ruimte
ter beschikking van de Open Uni-
versiteit die dit terrein nodig heeft
voor eventuele uitbreidingen. Rec-
tor Niessen verwacht dat nog voor
het einde van het schooljaar een
concreet plan voor de nieuwbouw
van de school gepresenteerd kan
worden

die per uitleenhandeling met eer
lichtpen worden aangestreept.
De computer van de Nieuwenhaag-
se bibliotheek staat rechtstreeks in
verbinding met de centrale compu-
ter van de Provinciale Bibliotheek
Centrale in Roermond. Deze laatste
houdt ook de boetes en reservingen,
bij. Overigens is met het nieuwe uit-
leensysteem de privacy van de ge-
bruiker volledig gegarandeerd, om-
dat de computer na elke inlevering
de opgeslagen gebruikergegevens
vernietigt. Daarnaast kunnen de le-
den voortaan ook zelf de complete
catalogus, zelfs ook die van andere
bibliotheken, via terminals raadple-
gen.

Gelukkig
\ ,? Mevrouw uit Brunssum
\?e Hjn. Of we in de koffie-
%. melding willen maken
\ P geluk dat haar ten deel
«t e betaalde aan de kassa
\ eT* briefje van vijftig gul-
tfir 'Maar mevrouw", riep
[ij (°P de cassière uit, „u geeft
h£cc briefjes van vijftig".

kityr>rouw had werkelijk niet
\i^n- dat de briefjes aan el-
h^Plakt waren. Vreselijk
\rlg verliet ze de winkel.
hr belde ze dus
%i . krant. Er is al genoeg
1% e in de wereld, waarom
"

°^en melding van deze blij-
\gebeurtenis? Inderdaad,omrn niet?

Coördinator Tineke Delfgou van de
Landgraafse bibliotheek liet giste-
ren weten dat de automatiseringvan het hoofdkantoor om en nabij
een halve ton heeft gekost. „Vol-
gens plan stappen ook de depen-
dances in Schaesberg en Übach
over Worms volgend jaar op hetnieuwe systeem over." Zaterdag 3december om 11 uur wordt het com-
putersysteem feestelijk in gebruik
genomen door wethouder Gybels.
Tot 14 uur vinden er die dag verdereen doorlopende demonstratie eneen tweetal videovoorstellingen
plaats.

Slapen
'ten I °-eht uur op kantoor
*V dan helemaal niet sla-§tlPelezen in winkelcentrum

DEN HAAG/LANDGRAAF - Er
zijn nu definitief ook geen formele
belemmeringen meervoor het nieu-
we winkelcentrum en wooncom-
plex Op deKamp inLandgraaf. Een
beroep van J. Winthaegen uit
Schaesberg tegen de goedkeuring
van het bestemmingsplan 'Op de
Kamp' door het provinciebestuur is
door de Kroon afgewezen.

Ruim baan voor
centrum Landgraaf

Het winkelcentrum mist volgens
Winthaegen bovendien iedere vorm
van gezelligheid en geborgenheid.

rekening wordt gehouden met de
belangen van de gevestigde mid-
denstand in de diverseLandgraafse
kernen. Hij is ookvan mening dater
te weinig inspraak is geweest door-
dat het bestemmingsplan uitgere-
kend tijdens de feestdagen ter inza-
ge is gelegd.

staande winkelcentra in Landgraaf
nog onaantrekkelijker worden dan
zij al zijn.

Het zal evenals identieke winkel-
centra in omliggende gemeententot
mislukken gedoemd zijn. Hij vindt
het centrum temeer overbodignu er
op twee kilometer afstand aan de
Klompstraat in Heerlen eveneens
een groot winkelcentrum is ge-
bouwd. Door het vertrek van winke-
liers naar Op deKamp zullen de be-

De Kroon oordeelde dat een be-
stemmingsplan een maand ter inza-
ge moet liggen, maar dat ditniet aan
een bepaalde tijd van het jaar is ge-
bonden. Ook andere procedures op
het vlak van de ruimtelijke orde-
ning zijn correct gevolgd. Het beleid
om het winkelbestand op één plaats
te concentreren, dat al sinds 1983 in
Landgraaf wordt gevolgd, is vol-
gens de Kroon aanvaardbaar. Door
Winthaegen gevreesde leegstand en
verpaupering in andere winkelcen-
tra kan worden tegengegaan door
een effectief herstructureringsbe-
leid. Ook de ligging kan volgens de
Kroon geen bezwaar zijn voor de
vestiging van het winkelcentrum.
De plaats ligt centraal en is vanuit,
de drie kernen van Landgraaf goed
te bereiken.

De gemeente Landgraaf heeft in Op
de Kamp onder meer een groot mo-
dern winkelcentrum laten bouwen,
terwijl in hetzelfde, zogeheten Mid-
dengebied ook nog eens 423 wonin-
gen worden opgeleverd. Bovendien
is ter plekke het gemeentehuis en
het politiebureau gevestigd. Win-
thaegen vindt dat er veel te weinig

Kroonberoep tegen bestemmingsplan Op de Kamp afgewezen

Vanaf 1 december is het computer-
systeem operationeel. Dan worden
elk uitgeleend boek en elke leden-
pas voorzien van een streepjescode,

Voortaan neemt dus de computer
de complete uitleen- en ledenadmi-
nistratie van de Nieuwenhaagse bi-
bliotheek voor zijn rekening. In
deze regio ging alleen de Heerlense
'bieb' Landgraaf in dit opzicht voor.
Dat ook in de boekenuitleencentra
de computer onweerstaanbaar zijn
intrede doet, ligt voor de hand.
Enerzijds wordt de dienstverlening
aan de leden aanmerkelijk verbe-
terd en uitgebreid, anderzijds
maakt een volautomatische admini-
stratie de bedrijfsvoering een stuk
efficiënter.

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De hoofdbiblio-
theek van Landgraaf, gevestigd aan
de Wilhelminastraat in Nieuwenha-
gen, is voorgoed 'in de Greep van de
Streep. Deze op het eerste gezicht
wat cryptische leuze van het Land-
graafs bibliotheekwezen heeft niets
met het gelijknamige Schaesbergse
winkelcentrum te maken, maar al-
les met de zojuist afgeronde auto-
matiseringsoperatie. Waarbij de let-
terlijk en figuurlijk niet meer weg te
branden streepjescode een centrale
rol speelt.

'I'WBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDAKTEUR: RON BROWN. CHEF-EDITIEREDAKTIE: HANS TOONEN"KANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN. GEERSTRAAT 5, TEL. 045-717719 RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE, MARKT 42, TEL. 045-455506; 6431 HE HOENSBROEK, KOUVENDERSTRAAT 215, TEL. 045-218555CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; 6371 GV SCHAESBERG, FR. ERENSLAAN 4, TEL. 045-311719.

Van onze verslaggever Toeval achtervolgt dief
Gestolen fiets

gedijt niet
het echtpaar per
auto terstond de
achtervolging in.
Vergeefs, want de
diefwist zijn achter-
volgers al snel van
zich af te schudden.

De jongeman werd
daarop in een mum
van tijd door een
dienstdoende agent
opgepakt en naar
het bureau overge-
bracht. Nog voordat
het verhoor begon-
nen was, kreeg de
politie al een drin-
gend telefoontje van
de nieuwste eige-
naar van de gestolen
fiets. Deze was ken-
nelijk argwanend
geworden omdat hy
zijn nieuwe fiets
even tevoren voor
slechts 25 gulden
van de Landgraver
had gekocht. De
Landgraafse politie,
blij met deze onver-
wachte hulp, zette
de fietsendief direct
achter slot en gren-
del. Zij sluit niet uit
dat de man nog meer
fietsen achterover
heeft gedrukt.

lijk alarm in het
vlakbij gelegen poli-
tiebureau van Land-
graaf.

LimburgsDagblad voor Oostelijk Zuidlimburg

Maar niet voor lang,
want 's middags
kwam het winke-
lend echtpaar de
niets vermoedende
jongeman in winkel-
centrum Op de
Kamp opnieuw te-
gen, ditmaal echter
zonder buit. De ech-
telieden, honderd
procent overtuigd
met de dader van
doen te hebben,
sloegen onmiddel-
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1908 1988
Goeiemorgen,
Tony Bertholet

Proficiat met je80e
verjaardag.
Bedankt voor al je liefde,
begrip en zorgzame
jaren voor ons.
Wij die altijd als je eigen
kinderen werden
behandeld.
Wij allen danken u van
ganser harte en hopen u
nog lang in ons midden
te mogen hebben.

Kety en Arno
Schillings
Jenny, Jan,
Carin en Rita

1 I
Zo ver wij konden
zijn wij samen met jou meegegaan.
De laatstefase
moest jé echter alleen doorstaan.
Vader, jewas een schat voor ons allen.
Je blijft altijd bij ons
diep in ons hart.

Hiermede geven wij kennis dat, na een langdurige
ziekte en een liefdevolle verzorging in de ver-
pleegkliniek St. Jansgeleenafdeling 4, in deHeer is
overleden, mijn lieve man, onze pap en schoonva-
der, opa, broer en schoonbroer

Cor Wollenberg
echtgenoot van

Fini Simons
Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed
hij op 74-jarige leeftijd.

Geleen: J. Wollenberg-Simons
Beek: T. Wollenberg

M. Wollenberg-Vossen
Wilma, Jos

Puth: M.J. Keesmekers-Wollenberg
W. Keesmekers
Jolanda, Eddy

Californië USA: J. Wollenberg
T. W'ollenberg-Loette

6164 XX Geleen, 20 november 1988
Wagenaarstraat 2
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
vrijdag 25 november a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Pastoor van Ars, Lienaerts-
straat te Geleen-Zuid, waarna aansluitend de cre-
matie in het crematorium Nedermaas, Vouershof 1
te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wy overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragen donderdag 24 no-
vember om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis te Geleen, alwaar gelegen-
heid tot bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

t
Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft bete-
kend, moesten wij heden tot ons groot verdriet af-
scheidnemen van mijn lieve man, onze zorgzame
vader, schoonvader, onze lieve opa, broer, zwager,
oom én neef

Bèr Schweitzer
echtgenoot van

Margaretha Smit
Hij overleed in de leeftijdvan 68 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Heerlen: M.P. Schweitzer-Smit
Geleen: Marie-José Steegemans-Schweitzer

John Steegemans
Ramon en Daniel

Heerlen: Antoinette Schweitzer
Heerlen: Rob Schweitzer

Familie Schweitzer
Familie Smit

6411 KA Heerlen, 22 november 1988
Landvoogdstraat 106
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 25 november as. om 11.00uur in de paro-
chiekerk van de H. Franciscus van Assisië te Heer-
len, Laanderstraat, waarna aansluitend de begrafe-
nis op de begraafplaats te Imstenrade.
Bijeenkomst in dekerk. Geen condoleren.
Avondmis ter intentievan onze overledene op don-
derdag 24 november as. om 19.00uur in voornoem-
de parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4, Heer-
len, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Dankbaar voor het vele goede, dat zij ons gaf, is het
ons een verdriet u te moeten berichten, dat onver-
wachts in het Sint Jans Gasthuis te Weert is overle-
den, nog voorzien van het sacrament der zieken,
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en
schoonmoeder, een geweldige oma, zus, schoon-
zus, tante en nicht

Maria Francisca
Helena (Lenie)

Buijsers
echtgenote van

Hermann Joseph Silvertant
op de leeftijd van 70 jaar.

Weert: H.J. Silvertant
Weert: Gerard en Emmy
Ospel: Frans en Toos

Paul, Wendy, Ellis
Weert: Marleen en Jac

Loes, Frank, Petra
Eindhoven: Mieke en Eduard

Daniël, Erwin, Ellen
Weert: Wil en Pauline

Laura, Marja
Familie Buijsers
Familie Silvertant

6004 CC Weert, 22 november 1988
Voorstestraat 123
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 26 november om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Matthias te Leuken-Weert, waar-
na de begrafenis zal plaatsvinden op het r.k. kerk-
hof aldaar.
Bijeenkomst en gelegenheid tot schriftelijk condo-
leren vanaf 10.30 uur in voornoemde kerk.
Avondmis, vrijdag as. om 19.00 uur in bovenge-
noemde kerk.
Ma is opgebaard in de aula van het Uitvaarteen-

Itrum Weert, ingang Boerhaavestraat, alwaar gele-
genheid tot bezoek, donderdag van 18.15 uur tot
19.00 uur.

t
Zoals hij leefde is hij gestorven,
in alle eenvoud.

Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,
dat alles voor hem betekende, is enkele dagenvoor
zijn 79-ste verjaardag plotseling van ons heenge-
gaan, voorzien van het h. oliesel, onze lieve vader,
schoonvader, opa en overgrootvader, broer, zwa-
ger, oom en neef

Wiel Michiels
weduwnaar van

Marie Goedermans
Hoensbroek: Wiel Michiels

Annie Michiels-Sengers
Willy en Jacqueline
Jack

Hoensbroek: Mia Mullers-Michiels
Wiel Mullers
Leon en José, Basia
Miranda en Mare, Mam, Malou

Hoensbroek: Riny Bijlsma-Michiels
John Bijlsma
Roger en Petra
Silvia en Joost
Familie Michiels
Familie Goedermans

Hoensbroek, 21 november 1988
Nassaustraat 23
Corr.adres: Margrietstraat 16, 6433 HG Hoensbroek
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op vrijdag 25 november om 10.15 uur in de pa-
rochiekerk Christus Koning in Hoensbroek, Pius
XII plein, waarna om 11.30 uur de crematieplech-
tigheid zal plaatsvinden in het crematorium in
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake, donderdagom 19.00 uur in voornoem-
de kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrumDela in Heerlen, Grasbroekerweg 20.
Gelegenheid tot afscheid nemen woensdagen don-
derdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

t
Heden is vredig van ons heengegaan, onze zorgza-
me moeder en schoonmoeder, onze oma, zuster,
schoonzuster en tante

Co Hoogendoorn
* 14 augustus 1900 t 22 november 1988

weduwe van

Piet Broeijer
Haar geestkrachtzal ons altijd bijblijven.

Doop en Torn
Caty en Jeroen
kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Hoogendoorn
Familie Broeijer

6411 MG Heerlen, 22 november 1988
Mariabad 135
De crematie zal plaatsvinden op zaterdag 26 no-
vember om 14.30 uur in het crematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer naar het crematorium en terug wordt
gezorgd.
Vertrek vanuit de halvan de Cityflat, Mariabad 135
om 13.50 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I t
Diepbedroefd geven wij u kennis dat vrij plotse-
ling, voorzien van de h. sacramenten der zieken, op
de leeftijd van 64 jaar is overleden, mijn dierbare
man, onze zorgzame vader, schoonvader, broer,
schoonbroer, oom en neef

George Corbeij
echtgenoot van

Bep Baake
Valkenburg a/d Geul: B. Corbeij-Baake

Utrecht: Ingrid en Diederik
Voerendaal: Marcel en Brigitte

Valkenburg a/d Geul: René en Jolanda
Familie Corbeij
Familie Baake

6301 GD Valkenburg a/d Geul, 21 november 1988
Cremersstraat 31
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben vrij-
dag 25 november a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Joseph te Broekhem, waarna de be-
grafenis zal plaatsvinden op de algemene begraaf-
plaats de Couberg te Valkenburg a/d Geul.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor de
aanvang van de uitvaartdienst.
Voor de zielerust van de overledene zal donderdag
24 november om 19.00 uur devigilidienst gehouden
worden in voornoemde kerk.
George is opgebaard in mortuarium Smeets,
Spoorlaan 29, Valkenburg a/d Geul. Bezoek dage-
lijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat heden, ge-
sterkt door het h. sacrament der zieken, van ons is
heengegaan, onze lieve zorgzame moeder, schoon-
moeder, groot- en overgrootmoeder, zus, schoon-
zus, tante en nicht

Maria Cecilia Bodelier
weduwe van

Leonard Hubert Robroek
Zij overleed op de leeftijdvan 91 jaar, na een liefde-
volle verpleging in deVerpleegkliniek te Heerlen.

Kinderen Robroek
klein- en achterkleinkinderen
Familie Bodelier
Familie Robroek

21 november 1988
Corr.adres: Dr. Schaepmanstraat 73,
6416 VD Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
zaterdag 26 november 1988 om 11.00uur in de paro-
chiekerk Pius X, Heerlen, waarna aansluitend be-
grafenis op de algemene begraafplaats aan de
Akerstraat te Heerlen, ingang Groene Boord.
Gelegenheid tot schriftelijk condolerenvanaf 10.40
uur achter in de kerk.
Avondmis op vrijdag 25 november as. om 18.30 uur
in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
het Uitvaartcentrum v/h Crombach, Oliemolen-
straat 30, Heerlen, ingang St.-Antoniusweg.
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar, dagelijks
van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

I t "
,£terker dan de dood is de liefde."

Heden overleed tot onze diepe droefheid, voorzien
van de h. sacramenten der zieken, in het St. Jozef-
ziekenhuis te Kerkrade, in de leeftijd van 53 jaar,
mijn dierbare echtgenote, onze zorgzame moeder,
onze lieve oma, dochter, zuster en schoonzuster

Anna Gertrud
Dijkstra-Melchers

echtgenote van

Johannes Dijkstra
Landgraaf: J. Dijkstra
Landgraaf: H. Dijkstra

C. Dijkstra-Rothkrantz
Ralph en Brith

Landgraaf: K. Di Palma-Dijkstra
G. Di Palma
Giovanna en Stefanie

Elsloo: L. Sanderse-Dijkstra
G. Sanderse
Stefan

Heerlen: S. Dijkstra
M.Krükel

Brunssum: C. Wetterhaan-Schafer
J. Wetterhaan
Familie Dijkstra
Familie Melchers

6373 JD Landgraaf, 22 november 1988
Dorpstraat 14
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
vrijdag 25 november a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk Maria Hulp der Christenen te Landgraaf.
De avondmis mede tot intentievan moeder zal ge-
houden worden op donderdag 24 november om
19.00 uur in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willenbeschou-
wen.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijkte
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij de begrafenis van mijn
lieve man, onze vader, opa en overgrootvader

Sjeng Puts
betuigen wij hierbij ons hartelijke dank.

Familie Puts-Moonen
kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Landgraaf, november 1988
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 26 november as. om 19.00 uur in de de-
kenale kerk van de H.H. Petrus en Paulus te
Schaesberg.

t IJe handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Met grote droefheid geven wij u kennis, dat geheel
onverwacht uit ons midden werd weggenomen,
mijn lieve man, onze onvergetelijke vader, schoon-
vader, zoon, broer, zwager, oom en neef

Martin Moureau
echtgenoot van

Johanna Vromen
Hij overleed in de leeftijd van 58 jaar.

Heerlen: J. Moureau-Vromen
Klimmen: A. Peters-Moureau

L. Peters
Heerlen: M. Moureau-Sijstermans

Familie Moureau
Familie Vromen

Heerlen, 20 november 1988
Parallelweg 229, 6411 NV Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 24 november om 11.00 uur in de ka-
pel van de Medische Missiezusters te Imstenrade-
Heerlen, waarna aansluitend crematie in het cre-
matorium te Heerlen.
Samenkomst in de kapel.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Rozenkransgebed woensdag om 18.10 uur, waarna
aansluitend avondmis in de Pancratiuskerk te
Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 18.00
tot 19.00 uur in het mortuarium van de Begrafenis-
en Crematievereniging Voerendaal, Kerkplein 43,
aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-

I lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijkte
bedanken voor de vele blijken van medeleven en
belangstelling ondervonden bij het overlijden en
de uitvaartdienst van onze lieveman, vader en opa

Jan Op den Kamp
willen wy u allen langs deze weg hartelijk bedan-
ken.

Uit aller naam:
J.C. Op den Kamp-Kostjens
kinderen en kleinkinderen

Stem, november 1988

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 26
november as. in de parochiekerk van O.L. Vrouw
Hulp der Christenen te Nieuwdorp-Stem.

t
Wij hebben veel verloren

Trots zijn wij op haar, zij was een echtgenote enl -milielid diezo bezorgd voor ons was en diezo m' l
dig haar ziek-zijn aanvaard heeft.
In alle rust is zij van ons heengegaan, haar na» p
blijft bij ons in ere

Gerrie Quaedvlieg
" echtgenote van \i
Jo Prevo f

Zij was pas 47 jaar.
De diepbedrocfde farni'ie j^

Landgraaf t
(Übach o. Worms): P.J. Prevo

Familie Quaedvlieg
Familie Prevo

6374 VJ Landgraaf, 21 november 1988
Karel Doormanstraat 100
Voor haar is een avondmis op donderdag 24 %
vember om 19.00 uur in de St. Jozefkerk te «' j
bach, vooraf om 18.45 uur rozenkransgebed. [
Op vrijdag 25 november is om 12.00 uur in vo* l
noemde kerk de uitvaartdienst, daarna crematie £
het crematorium te Heerlen (Imstenrade).
Voor vervoer naar het crematorium is gezorgd-
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is
geen condoleren.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen,»
lieven deze annonce als zodanig te willen bescW |
wen. 'Liever geen bezoek aan huis.

*\
In de overlijdensadvertentie van

Alex Sporck
echtgenoot van {;

Enny Vliegen
is abusievelijk de leeftijd verkeerd vermeld: :
moet zijn 69 jaar.

£\
Een jaar is snel gego°^*zo lang geleden al
en toch zo dichtbij
nog steeds ~in Gods naam ...

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn onverg*
lijke echtgenote en onze moeder

Elly Caenen-Pouwefr
zal plaatsvinden op 26 november as. om 19.00 »
in de parochiekerk van St.-Theresia-Don BosC
Lauradorp.

C. Caene» t
en kinde" 1i

November 1988

Dankbetuiging
«— »^— Uw medeleven bij het afscheid nemen van mijn man

Drs. Peter Willem
Heggen
was overweldigend.
Mede namens de kinderen en de familie dank ik u van
harte.

Mevrouw A. Heggen-Rood
Amstenrade, november 1988
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 26 no-
vember a.s. om 19.00 uur in de kerk van Maria Onbevlekt
Ontvangen te Amstenrade.

■Tm prapti tmn

Xetop Hhß^^1^

Waarborg voor ftHMtfftfnT'lnrfl\oidDekwaamheid ■!■ Iljl U^TjiJjil
en\rertrouwen! ■Mffff

Senaat bij begin Algemene Beschouwingen:

’Kabinet wekt
onbehagen op’

DEN HAAG - De Eerste Kamer
heeft het kabinet-Lubbers er giste-
renvan beticht 'onbehagen' op te
roepen bij de bevolking. Zowel re-
geringsfracties CDA en WD als
de oppositie verweten het kabinet
op de eerste dag van de Algemene
Beschouwingen over de voorne-
mens voor 1989, een beleid te voe-
ren dat 'de eigen geloofwaardig-
heid, gezag en respect op het spel
zet waardoor de burger steeds
meer van de overheid af komt te
staan.

PvdA-woordvoerder, Ger
Schinck, gaf als voorbeeld de vier-
de en wederom tot mislukken ge-
doemde poging van het kabinet
vorige maand in de TweedeKamer
om het minimumloon te verlagen.
„Lubbers heeft blijkbaar geen no-
titie van de onzekerheid die hij in
duizenden huishoudens oproept.

Hij kan zich kennelijk niet voor-
stellen hoe het is om nadat je al
lang en erg veel hebt ingeleverd
voor economisch herstel en sane-
ring van de overheidsfinanciën,
periodiek van de regering te horen
dat het herstel weliswaar is vol-
tooid, maar dat jouw inkomen nog
veel te hoog is," aldus de socialist.
Hij vindt het niet zo vreemd dat
met een dergelijke handelwijze er
'een gevoel van rechtsongelijkheid
bij de mensen ontstaat.

Rode draad
CDA-fractieleider Kaland had in
zijn betoog eveneens het onbeha-
gen in de maatschappij als rode
draad. 'Het onbehagen' bij de me-
dische medische specialisten staat
niet op zichzelf, meende Kaland,
het is uit te breiden tot 'woning-
bouwcorporaties, politiemensen,
schoolbesturen, leerkrachten en
studenten, grote steden, en kleine
gemeenten, de rechterlijke macht,

advocatencollectieven, bureaus
voor rechtshulp, de zwakzinnigen-
zorg en de verpleegsector, de ak-
kerbouwers en de vissers en nog
veel meer.
Volgens Kaland zit er wellicht een
grond van waarheid in de stelling
dat de Troonrede 'met een onder-
toon van optimisme de burger en
diens instituties over het hoofd
zag.

Zorgvuldigheid
Zyn WD-collega Luteijn drukte
het kabinet op net hart zorgvuldi-
ger om te gaan met zorgvuldigheid
bij aanpassing van wetgeving, het
honoreren van afspraken en duide-
lijkelijke afspraken te maken. Gro-
tere waakzaamheid is wat dat be-
treft temeer geboden met het oog
op de toekomst van Europa, vond
Luteijn.

IRA vermoordt
politieagent

BELFAST - Twee gewapende le-
den van het lerseRepublikeinse Le-
ger(IRA) hebben maandag een poli-
tieman doodgeschoten en een ande-
re verwond bij een controleposttus-
sen Noord-lerland en de lerse Re-
publiek.

De mannen reden op een motorfiets
naar de grenspost aan de Noordier-
se kant bij de grensstad Castlederg
in het graafschap Tyrone. De bijrij-
der opende het vuur en schoot één
politieman dood en verwondde een
tweede. De IRA, die al bijna 20 jaar
campagne voert om een eind te ma-
ken aan de aanwezigheid van Britse
troepen in Noord-lerland, heeft zich
voor de aanslag verantwoordelijk
gesteld.

DEN HAAG - PvdA
en D66 vinden de
plannen van het ka-
binet om de kinder-
opvang te stimule-
ren 'onvoldoende' en
'armetierig. Maar de
regeringspartij en
CDA en WD steu-
nen de bewindsman
voorlopig.
Dat bleek gisteren in
de Tweede Kamer
bij de behandeling
van de welzijnswet
en de begroting van
WVC. Minister
Brinkman vroeg af-
gelopen weekeinde
een reeks instanties
advies over de beste-
ding van 130 miljoen
gulden in 1990 aan
kinderopvang. Het

Oppositie tegen
kabinetsplan
kinderopvang

geld moet gaan naar
vergroting van het
aantal crèches en fis-
cale facilteiten voor
'gastouders'. Het ka-
binet komt daarmee
tegemoet aan de te-
genstrijdige wensen
van CDA en VVD op
dit gebied.
De regeringsfracties
toonden zich dan
ook redelijk te spre-
ken over de brief van

Brinkman. De V» 'blijft wel hamefjl
op fiscale facilWjl
ten, en het CDA "|
vergroting van '1'
aantal crèches
steun aan 'gast?
ders'. Maar bejjpartijen wacht;
met een defini*1
standpunt tot de a
viezen bij Brinkn 1"
binnen zijn.

Opnieuw onrust in
Nagorno-Karabacl
MOSKOU - In de zuidelijke Sov-
jet-republieken Armenië en Azer-
baidjan zijn gisteren nieuwe moei-
lijkheden ontstaan rond Nagorno-
Karabach, de Armeense enclave
die zich van Azerbaidjan af wil
scheiden en aan wil sluiten bij Ar-
menië. Dit meldt het officiële pers-
bureau Armenpress. Ook in Tbilis-
si, de hoofdstad van de Sovjetrus-
sische republiek Georgië is giste-
ren massaal geprotesteerd.
Een redacteur van het persbureau
die niet bij naam genoemd wilde
worden, maakte melding van anti-
Armeense ongeregeldheden in de
Azerbaidjaanse hoofdstad Bakoe
en verscheidene andere steden in
Azerbaidjan. Volgens berichten uit
Bakoe waren daar tienduizenden
mensen op de been die de vrijla-
ting van 'de Helden van Soemgait'
eisten. Bij etnische onlusten in de
Azerbaidjaanse stad Soemgait
kwamen in februari ten minste 32
mensen om het leven, onder wie 26
Armeniërs. Afgelopen zaterdag
meldden Armeense activisten in
Moskou dat een Azerbaidjani voor

zijn aandeel in de onluste*1

dood was veroordeeld. j

In Bakoe werd gestaakt in fa
ken en bij het openbaar vervof
groepen demonstranten z° tzijn opgetrokken naar de Art"1

se wijk van de stad. -Ook in de republiek Georgië
ben gisteren ongeveer 5.000 %
sen geprotesteerd tegen de i
Moskou voorgestelde wijzigl^
van de grondwet. Volgens °dente bronnen zijn 62 nienSe
hongerstaking gegaan. De hojjj
stakers, die behoren tot de "
nale Democratische partij', e^L
litante beweging voor de on?M
kelijkheid van de republiek iPj
zuidwesten van de Sovje^
hebben Sovjetleider Michail j
batsjov een telegram gesllJ
Daarin vroegen zij Gorbatsjp^
voorgestelde grondwetswirj
gen geen doorgang te laten vi*l^Ook willen zij dat er een e

f
komt aan de beperkingen d■»

Georgië sinds enige tijd ê.
voor het organiseren van d^
straties.
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Politiek Den Haag heeft over
enkele dagen een verguisde
zoon terug. Gesterkt door
adhesie-betuigingen van po-
litieke vrienden en met steun
van het CDA-Limburg heeft
drs. René van derLinden be-
sloten om terug te keren in
de Tweede Kamer. Of zijn
besluit mede een gevolg is

Wie vanuit die harde realiteit terugkeert naar Den Haag, moet echt
van politiek houden. Waar andere 'gevallen' bewindslieden kozen
voor dikbetaalde banen in de luwte, daar gaat Van der Linden weer
de arena in, bovendien met de wetenschap dat een deel van de
CDA-fractie in de Tweede Kamer hem niet met bloemen zal verwel-
komen. Zijn come-back is derhalve een moedig besluit.

J.v.W.

Feit is dat Van der Linden weer begint zoals hij in 1977 zijn intrede
deed op het Binnenhof: als één van de 150Kamerleden op de groe-
ne banken, zonder stafafdeling, zonder dienstauto-met-chauffeur en
zonder extra aanzien. Ook in zijn salaris gaat hij ruim 60.000 gulden
achteruit, in vergelijking met zijn inkomen tot 9 september van dit
jaar.

„lk kan iedereen recht in de ogen kijken

CDA-Limburg blij
met terugkeer van
Van der Linden
vervolg van pagina 1

vervolg van pagina 1

Din wordt ook niet verdacht iets met
de aanslagen te maken te hebben",
voegt de Duitse officier van justitie
daaraan toe.

Duitse justitie: geen bewijs Zweden uitvalsbasis McGeough

Uit het feit dat McGeough bij zijn
arrestatie een treinkaartje op zak
had, kon de politie afleiden dat hij
nog kort voor de aanslag in de
Zweedse stad Malmö geweest moet
zijn. Volgens de Rijkspolitie Lim-
burg heeft McGeough sinds 1984 (il-
legaal) in Zweden gewoond bij zijn
vriendin.

denking dat deze lerer iets meet uit
te staan had. McAllister vluchtte
met nog 37 IRA-extremisten en
-sympatisanten in 1983 uit de Maze-
gevangenis in Belfast waar hij een
levenslange vrijheidsstraf uitzat we-
gens moord op een Britse militair.
Acht vluchters zijn nog altijd op
vrije voeten.
Van McAllister is bekend dat hij sa-
men met Brendan McFarlane de bè-'
nen nam naar het vasteland van
Europa. Nadat McFarlane in 1985
door de politie in Amstelveen kon
worden aangehouden en door de
Nederlandse justitie aan de Britse
autoriteiten werd uitgeleverd gaat
McAllister door als de chef van de
IRA-leden op het vasteland.

Afgelopen zondag zijn rechercheurs
van de Centrale Recherche-Infor-
matiedienst en het speciale Lim-
burgse opsporingsteam naar Zwe-
den afgereisd om deel te nemen aan
het onderzoek naar de handel en
wandel van McGeough in dat land.
Binnenkort zullen ook Duitse re-
chercheurs voor nader onderzoek
naar Zweden gaan.

GELEEN - „Uit onderzoek is
gebleken dat Hanratty in uw
buurt heeft gewoond of ver-
bleven", luidt de inleiding op
de vraag aan de mensen in
Lindenheuvel of ze er weet
van hebben waar Haratty in
hun wijk heeft gewoond.
Gaat het de politie er op de eerste
plaats om in Lindenheuvel-Geleen
te achterhalen of Gerard Hanratty
daar heeft gewoond, niettemin
wordt aan de bewoners ook ge-
vraagd of zij Hanratty ooit hebben
gezien in gezelschap van de 30-jari-
ge Terence Gerard McGeough die
eveneens van de bloedige aanslagen
op 1 mei van dit jaar in Roermond
en Nieuw-bergen wordt verdacht.
Ook wordt in het pamflet gevraagd
of de in Mainz gehuurde auto met
kenteken MZ-EP-762 waarin de
twee leren op 30 augustus bij Ko-
ningsbosch/Waldfeucht werden ge-
arresteerd ooit in de Geleense wijk
is waargenomen.

Ondergrondse
wapenopslag
in Limburg?

MELICK - Het is niet uitgeslo-
ten dat de IRA-leden de wapens
die ze op het vasteland hanteren
in een ondergrondse opslag-
plaats in Limburg bewaren.

McGeough is op 1 mei kort na de
moord op de Britse militair lan
Shinner in Roermond, dicht bij de
plaats van de aanslag, gesignaleerd.
Hij wordt met zijn maat Gerard
Hanratty, die met hem werd aange-
houden, van die aanslag verdacht.

Vriendin IRA-lid
al eerder verhoord

" Een politieman stopt een pamflet in een brievenbus in Lin-
denheuvel. Foto: WIDDERSHOVEN

Volvo
McGeough is overigens ook her-
kend als de koper van de rood-brui-
ne Volvo 244 die op 23 maart 1987
werd gebruikt bij de IRA-aanslag
op een Britse legerbasis bij Mön-
chengladbach. De auto werd op 11
maart 1987 gekocht in Den Haag.

Van onze verslaggever

HEERLEN - De Zweedse vriendin
van het IRA-lid Terence McGeough
is al snel 'na zijn arrestatie op 31
augustus 1988 verhoord. Ook het
huis van devriendin is daarbij door-
zocht. „Daarbij zijn geen aanwijzin-

gen gevonden dat McGeough Zwe-
den als uitvalsbasis gebruikte voor
zijn aanslagen in West-Europa",
meldt A. Prechtel, woordvoerder
van de Westduitse procureur-gene-
raal Kurt Rebmann. Dit in tegen-
stelling tot de vermoedens van het
Limburgse politieteam. „De vrien-

Dat vermoeden is ontstaan door
zandsporen die werden gevon-
den op de twee Kalashnikov-ge-
weren die McGeough en Hanrat-
ty bij hun arrestatie aan de Lim-
burgs/Duitse grens vanuit Lim-
burg hadden meegebracht. De
zandsporen zijn echter te gering
op een lokatie van die opslag-
plaats te kunnen bepalen.

Behalve de twee geweren is in de
auto van de twee ook een plastic
emmer met drie zorgvuldig in
plastic verpakte Webly en Scott-
revolvers gevonden en een hoe-
veelheid munitie voor de wa-
pens.

Uitlevering is nog niet mogelijk
„Daarvoor moeten sterkere aan-
wijzingen voor de schuldvan die
verdachten voorhanden zijn",
zegt in Roermond officier van
justitiemr. H. Droesen.

De Duitse justitie behoudt zich

Een Japanse fabriek gaat aan de
hand van de serienummers nog
na waar de ook in de auto aange-
troffen portofoons kunnen zijn
gekocht.Al onmiddellijk na de aanslagen in

Limburg op 1 mei was er een ver-

In het IRA-onderzoek duikt volgens
recherche-teamleider majoor W.
Kuppen van de rijkspolitie Lim-
burg ook nog herhaaldelijk de naam
op van de ler Anthony McAllister
(30) op.

Terence Gerard McGough was in
1981 in Noord-lerland betrokken bij
een vuurgevecht tussen de IRA en
een patrouille van een veiligheids-
dienst. Hij werd daarbij gewond en
even later in een ziekenhuis gearres-
teerd. Hij wist te ontkomen naar het
Europese vasteland waar hij, naar
beweerd wordt, onder het mom van
journalist aan een zwerversleven
begon.

Gerard Hanratty (29) is afkomstig
uitbetkatholieke westelijk deel van
Belfast. Hij verdween spoorloos uit
Noord-lerland nadat hij er in 1984
werd gezocht wegens het beramen
van moord op ledenvan veiligheids-
troepen. Er is weinig van bekend
waar hij sindsdien verblijf heeft ge-
had.

ROERMOND - Het Openbaar
Ministerie in Roermond kan ge-
zien de resultaten van het onder-
zoek naar de IRA-aanslagen in
Limburg nog niet aan de Duitse
autorietiten de uitlevering vra-
gen van Hanratty en McGeough.

overigens binnen het systeem
van n universele berechting van
onder andere terreurmisdrijven
het recht voor zulke misdrijven
door wie en waar ook ter wereld
gepleegd aan een Duitse recht-
bank voor te leggen.

.schoonmakers konden tij-? het vervullen van hun taak
«Uii gemak hun keuze bepa-
j^aarbij hadden ze hetbehal-W kleding vooral ook gemunt
,Bchoonmaakartikelen om op
tt!iaruer de bedrijfskosten te**en.

BVblijft in trek

Belangstelling voor CV groeit

VALKENBURG- Ook in 1988
zal het aantal in Limburg door-
gebrachte vakanties afnemen,
verwacht drs H.J.L. Ridder-
bos, directeur van de VW
Limburg. Het marktaandeel
van Limburg in de binnen-
landse vakantiebestemmin-
gen daalde in 1987, zowel bij
de lange als korte vakanties,
en zal dit jaar verder afnemen.
De spiegel van toeristisch
Limburg vertoont barsten,
stelde Ridderbos tijdens de
jaarbijeenkomst van de pro-
vinciale VW in Valkenburg.

Die daling staat in schril contrast
met de landelijke ontwikkeling.
Daar zit groei in, zeker wat het aan-
tal korte vakanties betreft. En toch
heeft Limburg een ijzersterk imago
als vakantièprovincie. „Die voor-
keur wordt niet omgezet in feitelij-
ke bezoekenaan de provincie," con-
stateert Ridderbos.

'EftLEN - De belangstel-
* Voor andere vennoot-

dan de BVt^t de laatste jaren in Lim-
if° gestaag toe. De vier Ka-
(s Van Koophandel signale-
,j Vooral een aanwas bij de'gratie van CV's, comman-

i"e vennootschappen. Vol-} een woordvoerder van de|?*er van Koophandel in
o
r 'en houdt de voorkeur
k de CV onder meer ver-tll met de publicatieplichts het financieel jaarverslag,
rli de BV vereist is maar
"r een CV vervalt.

Volgens hem is Limburg vooral
aantrekkelijk als bestemming voor
een tweede of derde vakantie. Waar-
om de Nederlander zijn zoveelste
vakantie dan toch niet doorbrengt
in Limburg is een vraag die de
Rijksuniversiteit Limburg vorig
jaar in het Heuvelland heeft onder-
zocht.

Ook in politiek Den Haag werd met
instemming gereageerd. „We zullen
hem met open armen ontvangen en
hij kan rekenen op onze collegiale
samenwerking", aldus een CDA-
woordvoerder. Ook WD en PvdA
lieten weten de terugkeer van Van
derLinden toe te juichen.

„De beuk erin”
Stichting Milieunetwerk presenteert zich

£eelgeving bij de BV's is de,* Jaren versterkt. Bij de publi-
Phcht van de jaarrekening
l**l de bedrijven voldoen aanl* normen voor landen vanP^se Gemeenschap gelden.
Pc voorbeelden zijn de invoe-
t van de anti-misbruikwetge-
Jer> de verhoging van het mi-
Fapitaal.

DEN HAAG - Op devraag ofde per-
soonlijke verhoudingen niet zijn
verstoord aangezien een deel van de
CDA-fractie hem in de paspoort-af-
faire heeft laten vallen, antwoordde
Van der Linden: „Ik kan iedereen
recht in de ogen kijken. Anderen
zullen het daarwaarschijnlijk moei-
lijker mee hebben. Maar ik ben geen
verantwoording aan mijn collega's
van de CDA-fractie verschuldigd.
Wel aan de kiezers".

In huize Van der Linden in Nuth
kwamen gisteren veel felicitaties
binnen: „De vele bloemen en tele-
foontjes geven het volste vertrou-
wen voor de toekomst. De reacties
waren hartverwarmend".

Een van de belangrijkste uitkom-
stenvan dat onderzoek is dat het be-
drijfsleven te weinig inspeelt op de
specifieke wensen van de consu-
ment. Er zouden meer midweek- of
weekendarrangementen moeten
worden aangeboden. Verder speelt
de achterblijvende kwaliteit van de
accommodatie een rol. De daling in
de bedbezettingen is volgens het be-
drijfsschap Horeca deels te wijten
aan de verouderde hotels en pen-
sions.

Verscheid
belangrijkste kenmerk van de.s het onderscheid dat wordt
akt tussen beherende venno-

l~^g maar de bedrijfsleiding, en
"""anditaire vennoten, de geld-. haffers. Deze constructie
volgens de Kamer een aantal

zoals een beperkte aan-
ehjkheid van de bestuurders.

Ridderbos vindt tenslotte dat de
promotionele inspanningen van
toeristisch Limburg nog te gering
en te versnipperd zijn. Wil Limburg
haar positie op de vakantiemarkt
verbeteren danmoet ze de promotie
bundelen.

Versnipperd
Van derLinden debuteerde in 1977
in de Haagse politiek als Tweede
Kamerlid. In juli 1986 werd hij be-
noemd tot staatssecretaris van bui-
tenlandse zaken. Door het paspoort-
drama trad hij op 9 september jlaf.
Voordat Van der Linden in de
Tweede Kamer terecht kwam was
hij werkzaam op het ministerie van
Landbouw nen Visserij en bij het
kabinet van de Eurocommissaris-
sen Lardinois en Vredeling in Brus-
sel.

Van onze verslaggever

HEERLEN- Ze willen heel wat,
die dames en heren van de pas
opgerichte Stichting Steunpunt
Milieunetwerken. „De bedoe-
ling is dat mensen gaan beseffen
hoe slecht het is met onze moe-
der aarde. Onze bewogenheiden
zorg voor het milieu willen we
overdragen op andere mensen,"
zo formuleerde mevrouw Fiet
Vermeulen het. Zij is één van de
bestuursleden van de nieuwe
Stichting Milieunetwerken, die
zich gisteren in Heerlen presen-
teerde.

► aantal nieuw ingeschreven
u sUjgt echter niet opzienba-
l' Vanaf 1985 zijn er in Limburg
f Schatting 60 CV's bijgekomen
j^ddeld 20 per Kamer), maar te-r enijd bleef ook het aantal
;*e BV's groeien.

Het gewestelijk bestuur van het
CDA Limburg gaf gisteravond een
verklaring uit waarin het zegt ver-
heugd te zijn over de terugkeer van
Van der Linden in de Tweede Ka-
mer. Het bestuur stelt het zeer op
prijs dat de ex-staatssecretaris de
CDA-fractie gaat versterken en in
die positie ook voor Limburg voor-
treffelijk werk kan doen. Het Lim-
burgs CDA-bestuur heeft er tenslot-
te nog grote' waardering voor dat
Van derLinden tegemoet gekomen
is aan de wensen van de samenle-
ving.BoVendien is er voor een goede pro-

motie veel geld nodig, stelt Ridder-
bos. De provinciale VVV heeft jaar-
lijks 1,3 miljoen guldente besteden.
Dat is te weinig, meent Ridderbos.
Het bedrijfsleven zal meer midde-
len moeten reserveren voor promo-
tie van Limburg.

'ddeld bedroeg die jaarlijkse

" Haar schatting honderd per
ier.

De organisatie wil komen tot een
netwerk van groepen van men-
sen, die zich zorgen maken over
het milieu. Niet als concurrenten
van reeds bestaande organisaties
en instellingen die zich met het
milieu bezighouden, zoals het
IVN, Milieudefensieetc. maar sa-
menwerken met deze instellin-
gen. Kerngroepen van het net-
werk opereren al of zijn in op-
richting in Heerlen, Landgraaf,
Roermond en Klimmen.

Het bestuur van de nieuwe stich-
ting bestaat uit: mevrouw mr.

Dat leidde in eerste instantie tot
het Project 195 in het kader van
het Internationaal Milieujaar.
Daarna tot instelling van onder
andere de Interscholaire Milieu-
actie in de Mijnstreek en het ini-
tiatiefvoor de oprichtingvan een
milieutuin bij Schrieversheide
en en nu dus tot de oprichting
van een stichting die voor heel
Limburg een steunpunt wil zijn
in de strijd tegen de vervuiling
van het milieu.

Reeds langere tijd zijn mensen in
Zuid-Limburg bezig met het op-
zetten van activiteiten om aan de
bezorgdheid over het milieu be-
kendheid te geven, om mensen
bewust te maken 'hoe laat het is.
Uit die groep, waarvan de Heer-
lense milieubiologe José Huppe-
ner de grote voorvechtster is,
komt nu de nieuwe organisatie
voort. Het was een soort 'zwaan
kleef aan effect', mensen werden
aangestoken door de ideeën en
het enthousiasmevan José Höp-
pener.

Ton Luckers-Bermans uit Heer-
len(voorzitter), mevrouw drs. W..
Veelnturf-De wit uit Maastricht
(secretaris), mr. C.G. Webers uit'
Geulle-Meersen (penningmees-
ter), prof. dr. G.J. Kok uit Maas-
tricht (lid), mevrouw Fiet Ver-
meulen-VanRozendaal uit Heer-
len (lid), prof. dr. ir. H.M.L. Dic-
teren uit Heerlen (adviserend lid)
en ir. H. Vijverberg uit Stem (ad-
visrend lid).
De directeur van de MDGO-
school 't Gasthuys in Heerlen, de
heer Hub Haenen ook lid van de
mileugroep in Heerlen, maakte
gisteren bekend dat 'zijn' school
initiatieven ontwikkelt om te ko-
men tot een middelbare oplei-
ding tot milieuwerker.
„We hebben in ons land hoogge-
schoolde mensen diemet het mi-
lieu bezig zijn, die onderzoek en
aanbevelingen doen, maar we
hebben ook mensen nodig die
niet beleidsmatig bezig zijn,
maar uitvoerend, dus milieu-
werkers. Mensen die kunnen as-
sisteren bij onderzoeken etc.
Onze school, wil graagzon oplei-
ding op middelbaar niveau ver-
zorgen," aldus Haenen.
Helaas heeft het ministerie geen
goedkeuring gegeven aan dit
plan, maar door particuliere
hulp, met name van bedrijven,
heeft de school nu toch een part
time-opleiding in deze richting
kunnen opzetten.

" ,JDe beuk erin," met die woorden overhandigde José Höppener een wel zeer grote 'voor-
zittershamer' aan de voorzitter van de nieuwe Stichting Steunpunt Milieunetwerken, me-
vrouw Ton Luckers, tijdens de presentatie van het bestuur gistermiddag in Heerlen.

FOTO: FRANS RADE.
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Moedig
VVV-directeur: ’Barsten in spiegel toeristisch Limburg’

Dit jaar weer minder
vakanties in Limburg

chooiimakers
stalen in

Warenhuis
- De Maastricht-

Wlitie heeft vier medewerkers
i****» Kerkraads schoonmaak-
?3f aangehouden onder de

voor minstens vier
gulden aan artikelen uit

Jfarenhuis in de Limburgse
'"Ustad te hebben gestolen.

van het feit dat zelfs voor een
ex-staatssecretaris de mooie banen niet voor het oprapen liggen in
Brussel of Straatsburg, kan alleen de man in kwestie beantwoorden.

provincie
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Ivonne had een creatie ont*':
pen dateen kleurrijke harm°|J
vormde met de kleding en jj
zelfgemaakte herfstboeket
haar bevallig modelHedy Ptfn
Deze Heerlense kapster, di^j
meerdere malen in binnen- j
buitenland bekroond
schroomde er zelfs niet voor *soortement 'body-painting' .
haar model toe te passen,
deze met veel show en nu^j
verluchte gala-avond beoord*
de de deskundige jury de dcc"
mers(sters) op vijfonderdelen
weten kleur haar, kapsel, tot*
beeld, kleding en make-up.

Marita van Neer uit Heerlen be-
haalde onlangs aan de Rijksuni-
versiteit Limburg haar artsendi-
ploma.

KERKRADE - De tijd dat alleen
mannen lidkunnen worden van
Fluit- en Tamboerkorps 'Wilhel-
mina in de Kerkraadse wyk
Bleijerheide is voorbij. Vanaf ko-
mende zondag mogen ook meis-
jeszich aanmelden als korpslid.

Johan Scholtes presenteert voorlopig laatste deelBesluit ledenvergadering
Ook dames
mogen bij

’Wilhelmina’ Kerkraadse geschiedenis
na negen jaar op papier

" Leo en Anna America-Stoffels.

Teleurstellen
Het laatste jaarrunde Wilma dezaak, na vijfjaar Weiten,
een jaar Bekkerveld en een tussenstop van een jaar, in
verband met het ontbreken van geschikteruimte, in haar
uppie aan de ouderlijke woning aan de Zandweg. In dit
laatste jaaris er een kentering merkbaarin de samenstel-
ling van de bezoekers. Alle lagen van de bezoekers ko-
men. De mond-op-mond-reclame leidde er ook toe dat
ook veel mensen buiten Heerlen, tot in België toe deweg
naar de Zandweg wisten te vinden.

Het geheel komt bij de eerste aanblikwat rommelig over.
De merkartikelen zoals Lego, Brio, Noppa etc. zijn nog
enigszins overzichtelijk opgesteld dochvoor derest is het
een ratje-toe van spellen, boeken en speelgoedartikelen
voor zeer klein tot bijna volwassen. Op het moment dat
eigenaresse Wilma Vossen-Ritterbex zich even vrij kan
maken slaat de aanvankelijke scepsis om in enthousias-
me. Vriendelijk en enthousiast geeft ze je binnen enkele
minuten doorzicht in haar domein. Merkartikelen moe-
ten door debank genomen 40 procent van de nieuwwaar-
dekosten. De overige artikelenzyn in verhouding met de
nieuwprijs zelfs spotgoedkoop. Voor ingebrachte artike-
len ontvang je globaal zon 25 procent van de nieuwprijs.
Een uitkomst voor mensen met een smalle beurs, opper
ik.

De hamvraag is natuurlijk hoe het geesteskindje is gebo-
ren om een zaak in tweedehands speelgoed te starten.
Wilma: „De kiem is geweest speelgoed ruilen. Tijdens
een koffie-uurtje met mijn vriendin Els Schlooz, die
werkzaam is als wijkverpleegkundige, hadden we het er-
over dat er zoveel prima speelgoed bleef liggen. De kin-
deren ontgroeiden hun speelgoed terwijl aan de andere
kant nieuw speelgoed analoogaan hun leeftijd en hun in-
teresses vaak onbetaalbaar was. Na inschrijvingin deKa-
mer van Koophandel zijn we met een startkapitaal van
400 gulden uit dehuishoudpotvan ons beideneen achter-
af-kamertje in Weiten gestart. Tot onze verbazing kwa-
men de mensen die het geld niet hebben voor nieuw
speelgoed niet. Drempelvrees en schaamte-gevoel, jekon
wel eens de buurvrouw of buurman tegenkomen, waren
onoverkomelijke obstakels. Wie wel kwamen waren de
beter gesitueerden.

Deze hebben een andere instelling, ze gebruikenhet geld
liever voor andere dingen. Ook vandaag de dag maak ik
nog vaker mee dat ik speelgoed ga inkopen bij luiuit be-
tere kringen en dat deze bijvoorbeeld f75- vragen voor
iets dat nieuwf 100,- kost. Op hetmoment datzij het zelf
kochten kostte het ook f75,-. Hebben de kinderen als

VetpotDrempelvrees
„Dat zou je verwachten ja, maar tot voor kort bestond
mijn clientèle hoofdzakelijk uit beter gesitueerden", doet
Wilma mij verbazen. In verband met de drukte besluiten
we de volgende dag verder te praten in haar woning in
het Eikenderveld.

Wilma: „Ik moet de laatste tijd steeds meer mensen te-
leurstellen. Ik kan niet even honderd stuks waar veel
vraag naar is bestellen bij de speelgoedfabriek. Ik blrjf
voor honderd procent afhankelijk van de inbreng van de
mensen. Daarbij komt nog dat crèches, peuterzalen en
andere gesubsidieerdeninstellingen steedsvaker de weg
naar de Blokkendoos weten te vinden. Speelgoed dat nu
actueel is zoals bijvoorbeeld deHe-man brengt ongeveer
25% van de waarde op. Over enkele jaren echter vrijwel
niets meer. Dan hebben de kinderen weer andere hel-
den."

ton reijnartz

Huldigingen
Harmonie Eendracht te Schan-
delen heeft zaterdagavond een
nieuw ere-lid benoemd en wel de
heer J. Heijnen. Hij is 77 jaar en
heeft afgelopen zomer zijn in-
strument - dehoorn- aan de wil-
gen gehangen. Vijfenzestig jaar
lang was hij lid van harmonie
Eendracht. In 1987 kreeg hij
daarvoor een koninklijke onder-
scheiding. Ook dirigent J. Ryba-
kowski werd gehuldigd, omdat
hy 12V2 jaarvoor het korps staat.

De gouden echtlieden zijn!
Spekholzerheide geboren en Jtogen. Leo, die bijna 40 diens?
ren volmaakte op de staatsnfl
Wilhelmina brengt nu zijn fl
door met schilderen, muzjj
wandelen en kijken naar voet***
wedstijden. Anna houdt zich"!
zig met handwerken. Verder'
zij een trouw lid van het z3"
koor De Vrolijke Groep TeM
selen. Haar liefste bezigheid!
echter het vertroetelen van'
kleinkinderen.

Kapster
bekroondHetkerkelijk zangkoor St. Caeci-

lia Kerkrade-Centrum zette za-
terdag de zilveren leden Jacob
de Faber en Jan Douven in de
bloemetjes.

De heer L. van de Camp is de
nieuwe schutterskoning van de
schietvereniging St. Lambertus
Bingelrade. Hy schoot na vijf
ronden de vogel af.

Hoog uittronend boven nucn*?
twee wist de nog jonge kap*J
Ivonne Handels uit Heet»
maandagavond-laat in AmSj
dam met haar bekroonde he|r
creatie een eervolle eerste priJP
behalen. Alsof dat niet voldo*
de was, kreeg de 25-jarige H*f
lense voor haar technisch peflj
te uitvoering ook nog de ij
blieksprijs in haar schoot ge^,
pen. De waardering van he
grote aantallen aanwezige '*i
terse' publiek was zo groot da*,
Limburgse kapster zelfs het d*
bele (47) aantal voorkeursst^men wist te behalen. Ivonne *J1dit allemaal te behalen op ?
vierde 'Gala de Couleur' jj
plaatsvond in decongreszaal"^
het Amsterdamse RAI-gebo 1'
Aan dit door L'Oreal georg*j
seerde kleurrijke spektakel 'den 50 kappers uit heel Ne*
land mee om uit te maken *
zich de beste 'kleurspecia 1*
van Nederland mocht noeiw
Aan deze finale zijn eerst vij»'
gionale voorrondes voora»
gaan.

der eeuwen. Geen gesubsi-
dieerde opdracht van gemeen-
tewege of anderszins, maar
een pure hobby van Scholtes
die reeds als gemeenteambte-
naar geïnteresseerd raakte in
de historie van zijn stad en ne-
gen jaargeleden toegaf aan de
drang alle feiten over Kerkra-
de van 57 voor Christus tot
1900 aan zijn schrijfmachine
toe te vertrouwen.

Het probleem is de bezetting tij-
dens uitvoeringen de laatste tyd.
Er vallen nogal eens gaten in de
gelederen van de heren. Die ga-
ten mogen nu opgevuld worden
door dames, althans zo is afgelo-
pen zondagtijdens een bijzonde-
re ledenvergadering besloten.
Vanaf zondag kunnen meisjes
vanaf 10 jaarzich aanmelden als
lid tijdens derepetitie van 10.30
tot 12.30 uur in café 'I jen Bou-
werwei' te Bleijerheide. Daar-
mee is aangetoond dat deeman-
cipatie langzaam maar zeker
doordringt tot in de uithoeken
van het land.

KERKRADE - „De samenstel-
ling van ieder boek heeft even-
veel gekost als een huis", zegt
Johan Scholtes (68), die zich
voorgenomen had met geen
woord te reppen over de kos-
ten van zijn hobby. De Kerk-
raadse oud-gemeenteambte-
naar presenteert zaterdag-
avond om acht uur in de abdij
Rolduc zijn negende deel in de
serie 'Kerkrade, in de schaduw

Procureur-generaal op bezoek
Overleg in vogelvlucht

De eerste acht delen waarvan hij er
tot 1987 elk jaar één presenteerde,
omvatten elk een periode van een
eeuw. Negen jaargeleden startte hy
met de geschiedenis van 1800 tot
1900. Vorig jaar sloot hy' zijn serieaf
met de periode 1100 tot 1200. Het za-
terdag te presenteren boekwerk
(493 pagina's) is een samenvatting
van die periode met gegevens over
de stadKerkrade en de wyde omge-
ving tussen 57 voor Christus en
1100.KERKRADE — Procureur-generaal R.A. Gonsalves van het Gerechtshof

inDen Bosch heeft maandag een werkbezoek gebracht aan hetKerkraad-se politiekorps. Gonsalves liet zich door burgemeester Mans van Kerkra-de en commissaris van politie Van Kerkhof informeren over milieu- enverkeersproblemen in de mijnstad. Ook stelde Gonsalves zich op de hoog-te van enkele specifiekeproblemen binnen hetKerkraadse korps. Het zo-genaamde 'driehoeks-overleg', dat de hele morgen in beslag nam, vond
overigens plaats in een helicoptervan de Rijkspolitie.

Kerkrade plaatsvinden. In 1793
werd dat regelmatige contact tussen
beide steden verbroken door de in-
val van Franse patriotten in deze
streken.

" Johan Scholtes uit Kerkra-
de die zaterdag zijn negende
en voorlopig laatste deel
'Kerkrade, in de schaduw der
eeuwen' zal presenteren.

Foto: FRANS RADE

Johan Scholtes laat een diepe zucht
nu het allemaal op papier staat. De
tijd van reizen, studeren, schrijven,
herschrijven, weggooien, en weer
schrijven ligt achter hem. Het boek
is klaar, maar geen woord over de
meest opvallende historische feiten.

„Ik ben zo lang bezig geweest met
deze boeken. Ik weet nu niet meer
waar ik me in al die tijd over ver-
baasd heb." Veel hulp heeft hy ge-
had van twee studenten van een
Belgische universiteit met wie hij
door de jaren heen bevriend is ge-
raakt. „Zy zochten veel voor my uit
in de archieven van bijvoorbeeld
het prinsbisdom Luik. Dan kreeg ik
een paar keer per jaar een grote
doos via Van Gend en Loos afgele-
verd met daarin al hun bevindin-
gen."

Stijl
Dagelijks heeft Scholtes de afgelo-

pen negen jaaracht uren per dag be-
steed aan zijn 'hobby', „'s Winters
zat ik dehele dag boven op mijn stu-
deerkamer, 's Zomers wilde ik nog
wel eens buiten zitten schrijven."

Maar bij dat schrijfwerk alléén bleef
het niet. Scholtes wilde dat de jaar-
lijkse uitgifte van zijn boekwerken
in stijl plaatsvond. Ook aanstaande
zaterdag trekt hij weer alle registers
open. Er worden een kleine duizend
belangstellenden bij de presentatie
verwacht.

Van onze verslaggever

" Het door SJOB geplande schaat-
sen kan vrijdag niet doorgaan.

" De collecte voor Jantje Beton
bracht f 272,- op.

SrDe voorbereidingen voor het ,
takel zijn inmiddels weer i*1A
gang. De organisatorenkrijle^
van bedrijfsleven en particl,

I)i
om het kerstfeest te organise^
dat de deelnemers maar een F

bijdrage hoeven te leveren.

Als dat achter derug is gaat hij aan
de slag voor de organisatie van een
feestelijk bezoekvan 'Kerkrade' aan
het Belgische Limbourg. Komende
zaterdag zal weer het eerste officiële
bezoek van gemeentebestuur en
kerkbestuur van Limbourg aan

De komende weken wil Scholtes
een tijdje rust nemen; niet meer
naar de archieven in Jeruzalem,
Rome ofLuik. Hij heeft nog even de
tijd. Want bij leven en welzijn zal
pas na het jaar 2000 deel tien ver-
schijnen. „Echt het allerlaatste."
Dat boekwerk behandelt dan de ge-
schiedenis van Kerkrade en omge-
ving tussen 1900 en 2000.

Limbourg

" Driehoeks-overleg in vogelvlucht. Voorin procureur-generaal
Gonsalves, op de achterbank burgemeester Mans en daarnaast
politie-commissaris Van Kerkhof, die opstegen en landden op
een voetbalveldje in Terwinselen. Foto: FRANSRADE

College GS stelt
weer week uit

Nog steeds geen
beslissing over
familie Niessing

Heerlen nostalgische modeshow gehouden
door de ToneelverenigingBeegden.
De entree is f 2,50.

" In samenwerking met De Zonne-
bloem houdt de stichting Ouderen
Welzijn op maandag 19 december
de kerstviering in de Henkhof.
Deelnemers dienen zich zo spoedig
mogelijk aan te melden bij de be-
stuursleden.

Twintigste
kerst-inn
te Heerlen

HEERLEN - Op Eerste K<"&wordt in de Heerlense stadssC 1(
burg voor de twintigste ke^Lt
kerst-inn gehouden. De kerst^gratis toegankelijk voor e^die het kerstfeesst samen,wil v
met een groot aantal anderen-

Merkelbeek

terdag van 14.00 tot 20.00 uur en
zondag van 11.00 tot 20. 00 uur een
kerstmarkt in de dagkapel aan het
Henri Jonasplein. Voor kinderen
zijn er leuke attracties.

Bingelrade

OIRSBEEK -Het collegevan Gede-
puteerde Staten heeft ook gisteren
geen beslissing genomen over het
lot van de nog steeds in Oirsbeek
verblijvende woonwagenfamilie
Niessing. „De hele zaak is nog
steeds in studie bij onze ambtena-
ren", aldus een woordvoerder van
de provincie Limburg gisteren. „De
kwestie is niet zo eenvoudig als zij
lijkt". De zegsman verwacht dat het
college volgende week een besluit
neemt.

" Zondag houden negen modeza-
ken uit Heerlen in dePeppermil een
modeshow. Vanaf 20.30 uur wordt
niet alleen uiterst sjieke en natuur-
lijke sportieve kleding geshowd,
maar krijgt ook de wintersportmo-
de alle aandacht. Kaarten a ’ 7,50
zijn in de voorverkoop verkrijgbaar
bij de deelnemende modezaken en
zondag aan de kassa van de Pepper-
mill.

" Budgetvoorlichter Jan Kemps
geeft vanmorgen om 10.00 uur in het
pand Akerstraat '88 een inleiding
over uitkomen met het inkomen. De
bijeenkomst is bedoeld voor men-
sen met een minimum-inkomen. De
organisatie is in handen van de
Stichtig Belangen Behartiging Uit-
keringsgerechtigden.

" Vandaag speelt het Limburgs
Jeugdtoneel in de Stadsschouw-
burg het toneelstuk 'Repelsteeltje.
Aanvang 14.30 uur. Sinterklaas
komt in de pauze op bezoek. Schimmert
" De jeugdtheatermiddag in de
Nor staat vandaag in het teken van
het St. Nicolaasfeest. Men begint
om 14.15 uur en de entree is f 3,50.

" In de filmzaal van Welterhof
wordt donderdag om 19.30 uur een

Kerkrade

" Het Kinderwerk Kerkrade-West
gaat vanmiddag zwemmen in dr
Pool. ledereen moet om 13.30 uur
aan de diverse gemeenschapshui-
zen klaarstaan. De kosten bedragen
f 2,50.

" De handwerkgroep van de Stich-
ting Groot Onderhoud van de H.
Antonius van Paduakerk houdt za-

" In zaal Mareveld houdt mevrouw
Bergmans uit Nieuwstadt donder-
dagavondvoor de ledenvan deLVB
afdelingen in Schimmert en omge-
ving een spreekbeurt over 'verande-
ringen in de kerk. Aanvang 20.00
uur.

Aangezien de kerst-inn zyn t^ J
ste editie heeft, wil de stu^fd
van de kerst-inn een specia^ij
gramma maken. Daarom v/ot° A
ieder die iets wil opvoeren J
Eerste Kerstdag in de schou* fj
gevraagd contact op te neniÊJj
Karin Petit, Egstraat 9in A
Ook vrijwilligers die wille 11 M
werken zijn nog van harte . fj
Zij kunnen zich opgeven bUd
van de Winkel, Van Weerden f
manstraat 195 te Heerlen **410330 (na 18 uur).

De familie Niessing heeft domicilie
gekozenop het centrum aan de Ver-
lengde Lindelaan in Oirsbeek na
een zwerftocht door Zuid-Limburg.
De gemeente Schinnen wil haar la-
ten wegsiepen naar een woonwa-
gencentrum in Onderbanken of
Kerkrade. Vorige week werd in het
provinciehuis een hoorzitting ge-
houden en aan de hand hiervan zal
het college van GS beslissen of de
Niessings al dan niet in Oirsbeek
mogen blijven. Als de familie moet
verkassen zal haar juridisch advi-
seur naar de Raad van State stap-
pen.

Van onze verslaggever

SITTARD - Ook voor het volgend
jaar heeft de Werkgroep Geestelijk
Welzijn (WGW) - met leden door de
gehele provincie - een programma
opgesteld met een serie lezingen en
bijeenkomsten over spiritueel gene-
zen, aura, chakra, astrologie en aan-
verwante onderwerpen. Sinds de
werkgroep in augustus van dit jaar
begon met zijn activiteiten hebben
steeds meer mensen met geestelijke
of lichamelijke klachten of proble-
men in de privé-sfeer de drempel-
vrees overwonnen en hun toevlucht
genomen tot de personen die voor
een bepaalde bijeenkomst waren
uitgenodigd en die na de lezing of
tijdens de pauze in privé consulten
zich bezig hielden met persoonlijke
problemen. Dit deelt mevrouw Elly
Maassen mee namens het bestuur
van de werkgroep.

Een van de belangrijkste evene-
menten voor '89 is de 'dag van liefde
en licht' die op 9 april in Sittard zal
worden gehouden. Er worden dan

vanaf 12.00 tot 22.00 uur continu le-
zingen gegeven en voor belangstel-
lingen bestaat ook dan weer gele-
genheid voor privé consult of be-
handeling, alles geheel kostenloos.
De laatste openbare avond van dit
jaarvindt morgen donderdag 24 no-
vember plaats in het gebouw van 't
Kelderke aan de Rijksweg Zuid 43
in Sittard. Op die bijeenkomst zal
Gert Adamse uit Dordrecht aan de
hand van waarnemingen trachten
adviezen te geven over gezondheid
en persoonlijke problemen. Voor
het muzikaal intermezzo zorgt Jos
Meessen Uit Hoensbroek met eigen
gecomponeerde liedjes met een die-
pere en spirituele inhoud, zowel in
het Nederlands als in het dialect.
Ook dan is er tijdens de pauze of na
afloop weer gelegenheid met de
spreker van de avond in contact te
treden.
Wie nadere schriftelijke informatie
van de WGW en het programma
1989 wil ontvangen kan dit aanvra-
gen bij Elly Maassen, Rijksweg
Zuid 41, Sittard, S 04490-17700.

Programma Werkgroep Geestelijk Welzijn
Lezingen over spiritualiteit

"De bekroonde kapster Ivonne Handels (rechts) met haa j
model Hedy.

OOSTELIJKE MIJNSTREEK
JOURNAALJOURNAAL

Van onze correspondent

A propos zakelijk. Het runnen van vrijwel de enige zaak
in tweedehands speelgoed is toch zeker lucratief? Wilma:
„Vergeet het maar. Een vetpot is het zeker niet. Als ik er
honderd gulden per maand aan kan overhouden is het
veel. Gerelateerd aan deuren dat ik in de weer ben werk
ik vrijwelvoor niets. Het is eigenlijk gewooneen hobby.
Ik vind het gewoon leuk om iets voor de mensen te
doen".

het ware vier jaar voor niets gespeeld. Hoewel ik verre
van zakeiyk ben ingesteld gaat die vlieger natuurlijk niet
op".

De drukte rond
de Blokkendoos

Tweedehands speelgoed zeer gewild
HEERLEN - Het is koud die donderdagavond. Op het
bovenste gedeelte van de hoog gelegen Zandweg in Heer-
len verkilt de oostwind, als voorloper van de naderende
winter, je tot op het bot. Het is even zoeken, op de spaar-
zaam verlichte weg, naar het doel van onze expeditie,
doch dan ontwaren we een lange rij op auto's op en langs
de stoeprand. Het kan niet missen. Hier moet de Blok-
kendoos, de enige winkel in onze regio, waar men twee-
dehands speelgoed kan kopen en verkopen, gevestigd
zijn. Een houten optrekje, de deur staat uitnodigend
open. Binnen is het dringen geblazen: topdrukte in ver-
band met de naderende feestdagen concludeerden ze.

Geslaagd
Van onze verslaggever

Koning

Van onze verslaggever

Gouden paar
Leo en Anna America-Stoffels
uit de Elberenveldstraat 348 te
Spekholzerheide vieren zater-
dag, samen met hun zes kinde-
ren en negen kleinkinderen het
gouden huwelijksfeest. Om 15.00
uur wordt de mis tot dankbaar-
heid opgedragen in de St. Marti-
nuskerk. Van 18.30 tot 20.00 uur
is er gelegenheid tot feliciteren
in gemeenschapshuis Heidsjer
Tref aan de Patronaatstraat 19 te
Spekholzerheide.
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Van onze verslaggever
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HESSEN - Ulestraten zal vol-
H Jaar een heuse universiteit bin-
ins e dorpsmuren krijgen. De Ja-
»sjt toonaangevende Teikyo-uni-
6|y?."t start volgend jaar, in Kas-
dt ] llek, met een dependance. Het
f^P'S koopkontrakt wordt een
S$r getekend. De gemeente
L Sen is blij met deze 'aanwinst',
ü^t burgemeester Majoor al la-: eten.

'kyo-universiteit, dieeen goe-
*n m nooS heeft te houden en
l«'a"ne bezocht wordt door stu-
(j.n van rijke kom-af, wil Japan-
ti, buitenland onderwijs ge-
% met net °°ê °P de han"
!rjeetrekkingen tussen Japan en
k r|and en de 'open' Europese
i^et"- vanaf 1992. Groepen stu-

% voor diverse faculteiten, ko-
lJ^ Ulestraten studeren en zul-
lge°k in Kasteel Vliek, of naaste
H{tVIng, gaan wonen. Ook een be-

aantal Nederlandse studentenorden toegelaten.

Foto: WIDDERSHOVEN

'MAASTRICHT/LUIK - Hoewel
|de Limburgse luchthaven steeds
meer passagiers uit de grensge-
bieden trekt, maakt de directie
izich geen zorgen over de jongste
ontwikkelingen bij de Luikse

luchthaven Bierset. Terwijl Maas-
tricht Airport gistermorgen d€
200.000 passagier van dit jaar inde
bloemetjes zette, kondigde de in
oprichting zijnde luchtvaarmaat-
schappij Air Exel in Luik een
nieuwe lijndienst met Parijs aan.
'Een woordvoerder van Maastricht
Airport toonde zich in eerste in-
stantie verbaasd over deze lijn-
dienst. Hij wees erop dat er zowel
goede weg- als treinverbindingen
met de Franse hoofdstad zijn, ze-
ker vanuit Luik. Als eindbestem-
ming is de lijndienst Luik-Parijs
dan ook geen concurrentie voor
Maastricht, aldus de zegsman.

'Zowel inzake het passagiers- als
het vrachtvervoer overtreft Maas-
tricht Airport in ruime mate de ac-
tiviteiten op Bierset. In het feit dat
de Luikse luchthaven in handen
is van militaire autoriteiten, ziet
Maastricht bovendien een belem-
mering van een snelle ontwikke-
ling. „Je kunt Bierset eigenlijk
niet met onze luchthavenvergelij-
iken. Ook qua accommodatie
niet," aldus de woordvoerder.

Subsidie voor moderne
beroepenvoorlichling

GS steunen
databank

Spoor leidde
naar Duitsland

vervolg van pagina 1
MAASTRICHT- Het voortgezet po-
litieel onderzoek leidde naar Duits-
land, waar een Maastrichtenaar
werd aangehouden die zich gespe-
cialiseerd had in de verkoop van
motoren en onderdelen, die na de
sloop van de gestolen auto's "over-
bodig" waren geworden. Zijn echte-
note bestond het om na de aanhou-
ding van haar man deze handel nog
een poos voort te zetten.
Ten slotte werd een broer van een
van de arrestanten achterhaald, die
zowel in Maastricht als in hetBelgi-
sche Smeermaes eveneens onder-
dak bood aan de gestolen wagens.
De bende ging zo vakkundig en ge-
raffineerd te werk dat het gerechte-
lijke laboratorium er aan te pas
moest komen om te kunnen vast-
stellen dat de betreffende auto's wa-
ren gestolen of "omgekat".
In het kader van het uitgebreide on-
derzoek moest behalveop zes plaat-
sen in Maastricht speurwerk te
plekke worden verricht in Zeven-
huizen, Zandvoort, Almelo, Lana-
ken, Hasselt, Maasmechelen, Roes-
selare, Antwerpen en Karlsruhe.

Harreman koopt bedrijf

J*STRICHT- Via de Limburgse luchthaven zijn voor hetsl meer dan 200.000 passagiers in één jaar vervoerd. Deze
'Paal werd gisteren bereikt. Vorig jaar kozen 154.000
"sen via Maastricht Airport het luchtruim. De luchtha-."'rectie verwacht dit jaar op circa 225.000 passagiers uit

H °öien, een stijging van ongeveer 45 procent. Ook voor
Send jaarrekent de directie op een flinke stijging van het

:h°ö-000ste passagier, R. Koster
lith icnt> kreeg gisteren van de
j, laven een tweedaagse vlieg-
ij, aar Amsterdam aangeboden.

technisch specialistvan Sta-
ijf b °n in Geleen (een dochterbe-
H^an DSM) vertrok gistermor-
H "et zijn collega M. Piters voor

zakenreis naar Boe-
fje et tweetal brengt in Hon-
ifj een inspectiebezoek aan een
i^T voor de produktie van
Ir """lest (ureum), die daar vijftien
nsleden js gebouwd in licentie

Jense toonde zich in zijn nopjes met
het bereiken van de mijlpaal èn het
feit dat de jubileumvlucht geboekt
was door een grote klant uit de re-
gio. Het eigen reisbureau van DSM
boekt jaarlijks duizenden vluchten.
\ls er goede aansluitingen met in-
ternationale vluchten zijn, probeert
het bureau zoveel mogelijk zaken-
reizen via Maastricht Airport te la-
ten verlopen. De mogelijkheden
daartoe zijn gestegen nadat
NLM/Cityhopper het aantal vluch-
ten Maastricht-Amsterdam opvoer-
de.

chartervluchten) zal de uitbreiding
in fasen worden gerealiseerd.

giers komt 40 procent uit West-
Duitsland.
Recente nieuwe bestemmingen inhet lijndienstvervoer - naast Am-
sterdam en Londen - zijn Luton in
Groot-Brittannië (Virgin) en Istan-
boel. De vlucht naar Turkije wordt
sinds juni jl. tweemaal per week uit-
gevoerd door de Turkse maatschap-
pij Torosair.

De luchthavendirectie benadrukte
gisteren nog eens dat Maastricht
Airport zich steeds duidelijker ma-
nifesteert als een Euregionaal vlieg-
veld. Van het totale aantal passa-

De sterke groei van het passagiers-
vervoer is ten dele te dankenaan het
vergroten van het aantal lijndien-
sten als die van de NLM/KLM op
Amsterdam en Virgin Atlantic op
Londen (voor 19 procent). Vakantie-
charters droegen echter voor het
grootste deel bij aan deze groei; dit
soort vluchten steeg namelijk met
95 procent.

tl ?e'egenheid van het bereiken
,jj|e Mijlpaal kondigde W.F. Jen-
»Jerneen directeurvan de lucht-
ig 'aan dat de aankomst- en ver-

binnenkort wordt ver-i^r Tijdens piekdagen blijkt de
ttaC Voor de passagiers aan dePikant.Ui' tvvee miljoen gulden wordt

tot en met maart '89 ver-
t efd aan de accommodatie, zo-
tV| j^OO vierkante meter vloerop-
*ls e DiJ komt- Daarvoor is

<*en uitbreiding richting plat-
K noodzakelijk. Omdat het pas-
i^svervoer ook in de winter-

den pieken kent (vanwege

wordt de Harreman Groep een on-
derneming met 45 werknemers en
een 30-tal trucks. De omzet voor
volgend jaar wordt geraamd op
circa ’ 6,5 miljoen.
Het Brabantse bedrijf is gespecia-
liseerd in verhuizingen, opslag en
internationaal transport.

Het personeel van beide bedrij-
ven is maandagover de overname
ingelicht.
Bij Harreman werken 32 mensen.
Het wagenpark bestaat uit 20
vrachtauto's en 5 busjes voor de
verhuur. Door het samenvoegen
van de twee ondernemingen

Proefschrift Maastrichtse huisarts Krebber:

Helft buikklachten
fout beoordeeld

Teikyo-universiteit
komt naar Ulestraten

KoopkontraktKasteel Vliek gereed ter ondertekening
HOENSBROEK - Het transport-
bedrijf Harreman in Hoensbroek
heeft branchegenoot Harrie van
Erp uit het Brabantse Oss overge-
nomen. De identiteit van beide
ondernemingen blijft zoals die is,
zo verklaarde de directie gisteren.
De overname is ingegeven door
de toenemde drang naar samen-
werking in de transportsector.
Ook Harreman streeft een schaal-
vergroting na, met het oog op het
wegvallen van de binnengrenzen
van de Europese Gemeenschap.
De huidige directie van Van Erp
blijft nog een jaar aan de leiding.

HEERLEN - Het provinciaal be-
stuur van Limburg wil een subsidie
van 100.000 gulden toekennen voor
de oprichtingvan een databank, die
gebruikt wordt bij school- en beroe-
penvoorlichting. Bij het project Da-
tabank Limburg (Beroepen Infor-
matie Centrum Limburg) zijn ver-
schillende instellingen betrokken,
zoals het Instituut Mens en Arbeid
in Heerlen en het adviesbureau In-
tercai in Geleen. Ook het ministerie
van Sociale Zaken heeft zich bereid
verklaard mee te werken aan het da-
tabankproject, zij het in de vorm
van kennisoverdracht.
De databank zal informatie geven
over de beroepen en de voor de uit-
oefening hiervan vereiste opleidin-
gen. Verder zullen er gegevens in
worden opgeslagen over - vacante -
functies binnen het Limburgse be-
drijfsleven. Tenslotte bevat de data-
bank ook algemene bedrijfsinfor-
matie.
Het is debedoeling om ook een ver-
band te leggen met het kabelexperi-
ment in Limburg, te weten de ge-
meenten Maastricht, Heerlen en
Kerkrade, en via andere moderne
telecommunicatiemiddelen. Daar-
mee wordt het mogelijk de data-
bank op ruimere schaal te raadple-
gen en niet alleen bij een beperkt
aantal instellingen.

MAASTRICHT - De helft van alle
acute buikaandoeningen wordt in
eerste instantieverkeerd, meestal te
voorzichtig, beoordeeld.' Huisarts
en specialist nemen liever het zeke-
re voor het onzekere en geven een
blindedarmontsteking als diagnose,
terwijl dit later vaak niet het geval
is. Tot die conclusie komt deMaas-
trichtse huisarts drs Th. Krebber in
zijn proefschrift waarop hij vrijdag
promoveert aan deRijksuniversiteit
Limburg.

maal haalbare percentage ligt op 80
dus er moet het een en ander wor-
den verbeterd, aldus Krebber.
Het blijkt dat patiënten met een -wat achteraf blijkt - geperforeerde
blinde darm over het algemeen later
worden geopereerd dan patiënten
met een niet-geperforeerde blinde-
darmontsteking.
Volgens Krebber neemt de kans op
ernstige buikklachten vanaf het
vijftigste levensjaar toe. Met het ver-
grijzen van de bevolking zullen
vooral slagaderlijke bloedingen in
de buik, ontstekingen van de gal-
blaas en kanker toenemen. De ge-
zondheidszorg zal zich hierop moe-
ten instellen, zo bepleit hij.

PPR-jongeren
in Houthem

Valpartijen
onderzochtVan de gevallen waarin de huisarts

een blindedarmontsteking vaststel-
de, bleek dat in 62 procent van de
gevallen niet zo te zijn. Bij de spe-
cialisten lag dit op 44 procent. Huis-
arts en specialist zijn dus erg voor-
zichtig in hun diagnose, aldusKreb-
ber. Het percentage juist gestelde
diagnoses was bij de huisartsen 50
en bij de specialisten 59. Het maxi-

Krebber onderzocht het ziektever-
loop en de behandeling van 1.100
mensen uit Maastricht en omgeving
met buikklachten, zowel onschul-
dig (buikgriep) als levensbedrei-
gend (blindedarm). By 43 procent
konden de klachten niet worden
verklaard.

HOUTHEM - De PPR-jongeren
houden komend weekeinde in Hou-
them hun najaarscongres. Het the-
ma van het congres is 'ontmoeting
van culturen als wapen tegen racis-
me. Een van de gasten van de PPR-
jongeren is Gulnaz Aslan, presenta-
trice van het KRO-radioprogramma
Radio Thuisland. Ze zal zaterdag
meedoen aan een talkshow.

Volgens de PPR-jongeren hebben
veel mensen in Nederland last van
verborgen en onbewust racisme.
Contact met andere culturen kan
bijdragen aan meer respect en be-
grip voor die 'anderen. Naast de
talkshow staan een cultuurmarkt en
een inleiding over interraciale op-
voeding op het programma.
De jongerenorganisatievan de Poli-
tieke Partij Radikalen zal tijdens
het tweedaagse congres niet alleen
praten over andere culturen, maar
ook nadenken en discussiëren over
het PRR-beleid. Zondag zullen twee
twee leden van de PPR inleidingen
houden. Dat zijn Frans de Man, se-
cretaris buitenland en Bert Willem-
se, kandidaat voor de Europese ver-
kiezingen.

VENLO - In het St. Maartens Gast-
huis in Venlo wordt een onderzoek
gestart naar het hoge aantal zieken-
huispatiënten dat komt te vallen.
Vorig jaarmaakten in totaal 225 pa-
tiënten een val: 163 in een kamer of
in een andere ruimte van hèt zieken-
huis en 62 patiënten vielen uit bed.
De gevolgen bleven beperkt tot vijf
gevallen van fracturen. Het onder-
zoekricht zich vooral op de vraag of
er een verband bestaat tussen val-
partijen en het gebruik van kalme-
rende middelen en van slaappillen.
Eén oorzaak staat in ieder geval al
vast: de sterke stijging van het aan-
tal ouderen, die doorgaans minder
goed ter been zijn dan de jongeren.

"Kasteel Vliek, waar vanaf 1989studenten uit Japan collegeskrijgen Foto: WIDDERSHOVEN

Ötj erit en grootaandeelhouder
'Ounaga van de (schatrijke) Tei-
i^eeft al laten weten datKasteel
'hjx V"1 optimale staat zal worden
Vin (zonc'er Nederlands subsi-
i^hH ove"gens)>en aat a^e m Ne-
Su* geldende regels - inzake
\ .'Jjentenzorg bijvoorbeeld -Jj% zullen worden gerespec-
W Teikyo-universiteit telt in

'l «.000 studenten. Informatiebijeenkomst over ouderenraden

KBO streeft toename
van seniorenraden na

h.
wordt momenteel (met

"ij achter de schermen) gewerkt
veel mogelijk renovatiewerk-

'"> v j*eden en nieuwbouw uit te la-
\i ren door bedrijven uit onze
Vcie-Hq0"1* Wol*dt dat de Japanners
")|jj december naar Nederland
St* °m de diverse overeenkom-

-6 ondertekenen. In eerste in-t! ~ gaat om om 'enkele tiental-
L tenten.

" De voorzitter van de se-
niorenraad van Margraten
L. Achten.

ROERMOND/BRUNSSUM
Een seniorenraad is nu nog een
nieuw verschijnsel in Limburg.
Er bestaan er voorzover bekend
slechts twee: een in Wittem en
een in Margraten. Als het aan de
Katholieke Bond van Ouderen
(KBO) in Limburg ligt zal dat
aantal echter snel worden uitge-
breid. De toenemende decentra-
lisatie van het overheidsbeleid,
de vergrijzing van de bevolking
en de afnemende mogelijkheden
van ouderen om informeel in-
vloed uit te oefenen op gemeen-
tebesturen spelen daarbij een
rol.

In Margraten bestaat de senio-
renraad sinds maart van dit jaar.
Ze is voortgekomen uit de be-
jaardenverenigingen van de ne-
gen dorpen en kernen in de ge-
meente Margraten. De senioren-
raad heeft zichzelfeen jaarproef-:
tijd gegeven. Achten denkt wel
dat de raad met haar werk door
zal gaan. „We bestaan nog maar
kort. Maar we hebben toch wel
wat kleine succesjes bereikt.
Ouderen uit de diverse kernen
vari Margraten komen naar ons
toe voor bemiddeling. We heb-
ben geholpen bij een subsidie-
aanvraag en een bushalte die
werd verplaatst". Achten vindt
het vooral belangrijk dat de 55-
-plussers bewuster worden en
meer hun stem laten horen. „Ze
moeten uit de sleurvan hetkaar-
ten en kienen."

Internationale hondenshow nu in MECC
Sj^RICHT ~ De internationale
'Ma w' georganiseerd door
j âstrichtse Hondensport Ver-
WS. wordt voortaan in het
"<"«, fehouden. Na vijfjaar bleek

h in Valkenburg te klein
Nel1 aanD°d honden en moes-Wel standhouders teleurgesteld
Nti^' **>e snow is e enigevan in-

SK a^e aU*-ire in Limburg.
\s °w zal vanaf 1989 een twee-
zij) evenement worden, gepland
Nl nn 13 augustus. Andere jarenac Geulhal drie dagen in het

P*jr4 Van honden. De clubmatch
CSe wordt op 7 mei in ma-
I m°n aan de PlenkertstraatKenburg gehouden.

ouderen raken: huisvesting, sub-
sidieregelingen en zorgverle-
ning. Volgens Achten is in een
aantal,gemeenten geen senioren-
raad nodig omdat daar de KBO-
afdeling goed functioneert en
ook een directe ingang bij het ge-
meentebestuur heeft.
De belangen van de ouderen
worden dan voldoende vertegen-
woordigd. Het is vooral in de
kleinere gemeenten waar een
raad zeer welkom is.
De KBO-Limburg staat zeer po-
sitief tegenover de seniorenra-
den, maar is tegelijkertijd be-1
vreesd dat de raden te zelfstan-
dig worden en de KBO haar in-
vloed in die gemeentenverliest.
Volgens Achten is die vrees on-
gegrond. Als de seniorenraden
op landelijk niveau actie willen,
bijvoorbeeld voor de prijs van
het aardgas, moet dat toch via de
KBO worden gespeeld.
De KBO-Limburg heeft de afge-

Een seniorenraad kan in bepaal-
de gemeenten een schakel vor-
men tussen het gemeentebe-
stuur en haar 55-plus inwoners,
meent L. Achten, voorzitter van
de seniorenraad in Margraten.
„De seniorenraad controleert en
signaleert," stelt hij kernachtig. De seniorenraad kan adviseren

over allerlei onderwerpen die de

lopen weken goedbezochte in-
formatiebijeenkomsten gehou-
den in Horst en Roermond. Don-
derdagmorgen worden de be-
stuursleden van de Zuidlim-
burgse afdelingen van de KBO
verwacht in Brunssum. De bij-
eenkomst vindt plaats in Ont-
moetingscentrum Dr Brikke
Oave in Brunssum en begint om
10.00 uur.

(ADVERTENTIE)

p—y—■ i ——— —————,
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IZONWERINGEN ■ onderhoudsvrij
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Van onze redactie economie

Directie verwacht ook in ’89 flinke stijging

Mijlpaal luchthaven:
200,000 passagiers
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Geen vrees voor
concurrentie

van Luik-Bierset
" DSM-werknemer R.
Koster en zijn vrouw
Marlies kregen een
tweedaagse vliegreis
naar Amsterdam
cadeau, aangeboden
door W. Jense,
algemeen directeur
van Maastricht
Airport.

Foto: WIDDERSHOVEN
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APK gratis bij grote beurt. Herkeuring ür.üennout Beek, U449U/iub4.
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tiek. Tevens stofferen im ook uw meu- HarOS autOStlOp 216, Maastricht. 043-623643. Asterstr' 53' 0449(M3252' 433bb' mmmmmmmmmmmmmmmmmm^ HupkenS BV Maastricht TegelStudlO BK '87
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schap in veiTekerinaïn to, autom. Al 25 jr. uw vertrouwd adr. Techn. isolaties + dakbedekkingen. Streeperstr. 60, Landgraaf, 318170. FMSSen Tuin en park BV. WK* kn|H Venetian Blinds b.V. A

Sparstr. 7 Heerlen. 045-213735. Van Besouw pvc kunstst. dakbedekk. n tffl. hü|cmill ffl . n ...Q IK-,fl Honda motormaaiers, tuinfrezen, Stihl W^è mÊmrntmßmmm zonwenngskonstrukties, jalpu» M

Siaak Hiikman nd'i.49'1798 Colmont 10a, Übachsberg, 751818. ue RacneismiO, iel. Ua4D3-lOJÖ motorzagen. Vroenhof 86, Valkenburg 4JJI/ markiezen en roll. in alu., staal+f6.l
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Tunnelstr 30 fieleen. 04490-45100. ten. 252688. TF L** 752069. Voor alle voorkom, schilderwerken. Hoolstr. 43 Voerendaal. 045-75U*
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een voetbalmanager die zwart geld betaalt. Coerver heeft in dat ka-
der trouwens vele voorgangers en hij zal zeker niet de laatste zijn.
Coerver heeft gedaan wat zoveel andere voetbalbestuurders deden
(en doen): tegemoet komen aan de 'zwarte' eisen van veel spelers.
Spelers, dieeen club het mes op dekeel zetten als ze voor een con-
tract in aanmerking komen. Maar diezelfde spelers hebben, in stilte,
reeds een soepele regeling met de fiscus getroffen en weten al ge-
ruime tijd van deprins geen kwaad meer. Het zijn ook diezelfde spe-
lers die zich destijds zwakjes probeerden te verdedigen met steeds
die ene opmerking: 'Wij dachten dat over die bedragen al belasting
was betaald door de club.
Hans Coerver heeft de pech gehad dathij door zijn oud-voorzitter is
verraden, en hij betaalt nu een stevige prijs voor zijn onoirbaar han-
delen. Coerver heeft tijdig ingezien dat op die feitelijkheden, die
zwart op wit staan, niets valt af te dingen. Het pleit voor hem dat hij
de zaken accepteert zoals ze liggen. En bereid is de konsekwenties
te dragen.

Hoe tegenvallend is het dan om gistermiddag te vernemen dat die-
zelfde Coerver toch nog een stuivertje per toeschouwer voor zijn
eigen knipbeurs reserveerde. Spelers zwart (moeten) betalen uit
blinde clubliefde is verboden, maar niet ongebruikelijk in de voetbal-
wereld.
Maar schamele vijf centen meepikken per entreekaartje, dat past
weer niet bij deze clubman die steeds heeft beweerd 'het' allemaal
voor Roda JC te hebben gedaan.

J.v.W.

Piet de Visser 1000,- per maand
Gêne Gerards 500,- per maand

De spelers:
Jan Jongbloed 1500,- per maand
Dick Nanninga 1500,-permaand
Eugène Marijnissen

1500,- per maand
Ronald Hendriks

1250,- per maand
JanPoortvliet 1000,- per maand
René Hofman 1000,- per maand
Martin van Geel 800,-per maand
Gregor Tsinos 750,- per maand
Theo de Jong 750,- per maand
Peter van deVen 600,- per maand
Leo Degens 500,- per maand
Leo Ehlen 500,- per maand
Dick Advocaat 50J0,- per maand
Ton Marijt 500,- per maand
Jimmy Calderwood

500,- per maand
JoopDacier 350,- per maand
Pierre Vermeulen

250,- per maand
Hans Zuidersma 150,-per maand

Daarnaast ontvingen diverse
spelers fikse tekengelden via het
zwarte circuit.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Tijdens het'
proces tegen Roda JC-manager
Hans Coerver en ex-penning-
meester Toon Vreuls bleek dat in
de loop der jaren legio werkne-
mers de vruchten plukten uit de
zwart-geldkas. Volgens schattin-
gen na het omvangrijke onder-.
zoek deelde in de periodevan '80
tot en met '84 ongeveer elke
tweede werknemer in de pot.
Speciaal daarvoor was bij een
Kerkraadse bank een rekening
geopend op naam van reisvereni-
ging 'De Reisduif.
In totaal blijken twintig spelers
en drie trainers te zijn betrokken
bij de aktiviteiten die in juni '85
bij een invalvan deFIOD aan het
licht kwamen. Zij ontvingen
meestal in maandelijkse perio-
des een vaste vergoeding die
contant werd uitbetaald, zonder
dat daarvan aangifte werd ge-
daan bij de belasting. De betrok-
kenen hebben inmiddels alle-
maal - dus ook de momenteel in
Zwitserland voetballende en wo-
nende John Eriksen - een schik-
king getroffen met zowel justitie
als fiscus en betaald.

Voor de Denen John Eriksen en
Allan Nielsen - zo is na onder-
zoek in samenwerking met de
Deense justitie gebleken - werd
een zeer bijzondere constructie
bedacht om hen aan het finan-
cieel geriefte laten komen. Daar-
voor werden quasi gigantische
bedragen overgemaakt naar de
Deense club Odense, als zijnde
transfergelden. In de praktijk
echter kwam het geld (940.000
gulden van '77 t/m '84) gewoon
ten goede van de spelers. In het
geval Nielsen betrof dat 900.000
Deense kronen (ongeveer drie
ton), waardoor het voor de hand
ligt dat het grootste gedeelte van
de resterende zes ton in de zak
van Eriksen is verdwenen. Daar-
mee werd loonbelasting ontdo-
ken.

De complete lijst van spelers en
het bedrag dat zij maandelijks
gedurende één of meerdere sei-
zoenen aan zwart-geld ontvin-
gen:

De trainers:
Hans Eijkenbroek

1500,- per maand
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Coerver
kreeg vijf
cent per
bezoeker
'extra'

Vervolg van pagina 1

door huub paulissen

MAASTRICHT -Met de inval van de fiscale politie en het daar-
op volgende langdurige onderzoek werd een gigantische beer-
put bij Roda JC opengetrokken. Hongerig naar succes in de
tweede helft van de jaren zeventig werden illegale bronnen
aangeboord om spelers aan te trekken, die financieel niet pas-
ten in de huishoudingvan de modale club. „Het paste in de cul-
tuur van die succesvolle jaren datRoda per sebepaalde spelers
wilde hebben. Europacup, regelmatig een volle bak; wij telden
mee en wilden die positie handhaven", lichtte manager Coer-
ver toe.

j. van onze verslaggever
- Tijdens het onder-

L laar de handel en wandel bij
ii. JC, is gebleken dat de ver-
kier*- Hans Coerver en Toon
ffi niet alleenuit 'clubliefde' be-
\^n waren bij het zwartgeldcir-
[f D'nnen de club. Manager Coer-
H„ 'ttving naast zijn salaris jaren-
k (een vergoeding van vijf cent
L edere toeschouwer die in de
klaren op Kaalheide kwam.
kj edrag van vele tienduizendenL^s waarvan de fiscus geen
LJ lhad.
L^er daarover gisteren tijdens
% ting: „Dat betrof een compen-
L °P het moment dat ik als ma-
W definitiefnaar Roda overstap-
L Verloor namelijk een deel van
„Pensioenrechten en dat wildeL6compenseerd hebben. Het is
L^ijn bedoeling dat buiten dek?*"i om te doen, maar de voorzit-rlldedatzo".

(»! Vreuls kreeg voor zijn inspan-
iS) 1 als penningmeester/boek-
lon6r vijfjaar lang een bedrag van
iy"> in totaal dus 24.000,-. Voor
ingrijp eiste de officier van jus-
b^og eens een boete van 12.000

n< subsidiair vier maanden
lenis. Zowel Vreuls als Coerver
ei"i voor deze achtergehouden

inmiddels een schikking
'fen met de fiscus.

" Roda-manager Hans
Coerver (voorgrond
rechts) en ex-penning-
meester Toon Vreuls
(links daarnaast) in het
beklaagdenbankje. Ver-
der v.l.n.r. de openbare
aanklager mr. Van Op-
stal, mr. Bergmans, recht-
bankpresident mr. Wort-
mann, mr. Bröcker en de
raadslieden mr. Gou-
mans en mr. Coenen.

Tekening: KAREL GERRITS

FC Groningen-VIB Stuttgart 1-3 (0-3)
Score: 18. Allgöwer 0-1, Gaudino 0-2, 39.
Gaudino 0-3, 82. Meijer 1-3. Scheids-
rechter: Stiegler (Tsjechoslowakne).
Toeschouwers: 18.000 (uitverkocht)
Gele kaart: De Wolf, Groeleken (beider
FC Groningen), Zietsch (Vfß Stuttgart)
FC Groningen: Tukker, De Wolf, Var
Dijk, Boekweg, Koorman (Groeleken)
Olde Riekerink, Regtop, Ten Caat
Roossien, Meijer, Eykelkamp.
Vfß Stuttgart: Immel,Schafer, Zietsch
Allgöwer, Buchwald, Katanec (Streh
mei), Hartmann, Sigurvinsson, Schrö
der, Gaudino (Walter), Klinsmann.

GRONINGEN - Twee Europese be-
kerronden heeft FC Groningen met
succes frank en vrij aangevallen. In
de derde is het in een vol Ooster-
park-stadion hopeloos misgegaan.
VFB Stuttgart had minder dan één
helft nodig om aan te tonen dat de
strijd tussen een topclub uit de
Bundesliga en een middenmoter uit
de eredivisie een ongelijke is. FC
Groningen verloor voor het eerst
een thuiswedstrijd in het Uefacup-
toernooi. De cijfers (1-3) maakten
bovendien de return in Stuttgart
vrijwel overbodig.
Groningen verklaarde vooraf alles
van de tegenstander te weten. Op
papier misschien, in de praktijk
niet. Dat Allgöwer, vrije verdediger
en topscorer van Stuttgart, van ver
kan schieten, weet iedereen. Deson-
danks liet de ploeg van trainer Wes-
terhof, en doelman Tukker in het
bijzonder, zich er door verrassen.
Dat Gaudino als tweede spits kort
achter Klinsmann zeer snel en doel-
gericht is, was eveneens een gege-
ven. In de Bundesliga-topper tegen
Bayern München, nota bene door
Westerhof bezocht, had de ooit van
Mannheim overgenomen speler
vanuit de voor hem nieuwe positie
vorige week nog twee keer toegesla-

Op verzoek van dc verdediging (
werd door rechtbankpresident mr. 'Wortmann gisteren tijdens dc vijf '■uur durende zitting, niet al te diep "ingegaan op dc vele details in het i
ongeveer duizend pagina's tellende
proces-verbaal. Wel werd duidelijk 'dat dc zwarte kas op alle mogelijke 'manieren werd gespekt. Bijvoor-
beeld door het verzwijgen van recet-
te-inkomsten (600.000 gulden),
transfergelden (135.000, waaronder
een ton van dc verkoop van Gregor
Tsinos), vergoeding voor vriend-
schappelijke wedstrijden (120.000),
giften van supporters (450.000) en-
zovoorts.

Op het moment dat dcFIOD in 1985
dc illegale praktijken op het spoor
kwam en op een tiental plaatsen in-
vallen deed om bewijsmateriaal te
verzamelen, was Roda JC reeds be-
zig met het afbouwen van het zwart-
geldcircuit. In 1984 bleken dc spor-
tieve ambities zelfs niet meer met
eenzwarte kas te bekostigen.

Ex-penningmeester Toon Vreuls:
„Er was geen geld meer, niet wit en
niet zwart. Wij waren al bezig dc
zaak af te bouwen, omdat het dc
spuigaten uitliep. Julliezijn eenjaar
of twee te vroeg gekomen. Jammer
anders waren we helemaal clean ge-
weest". En Coerver: „Als wij erbij
waren geroepen toen dc voorzitter
(Dc Beauregard, red.) dc zaak aan
het licht bracht, dan was alles gere-
geld zoals dat bij tien andere voet-
balclubs in Nederland is gebeurd.
Maar nee, dit moest op dc man wor-
den gespeeld".

Kwade genius in dc hele zaak was
volgens dc verdachten dc ex-voor-
zitter -Gouder dc Beauregard. „Uit-
gerekend dc man die dc scepter
zwaaide heeft verraad gepleegd",
meende Vreuls. „Hij handelde uit
persoonlijke rancune, omdat hij op
last van dc sponsors moest aftreden
als voorzitter. Dc Beauregard had
zon macht over dcandere bestuurs-
leden dat zijn stem doorslaggevend
was. Ik wil mezelf niet vrijpleiten,
maar mijn functie in het bestuur
had in feite niets met beleid te ma-
ken.. Dc Beauregard was dc finan-
ciële deskundige. Hij zei ook altijd:
'Vreuls is een goede boekhouder
maar van het leiden van een voet-
balclub heeft hij geen verstand. Het
lijkt wel het boek van dietienkleine
negertjes. Er blijft er één over; ik
wist niet dat ik zo dc dienstheb uit-
gemaakt bij Roda".

Ook Hans Coerver - van wie mr.
Wortmann meende: 'U wordt dc
machtigste man bij Roda genoemd'- wees dc ex-voorzitter als hoofd-
schuldige aan. „Ik deed dc onder-
handelingen met dc spelers en leg-
de een voorstel aan het bestuur
voor. Als alle leden akkoord waren,
ook met dc zwarte betalingen, dan
voerde ik het besluit uit. Het is een
keihard gegeven dat Gouder dc
Beauregard dc leiding had. Hij
bracht zwart-geld mee, droeg dc
grootste verantwoordelijkheid en
wilde dat weten ook. Als enige wil-

de hij altijd maar dat wij kampioen
zouden worden. En als je tegen een
sponsor zei dat dat onhaalbaar was
voor Roda, had je de grootste ruzie
met hem".

Ook de beide verdedigers speelden
Gouder de Beauregard de Zwarte
Piet toe, om hun cliënten te ontlas-
ten. Mr. Coenen schroomde het
daarbij niet zijn cliënt Vreuls als een
'loopjongen' af te schilderen. „Hij
voerde slechts uit wat voorzitter en
secretaris dicteerden.Zoals het hele
bestuur tot kwezels was gedegra-
deerd. De vergaderingen en stem-
mingen waren een farce omdat alles
reeds was beslist. Voor een habbe-
krats deed Vreuls de boekhouding
puur uit liefde voor Roda. Je kunt je
alleen afvragen of hij niet de morele
moed had moeten hebben om zich
terug te trekken".

Zowel mr. Coenen als mr. Goumans
bepleitten vrijspraak voor de ver-
dachten. „Het verhaal rammelt aan
alle kanten. Gouder de Beauregard
was als een klein kind dat zijn zin
niet kreeg en daarom zijn speelgoed
Roda in devernieling wildewerken.
Coerver viel als werknemer onder
verantwoordelijkheid van het be-
stuur. De eis van de officier tegen
hem is dan ook ronduit belachelijk
en staat in geen enkele verhouding
tot hetgeen tot nu toe in deze affaire
is gevorderd. Als wijlen de heer Kü-
pers deze eis zou horen, zou hij den-
ken: gelukkig ben ik overleden".

Tijdens de behandeling zorgde de
officier van justitievoor een verras-
sing door aan de oorspronkelijke
tenlastelegging ('opzettelijk onjuis-
te aangifte van de lonen') toe te voe-
gen: 'opzettelijk behulpzaambij het
zwart betalen van spelers en trai-
ners en middelen aandragen voor
een zwarte kas'. Het protest dat bei-
de verdedigers hiertegen aanteken-
den, werd door de rechtbank ver-
worpen.

Aanklager Van Opstal over de rol
van de verdachten: „Ten aanzien
van Vreuls is bewezen dat hij er een
complete valse boekhouding op na-
hield. Coerver was vroeger belas-
tingambtenaar. Hij wist als geen an-
der hoe zwart geld buiten deboeken
te houden. Coerver heeft zijn kennis
misbruikt bij Roda".

Nijssen: klasse
BRUSSEL- Tom Niissen heeft zich
voor de tweede ronde van de open
Belgische tenniskampioenschap-
pen in Brussel geplaatst. Tegen de
Iranees Mansour Bahrami kwam de
Sittardenaar tot 6-3, 6-3.

" SALONIKI - De Nederlandse
schaakteams hebben dinsdag tij-
dens de schaakolympiade in Saloni-
ki tegenvallende resultaten be-
haald. De heren raakten in de ne-
gende ronde met een voorlopige
stand van 1-2 achter tegen de Filipij-
nen; de dames leden tegen Bulga-
rije een neierlaag van 1-2.

Trainer
oesterhof:
’Incidenten
erger dan
nederlaag’
t£°NINGEN - Na de meest lu-
V'k Ve v^dstrüd in zrJn bestaank,^ FC Groningen ongetwij-
l'tj, een forse boete van de
JjJ?A. Het duel met VFB Stutt-
iL,\verd ontsierd dooreen paar
V^enten. Trainer Westerhof
IL thuisclub zei: „Ik vind dit
Vu6 erSer dan de nederlaag.
Htj: "eeft een smet op de wed-
V, geworpen. Heel erg jam-
Li' En dan bij een wedstrijd die
litg streeks op televisie wordttoonden. Een schande."
w^e rust werd door een sup-
iC j.e"" van de thuisclub een pro-
Im e' op het veld geworpen.
I^ens manager Huizingha be-het een metalen gedeelte van

Bovendien werd heten enkele keren onderbro-
nadat Groningse fans vuur-

if.,* op het veld hadden gewor-
ty/ öe speaker moest de toe.

Uwers meerdere malen op
Van de scheidsrechter tot

1$ manen. Groningen verdien-
|v>k?et tv-uitzendingen, reclame-
\. er>gsten en kaartverkoop
\r acht ton aan de thuiswed-

Na het rapport dat UEFA-
't^emer Johansson op korte
jtjg^'Jn zal indienen, gaat daar
*a„ wijfeld een aanzienlijk be-g van af.

HEERLEN - Na FC Groningen-Vfß Stutt-
gart van gisteravond, staan vandaag de res-
terende wedstrijden in de derde ronde van
het Uefacuptoernooi op het programma:
Dynamo Dresden - AS Roma
Girondins Bordeaux - Napoli
Real Sociedad - FC Köln
Hearts ofMidlothian - Velez Mostar
Bayern München - Inter Milan
Victoria Boekarest - Turun Palloseura
Club Luik - Juventus

Dat FC Groningen geen rode kaar-
ten opliep was te danken aan de
scheidsrechter. De Tsjechoslowaak
Stiegler liet grove overtredingen
van De Wolf en Eykelkamp onbe-
straft. Eijkelkamp ontkwam in de
slotfase aan rood na natrappen te-
gen Zietsch. „Hij had me de hele
wedstrijd al lopen schoppen. Het
was een ongelukkig moment", ver-
dedigde de aanvallerzich. „Maar we
hebben verdiend verloren. Vfb
Stuttgart was een maatje te groot.
Over twee weken kunnen we aanto-
nen toch van deze wedstrijd geleerd
te hebben."

gen. Tegen Groningen deed hij
dinsdagavond precies hetzelfde.
Groningen deed aanvankelijk wat
het beloofd had. Liever strijdend
ten onder, dan op een laffe manier
hopen op een wonder, was het
uigangspunt. De ploeg zocht deweg
naar het doel van de kwalitatief zo
veel betere tegenstander, maar
vond die niet. De enige dieeen goed
niveau haalde was Ten Caat, net
hersteld van een blessure die. hem
enkele weken buiten de ploeg had
'gehouden. Zijn demarrages op links
zorgden voor opschudding op de
tribune, maar nietvoor gevaar in het
strafschopgebied. Eijkelkamp en
Meijer, in de eredivisie dit seizoen
produktief, moesten hun meerdere
erkennen in de verdedigers Zietsch
en Buchwald. Zoals vrijwel alle
duels in Westduits voordeel werden
beslist.
Na het schot van Allgöwer en de at-
tente acties van Gaudino viel .er
voor Groningen met een achter-
stand van 0-3 na de hervatting wei-
nig eer meer te behalen. Stuttgart
beperkte zich na de derde treffer,
vijf minuten voor rust, tot het
hoogst noodzakelijke. De ploeg
wacht in de Bundesliga nog een
zwaar programma. Groningen, dat

Stuttgart maakt
return overbodig

FC Groningen in één helft al kansloos De Wolf zijn tweede gelekaart
zag krijgen, mocht daardoor het ini-
tiatief in handen nemen. Het leidde
pas zeven minuten voor het einde
tot gevaar. Meijer tikte in, na een
corner van ftegtop. Waardoor het
verhaal dat Groningen altijd en
overal scoort, nog steeds een eigen
leven blijft leiden.
Trainer Westerhof: „We zijn versla-
gen door een Europese topploeg".
Collega Arie Haan van Vfß Stutt-
gart zei: „We hadden al na tien mi-
nuten met 2-0 moeten voor staan.
We misten grote kansen. Op het mo-
ment dat Groningen iets meer vat
kreeg op de wedstrijd, scoorden we
wel. Enigszins gelukkig, dat wel.
Daarmee was de wedstrijd voor ons
gelopen. Daarna hadden we nog vijf
of zes doelpunten moeten maken.
Maar met 3-1 kan ik niet anders dan
tevreden zijn. Na rust reageerden de
spelersvan FC Groningen hun frus-
taties af op de tegenstander. Het is
dan wel een Hollands-Duits duel,
maar beide ploegen moeten dit
weekeinde ook weer spelen en nie-
mand zit op blessures te wachten."

Illegale rekening op naam 'Reisduif'

Elke tweede speler
kreeg zwart geld

Grijpstuivers
Ruim drie jaar na het ge-
ruchtmakende interview in
het Limburgs Dagblad -
waardoor de zwart geld-af-
faire bij Roda JC aan het rol-
len kwam - staat manager
Hans Coerver voor de rech-
ter. Coerver, en in zijn kiel-
zog nog een paar kleine vis-
sen, gaan aan de schand-
paal. Dat is het risico voor

Programma Uefacup

Limburgs Dagblad sport
Ten tijde van FIOD-inval was Roda bezig zwart-geldcircuit op te heffen

’Het liep spuigaten uit’
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Frans Houben
in Nederlands
basketbalteam

Harrewijn kan geen beroep doen
op een drietal basisspelers. Voor
het duel met de Grieken, dat don-
derdag in Amsterdam wordt ge-
speeld, meldden de Den Bosch-
spelers Henk Pieterse en Albert
van der Ark plus de Delftse routi-
nier Toon van Helfteren zich we-
gens blessures af.

BARCELONA - Het is de vraag of
de Olympische ruiterwedstrijden
van 1992 in Barcelona gehouden
kunnen worden. In Spanje zijn re-
centelijk vele paarden gestorven
aan de zogenaamde Afrikaanse
pest. Ten minste tot 1990 mogen op
het vasteland van Spanje geen inter-
nationale hippische evenementen
worden afgewerkt.

Aken alternatief
voor Olympisch
ruitertoernooi

KNWU wil WK
veldrijden

DEN HAAG - De KNWU inves-
teert 60.000 gulden in de organi-
satie van het UCI-congres om in
de internationale wielerwereld
goodwill te kweken voor zijn po-
gingen wereldkampioenschap-
pen naar Nederland te halen.
De Nederlandse Wielren Unie
hoopt op de titelstrijd veldrijden

in 1991 en de weg- en baankam-
pioenschappen van twee jaar la-
ter. Voor de titelstrijd veldrijden,
waarvoor onderandere Hulsberg
kandidaat is, heeft Nederland de
concurrentie van Engeland en
Tsjechoslowakije. In augustus
zal de UCI beslissen.
Voor de organisatie van het WK
op weg en baan in 1993 bestaat
ook belangstelling in zowel
Noorwegen, datvoor 1991 versla-
gen werd door West-Duitsland,
alsook opnieuw Colombia.

Dat lijkt ons niet goed voor het pro-
fessionele wielrennen.Daarom onze
afwijzing."

De profsectie van de internationale
wielrenunie besloot gisteren tijdens
het congres in Den Haag acht etap-
pewedstrijden één of twee wed-
strijddagen meer te geven. Na de
proefperiode van slechts 21 dagen
voor de drie grote nationale ronden,
heeft de Tour de France twee dagen
meer gekregen, Ronde van Italië en
Ronde van Spanje beiden één.
Spanje zal echter niet meer dan drie
weekeinden mogen omvatten. In-
dien de organisatie op een zondag
wil eindigen, dan wordt de tijds-
duur dus automatisch beperkt tot
21 dagen.

Limburger
JosVaessenTT-voorzitter

cj 1,. N -In het bestuur van de
ik S Circuit van Drenthe is on-e 'd ontstaan over het functio-
► «Van oud-voorzitter Jaap Tim-
l' u"e meningsverschillen heb-
ij/ begeleid dat Limburger Jos
Ujj-^. bestuurslid van de Ko-
Ifch- . Nederlandse Motorsport
(/('ging, voor drie maanden het

van de Stichting op
eeft genomen. In die periode

fessen onderzoeken hoe defeet Van Timmer in de toekomst
j. wend kan worden bij de orga-Ue van deTT.

Voorzitter Hein Verbruggen van de
profsectie vertelde dat eenzelfde
maatregel genomen is voor een aan-
tal vooraanstaande kleinere wed-
strijden. Parijs-Nice, Tirreno-Adria-

W HAAG -Volgend jaar zullen twee Nederlandse wedstrijden meetellen voor het wereldbe-"assement: Amstel Gold Race en de ploegentijdrit om de Grote Bevrijdingsprijs in Eind-*&" In totaal komen twaalf wedstrijden voor dit klassement in aanmerking, namelijk Mi-"kanremo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik, Amstel Gold3 Summer Classic Engeland, Kampioenschap van Zürich, Grote Prijs Montreal, San Se-lan-San Sebastian, ploegentijdrit Eindhoven, Parijs-Tours en Ronde van Lombardije.

Nederland met
twee koersen
in wereldbeker

Top-twaalf onderstreept mondialisering profwielersport

Van onze medewerker
EDDY BUDE

Toscanië; 14. Bordeaux-Parijs;
19-21. Tour de I'Oise; 21-11 juni:
RONDE VAN ITALIË; 23-28.;
Ronde van Aragon; 27. Ronde
van Midden-Zeeland(start en fi-
nish in Goes); 29-5 juniDauphiné
Liberé; 30-4 juni: Ronde van As-
turië.

HAAG - De internationale
lu 'erkalender voor beroepsren-
(L,,s (met de wedstrijden in Ne-
'jjftq n<^ vet gedrukt) ziet er voor9 in grote lijnen als volgt uit: " JUNI: 6-11. Ronde van Canta-

brië; 7-11. Ronde van het Franse
Zuiden; 7-11. Ronde van Luxem-
burg; 11. Grote Prijs Deutsche
Weinstrasse; 12-18. Midi-Libre;
14-23. Ronde van Zwitserland;
20-23. Ronde van de Spaanse
Mijnvalleien; 25. Nationalekam-
pioenschappen (Nederland:
Rheden); 27. Grote Prijs Forbo
(nieuwe van stad-tot-stad-koers
met start en finish in Assendelft.

D 5. Ronde van de
(j»eneeën; 7-12. Ruta del Sol; 7.
Va^ te Prijs van Bessèges; 8. Prijs
£* de UCB; 9-12. Ster van Bes-
las; 14. Nice-Alassio; 15-19.
iV^de van Venezuela; 15-20.
Ijj^de van de Midellandse Zee;
fl." rrofee Laigueglia; 18-23. Ron-
IVvan Sicilië; 19. Trofee Luis
Jj 'g; 21-26. Ronde van Valencia;
Jj' Grote Prijs van Antibes; 22-
Itj'. Ronde van de beide Ameri-
-2g s; 25. Ronde van de Haut Var;
I^' Grote Prijs van de stad Can-

" JULI: 1-23. TOUR DE FRAN-
CE; 23. Trofee Matteotti; 28-30.
Parij s-Bourges; 29. Coppa Ber-
nocchi; 30. Summer Internatio-
nal in Groot-Brittannië. Adoptie met goud beloond

Nederlandse gewichtheffers kregen lesje van Soleymanoglu

Momenteel wordt reeds geopperd,
om de Olympische wedstrijden
voor ruiters eventueel op het eiland
Mallorca te houden. Ook Rome en
de Westduitse stad Aken worden in
de gesprekken als alternatief voor
Barcelona aangedragen.

Fors verlies
Roda-reserves
BREDA - In een matig duel moesthet tweede elftal van Roda JC een
3-0 nederlaag slikken bij NAC 2. In
de eerste helft waren beide ploegen
aan elkaar gewaagd. Zij kregen ook
weinig doelrrjpe kansen waardoor
de rust dubbelblank inging. Na de
hervatting was NAC qua veldspel
sterker en wist ook de kansen te be-
nutten: Van Gilst 1-0, Van Gilst 2-0,
Broeders 3-0.

drukking van de Turkse minder-
heid in Bulgarije.

deze eeuw en tijdens de Olympi-
sche Spelen in Seoel goed voor
drie gouden plakken, aanwezig in
de Maastrichtse sporthal De Heeg.

De Nederlandse gewichtheftop
nam de gelegenheid te baat kennis
te maken met de Turkse volksheld
en kreeg enige nuttige adviezen
van de 21-jarige kleine man in de
schoot geworpen.

MAASTRICHT - Op 23 januari
1967 werd Naim Soleymanoglu ge-
boren in de Bulgaarse stad Ptichar
als zoon van een Turkse mijnwer-
ker. Een paar jaar later, als kind
nog, groeide bij de kleine Naim
toch al het besef dat het geen
pretje was om als Turk in Bulgarije
te wonen. Een paar jaar geleden
vertrok hij naar Turkije. Minister-
president Torgut Özal adopteerde
hem. De kleine Naim toonde met-
een zijn dankbaarheid door bij de
Olympische Spelen drie gouden
plakken te veroveren.

Afgelopen weekend was Suleyma-
noglu, door insiders beschouwd
als de sterkste gewichtheffer van

" AUGUSTUS: 1-6. Ronde van
Denemarken; 1-6. Ronde van
Burgos; 5. Omloopvan Meulebe-
ke; 5. Coppa Placci; 6. Grote Prijs
van de Amerika's in Canada; 12.
San Sebastian-San Sebastian; 12.
Ronde van Umbrië; 14-19.Ronde
van Nederland; 15. Ronde van
het Franse Zuid-Westen; 16-19.
Ronde van de Limousin; 17. Cop-
pa Agostini; 20. Kampioenschap
van Zürich; 20. Grote Prijs van
Wales; 21-23. Ruota d'Oro; 22.
Grote Prijs van Plouay; 23. Drui-
venkoers Overijse; 23. Veenen-
daal-Veenendaal; 27. Wereld-
kampioenschap in Chambery
(Frankrijk); 29-3 sept. Ronde van
Groot-Brittannië.

I^AART : 1. Grote Prijs Wie-
(** ""evue (start en finish in 's

1. Ronde van Reg-
V"'calabria; 4. Omloop Het
H 6 'S' 5. Kuurne-Brussel-Kuur-
iv' 5- Ronde van Belgisch Lim-
|^g; 5-11. Parijs-Nice; 7-12.
Cj'J-de van Murcia; 7. Ronde van

9-15. Tirreno-Adriati-
fle'. U. Belgische Elfstedenron-
\,,' 12. Omloop van de Vlaamse
linnen; 18. Milaan-Sanremo;
Jq' Omloop van het Waasland;I(^4. Catalaanse Week; 22. Ron-
b van Benego (gedeeltelijk in
Cf"ë' gedeeltelijk op Neder-

grondgebied); 23. DwarsCr België; 25. E3-Prijs Harel-
i;,,.^6; 25-26. International Lente-

26. Brabantse Pijl; 28-
-j>' driedaagsevan De Panne; 28.V^'Js-Camembert; 29. Ronde
"^ friesland.

Helly Beckers
naar congres
in Indonesië

Twee jaar eerder eerder, bij het
WK in Melbourne, had hij politiek
asiel aangevraagd. Hij was het beu
om te zien hoe de Bulgaarse rege-
ring met alle middelen probeert de
Turkse minderheid van zon
800.000 zielen te 'Bulgariseren'.

" SEPTEMBER: 1. Trofee Mas-
ferrer; 2-8. Ronde van Catalonië;
2. Ronde van Venetië; 3. Grote
Prijs Eddy Merckx; 9. Trofeo Ba-
racchi; 10. Grote Prijs Fourmies;
16. Ronde van Lazio; 17. Grote
Prijs Isbergues; 17. Grote Be-
vrijdingsprijs (ploegentijdrit in
Eindhoven); 19-24. Ster der Be-
loften; 20. Parijs-Brussel; 23.
Ronde van Romagne; 24. Grote
Landenprijs; 24. Rond om
Frankfurt; 27-1 okt. Ronde van
lerlans.

Turkije moest Bulgarije, om Naim
te mogen laten deelnemen aan de
Olympische Spelen in Seoel, het
bedrag van een miljoen dollar
overhandigen. In de Koreaansehoofdstad maakte Naim Soleyma-
noglu zijn belofte meer dan waar.
In totaal verbeterde de Turkse ge-
wichtheffer zes wereldrecords in
decategorie tot 60 kilogram.
Als een volksheld werd Suleyma-
noglu door het Turkse volk bin-
nengehaald. Op het vliegveld in
Ankara heerstte een complete
massahysterie toen hij arriveerde.
Een auto, een huis plus een maan-
delijkse toelage van 4000 gulden
waren de beloningen voor de man
die het Oostblok in zijn hemd had
gezet.

t^PRIL: 2. Ronde van Vlaande-(Ln* 2. GP van Rennes; 3-7. Ron-
ty van het Baskenland; 5. Gent-
ri yelgem; 5-7. Ronde van Cala-

(> 'e' 6. GP van Denain; 7. Grote
LfJs Pino Cerami; 9. Parijs-Rou-
£'.*; 12. Waalse Pijl; 14. Omloop
t£ ledal in Bavikhove; 16. Luik-
Qtenaken-Luik; 22. Amstel
Hj 'd Race (start in Heerlen, fi-
tLSh- in Meerssen); 23. Ronde van
V, Vendée; 24-15 mei RONDE
j^N SPANJE; 29. Milaan-Vig-
lVa' 30. Klimmerstrofee in

30. Ronde van Noord-est Zwitserland.

Het niet meer toestaan van eigen
scholen, het sluiten van moskeeën
en het eisen van het aannemen van
Bulgaarse namen zijn een greep
uit de acties die Bulgarije tegen
haar veelal uit Islamieten bestaan-
de minderheid heeft genomen.
Voor Naim Suleymanoglu stond
het besluit vast. Zijn geboorteland
ging hij verwisselen voor zijn va-
derland.

" NOVEMBER: 3. Super Crite-
rium Tokio.

Ifo : !" Rund urn den Hennin-
(*s6r Turm; 2-7. Vierdaagse Duin-
i^en; 4. Grote Prijs van Wallo-
V*; 6. Ronde van de Friuli; 9-11.
vWde van Trentino' 9"14- Ronden Romandië; 13. Ronde van

" OCTOBER: 1. Ronde van Emi-
lia; 1. Grote Rivierenprijs (start
en finish waarschijnlijk in Tiel);
4. Coppa Sabatini; 8. Parijs-
Tours; 10. Milaan-Turijn; 12.
Ronde van Piemont; 14. Ronde
van Lombardije; 17-22. Sun Tour
Australië; 22. Klimtijdrit Mont-
juich.

MAASTRICHT - Helly Beckers,
coördinatrice van de KNKB-af'
deling gewichtheffen, vertrekt
vrijdag voor de duur van twee
weken naar Djakarta. Op 1 de-
cember woont de Maastrichtse in
Indonesië namens de KNKB het
vierjaarlijkse congres van de
IWF, de internationale gewich-
thefbond, bij. Daarna zal zij tij-
dens de wereldkampioenschap-
pen, gewichtheffen voor dames
als scheidrechterfungeren. Helly
Beckers is de enige vrouwelijke
scheidsrechter in Europa. „Ik
vind het erg belangrijk dat Ne-
derland op het wereldcongres
vertegenwoordigd is. Er kan dan
wel worden gezegd 'we hebben
daar niks in te brengen', maar
elke stem telt. Dus ook die van
Nederland", zegt zij.
Overigens stelt Helly Beckers
binnenkort haar functie als coör-
dinatrice ter beschikking. Ook
Michel Beckers, meervoudig ge-
wichthefkampioen van Neder-
land en sinds zeven jaar bonds-
coach van de KNKB, legt zijn
functie bij de bond neer.

In Turkije werd Naim Suleyma-
noglu met open armen ontvangen.
Zijn asielaanvraag werd een zaak
van nationaal belang. Süleyma-
noglu werd het symbool voor al die
Turken die wel willen maar niet
mogen terugkeren naar hun vader-
land. Een symbool voor de onder-

" KERKRADE - In plaats van
Klaas Hofstede, die met jiu-jitsu
gestopt is, zal Caspar van Delft
de Nederlandse ploeg complete-
ren in het Europees kampioen-
schap. Van Delft behoort tot
sportschool Van Drunen, Kerk-
rade.

"ROTTERDAM - Feyenoord en
Chelsea hebben gistermorgen
overeenstemming bereikt over
de transfer van Dave Mitchell.
Hans Kraay is met de zich in de
Kuip overbodig voelende aan-
valler naar Londen gevlogen om
de zaak te bekrachtigen. Met de
overgang is een kleine zes ton ge-
moeid.

" MADRID - De Spaanse voet-
balprofs trappen woensdag 14
december geen bal. Ze sluiten
zich aan bij de algemene staking
die door de twee grootste lande-
lijke vakbonden voor die dag is
uitgeroepen. De bonden eisen
een totale ommekeer in de eco-
nomische politiek van de socia-
listische regering, die de groei
van de lonen wil afremmen om
de inflatie te beteugelen.

" PARIJS - Michel Platini,
coach van het Franse voetbalelf-
tal, zoekt een Engelse tegenstan-
der om te oefenen voor het cru-
ciale duel met Schotland, op 9
maart in Glasgow. Als de
'Haantjes' van de Schotten ver-
liezen, kunnen ze kwalificatie
voor het WK 1990 in Italië wel
vergeten.

" PARIJS - Jacques Chirac,
burgemeester van Parijs, heeft
verklaard dat de Franse hoofd-
stad een stadion met een capaci-
teit van tachtig- tot honderddui-
zend plaatsen wil bouwen.
Frankrijk heeft zich kandidaat
gesteld voor de organisatie van
het WK voetbal in 1998.

" ROTTERDAM - Drs. Cor van
Rijn is sinds officieel ere-voorzit-
ter van Sparta. VanRijn droeg op
de algemene ledenvergadering
de voorzittershamer over aan
zijn opvolger, Floor Bouwer.

" NEW VORK - De Verenigde
Staten en de Sovjetunie gaan el-
kaars atleten tijdens de training
controleren op gebruik van
spierversterkende middelen.
Volgens de bereikte overeen-
komst worden atleten twee keer
per jaar op gebruik van dope on-
derzocht door officials van de an-
dere mogendheid.

" EINDHOVEN - De betaalde
voetbalclubs in het algemeen en
PSV in het bijzonder besteden
steeds meer geld en aandacht
aan hunvelden. De Eindhovense
landskampioen heeft zelfs een
kwart miljoen uitgegeven aan
een laag lava uit het Duitse Eifel-
gebergte om de afwatering van
het nieuwe veld te verbeteren.

Voor de Limburgse is het de tweede
maal dat zij deelneemtaan het WK.
Afgelopen jaarwas zij present in het
Australische Brisbane waar zij als
achttiende eindigde.

Daniëlle Roymans
naar WK

kunstrijden
SITTARD - Opnieuw is de 15-jarige
Sittardse kunstrijdster Daniëlla
Roymans door de KNSB als enige
Nederlandse aangewezen om deel
te nemen aan de wereldkampioen-
schappen kunstrijden voor junio-
ren, die deze keer in Joegoslavië
worden gehouden.

Fort. Sittard 2-DenBosch 2 aft;. -Eindhoven 2-VW 2 afg. -RKC 2-PSV 2 0-0
NAC 2-Roda JC 2 3-0Willem II 2-MW 2 afg. -Helmond Sp. 2-RBC 2 2-1

NAC 2 10 7 2 1 16 23-13RKC 2 10 6 2 2 14 24-15
PSV 2 10 5 2 3 12 26-10
WV2 8 5 1 2 11 20-12.
Willem II 2 9 5 1 3 11 14-12
RodaJC 2 9 4 2 3 10 13-15
Fort. Sittard 2 9 4 1 4 9 16-16
NEC 2 9 3 15 7 20-16
Den Bosch 2 9 3 15 7 18-22
Helmond Sp. 2 10 3 1 6 7 23-25
Eindhoven 2 10 3 1 6 7 15-29
MVV 2 9 3 0 6 6 18-31
RBC 2 10 2 1 7 5 11-25
Programma:
Dinsdag 29 Nov. 19.30 uur:
VW 2-Fort. Sittard 2
Den Bosch 2-Helmond Sp. 2
RBC 2-Willem II 2
MW 2-Roda JC 2
NAC 2-RKC 2
PSV2-NEC2

Maar de mooiste overwinning be-
haalde Naim Suleymanoglu een
maand later. De Bulgaarse rege-
ring stemde na persoonlijke be-
middeling van de president Özal
toe, dat de familie van Naim ook
naar Turkije mocht afreizen.
„Mijn ouders, broer en overige fa-
milie mochten naar Turkije ko-
men. Dit is het mooiste succes dat
ik vermoedelijk ooit in mijn leven
zal behalen. Al mijn behaalde suc-
cessen vallen daarbij in het niet".

" Naim Soleymanoglu, volksheld in Turkije.

Res. divisie C

Vielerkalender
profsin 1989

SPORT KORT

" Voor het profpeloton is de strijd niet meer uitsluitend een activiteit in de specifieke wielernaties. Elderszijn ook topconfrontaties uit de grond gestampt.

deze wedstrijden krijgt de
[ll ner Classic, die al een aantal
ijPP nationaal niveau werd ge-

'seerd, ineens een mondialen'ng. Hetzelfde geldt voor de
i. Prijs van Montreal. Deze

H vond enkele maanden gele-
H °or het eerst plaats en werd
ij een enorm succes. Ook de
Bentijdrit in Eindhoven is pas
jj^er verreden. Het team vanaas, SuperConfex, kwam toen
ij .""naar uit de bus. De Spaanse
Kj e «er San Sebastian-San Se-

heeft al langer een grote uit-
Lj"g. De andere wedstrijden be-
L/ tot de monumenten van dersPort.
L
H .wereldbekerkalender ontbre-
h 'Jf van de zeventien wedstrij-a *e zich kandidaat hadden ge-

steld, namelijkRonde van Philadel-
phia (VS), Ronde van Lazio (Italië),
Waalse Pijl (België), GP Plouay
(Frankrijk) en Rund urn den Hen-
ninger Turm in Frankfurt (W-Duits-
land).

Laatstgenoemde koers komt niet
voor de wereldbeker in aanmerking
omdat het evenement met de Ronde
van Spanje samenvalt. De Ronde
van Philadelphia is uit de topcate-
gorie verdwenen wegens zijn slech-
te organisatie, de Waalse Pijl omdat
het niet reëel is één land (België)
drie wedstrijden toe te wijzen en an-
dere grote wielernaties tot twee te
beperken. De slechte organisatie
van Philadelphia stond overigens
niet alleen. Luik-Bastenaken-Luik
ondervond ook en opnieuw de kri-
tiek van de profsectie in de interna-
tionale wielrenunie en kreeg daar-
om een boete van 7000 gulden.

tico, Midi Libre en Ronde van Cata-
lonië kregen één dag extra en groei-
den daarmee tot zeven. De Dauphi-
né Libéré mag acht dagen duren.

In zijn politiek tegen de doping be-
sloot de profsectie tot een beper-
king in de lengte van de eendaagse
wedstrijden. De vijf klassieke mo-
numenten (Milaan-Sanremo, Ronde
van Vlaanderen, Parij s-Roubaix,
Luik-Bastenaken-Luik en Ronde
van Lombardije) kunnen hun ge-
bruikelijke afstand behouden. De
andere wereldbekerwedstrijden
worden beperkt tot 250 kilometer,
overige eendaagse wedstrijden zul-
len in de toekomst een afstand van
200 kilometer niet te boven gaan.

In de overeenkomst met de sponsor
van het wereldbekerklassement is
overeengekomen dat er aan het ein-
de van het seizoen, met ingang van
1990 in ieder geval, een slotwed-
strijd bij zal komen, na de Ronde
van Lombardije. Er zit in het huidi-
ge programma van twaalf wedstrij-
den om de wereldbeker nog rek
voor twee extra klassiekers.

De FICP staat positief tegen de or-
ganisatie van Parijs-Moskou, die in
de plaars komt van de vroegere Vre-
deskoers (Warschau-Berlijn-Praag),
maar is nietbereid de wedstrijd ook
open te stellen voor professionals.
Verbruggen: „In die periode wor-
den de Ronden van Italië, Spanje en
Romandië gehouden, plus de Vier-
daagse van Duinkerken. Dat bete-
kent dat er het gevaar bestaat dat in
Parijs-Moskou tweederangs prof-
ploegen zouden kunnen starten.

ELSLOO - De voor hetWeerter Mi-
niware uitkomende Frans Houben
uit Elsloo is evenals zijn niet-Lim-
burgse ploeggenoten Heijdeman
en Van Dinten door Ruud Harre-
wijn, bondscoach van het Neder-
landse basketbalteam, geselec-
teerd voor het EK-kwalificatieduel
tegen Griekenland. De wedstrijd
vindt donderdagavond plaats in
Amsterdam.
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Een prima woonstand
met het laatste halfvrijst. huis in Heerlen Douve Weien.
Ind. 0.a.: L-vorm. living ca. 35 m 2, 3 fraaie slaapk., badk.,
bergzolder en garage met schuine kap. In aanbouw.
Prijs ’170.000,- v.o.n. (excl. ’B.OOO,- rijksbrijdrage).
Netto maandlast ca. ’ 713,-.
Donderdag, 24 november, open

huis
van 17.00-19.00 uur. De borden wijzen u de weg.
Inl. Stienstra Makelaardij B.V.
Tel. 045-712255.

Te huur in Heerlen
Winkelpand 400 qm, gelegen nabij markt, vanaf 1.1.89.
Voor inlichtingen brieven onder nr. 584 HK L.D. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

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

Woonhuis te k. gevraagd tot

’ 150.000,-. Achterstallig on-
derhoud geen bezwaar. Af-
jivikkeling via notaris bin-
nen 24 uur. Aanb. aan WIJ-
MAN & Partners Vastgoed,
taxaties/hypotheken. Tel.
045-728671 of 04750-15135.
WINKELWOONHUIS te k.
Hoekpand in winkelstr., di-
irect te aanv. Pr. ’ 105.000,-
-k.k. Voor vele doeleinden
geschikt. Tel. 045-413718.
Na 18.00 uur.
ÜBACH OVER WORMS,
Troereberg 22: praktische,
sfeervolle hoekwoning metberging en tuin. Ind.: gezel-
lige woonkamer, keuken,
leuk uitgevoerd, trappen-huis, badkamer met ligbad,
3 slaapkamers, vaste trap
■naar grote bergzolder.
"’98.000-. Wijman & Part-ners Vastgoed, tel. 045-
-728671.
"HEERLEN, Hertstraat 7:
knusse tussenwoning met
garage, met vele extra's
.w.o. sauna, wastafel, dou-che en ligbad in souterrain.
Ruime woonkamer met
eethoek en schouw, keu-
ken, 3 slaapkamers. Prijs
’115.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed, tel. 045-
-728671.
-Te koop ca. 6000 m2..OER-WOUD^' Sittard, Kolleberg,Dp de Tornel, tel. 045-
-214502.
HOENSBROEK: te koop
"modern, ruim, halfvrij-
,'staand woonhuis met gara-
.ge en tuin. Indeling Deg.
grond: hal, toilet, woonka-mer met open haard (32 m2,
.eetkamer (15 m2, keuken
■en wasruimte. Alle ruimten"zijn voorzien van een Noor-"se leistenen vloer. Verd.: 4"slaapkamers en badkamer.
Koopprijs ’172.000,- k.k.
Inl. v. Oost Ass. v.o.f. Tel.
045-224241 na kantooruren:
045-218062.
Te koop HOEKAPP. in
"centrum v. Brunssum, lift,
farage en berging 045--56508.
HOENSBROEK te k. half-vrijst. woning, rustige lig-ging in centrum, best. uit:
woonkamer m. parketvl.,
keuken, 4 slaapk., rolluiken
achterzijde, kelder, carport,
berging en tuin. Tot. opp.
285 m2. Vraagpr.
’140.000,-. Inl. 045-212839
(na 19.00 uur).

wegens enorme aanvraag,
huizen ter bemiddeling tot
verkoop in Heerlen of di-
rekte omg. gevr. Prijsklasse

’ 200.000,- tot ’ 400.000,-.
Vraag vrijblijvend inlich-
tingen. Onroerend Goed
Makelaardij LEENAERS
B.V. tel. 045-717237.

DAMOISEAUX Heerlen
Verkoopt en verhuurt meer.dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg).-Tel. 045-411930.
Metselaar kan nog BIN-
NENWERK aannemen,
ook steenstrips en voegen.
Tel. 045-213789.

Te k. PERZISCHE en Sia-mese poesjes. T. Busch,
Putstr. 50 Sittard.
Te k. Engelse COCKER-SPANIELPUPS. Honig-
manstr. 48 Schaesberg.
Te k. BOUVIERPUPPIES.Ouders te bezichtigen,
Oudeweg 68, Sittard.
Z. m. DWERGTECKELSrood en zwart met stamb.
Prov. weg Zd, 143 Oirs-beek

Te k. DOBERMANN pups;z.g. stamboom, rustig en
-lief karakter, Ned. stam.,
-ouder aanwezig. Tel. 045-
-272158.
■Gratis af te halen jonge
POESJES. De Tichel 8,
-Landgraaf.
Te k. 2 Mechelse HERDER-
PUPS, teefjes, 1 teef vans/2 jr., gesch. v. dress. H.Braam, Spoordamstraat 12,
"Heerlen, tel. 045-720129.
Jonge DWERGKONIJN-TJES, jonge cavia's, jonge

.grasparkieten, dwergpape-
gaaitjes, pessenata's, valk-

"parkieten, mankanaries
wit, geel, oranje, 10 kg. pens

"’ 12,50 v.d. Veer, Rumpe-
nerstr. 70, Brunssum.
"Yorks- en FOXTERRIERS,
'tekkels, boemers, Rottwei-lers met stamb., Walem 1la,
Schin op Geul 04459-1237.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kaketoes en ara's. Tel.04490-75359.
JDH.-teven in div. volw.leeftijden te k. van keur-
meester weg. beëind. hob-by. Na 18 u. 045-242506.

Honda MT 8 pk cilinder
met zuiger, nu ’ 79,-; Honda
MT/B 70 cc cilinder met zui-
ger, nu ’89,-; Honda MT/B
watercoolingset Zeta 70 cc.
nu ’349,-; SRC-special
6arts. Bromfletsenspecia-

st Math SALDEN, Lim-
bricht.
Te k. gebruikte PUCH
Maxi, Vespa. Tevens grote
sortering gebruikte onder-delen. Maasstr. 3 Beersdal-
Heerlen. 045-725309.

Te k. BROMFIETS, Tomos
AT 50, 5 versn. en snelgas,
bj. '87, i.z.g.st, prijs n.o.t.k.
rel. 045-462152.
Tek. VESPACiao met ster-
wielen, bj. '88, blauw-wit,
nieuwste model. Spaarwei-
den 9 (Namiddagse Dries-
sen), Übach overWorms, na
19.00 uur.

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 VROKÖ.
Tel. 045-441566 of 461658.
SINT en Piet op bezoek.
045-719451. Ook verhuur
van kleding.
STOELMATTERIJ vê7
nieuwd rieten, biezen en ro-
tan-stoelen met gar. 045-
-418820.
Uniek en enigeONTSPAN-
NINGSMASSSAGE, een-
maal geweest, u blijft ko-
men. No-sex. 045-353489.
Door jongemasseuse totale
ONTSPANNINGSMAS-
SAGE met leuk gesprek en
drankje, geen sex. 045-
-223574.
Koelkast- en DIEPVRIES-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen,
04490-45230, 24-uur service.

Provinciebox
Waarom verre afstanden

als het ook zo kan!
ledere provincie

zn eigen nummer.
Alle nummers
beginnen met

06-
-320.330

Groningen 23
Friesland 24
Drenthe 25
Overrijsel 26
Gelderland 27
Utrecht 28
Noord-Holland 29
Zuid-Holland 83
Brabant 84
Limburg 86
Het is wel de bedoeling dat
je je eigen provincienum-, mer belt. We kunnen uiter-
aard niet verbieden dat je

I op 'visite' gaat bij een an-
dere provincie,

' 0,50 p.m. Viditel pag. 611

Deze MASSAGE is een,gave! De enige echte Vero-
nique (geen sex). Tel. 045--.228481.

I MISS LIMBURG verkie-|zing zondag 27 november
a.s. Nog enkele dames kun-. nen deelnemen tussen 15en 25 jr. Inl. ook voor en-

-1treekaarten 045-213386.

'Wie wil incidenteel FILMS
op b.v. t.v., RTB en RTL op
VHS opnemen tegen red.vergoeding? Tel. 02992-
-1670.

Goed gerichte bijles (18
vakken) ook in uw omge-
ving. STUDIEBEGELEI-
iDING in Heerlen, Hoens-ibroek, Sittard en Maas-
tricht. Inl. E.C. De Horizon,: tel. 045-210541.
Cursus opleiding CHAUF-: FEURSDIPLOMA CCV-B
startdatum 26 nov. as. Ver-keersschool Leo Cremers,

"Reeweg 82/139, Landgraaf.
Voor al uw rijbewijzen, tel.
045-312558/319474.,Voor deskundig onderzoek
en begeleiding bij leer- en
OPVOEDINGSPROBLE-
MEN P-PAC tel. 045-

-'272677.

Samen kun je meer, Stichting Relatievorming Limburg; Stichting Landelijk Centrum (LCH). werken samen om met minder kosten meer mogelijkhe-, den te bieden aan mensen, die een partner zoeken.
Vraag gratis informatie: Heerlen: mevr. Reulen 045-

--412847, Sittard-Geleen: mevr. Kompier 04490-23450,; Maastricht: 043-435231.. St. Relatievorming Limburg, Vestahof 41, 043-435231;
Centraal adres LCH: 030-760630. Erkend door Raad. van Toezicht.

! Als u nu belt, heeft u morgen geld!
; Heeft u al ergens een lening lopen,
j 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%)
f 40.000,- = 96x ’ 601 ,-(10,2%) of 120x/ 523,-(10,2%): f 70.000,- = 96x ’ 1.053,- (10,2%) of 120x/ 915,- (10,2%)

1f 80.000,- = 96x ’ 1.203,- (10,2%) of 120x/ 1.046,- (10,2%)

Bel nu: 02263-7171
Voorschotbank Frisia: geopend tot 21 u.; zat, tot 16 u.

Koopje. SUZUKI 500, weg.
plaatsgebr. Vr.pr. ’ 400,-;
Caumerweg 38 Heerlen.

EENZAAM: doe er wat
aan, bel huwelijksrelatiebu-
ro Geluk, 04498-54604 of
045-211948.
Eldorado, Spaubeek elke
donderdag DANSEN met
orkest. Deze week Wesley
Sound. Tel. 04493-4193.
Nette voruw sinds 2 jaar
weduwe zkt. lieve MAN tot
72 jaar,br. o.nr. BR 304L.D.
Rumpenerstr. 81, 6443 CC
Brunssum.
Donderdag gezellig dansen
met orkest. Bonjour in EL-
DORADO Bongerd 5,
Spaubeek, tel. 04493-4193.
Nette heer, 53 ir., zoekt lieve
eenvoudige VROUW, hui-
selijk type (geen relatiebu-
reau). Br.ond.nr. HO 630Limburgs Dagblad, Kou-
venderstraat 215, 6431 HE
Hoensbroek.
Café-dancing OUD-MER-
KELBEEK, elke woensdag
bal voor alleenstaanden.
Waar het bier en fris voor
f 1,- is, alleen 's woensdags.
Kerkstraat 12, Merkelbeek,
tel. 04492-3110.

PIANO'S te k. va. ’ 1500,-
-tevens pianoverhuur v. 1 -36 mnd. voor ’ 600,- Piano-
handel Wieland, Geleen,
Rijksweg Nrd. 13, tel.
04490-54140.
Te k. electr. ORGEL Solina
Eminent F 217 pr. ’4500,-
-incl. cursus 48 les. en 40
boekjes hits v. orgel tel. 045-
-225078 na 16 uur.

JASSEN, hemden en
truien. P. Raeven, tel. 045-
-322741.
Texas Viking TUINFRE-'
ZEN vanaf ’ 995,- excl. 6%
BTW. Met compleet pro-
.gramma toebehoren. Collé,
Nusterweg 90, Sittard. Tel.
04490-19980.
Karcher koud- en WARM-
WATERREINIGERS. Col-
lé, Nusterweg 90, Sittard.
Tel. 04490-19980.
Te k. perceel WEILAND,
270 ha, gem. Beesel. Tel.
04749-2585.
Bierbostel, bieten-pulp en
AARDAPPELVEZELS te
k. N.J. Schlenter, Reymer-
stok, tel. 04450-1550.

Zaterd. 19 nov. parkeerpl.
Baandert gemeensch.huis
uit auto gestolen SIERA-
DEN met enorme herinne-
ringswaarde w.o. trouwring
met 3 diamantjes (27-2-65),
slavenarmbana (Gott
schütze dich) + Omega da-
meshorloge. Teg. zeer hoge
bel. terug te bez. Br.o.nr. SI
614 LD, 6136 ER Sittard,
Baandert 16.

JAARSTALLING (afgeslo-
ten), voor caravans, boten
e.d., te Sittard. ’l5O- +
btw. Tel. 04492-2601.
Overdekte CARAVAN-
STALLING v.a. ’ 250,- per
jaar. Bartels Caravaning,
Hommerterweg 256, Am-
stenrade. Tel. 04492-1870.
BUITENSTALLING op
verhard terrein, ’ 150,- per
jaar. Bartels Caravaning,
04492-1870.
Caravelair en Sprite model
1989 is er! Nu ook in grijs

' interieur. BARTELS Cara-
vaning, Hommerterweg
256, Amstenrade, 0449£
1870.
Te k. van part. KIP TOER-
CARAVAN 470 de Luxe,
4-5-pers., bj. 1979, compl.
met voortent, i.z.g.st., prijs
’7750,-. Tel. 04742-2540. '

Te k. 1T471 4 a 5 pers. m.
alle toebeh. bj. '77, mcl.
stall. ’3200,- tel. 04490-
-22660.
Door inruil verkregen,
mooi hardhouten CHALET
(stawagenmodel) bouwjr.
1982, lengte 11,5 mtr.,
breedte 3,50 mtr. Indeling:
grote woonkamer, keuken,
bar, 2 slaapk., toilet, badka-
mer. Geheel in perfecte
staat. Kan op riool worden
aangesloten.,Eventueel ge-
schikt voor permanente be-
woning. Te bevr. bij Bec-
kers Caravans BV, Han-
delsstraat 24, Sittard.

Wegens verhuizing te koop
6 met leer beklede antieke
STOELEN en tafel, ’ 2750,-
-; 1 antieke hanglamp,
’650,-; 3 koperen waterke-
tels a ’ 550,-; zware salonta-
fel met laden, massief no-
ten, ’ 475,-; 2 Bretonse stoe-
len a ’ 195,-.Tel. 04747-2549.
Te k. zeer mooie ant. eiken
1-deurs SPIEGELKAST
met facetrand. Tel. 045-
-422088.

St. Maartenszee bungalow,
gratis ZWEMPARADIJS
weekend ’ 225,-; kerst van-
af ’ 395,-; Tel. 02246-3109.

Tieners
50 et. p. min. 06-

-320.321.10
Bel voor gratis

tienersposterkalender '89,
aansteker en stickers.

Club Hawajana
met sauna, pool, restau-
rant, gezellige bar, leuke

atmosfeer.
Open maandag - vrijdag

van 14.00 tot 24.00 uur.
Krefeld-ünn

Rheinbabenstraat 156,
09-492151-572679.

06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut.
Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.
ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor privé-
adressen. Zowel regio als
landelijk. Inschr. v. gast-
vrouwen welkom. Inl.:
Brunssum. 045-257191.

Love Line
Dagelijks andere meisjes

in andere situaties.
Tel. 06-

-320.320.61
Club PARIS. Ma. t/m vr.
va. 14.00 uur. Provinciale-
weg 31* Noord, Oirsbeek.
Tel. 04492-1873.
..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.
Kasteel WATERLOO,
iedere woensdag groepss-
exparty voor alleenstaande
heren, dames en paren,
vanaf 20.00 uur. Vr. en za.
alleen paren. Info: 04704-
-3030.
CLUB PALLAS, Rijksweg
1, Lemiers (Vaals). Tel.
04454-1195.
COUNTRY CLUB open
vanaf 14.00 uur Provincia-
leweg 144 Zuid Oirsbeek,
's zaterdags vanaf 20 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.
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.

Nombre
Hombre

06-

-320*320*23
320*320*23
320*320*23
320*320*23

Callcutta
06-

-320*320*13
320*320*13
320*320*13
320*320*13

50 et p/m
Heren MEISJE ontvangt u
in spiegelkamer. 045-
-721759.
Best in town, BOY voor he-
ren, iedere dag, ook week-
ends. 045-326370.

iCONTACTBURO Lim-
burg. Bemidd. privé-adr.,

' kamerverh. Maaspaviljoen
a.d. Maasbrug. Roosteren-
Maaseik. Tel. 04499-3003.
Sittard "PIN-UP-GIRL".
Marina ma. t/m vr. 13-23 u.
04490-28256.

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

i NOBEL ESCORT voor de
man van nu! Ma. t/m vrijd.

1 14 tot 2 uur 045-459597.
Tev. ass. gevraagd.

Sonja zkt. gezellige
huisvrouw voor

Escort
Bellen na 20.00 uur

045-311895.
BIGGY'S escortservice
van ma.-zat. 11 uur...? Tel
045-410034.

Reis metANGELA, Corina
en Yvon naar de 7e hemel
van genot. 045-227734.
KANDRA met Cindy, Joy-
ce, Rita + Marianne van
19.00-3.00 u. privé en es-
cort. Tev. leuk meisje gevr.
Tel. 045-228975.
CONTACTBURO Lucie
voor bemiddeling v. adres-
sen. Tel. 04490-50921 Ge-
leen.
Privé bij JOLANDA 04492-
-3198, 11-24 u. 'sZater-
dags geopend.
PARADISO, Europaweg
Nrd. 158 Landgraaf, ma.
t/m vr. vanaf 14.00 u. t/m
02.00 u.
Escort-service all-in 045-
-326191 ma. t/m vrijd. 14.00
tot 04.00 u. Alle mog.
aanw.

SlSlrl
mm
De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.
„PARADISO" Europaweg
Nrd. 158, Landgraaf, 045-
-317032 ma. t/m vrijd. va.
14 uur.

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

320.320.24

Bent u een heer 'in het verkeer??? I

De meisjes van f
Club

Bubbles
Rijksweg Zuid 131,

Geleen, tel. 04490-42313,
tevens meisjes gevr.

Contactburo MAAS-
TRICHT, bemiddeling in
privéadressen. Tel. 043-
-635264.
KIJKOTHEEK Videoclub, :
leuke meisjes aanw. Tel.
045-718067, nw. films I
aanw. -Klein duimpje werd een
reus, bij zoveel moois en
zoveel keus! Privéhuis Ml-
CHELLE met Veronique,
Melanie, Connie, Joyce,
Diane, Claudia en Nieuw
Blondie. Tel. 045-228481.
Privé en ESCORT Iris, Na-
thalie. 045-723029. i

Nieuw! i
Hardsexü

Bel eens als je durft!
50 et. p.m. 24 uur 06-
-320.325.35
320.325.35
Topsex
The Best!

50 et. p.m. 24 uur 06-

-320.325.25
320.325.25

, .
Tieners
Nieuw 06 Nieuw

320.323.10
10 meisjes

100 verhalen p.d.
50 et. p. min.

Pussy Cat
06-

-320.320.09
50 et. p. min.

Sex - non-stop
06-

-320.320.08
200 verhalen p.d.

50 et. p. min.

Spetters
06-320.330.71

120 stoten per dag
50 cent per min.

Club 2000
Nieuw! Nu ook op zat. en

-zond. open van 14-24 uur
met leuke jonge meisjes.

Dus wil je het goed en fijn,
moet jein Club 2000 zijn.

Rijksweg Nrd. 22a Geleen,
04490-42315.

I KtfE&BEjlljN I
De intiemste verhalen otbelevenissen
kun jenukwijt. Deel je geheim met 13
anderebellers. C*"-»v^_,
Na 21.00uur uitsluitend |Üj=gß*_
voor_ .volwassenen \\WW/ !

I 320.324.80^0L 11
CLUB MIRABELLE, bin-
nenkort heropening, zoekt
nog enkele leuke meisjes
tussen 14 en 17 uur. Burg.
Franssenstr. 4 (hoek Kaal-
heidersteenweg) Kerkra-. de.
i

ISABELLE ontvangt u pri-
vé. Ook in het weekend.
Tel. 043-214000.
MARISKA, Maria, Mickey,
Chamilla, Miranda, Elly en
Petra. Tel. 045-224621.
Nieuw Nieuw

Privéhuis
Club Exclusief

Er zijn 8 leuke meisjes voor
u aanwezig. Alles is moge-
lijk. Van 11.00 tot 23.00
uur. 's maandags t/m 's za-
terdags. Industriestraat 13,
Kerkrade, tel. 045-423634.
Ingang privé parkeerplaats
naast pand.
Waar zijn de 12 meisjes
van plezier? Bij MADAME
BUTTERFLY, het is niet
ver van hier! Ook verwen-
nen wij onze mensen met
bijzondere wensen. Onze
specialiteit Gletscher-mas-
sage. Open vanaf 14 u.
Hommert 24, Vaesrade,
kruispunt Schinnep.

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

50 et. p. min.
KATJA, privé en escort va.

’ 50,-. Dringend meisje
gevr. 045-423608.
lets geheel nieuws bij
YVONNE, te mooi om waar
te zijn. Bedenk je niet, kom
langs + 4 nieuwe meisjes
aanw. Tel. 045-425100,
ook 's zaterdags + 's zon-
dags, tev. ass. gevr.

Sex-Relax-Box
Lekker bellen met zn allen, 50 ct./min.

06-320.324.06

" Live!!!
Sex-Relax-Box
Lekker bellen met zn allen, 50 ct./min.

06-320.324.06
] 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
i.

50 e/min.

club la strada ma. Escortservice
t/m vr. Tel. 045-272350. Charmante jongedame
t_—__, v r— -i ■-, komt bij u thuis of in hotel.

'’."!—> '--ra/^YyJ Dag. va. 20 u. tot 4 u.
\W|^|Nvö-*"A | 's nachts. 045-718086.

' ,' | | i ,\. Jonge vrouw, lange benen,
voor 'nteie-wip. Veilig',bijzonder volslank, ontv. PRIVÉ van

en met een dozijn tegelijk. 12-20 U. Tel. 04406-41916., | 06 i Club Dolce Vita, vraagt nog
320 324 60 een leuk ME|SJE we9-

f socen'tpérmindui "" drukte, garantieloon en mi-
i 1 -»~ ' ■ -p"~=^ tem mog., 04750-30746.

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

Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372.
ESCORTSERVICE 04490-23730, voor alles in. Bel vooi
afspraak. Discretie verzekerd. Van 20 uur t/m 5 uur ma
t/m za. 's Zondags gesloten.

Sexlijn 14 r-] F"g~"1 F"
Debbie 14? j Styifyßtf 106" Sex-fantasieën worden echt j

werkelijkheid. Na 21.00 uur
QQH QQH 1 A wordt truigO^U.O^U. I-H | 06-%0.324.30 f

50 et. p. min. t „ -{^%- ,'■
Wij hebben nog plaats voor ' ..71 i 1 L .....I l
een leuke GASTVROUW CLUB 28. Ma.-vr. 11-24 u.,
hoge verdiensten en intern zat. 11-18 u. Tel. 045-
-mog., 04756-2419. 420042.

Bel de Babbellijn! I
Nieuw! Bellen met zn tienen. Over alles waar jejfl
hebt. Voetbal, relaties, 't weer, vrijen, film, muzie' I
etc. Als 't maar gezellig blijft. Wordt het te persoon |
wil je een lijntje met z'n tweeën? Druk dan op deOj
en vraag de operator of ze jullie even apart zet- 'c
rens op de Babbellijn ('s nachts alleen voor vol**
nen).

06-320 330 03
50 et/min. __^

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

Dollen met 9 homo's die maar één gedachte
Wordt het te intiem en wil je een onderonsje

Vraag dan Bobby of hij jullie even apart zet. Allee"
teren mag natuurlijk ook., 50 et/min.

06-320.323.01
★** Nieuw ★★*

De Babbelfoon
lekker kletsen met zn tienen. Bel de Babbelfoon' {

trek heeft in een fijn gesprek.
06-320.330.05

('s nachts alleen voor volwassenen)
50 et p.m. _^ s

Wijzigingen spaartarieven
bij de Pancratiusbank j'
Met ingang van 23 november 1988 gelden de volgende rentetarieven: i

Spaardeposito's Bedrijfsspaarrekeninge'
Maandrentedeposito Ambtenarensparen Q3Afl'5 jr. vast minimum inleg ’ 15.000- C3/ 0/ (was4%) O/^
<was6i/o> &' 4 '° Bedrijfssparen 03 /fl
Spaardeposito (was4%) /4

Jwie^^^ll000: 6 1/4% Jeugdsparen
Spaardeposito Zilvervlootrekening 40
5 jr. vast minimum inleg ’ 1.000- C3/ 0/ (was4V4%) "
(was 6%) O /4/O „Piek-fijn"-sparen *-\ /A

(was 4%%) T* /*»'
Spaarbewijzen Kombipakket /, 3 /lc(wass%) *f /*»'
Spaarbrieven -
<was6%> SJ/4%5 J/4% Overige spaarvormen
Spaarbrieven zijn waardepapieren, niet op naam .
gesteld, in coupures van ’ 1.000,- met een looptijd Vermogensrekening C*j
van 5 jr. Er wordt rente over rente vergoed. (wass'/4%) «/

w "I, 1 Basisrente 2%%, surplusrente 2 1/t%, eerste i-1Variabele minimaal ’ 25.000--termijnspaarbewijzen a «70/
(was 4-8%) £r~t /O Termijnsparen /li/"
Tussentijds inwisselbaar, coupures van ’ 1.000,- opz. 36 mnd.* (was 5%) H /*
4%, 4%%, 5V2%, 6 1/4%, 7% A

opz. 24 mnd.* (was4 1/2%) "
Girospaarrekeningen opz i 2mnd* ( was3%%) 3 1/2j
fef^eken,H9: 41/4% r-- --* <"> 3V4JDeze spaarrekeningen worden thans niet f"1Girospaarrekening* Ql/ O/ geopend

iwas3V2%) °/4 /0 Perfectsparen 01/,fl
Deze spaarrekeningen worden thans niet meer opz. 3mnd. (was3V2%) O /^

geopend. ■ per maand ’ 2.500- kosteloos beschikbaar.

Hypotheek- Spaarbankboekje nfl
aflossingsrekening Ql/ O/ (was2 1/4%)
(was3'/2%) ó/4 /O Direkt opvraagbaar
-m-mOHMSMMMaM MBMMM^^^MMBM ■MHHMH^B aMBII^

pancratiusbank 5
Heerlen: Geerstraat 22, telefoon 045-716441 Spaarbank
Overige kantoren te Heerlen: v. Weerden Poelmanstraat 26, Bautscherweg 68, Gr. v. Prinstererstraat "
Kerkraderweg 78, Wannerstraat 26, Vroom en Dreesmann N.V., Promenade.
Brunssum: Raadhuisstraat 3; Geleen: Rijksweg-Zuid IH, Kluis 48; Hoensbroek: Kouvenderstraat 92.
Kerkrade: Niersprinkstraat 19; Spekholzerheide: Akerstraat 69; Schaesberg: Heerlenseweg 4.

kiIoHAMSCHUF 3-98^
l kilo VERSE HAM 7,98 j
I MAGERE r\ rtdIkiIoRUNDERPOULETÏJ.^OJ

*A

|k»lo KONIJNEBOUT 9.981
kiLoROSBIEF 14.98
Donderdag koopavond /"""'Tn mim^f^^mm\ AMBY-MAASTRICH 1'(behalve in Sittard) / "^H f*— ■"""V \ Lindeplein 1
HEERLEN: Heerlerbaan 106 / J L—l IL J I»—& \BRUNSSUM: Julianastraal 24 * m J"^ J GEOPEND VANAF„
SITTARD: (Sanderbout): Veestraat 42 WOENSDAG 12 U^"
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mode, laag geprijsd.
nadere informatie: 020-869646 ■ -w

Leerlingen van

uJjst u voor uw scriptie, werkstuk of lezing over
Kor informatiemateriaal? Gratis zenden wij u eenitj^a'iemap. P.B. 275, 6500 AG Nijmegen.
s^jng voor recht zonder onderscheid. 91104

TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen makenVoordeelprijzen en vak-manschap. Gratis prijsop-
gave. Scnillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-gen. Tel. 045-312613.
Tuin goede winterbeurtSNOEIEN enz. Bel tijdig
045-272093 na 19.00 uur

TV/VIDEO-REPARATIE_G°lgens. Tel. 045-314122
Voor VAKBEKWAMEschilaerwerkzaamheden.Tel. 045-210Q20. _
STUKADOOR kan nogwerk aannemen. Tel. 04?
459U'0.
METSELAAR kan nog bin-nenwerk aannemen, ooksteenstnps en voegen. Tel.045-213789.

w^^^^^ m^m^Ê m± ff\ r-:\x^iS m\

* \MI ï. *\x \1 \ *aWK<*' mJfS^ 1 i^^

A h eWeUÏ^ \ zender*en^bedienen-ff^**^/! \ w9&^ IK^^T V

b.mll JlftS \\m \\V ««gsM*-16 \\ ed',en,n6' mmV£è!L %

V .^m. _--n mmmrmmr** \\ .——-^S^^ \ beo\en«* Ll^i^^^ 1

PB tt squaen6e^endea^!,!^^i^^^l \ \ang*Ptól,e &^CJ^fc^L—^r--**|---^r^^^S^^^èi^

m* —^ k 11 ïrxrZJLL_Tm^^a^T " Ca m 1
gM^^^fl P^^^ T\J mJmm^k^^^É^^mmmm^^W &omm^^n\^^^^W\ 1 I V .^L.^^^UU^Hfl W^^^T^l I' Jl

tt tt mmmmm^mmm^umw\\\ w^Ê smHP*^>P^ inNi^P'^

SCHILDER kan nog bin-nenwerkzaamheden aannTel. 045-416342.
DAKDEKKERSBEDRIJF "De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met delangste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
OPRITTEN en terrassen inklinkers of sierbestrating.Ook tuinaanleg 045-326574.
VERBOUWING, woonka-mer, keuken, bad, garage
tel. 045-326574.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, metgarantie. R/J Handelson-derneming Stationstraat294, Nuth. Tel. 045-242602.
SCHUURTJES, tuinhuis-
jes, kippe- en hondehok-ken, vele afm., reeds vanaf’ 195,-; Houtbouw Übachs,Eygelshovergracht 39,Kerkrade-Vink, tel. 045--460252.

IKANTELDEUREN, rol-1deuren, 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!
Te k. GASPLAAT 75,-; ijs-kast 95,-; gasforn. '85,-; was-
aut. 200,-; barok eethoek, 6st.enz. 045-725595.

Oh, kom er eens kijken
wat je bij de Horsel vindt,

kassa's, weegschalen, fax,
schrijfmachines, rekenmachines in alie prijsklassen

en in tientallen uitvoeringen.
Horsel, de unieke Cash en Carry met 7 dagenper week

eigen service.
Showroom t/o Makro Nuth in pand Roltex

Tel. 045-243833- 10 lijnen
Openingstijden: ma. - vrij. 8.30 -17.30 uur, do. tot 21.00

uur.

SINTERKLAASTIJD ka-
dotijd, leuke kadoideeën op
autogebied in onze auto-
shop, keuze uit 1001 artike-len en voor elke beurs, kom
vrijblijvend kijken in onze
shop, ook op koopavonden
geopend. G.G. Autoshop,
Heerenweg 286, Heerlen
(grote weg Heerlen-Bruns-
sum).

Te k. KLEUREN-TV, Phi-lips, grootbeeld, met tip-
toets, prima toestel, ’ 145,-.
Tel. 045-728326.
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«. -mkrijst utoch nooit genoeg?!!
UIT DE BEDIENINGSAFDELING: 9 C_l

HALFVOLIE VANILLE UIT DE BEDIENINGSaVd^ING: HEINZ SPAGHERONI
10° gram *** rDIVERSE HAMMEN Af-' "* YOGHURT 1 rA PASSENDALE 50+ 1 /IQ UITONZE VERSE VISAFDELIN&|I

o.a. Achterham, slagers-, peperachterham,^ ||^ _.^ J"k iSt" ia* J JOV I"7Q 250ml 22* l-*f^ LEKKERBEKJES
Pragersaft-of katenschinken.lOOgram^7g«^"""| 100*ram 9 VAN DELFT KLEUTER- p lftn

_1 AQ
JOHMA ZALMSALADE "«"' V SPA RE NE ]^JQ VLEES MENU VOOR KAT TAAI IQQ PerlOOgram ±M ±.H^

gram ,^lB9 F CROKYCH.PS OFHOND SOOgram i-»» SCHOL■ _T ~^^W KV^b*^ BJ^Op QgQ MARSEPUN,, PjnW-r Q.99KUitdeeldoos QOQ j^w-ww^ VARKENTJE
IN ONS RESTAURANT: 12x125 gram 3,5W.^t/ PAMPERS CLASSIC Vers afgesneden I£Q SUPERBINTJES

J| MOKKAKOFFIE "MATENSOEP HUTS- „ONIGBAKMIX JAXI- PLUS lOOgram ±-U^ E^fj^en.*^ en§& Snelfiltermaling. POT MET EEN GEHAKT- Cake> boterkoek of -.^q SR°MA 084 2-501 <^MH&W 2 pakken BAL Q7R appeltaart B^l.üt/ 96stuks <&m w-r-^w Pakje V-üt
1111111 iMHBf a2sogram7^9 NU VOOR THEELICHTJES MET Bij 2 pakjes gratis een pollepel. GEKOOKTE ZUURKOOL

fifiQ SS^^SSrtaSïnde./ COMB.PAK 0.69Q.UZ7 ürt |, w caramel IQQ 50stuks "&Z3:*/,# SMEER WORST Pakje 250 gram \Z-V/^

*-<-drW"É^ m IT^L I lOOgram 2rA9 L.^J^J KNORR PORTIE SOEPEN Inhoud:vleespatè/saks/ GEKOOKTE RODE KOOL
'' V" wmw""l mm"m** jdPfOP^JIwH lOsmaken. 1 OQ champignonpatè. OQQ Met appeltjes. (\ QQiF 1 ff V*2sf 1 3zakjes X59 d.m£m*J 360gram 3,67 £~.Z/Zf pakje2sogram V/.O*/

ull^^P^nA^ ï*"*Jtl JCjQra - ■ PATURAIN KNOFLOOK SPRUITEN 0 70^| KINGSIZEPINDAS \mmrn jrfE2^V I ï Tl Ë IQQ Neti 750 gramKjJ^i S\

R
Gezouten of ongezouten. 1 iIQ # 80 gram * f250 gram im L.H'V X# * ~ \L / - U_ «"■"Ljg.^BE.Jr^ ■ |^ y^/j/y 47.23.88. L-^I Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 26 november a.s.. WmA mJË**\JËM Jf

Lage prijzen enwinkelgeftfakonderéén dak.

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

Voordelige aanbiedingen
en occasions op allerlei gebied.

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

Eigen service- en reparatiedienst.

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

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

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

het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen:

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

Heerlen
Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22

Sittard
Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23

Vaals
VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47

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

Audio-video van Uden
De nieuwe modellen 1989 zijn binnen tegen zeer con-
currerende prijzen. Hi-fi stereo; CD video apparaten;
kleuren tv's, eigenlijk te veel om op te noemen. Kom kij-
ken bij van Uden, Hoofdstraat 12, Hoensbroek. 045-
-212655. Dealer van: Philips, Akai, Blaupunkt, 1.T.T.,
Saba, Panasonic enz, enz.

Fotocopieerapparaten
Nieuw en gebruikt, vanaf ’ 350-

R. Spoor Kantoormachines, 045-443961, Bocholtz
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.

le soort GRASZODEN,’3,50 m 2. Gratis thuis be-
zorgd. Afgehaald ’3.25
p.rrP. Ook gehele aanleg
van uw tuin en straatwerk.
Bel vrijblijvend: 045-
-323178.
Houthandel Landgraaf
voor*al uw bouw- en TUIN-
HOUT, ook geïmpreg-
neerd, dakplaten, eiken bal-
ken en bielsen, stookhout
gemengd ’7O- per m3.
Buizerdweg 8, ind.terr. Ab-
dissenboscn-Landgraaf.
Tel. 045-318518.
Te k. kleuren TV weg.
omst. Tel. 045-459051. "

Te k. zw. led. JAS (echt
leer) mt. 48-50 ’200,-; roo-
m. zw. fluw. d. overgooier
mt. 48 m. kant. bloes, h.
mooi ’ 100,-; H.-Trachten
kost. iets aparts mt. 50-52
’200,-; aanrecht bl. z. kast-
jes 1.70 m. 1. br. 55 cm. ’ 50,-
V-2 cent 1906 + V-t zilv. gld
als hanger 1929 bellen 045
270372.

Gratis gebracht en ge
plaatst nieuween gebruikte
gas-, kolen-, olie-, hout-, an
tieke KACHELS. Honder
den guldens voordeel. D<
Kachelsmid, Walem 2:
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Wie exclusieve dames- en
BRUIDSSTOFFEN zoekt,
zal stoffenzaak Tummers
vinden. Kerkstraat 302,
Promenade, Brunssum.
Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

’ 100,-; nieuwe kleurentele-
visies vanaf ’ 398,-. RTV.
Van Voorst, Ganzeweide
48, Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.
KLEURENTELEVISIES

Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf’95,-. Radio/tv Frank
8.V., Bokstr. 33, Heerler-
heide. Tel. 045-213432.

Het allernieuwste van:

Denon
JVC

Yamaha
Revox

Wij leveren alle
Top-Hifi-apparatuur

tegen de laagste prijs
Electronic service

Jo
Kreutz

Kerkplein 39
Landgraaf (Schaesberg)

Tel. 045-313815; Donderdag koopavond
tot 21.00 uur- 's Maandags gesloten, Nieuwe en gebruikte GAS-

HAARDEN, gevelkachels- en bijzetkachels met 1 jaar

tarantie. Reparaties en on-
erdelen. Donderdag koop-

avond. E. Meesters, Brus-
selsestr. 129 b Maastricht..Tel. 043-210540.
Te k. ANTRACIETKO-
LEN, ’ 17,- per zak; gratis
bezorgen. Tel. 045-720729.

Scherpe
prijzen

voor al uw balkhout, plaat-
en dakmater., lichtkoepels,
golfplaten etc. Vloerplank.

t 20 mm va. ’ 1,20 p.m. ex.- BTW. Tevens bezorgen.
Houthandel Rinkens,

' Eygelshovenerweg 60,
! Übach over Worms. Tel.- 045-319846.
'.'Goede KLEUREN TV'S. met garantie, Philips groot-

beeld va. ’ 145-, zeer grote- sort. tv's. Occasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,

l Heerlen, tel. 045-724760.
- Te k. BANKSTEL eiken
- leer, barok tafels, vitrine-
e kast, slaapkamer, eethoek,
1 ktv enz. Kouvenderstr. 208

Hoensbroek.

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.

HOUTHANDEL Impreg
de laagste prijs voor verge-
lijkbaar blank of geïmpreg-
neerd balk- en tuinhout,
huisjes enz. Prima biels

’ 27,50 thuisbez. In de Cra-
mer 104, Hrl. 045-751687.
Tek. elektr. ORGEL f 450-
-+ pingpongtafel ’ 160,-.
Tel. 045-443316.
Rijdende, 4-zits, stalen
KINDERAUTO, 50'er ja-
ren, op accu, met achteruit-
gang, tot 7 jr., pr. ’650-.
Tel. 045-443316.
Compl. BABYUITZET, ba-
bykamer, wandelwagen,
autozitje, linnengoed enz.,
pr. ’ 500,-. Tel. 045-443316.
KEYBOARD met adapter
en statiefvoor ’ 30,- p.mnd.,
drumstellen, compl. met
bekkens voor ’30,- p.mnd.,
Fender gitaren en verster-
ker voor ’30,- p.mnd.. or-
gels, gebruikt, voor ’ 30,-
-p.mna. Verder alles op mu-
ziekgebied. Donderdag
koopavond tot 21.00 uur.
Muziekhuis Lyana, Mau-
ritsweg 48, Stem, tel. 04490-
-33227.
Te k. KLINKERS en trot-
toirtegels. Tel. 045-413461.
Oma's tijd, mooie geloogde
eiken 3-drs.KAST met gesl.
spiegel, ’ 525,-; potkachel,
’175,-. 045-31216C
Fa. Quaedackers biedt aan:
leren JASSEN, broeken en
rokken. Alleen voor handel,
tel. 045-462000.
Te k. magere huisbrand
ANTRACIETKOLEN no. 3
en 4, 045-319784.
KLEUREN T.V. te koop,
heel mooi toestel 045-
-724099.
KLEUREN T.V. te koop 12
tip vol transistor, 045-
-270083.
Canadese ROODVOS k.m.
38 1. persianer ’ 500,-1. vos-
sejas beige ’ 800,-, tel. 043-
-632264/634978.
Te k. EMPING (dun) 1 kg
voor ’ 14,75 bamisoep 30
pakjes voor ’ 18,50. Ind., loempia ’ 1,- p.st. (min. 50. stuks). Toko Happy, Baten-
burgerstr. 35, Stem, tel.. 04490-32669.; Te k. Atatri COMPUTER 1; MB compl. tel. 04490-50281.

[ Eiken mohair beige EET-
HOEK ’ 225,-; mooie eiken

' tweezitter ’250,-, tel. 045-- 441337.1 Mooi eiken BANKSTEL
3-1-1. Vr.pr. ’875,-; zwaar

i eiken salontafel. Vr.pr.

’ 375,-. 045-323830.

Te k. DIEPVRIESKAST,
84x70x110, vr.pr. ’400,-.
Tel. 04458-2695 (spreek En-
gels);
Gazelle sportfiets, i.z.g.st.;
zitkamer + eethoek; B&O
tv, BANKSTEL. Na 18 uur,
Koningstr. 31 Brunssum.
Te k. COMMODORE 64 +
1541 discdrive, new. cartr.,
monitor, software, handl.,
enz., ’ 600,-. Tel. 045-739402.
POTKACHEL i.g.st. ’75,-,
oud schilderij ’35,- 04742-
-1501.
St. Christoffel Byoux, St.
CHRISTOFFEL TRO-
FEEËN met 10, 20, 25%
korting nu ook in Eygelsho-
ven, Veldhofstr. 57.
Te k. DIEPVRIESKIST
inh. 140 1. ’ 150,-, tel. 045-
-228294.

GOUD, zilv., munt., postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.Groenstr. 109 Geleen.
Tek. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.
Tel. 045-216475 of 727711.
VIDEO'S, kleuren t.v.'s en
stereotoren gevraagd
04406-12875.
Gevr. SLAAPKAMER, ijs-
kast, diepvries, gasfornuis,
eetkamer, bankstel, kasten,
enz. Tel. 045-725595.
Te k. gevraagd GAS-
HAARD, gevelkachel en
papegaai. Tel. 045-321231.

Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 36-4Q, tel.
045-463333.
ST. NICOLAAS en Zw.
Piet cost. te huur tevens
Kerstman cost. Bijsmans,
Mgr. Schrijnenstr. 31 Bek-
kerveld. Tel. 717608.
ETAGE voor 1 persoon te
Hrl.-Z. Tel. 045-422526.
STUDENTENKAMERS te
huur in centrum Heerlen,
afm. 4x5 mtr. Dautzen-
bergstr. 6-8, tel. 045-711309.
Te huur BENEDENWO-
NING per l-l-'B9 te Hoens-
broek. woon-eetkamer ca.
6x4, slaapk. ca. 6x3, badka-
mer met douche/wc/tuin ca.
6x6, gemeensch. gebruik
farage, event. extra kamerx4, centr. verwarmd, mcl.
warm water. Huur J 764-
-p.m. all in. Borgsom

’ 1000,-. Inl. Veld Assuran-
tiën, 045-215458.
Gemeub. KAMER te h.
centr. Heerlen. Lfst. stud. of
ouder pers. Tel. 045-442192.
Te h. ged. gestoff. ruime
3-KAMERWONING in
centr. Valkenburg. Tel.
04406-12491 dagl.tuss. 14en
16 u.
Te h. in Heerlen: APPAR-
TEMENT, ± 100 m 2, 2e ver-
dieping. Ind.: hal, woonka-
mer, keuken, 2 slaapka-

imers, badkamer met lig-
bad, toilet; c.v. Huurprijs

’ 855,- mcl. verwarming.; Tel. 045-723777.: APPARTEMENT, gemeu-. bileerd. Pappersjans 42
Heerlerheide. 045-219645.

Gemeub. ZIT/SLAAPKA- I
MER met eigen aparte keu- I
ken. Dorpsstr. 34, Schin- j
nen, na lo v. I
Te h. APPARTEMENT na-
bij Lucas kliniek te Hoens-broek. Zit-slaapk., badk.,
keuken, ’550- mcl. 045-
-223443.
Mooi APP. woonk., eetk., 2
slpk., keuken, douche,w.c,
t.v.- en tel.aansl. Huursubs.
mogl. tel. 045-310706 na 18
uur. I
Heerlen. Te huur Sittarder- ■weg/Grasbroekerweg AP-
PARTEMENT. Woonk.,
keuken, balkon, douche,
slaapkamer, berging. Inl.:
04490-43275.
Te h. APPARTEMENT te
Kerkrade, tel. 045-454708
tussen 18en 19 uur.
Bejaard echtpaar vrgt. een
nette KOSTHEER, tel.
04490-42669.
Te h. per l-12-'BB APPAR-
TEMENT met 4 vertrek-
ken, keuken en douche, c.v.
In nabijh. van ziekenhuis
Sittard. Br.o.nr. SI 613 LD,
6136 ER Sittard, Baandert
16.
Te h. APPARTEMENT te
Kerkrade. Inl. 045-415547.
Gemeub. ZIT-/SLAAPKA-
MER met cv., douche en
keuken. Pannesheider-
straat 1 of 19,Kerkrade.
KAMER te huur te Heer-
len-Noord. Te bevr. Pap-
persjans 37, Heerlen, tussen
14 en 16 uur.
Pension de Hees heeft nog
plaats vrij voor nette
HEER. Met h. of volps. 045-
-416005.
Te huur APPARTEMENT
m. 1 slpk. huurpr. ’636,-
-incl. servicekosten per 1-12-
-88 te bevr. Schandeler-
boord 13E, Heerlen.

Gem. KAMER gevraagd in
Maastricht, max. ’ 500,-.
Br.o.nr. MA 516, LD, Sta-
tionsstraat 27, 6221 BN
Maastricht.
Net jong stel zkt. WOON-
RUIMTE met tuin, omg.
Wijnandsrade-Hulsberg,
huurpr! ± ’BOO,-, bellen
045-751219.

U wilt een huis kopen?
U wilt uw huis verkopen?

Vraag vrijblijvend info.

Onroerend Goed
Maatschappij

Jac Stel

' Verzekeringen, financierin-

' gen, hypotheken.; Schelsberg 132 Heerlen
Tel. 045-721866

■ HERENHUIS te k„ 9 ka-- mers. Kapelstr. 16 IJzeren-■ Valkenburg.

■ ÜBACH OVER WORMS,; Groenstraat 133: gezellig
! boerentussenhuisje. Woon-■ kamer met serre, keuken, 3. slaapkamers, huitenhofje.- ’ 65.000,-. Aanvaarding in
! overleg. Wijman & Partners

Vastgoed, tel. 045-728671.

LA DILIGENCE Vanavond~J|L TICKET j
jVOsd wfflZfipêm radio-opname van de AVRO

k' , .„..mh„m met o.a. MANKE NELIS J
een begrip in Limburg _^3 ,
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'erö/y nodigen wij u uit om, samen
'ef ons, het glas te heffen ter\ van de opening van
"s nieuwe bedrijfspand.

11bent van harte welkom op
*terdag 26 november as. van
6 00 -19.00 uur.

Beleefd uitnodigend,
** directie en personeel

|^ INT. TRANSPORTEN |
Willemrompen <

Ir. van der Elststraat 16
ind.terr. Spekholzerheide

v 6466 NB Kerkrade (NL) I

GELD NODÏGTI!
%kantoor JORISSEN |
JJ» in Terugbetaling (rente + afl.) i7*l 36x 48x 60x 72x 96x
,]°o 169- 133- 112,- - - l;|W 497- 384- 323- 284- 231- Im 828- 641,- 538,- 470- 387- |
<^QQ__ 994- 769- 646- 564- 464,-

Effect. rente vanaf 0,81% per maand

IL Zeer goedkope tarieven.
feningen geen bezwaar. Elk bedrag mogelijk.JL Wensrisiko gedekt. Doorlopend krediet 2% aflossing.

bij ons uw geld aan en koop dan kontant.
K^e 1e en 2e hypotheken. Looptijd 96 mnd.

L Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair.

Schelsberg 54, Heerlen
J)l. 045-721781/724132

Ver. Financierings Adviseurs N. V.F.
S^*"*""*"^^"^^«^^^"^^^^"^^"^^^^i"

-Af,

f* m in Wassenberg

* ""-nen S/e sich und Ihren Geschiiftsfreunden
ieexclusive und gediegene Atmosphare,

j er Gesprache und Verhandlungen
■. °esten geführt werden.
u."* schaffen das »richtige Klima«.

'r sind taglich ab 10.00 Uhr für Sic da.

, Öffnungszeiten:. '«* Lucie tagl. ab 10.00 Uhr
rj 'Jer Windmühle 31 Küche durchgehend
rpU43 Wassenberg geöffnet von

'" (09 49) 24 32/23 32 11.30 - 22.00 Uhr

TE HUUR
goed lopend
CAFÉBEDRIJF
(met woning)
in het Centrum van
MAASTRICHT
Van gegadigden wordt verwacht
dat zij beschikken over de vereiste

C^'winiiv vestigingspapieren en enig kapitaal

i^mun, Schriftelijke reacties te richten aan:

Oi «ei„, Koninklijke Brand
C" l*hp«it« Bierbrouwerij b.v.
\ **■ . t.a.v. de heer J. Mayeur

1 J V Postbus 527
6200 AM MAASTRICHT

I «k B« kadere informatie via
I |V, jl de heer J. Mayeur

I ««"♦."'V'Ws- 1 op werkdagen van
T -. „ 1 8.30-9.30 uur.

Gei^raagfof

Bedrijfsleider
voor een drukbeklante
dierenspeciaalzaak met een
uitgebreide afdeling voor de
tuin.
Praktische ervaring in de
branche beslist noodzakelijk.
Vestigingspapieren vereist.
Leeftijd 30 tot 40 jaar.
Bedrijf is gevestigd in
Limburg. ~
Voor harde werker
uitstekende vooruitzichten.
Brieven onder no. HK 582 van
het Limburgs Dagblad, postbusL 3100, 6401 DP Heerlen.I**^.^ 90442

'? SPAARHYPOTHEEK!!!
Ss vanaf 6,2 t/m 7,1, 30 jr. vast.

«ÏTEITEN
'■. vanaf 5,9 t/m 7,4, 30 jr. vast.

k* koop
'Qrn, Graetheide
I. woonh. met garage en tuin met veel privacy.
"kvi r,: a ,o'le mk' muurk., woonkamer met
Irj '"■ open keuken, beukeh. trap naar 1e verd. Ind.:
il' <e toilet, muurk., beukeh. tr. naar zolder, badk.

en vaste wastafel, 1 zeer ruime slpk. met
\ ■ 2 ruime slpk., zolder: cv., mogelijkh. voor 4e

!*ui e' voorz- van spouw- en dakisol. Zeer ener-n woning. Vraagprijs ’ 155.000,-k.k.

DE BRUIJN ASSURANTIËN
I 91, 6165 BK Geleen,
i °4490-40955.

f zat. 10.00-13.00 uur,
S^ vr. 8.30-17.30 uur.

m)E SCHOENENREUS
Kinder pantoffeltje Leuke kinderpantoffel Kinder TV-pantoffeltje m Hlekker warm voor uw kleinsten. Stevig model met stripfiguur. In lekkerwarme velours. Diverse mL^i^i^^g^ Kleuren rosé en blue. Mt. 20/27. Kleuren blauw, groen en rosé. leuke kleurtjes. Mt. 27/35. / a è^- m M mAdviesprijs 24,95 Mt. 20/27. Adviesprijs 24,95 Adviesprijs 12,95 ’ JE* - WW Ë

wm SURPRISEPRIJS | SURPRISEPRIJS SURPRISEPRIJS ijê f F Jj

I i^^^^^J i Leuk dierkop model, dat vinden ' £k^LrT\\ i SURPRISEPRIJS i "^ mk Pize prachtig. Kleur fuchsia/rose. ê\Wmmw*^"'M I -ttttm f- *\ I fc^_ Jl ilfc» &. ■Mt. 20/28. Adviesprijs 9,95 jÊmImWÈ.W&ÈÊÊÊÊÊ H' Dv **" Jl Ww/^W. WL.

Hai^ I I Brei-boa m MOI /fl' ' ' Hoog model, warm gevoerd, WW ,W

ijj ■ 'n suedine.met warme teddy Lekker warm gevoerde pantoffel Mt-24/41 " Adviesprijs 16,95 <.^JB
V. J voering. Kleuren grijs, bordo en in de kleuren navy, grijs en bordo. SURPRISEPRIJS^^^^^ EÉÉI" mmm9W ■ marine. Mt. 36/41. Mt. 37/42. Adviesprijs 17,95 ■tm Af^^Lf* jéfi^****^ 'I I>9j| PP"I

Ol Adv^spnjs 14,95 SURPRISEPRIJS \ aJÖK. Mr I ■■■■■■JL i \ '^■■■■■■■1 I
SURPRISEPRIJS | ,W 1 £»* I MJ|IB ■■■■■■■ ■

I é[\ -'"^2 I Aér jm&£*~ ' -'^ Record trimschoen j^SAAéJB^BShLhbAI

Ql ■■ -v ' -«Uéfa»» o^l ,*i>J^^ I I Daar breek je allerecords mee.
I m\%t*\<Aébtogtei I ■* I -<*"** I Kleurcomb. wit/avio/rood en wit/ I

wmmmmm Bl ft»SMlllkl I ■ é^M "^^'^e^^iP
Hak pantoffel Spaanse pantoffel m^^^^^^SS^^ U --jytt»^ ,

%%mm+ In velours en lekker warm ge- " In fijn suède met warme voering. «#» «^ jmmmmma voerd. Kleuren zwart, marine en Diverse kleuren. Mt. 28/46. Jgfr J^l %^ ■ '"■P^^
grijs. Mt. 36/41. Adviesprijs 29,95 Adviesprijs 12,95 _- Jl'll'l^

I J.f /ü» I Après-skiboot Stoere boot1 WL%Wmm\W%mm _^fÊOm r~'M Jn Warm gevoerd, met jogging zool. Perfekte schoen met winterghp-
IBB^— I m W Wffsmri*i~'^ Kleuren wit, blue en *"**»»*&&, I zool. Kleuren zwart en grijs.

""""""^ i'^ ■p**jü Boa muiltje Velours hakmuil | '"^■^\ It l M\

>'*
fS^ Chique muiltje met fijne goud- Fijne, stevige damespantoffel in mm kW I mW\^mWm -~wË F^PIK 1... . .... , draad garnering.Kleuren zwart, zwart. Mt. 36/42.Adviesprijs 24,95 I m-TM_ JlGp?plTnUTVmuiltierret warme bordo en groen. Mt. 36/41. SURPRISEPRIJS -***<**** J| jjAfltjezeilig I V-mumje mei warme Arivip^nrik 14 95 —m — — .""I^^^wsswwsk -' Ikraag. In diverse kleuren. 1 v«sprjs 14,95 |—

_
j-/N | SfêHMt. 36/41. Adviesprijs 12,95 I bURPRIbEHHIJb J^ , «^M Si S^ ■pP*^^i^ IJ I I SURPRISEPRIJS 1 -*\ # 41^^ j^P^ -**^l " Ill|lim"" hhK"1"" '

.^**l^ Heren muil voering.^eSen^rijsTn bmin.
6

Kleur grijs. Mt. 40/47. SURPRISEPRIJS J 0Kjfl"C LekkeVSmoevoerd Mt. 40/46. Adviesprijs 19,95 Adviesprijs 29,95. Reuspr.js 25,- —Keuren^w^engnï Mt. 40/46. I SURPRISEPRIJS SURPRISEPRIJS *^| f\ g| fAdviesprijs 14,95 1 mm wm. *\ _f\ H.IB^(^L------MdMl s^^^ ■ 'SURPRISEPRIJS |«^ VI mwm'^mW w

I BSKnEZWFOKS Ribcord pantoffel pH_BM_nraHnwKpMY*fMk+^ST* I Kameelharen pantoffel KH£»»HI|jJH Fijn, stevig model herenpantoffel rai[»*:lElllll«U«HllKfJ I
f f De fijnste pantoffel voor groot en "É,llii"s^^l^ ÏHwfpïnriicW^- 40/46- 18-ÉA-fcÉÉlfc*-É-l,"J^^

IL-hLm I klein. Kleuren bruin en grijs. il^l\W IIJL, ~1 ' Mt. 28/46. Adviesprijs 14,95 r^m SURPRISEPRIJS D^^l .. , ■ , ,
I »r"^ | surpriseprijs **dm\ M- S& m I 1il I beeK,Makado-winkelcentrum

i^iffji^"»"*^^^ w**^w*"^^^^^ I ï' Aanbiedingen geiden tm ma 512.-88. zolang de voorraad strekt I

II

15.000 OPTI-BELT V-snaren direct uit voorraad lever- :
baar. Voor industrie, landbouw en huishoudmachines.
Kerp, In de Cramer 31, HeerlenlTej^o4s-716951.

Gratis bijbelstudie
Voor iedereen in groepsverband Grasbroekerweg 53
Heerlen, 24-11 en 1-12, 15-12, 22-12 20 uur tot 21 uur.

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

Audio-video van Uden
De nieuwe modellen 1989 zijn binnen tegen zeer con-
currerende prijzen. Hi-fi stereo; CD video apparaten;
kleuren tv's, eigenlijk te veel om op te noemen. Kom kij-
ken bij van Uden, Hoofdstraat 12, Hoensbroek. 045-
-212655. Dealer van: Philips, Akai, Blaupunkt, 1.T.T.,
Saba, Panasonic enz, enz.

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

Voordelige aanbiedingen
en occasions op allerlei gebied.

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

Eigen service- en reparatiedienst.

Eiken mohair beige EET-
HOEK ’ 225,-; mooie eiken
tweezitter ’250,-, tel. 045--441337.

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.

HOUTHANDEL Impreg
de laagste prijs voor verge-
lijkbaar blank of geïmpreg-
neerd balk- en tuinhout,
huisjes enz. Prima biels
’27,50 thuisbez. In de Cra-
mer 104, Hrl. 045-751687.
Te k. KLINKERS en trot-
toirtegels. Tel. 045-413461.
Rijdende, 4-zits, stalen
KINDERAUTO, 50'er ja-
ren, op accu, met achteruit-
fang, tot 7 jr., pr. ’650,-.

el. 045-443316.
BABYUITZET, ba-

bykamer, wandelwagen.
autozitje, linnengoed enz.
pr. ’500,-. Tel. 045-443316.

KEYBOARD met adapter
en statiefvoor ’30,- p.mnd.,
drumstellen, compl met
bekkens voor ’ 30,- p.mnd.,
Fender gitaren en verster-
ker voor ’3O,- p.mnd.j or-
gels, gebruikt, voor ’30,-
-p.mncf Verder alles op mu-ziekgebied. Donderdag
koopavond tot 21.00 uur.
Muziekhuis Lyana, Mau-
ritsweg 48, Stem, tel. 04490-
-33227.
Te k. elektr. ORGEL’ 450-
-+ pingpongtafel ’ 160,-.
Tel. 045-443316.
Oma's tijd, mooie geloogde
eiken 3-drs. KAST met gesl.
spiegel, ’525.-; potkacnel,’175,-. 045-312164.
Fa. Quaedackers biedt aan:
leren JASSEN, broeken en
rokken. Alleenvoor handel,
tel. 045-462000.
Te k. magere huisbrand- ANTRACIETKOLEN no. 3, en 4, 045-319784.
Te k. zw. led. JAS (echt
leer) mt. 48-50 ’200,-; roo-

! m. zw. fluw. d. overgooier
mt. 48 m. kant. bloes, n.
mooi ’lOO,-; H.-Trachten- kost. iets aparts mt. 50-52

’ 200,-- aanrecht bl. z. kast-
jes 1.70 m. 1. br. 55 cm. ’50,-,- V2cent 1906 + V 2zilv. gld., als hanger 1929 bellen 045--. 270372.

'. Te k. EMPING (dun) 1 kg
voor ’ 14,75 bamisoep 30

" pakjes voor ’ 18,50. Ind.- loempia ’l,- p.st. (min. 50, stuks). Toko Happy, Baten-, burgerstr. 35, Stem, tel.
04490-32669. .

Fotocopieerapparaten
Nieuw en gebruikt, vanaf ’ 350-

R. Spoor Kantoormachines, 045-443961, Bocholtz

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.

Oh, kom er eens kijken
wat je bij de Horsel vindt,

kassa's, weegschalen, fax,
schrijfmachines, rekenmachines in alle prijsklassen

en in tientallen uitvoeringen.
Horsel, de unieke Cash en Carry met 7 dagen per week

eigen service.
Showroom t/o Makro Nuth in pand Roltex

Tel. 045-243833 - 10 lijnen
Openingstijden: ma. - vrij. 8.30 -17.30 uur, do. tot 21.00

uur 'Te k. ANTRACIETKO-
LEN, ’ 17;- per zak; gratis
bezorgen. Tel. 045-720729.

Te k. kleuren TV weg.
omst. Tel. 045-459051.
Te k. Atatri COMPUTER 1
MBcompl. tel. 04490-50281.

i Canadese ROODVOS k.m.
38 1. persianer ’ 500,-1. vos-. sejas beige ’ 800,-, tel. 043-
-632264/634978.

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.
le soort GRASZODEN,
’3,50 m 2. Gratis thuis be-
zorgd. Afgehaald ’ 3,25
p.rr?. Ook gehele aanleg
van uw tuin en straatwerk.
Bel vrijblijvend: 045-
-323178.

Gazelle sportfiets, i.z.g.st.;
zitkamer + eethoek: B&O
tv, BANKSTEL. Na 18 uur,
Koningstr. 31 Brunssum.
Te k. COMMODORE 64 +
1541 discdrive, new. cartr.,
monitor, software, handl.,
enz.,’ 600,-. Tel. 045-739402.
POTKACHEL i.g.st. ’75,-,
oud schilderij ’35,- 04742-
-.1501.
Mooi eiken BANKSTEL
3-1-1. Vr.pr. ’875,-; zwaareiken salontafel. Vr.pr.

’ 375-, 045-323830.

St. Christoffel Byoujc St.
CHRISTOFFEL TRO-
FEEËN met 10, 20, 25%
korting nu ook in Eygelsho-
ven, Veldhofstr. 57.
Te k. DIEPVRIESKIST
inh. 140 1. ’150,-, tel. 045-
-228294.
KLEUREN T.V. te koop,
heel mooi toestel 045-
-724099.
KLEUREN T.V. te koop 12
tip vol transistor, 045-
-270083.
KLEURENTELEVISIES

Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf’95,-. Radio/tv Frank
8.V., Bokstr. 33. Heerler-
heide. Tel. 045-213432.. Nieuwe en gebruikte GAS-, HAARDEN 7 gevelkachels

" en bijzetkachels met 1 jaar
i garantie. Reparaties en on-; derdelen. Donderdag koop-. avond. E. Meesters, Brus-- selsestr. 129 b Maastricht.

Tel. 043-210540.

Het allernieuwste van:

Denon
JVC

Yamaha
Revox

Wij leveren alle
Top-Hifi-apparatuur «

tegen de laagste prijs
Electronic service

Jo
Kreutz

Kerkplein 39
Landgraaf (Schaesberg) i

Tel. 045-313815
Donderdag koopavond

tot 21.00 uur
's Maandags gesloten

Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

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



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.
SCHUURTJES, tuinhuis-
jes, kippe- en hondehok-
ken, vele afm., reeds vanaf

’ 195,-; Houtbouw Übachs,
Eygelshovergracht 39,
Kerkrade-Vink, tel. 045-
-460252.
Wie exclusieve dames- en
BRUIDSSTOFFEN zoekt,
zal stoffenzaak Tummers
vinden. Kerkstraat 302,
Promenade, Brunssum.

Scherpe
prijzen

voor al uw balkhout, plaat-
en dakmater., lichtkoepels,
golfplaten etc. Vloerplank.
20 mm va. ’ 1,20 p.m. ex.
BTW. Tevens bezorgen.
Houthandel Rinkens,
Eygelshovenerweg 60,
Übach over Worms. Tel.
045-319846.

Goede KLEUREN TV'S
met garantie, Philips groot-
beeldva. ’ 145-, zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen, tel. 045-724765.
Te k. KLEUREN-TV. Phi-
lips, grootbeeld, met tip-
toets, prima toestel, ’ 145,-.
Tel. 045-728326.
Te k. GASPLAAT 75,-; ijs-
kast 95,-; gasforn. '85,-; was-
aut. 200.-; barok eethoek, 6
st. enz. 045-725595.

Houthandel Landgraaf
voor al uw bouw- en TUIN-
HOUT, ook geïmpreg-
neerd, dakplaten, eiken bal-
ken en bielsen, stookhout
gemengd ’7O,- per m3.
Buizerdweg 8, ind.terr. Ab-
dissenbosch-Landgraaf.
Tel. 045-318518.

SINTERKLAASTIJD ka-
dotijd, leukekadoideeën op
autogebied in onze auto-
shop, keuze uit 1001 artike-
len en voor elke beurs, kom
vrijblijvend kijken in onze
shop, ook op koopavonden
geopend. G.G. Autoshop,

[eerenweg 286, Heerlen
(grote weg Heerlen-Bruns-
sum).

Te k. BANKSTEL eiken
leer, barok tafels, vitrine-
kast, slaapkamer, eethoek,
ktv enz. Kouvenderstr. 208
Hoensbroek.

Te k. DIEPVRIESKAST,
84x70x110, vr.pr. ’400,-.
Tel. 04458-2695 (spreek En-
gels).

Wij zoeken voor Heerlerbaan en omgeving serieuze

bezorgers m/v
voor bezorging van onze krant.

Melden na 11 uur, Frans Erenslaan 4, Landgraaf,
tel. 045-311782.

LimburgsDagblad
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— 60 jooPHtfFBenelux, dotwierenwe BeteenicWttefencteciqnbiedlng:
_

B Een echtePfAFF «compleet Tïïriolïit
.Made in Germany" " sterk ■ IJUBIIJR■ :%££ QQQ . ■voordelen: « vakkundig advies en service -J*J*J->

Naaimachinehandel Emmapiein3, i
1 " ItCCSlllll. ■ tel. 045-712949

ÏT 20 JAAR I
I PERZENHUIS I
I I TEHERAN 1 1
I Jubileumaanbiedingen I
I met kortingen tot I
I 70% I

300x200200x140 Uitzoekenvan 650- «QQ anbüeumpr«B 10Ofl«TnMleumprys o<l^Jj-~ vanaf IL.H\Jj —
240x170

240x170 Uitzoekenvan 950,- CQQ Jubüenmprys 000
«Tubüenmprys %3^3%3ymm' vanaf U%ÏUj""

200x140300x200 Uitzoekenvan 1380,- -qq Jnbüeumpr«» CQn
Jnbüeumprijs f 51513— vanaf ÜüUj""

I PERZENHUIS TEHERAN I
PROMENADE 143. HEERLEN

Alle tapijten vrijblijvend op zicht, reservering mogelijk.

ZEG ER EENS WATVAN
Alcohol en verkeer datkun jeniet maken
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijner nog van
die mensen die vinden datzij zelf wel zullen
uitmaken ofze met een slok op gaanrijden
En wie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daar bemoei jejetoch niet
mee. Maar door dat soort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.

i Daar moet wat aanveranderen
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPENwant

ALCOHOL EN VERKEER DAT KUN JE
NIETMAKEN

S'ÊL&mmmmmwmwJGf WWI////^h Verkeer Nederland
V VN■■■■«///

tijdelijk voor IV j.

495: Né
\|"ff"llllfIft Model T,ZI° van ARTEMIDE.

<*■ mM «W^**"**^ Geraffineerd, verstelbaar licht,
vormgegeven in een moderne ,^»MPP'''PB'^^
konstruktie. Nu tijdelijk voor 495.- l-«3l-B I ZZ 1 """"■) k

| Maasnielderweg 33 Tel.: 04750-16141 Roermond-Maasniel ROERIN/lOlM'

, _ --j

I W* v jfl v
I fe.^*v:^l l^k>

i HÉfl v

I IJI i r«l
I m

iJE RAADT NOOIT W«

■ ci!s^sßrfT&nnes nou rekenendaternogheellangovergesprokenzalworden! PrimafOOn W^^m\\\\wmw\_ mooier is optafel of juistaan demuur. Hetkan in ie- ■^^HM^ÉI^raij^HSHBHHIHHi^^^H^H AMBI BABYTELEFOON. Deze speelgoedteie'^■ der geval allebei. Metnummerherhaling. Regelbaar voor dezeer jonge telefonisten. Heeftveilige 'ij— bel- en hoornvolume. Verkrijgbaar in de \M%m hoeken en is uitgevoerd in frisse, vrolijkeiflW

m^w \\\\\\\\\\\WWWwLW <fa „ . iSËm
WB&iSstxA. ■■■Aüvfzfë?'''' Ah *te _ *^ '■■'■■'■'■$mmm\ aftSv" tfftJS&r*"*l»r*. «£»» l i^Hf': '; jn9H^&: «t ttmm^SmvSm^m^t^^^^y^ *Wt iijiflflßH \mmbw' ■'■'■■' £3IS£3^H i^Bljk- *a

I nummers onthoudt en nummerherhaling, een uit- IL Ijgu. _^É| mrÊmW ÊÊÊ-mmmft

m til HÉ^. W-mW wm '^fi^\M^mmmWmT .jjßfcfci. #Fe jSjË % m^.I HS HL :'%Ww%Êm\ WM aÊÈmWeeÈci Hk «"* VwKm $ .'m^m^WÉk^
I B*^ MË^ï^illllllllilSM BP^^ $M| l&smw Jm^W «P jj|& S/SE Ê MWm H^: 9e

I B Vjv^ .^^r JsflI ::::;:: Mat^^^BMl |B^^^ . BM *mW jB mVffik mmmmmm^mmmmmyKmTÊk
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9 De stadsbus
van Playmobil
met passagiers
en bijbehorend
busstation.

" Politie-heli-
copter van Play-

mobil met be-
stuurder, poli-

tieagenten en
brandblusappa-

ratuur.

5 agressieve speelgoed
.'Jkt op zijn retour. Dit
|aar is althans de vraag

speelgoed met een
minder agressief

I karakter sterk
l °egenomen. De al te
lonische micro-chip en
,ei batterij-verslindende
■Peelgoed zijn een beetje

Ongenade gevallen. En
jJ1ccleel opmerkelijk is de. erkere scheiding tussen
' sPecifiek jongens- en

Hierin
Peelt de invloed van de
'evisie een belangrijke
'" Via tv-reclame, met

name via Britse
zijn dit

Jaar heel wat nieuwe
§u"*en jn speelgoedland
geïntroduceerd. Ook
°rdt in speelgoed een

°nderscheid gemaakt
-tussen datgene wat

nuffeld kan worden en
I dat wat kan rijden.

L .
t ning houdend met deze extra. van kinderen in de basis-

heeft Marklin de Al-
H^ntwikkeld. Een trein met toe-

ft^ ren, die zich in vele opzichten
lLJ*s<-'heidt van wat tot nog toetsbaar was j:en modelspoor-

L die door middel van een heel
E °Udig kliksysteem zeer snel in
\Tr kan worden gezet. De multi-. lonele rijtuigen en andere wa-

moeiteloos uit elkaar
tilj 9° genomen en met evenveel
ij ak weer worden gemonteerd.[Aandrijving geschiedt door een
tij "trafo, die na iedere oplaad-
tv genoeg energie bevat voor on-
\ er één uur non-stop veilig rij-

Playmobil
«tl-,.
[c,'' jaar geleden door Hans
«t^voor de Fa. Brandstatter in
lt,j uitse Furth ontworpen pop-
\r dat de basis werd voor Play-
\ "- nu in alle mogelijke uitvoe-
\ n en met tal van accessoires,
V 1°ok in op de vraag naar

a,gisch speelgoed.
ita.
\ ?e laatste nieuwe ontwerpen
\, l 'n de loop der jaren uitgebrei-
L Sortiment zijn een racemotor
>os c°ureur, een zogenaamde
ta ~JeeP, een dierentuin en desbus. Deze bus heeft tal vanlijkheden omdat het dak af-
II "baar is, de ramen verstelbaar
K. n het voertuigje openslaande
■n'-'n heeft. Passagiers en een abri

halte worden ter complete--8 erbij geleverd.

lil celgoed varieert in prijsklas-
L an het eenvoudigste doosje
JOj. f 4,95 tot een kraanwagen
k "et zware werk, inclusief per-
fel en gereedschap, ’ 69,96.

Lnu nog voor de peuters als
i^ &oed is bedoeld kan overigens
if! Pasen.l99o bewonderd wor-
k' n Playmobilland, dat met een

rvlakte van 81.000 nv in Cv-
JH|| °rg wordt gerealiseerd. Een
i(l pj'g nagebouwde cowboystad,
W 'aymobil Piratenschip en ver-
li S|niddelen als huifkar, treinen
Hl°ten bunnen dan bekeken en

°"Hmen worden.
L

Techniek
Ie sector techniek is er ook dit

’Miss Make Up’ meest verkochte knuffelpop

Nostalgie scoort hoger
dan technisch vernuft

9 Twee kleuters temidden van een willekeurige hoeveelheid speelgoed, spontaan voor dit verslag ter beschikking gesteld door P.H.M. Smeets van de Speelboom in Heerlen en Hoensbroek.
Foto: 3-POOT/DRIES LINSSEN

jaarveel vraag naar de Transfor-
mers, robotachtige figuren, die om-
gevormd kunnen worden tot voer-
tuigen en/of raketten.
Eenmaal aangeland in deze wereld
blijken er ook tal van natuurgetrou-
we kopieën te zijn van dinosaurus-
sen en brontosaurussen voor te ko-
men. In tegenstelling tot hun kolos-
sale levende voorgangers, worden
deze zogenaamde Dinoriders geza-
deld, van wapentuig voorzien en
door in gevechtstenue gestoken
mannetjes bestuurd en bereden.
Kostprijs vanaf ’ 25,-.

Vroeger had iedere opgroeiende
jongen wel een of meer dozen van
Meccano of Trix. De moderne te-
genhanger is Construx, een produkt I
van Fisher-Price. Een systeem dat
eenvoudig in elkaar geklikt kan

worden. Kinderen van vijfjaar kun-
nen ermee overweg, voor meer in-
gewikkelde constructies moeten ze
toch enkele jaren ouder zijn. Het
spul kan dus ook lang mee. De'
meest eenvoudige doos kost

’ 12,95. Hoe ingewikkelder en uit-
gebreider de constructies worden
tot ’ 149,-.

Lego heeft voor de peuters onder
denoemer Duplo een aantal nieuwe
varianten ontworpen. De vrachtwa-
gen, het reizend circus en de peuter-
trein. In de leeftijdscategorie boven
zeven jaarvooral een aantal novi-
teiten in de technische sector, zoals
het reuzevliegtuig, een testcar en
een monobuggy met besturing en
parallelmechaniek. Ook hier prij-
zen die variëren van ’ 14,- tot

’ 170,-.

Bij de meisjes staat de ouderwetse
pop weer volop in de belangstelling.
Het meest verkocht is de Mini Make
Up. Een mooi opgemaakte pop,
waarvan de make-up kleuren veran-
deren zodra ze in contact komen
met warm of koud water. Prijs

’ 49.95.

Lady Love Locks is volgens de laat-
ste mode gekleed en met mooi lang
haar uitstekend geschikt om be- "moederd en geknuffeld te worden.
Relatief goedkoopvoor vele uren
speelgenot, ’ 19.95.

Drie jaar geleden werd de speelset
My little pony op de markt ge-
bracht. Uit een onlangs gehouden
onderzoek is gebleken dat inmid-
dels zon 400.000 meisjes er dage-
lijks actief mee spelen. Het assorti-

ment rond Megan en Pony is uitge-
breid met een dansschool, een
schoonheidssalon en een kapsalon,
variërend in prijs van ’ 49,- tot

’ 100,-
Er is zelfs een fanclub opgericht,
waarvan de kinderen lid kunnen
worden en daarvoor krijgen ze een
replica van het zusje van Megan.

Minder op avontuur gericht is de
alombekende Barbie, de tienerpop
die haar positie van de jaren zestig
weer helemaal heeft terugveroverd.
Gekleed volgens de laatste mode-
trend gaat zij in een flitsende sport-
wagen op vakantie naar zomerse
landen.

De bekende Zapf-poppen zijn in
hun jongste versie voorzien van
heup- en kniegewrichten en kunnen

daardooreen meer natuurlijke hou-
ding aannemen. Ze zijn niet goed-
koop, rond de ’ 120.-.

Leeftijd
Fabrikant Jumbo brengt dit jaarhet
spel 'Voel de vorm', bestemd voor
kleuters in de leeftijd van 4 tot 7
jaar. Een spel voor twee kinderen,
die ieder een plastic gleufvoor zich
krijgen met daaromheen een on-
doorzichtigezak, die aan beide kan-
ten open is. In die zak worden 12
vormpjes gedaan die op hun beurt
weer passen op kaarten met een-
voudige kleurige voorstellingen.
Door het betasten van de vormen in
de donkere zak moeten ze het juiste
vormpje vinden en dat op de kaart
leggen. Een spel met educatieve
waarde en daardoor ook geschikt

voor gebruik op kleuterscholen. Op
het prijskaartje staat ’ 17,95.
Het spel Hippo Hap kan door vier 'kleuters wórden gespeeld. Vier nijl-
paarden happen door een druk op
de staart naar knikkers en slokken
ze op.
Een aktiespel voor twee of vier kin- ■deren is ook de Maffe-Muizeval-
machine. Op alle mogelijke manie-
ren wordt geprobeerd de muizen in
de val te laten lopen. Veel speelge-
not voor ’ 39,-

Gezelschapsspelen
Buiten de van oudsher bekende ge-
zelschapsspelen als Monopoly, Stra-
tego, Mens erger je niet en Rummi-
kub zijn er een aantal nieuwe va-
rianten in de handel.

Het spel Hotel biedt de mogelijk-
heid een hotel of hotelketen te ma-'.
nagen, te kopen en te verkopen. De
spelers maken een twee uren duren-
de tocht langs 's werelds beroemd-
ste hotels. Het speelbord is leeg op
het stadhuisen een bankgebouw na.
De dobbelsteen bepaalt de gangvan
zaken maar speel vooral niet te roe-
keloos. Met veel Fingerspitzenge-
fühl kunnen de spelers betalings-
moeilijkheden of zelfs een veiling
van hun eigendommen voorkomen.
Het spel kan gespeeld worden door
iedereen vanaf 8 jaaren ouder en is
tevens een spel waarbij gastvrijheid
hoog in het vaandel staat. Prijs

’ 49.95.

Overgewaaid uit Amerika is Pictio-
nary. Een spel van slim tekenen en
snel raden. Behalve een zandloper,
een dobbelsteen, papier, potloden
en een spelbord biedt Pictionary
2500 woorden, die door tekeningen
razendsnel binnen een minuut moe-
ten worden uitgebeeld. In eerste in-
stantie een gemakkelijke opgave als
het om vrij eenvoudige woorden
gaat, maar wat te doen met bijvoor-
beeld 'Henny Huisman. Dit spel
staat garant voor een plezierige
avond met veel sensatie.

Bekroond spel
De Stichting Speel Goed Nederland
heeft dit najaar het beste speelgoed
van Nederland bekroond. In de ca-
tegorie spellen en puzzels ging de
hoogste prijs naar het spel Timber
van de fabrikant Otto Simon in Al-
melo. De adviesprijs bedraagt

’ 29.95. De juryplaatste als kantte-
kening bij de beoordeling, dat de
oorspronkelijke versie uit het voor-
malige Rhodesiè stamt en door een
Engelse naar Engeland werd mee-
genomen.

De vijf grote spellenfabrikanten
hebben dit jaar voor het eerste een
opgave verstrekt van de best ver-
kochte spellen uit hun collectie.

Bij Jumbo zijn dat; 1. Pisa, 2.
Scrabble, 3. Electro, 4. Stratego en
5. Viersprong.
Voor KennerParkerTonka; 1 Tri-
vial Pursuit, 2. Risk, 3. Monopoly,
4. Cluedo en 5. Mad.
MB gaf deze volgorde aan; 1. Wie is
het?, 2. Spookslot, 3. Levensweg,
4. Hotel en als vijfde Mankomanie.
De Fa. Ravensburger kwam tot de
volgende conclusie; 1. Scotland
Yard, 2. Reis om de wereld in 80
dagen, 3. Original memory, 4. De
betoverde Doolhof, 5. Goudzoe-
kers.
Selecta's volgorde was; 1. Spartel-
vis, 2. Atlantis, 3. Miereneter, 4.
Help je lieve wereld en als 5e Kwi-
spel.

Opvallend is dat oudere spellen nog
altijd worden verkocht. Een kleine
40% van deze nog altijd in de run-
ning zijnde spellen werden een aam
tal jaren geleden en nog langer
geïntroduceerd.

Hub Meijer
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alcoholsmoezen (3)

’Sherry is goed
voor de lijn’

mag je ongeveer 1000 kalorieën per
dag hebben. In één glas pils zitten
109 kalorieën, in een glas wijn 80 a
100, in jenever 70 kalorieën en in
sherry 60. Van alle alkoholhoudende
dranken bevat sherry dus nog de
minste kalorieën, maar het zijn er nog
altijd heel wat.

\
In de tweede plaats: Als jeweinig eet
raak je snel aangeschoten. Met een
volle maag wordt de opname van al-
kohol in het bloed vertraagd. Het is
dan ook een goede gewoonte om bij
de borrel stukjes kaas, worst en an-
dere meer of minder gezonde vettig-
heid te serveren. Jazeker, daar word
je nog dikker van. Er is maar één
konklusie mogelijk, als een mens ge-
zond wil afslanken moet hij of zij
eerst de alkohol laten staan.

Sherry helpt dus niet tegen overge-
wicht en zeker niet tegen de droefe-
nis. Het tegendeel is waar, de droefe-
nis wordt op den duur alleen maar
groter als je hem wegdrinkt.

Je zorgen kunnen beter tegen drank
dan jij", zegt Truus. Ze twijfelt nog
wel eens aan zichzelf en dan maakt
ze zich weer zorgen over haar ge-
wicht. Ze houdt dan weer een tijdje
dieet en drinkt niets. En soms kan het
haar niets schelen hoe dik ze is en
koopt ze gewoon een grotere maat
kleren, maar wel hele mooie.
„Hoe meer Truus hoe beter", zegt
mijn beste vriendin als ze zon goeie
zin heeft. En dan gaan we er samen
eentje drinken.

HannyRaaff

Minimumprijs
suiker nadelig

voor consument

Preventie
Aan te raden is de verzameling zo goed
mogelijk te beschermen omdat de ver-
zekeringsmaatschappij bij verzekering
van zeer waardevolle verzamelingen,
aanvullende eisen, met name op het ter-
rein van beveiliging, kan stellen.

Het is in principe mogelijk elke verza-
meling, die op geld waardeerbaar is, te
verzekeren. Verschillende verzeke-
ringsmaatschappijen hebben reeds ver-

Welke?

Ter voorkoming van onderverzekering,
ontstaan na ingangvan deverzekering of
na de laatste verhoging, bijvoorbeeld
ten gevolge van waardestijgingen of
nieuwe aanschaffingen, bestaat een
overdekking die kan variëren van
±10 % tot ±25 %.

Bodembeslag
Verbeterd regenpak

# Nieuwe regenpakken uitgevoerd in verbeterd materiaal (Beaufort 12).

kig misverstand dat je met behulp
van sherry kunt afslanken.
In de eerste plaats: In iedere alcohol-
houdende drank zitten veel kalo-
rieën. Waardeloze kalorieën zonder
nuttige stoffen. Als je dieet houdt,

tegen de honger en ook een beetje
tegen de droefenis.
Dat dacht Truus tenminste, maar na
een maand of wat had ze per dag bij-
na een hele fles sherry nodig om haar
verdriet en honger niet te voelen.
Daarover voelde ze zich weer schul-
digen dan greep ze maar weer naar
de fles.

Met mijn vriendin Truus kan ik de
laatste tijd gelukkig weer lekker eten
en af en toe een glaasje drinken. Dat
was een hele tijd onmogelijk. Drie
jaar geleden werd Truus werkloos en
toen vond ze zichzelf ineens te dik.
Dat was vreemd, want Truus is al dik
zolang ik haar ken en dat is vanaf de
lagere school. Truus maakte daar
nooit een probleem van. Maar toen
de stomerij waar ze al vijftien jaar
werkte dicht ging, begon ze aan zich-
zelf te twijfelen. Ze vond zichzelf
dom, lelijk en dik, daar was niet te-
genaan te praten. En na iedere solli-
citatie voelde zichzelf dommer, lelij-
ker en dikker. Ze volgde het ene
dieet na het andere maar niets hielp.
Ze at gewoon haar verdriet weg. Dan
voelde ze zichzelf weer dom omdat
ze het dieet niet volhield en dan
moest ze dat verdriet weer wegeten.
Truus werd er ook nog ongezonder
op, want als ze haar honger en ver-driet wegat nam ze bij voorkeur patat
of chocola.

Gelukkig zag Truus zelf in dat ze op
deze manier de vernieling in zou
gaan en ze praatte een paar keer met
de maatschappelijk werkster in het
buurthuis. Die maatschappelijk werk-
ster wist Truus aan haar verstand te
brengen dat ze een prima mens was,
dat ze zichzelf moest aksepteren zo-
als ze was en dat ze beter kon snoe-
pen dan drinken. Dat had ik ook al
honderd keer tegen Truus gezegd,
maar soms nemen mensen eerder
iets aan van een deskundige dan van
een vriend of vriendin. Truus sollici-
teerde in ieder geval met meer zelf-
vertrouwen en ze kreeg een baan in
de kantine van een sporthal. Een half
jaar laterhad Truus haar gewone ron-
de vormen en haar goede humeur
weer terug. Ze blijft tijdens haar werk
makkelijk van de sherryfles af maar

ze bezwijkt regelmatig voor een ge-
vulde koek.
„Daar zitten evenveel kalorieën in
maar je verstand blijft er helder bij",
zegt Truus.
En zo is het ook. Het is een hardnek-

En toen kwam de sherry-kuur. Je
moet dan weinig en mager eten maar
je mag drie glazen sherry per dag
nuttigen. Die sherry helpt een beetje

rond
de klok

Op veiling
is het al

kerstmis
door jan van lieshout

Emotionele waarde kan nooit vergoed worden

Verzekeren verzameling
tegen risico’s verlies

Een minimumprijs voor
suiker is nadelig voor
de consument. De prijs
voor een pak kristalsui-
ker kan met een dub-
beltje omlaag als de mi-
nimumprijs wordt los-
gelaten. Dit zegt het in-
stituut voor consumen-
tenonderzoek SWOKA.
Een kilo witte kristalsui-
ker kost nu 2,30 gulden.
SWOKA onderzocht de
gevolgenvan het af-
schaffenvan de mini-
mumprijs voor het
prijspeil en het voorzie-
ningenpeil van de con-
sument. Aanleiding was
het plan van staatsse-
cretaris Evenhuis (Eco-
nomische Zaken) om
medio 1989 de mini-
mumprijzen voor sui-
ker, brood en melk te
laten verdwijnen.
De zelfstandige levens-
middelendetaillisten
vrezen een prijzenoor-

log. Dat stunten zal
echter niet langer dan
enkele maanden duren,
denkt SWOKA. Het in-
stituut baseert zich op
het verloop van de sui-
kerprijs gedurende
twee korte perioden in
1984 en 198S, toen de
prijs was losgelaten.
Op langere termijn zal
het grootwinkelbedrijf
vermoedelijk deprijs
op een lager peil vast-
stellen dan nu. Over de
omvang van de te ver-
wachten prijsdaling is
slechts een voorlopige

indruk te geven. Ee* 1

bescheiden daling töl
ongeveer tien cent W
mogehjk, zegt SWON£De positie van de alÖ*
mene detailhandelï*
bij afschaffing maar
weinig worden aang^
tast, zo blijkt uit het o*"
derzoek. Het voorzie- ,
ningenpeil in dorpel
plattelandsgebieden 'en stadswijken zal d*
ook nietverslechter^
door het afschaffen **de minimumprijs, zo t.
concludeert de SVIOV
uit het onderzoek.

Een groot aantal Nederlanders is in het bezit van een postzegelverza-
meling, een munten-, mineralen of grammofoonplatenverzameling. Dat
bezit kan in de loop der jaren een behoorlijk geldswaarde gaan verte-
genwoordigen, en dat brengt voor de eigenaar toch wel enige risico's
met zich mee. De verzameling of een deel ervan kan bijvoorbeeld door
brand of inbraak verloren gaan. Het is daarom aan te raden een derge-
lijke kostbare verzameling te verzekeren.

Voorop gesteld dat de verzekering nim- tuurlijk ook afhangen van de soort verze-
mer een emotionele waarde van een kering. In principe is het afsluiten van
verzameling kan vergoeden, is voor de een verzekering voor een verzameling
verzekering alleen de geldelijke waarde mogelijk wanneer deze op geld waar-
van belang. Die waarde zal van verzame- deerbaar is door middel van catalogus-.
ling tot verzameling verschillen en na- prijzen of waardeschatting door een

zekeringen afgesloten voor
- postzegel- en muntenverzameling;- poppen;
" oude kranten/tijdschriften;- klokken;- antieke postbrieven;- oude wapen en oude ansichtkaarten.
Voor meer informatie over verzekerin-
gen voor verzamelingen kan men te al-
len tijde terecht bij uw eigen assurantie-
tussenpersoon en/of verzekeringsmaat-
schappij.

. deskundige.. Wanneer besloten is om de verzameling
te verzekeren, dan zijn bij de meeste'
verzekeringsmaatschappijen op basis

> van vervangingswaarde de volgende ri-: sico's verzekerd:

■ - brand/blikseminslag/ontplofüng;- storm;- de gebruikelijke water- en oliescha-
den;- rook, roet, plotseling uitgestoten door
de haard;- inbraak of diefstal met sporen van
braak.

De verzameling wordt verzekerd op ba-
sis van herstel van de verzameling bij
het gedeeltelijk verloren gaan van de
verzameling,' op basis van volledige
vergoeding bij het geheelverloren gaan
van de verzameling.
Het dekkingsgebied is veelal afgestemd

✓op de praktische behoeften van de ver-
zamelaar:
- in de eigen kluis of in een bankkluis te-

gen alle bovengenoemde gevaren;- in.het gebouw waar een tentoonstel-
ling, veiling of ruilbeurs wordt gehou-
den gedurende een aantal dagen te-
gen bovengenoemde gevaren;- in een vervoermiddel tijdens verhui-
zing of tijdens ander vervoer tegen
schade ontstaan door een ongeval met
het vervoermiddel.

De nieuwe lijn is verkrijgbaar in drie
opvallende kleurstellingen. Azuur-
blauw met groen, helderrood met zil-
vergrijs en zilvergrijs met okergeel,
alle gecobineerd met marineblauw.
Levering geschiedt door rijwielhan-
delaren en sportwinkels in de maten
vanaf XS tot XXL voor de prijs van
’99,- (jack en broek, kompleet met
handig draagtasje).

Het tien jaar geleden ontworpen
lichtgewicht regenpak van Agu-Sport
vormt nog steed de basis voor alle
verkochte regenkleding. Maar ook in
deze sector staan de tijd en techni-
sche ontwikkelingen niet stil.
In de nieuwe serie regenpakken
wordt een totaal nieuwe stof, Beau-
fort, gebruikt. Een 100 % polyester,
dat zo geweven en gecoat is, dat vol-
ledige water- en winddichtheid
wordt bereikt. Bovendien is de stof
veel sterker dan de gangbare nylon-

soorten, die voor regenkleding wor-
den gebruikt.

Margraten bijt de spits af van de
coöperatieve veilingverenigingen
die dit jaareen speciale veiling van
kerstfruit houden. In totaal vinden
er negen kerstveilingen in Neder-
land en drie in België plaats. De
veilingmedewerkers van Margra-
ten bouwen een Olympisch Stadion
van ooft. Michel Schrijnemaekers,
directeur van de veiling die vorig
jaar voor bijna f4miljoen en dit
jaar reeds meer dan f 5miljoen
omzette, verwacht 150 tot 200 ton.
Het wordt voor de helft verpakt en
voor de helft in de krat aange-
voerd. Ook zullen er dinsdag „old-
timers", waaronder sterappelen en
Eijsdener Klumpkes worden ge-
veild. Zondag is het kerstfruit van
een tot twaalf uur en maandag van
elf tot tien uur te bezichtigen.
De fruitprijzen bleven onveran-
derd. Ze zijn nog altijd gemiddeld
dertig procent lager dan vorig jaar.
Mede daardoor is ook het import-
fruit gdoedkoper, al liggen de eer-
ste noteringen voor Spaanse si-
naasappelen (Navelma's) duidelijk
boven die van vorig jaar.
Door de vorst steeg de prijs van
prei fors. Werd voor het exportpro-
duct verleden week slechts zes
dubbeltjes de kilo betaald, giste-
ren bracht prei meer dan het dub-
bele op. Hetzelfde gold voor spruit-
kool die rond f 1,00 de kilo kostte.
De overige kool was goedkoop;
broccoli met f 5,40 de kilo daaren-
tegen peperduur.

Voorts kwamen de eerste comple-
te kerststukjes voor de klok. Ze
gingen van f7,50 tot f9,20. Uiter-
aard zijn denne-appelen, hulsttak-
jes, mossen en sierpepers ook af-
zonderlijk te krijgen. Een oogappel
van de kerstsierkunstenaar blijkt
de skirnmia rubella. Het is een
heester m^t besvormige, koraalre-
de knopjes, de komende weken in
tuinen en parken derhalve in groot
gevaar.

Ook worden er kant-en-klare-kran-
sen aangevoerd. Inclusief de vier
kaarsen en de vier linten deden ze
f 8,00 tot f 10,00 al naar gelang de
grootte. In de detailhandelkostten
ze het dubbele. Dat is regel bij
sierteeltgewassen: in de winkel of
op de markt gaat de veilingprijs
over de kop om.

GRUBBENVORST - Zondag is het
de eerste zondag van de advent.
Zuiderlingen mogen dan minder
kerks dan vroeger zijn, devolksre-
ligiositeit is nog niet vermolmd.
Derhalve worden er deze week al-
ierwege adventskransen gehan-
gen. Oogden ze vroeger na vier
weken vaak als doornen kronen,
adventskransen van nibilisgroen
blijken beter tegen kamertempera-
turen bestand. Hun naalden vallen
minder snel. Met bossen van vijf tot
tien kilo worden ze vanuit Dene-
marken aangevoerd. In Grubben-
vorst deden ze gisteren f3,20 tot
f 3,50 de kilo.

De derde, wiens goederen door het
bodembeslag zijn getroffen, kan niet
naar de rechter stappen om het be-
slag van zijn goed af te krijgen. Wel
kan hij bij de Directeur der belastin-
gen binnen 7 dagen na de beslagleg-
ging een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaar schort de executie op,
hetgeen wil zeggen dat de belasting
niet tot verkoop van het goed zal
overgaan zolang op het bezwaar-
schrift niet is beslist. In depraktijk is
deze termijn niet zelden een wassen
neus, omdat defiscus niet verplicht is
de beslaglegging openbaar te ma-
ken.

Het probleem wordt nijpend als de
schuldeiser geen of onvoldoende ze-
kerheid heeft bedongen. Een bank
neemt bij het verstrekken van hypo-
theek het huis als onderpand.Blijft de
schuldenaaf in gebreke de hypo-
theeklening af te lossen, zo zal de
bank het huis doen verkopen en uit
de opbrengst de leenschuldvoldoen.

ren en geen voorraden. Onder bo-
dem wordt verstaan: het pand dat de
belastingschuldige in gebruik heeft
en waarvan hij de beschikking heeft.

Op 14 juni 1988 is een wetsvoorst
Invorderingswet 1989 bij de Tweed-
Kamer ingediend. Het rxxiembesI**1**
blijft hierin nagenoeg ongewijd 'Wel krijgt de derde het recht *|jj
verzet als het bodembeslag is gell3^,
terzake van persoonlijke belast!*1*
schulden van de belastingschuld»'"''
zoals inkomstenbelasting en ve
nootschapsbelasting.

schuldeisers, die eveneens het nakij-
ken hebben.
De fiscus neemt ten opzichte van an-
dere schuldeisers een bijzondere
plaats in. Zij heeft de mogelijkheid
van zogenaamdbodembeslag. De fis-
cus kan beslag leggen op nagenoeg
al hetgeen op de bodem van de
schuldenaar wordt aangetroffen en
vervolgens deze goederen verkopen
om de opbrengst daarvan in minde-
ring te brengen op de openstaande
belastingschuld. Daarbij behoeft de
fiscus zich in beginsel niets aan te
trekken van de mogelijkheid of in het
huis of op het erf van de schuldenaar
misschien ook nog goederen van an-
dere eigenaren staan opgesteld. Met
andere woorden: als ik aan vriend
Kees een ijskast tijdelijk heb uitge-
leend en Kees betaalt zijn belastin-
gen niet, dan ben ik mijn ijskast kwijt
als de belasting bij Kees thuis bo-
dembeslag heeft gelegd. Het bodem-
beslag vormt zo een uitzondering op
de regel dat voor beslag alleen de
goederen van de schuldenaar in aan-
merking komen.

Van een kale kip kan men geen ve-
ren plukken. Wie zijn schulden niet
betaalt, laat de ander op de blaren
zitten als geen verhaal aanwezig
blijkt.

Boeken per kilo bij Makado Beek
De bank zal zich dus altijd verzeke-
ren van voldoende onderpand. Niet
iedereen is echter in de gelegenheid
zekerheden te bedingen. Een bank-
garantie is sterk, maar iemand die zo-
juist een bedrijfje is begonnen en le-
ningen nodig heeft, zal nog geen
bankgarantie kunnen laten afgeven.

Bodembeslag wordt ook wel leS*\
diefstal genoemd. De Raad van St*
is weinig te spreken over het _<**
werp van de nieuwe mvordertfI'"*1'"*
wet. Zij concludeert dat het w*t*
voorstel niet berust op een deug*,
lijke afweging van de betrok"* ,
belangen. Bovendien is de vraafl ..
het fiscale bodemrecht niet in striJjL.
met het recht van de Europese U\
meenschap. Het Europese Hof v*
Justitie moet zich hierover nog &"*
ten.

Morgen, donderdag, om 17.00 uur start de Centrale Boekhan-
del een 3-daagse magazijnopruiming. Plaats van handeling is
de grote stunthal van het Makado winkelcentrum in Beek.

Intussen echter blijft het bodem^slag voortbestaan. Dat verschaft >

fiscus een onsportieve voorspf0
op andere schuldeisers, die naU*n^lijks nog middelen ter beschik^
staan om hun eigen goederenteru?
krijgen,

Het complete magazijn van 35.000 kilo boeken, wordt per kilo
te koop aangeboden. Het assortiment is zeer gevarieerd en
omvat boeken over geschiedenis, biologie, muziek, literatuur,
kook- en woordenboeken, puzzel-, kinder- en jeugdboeken.

Voor de jeugdis er een kleorwedstrijd met prachtige prijzen.

Vrijdag, 25 november wordt er een aantal extra akties georga-
niseerd met o.m. een vroege-vogelstunt, waarbij de eerste
twee vroege vogels tegen inlevering van twee boekensteunen
een grote encyclopedie in ontvangst kunnen nemen.

dienstserviceen tijdens deverkoopdagen kunt u hierover alle
informatie krijgen.

Niet alle goederen lenen zich voor
bodembeslag. Alleen roerende goe-
deren, die dienen ter stoffering van
het pand waarin zij zich bevinden.
Hoofdzakelijk dus meubilaire goede-

Het is de vraag of de Directeur het
bezwaarschrift gegrond zal verkla-
ren. Volgens richtlijnen van het mi-
nisterie van Financiën moet deDirec-
teur, als het gaat om inkomsten- en
vennootschapsbelasting, de rechten
van de derde ontzien; als het gaat om
omzeten loonbelasting van de belas-
tingschuldige, behoeft hij dit in min-
dere mate.

Overdracht van roerende goederen
(meubels, auto) in eigendom tot ze-
kerheid klinkt mooi, maar brengt in
de praktijk bij executie vaak meer
kosten dan baten op. Degene die aan
een ander geld heeft uitgeleend en
geen zekerheden heeft bedongen,
heeft bij niet-verhaal pech gehad. Hij
moet aansluiten in de rij van andereMocht u op zoek zijn naar een speciaal deel of boek uit een

serie, dan heeft de Centrale Boekhandel een extra zoek-

Openingstijden: donderdag van 17.00-21.00 uur (koopavond),
vrijdag van 09.00-18.00 uur (vrijdag voordeel) en zaterdag van
09.00-17.00 uur (Sinterklaas komt).

"De beide U-vormige elementen met in het hart de initialen. Inzetje: t»
wordt de Shoucky-love gedragen.

Nieuw sieraad: ’Shoucky-love’
Er is een nieuw sieraad op de markt, bedoeld als opvolger van de ring, de Shoud^love. De naam is een samentrekkingvan de woorden shoe en lucky, in de betekei*
van een hoefijzer, het symboolvoor geluksbrenger.
Het sieraad bestaat uit twee U-vormige elementen, die op verschillende manieren ■'elkaar passen en aan een kettinkje om de hals worden gedragen.
In het hart van de U-vorm kunnen partners hun initialen laten graveren. Het ketunW
zorgt ervoor dat de initialen voor de buitenwereld verborgen blijven en de twee e'B-
-menten op hun plaats blijven. Leverbaar in zilveren en gouden uitvoering.
Voor meer informatie: Shoucky International, Ouderkerk a/d Amstel, @ 02963-4H l'
of uw juwelier.

recht toe recht aan
door Mr. E. Prickartz
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Woensdag 23 november 198824
consumentLimburgs dagblad



ÉWBB*J^d^^1 Dinsdag .yj1825 ' V» \
\ woensdag g2g , l. \

Donderdag 5 , fc
- \ vrijdag 2A 28 . h \

-, I Zaterdag ■ " \

' vT—- jje 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

1 losse nummers kunt kopen. _, .. XC OCDe prijs J mj.C.%J.

i LimburgsDagblad

14tr!ïLnet meeste voork^O. U belt, wij ko-kwet. Tel. 045-422610,f-^SJnds.
jls p VONKEN occa-l^ryeselecteerd, gecon-

ïft 230^^1:
K, 86; Mitsubishi 2.5

0 Wagon van '87;
Sjj ~-3 L Diesel Laserf5fra 1.8 combi LaserCSc,°rt 1.3 L Laser '86;hyü L Bravo '84; Es-U'„L Laser '84; Escort

f.'ol'fer '84; Escort 1.3L'h^t Escort 1.3 LBra-: o^°rion 1.6 L diesel
1.6 L GL '83;k U L '86: Audi 80 1.6

'lf'86; Corolla 1.3 LIpValve '86; Hyundai
t, f°ny XP '86; KadettV^S "86; Kadett 1.2 L
>£;nKadett 1.6 L dieseltf.sai.2LLS'B4;Peu-\ f Ia 305 GL '85; Dai-teti°L Charade TS '85;£U-66L5DCL'84.Di-\ goedkope ilruilwa-"ïkW'Jngaardsweg 8,

Tel.tö^-JcX:'i^ELECT bekend
auto's tegenA^e prijzen, biedtli^di 100 automaatÖer 100 pk m. Lpg,

84. 'Sen en veel extra's,
kI'.VW Passat VariantK^drs. combi bj. '86;UiiV/0 1.1 Oxford duur-Weering bj. '86; Ford"4 f !-6 diesel bj. '86;[fffcort 1.1 Bravo bj.ta>ta Starlet 1.3 DXVRer bj. '86; Toyota""fO^Pecialbj. '82; Toyo-
e?a 2.0 ST liftbackKl- 81; Toyota CorollaVijgen 1.3 m onder-'U'Pg. bj. '83; Lada 2105CbJ- '86; Opel Kadett
'S. Ngen 1.6 LS diesel\$- 85; Opel Kadett"lA^gen \.fS bj. '83;ho hiSona2.oSm. lpgbj.Ufl Kadett 1.2 S '7<3;
K\ 5 GTL 5-bak,fel 24.000 km, bj. '85;OT^TLbj. '83; Mazda
'M >ói 2-0 automaat m.Sh°s; Mazda 323 3-drs.&£ 5-bak bk '83; FiatJltV4 bj. '85; Fiat 127 S1-, 83; Citroen Visa
6 $ 1.1 bj. '84; Citroen 2!6 bi&M '84; Citroen 25h,J- 83; Honda AccordS^ftaat m. lps bi. '82;*'^Cherry 1.3L5-drs.bj & Volvo 340 DL m..bj ?2, Volvo 244GL m.bj . 81; Volvo 343 GLSta 81;,Peugeot 505 GR
«u tbJ- '81; Peugeot 505»U ut,?,.maat bj. '80; Dai-
Hf£°, bvsJe m- ?riJstó!1" bJ- '84. Inruil enNe^ ng mogelijk, hoge
i ih^* 1 voor kopers zon-yfUilauto!! Gegaran-

bli?: Autoselect,! £{"eg 109,Brunssumjbrj^ell-benzinestationi^gQtel. 045-229080.
K AUTO-ONDERDE-I, lf1 o.a. BMW, Ford,hZ^< enz. Robby's
"■jf'aerdelen, Akerstr.Kj^Tel. 045-224123.

M. HOGEN-
te koop aan:...Alto GL 26.000 km.Püff- rood '87; OpelKa-

1200 S 3 drs.
■zilver 52.000 km.'■'L'l Kadett 1200 SIRa *& 3 drs- '83; °PelS le eigen."ja£t-'B3;BMWS2SIpgH^et. '80 als nieuw;l/jAUnus 1600 L '77 4?’ ?00.-. Inruil Kadett C

;%p b9'- Inruil, financ.
JflrÜ* Wilhelminastraatt^sbroek_L^T div- gebruikte ON-

van recente.(k^auto's. Ook moto-
of 727711.

Autobedrijf PLOUM biedt
te koop aan: Ford Escort
CabrioletKR 3i nw. model,
12.000 km, witte kap, ABS,
kl. wit '86; Mercedes 190Em. div. opties, kl. rood '83;
BMW M3-uitvoering, div.
extra's w.o. leren recaro-in-
ter., elek. schuifd., sportv.
enz., kl. antrac.met. '84; VW
Golf 1800 GTI 16 Vkl. rood
'85; VW Golf CL m. sportv.,
kl. wit '87; Ford Escort 1.6
CL kl. rood, z. mooi '87;
Ford Sierra 1.6 Laser 4-drs.
kl. rood '83; Ford EscortKR
3i, kl. zwart z. mooi '83; VW
Kever cabriolet 1303 S
i.z.g.st, kl. antrac.met. '73:
Ford Escort KR 3 kl. rood
'82; Fiat Ritmo 65 CL in
topcond., kl. antrac.met.
'84; Mitsubishi Galant sta-
tioncar, kl. zilvermet. '83;
Nissan Silvia in bijz. goede
staat, kl. goudmet. '81; Opel
Kadett 1.6 diesel i.z.g.st., kl.
wit '83; Toyota Celica 2.0
KT liftback, roodmet., in
grima cond. '82; Lada 2105

IL kl. rood '83; Renault 4
GTL kl. rood '82; Mitsubis-
hi Galant 2.3 Turbo diesel,
kl. groenmet. '83; Ford Tau-
nus 1.6 GL kl. beige '79.
Verder nog div. goedkope
inruilers. 3 mnd. volledige
garantie, financ. mog. APK
gekeurd. Service in eigen
werkplaats. Autobedrijf
Ploum, Europaweg-Zuid 7,
Landgraaf. Tel. 045-312905.
Opel KADETT '85 1300 LS,
3e deur, le eig., kl. grijs
met,. 4 nw. banden mcl.
Becker radio + boxen.
Koopprijs ’ 15.500,-. Na 18
u teL 045-723764.
Wegens aansch. nieuwe
Datsun Bluebird auto, '81,
lpg, zeer mooi. MAZDA 626
nov. '84, met uitbouw. Op
de Knip 63 Kerkrade-Ter-
winselen.
Te k. TOYOTA Corolla '85,
4-drs., tel. 045-214341.
Te k. weg. omstandigh.
OPEL Kadett 4-drs. bwj.
'80. Caumerweg 38 Heerlen.
Koopje! RENAULT 11GTL bwj. '85, mr. mog.
Caumerweg 70 Heerlen.
Te k. FORD Escort 1600
diesel, bwj. '84 mr. mog.
Caumerweg 70 Heerlen.
LADA Combi 1.5 + gas '83’2500-, i.pr.st. Autobedr.
Ad van Neer. Zandweg 160,
Hrln. Tel. 045-416023.
PEUGEOT 305 GL, '80,
i.pr.st, slechts ’2450,-. Tel.
04490-12138.
MAZDA 323 sedan, '86,
i.st.v.nw., zeer voordelig.
Tel. 04409-2619.
FIESTA 1.1 L Bravo '82,
zeldzaam mooi. Hamerstr.
37-39 Heerlen (bij ABP).

Tek. mooie MINI Metro bj.
'81 en APK, nw. koppeling
v.rpr. ’ 2650,- Heerlerweg
78, Voerendaal.
Te k. zuinige RENAULT 4
typ. '83 en APK 10-'B9i.z.g.st. vr.pr. ’ 2750,-, Heer-
lerweg 80, Voerendaal.
SEAT-DEALER A.C.H.
Jeugdrubbenweg 20 (bij
Randweg) te Hoensbroek,
tel. 045-222455 biedt met
gar. te koop aan: Seat-Ibiza1.2 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; Opel Kadett '77;
Mazda 323 '81 en '78; HondaCivic '80; VW Golf '80; Ci-
troen Visa GT '83; Solara
1.6GLS '81; Mazda 1000 '76;
VW Derby '77; R5TL '85 en'81; Lada 2105 GL '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. enfin. mog. donderdag koop-
avui

MAZDA 323. bwj. '79, APK,
i.z.g.st. / 1500,-. Tel. 045-
-720951.
MERCEDES 280 SE
autom., '85, d.bl.met., grijs
leer, ABS ehz. ’39.500,-.
Tel. 045-255589/252579.
Te k. MITSUBISHI Colt
GLX 1400, bwj. '79, APK
tot 28-3-'B9, km.st. 75.000.
Pr. ’3250,-. 04498-52956.
Ford Orion 16L met lpg '85

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

’ 15750.-; Ford Sierra 1600
4-drs. '85 ’15.500,-; Opel
Kadett 13 LS '86 ’ 15.000>;
BMW 316 4-drs. '86
’23.750,-; Opel Kadett 12S
'80 ’ 5250,-; Ford Sierra die-
sel '83 ’ 9000,-; Opel Re-
kord Berlina 2L '83

’ 12.000,-; Ford Taunus
1600 Bravo '81 ’5750,-; VW
Golf 1300 '80’ 5500,-; Suzu-
ki Carry minibus grijs kent.'83 f5000,-; Ford Granada
'80 ’4000,-; VW Passat '80

’ 2900,-. Auto's met Bovag-
garantie. Inruil en financie-
ring. APK keuringsstation.
AUTOBEDRIJF Stan We-
ber, Baanstr. 38 Schaes-
berg. 045-314175.
Tek. FORD Fiesta '78,nwe.band., uitl. Apk 8-'B9. Vr.pr.

’ 1650,-. 045-517661.
Auto's hallo, OPGELET.
Wij betalen ’3OO- tot

’ 20.000^- voor uw auto, ooksloop. Tel. 045-411572.
Te k. SUZUKI jeep 4x4
met alle extra's pr. ’ 5500,-.
Tel. 04499-3026.
Opel ASCONA 1900 S4-drs. bi. '78. Tel. 045-317627
na 18.00 uur Esdoornstr. 39,
Landgraaf.
Te k. MERCEDES 280 E,bj. '76, apk gek. in red. st.,
vr.pr. ’2500,-. Tel. 045--713657.
Te k. Opel KADETT bj. '78apk, i.z.g.st. 04499-3398.
Te k. GOLF diesel type 80apk i.z.g.st. Tel. 04499-3398.
Wij betalen de hoogste prijs
voor uw AUTO, ook sloop.
Tel. 045-416239.
Te k. GOLF GTi 1800, bj.'83, verlaagd, zwartmetallic,
alu. velgen, Quatro grill.
Tel. 045-457134.
Te k. Opel MONZA, zeld-
zaam mooi, ’ 10.000,-; FordSierra, '86, 5-drs., LPG,

’ 14.500,-; Opel Kadett Ca-
ravan, '81, LPG, ’4500,-;
Landrover diesel '79,

’ 5500.-; 3x Ford Taunus,LPG,'BO en '81, va. ’ 2000,-;
Fiat Panda. '81, ’ 2500,-; VWScirocco. ’2500,-; Fiat 127,

’ 950,-; Ford Escort, ’ 750,-.Mommert 24, Vaesrade,
kruispunt Schinnen.
RENAULT 5 GTL, bj. '81,i.z.r.st, APK tot 10-'B9,

’ 1850,-. Tel. 045-210435.
Te k. 2 CV6 SPECIAL,
i.z.g.st., bj. '82, ’ 3000,-. Tel.045-320687.
Te k. BMW 525, bj. '80. veelextra's, o.a. spoilers, licht-
met. velgen, get. ramen,etc, vaste prijs ’ 3500,-. P.Schunckstraat 490, Heer-
len. tel. 045-416289.
Opel ASCONA, '80, ’ 3500 -; Mitsubishi Galant, '80’2800,-; Sapporo 1600, '79

’ 2500,-; Toyota Celica Lift-
back. '78, ’2100,-; Corolla,
'77, ’ 1500,-; Datsun Sunny
coupé, '79, ’2900,-; Mazda
323, '77, ’ 1300,-; Renault 5GL, '81, ’2950,-; VW Golf
D, '79, ’3900,-- Honda Ci-
vic, '81, 5-drs., ’ 3900.-; OpelRekord 19 N, '79, /2400--Kadett Caravan, '78, ’ 2200 -" Ascona, '76, ’ 600,-. OudeLandgraaf 101, Schaesberg-
Landgraaf, tel. 045-311078
Ford TAUNUS 1600, 4-drs
i.z.g.st, APK t/m nov. '89'bj.^79, ’ 1250,-. 045-720951.
Automaat Ford ESCORT
1.3 GL '77 zuinig, 100% inorde ± ’ 950,-, 045-323796

JE ZOU KUNNEN
ZEGGEN DAT-IE

EEN ZACHTE
AFDRONK HEEFT
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Nieuw. Boncafé van D.E. Een heerlijke melange van milde koffiebonen.
Wat langzamer gebrand en op een wat lager pitje dan gebruikelijk.

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

BONCAFÉ. DE MILDE KOFFIE VAN DOUWE EGBERTS. (@
Ford type ESCORT 1.3 L
Bravo, '82, zeldz. mooi.Kerkraderweg 166 Heerlen.
ïë~ k. Fiat 128 bj. '78i.z.g.st. Tel. 045-456459.
CiTROÈN VISA 11 E kl.metall. grijs bj. 6-'B6, km.40.000 ml. 045-444117.
Tek. VWPOLO bj. '78 APKgek., prima auto ’1250,-,tel^o4s-228294.
VOLVO 360 GLS’9750,-; Volvo 240 GL '81

’ 7250,-; Volvo 264 GLE '80’5500,-; BMW 316 '82

’ 8250,-; Citroen GSA Pal-
las '81 ’ 1750,-; Opel Manta
'78 ’ 2750 -; Mini special '80’2250,-; Ford Granada '82’6750,- Oirsbekerweg 27,Oirsbeek, 04492-3582.
TlTk. VW SCIROCCO 1.6TS 5a iz-g-st- APK '89,045-412510.
Öpêl ASCONA 1.9 4 drs.juni 81 m. open dak, trekh.enz. u. bruin metal. zeergoed APK tot nov. '89. V.part. pr. slechts ’4250,- tel.643^432103^Teil. OPEL Kadett LS 1.6diesel 3-drs. kl. wit van le
eig. bi. '87, vr.pr. (inruilpr.)

’ 19.000,- tel. na 18 uur 045--257540.
BMW 318 i '85; BMW 320 i
'85; BMW 323 i '82; BMW
316 4 drs. autom. '85' BMW
316 '86; BMW 524 TD '85'
Mercedes 240 TD VAN
comby '85- VW Polo coupé
sprint '86; VW Golf 1600 '83;
VW Derby '79: Ford Escort
CL '87; OpelKadett GS '86;
Fiat Uno 55 '84; SuzukiAlto
'85. Autobedrijf REUB-SAET, Op de Vey 47-49, Ge-
leen. Inr. gar. fin. tel. 04490--44944. Uw adres voor APK
keuring, alle autorepara-
ties._
Te k. MITSUBISHI Galant
2300 TD, i.z.g.st Mergels-
weg jj^Jjeerlen.

VOLVO 66 DL, autom.,
bwj. '78, APK t/m nov. '89,
i.z.g.st., ’950,-. 045-720951.
Te k. Opel KADETT sta-
tioncar 1.2, bl.met, bwj.
1979, ’2950,-. Baron Mac-
kaystr. 65, Heerlen, tel. 045-
-728454.
Tek. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S, afg. vrywa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.
Tel. 045-216475 of 727711.
Ford GRANADA 2.0 '82. kl.
brons le eig. Nieuwst.

’ 6750,-. Tel.: 04492-3234.
MERCEDES 230 E aut, '83,
k. wit, i.stv.nw., LPG,

’ 13.500,-. Tel. 0449J3234.
RENAULT Fuego GTS, m.
'81,kl. grijs, i.z.g.st, ’ 4000,-.
Tel. 04492-3234.
SAAB 900 GLi, '82, kl.
blauw, le eig., i.z.g.st.

’ 8750,-. Tel. 04492-3234.
Tek. DATSUN 160B 4-drs.,
le eig., zilvermet., radio,
bwj. '80, APK-gek. tot '89.
Vr.pr. ’ 2500,-; i.st.v.nw.
Tel. 045-32317é.

Wegens omst. te k. pracht.
BMW 520 I bj. '83 Wiegelra-derstr. 12, B'rade.
Te k. FORD Fiesta bj. '79,
schakel 3 drs. kl. goud met.Heufkestr. 56, Brunssum045-273174.
Te k. MITSUBISHI ColtGL 1200, bj. '83 pr. ’8500,-
-tel. 045-253100.
SUZUKI Carry pers. mini-bus, ï.z^.st, '84. Konings-weg 377 Kerkrade. 045--455432.
Het STRALEN van auto-
plaatwerk, velgen, chassise.a. (meubels). Bel voor in-formatie: tel. 045-226000.
ROADSTAR vr. loop-
sloop- schade-auto's, ook
wrakken ook na 18 uur, tel.
752997 of 226346.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Tel 045--723076, b.g.g. 727742.
Te k. gevr. loop-, sloop- enSCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs in Lim-
burg! 045-254049.
I

SACHS - 100% originele drukgroepen en koppelings-
platen, geen montageproblemen, 2 jr. garantie, direct uit
voorraad leverbaar. Kerp, In de Cramer 31, Heerlen.
Tel. 045-716951.

Carrosseriedelen
Origineel - imitatie - overzet

Alle Europese en Japanse automobiejen
Geevers Nuth

Tel. 045-244242
11.000 KNALDEMPERS en -pijpen voor alle auto's en
vrachtwagens. Direkt uit voorraad leverbaar.Kerp, In de
Cramer 31, Heerlen. 045-716951.

3.000 accu's
Hagen topkwaliteit, 2 jaar echte garantie
Voor ieder voertuig uit voorraad leverbaar

Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 716951

Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S van ’ 100,- tot

’ 5000,-; 04490-43481.
BEDRIJFSAUTO'S groot
en klein, steeds 40 st. be-
stellers, bussen, minibus-
ies, grote en kleine bestel-
lers, diesels, verlaagd en
verhoogd, open en geslo-
ten, dubbele en enkele ca-
bines, open laadbakken, di-
verse luxe auto's in alle
prijsklassen. Donny Klas-
sen 8.V., Meerssenerweg
219, Maastricht. Tel. 04f-
-635222 of 043-634915.
Te k. Opel KADETT 1.6 S
4-drs. Lpg '82; VW Santana 5
GL 5-drs. Lpg duurste uitv.
'82; Suzuki AltoFX '82; VW
Jetta lpg '81; Ford Escort
1.3 L stationcar 3-drs. '81;
Opel Kadett 12 S stationcar
lpg '81; Ford Capri2.0 S '80;
Lancia Bèta 2000 '80; Volvo
244 GL lpg mod. '80; Suzu-
ki Carry busje '81. Alle
auto's gekeurd. Bern-
hardstr. 12 Munstergeleen
(ook zondags open).
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Opel Rekord 2.0
S, autom;, zilvermet., '85;Manta GTE, zilvermet.,
i.z.g.st, '81; Kadett 1.3 LS,
div. extra's, antraciet, '87;
Kadett 1.3 GS, div. extra's,
wit, '86; Kadett 1.3 Luxe,
5-drs., wit, 75.000 km, '80;
Ford Escort 1.3Ghia, 5-drs.,
groenmet., '82-Escort 1.6L,
3-drs., geel, '82; VW Golf
CL, groenmet., 3-drs.,
i.stv.nw., '82; VW Polo GT
coupé, rood, '83; Mini 1000,i.st.v.nw., blauwmet., '82,
’3900,-; Datsun Bluebird
autom., 4-drs., LPG, '81,

’ 3750,-; 2x Datsun Cherry,goudmet. en rood, t '80, va.

’ 1750,-. Inruil, garantie enfinanc. mogelijk. Autobe-
drijfGebrs. Dominikowski,
Kantstraat 48, Übach overWorms-Landgraaf, tel. 045--326016.

LADA 2105 GL, '83, kl.
rood, in perfecte staat,
LPG, ’2750,-. Tel. 045-
-421207.
Auto LANDGRAAF biedt
aan: Toyota Celica 2.0 GT
inj., blauwmet., '86; Opel
Omega 1.8 LS, roodmet.,
'87; Opel Kadett 1.3 GL,
groenmet. '87; Fiat Uno 75,
rood, '87; Ford Sierra XR4-
I, wit, '84; Ford Sierra 1.6
Laser, wit, '85; Renault 25
GTS, blauwmet., '85; Maz-
da 626 LX 2.0, grijsmet., '86;
Mazda 323 GT, zilvermet.,
'85; Toyota Carina D, grijs-
met, '86; Opel Senator 2.5
E '84; Chevrolet Corvette,
zilver, '78; Ford Escort 1.3,blauwmet, '83; Mazda 929Legato, wit, '82; Mercedes
240D, wijnrood, '84; Mitsu-
bishi Cordia GSR, zwart-
met, '86; Opel Rekord 2.0,goudmet, '83' Renault 21TS, wit, '86: Volvo 340 Se-
dan, '85; Volvo 240 GL aut,
ênjsmet, '84; Volvo 240
'LE aut, blauwmet, '83;

Volvo 240 GL, '83; Toyota
Lite-ace-bus diesel, '83.
Jeep 4x4: Aro 243 diesel
hardtop, '85. Inruilers: Mits.
Gal. stat, '80, ’ 3250,-; Che-
vrolet Citation, '80 ’4900 -;
Citroen Vieszak, '80,’1950,-; Opel Senator 2.8
aut, '79, ’6750,-; Renault
Fuego GTS, '81, ’6950,-;
Peugeot 604 SL, "/6,
’1250,-; Mini 1100, '80,’2900,-; VW Polo, '78,

’ 800,-; Honda Prelude aut.,?80, ’3750,-- Peugeot 305,
'78. ’ 800,-. Erkend Bovag-
bedriif. Snelle financiering.
Alle keuringen toegestaan.
Inruil mogelijk. Keuze uit
12 of3 mnd. garantie, WN-
keuringsstation. Garantie
boven ’ 10.000,-. Kom vrij-blijvend kijken en vergelij-
ken bij Auto landgraaf het
adres voor de betere auto.
Auto Landgraaf, Heerler-
baan 74-76, Heerlen. Tel.
045-424268/424231.

Te k. GOLF diesel, type
GLD, bj. '80, APK, met nw.
motor en 5-bak. Inl. 04754-
-1724, na 17.00 uur.
Opel MONZA aut., '80, kl.
grijs, 60.000 km, als nieuw,

’ 7250,-. Tel. 04492-3234.
SAAB 900 GLS sedan, '82,
blauwmetallic, stuurbekr.,
aut, unieke mooie staat,

’ 8500,-. Tel. 045-454217.
CITROEN BK 14 RE, '84,
kl. rood, 5-bak, bijz. mooi,

’ 8900,-. 04492-3234.
RENAULT 25 GTS, '85, leeig., kl. wit, 40.000 km,

’ 14.750,-. 04492-3234.
ROVER 2300 S, '82, LPG,
kl. blauwmet, a.nw.,

’8250,-. Tel. 04492-3234.
RENAULT 4 GTL, '84, kl.
rood, 45.000 km, ’4750,-.
Tel. 045-420650.

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. SUZUKI bus Carry 4
cyl. kl. rood 11-9-'B4, 40000
gel. 045-222933.
Opel OMEGA 2.0 I '88; Ka-
dett 13 LS Sedan '86; Ka-
dett 16 S GT '85; Kadett 13
LS '85; Kadett 12 LS '85;
Corsa 12 S luxus '84; Kadett
caravan 12S '84 en '81; Ford
Fiesta 1.1 L '83; Rekord 19
N '78; Peugeot 305 GL '82.Automobielbedrijf J. den-
nernan, Raadhuisstr. 107,
Hulsberg.
Opel REKORD 2.0 S, bi.
'84, kl. champagne. LPG,
i.stv.nw., ’ f 1.750,-. Tel.
04492-3234.

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

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

het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen:
Heerlen

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

Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22
Sittard

Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23
Vaals

VW Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47
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" Craig T. Nelson in 'Call to glory'. (Nederland 2 - 17.45 uur)

Nederland 1
EO
10.00 Vrouw zijn. Tv-magazine voor

vrouwen.
10.45-11.00 TV-fruitmand. Program-

ma met geestelijke liederen. Presen-
tatie: Heleen van Dijk.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.00 Toren van Babel: bedreigd le-
ven. Discussieprogramma. Drs. G.
van Bruggen en prof. G. Versluys,
verbonden aan het Utrechtse kinder-
ziekenhuis, praten over het omgaan
met pasgeboren gehandicapte kinde-
ren.

15.40 (TT)Hallo Nederland. Kinder-
magazine, (herh.).

16.05 De natuur van Noord-Ameri-
ka. Afl.: De parelduiker.

16.30 Lassie. Amerikaanse serie. Afl.:

Lassie ruimt op. Corey Stuart begint
een actie om toeristen te leren dat ze
hun afval moeten opruimen. Natuur-
lijk doet ook Lassie enthousiast mee.

16.55 (TT)Kinderkrant. Magazine.
17.30 Journaal.
17.46-18.00 Tijdsein-Buitenland. Ac-

tualiteitenrubriek.
18.30 Jody en het hertejong. Teken-

filmserie. Afl. 23: Groeipijnen.
19.00 Journaal.
19.20 Gospelmagazine. Presentatie:

Janvan den Bosch.
19.45 Bunkeren. Interviews met be-

kende Nederlanders.
19.55 De Campbells. Canadese se-

rie. Afl. Het zigeunermeisje. Emma
neemt een zigeunermeisje mee naar
huis van wie de vader is gestorven
aan de cholera. Vervolgens kunnen
alle Campbells in quarantaine.

20.20 Tijdsein. Actualiteitenrubriek.
20.57 De waarde van de ziel. Billy

Graham in Washington, (herh.).

21.28 De zondvloed. Documentaire.
22.00 In Lissabon staat een huis.

Documentaire over de vaak nog
schrijnende armoede in Portugal.

22.30 Journaal.
22.40-23.40 God verandert mensen.. Praatprogramma.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

VOO
16.00 Seabert. Tekenfilmserie. Afl.:
Gesmolten smeerlappen].

16.10 ""8.0.0.5.! Kinderprogramma
gepresenteerd door Bart de Graaff.

16.35 My little pony. Tekenfilmserie.
Afl.: De geest van het Paradijsterrein.
(3).

16.50 (TT)Dort kommen dieClowns.
Kinderverhaal met Herman van Veen
en Cor Witsche in de hoofdrollen. (3).

17.20 Starcom. Tekenfilmserie. Afl.:
Jongens van de nacht.

17.45 Call to glory. 24-delige Ameri-
kaanse serie. Afl.: Het bezoek. Ray-
nor Sarnac krijgt een persoonlijk be-
zoek van president Kennedy om een
speciale missie in Saigon te volbren-
gen, (herh.).

18.30 ««Mijn eerste keer. Program-
ma waarin ervaringen en emoties van
kinderen die iets voor het eerst mee-
maken centraal staan. Vandaag: De
eerste keer paardrijles.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: The
morning after.

19.00 ""Countdown. Popprogram-
ma gepresenteerd door Wessel van
Diepen.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Married with children. Afl.:

Peggy Sue krijgt werk. Peggy wil dol-
graag zelf over geld beschikken, en
zij besluit een baan te zoeken.

21.05 ««Maya. Maandelijks cultureel
magazine gepresenteerd door Maya
Eksteen.

21.50 Nieuwslijn. Actualiteitenru-
briek. Presentatie: Jaap van Meekren
en Ruud Hendriks.

22.35 Fitrace. 7-delige informatieve

serie over sport. Vandaag: Kracht-
sporten. Presentatie: Ilona Hofstra.

23.10 China beach. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Het wachten is op Beckett.
Colleen en Boonie maken zich zor-
gen om Beckett, diezich steeds meer
terugtrekt in zijn bizarre wereld tus-
sen de lijken. Intussen wordt Cherry
opgelicht door een deserteur, die zich
voordoet als een vriend van haar ver-
dwenen broer.

00.05-00.10 Journaal.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30-12.00 Europa vandaag. Les 1

t/m 5.
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 Hoog Vliegers. Over het leven j

van een Amerikaanse piloot met zijn "gezin op en rond de luchtmachtbasis [
Soesterberg.

18.30 AIDS. Medisch en sociaal. Les j
5. =19.00 (TT)Het Klokhuis. Informatief j
jeugdprogramma.

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

verleiding, tv-film van Olga Madsen !
over een jong meisje, wonend op een j
eiland, dat haar vastzittende broer tot i
het middelpunt maakt van haar fanta- !
siën. Met: Carla Blijléve, Matthias i
Maat, Peter Oosthoek c.a. (herh.).

21.30 Cinemagazine. Programma
over films en filmmakers.

21.59 Studio Sport.
22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55-23.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Elsje de Wijn in 'Een kleine verleiding. (Nederland 3 - 20.29
uur)

satellie

RTL Plus
08.00 Guten Morgen Deutschland.

Gevarieerd magazine.
12.30 Hulk. Afl.: Heimweh. (herh.).
13.15 Programma-ovrzicht.
13.20 Der Chef. Afl.: Dynamit und

Bobby. (herh.).
14.05 Programma-overzicht.
14.10 Klasse! Quiz.
14.45 Popeye. Tekenfilm.
14.50 Bornemanns Nahkastchen.

(Herh.)
14.55 Programma-overzicht.
15.00 Knight rider. Afl.: Killer K.I.T.T.

(herh.).
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft bei uns.

Economisch magazine.
16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.45 Heute bei uns.
16.50 RTL aktuell.
16.55 Match. Spelprogramma. Pre-

sentatie: Björn Schimpf.
17.30 Popeye. Tekenfilm.
17.35 Sketchotel.
17.50 RTL-Spiel.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Hulk. Afl.: Jahrmarkt des

Schreckens.
18.45 RTL aktuell
19.03 Karlchen.
19.10 Der Mann aus Atlantis. Afl.:

Der Mudworm.
20.00 Weerbericht.
20.10 L.A. Law - Staranwalte. Afl.:

Die Vemusschmetterlinge.
21.05 Liebeskarusell. Oostenrijkse

speelfilm in 4 delen uit 1965 van Rolf
Thiele. Met: Catherine Deneuve, Gert
Fröbe, Nadja Tiller e.a.

22.50 RTL aktuell.
23.10-00.40 Rock TL - live on the

stage. Muziekprogramma. Vandaag:
Hermann Brodd and his wild Roman-
ce.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00

SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-Cj
zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Das B» 1
haus. 09.35 Jackie und Jili - Die Bij**
kinder vom Berg Tarak. Afl.: Das'S
dermittel. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.051
neral Hospital. Afl.: Lauras Veifl
mung. 10.50 Koehen mit SAT I. "M
SAT 1 Bliek. 11.05 Der BettelstiwJDuitse operettenfilm uit 1956 van <*
ner. 12.40 Thelethema: Wirts^113.00 Tele-Börse. 14.00 Program1!
overzicht. 14.05 Dr. Dolittle. Afl'
Dolittle und Romeo, der Bulle. 1*
Prarieindianer. Afl.: Der-den-r"**
Jagt. 14.55 Der Goldene Schuss. 1*
General Hospital. Afl.: Sorgen umJj
my. 15.50 Koehen mit SAT ...6V>.
Meine drei Söhne. Afl.: Tramp ~*.
16.25 Der Goldene Schuss. 16.35"
Leute von der Shiloh Ranch. 'Hilfssheriff Trampas. 17.35 SAI
Bliek. 17.45 Programma-overz*
17.50 Bezaubernde Jeannie. Afl-^Frau für Tony. 18.15 Das GlücksJ18.45SAT 1 Bliek. 19.00 SAT 1 W^Aansl. Programma-overzicht, "j*
Hotel. Afl.: Wahlverwandschaft.. &
SAT 1 Bliek. 20.10 Spenser. Adr
Trumpf in der Hand. 21.00 SAT 1 BJ21.10 ■ Unternehmen Seeadler. AJrikaanse speelfilm uit 1952 van GBjj
Wagner. 23.00 SAT 1 Bliek. 23.10 T'
thema: Natur. 23.25 Was gibt.s Ne^
Pussy? Amerikaanse liefdesfil*ll
1969 van Clive Donner. 01.20-"1'
Programmaoverzicht.

3 SAT
17.20 Mini-Ziss. Jeugdjournaal. ".
Die Biene Maja. Afl.: Die Sachf
dem Fernrohr. 18.00 Bilder
Deutschland. 19:00 Heute. 19-22'
Studio. 19.30 Die Welt in der wir Ifl
Een symphonie in foto's van Gfl
Moroder. 20.05 Die Erde stinktJ
Himmel. 22.00 Zeit im Bild 2. g
Spektrum. 23.05 Begegnungen. AJ
Maleta im Gesprach mit Joha"!
Kunz. 00.05 3sat-Schlagzeilen.

J

Duitsland 1
09.45 ARD-Ratgeber: Führerschein

auf Probe.
10.00 Tagesschau Tagesthemen.
10.23 Berufswahl heute: Ausbildung-

sabbruch. Herh.
10.50 Dingda.
11.35 Alles, was recht ist.
12.10 Panorama.
12.15 Persoverzicht.
13.00-13.15 Tagesschau.
14.40 "" Teletekstoverzicht.
15.00 Tagesschau.
15.05 Sinha Moca - die Tochter des

Sklavenhalters. Braziliaanse serie
met Lucélia Santos, Rubens de Fal-
co, Marcos Paulo e.a.

15.30 Chic. Aktuele mode, trends en
tips.

16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Cuore. Italiaanse tv-film in 6 de-

len van Luigi Comencini naar het ge-
lijknamige boek van Edmondo De
Amicis. Met: Eduardo De Filipo, John-
ny Dorelli, Giuliana De Sio e.a. Afl.l.

17.15 Tagesschau.
17.25 Nur keine Hemmungen. Letter-

greepraadsels met Michael Schanze.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute.
18.52 Zirkus Humberto. Serie. Afl.:

Wohnwagen Nr. 8.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Wind und Sterne. Vierdelige tv-

film van Peter Yeldham met Keith Mit-
chell, John Gregg, Erich Hallhuber
e.a. Afl. 2. Om te voorkomen dat het
zoete leventje de discipline onder zijn
mannen nog verder aantast hervat
Cook zijn zoektocht naar Australië.

21.55 lm Brennpunkt
22.30 Tagesthemen, actualiteiten.
23.00 Die Krimistunde. Serie mis-

daadverhalen met Karl Michael

Vogler, Heidi Stroh, Heinz Meier e.a.
Vanavond: 1. Mir gefallt's in Wilmin-
ton. 2. Der Bliek des Witwers. 3. Hin-
ter verschlossener Tür. Herh.

00.00 Tagesschau.
00.05-00.10 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
14.20 Union der festen Hand. Twee-

"Linda Evans in 'Die Begeg-
nung'. (Duitsland 2 - 21.00 uur)

delige tv-film van Claus Hubalek naar
de roman van Erik Reger met Dieter
Laser, Eva Mattes, Hannes Messe*
mer e.a. Regie: Claus Peter Witt.
Deel 1. Herh.

15.55 Heute.
16.00 Gandi, der Ganserich. Teken-

filmserie. Afl.: Es steht in den Sternen
und andere Geschichten. Herh.

16.25 Bettkanten-Geschichten:
Monster-Baby. Met: Dirk Stork, Katja
Strohberger, Johannes Nöldeke e.a.
Herh.

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

17.10 "" Tele-lllustrierte.
17.40 Der Landarzt. Serie met Chris-

tian Quadflieg, Antje Weisberger,
Hendrik Martz e.a. Afl.: Ein neuer
Flirt, (om 18.15 uur onderbroken voor
Lottotrekking A.)

18.54 Lottotrekking B.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Studio 1. Sporen, feiten en ach-

tergronden gepresenteerd door Bodo
H. Hauser.

20.00 Voetbal. Rechtstreekse repor-
tage van de voetbalwedstrijd om de
UEFA-beker tussen Bayern München- Inter Milaan, (tijdens de pauze om
20.45 uur Heute).

21.50 Der Ruf des Herzens. Ameri-
kaanse vierdelige serie uit 1986 met
Linda Evans, Meredith Salenger, Pe-
ter Billingsley e.a. Afl.: Die Begeg-
nung. Een gescheiden doktersassis-
tente met twee kinderen werkt 's
avonds in een wegrestaurant om bij te
verdienen. Daar leert zij een"rijke we-
duwnaar kennen. Wat zich aandiende
als een liefdesgeschiedenis, neemt
een onverwachte wending.

22.35 Voetbal. Samenvatting van de
voetbalwedstrijd om de UEFA-beker
tussen Real Sociedad - FC Köln.

22.55 "" Doppelpunkt-Gesprach.
Michael Steinbrecher praat met twee

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
Kabel- en CAI-abonnees:
voor kanalen zie schema exploitant

■ = zwart wit programma

"" = stereo geluidsweergave
oo = tweetalig bij stereo-app.
TT = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Nederland 1: 5. 26. 29 46 51 53 en 57

Nederland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32, 34, 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9, 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48. 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40. 55 en 56
BelgiëTV 1: 10 en 44
BelgiëTV 2: 25 en 47
België RTBF 1: Sen 8
België Tele 21: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26, 36.46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33. 40. 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9en 90,9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008kHz (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: 93,9 en 91 .9 mHz

homosexuelen en een moeder en
een vader.

23.55-00.00 Heute.

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik.
08.10-10.50 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 10.
18.30 Sesamstraat.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met sport en nieuws.
20.00 Gesucht - Gefunden.Live van-

uit Köln-Bocklemünd.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Eff-eff. Vrijetijd en fitness.
22.30 Angeklagt: Lee Harvey Os-

wald. Tv-proces over de beruchte
Kennedy-moordaanslag. Deel 2. Met:
Lucius D. Bunton, Vincent T. Bugliosi,
Gerry Spence e.a. Regie: lan Hamil-
ton.

00.40-00.45 Laatste nieuws.

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

Les 10: First impressions of New
Vork.

09.00-10.35 Schooltelevisie.
17.00 Avec plaisir. Cursus Frans. Afl.

10.
17.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Afl. 10. Herh.
18.00 Sesamstraat.
18.29 Schwarzes Theater: Show mit

lx und Yps.
18.32 Überraschende Tage. Ferien

auf der grünen Insel. Serie. Afl. 5: Al-
les falscher Alarm.

18.56 Het Zandmannetje.
19.00 Abendschau.
19.30 Schlaglicht.
20.10 Agatha Christie: Miss Marple.

Engelse misdaadserie naar de ro-
mans van Agatha Christie. Afl.: Die
tote in der Bibliothek (2). Herh.

21.00 Südwest aktuell.
21.15 Fragezeichen. Live discussie.
22.15 Stress. Franse speelfilm uit

1984 van Jean-Louis Bertuccelli met
Carole Laure, Guy Marchand, André
dussolier e.a. Nathalie leeft met haar
dochtertje alleen in Parijs. Ze leidt
een zorgeloos leven tot de dag waar-
op zij voor het eerst telefonisch be-
dreigd wordt. Is haar nachtmerrie het
produkt van haar eigen geest of reali-
teit?

23.40-23.45 Laatste nieuws.

" Karl Michael Vogler en Heidi Stroh in 'Die Krimistunde.
(Duitsland 1 - 23.00 uur)

SSVC
12.30 Schools.
12.45 Schools.
13.00 Children's SSVC.
13.15 Puddle Lane.
13.30 l've got a secret.
14.00 News and Weather.
14.30 Neighbours.
14.50 Heirloom.
15.15 Take the High Road.
15.40 Children's SSVC.
16.00 He-man and the Masters of
the Universe.

16.20 Beat the teacher.
16.35 Record Breakers.
17.05 Palace Hill.
17.30 Blockbusters.
17.55 Prove it.
18.20 Emmerdale Farm.
18.45 News and Weather.
19.00 This is your Life.
19.25 Coronation Street.
19.50 Timewatch.
20.40 The Return of Shelley.
21.05 Game, set and match.
22.00 News and Weather.
22.30 Whos line is it anyway?
22.55 Berliners.
23.20-01.10 Sportsnight.

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 ""Countdown.
11.00 ««The Coca Cola Eurochart
Top 50.

12.00 ""Soft and Romantic.
13.00 Another world.
14.00 Canon Fashion TV.
14.30 Ask Dr. Ruth.

i 15.00 The Cisco Kid.
i 15.30 Ski Boy.
■ 16.00 ««Pop Formule,
i 17.00 The DJ Kat Show.
! 18.00 The Monkees.
| 18.28 Nieuwsberichten.

18.30 I dream of Jeannie.
18.57 Weerberichten.
19.00 Family Affair.; 19.28 Nieuwsberichten.

j 19.30 The Levkas Man.

20.28 Nieuwsberichten.
20.30 Fantasy Island Special-
-21.57 Weerberichten.
22.00 Shell International *^l

Sports 1988.
22.58 Nieuwsberichten.
23.00 Thailand Panorama. M
23.30 RAC Rally of Great Brits"!
00.00 Roving Report.
00.35 "«Canada Calling.
00.57 Weerberichten.
01.00 Pavarotti et Julliard.
01.30 Agatha Christie.
02.25 Twinkle, Twinkle.
02.35 Welsh Crafts.
02.55 National Gallery Series. ,
03.25-06.25 Landscape Ch»"1

Programmes From Sky. ''Super Channel
07.00 Super Channel News.
07.15 European business weel"''
07.45 Nieuwsberichten.
08.00 Supertime.
09.00 Wild World.
09.25 Capitol.
09.50 Everyday Yoga.
10.00 The film show. rf10.30 Training Dogs the WoodrF

se Way.
10.55 Taste of Health.
11.20 Makeit Pay.
11.50 Save a Life.
12.00 Allo, Allo.
12.30 Kate and Allie.
13.00 Capitol.
13.25 Weerberichten.
13.30 Sons and Daughters.
14.00 Flame Trees of Thika.
14.55 Weerberichten.
15.00 The European Top 40.
16.00 Supertime.
17.00 Power Hour.
18.00 Nieuws- en weerbericht.
18.17 Classic confrontation.
18.40 Kate and Allie.
19.10 Benny Hill.
20.10 Weerbericht.
20.15 Nieuwsberichten.
20.30 Feature Film. J
21.50 The World of Golf with C

Eos. .
22.00 Dubai Champions Cup
22.55 Nieuwsberichten.
23.15 Weerberichten. .
23.20 Dabai Champions Cup '"*'00.15-01.15 Power Hour. ,

" mll

België/TV 1
15.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie met Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Herh.

15.30 Bouwen om te wonen. Afl. 4:
Constructief bezig zijn. Herh.

16.00 Candy Candy. Tekenfilmserie
over de lotgevallen van een klein
weesmeisje. Afl. 2.

16.20 Foofur. Amerikaanse tekenfilm-
serie gebaseerd op figuren gecreëerd
door Phil Mendez.

16.45-17.25 Nachtzeilers. Zesdelige
Noorse jeugdserie met Vera Holte,
Helge Jordal, Per Oscorsson e.a. Afl.
4: Vriend en magiër. Het meisje uit
zee doet twee opmerkelijke ontdek-
kingen.

17.55 Nieuws via teletekst.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Herh.
18.05 Plons. Afl.: Plons en het

zwijntje. Herh.
18.10 Merlina. Detective-reeks voor

kinderen. Afl.: Het mysterie van de
blauwe kanarie. Met: Paul Ricour,
Lea Couzin, Mieke Bouve e.a. Herh.

18.40 Kilimanjaro. Nieuwsmagazine
voor jongeren. Presentatie.' Manuela
van Werde.

19.05 Allemaal beestjes. Afl.: Blijft de
blauwe reiger?

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Kunst-zaken.
20.15 I.Q. Quiz met denk- en weetvra-

gen gepresenteerd door Herman van
Molle. Vandaag spelen Marcel van

Put en Gi de Belder tegen Jan Coste-
noble en Gery Deschacht.

20.45 Pak depoen, de show van een
miljoen. Loterijshow vanuit het Ame-
rikaanse theater. Presentatie: Luc
Appermont.

22.15 Wie schrijft die blijft. Literair
magazine. Presentatie: Martin Coe-
nen. Aansl.: Paardenkoesen.

23.05-23.25 Nieuws. Aansl.: Coda:
Tussen vlagen, van Eric Derluyn.

België/TV 2
Onder voorbehoud: Vanaf 18.45

uur, directe reportage van de voetbal-
wedstrijd Club Luik-Juventus.

18.50 Zonen en dochters. Australi-
sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Sa-
mantha besluit het op te nemen tegen
een sterke vijand. Charlie zoekt
Leigh's hulp om haar zoon terug te
krijgen.

19.15 Sinja Mosa. Braziliaanse serie
met Lucelia Santos, Ruben de Falco,
Chica Xavier e.a. Een wanhopige
Sinja Mosa stort haar hart uit bij Ba.
Rudolfo wordt gearresteerd.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Kwidam. Videospelletjes met

Marleen Gordts.
20.15 Onbekende in de schaduw.

Amerikaanse speelfilm uit 1962 van
Robert Mulligan met Gregory Peck,

,Mary Badham, Philip Alford e.a.
1932. Een zuidelijke Amerikaanse

" Manuela van Werde in 'Kili-
manjaro'. (België/TV 1 - 18.40
uur)
staat in de jaren '30. Scout en Jem
groeien op als kinderen van de advo-
caat weduwnaar Atticus Finch. On-
danks het feit dat hij zijn kinderen
zonder vooroordelen wil opvoeden
worden Scout en Jem toch met ras-
senproblemen geconfronteerd.

22.20 Mobiele mensen - auto. Vier-
wekelijks programma over de auto.
-Duurzaamheidstest: Citroen BK;
-Droomauto Cobra; -Pech weg in een
handomdraai (3); -Nieuws uit de auto-
wereld. Presentatie: Dany Verstrae-
ten.

23.00-23.45 Sport Extra. Europabe-
ker voetbal. Samenvattingen van de
vandaag gespeelde UEFA-wedstrij-
den: o.a. Club Luik tegen Juventus.

België/RTBF 1
15.45-16.45 Schooltelevisie. 17.15

Nouba nouba. Kinderprogramma,
Herh. 18.30 Jamais deux sans toi. Ge-
varieerd informatief programma. 19.0C
Journaal. 19.03Ce soir. Regionaal pro-
gramma. 19.30 Journaal. 20.00 Strip
Tease. Gevarieerd magazine. 21.05
Lor du diable. Serie. 22.00 Coup de
film. Filmmagazine. 22.20 Cargo de
nuit. Gevarieerd programma. 23.00 Uit-
slag Nationale Loterij. 23.05 Laatste
nieuws. 23.30-23.40 Informations, re-
flexions et interrogations laïques.

België/Télé 21
Onder voorbehoud: Vanaf 18.45 uur,
directe reportage van de voetbalwed-
strijd Club Luik-Juventus. 19.00 Le
coeur et l'esprit. Katholiek magazine.
19.30 Journaal. 20.00-00.00 Challen-
ge: met Belgische indoorkampioen-
schappen tennis te Heysel, heren en-
kelspel.

TV5
16.10 Quand la liberté venait du ciel.
16.30 Bonjour, bon appétit. 17.00 Ré-
création. 17.30 Des chiffres et des let-
tres. 18.00Les Cinq demières Minutes.
19.30 Papier Glacé. 20.00 Viva. 20.45
Les tréteaux de l'été. 21.00 Carabine
FM. 21.30 Musique classique. 22.00 VJ
Ray Cokes. 22.35 Dossiers justice.
23.00 Continents francophones. 23.30-
-00.00 Papier glacé.
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII

Radio 1
Elk heel uur nws. 7.03 VARA Radio
I Woensdageditie. 12.56 Meded.
voor land- en tuinbouw. 13.08
TROS Aktua. 13.25 Journalistenfo-
rum. 14.05 Binnenl. Zaken. 14.30
TROS Klantenservice. 15.45 Hallo
met de TROS. 16.05 Tijdsein
18.45Waar waren we ook al weer?
Vervolgverh. 18.58 EO-Metterdaad
Hulpverlening. 19.02 Hobbyscoop.
19.30Akkoord. 20.02Langs de lijn.
22.02 Podium van de Nederl. Lich-
te Muziek. 23.05 Met het oog op
morgen. 0.02 Volgspot. 1.02 Ro-
mance. 2.02 Claire-Obscur. 4.02
Nachtexpress. 602 In 't voorbij-
gaan. 6.07-7.00 Vandaag don-
derdag.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.03 Ook Goeie-
morgen. 9.03 Muziek terwijl u
werkt. 11.03 Tineke. 12.03 Will wil
wel. 14.03 Terug in de tijd. 15.03
Nederland Muziekland. 17.03 Hier
en nu. NCRV: 18.03 De wereld
zingt Gods lof. 18.54 In 't voorbij-
gaan. 19.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 7.03 Ronduit Mu-
sic-time. 9.03 Muziek motief. 10.03
Expresso. 11.03 Country trail.
12.03 Praise. 13.03 Toga Party.
14.03 Nozems-a-gogo. 16.00
Janssen en Jansen. 17.03Ronflon-
flon met Jacques Plafond. 18.03
Driespcor. 19.02 De Wereldont-
vanger. 21.02 Het front. 22.02 La
Stampa. 23.02-24.00 Heartlands.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 8.00
Nws. 8.02 Het levende woord. 8.10

i■■■mi i iiitiiiiitiniiiiiiiiiiiii

radio
Platennieuws. 8.45 Te Deum Lau-
damus. 9.15 Onder de hoogtezon,
pastoraal-muzikaal progr. 10.00
Orkestpalet. Radio Symfonie Or-
kest 0.1.v. Jans Stulen m.m.v. sol.
11.10 Pianomuziek. Peter Serkin,
piano. 12.00 C.Ph.E. Bach her-
dacht(12). 12.20Promenade: Wer-
ken van Kreisler (2). 13.00 Nws.
13.02 Lunchconcert. 14.00 Songs
of praise. 14.30 Solisten 1988: Ni-
colineKraamwinkel, viool, en Kees
de Visser, piano. 15.00 In dekaart
gespeeld. 17.00 Jacco's keus, ope-
rette- en musical. 18.00 Nws. 18.02
CeDéa. CD's rond een thema.
20.00 Nws. 20.02 Het Concertge-
bouworkest honderd jaar. (3).
22.00-24.00 Voor het stil wordt en
wat later.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 Ouder worden.
10.00 TROS Postbus 270 - Mieke
Telkamp. 11.00 De duvel is oud.
12.00 Nws. 12.05 Het oog van de
naald. 13.00 Nws. 13.10 NOS We-
reldwijzer. 14.00Wijzer op 5. 15.00
Meer over minder. 16.00 TROS
Schlagerfestival. 17.00 TROS
Huiswerklijn. 17.40 Basiscode 3.
INFORM. VAN DE RIJKSOVER-
HEID: 17.45 Postbus 51.17.55 Me-
ded. en Schippersberichten. 18.00
Nws. 18.10 TROS Kinderforum.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

18.20 Uitz. van de VVD. 18.30
Tempo Doeloe. 19.00 Progr. voor
buitenl. werknemers. 20.30 Ni hao!
21.00 Latijn. 21.30 Ca va? 22.00
You're welcome. 22.30-23.00 de
Geld- en Effectenhandel.

Omroep Limburg

7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel, gast van de dag en
muziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02
Kort Nws. 12.05-12.56 Middagma-
gazine: Limburg Aktueel, De Bu-
ren, agenda en muz. 13.05, 14.02,
15.02 en 16.02 Kort nws. 17.02
Reg.weerbericht. 17.05 Limburg
aktueel, agenda en muz. 17.25 De
ronde van Limburg: doorpraten
over aktuele kwesties. 17 55 Kort
nws. 18.05-18.07 Aankondigingen

BRT 2
5.30 Goede morgen, Morgen.
(6.00-6.30-7.00 Nws., 7.30 Nws en
R.V.A.-ber.) 8.00 Nws. 8.12 Firma
Platenboer & Zonen. 10.00 Nws
10.03 Het schurend scharniertje.
10.08Het eerste bedrijf. 11.55 Me-
diatips. 12.00 Limburg 1988. 13.00
Nws. 13.10 Made in Germany.
14.00 Dilemma. 17.00 Focus.
17 10 Rijswijckfoon. 19.00 Nws.
19.10 Dansvergunning. 22.00 Nws
22.05 Jazz Kaffee. 23.30-2.00
Twee tot twee. (0.00 Nws.)
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Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstück. 7.15 \>kasten 7.45 Veranstaltunf"*J f
der. 8.10 Presseschau. 8""*% I
die Kranken. 9.00 Region%(?
zin. 9.05 Musikexpress. 1°%?
Aufgelegt. 12.00 Veransta'S*
kalender. 12.30 Presse^jj
13.00 Frischauf. 14.05 MHfpJ theute: Lieder, Chansons u""o^'15.00 Nachmittagsstudio
BRF-Intern. 18.00 Regio"?>'
richten: BRF-Aktuell. 18.40*
Orgel- und Chormusik.

Luxemburg/RTL

5.30 Guten Morgen! 9.00 fjV
wie kein anderer. 11.00 "'m
scher Aperitif. 12.00 Is ja .n I jJJ
14.00 Viva. 16.00 Entenjagd jjtf
Musikduell. 17.50 SP^'af.
18.00 Musikduell. 1900 \f
20.00-1.00 Ein junges r/W 5

gramm.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 W,iJ
melodie. 9.05 MusikpaviW'L PJGut aufgelegt. 14.05 Aul <^£menade. 15.00 Cafe-^ f,
16.05 Heimatmelodie.
sik-Express. 20.05 ffMBroadway und Kudamm. 21- j/
sik zum Traurnen. 22.30 i*9
press. j
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Voor het politieke magazine heb ik met niemand een binding’

Marijnn de Koning bij
met rentree op tv" MARIJN DE KONING

...JVa de NOS is de AVRO de
omroep waar ik mij het meeste

thuis v0e1"...

Diskjockey nu
als zanger

HEERLEN-Lex Nelissen(39) gaat voortaan als zanger door het leven. De
voormalige Limburgse allround-diskjockey stelt donderdagavond in de
'Peppermill' te Heerlen zijn eerste langspeelplaat 'Let me cover you' voor.
Lex zal ter gelegenheid daarvan 'live' optreden en tijdens deze avond zul-
len ook 'The Walkers' van de partij zijn.

Donderdag feest rond eerste
elpee van Lex Nelissen

Glenn Miller Revival Orchestra óók naar Japan en Frankrijk

Big Band Will Salden op
Westduitse televisie

Van onze rtv-redactie

i - Na drie jaar is Marijn deKoning weer terug op
i televisiescherm. De oud-verslaggeefster van het NOS-
i ï^al, die nu een eigen 'communicatie-adviesbureau' runt,

f 'ja' gezegd toen AVRO-adjunct-directeur Fons van Wes-
'.°° haar vroeg om het nieuwe programma 'AVRO Op het, te presenteren. De reacties op de eerste afleverin-
! !2iJn positief. Reden voor de programmaleiding om deze tv-
! s te continueren.
i
: .-
"aantrekkelijk van dit politieke
yma is dat het rechtstreeksij^s de nu 45-jarige Marijn de
ijl?- „Live televisie is de enige
t vorm van televisie, vind ik.
I, J>ebeurt direct, er valt niets te
lu en- Ik verheug me erop men-
J* '""-terviewen die ik acht, die ik, cteer en van wie ik vind dat zij
jj. een stootje moeten kunnen."
HJt" de Koning verliet het Jour-

-ot- voor zichzelf te beginnen.

" FRANK BOEIJEN

Frank Boeijen met nieuwe heater-tournee inRoermond
I^MOND -Volgende week vrij-
£ december zal de Frank Boeij-

(r\°eP in Limburg optreden in
t^njerie' in Roermond. Na de
ijj Svolle concerttournee 'Wel-
t; """ Utopia', die Frank Boeijen
k 'J 1"1 groep vorig seizoen langs
L^'eertig uitverkochte theatersre> Wordt dit in Roermond op-

H j een theaterconcert.
ijjf een compleet nieuwe show

e de groep zich ditmaal pre-
| Zowel het decor als de be-
lt zijn speciaal voor deze tour-Ik "">tworpen. Het repertoire zal
k-) 1*1 uit de mooiste nummers
rih

6 reec*s verschenen elpees, ge-
iL 'Heerd met materiaal van de
K' elpee 'Dans in Slow-Mo-
i^l die in oktober verscheen.
'kh6*1 voor dit concert zijn ver-war aan de kassa van De Oran-
[' lelefoon S 04750-34724.

„Na zeven jaar had ik het wel gezien,
ik vond het mooi geweest. Je hebt
alles een keer gedaan, je moet altijd
beschikbaar zijn. Ik kon nooit een
afspraak maken, wanneer dan ook.
Nu heb ik de planning van mijn
werkzaamheden zelf in de hand. De
combinatie van het werk voor mijn
eigen bureau en het werk voor 'Óp
het Binnenhof trekt me."

Ze verwacht zich snel te kunnen
nestelen binnen het AVRO-milieu.
„Na de NOS is dit de omroep waar
ik me het meest thuis voel. Als an-
dere omroepen me gevraagd had-
den, had ik in iedergeval veel langer
na moeten denken. Ik zie me zelf
nog niet zo gauw bij de NCRV zit-
ten, ik ben niet zo christelijk."

Voorkeur
„Ik heb gewerkt voor radio, bij de
VPRO op vrijdagmorgen, maar tele-
visie heeft mijn voorkeur. Radio is
minder dragend. Je blijft buiten
schot: jekunt jeopradio een opmer-
king permitteren als 'dat vind ik
waanzin. Dat kun jevoor de camera
nooit zeggen, televisie heeft een
veel groter bereik, dat luistert veel
nauwer." è

De naam van Marijn de Koning is
niet de enige die Fons van Wester-
loo te binnen schoot toen hij over de
presentatie van het nieuwe AVRO-
programma dacht. Ook die van Ton
Planken is de revue gepasseerd.
Deze oud-Den Haag Vandaag-pre-
sentator viel af omdat hij als pr-ad-
viseur te nauwe banden onderhoudt
met verschillende ministeries.

Maar ook de naam van Marijn de
Koning is in het verleden in ver-
band gebracht met de politiek. Als
communicatie-adviseur heeft zij de
toenmalige WD-minister Eegje
Schoo van ontwikkelingssamen-
werking geadviseerd. Volgens De
Koning staat dit in inmiddels ge-
stopte adviseurschap de presentatie
van 'Op het Binnenhof niet in de
weg.
„Op geen enkele manier. Mijn werk
voor Eegje Schoo had geen enkele
politieke kleur. Ze was minister, en
ik adviseerde haar slechts: ik was
haar woordvoerder niet. Eigenlijk is
het nooit duidelijk geworden wat ik
nu precies voor haar deed. Zij wilde
graag contact hebben met iemand
uit de media. Ze vroeg mij één dag
per week te kijken naar een andere
opzet van het voorlichtingsinstru-
mentvan haar ministerie. Daar wer-
ken 26 mensen in vaste dienst, en

■ die zaten niet op mij te wachten. De
adviezen waren vrij persoonlijk op
haar gericht. Maar ze waren abso-
luut niet politiek gekleurd. Ik heb
met niemand een binding, en dat
wil ik graag zo houden."

Van onze rtv-redactie

’Kinderen voor kinderen’:
Grand Prix in Bulgarije

KEULEN/HEERLEN - The Glenn MillerRevival Orchestra onder leidingvan Will Salden uit Lim-
bricht en met zang van Lydia van Dam zal op deze woensdagavond vanaf 20.00 uur uitgebreid op de
Westduitse televisie (derde net/WDF) te zien en te horen zijn. In het programma 'Gesucht - Gefun-
den', dat rechtstreeks vanuit Keulenßoklemünd wordt uitgezonden, brengt de big band met een
groot aantal Limburgse musici twee of drie nummers (o.a. 'At Last' en 'American Patrol').
Al eerder was de Glenn Miller Revival Orchestra op de Duitse tv in programma's als 'Tele-lUustrier-
te' en 'Der grosse Preis' (ZDF) en het destijds populaire 'Mittwochs in...'
De big band, die regelmatig in Duitsland op tournee is, gaat in decembernaar Frankrijk voor het ge-
ven van tien concerten. Die vinden onder anderen plaats in Bordeaux, Lyon, Toulouse, Roubaix en
Nantes. In februari gaat men drie weken op tournee door Japan.

ving.
Het festival werd dit
jaar voor het eerst
gehouden en zal
voortaan jaarlijks
worden herhaald.
Naast Nederland na-
men pok Engeland,
Frankrijk, Amerika
en een aantal Oost-
europese landen
deel.

Grand Prix.
De makers van 'Kin-
deren voor kinde-
ren', Bob Rooyens,
Mia Schlösser en
Frans Schupp, wer-
den ook nog apart
onderscheiden voor
respektievelijk de
besteregie, het beste
dekor en de beste
grafische vormge-

Van onze
L rtv-redactie
V^VERSUM - Het
■j^A-programmatideren voor kin-
j f̂eh - B', dat vorig
is werd gemaakt,
(m 0P het Bulgaarse
r^visiefestival 'De
ijlden Antenne'
tj Verscheiden met

hoogste prijs, de

AVROontslaat
commentator

Na belediging van Mies Bouwman

Van onzejj. rtv-redactie
I^VERSUM - Ex-
i^pKey-internatio-
C tTiT' Paul LitJens>
k..Wekelijks in het

tv een

(|j:sPrak, is door de,
(uectie van deze
k °eP aan de kant
C\* Pl 1 ëebeurde
lij/*at Litjens in de
pending van 30
"k a er een v°lfiens
[w AVRO 'bijzonder
gelukkige opmer-
ifcB' over Mies
VuWman had ge-bakt.

ken.
Na overleg met de
leiding van de
AVRO en Mies
Bouwman besloot
adjunct-directeur ra-
dio en televisie, Fons
van Westerloo, deru-
briek met onmiddel-
lijke ingang te stop-
pen.
Litjens, advocaat,
die 177 maal in het
Nederlandse hoc-
keyteam heeft ge-
speeld en in diewed-
strijden het wereld-
record van 267 doel-
punten op zijn naam
bracht, wordt ko-
mend weekend tot
bestuurslid techni-
sche zaken van de
koninklijke Neder-
landse hockey bond
benoemd. Hij was
niet voor een reactie
op zijn ontslag be-
reikbaar.

Litjens heeft, aldus
AVRO-woordvoer-
der Rob Schwitters,
de manier waarop
Bouwman de
AVRO-tv-actie 'Sa-
men' voor de We-
reldspelen-1990 voor
Gehandicapten in
Assen leidde, 'in het
belachelijke getrok-
ken. 'Het kwam er
ongeveer op neer dat
Mies de mensen al-
leen huilend tot het
geven van geld weet
te brengen, of iets in
die trant', zegt
Schwitters die niet
over de letterlijke
tekst zei te beschik- " THE GLENN MILLER REVIVAL ORCHESTRA

...onder leiding van Will Salden uit Limbricht vanavond opnieuw op de Duitse tv...
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" LEK NELISSEN
...„Ik weet hoe moeilijk het is om een hit te scoren en hoe arrogant som-

mige diskjockeys met goede platen achteloos omspringen"...

Ruim twintig jaar verdiende Lex
Nelissen de kost als allround-dis-
kjockey en als een door de wol ge-
verfde presentator. Alszodanig
werd hij wijd en zijd bekend en be-
hoort hij tot de 'lichting spraakwa-
tervallen' die in één adem worden
genoemd met Cees Zijtveld, Ad Ro-
land en Frits Spits. Tot nog toe was
hij werkzaam als friturehouder, ma-
rinier, pompbediende, mijnwerker,
diskjockey en als restauranthouder
van zijn pizzeria Rico in Heerlen.
En, omdat Lex geen afstand kan
doen van de microfoon, wordt aan
ditrijtje professies vanaf donderdag
aangevuld met dievan zanger en ar-
tiest.

Duet
Voor deproduktie van de nieuwe en
tevens eerste elpee van Lex Nelis-
sen tekent Harrie Hovens. Die
bracht de voormalige DJ in contact
met Conny Peters van de Marlsto-
ne-studio. Na een geslaagde proef-
opname gingen Harrie, Conny en
Lex op zoek naar materiaal voor de
plaat en dat werd tijdloos werk uit
de jaren zestig, echter voorzien van
nieuwe arrangementen. 'Crying
time' van Ray Charles krijgt een
nieuwe dimensie, het onverganke-
lijke 'He'll have to go' herleeft op
prachtige wijze en om de melancho-
lie uit de jaren zestig compleet te
maken zijn enkele 'klassiekers' van
Creedence Clearwater Revival door
Lex op de plaat gezet.

Nóg een aardigheidje: Lex zingt een
duet met de voormalige Pussycat-
zangeres Marianne. Die had zich
aanvankelijk voorgenomen om niet
meer als solo-artieste een lied op de
plaat te zetten. Maar...toen Lex haar
vroeg om speciaal voor deelpee 'Let
me cover you' een duet te vertolken

kon Marianne de verleiding niet
weerstaan en stond ze in een mum
van tijd in de studio. Marianne en
Lex kozen voor het Frank Sinatra-
nummer 'Something stupid'.

Debuut
Voor Lex is dit muzikaal avontuur
geenszins zijn vuurdoop voor het
zwarte vinyl. Samen met enkele col-
lega-diskjockeys maakte hij ooit
een carnavalsplaatje, dat echter -
waar het om de vocale kwaliteiten
gaat - niet in de schaduw kan staan
van deze elpee. Tóch wil Lex best
ooit nog wel eens een carnavals-
plaat maken. Al is het alleen maar
om de pret.
Of hij als diskjockey ooit zijn eigen
plaat zou draaien? Lex Nelissen:
„Ja, maar niet de hele avond. De
plaat geeft een sfeer weer waar het
publiek om vraagt. Dus moet je die
zeker ook niet omzeilen."
Als diskjockey stopte hij in 1986van
deene dag op de andere. Hij toverde
zijn discotheek Lexi's om tot Pizze-
ria Rico. Een stap, waarvan hij nooit
spijt heeft gehad. „De eerste tijd
knaagt het verlamngen naar de mi-
crofoon aan je. Af en toe probeer je
het nog eens. Maar ik heb doorgezet
en achter het vak van diskjockey
definitief een punt gezet. Mét deze
plaat komt de microfoon weer terug
in mijn leven. Ik weet overigens hoe
moeilijk het is om een hit te scoren
en hoe arrogant sommige diskjoc-
keys met te waanzinnig goede pla-
ten achteloos omspringen."
De ex-diskjockey schrijft zelf tek-
sten en muziek, maar voor deze eer-
ste langspeelplaat koos hij louter
coverversies. In de platenstudio van
Conny Peters werd Lex bijgestaan
door topmuzikanten (gesneden uit
het rasechte bronsgroen eikehout)
zoals Wiel Derix, Michel Nita, Gor-
don Smith en René Innemee.
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