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Deetmanpraat
metstudenten

iJ^ERMEER - Minister Deet-
[(... (Onderwijs) bespreekt waar-
y^lijk maandagavond met de
genten hun grieven over zijn be-
-6; Dit gebeurt in een extra sto-
la knkamer, het periodieke over-

studenten en ministerie
onderwijs.

5L departement heeft de agenda
rrniddag vastgesteld in overleg

lL.de vertegenwoordigers van de
IjJ^nten. In de studentenkamer
ij de Landelijke Studentenvak-Ijij'd (LSVb) en het Interuniversi-
jr». Studentenoverleg (ISO) verte-

Volgens een LSVb-
rdvoerster staan op de agenda

studiefinanciering, de harmoni-
£ e wet en de bezuiniging van 2,7
kjj;Ceht op de universiteiten. Het is
i^el zeker dat Deetman de open-
(j:e vergadering zelf zal voorzitten,
yj^oet dit echter nog officieel bc-. llBen, aldus de woordvoerster.

Het weer
C{*BEWOLKT
W , optrekken van mist en
(L e' zal vanochtend al spoe-
;W een hogedrukgebied bo-

Engeland zijn invloed
C* het vaste land uitbrei-
W Met een noordwestelijke
instroming worden van-
\ï' naast wolkenveldenook
Vm opklaringen aange-
(^h "*" De zon is meer te zien
u Justeren en buien van eni-il^tekenis worden in Lim-

net verwacnt. De wind
't zwak tot matig uit het

De temperatuur
vandaag weer de 8

Vk R' de komende
Vw wort,t opnieuw mist
v4n o ent b'J een temperatuur
Vju 3 graden.

\£ actuele informatie be-
id, ,e"de het weer in Limburg
k." 1 U bellen 06-91122346.
I^ÖAAG:4u°P: 08.14 onder: 16.38I *»»op: 16.320nder: 09.45

Man houdt zusje
voor indringer en
schiet haar dood

SPARTANBURG -
In Spartanburg,
South Carolina,
heeft een man bij
vergissing zijn eigen
zusje doodgescho-
ten. Hij dacht een in-

dringer in zijn huis
te hebben betrapt en
opende het vuur. La-
ter bleek de indrin-
ger zijn zusje te zijn
dat eerder van
school naar huis was

gekomen omdat zij
last had van keel-
Pijn.

De 19-jarige Harold
Leon Wasson schoot
doelgericht. Zijn 13-
-jarige zusje Christine
Lynn werd door een
kogel in het hoofd
getroffen. Voorals-
nog is Wasson niet in
staat van beschuldi-
ging gesteld omdat
het onderzoek naar
de zaak nog niet is
afgerond.

UTRECHT - In het
Academisch Zieken-
huis Utrecht (AZU)
is gistermiddag rond
drie uureen gezonde
vijfling geboren, vier
jongensen een meis-
je. De moeder, me-
vrouw Van den Heu-
vel-Van de Ven uit
het Brabantse Dies-
sen, maakt het uit-
stekend, zo heeft het
AZU meegedeeld.
De namen van de ba-
by's zyn Koen,
Harm, Joost, Ruud

Hennepkwekerij
bij inval ontdekt

GULPEN - De ontdek-
king van een complete
kwekerij van hennep-
planten, twaalf arresta-
ties en een buit van vier
kilogram marihuana en
hasj. Dat was dezeweek
het resultaat van een
politie-actie in Gulpen
en Valkenburg.
Dinsdagavond rond
kwart voor zeven werd
door de politie een inval
gedaan in een koffie-
shop in de Gulpense

Kosstraat. Er werden
tien klanten gearres-
teerd.
Uit de verhoren kwam
vast te staan dat in de
koffieshop gehandeld
werd in marihuana en
hasj. Na de verhoren

werden deklanten weer
op vrije voeten gesteld.
De 41-jarige eigenaar
A.B. en zijn 30-jarige
vriendin P.H. werden in
de cel gezet.

De actie kreeg gisteren

een vervolg toen de po-
litie in Valkenburg een
inval deed in de woning
van de eigenaar. Daar
trof men een volledige
kwekerij van hennep-
planten aan, compleet
met hoogwaardige ap-
paratuur die voor een
subtropisch klimaat in
de woning zorgde.

" zie verder
pagina 21

Verspreiding lijkt zich in Zuiden te concentreren

Veel valse honderdjes
in Limburgs geldcircuit

Van onze verslaggever

HEERLEN - De afgelopen
weken duiken in Limburg zo-
veel nagemaakte valse biljet-
ten van honderd gulden op,
dat de politie spreekt over een
ware explosie. In Nuth ver-
schenen deze week binnen een
tijdsbestek van vier dagen, zes
valse biljetten van honderd
gulden. En in Maastricht wer-
den deze week drie valse snip-
pen aangeboden, terwijl vori-
ge week in dezelfde plaats een
man met dertien valse briefjes
op zak werd aangehouden.

„Het loopt momenteel behoorlijk
uit de hand. Zeker in Limburg,
waar de verspreiding van vals geld
zich opvallend begint te concentre-
ren.

Jaarlijks worden in Nederland zon
12.000 nep-snippen uit de circulatie
genomen. Daarvan duiken sinds
dit najaar opvallend veel biljetten
in Limburg en vooral in de Ooste-
lijke Mijnstreek op," aldus een
woordvoerder van de Rijkspolitie
Limburg in Melick-Herkenbosch.

Drukpaat
Volgens de politie gaat het om bil-

jetten, die onder een en dezelfdeoffset-drukplaat vandaan komen:
„Er is namelijk maar één basis-fal-
sificatie, die voor tachtig procent
dekwaliteit benadert van het echte
honderdje."

Belangrijkste kenmerken van de
vervalsing zijn het ontbreken van
het watermerk, de afwijkende
druktechnieken de wazige scherp-
te van de kleine letters in de straf-
wet-tekst.

„Op het eerste oog neem je die ver-
schillen niet waar. De valse snip-
pen hebben dan ook een extreem
hoge acceptatie-waarde. In cijfers
uitgedrukt wordt het nagemaakte
biljet in negen van de tien gevallen
geaccepteerd door nietsvermoe-
dende mensen," aldus de woord-
voerder.

" zie verder pagina 23

Vijfling
geboren

en Marloes. Het echt-
paar Van den Heuvel
heeft al een zoon van
drie jaar. De zwan-
gerschap is met hor-
monen gestimu-
leerd. Voor de beval-
ling is de keizersne-
de toegepast. Direct

na de geboorte is de
vijfling overge-
bracht naar het Wil-
helmina-kinderzie-
kenhuis in Utrecht.
De kinderen zijn ge-
boren na een zwan-
gerschap van precies
31 weken. De ge-
boortegewichten lo-
pen uiteen van 1200
tot 1600 gram. Voor-
lopig moeten ze
daarom in de cou-
veuse blijven. Het
AZU omschrijft hun
toestand als 'prima.

Pancratiusbankonderzoekt samenwerking met SNS-bank

Weer fusie Limburgse
spaarbanken op komst

Van onze redactie economie
HEERLEN - De Pancratius-
bank in Heerlen en de SNS
Bank, het samenwerkingsver-
band van de Spaarbank Lim-
burg en de Gelders-Utrechtse
Spaarbank, stellen een onder-
zoek in naar de mogelijkheid
om samen te gaan werken. Di-
recteur L. Scholten van de
Pancratiusbank acht een fusie
'binnen enkele maanden' mo-
gelijk. Hoe de samenwerking
gestalte krijgt, is afhankelijk
van het onderzoek dat wellicht
nog dit jaar wordt voltooid.

De twee banken tellen bij elkaar 855
werknemers in 118 vestigingen en
hebben een gezamenlijk balansto-
taal van ’ 3,8 miljard. Als de samen-
werking met de SNS-bank rond
komt, beschikt het nieuwe spaar-
banksyndicaat vooral in Zuid-Lim-
burg over een dicht ne* . rk van
vestigingen. Het werkgeij^o. van de
Pancratiusbank sluit namelijk aan
bij dat van de Spaarbank Limburg.
Het totaal aantal vestigingen in
Limburg komt dan, inclusief bij-
kantoren en agentschappen uit op
meer dan zestig.

Volgens directeur Scholten was zijn
bank voor meerdere kopers een
aantrekkelijke kandidaat, maar lag
een samenwerking met de SNS-
bank voor de hand. Pancratius en
SNS werk sterk regionaal gebonden
en vertonen een grote mate van
overeenkomst in bedrijfscultuur en
visie op de ontwikkelingen in de
Nederlandse bankwereld.

Scholten stelt dat, ongeacht de
vorm van samenwerking waarvoor
eventueel wordt gekozen, de identi-
teit van de Pancratiusbank over-
eind blijft. Hoewel de Pancratius-
bank naar zijn oordeel ook zelfstan-
dig had kunnen blijven, kleven aan
een samenwerking tal van voorde-
len die de toekomstperspectieven
van de bank ten goede komen. Een
voorbeeld daarvan is de gebruikma-
king - op termijn - van dezelfde
computerfaciliteiten waardoor de
afhankelijk van derden afneemt.
Autoriteiten, vakorganisaties en on-
dernemingsraden zijn inmiddels
van de plannen op de hoogte ge-
steld.

" zie verder pagina 19

Onverwacht besluit Zuidafrikaansepresident

Gratie voor ’Zes
van Sharpeville’

Van onze correspondent

PRETORIA - De Zuidafrikaanse
president P. W. Botha heeft gister-
avond onverwacht gratie verleend
aan een aantal" ter dood veroor-
deelden, onder wie de 'Zes van
Sharpeville'. De gratie volgde op
een uitspraak van het Hoogge-
rechtshof van Bloemfontein, de
hoogste juridische beroepsinstan-
tie in Zuid-Afrika, dinsdagoch-
tend, dat een verzoek van de 'Zes'
om hun oorspronkelijke proces
heropend te krijgen, niet ontvan-
kelijk zou worden verklaard.

Nog zeven andere gevangenen
vier blanke politieofficieren en drie
zwarte moordenaars - kregen gis-
teravond van Botha gratie. Evenals
de 'Zes van Sharpeville' zal hun
doodstraf worden omgezet in ge-
vangenisstraffen tussen de 15 en 25
jaar. Van de 'Zes' kregen Duma
Khumalo en Francis Mokgesi 25
jaar. Reginald Sefatsa 20 jaar en de
drie anderen, Mojalefa Mokoena,
Moses Diniso en Theresa Ramash-
mola - de enige vrouw - 18 jaar.

De 'Zes van Sharpeville' werden in

december 1985 ter dood veroor-
deeld vanwege hun betrokkenheid
bij de moord op een zwart gemeen-
teraadslid in de woonwijk Sharpe-
ville ruim een jaar eerder.

#President Botha van Zuidafrika heeft gratieverleend aan de
Zes van Sharpeville. De vijfmannen en één vrouw hadden en-
kele uren tevoren het laatste beroep tegen de hun opgelegde
doodstraf verloren. V.l.n.r. (boven) Duma Khumalo, Francis
Mokgesi, Theresa Ramashmola, (onder) Reginald Sefatsa, Mo-
ses Diniso en Mojalefa Makoena.

Nooit bewezen
Deze moord door middel van de
'halsbandmethode', waarbij een
brandende autoband, gevuld met
benzine om de nekvan het slachtof-
fer wordt gehangen, vond plaats tij-
dens de politiek-beladen onlusten
in vele zwarte woonwijken van
Zuidafrika in 1984.
Het vonnis riep zowel in Zuidafrika
zelf als daarbuiten nogal wat veront-
waardiging op, omdat tijdens het
proces nooit onweerlegbaar is ko-
men vast te staan dateen van dezes
daadwerkelijk verantwoordelijk
was geweest voor de dood van het
raadslid Diamini.
Nog geen 24 uur voordat de 'Zes' in
maart van dit jaar terecht zouden
worden gesteld, slaagde hun avoca-
ten erin de executie uit te laten stel-
len.

Moord
Van de vier blanke politieofficieren
diewoensdag gratie kregen, werden
twee dit jaar ter dood veroordeeld
vanwege de moord op twee zwarte
drugshandelaren. De twee andere
politieagenten werden eveneens dit
jaar ter dood veroordeeld vanwege
de moord in koele bloede op een
zwarte activist in het Oostkaapse
district Cradock.

Vanochtend zullen overigens op-
nieuw zeven personen in Pretoria
worden opgehangen, waarmee het
totaal voor dit jaar op 117 komt.
De Nederlandse regering liet giste-
ren weten verheugd te zijn over de-
gratie aan de Sharpeville-zes.
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in de theaters
KERKRADE - Vanavond voeren
Peter Faber, Olga Zuiderhoek en
Helmert Woudenberg in het Wijn-
grachttheater Over de grens op,
vrijdagavond gevolgd door Separa-
tion met Linda van Dijck en Kees
Brusse. De hoofdstadoperette pre-
senteert zaterdagavond Gasparo-
ne van Karl Millocker. Deze uitvoe-
ringen beginnen om 20.00 uur.
Zondagmiddag om 15.00 uur con-
certeert het Maastrichts Salon Or-
kest, terwijl in deLambertuskerk op
hetzelfde tijdstip Mathias Eisen-
berg een orgelconcert verzorgt.
Dinsdagavond treedt Brigitte
Kaandorp in Kerkrade op met Kou-
we Drukte (20.00 uur), woensdag-
avond gevolgd door een concert
van de Wiener Sahgerknaben.

HEERLEN - Vrijdagavond presen-
teert het HST in de Stadsschouw-
burg zijn nieuwste produktie. Her-
halingen worden gegeven op 26,
28, 29 en 30 november, steeds om
20.00 uur. In de Kleine Zaal bren-
gen mimespeler Teo Joling en mu-
zikant Rob Boonzajer Koudvuur,
morgenavond om 20.30 uur.

SITTARD - James Galway concer-
teert morgenavondom 20.00 uur in
de Sittardse Stadsschouwburg. Za-
terdagavond eveneens om 20.00
tiur staat het toneelstuk Over de
Grens op het programma. Zondag-
middag om 12.00 uur verzorgt het
Sittards Kamer Orkest Gerard
Sars een koffieconcert, met mede-
werking van violiste Cecile Huynen.
Twee op de wip staat dinsdag-

avond op het programma. Dit co-
medy-drama begint om 20.00 uur.
Woensdagavond eveneens om
20.00 uur brengt Het Limburgs To-
neel Sittard het dialektstuk 'Ein
sjlum houn...'

ROERMOND - Maandagavond
treedt in het Wijngrachttheater het
Nederlands Dans Theater II op.
Woensdagavond spelen o.a. Kitty
Janssen en André van den Heuvel
Gedeelde liefde, halve liefde. Bri-
gitte Kaandorp staat woensdag-
avond met Kouwe Drukte op de
planken. Alle voorstellingen begin-
nen om 20.00 uur.

MAASTRICHT - In de Stads-
schouwburg staat vanavond om
20.00 uur het toneelstuk Wachten
opGodot op hetprogramma. In het
Theatercaf start om 21.30 het Tan-
go Festival met een lezing en mu-
ziek van de groep Otros Tiempos.
In het Generaalshuis zingt Philippe
Elan vrijdag- en zaterdagavond
Franse chansons. Aanvang 20.00
uur. In de Stadsschouwburg con-
certeert zaterdagavond om 21.00
uur het Tango Kwartet Gotan, ge-
volgd door een optreden van El
Choco in de Redoute. Dinsdag-
avond speelt de Toneelgroep Am-
sterdam Titus, geen Shake-
speare, aanvang 20.00 uur. In de
Redoute is woensdagmiddag een
lunchconcert door Trio a Tre (aan-
vang 12.30 uur), 's avonds om
20.00 uur gevolgd door een optre-
den in de Stadsschouwburg van de
Rotterdamse Dansgroep.

verder in...
VALKENBURG - Zaterdagavond
wordt in Centrum Cocarde een Ha-
fa-4-concert gehouden met de ko-
ninklijke harmonie St. Caecilia
Mheer en fanfare St. Clemens
Arensgenhout. Aanvang 20.00 uur.

MAASTRICHT - De Stichting Ope-
ra Limburg organiseert 10 decem-
ber een operareis naar Charleroi
(Verdi's La Traviata), 25 en 26 de-
cember naar Aken (Mozart Zauber-
flofe en Wagners Hollander). Voor
meer informatie "043-615390.
Zondagmorgen om 11.30 uur wordt
in het Bonnefantenmuseum een vi-
sueel concert gepresenteerd,
waar muziek en beeld door middel
van een computer 'live' gereali-
seerd worden.

HEERLEN - Zaterdagavond brengt
toneelgroep Kurvi enkele eenac-
ters in première. De regie is in han-
den van Toine Mertens. De voor-
stelling begint om 20.00 uur in Stad
Heerlen. Herhalingen op 27 no-
vember, 9, 10 en 11 december.

LANDGRAAF - In het raadhuis van
Landgraaf wordt morgenavond om
20.00 uur een literaire avond ge-
houden met medewerking van de
dichter Gerrit Kouwenaar.

HOENSBROEK - Het kameren-
semble Ad Libitum concerteert
vanavond om 20.15 uur in de groe-
ne kamer van het slotgebouw van
kasteel Hoensbroek. Op het pro-
gramma staan werken van o.a. Do-
nizerti, Glinka, Ketting en Vivaldi.

Vrijdagavond om 20.00 uur wordt
eveneens in het slotgebouw het
nieuwste boek Naakt uit de biecht-
stoel van de Limburgse schrijver
Fons Ehrens gepresenteerd.

GELEEN - In de Hanenhof organi-
seert het Heleens Mannenkoor
Mignon zaterdagavond om 20.00
uur een najaarsconcert met mede-
werking van de sopraan Ruxandra
Voda, pianist JoHuijts en harmonie
St. Michael Thorn.

BRUNSSUM - Zondag organiseert
de Limburgse Bond van Tam-
poerkorpsen de jaarlijksetitelstrijd
voor Tamboerkorpsen en Majoret-
tengroepen. De wedstrijden wor-
den gehouden in sporthal Rumpen
en beginnen om 9.30 uur. 20 tam-
boerkorpsen en 12 majorettengroe-
pen zullen strijden in de diverse di-
visies en sekties om de Limburgse
kampioenstitel 1988.

kunst

door jos frusch Nieuwe projecten en produkties staan op stapel

Frans Malschaert
is ontwaakt

uit winterslaap

SITTARD - Hij heeft er misschien niet
de meest geschikte tijd van het jaar
voor uitgezocht, maar Frans Mal-
schaert is uit zijn winterslaap ontwaakt.
De acteur, schilderen stuwende kracht
achter Theater Sirkel heeft zichzelf na
het spraakmakende Torenproject op
het Museumplein in Amsterdam een
jaar lang op non-actief gesteld om bij te
tanken en te rusten. Dat 'jaarvan over-
leven' heeft hem goed gedaan, want
terug op wedstrijdgewicht- hij is de 25
kilo, die hij was aangekomen weer
kwijt - zit hij boordevol plannen en
ideeën, die zich concentreren op twee
zaken: een nieuwe produktie, die 28
januari in première gaat en een nieuw
torenproject, nog grootser en ambitieu-
zer dan het eerste.

Voor Limburg echter minstens zo inte-
ressant zijn Malschaerts plannen met
de toren, waarin hij in Amsterdam voor
meer dan 10.000 bezoekers theater
maakte. Voordat het 32 meter hoge
bouwwerk met vijftien houten kubus-
sen van zes bij zes meter naar 'de Tuil-
lerieën' in Parijs verdwijnt zal het een
tijd lang in Limburg worden opge-
bouwd. Waar precies wil Malschaert
nog niet zeggen, omdat de onderhan-
delingen nog niet definitief zijn afge-
rond, maar in ieder geval zal het niet
Maastricht worden, wat aanvankelijk
de bedoeling was.
Zijn nieuwe produktie Wind en het
nieuwe torenproject staan nauw met
elkaar in verband: „Wind is de theater-
voorloper van het nieuwe torenproject,
zoals Vuurrood dat was van Toren I",
aldus Frans Malschaert. „Het gaatover
zand, een zandkasteel, een toren en
een man, die moet overleven en daar-
toe een strijd met zijn omgeving moet
aangaan. Die toren moet door de ac-
teur (Hans Daalder, JF) met hand-
kracht worden bediend en zal uit het
zand tevoorschijn komen. De wind is
een voortdurende dreiging: de toren
kan gaan wankelen en de man verplet-
teren."

Zijn tweede torenproject - een uit de
kluiten gewassen jongensdroom
noemt hij het zelf - wil Frans Mal-
schaert in Barcelona gaan realiseren.
Vergaande afspraken zijn daarover al
gemaakt. Daar zal op een zandheuvel
een 125 meter hoge toren verrijzen.
„Met handkracht gemaakt", stelt hij na-
drukkelijk. „In een flat kijk je ook niet
hoe hij gemaakt is, in een kathedraal
wel." Óf er in deze nieuwe toren ook

theater gespeeld zal worden is nog niet
zeker. „Ik denk dat het meer de beel-
dende kant zal opgaan", filosofeert
Malschaert.

Wanneer ik hem spreek in 'zijn' Sirkel-
theater in de Sittardse Putstraat, is
Frans Malschaert net terug van een
serie voorstellingen van Blok. Zes we-

ken lang reisde hij door Europa om op
uitnodiging te komen spelen: in Mün-
chen, Wenen, Genève, Parijs, Lyon,
Warschau, Parma, Zürich. Hoe ver-
klaart hij de internationale belangstel-
ling, die er steeds voor zijn theaterpro-
ducties geweest is? „Dat heeft te ma-
ken met het beeldend theater dat wij
brengen. Het gaat in eerste instantie
uit van beeldenreeksen, daarna kijken
wij of er tekst bij nodig is. Het blijkt dat
je met heel weinig middelen theater
kunt maken. Je kunt het vergelijken
met minimal music. Ik laat zien dat mo-
numentaliteit niet in de grootte zit. Het
geeft je de mogelijkheid mensen in je

fantasiewereld mee te voeren." Op**
lend is, dat Frans Malschaert ooK
zijn theaterproducties het elelï3l
bouwen 'inbouwt. Zo moet hij in "*een blok van 500 kilo verschouW*
„De energie, de kracht, de inspan""
die je ergens instopt, krijg jevan jePJbliek terug", aldus de acteur. „De IW*
melijke inspanning, die ik in Blok I 6*

zien de mensen niet, maar ze voe»*
ze wel. En bovendien: de dingen, uwj
doet moeten van het grootste ge*'l^
zijn. Het publiek moet denken, da'
iets bijzonders gaat gebeuren. ".
simpeler Dat iets is, hoe groter
spanning. Dan heb je de beweginjL
ruggebracht tot de volmaakte *j
voud. Daarbij moet jewel reken^houden met jepubliek. Ik wil natuu^grenzen verleggen, maar je mag °veel verder gaan dan de mensen
kunnen. Ik probeer de nieuwsgi^
heid van een kind te combineren "Jmijn volwassen kunstenaarsschap^,
tuïtie moet daarbij gedreven wort"
door vakmanschap en kermis.'

flDat het ook wel eens mis kan gaan"*!
wees Frans Malschaert met zijn voW|
produktie Zand, die bepaald geenSJ*
ces was. „Ik had Zand achteraf beZ j

niet moeten doen. Commercieel is^niet goed geweest, al ben ik arti^
gezien blij dat ik het gedaan heb-

Frans Malschaert is een duizendpj^
die naast artistieke zaken ook zakelf
aspecten van zijn bedrijf als fonds**
ving en subsidiegesprekken 'T
schuwt. Momenteel is hij druk |n j.
weer om kasteel Terborg in Schin~|
in zijn bezit te krijgen, dat hij als *^en atelierruimte wil gaan iriricrrt
„Dan zou mijn gigantisch ruimtegejL
meteen opgelost zijn", aldus <**
schaert. „Het is voor ons een id*
combinatie van wonen en *e*^Midden in de gesprekken over d»,
aankoop kwam een commissie 3
Frankfurt op bezoek, die de moge"J|
heden kwamen onderzoeken vanj]
bouw van een cultuurstad van ~"j
kentorens. „Een project voor over*.
tien jaar", verduidelijkt Frans
schaert. „En dan heb je het niet <jj
miljoenen. Meteen na het gesprek ".
ik in mijn auto gesprongen en heb*Jtien kleuters in Schin op Geul jj
voorstelling gegeven. Dat contrast"
ik nodig."" Frans Malschaert op het zandkasteel van zijn nieuwe produktie Wind.

Symposium in Sint Martens-Voeren toont aan:

Slag bij Woeringenhad
gevolgen voor literatuur

MAASTRICHT/SINT MARTENS-VOE-
REN - De overwinnaar in de slag van
Woeringen in 1288, Hertog Jan I van
Brabant, was zelf dichter. In het be-
roemde grote Heidelbergse lieder-
handschrift komen negen liederen van
hem voor. Zelf werd hij in duizenden
verzen bezongen. De figuur van Jan I
is ook aanleiding geweest tot het ont-
staan van een nieuw literair genre, de
Ehrenrede. Gedichten van doorgaans
enkele honderden verzen, waarin de
dood van adellijke personen wordt be-
klaagd. Steeds binnen een vast kader,
bijvoorbeeld het optreden van allegori-
sche vrouwenfiguren als Deugd en
Minne, beschrijving van het wapen-
schild van de overledene, de lof van
zijn grote daden. De oudste bekende
Ehrenrede, bewaard in een handschrift
uit Augsburg, vermoedelijk uit de 13e
eeuw, is een anonieme middeleeuwse
treurzang op Jan I, samengesteld uit
405 verzen. Tot zijn grote daden wordt
het verwerven van Limburg gerekend.
Middeleeuwse geschiedverhalen, in
de volkstaal rijmkronieken genoemd,
werden geschreven van de 13e tot de
15e eeuw. Daarna wordt de versvorm
afgelost door proza. Dat gebeurt ook
met de kronieken rond Jan I. De groot-
ste rijmkroniek waarin leven en daden
van Jan I worden vermeld, zijn rol in de
Limburgse successieoorlog en de slag
bij Woeringen tegen de aartsbisschop

van Keulen, is de Spiegel Historiael,
die de wereldgeschiedenis omvat in
meer dan 170.000 verzen. Hertog Jan
wordt in bijna 3000 verzen beschre-
ven. In de rijke middeleeuwse Brabant-
se geschiedschrijving werd Jan I be-
schreven als een held. In literatuur van
elders (Duitsland) is hij wel hoofdfi-
guur, maar niet de held. De slag van
Woeringen heeft gevolgen gehad op
het gebied van taal en cultuurvan o.m.
de vroegere landen van Overmaas en
het Hertogdom Limburg. Na Woerin-
gen verdwijnt ook de hofliteratuur.

Dit, en andere zaken, kwamen aan de
orde tijdens het Symposium 'Woerin-
gen en de oriëntatie van hetMaasland'
en het 14e congres van de vereniging
voor Limburgse Dialect- en Naamkun-
de, gehouden in het Veltmanshuis te
Sint Martens-Voeren. „Geen enkele
ridderroman overtreft het gebeuren in
Woeringen", aldus Prof. Dr. J. Goos-
sens, die een overzicht gaf van wat er
in de middeleeuwse literatuur over
Woeringen te vinden is. Zo wijdde Jan
van Heelu aan de overwinnaar van
Woeringen een gigantisch dichtwerk
van bijna 9000 verzen. Het moet in de
jaren onmiddellijk na de veldslag zijn
geschreven, toen hertog Jan nog leef-
de. Een laat afschrift daarvan, geda-
teerd 1440, bevindt zich in de Konink-
lijke Bibliotheek in Den Haag.

Het gedicht van Jan van Heelu is ge-
schreven voor Vrouwe Margriete van
Ingheland, de verloofde van de zoon
van Jan I, de latere Jan 11. Margriete
moest immers Nederlands leren en te-
vens ervaren welk een held ze als
schoonvader zou krijgen. Dit relaas
van Heelu moet tot vrij ver in details
betrouwbaar zijn, constateert Goos-
sens. Men kan aannemen dat Heelu,
zoals hij zelf schrijft, ooggetuigevan de
slag is geweest. „Hoewel het er soms
naar uitziet dat hij, gewapend met een
verrekijker, in een helicopter boven de
Fühlinger Heide in Woeringen heeft
gehangen". Er bestaat over de slag bij
Woeringen ook nog een grote rijmkro-
niek van 98.595 verzen in het Hoog-
duits.

De lezingen die tijdens het sympo-
sium/congres zijn gehouden werden
gebundeld onder de titel: 'Woeringen
en de oriëntatie van het Maasland.
Thema zijn respectievelijk: de Lim-
burgse successieoorlog in de middel-
eeuwse Nederlandse en Duitse Letter-
kunde; een belangrijke oorkonde van
15 oktober 1289; de slag van Woerin-
gen en zijn gevolgen, een terugblik; de
evolutie van de Limburgse ambtelijke
schrijftaal na Woeringen; de Limburg-
se literatuur en de slag bij Woeringen;
de beide Limburgen als dialectologisch
slagveld.

Oplossing
van

gisteren -r-e-e-'

-art e m i s
-nerts-a
egge n - d I
-ce-a s e i"

urn- - t - i

-eem-ara
inner I ij k

recepth. meijer

Gekookt casselerrib
met zuurkool
Benodigdheden voor 4 personen: 500
g casselerrib, 750 g zuurkool, 1 kg
aardappelen, 1 ui, 1 grote zachtzure
appel, zwarte peperkorrels, 1 lau-
rierblad en 50 g boter.

Breng V* 1 water aan de kook, voeg 6
gekneusde peperkorrels, het verkrui-

meld laurierblad en de grof gesneden
ui toe. Leg het vlees in depan en tem-
per warmtebron zodra kookpunt is
bereikt en laat vlees in lVb uur gaar
worden. Neem vlees uit pan, zeef
kookvocht en laat indampen tot 4 dl is
overgebleven. Leg geschilde aardap-
pelen in pan, spreid goed losgehaalde
zuurkool, erover, schenk er indampt
kookvocht bij en breng aan de kook.
Dek af en laat nog 20 minuten
zachtjes koken. Schil appel en rasp op
grove rasp. Verdeel 4 minuten voor

einde kooktijd over zuurkool en
schep daarna alles eenmaal om. Leg
casselerrib op zuurkool en laat goed
warm worden. Schep aardappelen en
zuurkool in voorverwarmde schaal en
leg er het vlees op.
Zeef kookvocht nogmaals en breng in
een pannetje aan de kook. Kook er 50
g ijskoude en in drie stukken verdeel-
de boter met een garde door. Neem
voordat alle boter is opgenomen, pan-
netje van de warmtebron en dien de
saus apart in sauskom op.
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Europese Commissie stelt invoering EG-vignet voor

Duitse tol vrachtwagens
tot 8.000 gulden per jaar
jSH'UK -De tol die de Bondsrepubliek Duitsland in 1990
Jjjvoeren voor vrachtwagens die gebruikmaken van de
Jbahnenkan oplopen tot 7.000 mark per jaar (bijna 8.000
,?*"-). Het NIWO, de Nederlandse organisatie die ritver-

uitgeeft, heeft dit gisteren bekendgemaakt.

'Faa g voor de tolheffing wordt|t arital assen van een vrachtwa-
iL ombinatie) en het gewicht.
ftj e tijdsduur van het gebruik
kre wegen speelt eenrol. Vracht-
jes 'ichter dan 18 ton vallen bui-
t'e heffing.
f^fief van 7.000 mark geldt voor
L^lgebruikte combinaties met
Kr vier assen en een gewichtrn de 32 ton. Het laagste tarief,

duizend mark per jaar (ruim 1.100
gulden), geldt voor vierassige
vrachtwagens tot 27 ton. Vrachtwa-
gens die gebruikmaken van gecom-
bineerd vervoer op een trein, wor-
den vrijgesteld van de tol.

Om het Duitse transport tegemoet
te komen wordt de wegenbelasting
drastisch verlaagd. De Duitse rege-
ring denkt in totaal driehonderd
miljoen mark per jaar (340 miljoen
gulden) aan detol te verdienen.

"Kamerleden van de PSP,
PvdA, VVD, D66 en PPR hebben
gisteren op het Binnenhof in Den
Haag een draagbaar homo-mo-
nument aangeboden aan de En-
gelse organisatie 'Stop the Clau-
se', die opkomt voor de rechten
van homo's en lesbiënes in Groot-
Brittannië. Het monument zal
worden overhandigd aan Britse
parlementariërs, als protest te-
gen de beruchte anti-homowetge-
ving in dat land. Deze zogenoem-
de sectie28 verbiedt het propage-
ren en belijden van homofilie in
het openbaar. Links op defoto de
bekende Fabiola.

Brent Scowcroft
Veiligheids

adviseur

Bush
t}?HINGTON - De komendeL'kaanse president, George
L' heeft gisteren ex-generaal
tiLScowcroft tot zijn nationale

benoemd. Bush
''w verder bekend dat hij de

'"Amerikaanse betrekkingen
Ll de loep wil nemen bij het for-
kjen van zijn eigen buitenland-■feid.
I^j "Jarige Scowcroft is een oud-

in Washington. De voor-
uit j? luchtmacht-generaal diende
\.l onder president Richard Ni-m het Witte Huis.

Protest
Het is overigens nog maar de vraag
of de tolheffing in 1990 daadwerke-
lijk wordt ingevoerd. De Europese
Commissie en het Europees Parle-
ment, alsmede nationale regerin-
gen, nebben het Duitse voornemen
scherp veroordeeld. Het plan druist
in tegen de beoogde eenwording
van de Europese Gemeenschap in
1993.
Voor Duitse transportbedrijven is
de tol 'kostenneutraal' door de ver-
laging van de wegenbelasting. Bui-
tenlandse transporteurs die veel ge-
bruikmaken van de Duitse snelwe-
gen krijgen daarentegen te maken
met een aanzienlijke kostenverho-
ging.

Driemilitairen omgekomen
Sovjetrepublieken
blijven onrustig
de^OU - in de Transkaukasi-

°vjetrepubliekenArmenië en
k b3jdzjan is grote onrust ont-
(/| aanleiding van botsingen
l J1Armeense en Azerbajdzjaan-
(J?eVolkingsgroepen afgelopen
i^g in Azerbajdzjan. Daarbij
I "ten drie Sovjetmilitairen om
gakten zeker 126 mensen ge-
fy?- In Bakoe, de hoofdstad van
fy, öajdzjan, gingen gisteren onge-

| !ty.°oo.ooo mensen de straat op,
in de Armeense hoofdstad

k. an een half miljoen demon-
af

n z'cn verzamelden.'gelopen dagen werden er in
iö, e al werkonderbrekingen en

gehouden,
frg 'j Azerbajdzjani hun onge-
LBen uitspraken over de bouw
|oL?en aluminiumfabriek nabij
fcv Ja,een stad in de autonome en-
Km . Nagorno-Karabach in Azer-
k Jan. Volgens de demonstran-
R^rdt de fabriek met geld uit
h aaburige Armenië opgezet. La-
t scherpten de demonstranten
ft) eteen aan en wilden zij dat ert! einde komt aan de autonome
■l 5 van Nagorno-Karabach, zo
rijten regeringsfunctionaris in
pt^ajdzjan. De woordvoerder van
k^'nisterie van Buitenlandse Za-
)V,"i Moskou, Gennadi Gerassi-
k ■ bevestigde dat er gewonden
C" gevallen tijdens de onlusten,
Rql hij sprak niet over dodelijke
1

Europees systeem
De Europese Commissie wil een.
Europees systeem voor de de bere-
kening van wegenbelasting voor
vrachtwagens in de landen van de
EG. Vanaf 1993 zouden alle vracht-
wagens die gebruik maken van we-
gen in andere landen dan dan waar
zij zijn ingeschreven, voorzien moe-
ten zijn van een speciaal vignet. Via
dat vignet wordt dan betaald voor
de kosten die zij veroorzaken door
het gebruik van die wegen. Daar-
mee hoopt de Commissie tegemoet
te komen aan die EG-landen, zoals
nu West-Duitsland, die een speciale
wegenbelasting voor buitenlandse
auto's willen invoeren.

Anti-Griekse betoging in Macedonië

Demonstraties in
Kosovo verboden
BELGRADO - De autoriteiten
hebben gisteren een demonstratie-
verbod afgekondigd in de Joego-
slavische provincie Kosovo. Dit
heeft heeft het Joegoslavische
persbureau Tanjug gemeld. In de
provincie is de afgelopen dagen op

grote schaal betoogd door de over-
wegend Albanese bevolking.

Tienduizenden mensen hebben
deze week in verscheidene steden
in Kosovo gedemonstreerd tegen
het ontslag van twee populaire lei-
ders van Albanese afkomst, die on-
der druk van de deelrepubliek Ser-
vië het veld moesten ruimen. Gis-
teren verbood de politie echter alle'
bijeenkomsten, omdat de betogin-
gen 'de openbare orde verstoor-
den. De politie zei dat overtreders
bestraft zouden worden, maar ver-
telde niet welke straf hun dreigt.
De provinciale leiders van Kosovo
hadden eerder al gewaarschuwd
dat zij mogelijk gedwongen zou-
den worden noodmaatregelen te
nemen en de oproerpolitie in te
zetten, als de betogingen voortdu-
ren. De provincie vormt al maan-
den het toneel van een steeds ho-
ger oplopend conflict tussen de
overwegend Albanese bevolking
en de Servische minderheid, die
zich gediscrimineerd voelt.

Ouders dienen klacht in bij tuchtcollege

Huisarts komt niet;
meisje overlijdt

Van onze verslaggever

ROTTERDAM - De 18-jarige Joke
Bongers uit Rotterdam-Zuid is op
23 juni overleden nadat haar waar-
nemend huisarts 's nachts twee
maal heeft geweigerd haar te onder-
zoeken. Dit blijkt uit een proces ver-
baal van de politie. De Inspecteur
voor de Volksgezondheid heeft de
zaak in onderzoek. De arts-advocaat
van de familie Bongers zal morgen
een klacht indienen bij het medisch
tuchtcollege in Den Haag. Joke
Bongers overleed aan een virus-in-
fectie aan de luchtwegen die stoor-
nissen aan het hartritme veroor-
zaakten.

Onlangs kwam eenDordtse waarne-
mend huisarts in opspraak nadat hij
had geweigerd een ziek 13-jarig
meisje te bezoeken. Het overleed
aan nekkramp. De arts dacht dat zij
griep had.

De-waarnemend huisarts van Joke
Bongers meende dat zij een borst-

ontsteking had en gaf haar 's mid-
dags medicijnen, 's Avonds laat
raakte zij bewusteloos en koelde
sterk af. Pas na een tweede nachte-
lijk telefoontje van het echtpaar
Bongers, om 05.45 uur, gaf de waar-
nemend huisarts het telefoonnum-
mer van een andere waarnemer, dr
K. Van deRee. Die arriveerde twin-
tig minuten later en alarmeerde een
ambulance. Joke Bongers overleed
om 07.45 uur in het Zuiderzieken-
huis.

Houding
„Al zou de waarnemend huisarts de
middag tevoren wel de juiste diag-
nose hebben gesteld en het zieken-
huis hebben gewaarschuwd, dan
nog had JokeBongers kunnen over-
lijden. Daar gaat het ook niet om,"
zegt de arts-advocaat van de ouders
Bongers, die anoniem wil blijven.
„Het gaatom de houding van de arts
die niet goed reageert op een nood-
kreet van de ouders."

’Discriminatie’
In Skopje, dehoofdstad van de zui-
delijke deelrepubliek Macedonië,
betoogden gisteren duizenden
mensen voor het Griekse consulaat
tegen de discriminatie waaraan
volgens hen de Macedonische min-
derheid in Griekenland blootstaat.
De menigte, die op 25.000 mensen
geschat werd, voerde spandoeken
mee met teksten als 'De naam van
Macedonië zal nooit uitsterven.
Een woordvoerder van de Macedo-
niërs zei dat zij de regering in Bel-
grado herhaaldelijk hebben ge-
vraagd bij de Griekse regering op
te komen voor de rechten van de
Griekse Macedoniërs.

binnen/buitenland

IRA-raket slaat
in naast café

BELFAST/CASTLEWELLAN - De
Noordierse plaats Castlewellan is
bij een raketaanval van het lers Re-
publikeinse Leger ternauwernood
aan een slachting ontsnapt. Dit
heeft een woordvoerder van depoli-
tie gisteren in Belfast verklaard.
De anti-tankraket werd dinsdag
vanuit een huis afgevuurd waar
eerst drie mensen gegijzeld werden.
De aanslag was gericht tegen een
passerende politiepatrouille maar
het projektiel, van Sovjetrussiche
makelij, kwam terecht in een sla-
gerswinkel op enkele meters naast
een drukbezochte bar.

Oostduitsers helpen bij
bouw NAVO-hangars

KOPENHAGEN - De Deense
militaire autoriteiten hebben tot
hun grote schrik bemerkt dat
een Oostduitse transportonder-
neming betrokken is bij de
bouw van NAVO-hangars. Dit
heeft de Deense krant Jyllands
Posten gisteren gemeld. „Wij
dachten dat een Oostenrijkse fir-
ma goederen voor ons zou ver-
voeren en waren enigszins ge-
schokt toen wij een Oostduitse
vrachtwagen bij het terrein za-
gen," aldus de commandant van
de Deense luchtmachtbasis Tir-
strup in Arhus. De NAVO bouwt
op de basis Tirstrup en in andere
plaatsen in Denemarken 71 han-
gars die vliegtuigen van het
bondgenootschap in geval van

oorlog moeten beschermen te-
gen aanvallen van het Pact van
Warschau. De vergising is begin
november ontdekt toen twee
Oostduitsers met een trekker
met oplegger bij de basis aan-
kwamen. Zij bleken over papie-
ren te beschikken waaruit bleek
dat hun bedrijf opdracht had ge-
kregen goederen voor de bouw
van de hangars te vervoeren. De
Oostduitsers mochten daarna

hun vrachtwagen buiten het ter-
rein van de basis lossen. „Er is
duidelijk iets mis wanneer
iemand een bedrijf uit één van
de landen van het Warschaupact
opdracht geeft mee te werken
aan de bouw van geheime NA-
VO-installaties, aldus de direc-
teur van het bouwbedrijf WTK
dat de goederen in Oostenrijk
had besteld.

CDA vindt beleid Dees ’te afwachtend’
VVD: extra bedden
in verpleegtehuizen

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De WD-fractie in de
Tweede Kamer wil 5.000 extra bed-
den creëren in verpleegtehuizen.
WD'ster Erica Terpstra deed dat
voorstel gisteren bij de behandeling
van de WVC-begroting in de Twee-
de Kamer. Staatssecretaris Dees
van Volksgezondheid kreeg bij die
gelegenheid van CDA-zijde scherpe
kritiek te verduren op zijn beleid.
Volgens de CDAer Lansink stelt

Dees zich 'te afwachtend' en 'wissel-
vallig' op.
Volgens de WD kan een vijfdevan
de patiënten die nu in een verpleeg-
tehuis wordt verzorgd, ook in een
(veel goedkoper) verzorgingstehuis
terecht. Dat levert op papier onge-
veer 215 miljoen gulden op. De bed-
den diezo vrij komen in verpleegte-
huizen kunnen worden gebruikt om
de lange wachtlijstenweg te werken
voor 'psychogeriatrische patiënten'
(demente bejaarden). Het aanstellen
van extra personeel in verpleegte-
huizen kan uit de-besparing van 215
miljoen worden betaald.
In de bejaardenoorden zouden in
het plan van de WD veel meer
mensen worden opgenomen. Vol-
gens Terpstra kan die toestroom
makkelijk worden opgevangen. De
aangekondigde sanering van het
aantal plaatsen in bejaardenoorden
zou moeten worden versoepeld, al-
dus de VVD.
Het CDA verweet staatssecretaris
Dees gisteren dat het overleg met
alle organisaties uit de gezondheids-
zorg tekort schiet. CDA-woordvoer-
derLansink noemde het beleid van
Dees 'vrijblijvend': beddenreductie
en overleg met de medische specia-
listen stagneren, terwijl de bewinds-
man voor de bezuinigingen op het
gebruik van geneesmiddelengeheel
is aangewezen op afspraken van de
bedrijfstak, aldus het CDA.

Verzekeraars:
ook Aidstest
bij arbeids-

ongeschiktheid
UTRECHT- De verzekeraars willen
ook bij arbeidsongeschiktheidsver-
zekeringen een Aidstest invoeren.
Die test moet worden uitgevoerd als
het verzekerde bedrag de 40.000 gul-
den per jaar overschrijdt en wan-
neer er sprake is van een medische
indicatie, zo blijkt uit een advies van
de NVOZ, de organisatie van onge-
vallen en ziekteverzekeraars, aan de
leden.
De regeling, waarover nog met de
artsenorganisatie KNMG wordt
overlegd, zou wat de verzekeraars
betreft in januari 1989 moeten in-
gaan. Bij levensverzekeringen van
twee ton of meer is al een Aidstest
verplicht. De NVOZ acht het toe-
passen van een Aidstest verant-
woord als uit het aanvraagformulier
en demedische keuring blijkt dat er
sprake is van een medische indica-
tie. Bij de keuring wordt de gezond-
heidstoestand van de aspirant-ver-
zekerde uitvoerig onderzocht tot
duidelijk is welke risico's de verze-
keraar loopt. De Aidstest betekent
in feite een uitbreiding van dat on-
derzoek, aldus de NVOZ.
Voorzitter E. Roscam Abbing van
de Nationale Commissie Aids Be-
strijding betreurt het dat na de le-
vensverzekeraars nu ook de verze-
keraars van arbeidsongeschiktheid
tot Aidstest overgaan. Dat de verze-
keraars dat soort maatregelen ne-
men acht hij vanuit hun standpunt
gezien begrijpelijk. Niettemin vindt
hij het een bedenkelijke zaak dat
met het Aidsvirus geïnfecteerde
mensen zich tegen steeds minder ri-
sico's kunnen verzekeren.

Nemeth nieuwe
premier van
Hongarije

BOEDAPEST - De veertig jarigt
Miklós Nemeth is gistermiddag be
noemd tot premier van Hongarije
HijvolgtKarl Grosz op, die zal aftre
den omdat deze partijleider wil bly
ven. De twee functies zijn onvere-
nigbaar. De benoemingvan Nemeth
moet vandaag door het parlement in
Boedapest worden goedgekeurd.
Nemeth geldtals een vertrouweling
en een beschermeling van Grosz.
Hij is een jonge econoom, die tot nu
toe weinig blijk heeft gegeven dui-
delijke opvattingen over de politie-
ke hervormingen te koesteren. Om-
dat hij een vertrouweling van Grosz
is, mag verwacht worden dat hij
diens beleid zal steunen. Grosz
treedt af nadat hij zelf in mei al had
laten weten dat de twee functies, die
van partijleider en van premier, niet
verenigbaar zijn.
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Partijleiding voelt niets voor Russische openheid

’Glasnost’ taboe
voor Oostduitsers

Van onze correspondent
i°NN - Radio-Moskou stond
i^dag in zijn duitstalige uitzen-

uitvoerig stil bij het verbod
°?r de DDR-autoriteiten van

* Sovjetrussische tijdschrift
'Utnik. Presentatrice Irma Ba-

zei onder meer: „Het mi-
serie voor Posterijen in de
PR heeft Sputnik van de lijst
jaden geschrapt, omdat er mis-

kende artikelen over de ge-
«üedenis in zijn afgedrukt die
*zaak van de Duits-Russische
"endschap niet dienen. Wij ho-
*n dat dit misverstand snel uit

Weg wordt geruimd".
b

Jfn milde terechtwijzing in een
affaire. Een Moskouse

Respondent in Oost-Berlijn
veel bozer. Hij zei te-Pn een Westduitse collega het

"*sPottelijk te vinden dat ieder-
in de DDR naar deWestduit-

televisie mag kijken, terwijl
jjlRussisch blad wordt verbo-
Cp en minstens vijf Russische
lis niet meer vertoond mogen

"°fden.

*Ware reden voor het Oostduit-
yerbod is de angst van de So-
listische Eenheids Partij voor

de Sovjetrussische hervormings-
politiek. Over glasnost en pere-
strojka drukt Sputnik in elk
nummer vele bijdragen af. Arti-
kelen over democratie, het on-
derwijs en maatschappelijke
zorg.

Verder verschijnen in Sputnik
regelmatig uit andere Russische
bladen overgenomen verhalen
over het verleden. Scherpe kri-
tiek wordt daarin geuit aan het
adres van Stalin, terwijl gepro-
beerd wordt begrip te wekken
voor de hervormingen van Niki-
ta Chroesjtsjov. Dat steekt depu-
riteinse Oostduitse communis-
ten, want Chroestjov is in hun vi-
sie nog lang niet gerehabiliteerd.

Doorn
Vooral de ingezonden brieven

van de 170.000 Oostduitse Sput-
nik-abonnees moeten de bejaar-
de heersers in Oost-Berlijn een
doorn in het oog zijn. Lezers pro-
beren via Sputnik antwoorden te
krijgen die hun eigen machtheb-
bers niet willen geven.

De bloei en het daarop volgende
verbod van Sputnik is illustratief
voor de nerveuze, afwijzende
houding van Oost-Berlijn. Vroe-
ger raakte het ministerie van
Posterijen de 170.000 nummers
van Sputnik aan de straatstenen
niet kwijt.

Maar dat was allemaal voor de
tijd van Michael Gorbatsjov. Na
diens machtsovername veran-
derde de inhoudvan Sputnik ra-
zendsnel. Het blad werd snel po-
pulair. In de kiosken was geen
nummer meer te krijgen en de
Oostduitse posterijen kregen

tienduizenden aanvragen te ver-
werken. De DDR reageerde. Niet
door meer bladen te verspreiden,
maar door het blad in de ban te
doen. En als het aan Oost-Berlijn
ligt voorgoed.
Het wordt steeds moeilijker voor
de Oostduitsers om betrouwbaar
nieuws over de ontwikkelingen

in de Sovjetunie te krijgen. Ter-
wijl in de Bondsrepubliek de
Prawda in het Duits verschijnt,
is het blad in de DDR alleen in
het Russisch te krijgen.

# Erich Honecker:
'...Eigen weg DDR.

Verboden
Maar dat is nog niet alles. Ook
Russische films brengen volgens
Erich Honecker de kameraden in
de DDR op het verkeerde pad.
Met Aksoldovs 'Commissaris' en
Panfilovs 'Thema' zijn twee films
uit de roulatie gehaald, die in het
kader van glasnost voor het eerst
sinds vele jaren mochten worden
gedraaid. Ook minder bekende
Russische films kwamen zonder
enige argumentatie op de DDR-
index. Eén aspect nebben de
produkties gemeen: centraal
staat de nieuweRussische open-
heid.

Met die openheid wil de ouwe
garde rond Erich Honecker niets
te maken hebben. Dat bleek heel
duidelijkbij het met veel tamtam
omgeven staatsbezoek van de
Roemeense dictator Nicolai
Ceausescu aan de DDR. Demon-
stratief werd het recht op de
eigen weg benadrukt. De Oost-
duitse en de Roemeense leiders
hebben elkaar blijkbaar gevon-
den: aan hun lijf geen glasnost.

Veilig verkeer Nederland: jaarlijks tot 300.000 gevallen

Enorm aantal doorrijders
Van onze correspondent

j^j HAAG - Het getal is schrikbarend: per jaar rijden zon
,;000 tot 300.000 automobilisten door na een ongeval zonder
jjte bekommeren om slachtoffer of schade. Ze lopen weinig,c°- Slechts 25 procent van de doorrijders kan achteraf door
Politie worden opgespoord, verdacht van het plegen van
Zeer ernstig misdrijf.

!(:(, 8 Verkeer Nederland maakt
L: grote zorgen over de normver-
Lj^g onder automobilisten. In een
*oj>--e van vijftien jaar is het aantal
rpders verdrievoudigd. Elk jaar

en vijftien mensen aan de
1^ 'gen van een verkeersongeluk,
lVp an de veroorzaker spoorloos

Èrdwenen. Van opsporing komt
i^elijks meer wat terecht. Werd

►o 116 jaar geleden nog negentig
van de doorrijders achter-

st ■ tegenwoordig komt de politieverder dan een kwart.
Ij
getallen zijn enorm en wijken
*t "dien sterk af van de cijfers uit

van het Waarborg-
ljj*s- Die instelling bespeurt welis-
LLo.°k een stijging van het aantal
Rijders, maar komt niet verder
*v j^n schatting van circa 30.000
v!i " Volgens woordvoerderRenberg van WN beschikt het
be
r Orgfonds over veel te weinig

0 Ver>s. „Zij baseren hun getallen
schadeclaims. Maar slechts een
<w klein deel van de slachtoffers

een beroep op dat fonds".

Onderzoek
vil'ijfe'g Verkeer Nederland haalt haar
tst s uit de statistieken van het

Onderzoeks enj^tnentatie Centrum (WODC)
*tet ministerie van Justitie en

\ de verzekeringsmaatschappij-
\ ''^aaruit kunnen wij opmaken
Lae officiële publikatie van het
jfborgfonds slechts een topje

de ijsberg laat zien."

<jt ri Jdenkomt het meest voor bij
t^ ltlgen tegen geparkeerde auto's.
\ ng om door terijden, is erg
i^ 1-Niemand heeft je immers ge-
*ge Hetzelfde geldt voor botsingen
tfi' 1 lantaarnpalen, stoplichten en
(Veerspaaltjes. Het lijken mis-
let onschuldige overtredingen.s HJn het niet. Voor je 't weet, rijd
Ljk door bij ongelukken", zegt
s^denberg.

Alcoholgebruik is doorgaans de
oorzaak, dat automobilisten zich na
een ongeval snel uit de voeten ma-
ken. Dat .concludeert de WN uit
het feit dat doorrijden vooral ge-
beurt tijdens deavonduren en in het
weekeinde. Andere oorzaken van
doorrijden zijn het onverzekerd be-
sturen van een auto, de angst om de
no-claimpremie te verliezen, het
ontbreken van een rijbewijs en het
hebben van een strafblad. Wouden-
berg: „Eén op de tien automobilis-
ten is onverzekerd; in totaal dus
600.000".

Veilig Verkeer Nederland bepleit
een indirecte aanpak van het pro-
bleem, met name door het alcohol-
gebruik in het verkeer terug te drin-
gen. WN is dan ook blij met de in-
voering van de ademanalyse, waar-
door de pakkans aanmerkelijk is
vergroot.

Aanpakken
Het onverzekerd rijden kan worden
aangepakt door gebruik te maken
van de computergegevens van ken-
tekenbewijzen en verzekerings-
maatschappijen. „Het is maatschap-
pelijk onaanvaardbaar, dat sinds de
invoering van de verplichte verze-
kering in 1963 geen goed controle-
apparaat is opgezet. Terwijl het toch
zo gemakkelijk is", zegt Wouden-
berg. „Een wetswijziging om ge-
bruik te kunnen makenvan de com-
putergegevens is al jaren in de
maak. Maar de kwestie ligt politiek
blijkbaar nogal gevoelig"
Het aantal doorrijders is sinds 1982
explosiefgestegen, toen de verzeke-
ringsmaatschappijen de no-claim-
korting wijzigden in een bonus/ma-
lus-regeling. Het werd toen veel
aantrekkelijker om schadevrij te rij-
den. „Op zich juichen we dat na-
tuurlijk toe", zegt Woudenberg,
„maar die nieuweregeling heeft ook
ongewenste bijverschijnselen. Men
onttrekt zich aan schades door door
te rijden".

" Door een gedurfde aanslag met
een autobom op het hoofdkwartier
van de Guardia Civil in het hart
van Madrid zijn dinsdagavond
vlak voor middernacht twee do-
den en meer dan 40 gewonden ge-
vallen. De doden zijneen man van
dertig en een kind van drie jaar.
Een bestelauto met valstrikbom
werd op het trottoir buiten het ge-
bouw neergezet en binnen secon-
den van afstand tot ontploffing
gebracht. Er ontstond een enorm
gat in het gebouw van de Guardia
Civil. De aanslag draagt volgens
een woordvcoerder alle kenmer-
ken van een actie door de Baski-
sche afscheidingsbeweging ETA.

Apparaat
Roosevelt beschikte vijftig jaar
geleden over een kleine staf in
het Witte Huis van 37 man. In de
loop der jaren is dat tot een ge-
specialiseerd en bureacratisch
apparaat uitgegroeid van dui-
zend man. De pas gekozen presi-
dent moet in de eerste weken na
zijn verkiezing personeel kiezen
en organisatorische beslissingen
nemen die het lot van zijn presi-
dentiële loopbaan kunnen bepa-
len. Ook de benoeming van zijn
overgangsteam neemt soms veel
tijd en energie in beslag. De pre-
sident moet onmiddellijk onge-
veer honderd medewerkers kie-
zen voor de belangrijkste posten
in het Witte Huis en op de minis-
teries. Zijn persoonlijke staf, de
nationale veiligheidsadviseur,
het kabinet en een reeks van on-
derministers.

De aanstaande president moet
politieke schulden afbetalen aan
diegenen die hem in zijn verkie-
zingscampagne geholpen heb-
ben. De meeste presidenten
brengen een groep van trouwe
medewerkers naar het Witte
Huis met wie ze in hun vorige
loopbaan hebben samenge-
werkt. Carter bracht een kliek
mee uit zijn staat Georgia, Rea-
gan kwam met een groep uit Ca-
lifornië. Bush heeft een voorkeur
voor medewerkers uit zijn staat
Texas. Hij doet als andere presi-
denten voor hem een beroep op
oude en vertrouwde medewer-
kers.

Presidenten benoemen niet al-
leen ministers en hun eigen per-
soonlijke staf, maar ook politiek
welgezinde hoge ambtenaren. In
totaal kan de president persoon-
lijk 3.000 benoemingen verrich-
ten. Tienduizenden meer en min-
der geschikte kandidaten wor-
den aangeschreven of melden
zich zelfvoor deze banen. Een re-
servoir voor hoge ambtenaren
zijn de 'denk-tanks' in Washing-
ton, waar vaak gespecialiseerde
ambtenaren uit vorige regerin-
gen wachten op een kans in een
volgende regering.

binnen/buitenland

Na arrestatie negen kopstukken in Madrid

Scientology-Kerk nu
toch slag toegediend

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Al sinds de oprich-
ting van de Scientology Kerk, zon
25 jaar geleden, probeert justitie in
een aantal landen de activiteiten
van deze sekte te stoppen. Na de ar-
restatie, afgelopen weekeinde in
Madrid, van negen kopstukken van
Scientology Church, lijkt de Spaan-
se onderzoeksrechter Vasquez Hon-
rubias te hebben bereikt wat een
kwart eeuw lang anderen niet is ge-
lukt. De negen, die dinsdag in af-
wachting van hun proces werden
overgebracht naar een huis van be-
waring, worden verdacht van belas-
tingfraude, oplichting en vrijheids-
beroving.

'De tweede muur van vuur overwin-
nen', dat is het levensdoel van de
Scientology-leden. Niemand, ook
van de volgelingen zelf, weet pre-
cies wat dat inhoudt, riet bereiken
van 'een opperste staat van bewust-
zijn', of 'een grote staat van helder-
heid' wordt het genoemd. Er hangt
weleen fors prijskaartje aan dit stre-
ven, zoals aan alles wat de Sciento-
logy Kerk haar volgelingen biedt.
In 1954 stichtte de Amerikaan Laf-
ayette Ronald Hubbart een 'nieuwe
religie': de Scientology Church.
Hubbart was tot dan schrijver van
science-fiction boeken. In 1950
kwam zijn boek 'Dianetica, de mo-
derne wetenschap van de geestelij-
ke gezondheid' uit, dat de grondslag
van de Scientology-leer zou wor-
den. Het doel van dianetica heet te
zijn 'personen tot een hogere staat
van bewustzijn brengen.'

Vermogen
De Scientology-kerken hebben
nooit een cent belasting betaald, ter-
wijl hun vermogen wordt geschat
op zeshonderd miljoen gulden. Zelf
beweren ze geen belasting te hoe-
ven afdragen, omdat ze opereren
onder de status van kerkgenoot-
schap. De autoriteiten gaan er ech-
ter vanuit dat Scientology een orga-
nisatie met winstoogmerk is.
In Nederland kreeg de Scientology
Church in 1980 met de belasting-in-
spectiedienst te maken. De sekte
bleek een schuld van zes miljoen
gulden te hebben, en kreeg boven-
dien nog een boete van een paar mil-
joen. Er werd beslag gelegd op de
inboedel van de gebouwen vanjde
Scientology Church in Amsterdam.
De sekte kwam deze financiële klap
weer te boven.
De stichter van de kerk overleed in
1986. Zes jaar daarvoor was hij al op
mysterieuze wijze verdwenen. De
huidige leider, Herbert Jentzsch, is
dinsdag in Madrid, met de rest van
de Scientology-top opgepakt.

De Nederlandse afdeling van de; re-
ligieuze beweging Scientology kerk
verwacht na de arrestaties van* le-
den van deze sekte in Madrid juist
een toenemende interesse van tiet
publiek. „Al die onterechte aanval-
len kweken juist grote interesse van
het publiek", zei een woordvoerder
gistermorgen in een reactie op de
arrestaties in Madrid.

Verslaafden
Naar schatting zijn er over de hele
wereld tussen de twee en zes mil-
joen Scientology-volgelingen. In
Nederland wordt dat aantal geschat
tussen een paar honderd en enkele
duizenden. In een aantal landen,
waaronder Nederland, heeft de kerk
ook afkick-kliniekenvoor drugsver-
slaafden onder de naam Narconon.
In het Narconon-centrum in Zut-
phen kan een verslaafde tegen beta-
ling van 100 gulden per dag terecht.
Volgens Scientology-leden heeft de
afkick-methode van Narconon in
vijftig procent van de gevallen suc-
ces. Medewerkers van de consulta-
tiebureaus voor alcohol en drugs
(de CAD's) bestrijden dit echter en
zeggen hun klanten altijd voor de
activiteiten van Narconon te waar-
schuwen.
Scientology-aanhangers spreken
mensen op straat aan om een gratis
persoonlijkheidstest te laten afne-
men. Bij die test wordt vaak gebruik
gemaakt van een zogenaamde
E-meter; een soort leugendetector.
Terwijl de van straat geplukte per-
soon vragen wordt gesteld over zijn
huidige en vorige levens, registreert
de E-meter elektrische stroompjes
in het lichaam. Aan de hand van die
stroompjes wordt een grafiek ge-
maakt van de geestelijke gesteld-
heid van de persoon. Wanneer uit de
grafiek 'blijkt' dat de persoon psy-
chisch labiel is, biedt de sekte een
soort geestelijke training aan.
Voor die trainingen, en vaak ook

voor de 'gratis' persoonlijkheids-
test, worden aanzienlijke geldbe-
dragen gevraagd. In ons land isvoor
een persoonlijkheidstest wel eens
20.000 gulden betaald.

Rood plastic
speelgoed

vol cadmium
DEN HAAG - Rood speelgoed en
rode plastic artikelen staan stijfvan
de schadelijke metaalsoort cad-
mium. Dit blijkt uit onderzoek ver-
richt door Konsumenten Kontèkt.
Alle grootwinkelbedrijven en tal
van producenten hebben XX . in-
middels toegezegd het cadmium zo
snel mogelijk uit de produktie te
zullen weren, aldus XX.
Konsumenten Kontakt onderzocht
80 artikelen - speeltjes en huishou-
delijke artikelen - waarvan er 52
rood waren. De rest was voorname-
lijk geel en oranje. Van derode arti-
kelen bevatte 38 procent per kilo
vijf milligram of meer cadmium* In
zestien produkten zat zelfs 1.000
milligram per kilo. In 12,5 procent
(tien produkten) van de onderzoch-
te gevallen werd ook het schadelij-
ke chroom aangetroffen in een con-
centratie van meer dan 50 milligram
per kilo. Gele produkten bleken
vrijwel cadmiurri-vrij te zijn.
Gebruik van cadmium is volgens
Konsumenten Kontakt volkomen
overbodig omdat er er hele goede
vervangende produkten zijn.

Komende president VS gaat zich zelf met beleid bemoeien

Vooral pragmatici
in regering Bush

Van onze correspondent
WASHINGTON - Een voortzet-
tingvan hetReagan-tijdperk met
een minder ideologischeen meer
pragmatische inslag. Dat is het
beeld dat George Bush van zijn
toekomstige regering oproept.
Amerikaanse regeringen liggen
lam tussen de verkiezingen en de
inauguratie van de nieuwe presi-
dent. De scheidende president
beperkt zich in het interregnum
tot afscheidsrecepties en andere
ceremoniële verplichtingen, ter-
wijl zijn opvolger het nieuwe
team voorbereidt.

Vroeger had de gekozen presi-
dent vier maanden de tijd om in
allerust zijn mensen uit te kiezen
en de politieke prioriteiten te be-
palen. Maar in de moderne we-
reld kan Amerika niet zolang be-
stuurloos dobberen. Daarom
heeft de gekozen president sinds
in 1952 Eisenhower aan de macht
kwam slechts twee maanden om
de overgang voor te bereiden.

Niet ver van het Witte Huis tim-
mert het overgangsteam van
George Bush met een staf van
rond 500 man en een budget van
73 miljoen aan het president-
schap van George Bush, dat op
20 januari volgend jaar begint.
Presidenten organiseren het Wit-
te Huis in overeenstemming met
hun persoonlijke stijl en wensen.
Jimmy Carter wilde zijn eigen
baas zijn, en benoemde daarom
geen chef-staf voor het Witte
Huis. Reagan bemoeide zich
nauwelijks met de dagelijkse
gang van zaken en beschikte
over een team dat alles tot in de-
tails voorbereidde, zodat de pre-
sident alleen maar uit een paar

gemakkelijk te vatten opties
hoefde te kiezen.

Verandering
Meestal is 'verandering' het mot-
to van een nieuwe president. Het
is bijna traditie dat op ministe-
ries het roer wordt omgegooid
om de verandering te benadruk-
ken. George Bush heeft het voor-
deel dat hij voor het eerst in zes-
tig jaar een partijgenoot opvolgt
die hem goed gezind is. Bush
heeft daarom veel minder be-
hoefte met een schone lei te be-
ginnen dan Ronald Reagan die
Carter opvolgde, of Carter die na
Watergate in het Witte Huis
kwam.

Bush neemt een aantal ministers
en hoge ambtenaren van Reagan
over. De oude ministers van Fi-
nanciën, Onderwijs, en Justitie
zullen aanblijven. Maar de mede-
werkers van Bush laten duidelijk
doorschemeren dat Bush geen
tweede Reagan wordt. De nieu-
we president isvan plan zich veel
actiever op te stellen. Hij zal zich
in tegenstelling tot zijn voorgan-
gerwel met de dagelijkse leiding
in het Witte Huis bemoeien.

Reagan had weinig belangstell-
ling voor buitenlandse politiek,
Bush heeft minder belangstel-
ling voor binnenlandse politiek.
Uit de belangrijkste benoemin-
gen van Bush blijkt dat hij voor-
namelijk een beroep doet op
pragmatische Republikeinen,
met uitzondering van de conser-
vatieve, briljante, maar onbere-
kenbare chef-staf voor het Witte
Huis, John Sununu, en in minde-
re mate de ministervan Defensie
John Tower.

Het is een voordeel voor George
Bush dat hij al acht jaar in het
Witte Huis heeft gewerkt. Dat
maakt de overgang soepeler dan
bij zijn voorgangers het geval is
geweest. Maar Bush kampt met
het probleem dat zijn verkie-zingscampagne hem dreigt op te
breken nog voordat hij zijn ambt
kan aanvaarden. De verkiezings-
belofte van Bush om onder geen
voorwaarde de belastingen te
zullen verhogen, heeft bij de in-
ternationale economische ga-
meenschap het vertrouwen in de
Amerikaanse economie onder-
mijnd en de vraag opgeroepen
waar dan wel het geld vandaan
zal komen dat nodig is om het
enorme begrotingstekort weg te
werken. Meer dan enige gekozen
president voor hem moet Bush
in het overgangstijdperk al actie-
ve politiek bedrijven en met een
economisch plan komen nog
voordat hij klaar is met het for-
meren van zrjn regering.

" George Bush:
'...Geen tweede Reagan'.

(ADVERTENTIE)

| Alle pasjes met dit
vignet worden razendsnel

bediend door de
Amro Geldautomaat^

De Amro Geldautomaat helpt u razend-
I \ËË g\ i^\C I sne*aan e'^- a&en nacnt staat mJvoor

W Wf\ l^t u klaar. Ook als u cliënt bent van 'n andere
JÉk ÈkW \JF bank. Pasje invoeren, PIN-code intoetsen

%kt¥lr\m I% I en u hebt binnen 30 seconden uw geld.
(■■■■■■^■J U vindt een geldautomaat in ons kantoor :

Heerlen, Promenade 297.

Amro Bank (||jl
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groente- en fruitafdeling in onze winkels is alleen 't allerbeste goed genoeg. iekkeSree sult panje I ±20°gramOOO bakje 189
Al 25 jaar lang. Via-via inkopen vindt Jan Linders niet vers genoeg. En daarom ziet u liOUfiÖUdö "%«%

Nu !" nu
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Protest tegen
uitbreiding
STER-tijd

*WiERDAM - De Vereniging Der^riandse Dagbladpers (NDP)
*Urn net overbodig is de maxi-dZendt"d van de STER uit teen tot 15 procent. De NDP
>ei ".er minister Brinkman vanL, en Cul-
Pom op gewezen dat zijn
fee "emen een „niet geringe" nade-
fcehiüj cd °P de positie van de,dPers zal uitoefenen.
m tor-mhblio Ste^ m een woensdag ge-L e r̂de mededeling dat binnen
prS p labeleid de belangen van
feWf °.mroep tot nu toe redelijk in
G°°rUv'Jn gebracnt-Dat evenwicht
»t l j J de verdere uitwerking van
fcbra ?ld niet in gevaar te worden
sjn s^ht- Minister Brinkman heeft(L.: rever> tot verhoging van de
l*ocemUrn"STER-zendüJd naar 15
tut wj °Pgenomen in een voorstel
*°rdt van de Mediawet-Daar

0r
°P dit moment door betrok-

fever .S^nisaties commentaar op ge-
%£* NDP stemt wel in met
docent vJ ke verr»oging naar 8a 10
4&H rl- zo nemen de mogelijkhe-
%r(jere een halt toe te roepen aan
lig gaande vercommercialise-
"Hlrn„ a,n net bestaande publiekeuePbestel

AmroNetherlands
Fund draaide goed

NarL DAM - °e intrinsiekeNd Van het Amro Netherlands
fend. e u

rn de eerste helft van het lo-
Ntntb°ekjaar, de periode van 1
!fer ?} met 31 oktober, met 21,70
Sdeei ccl gesteSen tot 66-29 Per

Hbends zegt Soed geprofiteerd te
tfge|

n Van het koersherstel in de
*e lt0p

en maanden. Op de verhoog-
l«notsrsen is geleidelijk aan winst
Jiate en. terwijl daar in mindere

cht aßndelen voor zijn terugge-
loop *:et percentage van het ver-
*pgei dat in kas bleef is daardoor
tot 6 4 Per» van 2,8 procent op 1 mei

rt Procent eind oktober.

Schuitema
blijft Spar-lid
S&F?ORT - Het vrijwillig-fi-He! ljf Schuitema blijft lid van
*ün D

er"ging De Spar. Het bestuur
!*gginp

SPar heeft besloten de op-
%„ gsProcedure niet op gang te

°m geen onnodiêe schade
e te brengen aan de orga-n met name aan de Spar-de-

I m ndel- Het bestuur blijft echter
*% ®r^erheid ernstige bezwaren
S. \(\ tegen het handhaven van
hoth aatschap van de SHM-
\lrian<lels van Schuitema, nu
& " (Albert Heijn, Etos, Alberto)

Pro erderneidsbelang bezit van
K^ent in Schuitema.

BURS-
OVERZICHT
Vreindelijk
cQTERDAM _ De Amster-
<W e effectenbeurs is er woens-
her'n geslaagd het voorzichtige

Van de vorige dag vast te
t>er nen te vergroten. Koplo-
voojVas opnieuw Nedlloyd, die
&ejj u ,orduurde op een artikel in

' waarin een winst per
*ieht van f46 in het vooruit-
de Wordt gesteld. Ook Verka-
stijg rraste met een forse koers-

i^ 'i^t erop of de markt een bo-
ordt eft bereikt en er gezocht
<la a ' naar een niveau, waarvan-
stijg we weer wat kunnen gaan
t>e n> zo hoopte een handelaar.
*cht ndelijke stemminë blijft

n°^ steeds een wankele
?o|a Voor een blijvend herstel
tyQr .§ de omzetten niet groter
k\v gp5n- De omzet in aandelen
Scha weer niet verder dan een
Vmele f 338 miljoen. De alge-
hUme stemmingsindex sloot 1,1. 'l noger op 97,8.
'2j] oyd bereikte een prijs van
"het '^0, wat f 4,30 toevoegde aan
°ok i van de vorige daS- dat

erd *°rs boger was. Pakhoedr 9(ï fl»80 meegetrokken tot

tio^^de kwartaalcijfers van Na-
het ?i® Nederlanden, die rond
WeJ| lddaguur bekend werden,
§ih en vertaald in een koersstij-
ch4Van f0.60 op f63,10. Bran-
(wf^loot Amev, die een zeer
de beiden winststijging meld-
fet-, erd echter twee kwartjes la-
verhandeld op f 51,30.
Hq g °Pvallende stijger was ook
% f|°yens, die f 1,70 hoger sloot
Al '50-
-"W reageerde aanvankelijk

bet nieuws dat haar meer-
d dsbelang Schuitema bin-

V?H t ar"Organisatie mag blij-
tjj1~,ater zakte het kruideniers-

f^4n61 twee dubbeltjes tot
'Mn Uitgever Wegener kon
%>? Verder aantrekken tot f 155.
'58Rner werd f 1-3° d"urder op
du en Wolters Kluwer noteer-
t, , hoger op f 150.
°kk»Mge

er moest als éénvan de wei-
hh Vertiezers een achteruitgang
y*eekwartjes op f21,80 slik-
Uer ast in de markt lagen on-hb' eer Wessanen, Koninklijke
kh Norit- Holland Amerika
WjnV ri»lip en Ahrend. De Boer
Wy steeg verder en(s/** 5.80 tot f61,50.

Ondernemers in
Bondsrepubliek
zwaarst belast

KEULEN - De ondernemers in
de Bondsrepubliek Duitsland
betalen binnenkort in vergelij-
king met hun buitenlandse con-
currenten de meeste belasting.
Dit is de conclusie van een on-
derzoek van het Westduitse eco-
nomisch instituut IW, dat woens-
dag is gepubliceerd. De situatie
in de Bondsrepubliek wordt ver-
geleken met die van zeventien
andere landen.

Door de derde fase van de belas-
tinghervormingen in de Bondre-
publiek vermindert de totale be-

lastingdruk op de ontvangen
winstvan de ondernemingen per
1 januari van 70,8 tot 66,2 pro-
cent. In Oostenrijk, het land
waar thans een winstbelasting
geldtvan 76,4 procent, hoeven de
ondernemingen echter vanaf 1
januari volgend jaar nog slechts

49,6 procent belasting te betalen.
In tien van de onderzochte lan-
den hoeven de ondernemingen
slechts winstafhankelijke belas-
tingen te betalen. Ondernemin-
gen in de Bondsrepubliek moe-
ten met het huidige percentage
van 70,8 tweemaal zoveel belas-
ting op de geboekte winst beta-
len dan de concurrenten in
Groot-Brittannië, Spanje en Ne-
derland. Volgens het onder-
zoeksinstituut worden de win-
sten van ondernemers in Frank-
rijk en Japan met meer dan vijf-
tig procent belast.

beurs van amsterdam slotkoersen/optieburs

Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 85,00 85,60
Ahold 84,60 84,40
Akzo 144,50 144,80
A.B.N. 41,30 41,30
Alrenta 161,70 161,80
Amev 51,80 51,30
Amro-Bank 76,30 76,40
Ass. R'dam 139,50 139.30
Bols 134,20 136,00
Borsumij W. 105,00 106,00
Bührm.Tet. 54,60 55,70
C.S.M.eert. 60,70 62,00
Dordtsche P. 202,50 203,00
Elsevier 57,50 58,80
Fokker eert. 22,30 21,80
Gist-Broc. c. 38,90 40,50
Heineken 139,20 140,30
Hoogovens 61,80 63.50Hunter Dougl. 71,20 72,00
Int.Müller 61,80 6190
KLM 38,00 38,20
Kon.Ned.Pap. 41,80 43,80
Kon. Olie 219,50 220,20
Nat. Nederl. 62,50 63,10
N.M.B. 177,50 178.30
Nedlloyd Gr. 217,00 221,30
Nijv. Cate 70,00 71,00
Océ-v.d.Gr. 263,00 268,00
Pakhoed Hold. 88,20 90 00
Philips 30,70 30,70
Robeco 93,40 93,60
Rodamco 153,30 153,40
Rolinco 87,90 88,10
Rorento 60,00 60,00
Stork VMF 23,20 24,00
Unilever 112,40 112,60
Ver.Bezit VNU 87,10 87,20
VOC 29,10 29,30
Wessanen 77,90 80,90
Wolt Kluwer 148,50 150,00

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 26,50 26,70
ACF-Holding 51,30 51,90
Ahrend Gr. c 145,30 147,50
Alg.Bank.Ned 42,10 42,10
Asd Opt. Tr. 23,10 23,00
Asd Rubber 8.10 8,20
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 60,00 60,20
Aut.lnd.R'dam 54,00 54,00
BAM-Holding 210,00 212,00
Batenburg 63,00 63,00
Beers 106,00 107.50
Begemann 52,50 52,50
Belindo 419,00 419,00
Berkels P. 4,60 4,55
Blyd.-Will. 21,20 21,40
Boer De, Kon. 241,50 245,50
de Boer Winkelbedr. 55,70 61,50
Boskalis W. 9,20 9,20

Boskalis pr 7,30 7,35
Braat Bouw 899.00 89900
Burgman-H. 3010,00 300000 a
Calvé-Delftc 751,00 748,00
Calvépref.c 4120,00 4120,00
Center Parcs 55,50 55,50
Centr.Suiker 60,50 6200
Chamotte Unie 9,70 9,90
Cindu-Key 99,50 98,00
Claimindo 405,50 405 50
Cred.LßN 64,00 64,00
Crown v.G.c 61,20 63,00
Desseaux 176,50 178.30
Dordtsche pr. 200.50 200,70
Dorp-Groep 38.00 38,00
Econosto 164.00 166 50
EMBA 100,00 105,00 b
Enraf-N.c. 39,00 39,50
Eriks hold. 275,00 280,00
Frans Maas c. 49,00 49,30
Furness 60,50 .61.00
Gamma Holding 57,50 57,50
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 25,00 24,90
Geveke 34,10 3410
Giessen-de N. 72,00 73,00
Goudsmit Ed. 140,00 138,00
Grasso'sKon. 70,50 70,00
Grolsch 108,00 108,00
GTI-Holding 132,50 134,00
Hagemeyer 68,20 68,50
H.B.G. 164,50 165,00
HCS Techn 10,50 11,30
Hein Hold 118,00 119,00
Hoek's Mach. 143,00 144,00
Holdoh Hout 422,00 425 00
Holec 14,70 14 50
HAL.Tr. b 717,00 725 00
Holl.Am.Line 720,00 73400
Heineken Hid 118.00 119,00
HolLSea S. 1,28 128
Holl. Kloos 280,00 280,00
Hoop en Co 10,00 10,10
Hunter D.pr. 2,00
ICA Holding 17.00 17,00
IGB Holding 31.00 31,00
IHC Caland 15,70 15,60
Industr. My 147,00 14900
Ing.Bur.Kondor 585,00 582,00
Kas-Ass. 30,40 30,10
Kempen & Beg. 198,00
Kempen Holding 14,60 15,00
Kiene's Suik. 1220,00 1220,00
KBB 68,30 68,50
KBB (eert.) 67,80 67,30
Kon.Sphinx 57,60 57,80
Koppelpoort H. 249,50 245,00
Krasnapolsky 148,00 148,00
Landré & GI. 35,80 36,50
Macintosh 40,00 40,00
Maxwell Petr. 550,00 552,00
Medicopharma 59,00 59,50
Melia Int. 5,90 5,90
MHVAmsterdam 17,10 17,10

Moeara Enim 960,00 961,00
M.Enim 08-cert 12460,00 12460,00
MoolenenCo 30,70 31,00
Mulder Bosk. 39,00 39,00 a
Multihouse 9,90 9,90
Mynbouwk. W. 409,00 408,00
Naeff 225,00
NAGRON 44,50 45,00
NIB 450,00 450,00
NBM-Amstelland 11,40 11,50
NEDAP 241,50 242,00
NKF Hold.cert. 193,00 196,00
Ned.Part.Mij 28,10 e 28,50
Ned.Springst. 7000,00
Nont 513,00 518,00
Nutricia 213,00 215,00
Orco Bank c. 75,00 75,50
OTRA 386,50 387,00
Palthe 139,50 139,50
Polynorm 88,00 86,50
Porcel. Fles 112,00 112,00
Ravast 51,30 51,30
Reesink 54,50 55,40
Riva 43,40 43,40
Riva (eert.) 43,20 43,40
Samas Groep 53,00 52,00 a
Sanders Beh. 72,50 73,00
Sarakreek 34,40 34,50
Schuitema 1070,00 1070,00
Schuttersv. 99.00 99,00
Smit Intern. 21,90 22,30
St.Bankiersc. 24,50 24,60
Telegraaf De 349,00 350,00
Text.Twenthe 202,00 203,00
Tuhp Comp. 64,50 66,70
Tw.Kabel Hold 104,00 105,90
Tw. en Gudde 95,00 95,00
Übbink 71,50 73,00
Union Fiets. ' 16,10 16,50
Ver.Glasfabr. 200,00 203.00
Verto 57,00 57,20
Volker Stev. 39,50 40,50
Volmac Softw. 81,70 81,50
Vredestein 17,50 17,40
VRG Gem.Bez. 159,00 159,00
Wegener Tyl 153,50 155,00
Westlnvest 17,80 18.00 f
Wolters Kluwer 148,20 150,00
Wyers 53,00 53,20

Beleggingsinstellingen
ABN Aand.f. 64,00 63,80
ABN Beleg.f. 51,90 51.50
Aldollar BF $ 20,50 20,50
Alg.Fondsenb. 205,00 205.00
AllianceFd 11,50 9,10
Am ba 40.80 40,80
America Fund 232.00 235,00
AmroA.inF. 89,10 89.10
Amro Neth.F. 62,60 62,80
Amro Eur.F. 60,30 60,30
Amvabel 94,80 94,80

AsianTigersFd 50,00
Bemco Austr. 59.80 61,00
Bever Belegg. 25,60 25,60
BOGAMIJ 117,50 116,70
Delta Lloyd 36,00 36,50
DP Am. Gr.F. 20,60 20,60
Dp Energy.Res. 32,00 32,00
Eng-H011.8.T.1 1120,00 1120,00
EMF rentefonds 68,00 67.80
Eurinvest(l) 105,00 105.00
Eur.Ass. Tr. 5,00 5,05
EurGrFund 47,70 47,70
Hend.Eur.Gr.F. 146,00 146,00
Henderson Spirit 64,50 64,50
Holland Fund 56,50 56.80
HolLObl.Fonds 129,30 129,30
HolLPae.F. 97,00 96,50
Interbonds 592,00 592,00
Intereff.soo 30,70 30,60
Intereff.Warr. 203,00 203.80
JapanFund 36,70 36,70
MX Int.Vent. 63,40 63,20
Nat.Res.Fund 1235,00 1231,00
NMB Dutch Fund 30,60 30,60
NMB Oblig.F. 36,50 36,50
NMBRente F. 101,30 101,40
NMB Vast Goed 35,50 35,70
Obam, Belegg. 178,00 179,50
OAMF 14,70 14,70e
Orcur.Ned.p. 47,50 47,30
Prosp.lnt.High.l. 10,50 10,60
Rentalent Bel. 1356,50 1356,60
RentotaalNV 31.00 31.00
Rolinco cum.p 99,50 99,50
ScLTech 17,15 17,15
Technology F. 16,00 17,00
Tokyo Pac. H. 234.50 235,50
Trans Eur.F. 62,00 61,70
Transpac.F. 491,00 491,00
Uni-Invest 117,00 117,00
Unico Inv.F. 79,70 80,00
Unifonds 24,70 24,80
Vast Ned 120,00 120,00
Venture F.N. 38,50 38,50
VIB NV 84,10 84,10
WBO Int. 74,00 74,00
Wereldhave NV 202,00 203,50

Orig. n.amerik. aandelen
Aliied Signal Ind 32,00 32,50
Amer. Brands 52,50 53,00
Amer. Expres 26,75 26,70
Am.Tel.& Tel. 27,75 28,60
Ameritech 92,20 92.00
Amprovest Cap. 127,00 127,00
Amprovest Ine. 230,00 230,00
ASARCO Ine. 25,60 26,10
Atl. Richf. 77,00 77,90
BAT Industr. 4,40 4,40
Bell Atlantic 70,30 70,20
BellCanEnterpr 38,00 37.70
Bell Res.Adlr 1,40 1,40
Bell South 39,20 39,20

BET Public 2,28 2,28
Bethl. Steel 20,75 20,50
Boeing Comp. 61,60 61,80
Chevron Corp. 45,50
Chrysler 25.00 25,50
Citicorp. 24,75 25,00
Colgate-Palm. 43,00 43,20
Comm. Edison 32,00 32,20
Comp.Gen.El. 385,00 388,00
Control Data 17,00 17,50
Dai-Ichi Yen 3190,00
Dow Chemieal 83,80 84,00
Du Pont 81,10 81.00
Eastman Kodak 45,40 45,00
Elders IXL 3,62
Euroact.Zw.fr. 220,00 220,00
Exxon Corp. 42,10 42,60
FirstPaclnt 1,30
Fluor Corp. 20,00 20,00
Ford Motor 49,60 50,30
Gen. Electric 43,60 44,20
Gen. Motors 80,30 81,30
Gillette 33,80 33,00
Goodyear 48,50 48,00
Grace & Co. 25,40 25,00
Honeywell 60,00 59,60
Int.Bus.Mach. 115,90 117,10
Intern.Flavor 45,50 46,40
Intern. Paper 44,00 44,40
ITT Corp. 49,10 49,00
Litton Ind. 69,50 69,50
Lockheed 39,20 39,30
Minnesota Mining 59,00 59,00
MobilOil 41.90 42,60
News Corp Auss 11.50 11,00b
Nynex 65,20 64,80
Occ.Petr.Corp 25,70 25,50
Pac. Telesis 29,70 29 40
P-& O. ® 6,00 6,00
Pepsico 39,40 39,40
Philip Morris C. 94,50 94,50
PhiU. Petr. 18,20 19,00
Polaroid 34.50 34,30
Privatb Dkr 235,00
Quaker Oats 50,25 50,00
RJR Nabisco 86,00 b 84,50
St.GobinFfr 541,00 530,00
Saralee 45,00 44,00
Schlumberger 33,00 33,00
Sears Roebuck 40,00
Southw. Bell 40,10 40,00
Suzuki (yen) 709,00 709,00
Tandy Corp. 41,50 40,75
Texaco 45,25 45,90
Texas Instr. 35,20 35,75
TIP Eur. 1,61 1,61
Toshiba Corp. 982,00 982,00
Union Carbide 24,90 25,30
Union Pacific 61,00 61,00 dUnisys 25,60 25,60■ USX Corp 26,10 26,30
US West 55,80 56.00
Warner Lamb. 71,80 72,80
Westinghouse 50,50 51,50

Woolworth 51,00 50,60
Xerox Corp. 55.00 55,00

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 44,00 44,00
Am. Home Prod. 157.00
ATT Nedam 54,50 55,00
ASARCO Ine 33,00 -
Atl. Richf. 148,00 151,00
BoemgCorp. 117,50 118,50
Can. Pacific 31,00 30,50
Chevron Corp. 93,50
Chrysler 47,00 47,50
Citicorp, 47,50 47,50Colgate-Palm. 83,00 83,00
Control Data 30,00 31.00Dow Chemieal 160,00 163,00
EastmanKodak 87,00 86,00
Exxon Corp. 81,50 81,50
Fluor Corp. 36,50 38,50
Gen. Electric 82,60 83,00
Gen. Motors 157,00 158.00Gillette 67,00 66,00
Goodyear 95,00 95,00
Inco 55.00 55,00d
I-B.M. 220,00 222,00
Int. Flavors 93,00
ITT Corp. 96,50 96,00
Kraft Ine 185.00 185,00
Kroger 105,00 105.00
Lockheed 76,00 76,00
Merck & Co. 105,00 105,00
Minn. Min. 114,00 114,00
Pepsi Co. 75,00 75,00
Philip Morris C. 180,00 180,50
Phill. Petr. 35,50 35,00
Polaroid 67.00 67,00
Procter & G. 150,00
QuakerOats 101,00 101,00
Schlumberger 64,00 64,00
Sears Roebuck 77,00 V6.00
Shell Canada 60,00 61,50
Tandy Corp. 79,50 79,00
Texas Instr. 68,00 69,00
Union Pacific 118,00 115,00
Unisys Corp 50,00 49,00
USX Corp 52,00 52,50
Varity Corp 4,00
Westinghouse 97,00 99,00
Woolworth 97,00 97,00
Xerox Corp. 103,00 103,00

Warrants
Akzo 35,10 35,80
AMRO warr. 5,40 e 5.40
Asia Pac Gr F. 4,45 4,50
Bogamij 9,70 9,60
Falcons Sec. 12,00 12,15
Honda motor co. 2000,00 2050,00
K.L.M. 85-92 117,00 119.00
Philips 85-89 37,00 38,00

St.Bankiers a 3,10 3,10
St.Bankiers b 4,10 4,10

Euro-obligaties & conv.
10/4Aegon 85 102.70 102,70
Aegon warr 14,50 14,70
10>^ABN 87 99,25
13Amev 85 98,75 98,75
13Amev 85 98,60 98.30
10AmevBs 103,60 103,60
11 Amev 86 99,80
14V4Amro87 99,75 99,75
13Amro-BankB2 103,25 103,25
10/2Amro 86 98.00
10Amro 87 98,50
5% Amro 86 101,10 101,10
Amro Bank wr 23,50 23,50
Amro zw 86 70,75 70,75
9 BMH ecu 85-92 102,75 102.25
7 BMH 87 98,25 98,25
11 CC RaboB3 104,25 109,25
9CCRabo 85 105,70 105,70
7 CCRabo 84 108,30 108,30
lO'/BEEG-ecu 84 101,30 101,30
9*iEIB-ecu 85 106,75 106,25
12/2 HIAirl.F 96,00 96,00
12 NIB(B) 85-90 103,00 103.00
11 1/* NGU 83 104,70 104,70
10NGU 83 102,00 102,00
2'A NMB 86 86,75 86,90
NMB warrants 28,75 28,75
83/iPhil. 86 98.25 98,25
6% Phil.B3 96,00 96,00
H'AUn.Becumy 86 99,00 99,00
12'/<Unü. 98,00 98,00
43/4 Akzo 69 209,50 210,00
5'A Amro 69 392.00
5% Gist 69 440,00 450,00

Parallelmarkt
Alanheri 15,00 15,10
Berghuizer 46,20 45,70
Besouw Vanc. 36,50 36,30
CB Oblig.F.l 102,00 102,00
CB Oblig.F.2 102.00 102,10
CB Obug.F.3 103,40 103,40
De Drie Electr. 26,70 25,80
Dentex Groep 27,80 27,50
Dico Intern. 77,50 77,50
DOCdata 32,00 32,00 e
Geld.Pap.c. 65,00 66,50
Gouda Vuurv c 56,00 56,20
Groenendijk 25,00 24,70
Hes Beheer 195,00 195,00
Homburg eert 3.50 e 3,60 e
Infotheek Gr 18,10 18,30
Interview Eur. 7,20 7,20
Inv. Mij Ned. 39,10 39,10
KLM Kleding 24.30 24.50
Kuehne+Heitz 24,80 25,00
LCI Comp.Gr. 32,30 32,50

Melle 279,50 282,00
Nedschroef 63,50 63.70
Neways Elec. 8,60 8,60
Pie Mcd 10,90 10.90
Simac Tech. 14.60 15,00
TextLite 5.10 6,30
Verkade Kon. 270,00 300,00
Weweler 70,00 71,20

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. si.

Abn c jul 45,00 207 1,70 1.60
abn p jul 45,00 277 5,50 a 5,30
akzo c jan 150.00 197 3.70 3.90
akzo c jan 160.00 213 1,70 1,60
akzo p jan 140,00 147 2,80 2,20
akzo p jan 150,00 202 7,90 7,50
buhr c jan 55,00 156 2,10 3,00
buhr c apr 55,00 162 3,50 430
dFI p dcc 190,00 200 I.loa 1.10
d/Fl p dcc 195,00 215 2,50 3.00
eoE c dcc 235,00 251 4,20 6,00
eoE c dcc 240,00 461 2,40 3.20
eoE c dcc 245,00 128 1,20 1.60
eoE p dcc 235,00 276 4,40 a 2,60
eoE p dcc 240,00 133 7,50 4,80
eoE p jan 230.00 144 4,60 3,20
eoE p jan 250,00 244 15,90 13,00
goud c feb 420,00 172 14,00 15,00
goud c feb 440,00 263 6,00 b 6,00b
goud p feb 400,00 438 4,00 4,00
goud p feb 420,00 144 9,00 8.50
giSt c jan 40,00 239 2,10 2,80
giSt c jan 45,00 753 0,90 1,20
giSt c apr 40.00 824 3.90 4.40
giSt p jan 45,00 163 6,30 5,00
hoog c jan 60.00 183 5.00 6.00
hoog c jan 70,00 445 1,40 1,60
hoog p apr 70,00 160 10,50 a 9,00a
kim c jan 40,00 169 1,10 U0
knP c jan 40,00 465 3,00 a 4,50
knP c jan 45,00 200 0,70 1,30
knP c apr 40,00 166 4,00 5,20b
nlw p mei 105,00 250 3,60 3.60
nlw p aug 100,00 750 1.30 a 1.00
nlw p aug 105.00 250 4.00 a 4,00
nly p n9l 102,50 500 3,50 a 3.70
phil c jan 30,00 299 1,50 1,50
phil c apr 35,00 289 0,90 0,90
phil c jul 30,00 370 250 2,90
phil c 093 30.00 310 7.60 7,70
phil p 093 30.00 322 6.20 6,00b
ohe c jan 220,00 147 6,50 6,50
olie c jan 230,00 267 2,40 2.50
ohe c jan 240,00 175 1,00 1.00
olie c apr 260,00 142 1,30 a 1,20
olie p jan 220,00 172 4.80 4.60
unil c jan 120.00 329 1.90 1,90
unil p jan 110,00 275 2,50 2,20
umi p jul 110,00 286 7,00 6,50

KonsumentenKontakt kritiseert oliemaatschappijen:

Klant merkt niets van
lagere benzinekosten

DEN HAAG - De oliemaat-
schappijen laten de klant on-
voldoende meeprofiteren van
de dalende kosten voor hun
grondstoffen. Ondanks de
prijsdaling zijn de winstmar-
ges van de oliemaatschappijen
dit jaar gestegen in vergelij-
king met vorige jaren.De prijs
aan de pomp zou met 4,5 cent
per liter kunnen dalen.Dit zegt
Konsumenten Kontakt na be-
rekening van de winstmarges
begin november.

XX heeft al eerder kritiek geleverd
op het prijsbeleid van de oliemaat-
schappijen. Door de sterk dalende
olieprijzen op de wereldmarkt en de
lage dollarkoers zijn de grondstof-
kosten behoorlijk gedaald, maar
kostprijs voor de klant is niet ge-
noeg gedaald, zo vindt XX.
In 1985 bleek volgens deze organisa-
tie uit berekeningen van Shell dat
de winst van de maatschappij en de
tussenhandel 21 cent bedroeg per li-
ter superbenzine. XX heeft begin
november dezelfde rekensom op-
nieuw gemaakt met de huidige
marktprijs en dollarkoers en kwam
uit op een winst van 25,5 cent per li-
ter, 4,5 cent hoger dan in '85. XX
concludeert dat deze winstmarge
direct naar de oliemaatschappijen
vloeit, omdat gebleken is uit contac-
ten met pomphouders dat hun
winstmarges niet gestegen zijn. XX
vindt dat die marge in mindering
gebracht moet worden op de prijs
die de consument betaald.
Een woordvoerder van Shell, met
eèn aandeelvan 30 procent in de Ne-
derlandse benzineverkoop de abso-
lute marktleider, zei het .jammer"
te vinden dat Konsumenten Kon-
takt „zo ongenuanceerd" in de
openbaarheid is getreden met zijn
standpunt over de benzineprijs.
„Konsumenten Kontakt begrijpt
kennelijk niet precies hoe de benzi-
neprijs tot stand komt", aldus de
Shell-woordvoerder.
Shell erkent dat de marge voor de
oliemaatschappijen bij het vaststel-
len van de benzineprijs iets hoger is
dan een jaar of drie geleden. Vol-
gens Shell gaat het om een verho-
ging met drie tot vier cent, terwijl
XX over 4,5 cent spreekt. Die mar-
geverhoging was volgens Shell ech-
ter nodig voor verschillende extra
investeringen, onder andere op mi-
lieugebied.

Minder animo bouw
premiekoopwoningen

DEN HAAG - De aannemers die
voor eigen rekening premiekoop-
woningen bouwen en zelfverkopen,
zien er niet veel meer in om daar-
mee in 1989 door te gaan. Dit blijkt
uit een brief van de Nederlandse
Vereniging van Bouwondernemers
aan staatssecretaris Heerma van
Volkshuisvesting. Daarin valt te le-
zen dat het vooral in het westen van
het land tamelijk zinloos wordt om
dergelijkewoningen te bouwen om-
dat voor de toegestane prijs geen
aanvaardbare kwaliteit meer te le-
veren is. Vanaf 1 januari 1989 mogen
premiekoopwoningen in de Rand-
stad niet duurder zijn dan 142.000
gulden. In de rest van het land is
132.000 gulden de maximumprijs.
Dit jaar liggen die bedragen nog
6.000 gulden hoger. De onderne-

mers wijzen erop dat de bouwkos-
ten de laatste vijf jaar met 12 pro-
cent gestegen zijn. De maximale
verkoopprijzen zouden dus eerder
omhoog dan omlaag moeten, vin-
den zij.

economie

Viergranen-ei
verovert markt

BARNEVELD - Het Genootschap
van het Ei heeft iets nieuws uitge-
broed; het viergranen-ei. Dit sinds
kort geïntroduceerde ei bezit een
hoger gehalte aan meervoudig on-
verzadigde vetzuren dan het tradi-
tionele ei en werkt zodoende choles-

terol-verlagend. Dat wordt bereikt
door de hennen alleen zuiver plant-
aardig voedsel te voeren. Volgens
de Eier Verkoop Koöperatie (Eive-
ko) in Barneveld is hier min of meer
sprake van „de kip met de gouden
eieren".
Directeur J. J. van Duren van Eive-
ko voorspelt het gezondheids-ei,
waarvan wordt verwacht dat het te-
vens het gat in de markt opvult, een
gouden toekomst. Volgens zijn zeg-
gen zijn de reacties van consumen-
tenzijde tot dusver uitsluitend posi-
tief. Ook al ligt de prijs van het vier-
granen-ei hoger dan die van de nor-
male eieren. Het nieuwe ei is ver-
krijgbaar als scharrel- en als batte-
rij-ei. Een doosje met tien batterij-
viergranen-eieren kost doorgaans
veertig cent en gevuld met scharrel-
eieren zestig cent meer dan doosjes
met traditionele eieren. Die hogere
prijs komt zowel door het duurdere
voer voor de hennen als door de re-
gelmatige kwaliteitscontrole, zoals
die door TNO wordt uitgevoerd.
De eerste die belangstelling heeft
getoond voor het nieuwe ei, is het
Ahold-concern. Inmiddels is het
viergranen-ei, zij het alleen in schar-
rel-uitvoering, in vrijwel alle Albert
Heijn-fïlialen verkrijgbaar. Voorals-
nog wordt er vanuit gegaan, dat het
viergranen-ei tien tot vijftien pro-
cent van de totale markt zal bestrij-
ken.

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 23-11-1988 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:

GOUD: onbewerkt ’ 25.850/26.350,
vorige ’ 25.910-/26.410, bewerkt ver-
koop ’ 27.950, vorige ’ 28.010 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 340-/ 410, vori-
ge ’ 340-/ 410; bewerkt verkoop ’ 450
laten, vorige ’ 450 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 1,88 2,00
Brits pond 3,43 3,68
Belg. frank (100) 5,20 5,50
Duitse mark (100) 110,50 114,50
It. lire (10.000) 14,25 15,65
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Can. doUar 1,55 1,67
Franse fr. (100) 31,70 34,20
Zwits. fr. (100) 131,75 136,25
Zweedse kr. (100) 30,75 33,25
Noorse kr. (100) 28,25 30,75
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill (100) 15.70 16,30
Spaanse pes (100) 1,62 1,77
Gneksedr. (100) 1,21 1,41
Finse mark (100) 45,75 48,75
Joeg. dinar (100) 0,01 0,06
lers pond 2,86 3,11
Jap. yen (10.000) 156,25 161,25

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 1,94125-94375
Brits pond 3,5525-5575
Duitse mark 112,740-790
Franse franc 32,970-3,020
Belg. franc 5,3785-3835
Zwits. franc 134,175-225
Japanse yen 159,69-159,79
Ital. hre 15,160-210
Zweedse kroon 32,270-320
Deense kroon 29,195-29,245
Noorse kroon 29,820-29,870
Canad. dollar 1,61375-61625
Oost. schill 16,0250-0350
lers pond 3,0060-0160
Spaanse pes 1,7130-7230
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1,6710-6810
Hongk.dollar 24,80-25,05
Nieuwz.dollar 1,2575-2675
Antill.gulden 1,0750-1050
Surin. gulden 1.0750-Jl5O
Saudische rial 51.55-51,80
Ecu gulden 2,3335-3385

Symposium over ’1992’

Regeling voor
consumptief
krediet nodig

AMSTERDAM - Zonder echte har-
monisatie van wetgeving op het ge-
bied van consumptief krediet in de
landen van de Europese gemeen-
schap leidt devrijheid van vestiging
en dienstverlening na 1992 tot con-
currentievervalsing. Dat betoogde
de voorzitter van de Vereniging van
Financieringsondernemingen in
Nederland (VFN), mr. W. Hoekstra,
woensdag tijdens een symposium
over consumptief krediet in Neder-
land en „1992". Dat werd gehouden
ter gelegenheid van het 60-jarig be-
staan van de VFN.
Hoekstra constateerde dat de EEG-
landen op verschillende wijze uit-
voering geven aan de richtlijn voor
consumentenkrediet, zodat van een
echte harmonisatie geen sprake is.
Bovendien vallen buitenlandse kre-
dietinstellingen na 1992 alléén on-
der het toezicht van hun „eigen"
centrale bank, ook voor hun ver-
strekking van consumptief krediet
in Nederland, terwijl de Nederland-
se financiers wel onder het toezicht
van het ministerie van economische
zaken vallen. Dat department krijgt
uit hoofde van de nieuweWet op het
Consumentenkrediet volgens
Hoekstra onvoldoende greep op de
kwaliteit van de kredietverstrek-
king door buitenlandse geldschie-
ters.

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 269,7 272,0
alg.-lokaal 261.8 264,8
internationals 278,2 279,7
industrie 235,3 238,8
scheep/luchtv. 214,5 216,8
banken 335.3 335,6
verzekering 561,1 564,0
handel 447,6 449,5
cbs obl.index 117,4 117,4
rend. staatsl. 6,02 6,02
waarvan 3-5 jr 5,87 5,87
waarvan 5-8 jr 6,05 6,05
waarv.s langst 6,26 6,27
rend. bng-len. 6,45 6,45
rend. banklen. 6,02 6,01

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen woensdag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
dezelfde dag):

Akzo 144,80-145,20(144,80)
Kon Olie 219,70-220,70(220,20)
Philips 30,60gb-31,00 (30,70)
Unilever 112,60-113,00(112,60)
KLM 38,20-38,40 (38,20)

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 2078.77 898.67 182.55 786.46
Hoogst 2103.49 922.20 183.38 798.18
Laagst 2071.48 897 17 181.90 784.10
Slot 2092.28 919 48 182.67 794.65
Winst'
verlies +14.58+21.56 —~ +8.53

Donderdag 24 november 1988 ♦7

Het grootste gecomputeri-
seerde koersenbord in Euro-
pa werd deze week op de ef-
fectenbeurs van Frankfurt
in gebruik genomen. Het
bord kan niet alleen de koer-
sen tonen, maar is ook in
staat grafieken te laten zien.

(ADVERTENTIE)

TZLLILI van Hooren kantoorcentrum b.v.

Geleenstraat 40-48 ' 'SS' BUREAUSTOELEN

(ADVERTENTIE)

Automatisering
van/voor
het MKB

Akerstraat 62, Heerlen
Tel. 045-718815

Limburgs dagblad
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Duitsland 1
\ tDF-lnfo Arbeit und Beruf.

Tagesschau und Tagesthe-

Ujrrt "oetbal: Uitwedstrijden van de
'& ironde van de UEFA-cup.
K. Urnschau.
''S !,udio 1.
\ persoverzicht.Ta9esschau.\%s,jq tagesschau.
\ na Moca * die Tochter des
i^r Venhalters. Braziliaanse serie
V.de roman van Maria Dezonne

*Üo |Co Fernandes. Af1.43.
Ws»sPecial (4). Klassik - Made in
ha " special over klassieke Ameri-l>e auto's.
'lS ,'e Trickfilmschau.
Tt 'ch,*Christian Hahn. Kinderse-rie G°'d-
v Mission Terra. Kinderprogram-
hi r Au,0Plot 'n grösster Not.

?S la9esschau.oiJn 'andarra. serie. Afl.: FluchtE»Ausweg.
i"3q 'a9esschau.
"s> eer und Heu*e. Actualiteiten.
X». a|con Crest. Serie. Afl.: In de

k"0 Jl[°9r3fnma-overzicht.
U Jj )Tagesschau.

w Schlag auf Schlag. Presenta-
m *

S-Hinhch Casdorff.
\ °er 7. Sinn.
DrQg ""Scheibenwischer. Cabaret-
},%rfmma van en met Dieter Hilde_

Heimkehr - Helm-ie l Documentaire over emigranten
Ar,riün weg tussen vaderland en de
«O Republiek Duitsland.
■"0 la9esthemen.Ia9esthemen. Actualiteiten.

Oorothea Merz. Tv-film van

Tankred Dorst en Ursula Ehler, met
Sabine Sinjen, Dieter Wernecke, Fritz
Rasp, Dieter Kirchlechner e.a. Regie:
Peter Beauvais. (herh.).

01.05 Tagesschau.
01.10-01.15 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans Joachim Ku-
lenkampff;

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

15.30 ""Teletekst-overzicht.
15.50 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
16.00 Die Schlümpfe. Tekenfilmserie.

Afl.: Die Baume wachsen nicht in den
Himmel.

16.10 Pfiff. Jongerensportprogram-
ma.

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

17.10 ""Tele-lllustrierte. Actualitei-
ten, sport en amusement.

17.45 Agentin mit Herz. Serie met
Kate Jackson, Bruce Boxleitner, Be-
verly Garland e.a. Afl.: Spuren aus
dem Jenseits.

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

18.30 Agentin mit Herz. Vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Das waren Hits. Presentatie:

Hans-Jürgen Baumler. Met: Boney
M., Lena Valaitis, Christian Anders
e.a.

20.00 Gustl Bayrhammer in Weiss-
blaue Geschichten. Rund ums Okto-
berfest. Vanavond: 1. Der Fremde. 2.
Das Schlitzohr. 3. Der Lausbub. 4.
Der Künstler.

21.00 Abenteuer Forschung.

21.45 Heute-journal.
22.10 Polit-Poker auf Spitzbergen.

Reportage over de politieke verhou-
dingen tussen Oost en West op de
eilandengroep Spitsbergen.

22.55 Vor den Augen der Welt. Ame-
rikanse tv-film uit 1977 van Mei
Stuart, met Michael Lerner, Frederic
Forrest, Doris Roberts e.a. (herh.).

01.00-01.05 Heute.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
\ ," en CAI-abonneesanalen zie schema exploitant
L
%% wit programma
h " stereo geluidsweergave
t^ * tweetalig bij stereo-app.

* teletekst ondertiteling

TELEVISIE
sj^'and 1: 5 26 29. 46 51 53 en 5

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 46Duitsland 2: 21. 29. 35 en 37Duitsland 3 WEST: 39, 48, 50. 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
BelgiëTV 1: 10en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3en 8
België Télé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26, 36.46 en satellietSat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33. 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
S.Oq Schooltelevisie.nen en dochters. Australi-
*% Serie, met Pat McDonald, TorniV?rds. Rowena Wallace e.a.18- (herh.).
\ r9us. Praatprogramma waarinan RomPaey de mediadoorlicht.
lSrj\°uw: Jessie de Caluwé.

ïu !emandsland. Herh.17-45l7-45 '-O- Herh.
S ïieuws-'""S d Tak- Animatieserie. Afl: 208.
W.'ons. Afl.: Plons en de rodde-'«.,>r. Herh.
Fe °e Muppets. Poppenshow met
'"«5 lst Lynn Redgrave.
W'fng Fu. Amerikaanse serie
\> A avid Carradine, Keye Luke, Phi--s'V,n.ea.ca- Afl.: Althéa.

Pending door derden. Pro-
Vjol3 van de Agrarische TV- en
MoUw Mededelingen en programma-

"lo i!ieuws.
"lS £unst-zaken.
%r °9er-Lager. Spelprogramma
\e

ln *"cc duo's het tegen elkaartartan aan de hand van speel-so & " Presentatie: Walter Capiau.
Mg i norama-Vs entz en zonen- 11-delige
'srni| 6 ron' ek van een wijnbouwers-
frj3jLle 'n het Markgraferland tussen
i,,,, °ürg en Bazel. Met Ernst Schrö-

der, Hannelore Elsner, Gerd Baltus
e.a. Afl.ll en slot: Geheim huwelijk.

22.30 Nieuws.
22.45 De slachting. Australische do-

cumentaire van Bob Plasto over een
afslachting van de aborigines van
Australië in 1928. Met: Ray Barrett,
Martin Vaughan, John Lee e.a.

23.35-23.40 Coda. Un sospiro, van
Liszt, uitgevoerd door Catherine July,

piano

" Helen Morse in 'Caddie'
(België/TV 2-20.15 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

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

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

16.35 Die Schwarzwaldklinik. Duitse
serie. Afl.: Udo's Entschluss.

17.20 Nature of things. Natuurserie.
Afl.: De poolbeer.

17.45 Airwolf. Amerikaanse serie.
Afl.: Birds of paradise. Le Van, de
neef van Hawke roept zijn hulp in om
tante Minh op te sporen. Het blijkt dat
alle sporen leiden naar de exclusieve
nachtclub Nick's Paradise.

18.30 The Real Ghostbusters. Te-
kenfilmserie gebaseerd op de speel-
film Ghostbusters. Afl.: Shanna!

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Zoef
vindt Woefdram.

19.00 ""David, de kabouter. Teken-
filmserie gebaseerd op 'De Kabou-
ters', van Rien Poortvliet en Wil Huy-
gen. Afl.: Het zwarte meer.

19.25 Inpakken en... Voortzetting van
de tocht in het spoor van Willem en
Mary. Presentatie: Cees van Dronge-
len.

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

Afl.4. Met zijn laatste geld huurt Ri-
chard een boormachine in de overtui-
ging dat er een bron onder zijn land
verborgen ligt. Ondertussen sterft zijn
kudde schapen echter uit.

21.25 De sterkste man van de we-
reld. Strijd om de titel: De sterkste
man van de wereld. Presentatie en
commentaar: Jack van der Voorn en
Arno Vermeulen.

22.25 AVRO op het Binnenhof. Poli-
tieke rubriek. Presentatie: Marijn de
Koning.

22.55 L.A. Law. Serie. Afl.: The long
goodbye. Arnie Becker heeft de echt-
scheidingszaak van lichaamstrainer
Dan Sapin in handen. Tegelijkertijd
vraagt hij hem advies om zijn uiterlijk
wat te verfraaien.

23.40 " «Ontdek jeplekje. Vanavond
Schiedam. (Herh.).

23.55-00.00 Journaal.

" Sylvia Millecam en Edwin Rutten in 'Klokhuis. (Nederland
3- 19.00 uur)

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik. (32).
08.10-11.50 Schooltelevisie.
16.35 ""Teletekst-overzicht.
17.00 Bilder aus der driften Welt

18.00 Telekolleg 11. Cursus sociolo-
gie. Les 10.

18.30 Het programma met de muis.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
19.40 Raamprogramma van de re-

gionale studio's.
20.00 American graffiti. Amerikaan-

se speelfilm uit 1973 van George Lu-
cas, met Richard Dreyfuss, Paul le
Mat, Charlie Martin Smith e.a. (In het
Duits nagesynchroniseerd)(herh.).

21.45 West 3 Aktuell.
22.00 Reiseziel Geschichte. Der Sec

Genezareth, een historische terug-
blik.

22.45 Jakub der Glasmacher. Tsje-
chische tv-film in dertien delen. Afl.:
Wasser. Met: Ludek Munzar, Barbara
Svobodova, Petr Kostka e.a.

23.45 Nachgespielt. Die Farbe der
Erinnerung, filmportret van de schil-
der Zoran Music.

00.25-00.30 Laatste nieuws.

" Dieter Wernecke en Sabi-
ne Sinjen in 'Dorothea
Merz'. (Duitsland 1 - 23.00
uur)

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: 103.9 en 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 e n 102 1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
18.50 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a.
Af1.619.

19.15 Sinja Mosa. Braziliaanse serie
met Lucelia Santos, Ruben de Falco,
Chica Xavier e.a. Af1.68.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Kwidam. Videospelletje met

Marleen Gordts.
20.15 Caddie. Australische speelfilm

uit 1976 van Donals Crombie,'met
Helen Morse, Takis Emmanuel, Jack
Thompson e.a.

22.00 Sprechen Sic Deustch? Afl.:
Guten Appetit. Presentatie: Jos Wil-
mots, Ingrid Scheller-Rabe en Marie-
ne de Wouters.

22.30-23.30 Tennis. Samenvattende
reportage van de kwartfinales. Com-
mentaar: Dirk de Weert.

België/RTBF 1
14.00 Schooltelevisie. 16.50 Schoolte-
levisie. 17.45 Vacaturebank. 18.10
Nouba, nouba, met Madame Pepper-
pote en Draghetto. 18.30 Jamais deux

sans toi, gevarieerd informatief pro-
gramma. 19.00 Journaal. 19.03 Ce
soir, Waalse actualiteiten. 19.30 Jour-
naal. 20.05 Autant savoir, informatieve
serie. Vandaag: Thuisverpleging. 20.25
Class. Amerikaanse speelfilm uit 1982
van Lewis John Carlino, met Jacqueli-
ne Bisset, Rob Lowe, Andrew McCar-
thy, e.a. 22.00 Le monde du cinéma.
Filmrubriek. 23.00 Laatste nieuws.
23.30-23.40 La pensee socialiste. Poli-
tieke uitzending.

TV5
16.05 Brèves. 16.10 Quand la liberté
venait du ciel. 16.30 Bonjour, Bon Ap-
pétit. 17.00 Récréation. 17.30 Des chif-
fres et des lettres. 17.55 Brèves et Mé-
téo Européene. 18.00 Ciné-Club. 19.30
Papier glacé. 20.00 Théatre. 22.00
Journal Télévisé. 22.30 Météo. Euro-
péene. 22.35 Apostrophes. 23.45 Us-
huaia. 00.15-00.45 Papier Glacé.

programma’s donderdag
televisie en radio

Nederland 1
ilJ3-05 Nieuws voor doven en
(^'horenden.

iwe'9hbours. Australische serie.
Ijjd - Ramsay Street zindert van dek*- Dat wekt niet alleen wellust,
l^f ook irritaties.

(5 (n")Zeg 'ns AAA. Comedy-se-
Kwissen. Herh.

iv. '"-Werkjournaal. Presentatie:
tJj* Patricio en Pieter Jan Hagens.
'■Is olv popeye. Tekenfilm.
(jj Journaal.
k,, hter het nieuws. Actualitei-P*riek.

fcj^vide en zijn vriendjes. Bel-
lTJ*Canadese tekenfilmserie. Afl.:
MS r\

fl ipe Smurfen. Tekenfilmserie,
(v Grappig is niet altijd leuk (1).
tH. Snorkels. Tekenfilmserie.
'<1 r?e,er 's verliefd op Tadah.
~, °oes. tekenfilmserie. Afl.: Boes
Ito^ar net.§ Journaal.
Sj **De baas in huis. Amerikaan-jCornedyserie. Afl.: Een uitgesteld

KrJ'bal. Sam is door Jesse uitge-
C/M om naar het schoolbal te
V <~->nrn'ddelijk zijn er mensen, die
*oofn net beste te weten wat ze

aantrekken.bl Spelprogramma ge-
l,jQe "teerd door Peter Jan Rens.
\ (n')Zeg 'ns AAA. Comedyse-
W en schitterend tuinameub-
*e||j|fnt- Mien en Koos hebben nau-
kj*s ruimte voor al de prijzen dieze
ifjn° )nnen hebben. En wat doe je met
",,. 'uinameubelement als ie geenCsh„eb,?
n, Konsumentenman. Consu-

Presentatie: Frits

'^ ""Cagney and Lacey. Ameri-
'6'leri6 serie' Afl,: Schimmen uit het
3«tif Chris is in een restaurant
tj.'96 van een overval. Ondanks

bemoeienis weet de dader te

ontsnappen. In afwachting van het
onderzoek dat tegen haar wordt inge-
steld, gaat ze met verlof.

22.30 Journaal.
22.40-23.20 ""Kippevel. Muziekpro-

gramma. Vandaag: Nick Cave, Billy
Bragg en een interview met Phil Col-
lins n.a.v. de film Buster.

9Alyssa Milano en Tony
Danza in 'De baas in huis.
(Nederland 1 - 19.21 uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30 Kijk, hier woon ik. Les 5.,
10.00 Voorzichtig breekbaar. Les 4.
10.30-10.55 Monumintesoarch yn
Fryslan. 3-delige serie over de mo-
numentenzorg in Friesland. Deel 2:
Monumenten van het gezag.

11.00-11.30 Het Nederlandse land-
schap V.O. Les 2.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Paspoort. Programma in het

Servokroatisch en het Nederlands.
18.15 Stone throwers. Tweedelige

film over de Palestijnse volksopstand
in Intifada. Deel 1.

18.30 Ca va?. Cursus Frans voor be-
ginners. Les 9.

19.00 (TT)Het Klokhuis. Informatief
jeugdprogramma.

19.15 (TT)Jeugdjoumaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 Sex, werkt dat? Discussiepro-

gramma.
21.15 De boer op. 4-delige documen-

taire serie over de samenhang tussen
de vele problemen in het agrarisch
circuit. Afl.: De boerenorganisaties.

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

22.15 Ze zijn weer eens gekwetst.
Spreker: Jan Vis.

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55-23.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland3SWF
08.20 Tele-Gymnastik. Les 33

08.30 Telekolleg 11. Cursus sociolo-
gie. Les 10: DDR - Wirtschaft und Ge-
sellschaft.

09.00-10.40 Schooltelevisie.
17.00 30 Minuten für Lehrer und El-

tern. Informatieve serie. Vandaag:
Veranderingen van de levenscyclus
van het gezin. Afl.: Kleine Kinder -Schulkinder.

17.30 Telekolleg 11. Cursus sociolo-
gie. Afl. 10. (herh.).

18.00 Het programma met de muis.
18.28 Henrys Kater. Tekenfilmserie.

Afl.: DerZirkus. (herh.).
18.33 Fauna Iberica. Natuurfilmserie.

Vandaag: Familie Wolf. (herh.).
18.56 Het Zandmannetje.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 astadt im Würgegriff. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1952 van Robert
Wise, met JohnForsythe, Joan Cam-
den, Harold J. Kennedy e.a.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Die Macher. Serie. Vandaag:
Computer-Lady, portret van Marianne
Eyrich.

21.45 Sport unter der Lupe. Films,
feiten en opinies.

22.30 Einsatz in Manhattan. Kojak,
Amerikaanse serie met Telly Savalas
als Kojak. Afl.: Ein todsicheres Ge-
schaft.

23.15 Ohne Filter extra. Robben Ford
und Band. Presentatie: Felix Parbs.

00.15-00.20 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.00 La pensee socialiste. Politieke
uitzending. 19.30 Journaal met simul-
taanvertaling in gebarentaal. 20.00
Tennis: Belgische indoorkampioen-
schappen tennis te Heysel, heren en-
kelspel. Commentaar: Michel de Ville.
22.00-23.00 Capitale culturelle de l'Eu-
rope: Madrid, portret van de Spaanse
hoofdstad Madrid.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Teleshop.

09.30 Programma-overzicht. 09.35 Dr.
Dolittle. Afl.: Dr. Dolittle und Romeo,
derBulle. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 Ge-
neral Hospital. Afl.: Sorgen urn Jeremy.
10.50 Koehen mit SAT 1. 11.00 SAT 1
Bliek. 11 .05 Die siebente Nacht. Ameri-
kaanse western uit 1954 van David
Butler, met Guy Madison, Joan Wel-
don, James Whitmore e.a. 12.40 Tele-
thema: Natur. 13.00 Tele-Börse. 14.00
Programma-overzicht. 14.05 Arme mit
den roten Haaren. Afl.: Die Sonntags-
schule. 14.30 Mork vom Ork. Afl.: Die
Zeitungsente. 14.55 Der Goldene
Schuss. 15.05 General Hospital. Afl.:
Banges Warten. 15.50Koehen mit SAT
1. 16.00 SAT 1 - Teleshop. 16.25 Der
Goldene Schuss. 16.35 Die Leute von
der Shiloh Ranch. Afl.: Die Tercells ge-
gen Shiloh. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45
Sat 1 - Ihr privates Programm. 17.50
Bezaubernde Jeannie. Afl.: Hajis Sohn.
18.15 Glücksrad. 18.45 SAT 1 Bliek.
19.00 SAT 1 Wetter. Aansl. Program-
ma-overzicht. 19.10 Adderly. Ameri-
kaanse detective. Afl.: Der kostbare
Sarg. 20.00 SAT 1 Bliek. 20.10 Cagney
& Lacey. Afl.: Traver auf dem Revier.
21.00 SAT 1 Bliek. 21.10 Herkules, der
Sohn der Götter. Italiaans/Franse
avonturenfilm uit 1961 van Mario Caia-
no. 23.00 SAT 1 Bliek. 23.10 Telethe-
ma: Kultur. 23.25 Die jungenTiger von
Hongkong, Duitse speelfilm uit 1969
van Ernst Hofbauer, met Robert
Woods, Veronique Vendell, Werner
Pochath e.a. 01.00-01.10 Programma-
overzicht.

SSVC
12.30 Schools.
12.45 Schools.
13.00 Children's SSVC.
13.15 Two by two.
13.30 Chain Letters.
14.00 Nieuws en weerbericht.
14.30 Neighbours.
14.50 Favourite Walks.
15.15 Take the High Road.
15.40 Children's SSVC.
16.00 Dogtanian.
16.20 Beat the Teacher.
16.35 Chegwin checks it out.
17.05 Return of the Antelope.
17.30,Blockbusters.
17.55 Familyties.
18.20 Emmerdale Farm.
18.45 Nieuws en weerbericht. ,
19.00 Scène Here.
19.20 Doctor Who.
19.45 Me and my Girl.
20.10 Tomorrow's World.
20.40 Bread.
21.10 The Equalizer.
21.30 Cool it.
23.00 Question time.
00.00-01.10 International Snooker

Radio 1 radioleder heel uur nws. 7 03 AVRO s
radiojournaal met om 7.33, 8.08 en
8 30 Nieuwsoverz.; 7.50 Economi-
sche ml E. Peereboom; 8.25 Fi-
nanc. nws. 9.05 Arbeidsvitaminen.
1050 Leuterkoek en zandgebak
11.05 Arbeidsvitaminen. 12.05 De
burgemeester is jarig 12.56 Me-
ded. voor land- en tuinbouw 13.08
AVROs Radiojournaal 14.05 Ko-
peren Ko en Nikkelen Nelis. 16.05
Echo-magazine 18.35 Man en
paard 19.02 KRO's Country-time
19.55 Column. 20.02 Voor wie niet
kijken wil. 22.30 Co + Menno's ma-
gazine. 23.05 Met hetoog op mor-
gen. 0.02 Truc Light. 1.02 EOs
Country Uur 2.02 Voorwie niet sla-
pen kan. 3.02 Gospel van toen.
4.02 De ochtend-mix 5.02-7.00
Wakker op weg.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.03 Het le-
vende woord 7.10 Vandaag...don-
derdag. 8.03 Hier en nu. 8.54 Ont-
moeting. 9.03 Wie weet waar Wil-
lem Wever woont? 10 03 Plein pu-
bliek. 11.30 Heer en meester.
12.40 Middagpauzedienst. 13 03
Hier en nu. 13.20 Lichte muziek.
15.03 NCRV Coupe soleil 16.03
De Familieshow. 17.03 Hollandse
hits. 19.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 7.30 De ha-
vermoutshow. 9.03 TROS gouden
uren 12.0350 Pop of een envelop.
1403 De nationale hitparade top
100 18.03Driespoor. 19.02TROS
Dance Trax. 21.00 De CD show.
23.02-24.00 Sesjun.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming.
(8.00 Nws ). 9.00Veronicas mees-
terwerken: Boston Symphony Or-
chestra olv Seiji Ozawa mmv koor
en sol. 10.30 Muziek voor miljoe-
nen. 11.57 Veronicas meesterwer-
ken - vervolg. 13.00 Nws. 13.02
Nederland Muziekland Klassiek.
Gesprek met Han de Vries, hobo.
14.00 Metrononium in 'konsert.
1530 Zeggen en schrijven 16 00-
-20 00 De beweging met om 16.00
Muziekactualiteit; 16.15 Concert:
Radio Symfonie Orkest olv Jan
Stulen; 17.00 Het Portret: Herman
Strategier. 1800 Nws. 18.02 Mu-
ziekactualiteiten; 1840 De leesta-
fel; 19.10 Nieuwe platen en cd's;
19.30Het Feuilleton: Wagner op de
vlucht (4). 20.00 Nws. 20.02 De
wandelende tak: nieuwe opnames.
21.00-24 00 Het Podium met om
21.00 Specials en novitsiten; 22.00
Jazz concert: Chris Hinze & Karna-
taka College of Percussion; 23.00
Audio Art.

Radio 5
630-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25
Waterstanden 9.30 De afvalbak.
KRO: 10.00 De zonnebloem. 11.00
De 50+ Seniorenshow. 12.00Nws
12.05 Kruispunt. 12.20 Tussen de
regels. 12.30 Veertig jaar werken
aan eenheid. 12.53 In gesprek met
de bisschop. 13.00 Nws. 13.10De
Derde Wereld 13.40 Da Capo.
14.00 Klasse. 15.00 Damokles
16.00 NOS Cultuur 16 45 NOS

Cultuur Special: Dirk Hartog-prijs.
17.25 Marktberichten. 1730
Scheepspraat INFORM. V.D
RIJKSOVERHEID: 1735 Postbus
51. 17.56 Meded en schippersbe-
richten. 18 00 Nws. 18 10 KRO-lite-
rair: Lezen voor de lijst. 18.40Turks
progr. 19 00 Progr. voor buitenl
werknemers 20.30 You're welco-
me. 21.00 Aids: medisch en so-
ciaal. 21 30 Pronto. 22.00 Grafi-
sche technieken 22.30-23.00 Filo-
sofen

3 SAT
17.20 Mini-Ziss. Jeugdjournaal. 17.30
Rappelkiste. Afl.: Du bist mem Freund.
18.00 Sportzeit. 19.00 Heute. 19.22
3Sat-Studio. 19.30 ■ Der Kommissar.
Afl.: Der Geigenspieler. 20.30 Rund-
schau. Politiek programma. 21.15 Die
stillen Stars. Nobelprijswinnaarsen hun
privé-leven belicht door Frank Elstner.
Vandaag: Prof. Rudolf Mössbauer, na-
tuurkundige. 21.45 Kulturjournal. 21.53
Sport-zeit Nachrichten. 22.00 Zeit im
Bild 2. 22.25 ■ lm Dunke der Nacht.
Amerikaanse speelfilm uit 1956 van
Maxwell Shane. 23.50 3sat-Schlagzei-
len.

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

19.00 Family Aftair.
19.28 Times Headline News.
19.30 Emergency.
20.28 Times Headline News.
20.30 You Only Live Once.
22.12 Uniroyal Weather report.
22.15 Superstars of Wrestling.
23.13 Times Headline News.
23.15 RAC Rally of Great Britain.
23.45 Davis Cup Tennis.
00.40 "«Canada Calling.
00.57 Uniroyal Weather Report.
01.00 Isaac Stern plays Beethoven.
01.50 Science and Technology.
02.00 Bruckner's Symphony No.B.
03.20-06.20 Landscape Channel.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel. gast v.d. dag en mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02 en 11.02
Kort Nws. 12.05-12 56 Middagma-
gazine: Limburg aktueel, Consu-
ment, agenda en muz 13 05,
.14.02, 15.02. en 1602 Kort Nws
17.02Reg weerber. 17.05 Limburg
aktueel, agenda en muziek. 17.25
Anno toen: geschiedenissen uit
Limburg. 17.55 Kort Nws. 18 05-
-18.07 Aankondigingen.

BRT2
05 30 De eerste ronde. (6.00, 6.30,
7.00, 8.00 Nieuws, 7 30 Nieuws en
RVA-ber.) 09 00 Muziekboetiek
10.00 Nws. 10.03 Parkeerschijf

(10.30 In het Spionnetje) 11.55
Mediatips. 12.00 Limburg '88.
13.00 Nws. 13.10 Het schurend
scharniertje. 13.15 Roddelradio
1400 Hitbox. 17.00 Focus 17 10
Amazone. 18.00 Over stuur. 19.00
Nws. 19.10 Funky Town. 22 00
Nws. 22.05 Boem Boem 23.30-

2 00 Twee tot twee

WDR4
4.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillion 12 07
Gut aufgelegt 14.05 Auf der Pro-
menade 15.00 Cafe-Konzert.
16 05 Heimatmelodie. 17.00 Musi-
kexpress 20.05 Zwischen Broad-
way und Kudamm 21 00 Musik
zum Traurnen 22.30-4 05 Nach-
texpress

satelliet
RTL Plus

06.00 Guten Morgen Deutschland.
Gevarieerd magazine.

09.12-10.00 Die Springfield Story.
(Herh.).

12.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:
Jahrmarkt des Schreckens. Herh.

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

Prozesse. Amerikaanse serie. Afl.:
Die Venusschmetterling. Herh.

14.05 Programma-overzicht.
14.10 Heimatmelodie. Volksmuziek.

Herh.
14.55 Programma-overzicht.
15.00 Der Mann aus Atlantis. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Der Mudworm.
(herh.).

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
Economisch magazine.

16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.45 Heute bei uns.
16.50 RTL aktuell.
16.55 Spiegelei. Spelprogramma.

Presentatie: Uwe Hübner.
17.30 Popeye. Tekenfilm.
17.35 Sketchotel.
17.50 RTL-Spiel.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Das 40.000 Dollar Ding. Herh.
18.45 RTL aktuell.
19.03 Karlchen.
19.10 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Der Militarputsch. (herh.).
20.00 Weerbericht.
20.10 Der Engel kehrt zurück. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Der vergessene
Held.

21.05 Der grosse Minnesota-Über-
fall. Amerikaanse western uit 1972
van Philip Kaufmann, met Cliff Ro-
bertson, Robert Duvall, Luke Askew,
6 a

22.40 RTL aktuell.
23.05 Die Woche. Gesprek met Geert

Müller-Gerbes.
00.05-00.10 Betthupferl.

Super Channel
07.00 Super Channel News.
07.15 European Business Weekly.
07.45 Super Channel News.
08.00 Supertime.
09.00 Sons and daughter. .
09.25 Capitol.
09.50 Everyday Yoga.
10.00 Cover Story.
10.25 Baby and Co.
10.50 Spiceof Live.
11.20 Blizzard's Wizard Woodwork
11.50 Play it Safe.
12.00 Foley Square.
12.30 Kateand Allie.
13.00 World of Photography.
13.25 Goodyear Weather.
13.30 Sons and Daughters.
14.00 Onedin Line.
14.55 Goodyear Weather.
15.00 Power Hour.
16.00 Supertime.
17.00 Tracking.
18.00 Super Channel News.
18.15 Classic concentration.
18.40 Kate and Allie.
19.10 Touristic Magazine.
19.40 Videofashion!
20.10 Goodyear Weather.
20.15 Super Channel News.
20.30 American College Football.
21.30 NBA Today.
22.00 Super Dutch Football.
23.05 Super Channel News.
23.25 Goodyear Weather.
23.30 World of Golf.
23.40-00.40 Chart attack.

Belg. Rundfunk
6 30 Radiofrühstuck 7 15Wunsch-
kasten '7 30 Regionalmagazin
7 45 Veranstaltungskalender 8 10
Presseschau 8.30 Besinnliche
Worte 9 00 Regionalmagazin 9 05
Musikexpress. 10.00 Gut aufge-
legt. 12.00 Musik bei Tisch. 12.15
Veranstaltungskalender 1230
Presseschau 1300 Frischauf
14.05 Schulfunk: Biologie 14.20
Musikzeit heute: Country and Wes-
tern. 15 00 Nachmittagsstudio
16.05 Spotlight 1705 Oldiekiste
18 00 Regionalnachnchten. 18.40-

-20 00 Jazz. .
Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer 11 00 Musikali-
scher Apentif 12 00 Is ja 'n Ding.
14.00Viva 16.00 Entenjagd 17 00
Musikduell. 17 50 Sportshop 18.00
Musikduèll. 19.00 Prima 20 00-
-1.00 Ein junges Musikprogramm.
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tel. 045-32107^
Vr. en za. 20 u.
Zo. 18 en 20 u.

Ma. t/m wo. 20.30 «■
EDDIE MURPH

HijTüekteen <"$" &■<*"*" vmuw die zijn fret tel».'***,
intellect kan Hf andefi"

jÊ prikkelen 3-^

Jij. ''mmTbSlJm^rM 'IJK. ■ W^i^w ul'

Vr. t/m zo. 22.15 U-

-2e succeswe**
SCHWARZENEGO*

EEN MAFFESMERISUfl.
OTCAC^ENOTKHHAiWAGEWUtTMOSKOUMAKB'
JACHTOPEEN MOORDENM"
ALSTEAMZpZEPASECIff

GEVAARLIJK!

BELPSW __^

Te k. grenen TIENË^I
REAU en lamp, tel
611636.
Te k. leren BANKsI;
bruin 3+2zits ’ 850,- >"*»045-228324.

Zoekt u ccf1

complete
keuken?

Wat dacht -
hiervan:

geen 30 tot &
maar 50 tot 6Ö1

korting! j

(en soms zelfs me6l
Spiksplinternieuw*]

keukens dietijdelijk in
showrooms hebt>e .

gestaan. Kom nu W

Hom
Keukenmagazl'

Loperweg 8, Ec£'
Tel. 04754-6188

hd mmmL.m "IJ verwacht: Ii jtj- /S g-g-. Jmamimjimmmmlw SSS ■! "I. MOONWALKER f / f 7 It's the story of a man, H JU! HIdSCOPERAP^ (Michael Jackson): 15 dcc f f _
/ J , w„m,„ JnA , kv". Hn^»>l^Hll^^fl »"^ >■ I """^t" JL/JHr»

»■ J |.AWORLD APART \f?/S a woman and a rabbit H..99 H " T-~*%WL. l.spónmJnriTKrabbé \^'x 'n a tnangleof trouble. \U\Mm\\ l■ J I*=]lll Itl ZONDAGMORGEN

I^l aan de kassa verkrijgbaar | t I, , VjMf IT— JB^|||Kk^^|

Speelwee^ 1 V / wM^l^f^ Dag 6 30-9 00 uur f ▼3^ "24-11t/m^CT KTiW^rT^'MWvri \\ll^TjV^\JVr^l^^u' Do., vr.. ma., d,. ook 2.00 uur. "^■Bfe.^B V^lklLE

V Za zo wo 215 uur Jk. OaflTÖTëIïW Dag 2 00-3^oo-6.00-^N| p^T^f^n^foO^rjljl^^^^^^l^ jUX --1 "00t40"'"" /yÉX. Za. zo ookV^P" 400en 5 00 uur Aj\ " AÉ^a Za - Zon ook 430 uu. JZÊ^. _JtWT

S&U^P^ iI! * $Ss COMING TC)
FORUM SittardJifeË^S AMERICA ROXY studio ANDERS rvic d»»»*^,^ fiSigUUNDEEiI ■ ] ,1 ,]I « GELEEN CELEEN __ __ lichtheid RÏÏTI 7*731

mWmLmt%Ê^k^L\\\mmm I Mk I " van het bestaandonderdag t.m. dinsdag 8.30 uur-zondag 300 en 8.30 uur ■|■ ■■ J K'j donderdag t.m. dinsdag 8.30 uur -zondag 3.00 en 8.30 uur HjUnU ■« l'ltn

Vr. 25 nov. James Galway
20.00 uur Aan de vleugel: Philip Mol!. Werken

van Dvofék, Feld, Bach, Prokofiev.
Entree ’ 25,50/19,50

Za. 26 nov. Over de grens
20.00 uur Toneelstuk van Lodewijk de Boer met

o.a. Peter Faber.
Entree ’ 23,50/19,50

Zo. 27 nov. Sittards Kamer Orkest
12.00 uur Koffieconcert.

Entree ’ 8,50/7,75; kinderen t/m 10 jaar
fjr-

Di. 29 nov. Twee op de wip
20.00 uur Blijspel met Pleuni Touw en Hugo

Metsers.
Entree ’ 23,50/19,50

Wo. 30 nov. Ein sjlum houn lèk ouch waal ens in
20.00 uur de netele.

Limburgs Toneel Sittard.
Entree ’ 12,50/10,75

Vr. 2 dcc. De verbroken code
20.00 uur Toneelstuk, met o.a. Willem Nijholt

Entree ’ 23,50/19,50
Zo. 4 dcc. De draak
14.30 uur Familievoorstelling door theater

Het Vervolg
Entree ’ 5,00/4,25

Wo. 7 dcc. 'n Hoofdstuk apart
20.00 uur Blijspel met o.a. Piet Bambergen en

Rudi Falkenhagen
Entree ’ 23,50/19,50

Expositie Rob Schrijen, olieverfschilderijen.
Openingstijden kassa: dinsdag t/m vrijdag
10.00-16.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Maandag
9eSloten- 66995

Perzisch TAPIJT Afshar
2.55x1.77, fijn geknoopt,
met certif., 2 jr. oud. Nw.pr.
’2490-, vr.pr. ’BOO,-. Inl.
045-324186 na 18.00 u.
Gazelle sportilets, i.z.g.st.;
zitkamer + eethoek; B&O
tv, BANKSTEL. Na 18 uur,
Koningstr. 31 Brunssum.

CARNAVALISTEN opge-
let, te koop BUGEL’ l5Ó>;
ventieltrombone ’ 150,-.
045-315777.
Te k. Chesterfield leren
BANKSTEL; barokstijl
eetkamer en enkele Perz.
tapijten als nieuw. 045-
-223094 of 323751.

W^^W Wijngrachttheater
f I f Rodahal
I^2 Kerkrade
-\\\\m\\\\Tmm\\\\m\\\\\\\m

Do. 24 nov. 20.00 uur
Wijngrachttheater
OVER OE GRENS
Prachtig toneelstuk met
Peter Faber, Olga
Zuiderhoek en Helmert
Woudenberg
Entree ’ 19,-; Passen

’ 13,30

Vr. 25 nov. 20.00 uur
Wijngrachttheater
SEPARATION
Met Linda van Dijck en
Kees Brusse
Entree ’ 22,50; Passen
’15,75
25/26/27 nov. Rodahal
ANTIEKBEURS

GASPARONE
IM ■ Millöcker, uitgevoerd

Zo. 27 nov. 15.00 uur
Wijngrachttheater
SPECULAASCONCERT
door het MAASTRICHTS
SALON ORKEST
0.1.v. André Rieu
met niet geringe
verrassingen in
Sinterklaassfeer
Entree ’ll,-; Passen en
kind ’ 7,70
Zo. 27 nov. 15.00 uur
Lambertuskerk'
MATHIAS EISENBERG
Concert ORGELCYCLUS
Kerkrade
Entree ’ 7,50

J|^ Di. 29 nov. 20.00 uur
Wijngrachttheater

BRIGITTE
\ KAANDORP
f *jg*v Met „Kouwe Drukte"

Entree ’ 19,-;
S^y Passen ’ 13,30

Wo. 30 nov. 20.00 uur
Wijngrachttheater
WIENER
SANGERKNABEN
Entree ’ 25,-; Passen
’17,50

Even bellen is voldoende:
045-454141
Openingstijden kassa:
di.-vr.: 10.00-16.00 uur
za.: 10.00-12.00 uur
Vanaf één uur voor aanvang
voorstelling.

I—®
stadsschouwburg heerlen
Openingstijden: ma. t/m vr. 10.00 -15.00 uur, za. 10.00 -12.00 uur, één uur voor aanvang. Tel.: 045-716607.

%

VufffllH KKÜVM Fantasio "ZWANENMEER"
BiSSfcüß ij^^^jjjj uitverkocht!
(kleine zaal) TEO JOLING met

_^muzikant Rob Boonzajer WffEfÊ-U BTIüIM"KOUDVUUR" muziektheater. ■SSllial^^^^Bii&Jil

’ 18,50; paspoorten ’ 14,-. Het Zuidelijk Toneel "DE-—l^llll^^^j^_^_ SAPEURLOOT" bizarre
komedie van Gildas Bourdet.

MÈmÊÈÈém^mm^mm^^BèmÈM ’ 18,50; paspoorten ’ 14,-.
CD-presentatie Salonorkest
Dacapo verplaatst naar za. 10 ■WMHMB|^Htfff|B
dcc, 15.30 u. BiSIuSI Ht£üQl
WmVmmA%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%. SPECULAASCONCERT door
J2EJH Stichting
JONGERENDAG PrU„rtfl d,T<fnif»nL,»,.. -„,.j,„„„„, „„ .. m Produkties en LandgraafsïïSSE 9"t, ?f " Symfonie Orkest ’ 8 50;workshops, presentaties. paspoorten ’ 6,-.optredens, toegang gratis. y 'Avondprogr. va. 20.00 u : met iph^MMIM^^IIIIIIIIMo.a. Rudi Hermans, Simon I
Vinkenoog, Magnificent 7 TT^TTf^TTTT^^i^^^
’ 7,50; paspoorten ’ 5,-. VAN DE TANT,J ' ZEEF" ’ 12,-. Er zijn aan de
HTVFÜÜH MHTTÜM kassa kaarten verkrijgbaar
IJgll^gl voor 28, 29 en 30 nov. en 6 en
PIET BAMBERGEN & RUDI 7 dcc
FALKENHAGEN in „'n
Hoofdstuk apart" ’ 24- - I^WW
’ 21- - ’ 18,-;paspoorten

’ 16,-. Expositie "EMOTIES IN
.._ BEELD" i.h.k.v. congres

fBffWB IBTtVI "Kunst en Psychiatrie"
mtßmtiim^m^m^m^mUmtiAèaS geopend tijdens kassa-uren en
Roemeens Staatsballet voorstellingen.

Cafetaria-snackbar vrgt.
vrouw. PART-TIME
HULP, leeft. 18-26 jr. Tel.
045-213451.

Banketbakker gevraagd
m.i.v. januari 1989, minimaal 2 jaar praktijkervaring,

leeftijd tussen 18 en 25 jaar.
Patisserie Kengen, tel. 045-717454.

KAPSTER gevr. part-time,
moet zelfst. kunnen wer-
ken. Hairstyling Trudy
Wiertz, Heiveldstr. 60,
Kerkrade-W., tel. 045-
-412010.
Gevraagd HULP voor de
afwaskeuken (2 dagen per
week), lft. 18-20 jaar. Pers.
aanmelden: rest. Twiny,
Promenade 149, Heerlen.
Gevr. MEISJE voor goed
lopend privéhuis' intern
mogelijk. Tel. 045-721759.
Gevr. LASSER, om auto's
spuitklaar te maken, ookC02 lassen (als bijverdien-
ste). Tel. 045-453406.
Discotheek zkt. vr. BUF-
FETHULP v. 2 avonden in
weekend. Erv. vereist, lft.
va. 20 jr. Tel. 04490-79297.
Te k. gebakken kalkoenfi-
let met een romige sinaas-
appelsaus met garnituur:

’ 14,95; gebak van de dag
met kop koffie: ’3,95!
LUNCHROOM/RESTAU-
RANT Au Coin, Honig-
manstraat 33, Heerlen, tel.
715460.
Nette TAXICHAUF-
FEURS gevraagd, voordag- en nachtdienst. Per-
soonlijk aanmelden: Kroon
Tax, Anjelierstraat 123A,
Heerlen.
METSELAARS gevraagd
voor werk in Nederland.
Bouwbedrijf Jacobs, tel.
045-216484, na 18.00 uur.

TV/VIDEO-REPARATIEGörgens. Tel. 045-314122

NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/--312709.
STUKADOOR kan nog
werk aannemen. Tel. 045-
-459073.
SCHILDERS kunnen nog
behang- en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel vóór vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
Voor alle dak- en ZINK-WERK, dakdekkersbedrijf
P.H. Boumans, tel. 045-
-321252.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Scnillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
Tuin goede winterbeurt,
SNOEIEN enz. Bel tijdig
045-272093 na 19.00 uur.
METSELAARkan nog bin-
nenwerk aannemen, ook
steenstrips en voegen. Tel.
045-213789.

OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating.
Ook tuinaanleg 045-326574.
VERBOUWING, woonka-
mer, keuken, bad, garage
tel. Ó45-326574.
TV-ANTENNES ’395-,
all-in 5 jr. garantie. Ook alle
reparaties door geh. Lim-
burg. Géén voorrijkosten!
Koehen, 045-441693.

Te k. GASPLAAT 75,-; ijs-
kast 95,-; gasforn. '85,-; was-
aut. 200,-; barok eethoek, 6
st. enz. 045-725595.

GUNSTIGE LENINGEN 4

ie, ce era je | f JWiMFlvmWïW^wn I Kr.<nei- p M R.me **?
HYPOTHEKEN i^^^isu^|JjJ^^^jyjt^jj^^jLi,J^jj »«"". ma. wit» Pa . mnd gg

Persoonlijke Leningen, zonder _ ___ .__ ___
„ «a

Semm ÏÏZÏÏU, onderpand verstrekbaar en meestal 5-000-- ,00>- °-97<*> f"
.««„« ?. 'Z :* SSSÏ" 72 x 54 x 42 x 20000' «OOr 0,83% «J10.000,- 69,- 97,. 107,- I 50Q0 . |f 30.000,- 600,- 0,83% 6*
15.000,- 103,- 145,- 161,- I 10.000 - 238,- 290,- 40.000,- 900,- 0,91 %*U
25.000,- 172,- 242,- 269,- I 15.100 284,- 352,- 431,- ■■■■■HHHM^MHH^^^
40.000,- 275,-388,- 431,. I 20.000 376,-467,- 571,-0 FINANCIERINGSKANTOOR „1 75.000, 514, 727, 909, M «£2 *£ «J I fJUJl^^[VirpNm Ath.nk.llJl,,.nd. M.,d...nuw 50.000 934, 1161,- 1423,- ■ MM ■ W\W P \

■^■■■H ■■ ■■ Scharnerweg 108 Maastr dl'
j^T^^WjTT^XTtT|TjT Bijkantoor:
tx^fcxA^^__r^M/Jrl'/ A.*l"ü Hoofdstraat 9, Hoensbroek
li^iiiiiiiiiiiiiiiJlßi^HPHPW!lPWiWßll ■ "Tel. 045-225000■Wilt u sneleen fijne baan ofzaak? Als RU-INSTRUC-

TEUR (m/v) of rijschool-houder (m/v)? Met het Ka-
derschooldiploma, erkenddoor ministerie, kunt u echt
meteen aan de slag. Dag-,
zaterdag- en avondoplei-
ding start binnenkort in
Amsterdam, Best, Delft,
Utrecht, Zwolle. In een half
jaarkunt u een goede baan-
of een eigen rijschool heb-
ben. Wilt u vast en zeker
werk met toekomst? Vraag
dan de gratis studiegids:
Bel de Kaderschool (ook
's avonds) 04998-99425.
Club Pallast te Vaals vraagt
nog enkele DAMES. Tel.04454-1195.
MEISJE gevraagd voor pri-
vé en escort. Tel. 045-228975
STUCADOORS gevraagd.
Tel. 04406-42068.
Net meisje voor PRIVÉ-CLUB met garantieloon.
Tel. 045-420042.
CHAUFFEURS gevraagd,dit lees je regelmatig, con-clusie, hier is een werkter-
rein voor je weggelegd.Onze cursus chauneursop-
leiding start weer op 26 no-vember as. VerkeersschoolLeo Cremers, Reeweg
82/139, Landgraaf, tel. 04£
312558/319474. Voor al uwrijbewijzen.
Met spoed gevr. BANK-WERKER-LASSERS en
montagewerkers. Montage-bedrijfWelman8.V., Wolfs-berg 2d, 6102 RB Echt, tel.04754-6745.- KAPSTER en weekend-kapster gevr. kapsalon Jas-pers, Bautscherw. 44, Heer-lerbaan, 045-413455.
WERKSTER gezocht vooréén ochtend p. week Ha-

" merstr. 5, Heerleh, 045--711525.

Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg.
M.Gladbach-Köln
BET.TIMM. en mets. Ookcol. Ned. verz. Tel. 045--229241 of 229409.
TAXICHAUFFEURS gevr.
v. vaste dienst en parttime
dag- en nachtdienst, WAO-
ers mogelijk, Julianstraat 6,
Brunssum.

iClub 2000 in Geleen kan
nog een MEISJE plaatsen.
Werktijd in overleg. Tel.
04490-42315.
Gezocht vrouw. BUFFET-
HULP voor dancing te
Vaals. Inl. 045-314901.
Gevraagd SPORTLERAAR(RES), voor het geven van
aerobic, zwemlessen en fitness. Bij voorkeur CIOS opl.
of gelijkwaardig. Enige ervaring. Br. m. foto naar sport-
school P. Zenden, St.-Bernardusstraat 5, 6211 HK
Maastricht.

E= Jl VHS-VIDEORECORDER I TUNER/VFRSTFRKFR tviv ~ Mtl ItUilliKM f.l'^%»;;iL_j| VHS-fronttoader 16Kanalenen kleuren tv I 'UNtK/vtKSltKKfcKtype I 63 cm platte beeldbuis met rechte hoeken. 39V<. iifa r . ironiiuduer. 10 nanaien en ■ „cm n,n,«.rf iKtidbim met mhi# hoctai. I RX-ISO I i.„„. „„j„„_„ Tci ctci-ct i i nniinlO/'\\\\\ZlZmmm\\\\mW\ W\^^^^^m\ 4 Pr°grarnma's 14 dagen vooraf I ««oorteu.c-«i«fcn incii»i.r dr.,d- I2x 30 watt, digitale synthesizer I Ai^TANTiInFn F r

I .\WW^\\WL I BED nu B —~^—""^ jjj | voor j paaj luidsprekers Nu VfjSmSimmÊa—^mÊÊ^mi^gSS[

H Allernieuwste model! Digitaal fc fr^>^»^»fe^ö- hJ^m !|ÉBKi9SsimMSa il f.IJ-^T-if-U^lt IWTT-HI filter en 4-voudige foulkorrektie.B| lm\Wl\t I p^j^.,.
B Shuffle-play voor een verrassend, I ÊÊÊÊÊ M■I FaVjH^Bßjk^M^ fflH J^H.iH^^^.^fl^^lI willekeurige afspeelvolgorde. ■ j^^^^ém^^^_* IÜB^I im^M B-—* iT^I B ~ wWJ ,W^*»^^Wj^^^Énll ■"-"I Hoofdlelefoonaansluiting. V^^"^BB I■te f VW^^i Ottflfl IK^^M ■ I '^^M*<jk^^Sjfiii^

ITjl^SiilSlïiim^'MlE^
OgE^^gWl STOFZUIGER type S-227 ■ CONDENSDROGER Volautom. wasautomaat voorzien ,iHP—g^|f Wwj%k Zeer kracn,i8e vso *"» motor. ■ Geschikt voor liefst 5 kilo wasgoed, van alle programma's. Toerental IDe electro-afdeling bezorgt gratis aan hu"I*'1*'S^SÜB KÉÜ Slang geheel draaibaar. KEMA- ■ Geen afvoer nodig, dus klaar voor centrifuge 400. Adv. pr. f 799,-. Alle artikelen met volledige garantie eO
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Informaties
Als er in de Ardennen sneeuw
ligt en men informaties wenst
over skimogelijkheden en
sneeuwverhoudingen, zijn deze
inlichtingen telefonisch te beko-
men via:

" Fédération du Tourisme de la
province Liège, Boulevard de
la Sauvenière 77, 4000 Luik.
Telefoon vanuit Nederland: 09-
-32-41-224210.

" Fédération Touristique du Lu-
xembourg Beige, Quai de
I'Ourthe 9, 6980 La Roche-en-
Ardenne. Telefoon vanuit Ne-
derland: 09-32-411011.

" Verkehrsamt der Ostkantone,
Mühlenbachstrasse 2, 4780 St.
Vith. Telefoon vanuit Neder-
land: 09-32-80-227664.

Een weekeindje echt lekker weg in eigen Zuidlimburgse land

k als vierseizoenen-vakantie-
\r- speelt Limburg een rol.
L01" of kleinschalig georgani-
Lt(* wordt het de gast, waar
L °ok vandaan, aantrekkelijk
L^kt om ook in wintermaan-
L dagen in het (Zuid-
r^virgse neer te strijken. Op
tjVB van hotelarrangementen
l °orbeeld. Er gaat momenteel
i °°k geen weekeinde voor-
ju0' Sasten van elders genieten,

L °f niet wandelend en fiet-
ip van de prachtige natuur in
L even schitterende streek.

tl 'sprongetje' naar, wat menbuitenland noemt maar voor
L^UidJirnburger het overigens
L *■ wordt dan snel gemaakt.

de stad Aken, de uitlopers
1 de Eifel, de Voerstreek, deq6lmen.

Klk JjUnburgers zélf kunnen uiteraard
Lp6 hand van zon arrangement
L °t niet gedeeltelijk) op stap in
LJ| land' gaan, maar het lijkt dat de
f* niet zo groot is. Jammer eigen-

*ant het is beslist de moeite
Neem zon weekeinde, geor-

eerd door Helma van Haren van
jtelijknamige hotelletje in Epen

t Tot 1 april volgend
(Uitgezonderd het kerst- nieuw-
Weekeinde) biedt zij geinteres-

'6n een programma aan dat net

zo eenvoudig als interessant is. Onder
het motto 'Dwars door het heuvelland'
vangt zij op vrijdagavond rond 18.00
uur in haar huis de gasten op met kof-
fie en vlaai. Na het diner (gebakken fo-
rel) volgt er een dialezing 'Ontdek de
Voerstreek', verzorgd door Jef Wan-
ders van het natuurhistorisch centrum
'De Swaen' in 's Gravenvoeren. De

volgende dag na het ontbijt worden de
deelnemers naar het in Maaslandse
Renaissance-stijl gebouwde kasteel in
St. Pietersvoeren vervoerd. De tocht
vervolgt, onder leiding van een gids,
naar St. Martensvoeren en 's Graven-
voeren.

" Schets van hetnatuurhistorisch museum De Swaen

Een snuifje Krijtland en
een scheutje Voerstreek

Herberg
In 's Gravenvoeren wordt de achttie-
neeuwse herberg De Swaen bezocht.
Een voormalige afspanning (1742) van
de postkoetsverbinding tussen Luik en
Aken, thans in oorspronkelijke stijl
heringericht in het natuurhistorisch

centrum. De Swaen is een héérlijke
herberg. Klein, krakend oud, gezellig
en intiem. Men drinkt er Belgische
bieren (keuze uit vijftig merken) en
men eet er 'van de streek. In het ge-
lagkamertje met een snorrende Leu-
vense stoof of in het eetzaaltje is er
keuze uit een Voerense plank (twee
soorten streekkaas, rauwe ham, rog-
gebrood, boter; 150 francs); een
Scheenkplank (rauwe ham, boeremet-
worst, roggebrood, boter, stroop; 150
francs); gebakken trip (bloedworst
met appelschijven, roggebrood); een
aangepaste tête-de-veau met rogge-
brood (220 francs); gerookte forel met

roggebrood, boter, stroop, mieriks-
wortelsaus (180 francs) onder meer. In
De Swaen kan men uren blijven zitten.
Ontspannen genietend van een warm
sfeertje in een herbergje als vroeger.
Met de huifkar vervolgens via Noor-
beek en Slenaken terug naar Epen, al-
waar 's avonds konijn in het zuur (Lim-
burgser kan het niet) wordt opge-
diend. Vergezeld van aardappelpuree
of -kroketjes en appelmoes.

Charme
Op zondagmorgen staat een wande-
ling door het Geuldal op het program-
ma. Rond 13.00 uur wordt het arrange-
ment besloten met koffie en vlaai. Wat
zon arrangement kost? In kamer met
douche en toilet all-in 199,50 gulden
per persoon, in kamer zonder douche
en toilet 179,50 gulden per persoon.
Een fijn weekeindje Limburg voor
met-Limburgers. Maar ook voor
autochtonen. „Waarom ook niet?", zegt
Helma van Haren, „ze kunnen desge-
wenst ook gedeeltelijkvoor het arran-
gement inschrijven". Echt lekker wég
in eigen land, dat heeft in het Zuidlim-
burgse regionen waarachtig charme.

korte toer
j^TERDAG26 NOVEMBER:

Antiek- en vlooi-b^rkt in Stationsstraat van 10.00-

-(H "^eiding grotten St. Pietersberg
l^delijk gangenstelsel). Vertrek"j. ■* uur vanaf Chalet Bergrust, Lui-

71. Volwassenen 3,75 gul-
O kinderen tot 12 jaar 2,25 gul-

lid '■RLEN: Modelspoor-ruilbeurs
'Srv?tadsschouwburg van 10.00-
EiS"ur.t^N (W.Dld): Kerstmarkt (bij het
S^dhuis) van 11.00-19.30 uur.
JjJjpAG 27 NOVEMBER:
it^E: IVN (afd. Meerssen) -
Vk omgeving Bun-su^s. Vertrek 14.00 uur vanaf NS-jh^onBunde..^«KRADE: IVN (afd. Spaubeek)

door de Groe-
ng 'm Kerkrade. Vertrek 14.00

K Vanaf parkeerplaats bij kasteelJt^stein (Kerkrade).
Winterwandeling

$u*«e (afstanden: 5, 10 en 15 km)." tussen 8.00-14.00 uur vanaf

Wijkcentrum Fikske.
LANAKEN (B): Sinterklaaswandel-
tocht De Sparrentrippers omgeving
Gellikerheide, Roeien en Hoef-
faert. Drie parcoursen: 6, 12 en 21
km. Startplaats Sporthal St. Servaas
Lanaken. Start tussen 8.00-15.00
uur. Inl: 043-620352.
MAASTRICHT: Bezichtiging Mu-
seumkelder Hotel Derion (Plank-
straat) van 12.00-16.00 uur
Rondleiding grotten St. Pietersberg
(Zonneberg gangenstelsel). Ver-
trek 14.30 uur Chalet Slavante. Vol-
wassenen 3,75 gulden; kinderen tot
12 jaar 2,25 gulden.
Rondleiding grotten St. Pietersberg
(noordelijk gangenstelsel). Vertrek
14.30 uur vanaf ChaletBergrust, Lui-
kerweg 71. Volvassenen 3,75 gul-
den; kinderen tot 12 jaar 2,25 gul-
den.
EYNATTEN (B): Kerstmismarkt in
de school van Eynatten van 11.00-
-18.00 uur.
BIRAEREN/NEUDORF (B): Kerst-
mismarkt in gemeenteschool.
AKEN (W.Dld.): Kerstmarkt (bij
het Raadhuis) van 11.00-19.30 uur

Ledental ANWB
gegroeid

De grootste vereniging van Neder-
land, de ANWB, is dit jaar nog groter
geworden. De bond heeft er in één
jaar tijd bijna 72.000 leden bijgekre-
gen.
De ANWB telde op 31 oktober, de da-
tum waarop hij zijn kalenderjaar af-
sluit, 2.741.796 leden. Dit betekent in
de periode oktober 1987 tot en met
oktober 1988 een ledenwinst van
71.887.

slokje der
Ex-Spakenburger PETaER HEINEW
trekt op gezette tijden als vispro-
feet door het Limburgse land.
Twee avonden geleden nog sprak
hij, ergens in Bemelen, een clubje
(huis)vrouwen toe en hield een
warm pleidooi voor vis in het alge-
meen en voor het eten van in (zee-
)water levende gewervelde dieren
in het bijzonder. Onder het aloude
motto: yis gezond. Vis kan ook
duur zijn. Tong, tarbot en zeeduivel
onder meer hebben nu eenmaal
hun prijs. Vreemd is het dan ook
dat goedkopere vissen als scholwijting en schelvis bijvoorbeeld
niet in grote mate over de toon-
bank gaan. Ze worden, deze vis-
sen, wel eens laatdunkend als kat-
tevis bestempeld. Onbegrijpelijk,
want een in boter gebakken schol-
letje kan verdomd lekkerzijn. Met
lijtkt wel alsof mensen denken: wat
goedkoop is, kan niet goed zijn",
peinsde Peter Hemen een dezer
dagen hardop.
Zeventien jaren zit hij al in het vak.
Verkoopt in Brunssum, in Heerlen
en op markten in zes andere plaat-

sen vis. ,JUles vers", onderstreepte
hij zijn waar. Ook hij vroeg zich af
waarom een volk in een landQe)
aan zee, vergeleken bijvoorbeeld
bij onder meerBelgen en Fransen,
zo weinig vis eet. Om over schaal-
en schelpdieren nog maar te zwij-
gen. Nu valt dit in het Zuidlimburg-
se nogal mee, maar in tal van stre-
ken in derest van Nederland komt
vis met zo erg veel op tafel „Wél
elke dagvlees, maarnooit elke dag

ook een stukje vis. Snap je dat
nou?", vroeg Peter. Het is en blijft
onbegrijpelijk. JUleen als in de me-
dia bijvoorbeeld eens extra gewe-
zen wordt op de vele, aan vis eten
verbonden, smakelijkheden, dan
reageert de consument onmiddel-
lijk.

Voorbeeld. „Het Limburgs Dag-
blad bracht eens een verhaal waar-
in te lezen stond dat het eten van

kabeljauw goed voor hart en
bloedvaten is. De dag er na stond
de winkel vol met mensen. Heeft u
ook kabeljauw, mijnheer?, vroegen
ze. Na enkele dagen zwakte de in-
teresse weer af. Opmerking terzij-
de. Niet alleen kabeljauw, maar
alle vis vormt een uitstekende 'be-
strijder" van te veel chloresterol in
het menselijke bloed. Peter weer:
,JUs Limburgers in Zeeland, in Hol-
land komen gaan ze gegarandeerd

aan de gebakken vis. Lie&f elke
dag. Net zo goed als Hollanders in
Limburg per se naar vlaaien vra-
gen. Weer thuis brengen ze maar
sporadisch gebakken vis en vlaai-
en op tafel". Nogmaals, het valt, wat
vis eten betreft, in (Zuid)Limburg
nogal mee. Maar zélfs in dezeregio
doen er zich opmerkelijke ver-
schillen voor. Tussen Heerlen en
tdaastricht bijvoorbeeld. Peter Hem-
en verkoopt in Heerlen jaarlijks
niet meer dan veertig a vijftig oes-
ters. In Maastricht echter is er voor
deze delicatesse beduidend meer
animo en zélfs in café's verkrijg-
baar. Geen wonder dat men wel
eens zegt dat Maastrichtenaren
halve Belgen zijn.
Vanmiddag heeft het televisiepro-
gramma Kokerellen van RIA VAN
EIJNDHOVEN (Nederland 2, 16.IS
uur) vis tot onderwerp. Visfondue,
om het precies te zeggen. Wellicht
dat visprofeet Peter Heihen in de
komende dagen beduidend meer
mensen dan normaalover de vloer
zal krijgen. a'Us mogelijke reactie
op een culinair teeveeprogramma
waarin vis gepromoot zal worden.
Op een juiste en acceptabele wijze
ook. In elk geval met op de manier
waarop enkele weken geleden TI-
NEKE in haar teeveeprogramma
dat meende te moeten doen toen
er oesters ter sprakekwam. Zij trok
een (aanstellerig) vies gezicht.
Daar hebben ze toen in Zeeland, in
Zuidlimburg en in het Belgenland
hard om moeten lachen

NINO TOMADESSO

Hapje
her

"Peter Hemen, een visprofeet inhet Limburgse land. Foto: frans rade.

tijdje vrij

Vier Belgische provincies bieden
wintersportmogelijkheden

Ardennen klaar
voor skiseizoen

I*|ën m de Ardennen. Dicht bij
l^s en niet te duur. Opnieuw zul-

-11 komende winter tienduizen-n Belgen, Nederlanders,
j °°rd)Fransen en Duitsers naar
6 Ardennen trekken om er win-
'sPort te beoefenen. Hoewel er

j. vroeg in het seizoen sneeuw
Jü (momenteel een dun laagje),,üift in België de beste skiperio-
* tussen januari en februari.
Ten
'« onrechte wordt wel eens be-
6erd dat het skiseizoen in Bel-
-6 zich normaliter tot enkele da-

J*1 beperkt. Statistieken tonen
dat een kort sneeuwseizoen

Uu udennen (m de provincies
,/*> Luxemburg, Namen en He-*9ouWen dus) toch nog altijd

9eveer vijfendertig skidagen

* iaar telt. Aan skimogelijkhe-n ontbreekt het in de Arden-
beslist niet: 12 banen voor al-

pineskiën en 78 'gespoorde'
langlaufloipen. Bovendien 14
slee- en sneeuwscooter-parcour-
sen. Tot voor jaren was het vooral
tijdens de weekeinden en (korte)
vakanties dat in de Ardennen
wintersport werd beoefend. Er
voltrok zich echter een opvallen-
de kentering. Steeds meer skiërs
trekken tijdens weekdagen naar
de Ardense hoogten, een trend
die onder meer de hotelreserve-
ringsdienst Belsud, een afdeling
van de Dienst voor Bevordering
van Toerisme in Wallonië, duide-
lijk ervaart. Nu al zijn weer be-
duidend méér aanvragen voor
ski- en wintervakantie tijdens
weekdagen geregistreerd.

Voordelige en speciale weekda-
gen-arrangementen die zowel
door horeca als door eigenaren-
/verantwoordelijken voor pisten

en loipen worden georgani-
seerd, spelen er een bepaalde
rol bij. Belsud heeft dan ook een
brochure het licht laten zien die
boordevol aanbiedingen voor
verblijven in hotel, appartement,
chalet, vakantiedorp, jeugdher-
berg en boerderij steekt. De bro-
chure is aan te vragen bij: Belsud,
Grasmarkt 1, 1000 Brussel. Tele-
foon vanuit Nederland: 09-32-
-2-5138630.

" Plezier op de latten in de JLrdennen.

Illusies in Volksterrewacht
De tentoonstelling 'Ogen bedro-
gen' in de Volkssterrewacht (Heer-
len) houdt de bezoeker voor de
gek: scheve lijnen blijken recht en
een rechte kamer bij het binnen-
gaan helemaal scheef. Naast deze
optische illusies is een grote col-
lectie prachtige hologrammen te
zien. Hologrammen zijn 'driedi-
mensionale' laser-foto's met een
ongekende dieptewerking. Zo zijn
er onder meer enkele portretholo-
grammen te zien die gemaakt zijn
van mensen. Maar ook van dieren,
de space shuttle en een druppelen-
de kraan. 'Ogen bedrogen' is tot
en met 4 decembervan dinsdag tot
en met zondag geopend van 13.00
tot 17.00 uur. Informatie: 045-
-225543.

Doms Rijkers
Het Nationaal Reddingsmuseum
Dorus Rijkers (Den Helder) is ver-
nieuwd en weer voor bezoek ge-
opend. Op een oppervlakte van
maar liefst 2500 vierkante meter
wordt de bezoeker aan de hand
van authentieke documenten, kran-
teartikelen, scheepsmodellen, ma-
quettes en reddingsmateriaal mee-
genomen langs de historie van het
Nederlandse reddingwezen. Beel-
den van geplunderde schepen tot
en met oprichting van redding-
maatschappijen zijn in het museum
te zien. Het Nationaal Reddingmu-
seum Dorus Rijkers isvan maandag
tot en met zaterdag geopend van
10.00 tot 17.00 uur en zondag van
13.00 tot 17.00 uur. Entreeprijs vol-
wassenen 3 gulden, kinderen tot en
met 12 jaar 2 gulden. Inform.:
02230-18320.

Het warme land
In het museum 'Het Warme Land'
(Hattem) treft de bezoeker een ver-
rassend geheel aan waarbij boer,
molenaar en bakker een grote rol
spelen. Elke zaterdag is er een
bakdemonstratie met de oude hou-
toven. Er wordt voorlichting gege-
ven over de oorsprong en beteke-
nis van oude brood-, koek- en ban-
ketvorm. 'Het Warme Land' is in
de maanden november tot en met
april (uitgezonderd januari en fe-

bruari) elke woensdag en zaterdag
geopend van 9.30 tot 16.00 uur. En-
treeprijs volwassenen 3,75 gulden,
kinderen tot 14 jaar 2,50 gulden.
Inf.: 05206-41715.

Centro Fassa
Centro Fassa, een verzameling
kleine dorpjes in de provincie
Trentino (Italië), is één van de mo-
dernste en best uitgeruste winter-
sportgebieden van Italië. In de
dorpjes Soraga, Vigo, Pozza en
Pera di Fassa staat het wintertoeris-
me niet meer in de kinderschoe-
nen. De totale logiescapaciteit in
Centro Fassa bedraagt 5000 bed-
den, verdeeld over 110 hotels van
alle prijscategoriën. Een week ver-
blijf in een eenvoudig hotel kost
262 gulden per persoon. In een lu-
xueus viersterrenhotel kan men
verblijven vanaf 630 gulden per
persoon. Meer informatie over
Centro Fassa bij: Azienda Autono-
ma di Soggiomo Centro Fassa, via
Roma 18, 38039 Vigo di Fassa (Ita-
lië). Telefoon vanuit Nederland: 09-
-39-462-64093.

Reisweg
Magazine

Veel jonge mensen denken alleen
in vakantietijd aan een verblijf in
het buitenland. Ook buiten dit sei-
zoen zijn er allerlei mogelijkheden.
Exis, centrum voor internationale
jongerenactiviteiten, dat tweemaal
per jaar het tijdschrift Reisweg Ma-
gazine uitgeeft, publiceert in zijn
nieuwste nummer onder meer wat
voor werk men bijvoorbeeld in het
buitenland kan doen. Vooral voor
het binnenhalen van de oogst kun-
nen boeren hulp gebruiken. Drui-
ven plukken in Frankrijk is het be-
kendste voorbeeld, maar men kan
ook tabaksbladeren plukken in Ca-
nada. Adressen van organisaties in
het buitenland zijn opgenomen in
het Reisweg Magazine. Het tijd-
schrift is te koop in alle boekwin-
kels of te bestellen bij Exis (4 gul-
den), exclusief verzendkosten.
Exis, Postbus 15344, 1001 MH Am-
sterdam. Tel.: 020-262664.

i - M^fcWfc *—~» —-^ Tf9*i*m\s~r "'"' -I»^^^^^—r '"TOS
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787e Staatsloterij, 3e trekking 22 november 1988.

In deze trekking ruim 290.000 prijzen samen bijna ’14.000.000,-.

De hoofdprijs van ’ 500.000- is gevallen in de
serie AT op het nummer000491.
19 troostprijzen van ’ 5.000- zijn gevallen op het
nummer 000491 van elk van de andere series.

De extra prijs van ’ 250.000,- is gevallen in de
serie AN op het nummer 000726.

19 troostprijzen van ’ 2.500- zijn gevallen op het
nummer 000726 van elk van de andere series.

20 prijzen van ’lOO.OOO,- op alle lotnummers 048778
20 prijzen van ’ 25.000- op alle lotnummers 017519
20 prijzen van ’ 2.000,- op alle lotnummers 064038

200 prijzen van ’ 1.000- op alle eindcijfers 4389
200 prijzen van ’ 1.000- op alle eindcijfers 0279

2.000 prijzen van ’ 500,- op alle eindcijfers 594
2.000 pri|zen van ’ 100,- op alle eindcijfers 303
2.000 prijzen van ’ 100- op alle eindcijfers 024
2.000 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 098
2.000 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 917

20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers 82

20.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 98
20.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 55
20.000 priizen van ’ 50,- op alle eindcijfers 40

200.000prijzen van ’ 25,- op alle eindcijfers 8

EINDUITSLAG
VAN DE DRIE TREKKINGEN.

De prijzen zijn al bij elkaar opgeteld.
Wanneer op een lot meer dan één prijs is gevallen,
staat achter het nummer dat de hoogste
prijs gewonnen heeft, het totale bedrag vermeld.

Lotnummers Eindcijfers) of Totaal prijzen-
eindigend op: lotnummers): bedrag:

1 11 50
551 100
711 300
951 100

Extra prijs serie AT 000491 500.000
Troostprijs andere series 000491 5.000

070941 25.000

2 82 50

3 303 100

4 44 50
024 100
594 500

9394 1.000

5 5 20
55 70

5025 1.020

6 6 15
16 65

Extra prijs serie AN 000726 250.015
Troostprijs andere series 000726 2.515

7 7 10
77 60

777 310
917 110

066497 50.010

8 8 25
58 75
98 75

098 175
318 275

008128 20.025
048778 100.025
064038 2.025

9 839 100
0279 1.000
4389 1.000

017519 25.000
021919 5.000
067619 2.000

0 40 50
720 100

Zetfouten voorbehouden.

TOTAALBEDRAGAANPRIJZEN:
RUIM 33 MILJOEN GULDEN.

De Staatsloterijkeert alles uit wat u wint: op
deprijs wordtgeen kansspelbelasting in mindering
gebracht U krijgt het volle pond.

GEWONNEN PRIJZENKUNNEN VANAF
VRIJDAG 25 NOVEMBER WORDEN GEÏND.

Elke keer ruim één miljoen prijzen in de pot
In de Staatsloterij worden elke maandzon twee
miljoen loten uitgegeven. En elke maand worden er
ruim één miljoen prijzen uitgeloofd.

Verkoopadressen vindt u in de Gouden Gids.
U kunt trouwens ook via uw bank- ofgirorekening
meedoen. Maak f'2s- per lot over op bank-
rekening 51.44.44.444 of girorekening 5151 ten
name van de Staatsloterij te Den Haag.

Een paar dagen voor de eerste trekkingkrijgt
u uw lotnummers) thuisgestuurd. De gewonnen
prijzen worden na de derde trekking op uw bank-
ofgirorekening bijgeschreven.

Nog gemakkelijker is het om de Staatsloterij
te mocht/gen voor automatische overschrijving.
Dan weet u zeker dat ugeen kans mist Alle inlichtin-
gen: 070-498798.
MÉÉRKANS IN DE STAATSLOTERIJ

Woonhuis verkopen
Wij kunnen uw woonhuis direct aankopen, zonder

makelaarskosten, met 100% zekerheid.
Wijman & Partners Vastgoed

taxaties, hypotheken 045-728671 / 045-727173

De arrondisementsrecht-
bank te Maastricht heeft,
bij beschikking d.d. 20 ok-
tober 1988, goedkeuring
verleend tot het maken
van huwelijkse voorwaar-
den aan Jacobus Gerar-
dus Johannes Claessen,
geboren te Meerssen op 21
januari 1956, en zijn echt-
genote Sabina Elisabeth
Marthe Creemers, gebo-
ren te Maastricht op 22 ok-
tober 1957, beiden wonen-
de te Maastricht aan de
Holdaal no. 40.
Deze huwelijkse voor-
waarden zijn op 9 novem-
ber 1988 onder nr. 012895
ingeschreven in het huwe-
lijksgoederenregister ter
griffie van de rechtbank te
Maastricht.
De procureur van verzoe-
kers, mr. H.H.B. Lamers
te Maastricht.

Door de rechtbank te
Maastricht is bepaald dat
de eventuele schuldeisers
van de echtelieden Huber-
tus Jacobus Tummers en
Maria Agnes Philippen,
beiden wonende te Sit-
tard, Achter de Kerk 23,
opgeroepen dienen te wor-
denom op donderdag 1 de-
cember 1988 te 10.15 uur in
raadkamer van voormelde
rechtbank te verschijnen
teneinde gehoord te wor-
den op het verzoekschrift
met ontwerp van huwe-
lijkse voorwaarden; het
ontwerp van huwelijkse
voorwaarden ligt ter inza-
ge ter griffie van deze
rechtbank.
Mr. J.J.M. Hermans,
Rijksweg-Noord 47,
6162 AB Geleen.

VEILING
"HANENHOF" GELEEN

Vanavond om 19.00 uur laatste maal kunst-,
antiek-, meubilair-, schilderijen, goud, zilver,
perzen en inboedelveiling in "De Hanenhof
te Geleen, tel. 04490-527 t.o.v. gerechts-
deurwaarder J.L. Dohmen.

Veilingmeester A.C. Pijnenburg.

—I^—
Verkoop bij executie

Op vrijdag 25 november 1988 te 11.00 uur, zullen ten las-
te van J. Krikke, wonende te Kerkrade, Akerstraat nr.
111, worden verkocht enige roerende goederen, te we-
ten: meetapparatuur, winkelinventarisen wat verder
te koop zal worden aangeboden.
De verkoop zal plaatsvinden in café Brassé, Akerstraat
166 teKerkrade, en geschiedt a contant, zonder opgeld.
De goederen zijn een uur vóór de verkoop voor een
ieder te bezichtigen te Kerkrade, Akerstraat 111.

De deurwaarder der directe belastingen
belast met de executie,
J.M. Senden.

VANUIT EEN ANDERE HOEK BEKEKEN
Maar dan wel vanuit de meest |makkelijke! |

Dat kan met een vertrouwde naaml
Uaybof

Een echte Laybay koop je natuurlijk
wel bij een échte

meubelzaak: Van Hooren Meubelen
■\ I jd. /f te Maastricht.

Al was het alleen maar om deprijs»_ 't Is maar hoe jehet bekijkt.-

Originele Lazyboy riant zittend.
_. ~_^ 15 jaar garantie op constructie- en VTL^ V^t (^W^

verstelmechanisme. lAAT ]^L\^L \^W*r^*
nu v.a. XO*/o#"

TAN HOOREN MEUBELEÜ
Grote Gracht 42-44-46-48-80-52-84 Maastricht. Tel. 048-213046 Donderdag koop»^

1 -^—^———■^^—

Onze Sint Nicolaas I
surprise^zijn met

élk budgpte rijmen
Als uuw Sint Nicolaasgeschenken graag een A| iË m^ £ M Mfc! Kk Kom eens rondkiJken en verbaas u over de I
stijlvol accent meegeeft, heeft Hoyng een AW gjll KJ mJÊ B^ smaakvolle surprises. Voor 'n ongelooflijke ■

.^fl&l 1 *Ee Mim Wv ■ Si ÏÉnÈ \~wln wf*w\\\\ Extra feestel'ike aanbieding^W I
a^Ê ÉfÉr m \W " m b| * set van 6 stuks voor X I

\ 9Eflft4dÉ ; SÊÊmmAArAm^i
\ HWcè'^B !■ .^HPy^ vß^ BP^/ BB

\fSr Jl Jw/ geschikt voor alle warmtebronne I

I Mfr'SlflM \WKf^ viersterren, /\ \^B mr. y&Lk. I i^^^ / 20 cm, /\. ■
Ijj^ vaatwasmachine/ \. \^H Bf^H \w^r ooc ~*"^^ / jl QC \^ /^*k ■■" c jTi\ I

-tv pN-^ADO'c «u l.
st~*JsSß^ 5-delige roestvrij stalen .JL^ S!iï^7l%!ïm^ pannenset Hackman

9 ' Vaas, 28 cm hoog, Z**
ÉÊ WËÊÉmt' Ki? o,chro°y\ Geschikt voor alle warmte- /\ groen, bordeaux of lila

/-!K' i u,„ w,,„„r X \ bronnen. Steelpan 16 cm, / \ gekleurd. /\<? Jk /'\r\eSÏ\ kookpan 16,18 en 20 cm/4Qö\ Van^9o/\M w^ÉÈk Bk V «jV > Hapjespan met deksel, C I ##■"*> / ,\.

L ACCENT OP SMAAK JMJgggr, \49,90
/> i

\\ Mm Limbrichterstraat 11 Sittard 04490-28447 \f //

'N T NIC O L AAS GELÓ ÓF T I N HOY N G j JF
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rHMIx voice killerI^E uit cass., CD,|^- Inl. 04754-4443 na

lul-Suto- + motorrij-J «ischmann & Zn.,ff^eg Zuid 337,
Worms. Tel.

l. '«1. Voor alle rijbe-? A.B.C.D.E. Chauf-, weiding goed.ver-
bederfe-

?f H-- gevaarlijke stof-
>,ffihtautolessen Mer-217ofDaf2800Spa-
fe.°pleiding CHAUF-£?DIPLOMA CCV-BSSjm 26 nov. as. Ver-
"*„ £o 1Leo Cremers,t^ 82/139, Landgraaf,
jl^^bewüzen.tel.
|J*n.. perfecte en be-
W nJles. Naar autorii-iU ..DIEMANT". Les-fecedes 190D. Tel.5ügg6^322642.

IS^EIS Ellmau Tirol,
K^na Tours, tel. 043-
P:' van 23-12 t/m 2-1--kfclusief excursies,
I inv 11 nieuwjaarsdiner,
fci^e touringcar. Nog
* Plaatsen vrij. Fol-■il^nvragen, tel. 045-

-l/„ OVERALLS, 2! IJ°or ’ 100,-. P. Rae-

Irtge HENNEN. Zil-li,^0 Dicteren. Tel.

JENNEN br. aan de■Jlfeade 43, Nuth, tel.

fete LANDBOUW-
KJiit Vicon, Pelco|l '-«ngerich kuilvoer-Rj^.?' ruime sortering 2-IkY^arploegen. diverse
fc^ten 10 en 12 m, te-
k spuitbomen,
"jyjfll losse pompen,Kn g?en 16i 20 en 22'
ÏHipt' friltandcultivato-
fcitili ,verkruimelrol enkMa«ker. J.F. v. Wan-ltt],^pningsbosch, tel.R3JS.S\te TRACTOREN,tiöeere 1020, 1120,WWO VCE, 1640 SG2!pj 2040 S SF22 21404040 SG2. i.F. v.fopn. Koningsbosch,

3 verre afstanden
I* net ook zo kan!j'sere provincie

eigen nummer.
nummersfinnen met, 06-

-5> 23!S 24

C 28Rolland 29C'and 83
C 84

l^ï 86
k *el de bedoeling dat
Srbw en Provincienum-
Irjj I - We kunnen uiter-
-I^'et verbieden dat je

gaat bij een an-so 6re provincie,
S^ vi dite| pag. 611

Kado's zijn nooit een probleem bij Dixons. Kijk maar in dezeadvertentie.
Of nog beter: kom kijken bij Dixons. Kado's voor iedereen,voor elke beurs.

We hebben nogwat ideeën vooruw lijstje.

banden J/e. C^clTlOtl PIJI 1 W^&s M jj^j^ÖKfS^E^^^ beeldchip. Langespeelduur(3uur)

Canon Prima fitE^jÉ GRATIS speelfilm bij HflH '"oMShot J| « PDM-videobandenf — 2 CD's vböf
camera met infrarood f| Bij elkPDM twee-pakElBO of E240ontvangt u een gratis speelfilm. U kunt kiezen uit flp DI*l IC V2UI I
afstandbediening. Bl" maar liefst 9 titels. A *-\ r(\ flQ T Lees deactie- lmmnir*rx;;irmwmmtM«i UCpiljavail I*
35 mm objectief.Automatis"l l "■|PMvHHQhHSmHHHV PDM ElBO-2 pak: /% DU PDM E240-2pak:/V# 3 verpakking! |E«««PWii»i--- Keuze uit 4 dubbel CD's. Veletopar-
belichting. filminleg-, -filmtransport ==ï^^SÖ * ' #P tiesten met hun grootste successen.

en geprogrammeerde electronische IVI/\rl/\^,öA YY\.n*\ Cflfl EricClapton, Barry White.
Mftft sluiter inclusief ■■ ■ ■ HinfffJHl v-ommoaoreHmiga duu wmÊmmiwmm» «f^vj

a tas en batterij. ijjJjjjJjJ^bljJÜa**--"^ Met geïntegreerde3.5 inch floppy diskdrive. 512KByte RAM geheugen, intern
■# W " *" |»%AA uitbreidbaar tot 1 MByte en extern tot 8.5 MByte. CW / J H^TftnTJf^

Üf-'v-IVr'V {WWB Zeer gebruiksvriendelijk. Inclusief: 10 software diskettes. **"*.,*(£&&£-/'VIö IN l ■ «’//" waaronder MS-Dos Emulator. '^jCtl^JyJ^ ISony NeyisMJ WlM| Bij aankoop van een Amiga 500: V^^Mm
"m/!m^^^ÊÊÊÊÊ^9f''''^mJÊ m^^StiiÊmV---^ Commodore 64 Commodore 1541 Commodore < X UW LU S!

C3SS6TtGQ6CK. £X£U i^ * H^^^knfmkHU^M^M^^HÉß l^hßaMhm^ .. ■■ . -■»*-,„utm t

2hnxpn - ItJtl-^B \\\\\\w \\%wi 4Êm * & * m" ■*%* ■* a» % *:V .« y^ «■ » » BK^ U 23 i^j^HËBö®^"^ j^fefew

fIHHHPHMHHBHBH9fIfIHBB ttMMMMB I *■ -■* »* * "«**»» "*^*. ,_ By Afl I »"*■ "■'*"■■' 'j| B'^lrtlA

"ofdehelftvandewaardeincontanten

■■■■■■^■■■H AH 1 Old^jjU^W" U vindt Dixons in:
zolang devoorraad strekt. i^ii^i^BVjWflßHHßHl vil %#■ V»l I «VlmVI V# Heerlen Promenade 41.045-713826
1^ 47

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
SINT en Piet op bezoek.
045-719451. Ook verhuur1
van kleding.

STOELMATTERIJ ver-
nieuwd rieten, biezen en ro-
tanstoelen met gar. 045-
-418820.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat Nrd. 328, Hoens-
broek. Tel. 045-228211.

Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VROKÖ.
Tel. 045-441566 of 461658.
MISS LIMBURG verkie-
zing^ zondag 27 november
a.s. Nog enkele dames kun-
nen deelnemen tussen 15
en 25 jr. Inl. ook voor en-
treekaarten 045-213386.

Uniek en enige ONTSPAN-
NINGSMASSSAGE, een-'
maal geweest, u blijft ko-
men. No-sex. 045-353489.

Koelkast- en DIEPVRIES-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen,
04490-45230, 24-uur service.

Total tankstation MINLI
ENERGIE B.V. te Heerler-
heide, Bokstraat, heeft van-
af heden 24-uurs service.
Ookkunt u dag en nacht te-
recht voor de vloeibare ka-
chelenergie. ':
SINT en Piet op bezoek.
Bel 045-456792.

Door jonge masseuse totaleONTSPANNINGSMAS-SAGE met leuk gesprek endrankje, geen sex. 045-
-223574.
SCHOENEN een maat ver-
groten/verbreden ’ 10,- met
garantie. Vijgen, Akerstr. 30
Spekholzerneide.

TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.

Te k. 2 CV6 SPECIAL,
i.z.g.st., bj, '82, ’3000,-. Tel.
045-320687.

Vind maar eens 'n leukere auto
voor maar f 12.190,-.

_ _ Afgebeeld is de Panda 750L Champ. Prijzen zijn mcl. BT^, excl. afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden.

UITDAGEND is het helekarakter van dePanda Champ. Champ kost met al zijn luxe maar f15.700,-. De Panda

Je houdt meteen van 'm om zijn eigen, aparte gezicht. «***« 1000CL Champ f14.390,-.De Panda 750 CL Champkost

Je kiest 'm om zijn pure rijplezier: jong en dynamisch. G^Vl /* slecnts * 12.990,- en de Panda 750 L Champ is sensationeel

Doorslaggevend is zijn bijzondere prijs. De Panda 1000 S / laag geprijsd: f 12.190,-. 0000

De Fiat Panda Champ. Eén brok temperament.

BRUNSSUM: AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 -2506 75 ECHT: AUTO ECHT, RIJKSWEG ZUID 18, TEL. 04754 -13 24 GELEEN: SITTYCAR GELEEN 8.V., RIJKSWEG NOORD 84, TEL.
04490 - 4 31 77 HEERLEN: BASTIAANS AUTOBEDRIJF 8.V., SPOORSINGEL 50, TEL. 045 - 72 41 40 KERKRADE: AUTOBEDRIJF KLANKSTAD 8.V.,KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045 -41 39 16 MAASTRICHT:

K. MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., DR. BAKSTRAAT 82, TEL. 043 -4702 00 SITTARD: SITTYCAR 8.V., PR£S. KENNEDYSINGEL 8-12, TEL. 04490 -1 75 44 «—- i , jj |

Te k. 4 magnesium WIE-
LEN met nw. banden, voor
Ford Granada. Tel. 045-
-723968.
Wegens omst. te k. pracht.
BMW 520 I bj. '83 Wiegelra-
derstr. 12, B'rade.
Te k. FORD Fiesta bi. '79,
schakel 3 drs.kl. goud met.
Heufkestr. 56, Brunssum
045-273174.
Te k. MITSUBISHI Colt
GL 1200, bj. '83 pr. ’8500,-
-tel. 045-253100.
Nissan MICRA SDX, 4
mnd. oud, met 8 mnd. ga-
rantie, ’ 4000- onder
nieuwprijs. Tel. 045-415528.

BMW 525 bwj. '81 APK 07-
-'B9. zeer mooi, vele extra's.Tel. 04490-53319.
SCHADE-AUTO'S: Escort
1.4, 2 mnd. oud, alle extra's;
KR 3 I '84; Fiesta '85; Ka-
deet GLS '85; Sierra '85
3-drs. Deumens, Haefland
20, Brunssum. 045-254482.
Te k. PEUGEOT 504 Fami-
liaal, autom., techn. i.z.g.st.,
bj. '77, t.e.a.b. Tel. 045-
-751656.
Te k. EEND 2 CV6, bj. '80,
APK '89, vr.pr. ’ 1100,-. Tel.
045-225904.
MAZDA 323 sedan, '86,
i.st.v.nw., zeer voordelig.
Tel. 04409-2619.

11.000 KNALDEMPERS en -pijpen voor alle auto's en
vrachtwagens. Direkt uit voorraad leverbaar. Kerp, In de
Gramer 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

DIRECTIEAUTO BMW 525i, kl. donkergrijs, bj. '84, nog
in staat van nieuw! Prijs ’ 23.500,-. Tel. 045-410500 of
045-418163.
FIESTA 1.1 L Bravo '82,
zeldzaam mooi. Hamerstr.
37-39 Heerlen (bij ABP).
MAZDA 323. bwj. '79, APK,
i.zlg.st. ’1500,-. Tel. 045-
-720951.
Te k. RENAULT 11 TL
weg. bedrijfsauto, jan. '86,
km. 45500, 5-drs. kl. blauw,
tel. 04498-52728.
Te k. i.z.g.st. verk. MITSU-
BISHI Galant 2300 GLX
Turbo diesel '81 pr. ’6500.-
-m. trekh. Dorpsstr. 19, Bin-
gelrade.
Auto's hallo, OPGELET.
Wij betalen ’3OO- tot
f 20.000,- voor uw auto, ook
sloop. Tel. 045-411572.
Te k. SUZUKI jeep 4x4
met alle extra's pr. ’ 5500,-.
Tel. 04499-3026.
Opel ASCONA 1900 S
4-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. '78
apk, i.z.g.st. 04499-3398. .
Te k. GOLF diesel type 80
apk i.z.g.st. Tel. 04499-3398.
Te k. BMW 520i, bj. '82,
autom., electr. ramen en
spiegels, schuifdak, get
glas, sportvelgen, in prach-
tige staat; inruil mog. Tel.
04490-37068.
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.
RENAULT 5 GTL, bj. '81,
i.z.g.st., APK tot 10-'B9,

’ 1850,-.-Tel. 045-210435.

Ford TAUNUS 1600, 4-drs.,
i.z.g.st., APK t/m nov. '89,bj.^79, ’ 1250,-. 045-720951.

American Cars
Schimmert
Uit voorraad

leverbaar
nieuwe Amerikaanse wa-
gens: Buick Regal, Che-
vrolet Corsica, Chevrolet
Beretta, Chevrolet Capri-
ce, Chevrolet Caprice sta-
tioncar, Chevrolet Van,
Globemaster Van; Chrys-
ler: ES-ES - turbo - GTS -Voyager - GS Turbo II -mini Ram Van Conversion,
Jeep dealer, Wrangier,
Cherokee, Pontiac Bonne-
ville - LE-SSE, diverse in-

ruilwagens.
Groot Haasdal 6

Schimmert, 04404-1888
Tevens alle onderdelen

en reparaties.
Te k. zuinige RENAULT 4
typ. '83 en APK 10-'B9
i.z.g.st. vr.pr. ’ 2750,-, Heer-
lerweg 80, Voerendaal.
Tek. Honda PRELUDE, bj.
'79. ’4250,-; tevens Merce-
des 300 D, '76, ’2750,-; bei-
den APK-gek. M.L. King-
laan 83, Hoensbroek, tel.
045-223694.
Te k. AUTORADIO, Mitsu-
bishi, ’ 75,-. Tel. 045-750785,
tussen 17.00 en 18.00 uur.
Te k. PORSCHE 924, 1976,
sportv., sunr., stereo, nw.
motor en bak, '81, prijs
’9500,-; event. inruil sta-
tioncar mog. Tel. 04498-
-52691.



Mooie en originele kado's?
Dan eerst even naar het ANWB-kantoor.

In het ANWB-kantoor vind je de leukste, mooiste 5 T Het nieuweANWB-auto-handboek mmm Valutatas kWWW Auto-atvalzakhouder 1
en nuttigste Sinterklaas-kado's. Van ANWB-Atlas jjfi Repareer zelf uw auto en bespaar honderden guldens Portefeuille met aparte vakken voor verschillende Geen rommel meer aan boord onderweg, met de han- m
tot flightbag en van ANWB-plaquette tot de ~ >%jÊÊÊÊËfak jQAJIÊfIimWt ÊÊ- per jaar. Dit boek wijst ude weg. f 49,75 valuta. In wit,zwart en bordeaux, f 12,95 dige afvalzakhouder, f 17,75
ADAC Ski-atlas. Ga maar eens naar het ANWB-kantoor. J^MM HP ' '-^pE^.'i __
Premge feestdagen! Ms( JiMSÊ>WÊÏ^IIInSmÊLw^ MÜW.VM **** Ult'" C'Ben land mmm Fjjghtbag mmm ANWB-plaquette I

iMBa Wp*^--~* " *T^JJ2r KflH K« Ontdek één van de leukste vakantielanden: uw eigen Uw kostuum, japon en andere kleding kreukvrij ver- Een prachtige replica van de onvergetelijk mooie, JJmmmANWB-Atlai voor Nederland' mmkmW <Wwl¥ m^m\\.~T*7,,«,w ~T~ BKr^ pr^Vf Nederland! De mooiste plekjes, bezienswaardigheden voeren. Is tevens garderobe-hangkast, f 99,50 historische ANWB-plaquette. Ook alsWW-plaquette
Nederiand in beeld: maar liefst 4 vierkante meter IjVJBikS WÊïWÊÊÊÊÏWÊÊÊ p|^^ <M en natuurgebieden, 520 pagina's dik. f 79,90 verkrijgbaar. Prijs per stukf 17,50 m
landkaart, 30 stadsplanegronden en 56 pagina's toe- mWmWimÊÈÊÊLWiM ifjHiaW^a^nHl! ------*Kpfferruimtetas

.^.,,,,,,,,,,,,, : ■I^^--&té<ész^<A ' ■JÊÈ*r**r*m\
nstisdie informatie, f 49,90** Bk 'wfl*rÉB W^s^^^^^/>^Am ÏW*^M De ideale tas voor al die dingen die anders in de :3Bliß>^^M^^^Mßffl^rw^ W «

JMT AfIAJLSkhfIÜM |Km| ■ *^~^^P k^^W *3®*- H» "' Zolang de voorraad strekt. aKIVKies uit de mooiste ski-bestemmingen ler wereld met |~ga||iPßli «*sw^ ffilllgnß 3&mL Mmt*\ " BBflp^ " J
" Oeze atlas is ook verkrijgbaar bt| de boek/iandel .

«■"■"»■» ""' i% ' i ■ ■~ Norm*w i 59.90 aki«w gew. «n ii23i i 21988 r^^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ud van de ANWB . Daar kun je nog veel plezier van nebben. ■ —, , ___ ! >

UITSLAG A-trekking 1eklasse 84e loterij
vjp.^ii Een servicevooronze _^_^_n^__^_>Fj*le Nederlandse klanten. __ _ ___

——.DM 250.000.- OP lOtnr. 63179333 Neemvoormeennformatieof m^w.www! Wf* ■*>■"■ **»* ■* »*>*MJJ-TTll toezending vande volledige PM 25.000.- oplotnr 665850 788536 697543
trekkingslüst kontakt op met DM 10.000.-OP lotnr 045475 051192 069595 074757 558317 597730 626624 692919 715263 736744

PM 5.000.- oplotnummerseindigend op 14175 73152
PM 1.000..oplotnummerseindigend op6418

AfdelingKlantenservice pm .soo.- oplotnummersemoigend op 103
<jP*^*|_l|H|P^| Min PM 28».-oplotnummerseindigend op58 66 londer voorbehoud)

gsss^c^" HeMeibefgi SüddeutscheKlassenlotterie

I t VANAF MAASTRICHT AIRPORT/
" Jv>f NAAR DEI^a?XCANARISCHE EILANDEN 'I J ,^%LELKE WOENSDAG EN/

VfTf\ ""VRIJDAG T/M 9 DEC. '

gezellig appartementenkompleks wLÊ\ >

HÊ Wr Hotel OASIS MOREQUE F

I Vertrek: fL
elke woensdag kB^ÉÉÉ^* „„»»<rn r

Appartement LAS FALUAS, groot éSJu%Ê %** -*& WsÈ' 1 I II

TB B^^ i,,f *""^^-^.

Bungalow KIWI

■ Informatiefolder en boeken bij: A

i reisburo vanhulst m @ 'liet iiieestkontpletereisburo! "W BEEK Winkelcenter Makado, 04490-78585 ■ BRUNSSUM Kerkstraat 240, 045-259292 ■ GELEEN Markt 114, 0449049755 A
a HEERLEN 0. Nassaustraat 15 045-715555 ■ KERKRADE Theaterpassage 17, 045464800 ■ MAASTRICHT Kesselskade 63, 043-212741rm STTTARO Markt 37, tel. 04490-12960 ■ VALKENBURG Th. Dorrenplein" 10, 04406-16161 a

■■■■PP^tVlHlinfPPf^Éfl FS#Ea EnNa?^ren'het na,u"^ I
W I i\* 1 1^ 1 1 1'l'i H "I R iK^M gg^n^^^'^'Maarletwel: I

Gigantische kollektie horloges van wereldbe- SCHITTERENDE QUARTZ HORLOGES VAN .„„,.....„. -WtÊÉWM kende merken zoals: SEIKO, CITIZEN, LASALLE, HET BEKENDE MERK CELAIRE SEIKO QUARTZ h OGES p
PULSAR, LORUS, CASIO CELAIRE met volledige NU vnnß EEN WEGGEEFPR| JS r^—^^WTl??^'!^''^ jlf,^^l^l'l^^TJjt?li(ii jjitTjJgarantie en ongelofelijkeKORTINGEN op de nieu- " j^-iijjj^jj^jj^jjgjj^jj^jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjfff^^I we kollekties van '88. K— -BSIIIIimS;! BRM
K2SE23BP ■©zêSJBHI ■■■■■■■■■■■■P^X Bl cci

JS=k 38 ü ■ STALEN HORLOGES NIET METALEN BAN- « %\ J^fi^
I fflr^V *'' ' \ll\ jg*^i >E^\ Maak uw keuze uit 10 tallen CC _ m ' Jl\ %*££* 7 «JI 111-X^ 'HL Cf^'^fl /TtT*v\ I modellen! QUARTZ UU, W^^l t-S11"-^ ilt lil' "iIF l>?" ' PARIS DESIGN S^lWwïHH B^^WwMfi' * ylll ÏLV-\JW v^i^aW I Superkollektie van Celaire. Div. mooie 1 VJSJOTffffif-jff^___J lik// ~^-VJM/ ysomï i&ÊÊË/ modellen. Waterresistant. _QC „ | Wlïi'flïlTTtriiJM ■
L *| mS_^m\ +mt%t*~JïmmM. DAMES- EN HEREN QUARTZ HORLOGES ■ fffirS I«>J

BBWWWiWTTIfffiffIQUARTII L ■ METLEDERENBAND. FItW K^|8118 fl Div- m°dellen |u2o i^^Bc^^^^^B^■^^^^^^H ■■■■■■■■■■■■■KNIÉImI BESS fcKkll ft LORUS QUARTZ HORLOGESBHMBMII UIÏÏÏSÏN VAN 79'"'89'"'EN"'" 39 95 I EXCLUSIEVE VERKOOPl^iWwfrYvji |I^^J W NU VOOR v»*/,%/*# van debekende ontwerper

JjsMHHSffim B^^^S^SB GINO VERDI byoux I
IllTlllïmllll'flW^Wfflff^M b CASIO QUARTZ HORLOGE, DOUBLÉ MET DUO- I rrtttTj '■fl BKmriÉvHl B'l'ï I display V^^^Vi.EiUD'fIPrMM *'*«-** V Doublé band Met alarm/chrono, 7Q - \r GOUDfwrn,■I WM XttttHÉPfl Pf^* dag/datum. Waterresistant. NU /3, »r LETTERS CLfKcn^±lEfls"

I w\N V Z-r tevensu,tvoerin9in staa' NU ' 1 offl^^oS? M_| V"A PRACHTIGE SOLINGEN X CASIO QUARTZ DAMESHORLOGE A ÜOLu^ 9lx A CASSETTES en modieus.Kunststof. UtUM Sn+Z &C ' >fl
(MESSEN, VORKEN EN LEPELS). .f^ln verschillende kleuren. i:iiFJ*JM IfriJP'1' 70% >B/ 72-DEUGINILUXEKOFFER CASIO DIGITAAL MET DAG/DATUM

_
lh/ORT,MG« >^■ >^ ggjgjlilÉiièé^ygj- Nu slechts 13,UU J

/^■iirx \WM^£^} ! MPIBIFBI
'TVAAnnrri / \ ARIFl _____ a i L^km%woiVI II II/B 88-< Bh B ■ i mm** Ml êé^*- ~^ ,m\Z^ Ê M M\Wmm\\\\T.L^

verhaal JL lI3SO «Se WWm Wm
Ifi T /">W TWkB ü - ir-^frum^Tff^f^Sl MKj^R4mf[ iü fIiLJ Er is'nSuper dichterbijdanu denkt
WA^ W I^H/* W^ "*""** SSS *W""r"t»" Bel voor informatie 03403-93503/9350$
t/AI i OUI BwI\« ■ wËL ''^"' "^ YVi^DIYT VPDVAI C\W

Super Service, SuperClub, Super Direct Belegen Goudse kaas Dashpak2kilo Ariël normaal offosfaat- IMaggivleesbouillon TTUI\U IT tK▼i/L^Jl/#'1,,kilo 1195 Met gratis set van 15 049 vriJ Q491 «luTïl IH uiblcttcn />4Q Aanbi«nogtn zii„ g*idig 1/0.261119»»of zou»g de voorr*"»"".deze week JL» wasknijpers voor Oa pak2kilovoor Qi I t£7
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IKVERVERSUWOUEti'N^f&OEDKOPER!I yMMK? \ tjS KAN VEEL goedkoper
*i^T> i#| \W~~~ '^ Veel automobilisten betalen teveel

PTil V kL2V W\W^ voor oue verversen. Dat blijkt uit een[m\ +}UtA^ Wp^ '*!■ *\ onderzoek 1) dat wij hebben laten houden.
/A flVl*f*\l k\* *J i ktea.-^ Bi' Kwik-Fit betaalt u slechts de helft,

?V IjmÉ P^\ ÊÊm. s" HbW vergeleken bij de gemiddelde dealer/
j^^A.mH HN ll\ f^^lSsW. ik garage!Kijkt u maar op het bord hiernaast
nn i^"il^^*ÉJ»Öllßi mk mmm ÉP> '' onderzoek gehouden door NSS Marktonderzoek.

W fl Bij Kwik-Fit bent u welkom zonder af-
I K spraak Bovendien: klaar terwijl u. _ HF ffl Bk wacht Zo bespaart u ook flink wat tijd

r * KWALITEIT.
/ WÈ^mWÊÊMÊM^ B»"^^ Kwik-Fit is gespecialiseerd in snelle en

II vakkundige reparaties. We zijn degrootste
\ m±m mmg mmWWWVÊ*fkWË%£CÊkÊ m. in Nederland met banden, uitlaten, schok-
ILfmm mmm mwtKÊmmkfÊÊÊmjtmm m dempers en accu's.I \mjLmi WÊê9W * *êêÊ^ll*****£* il Dus one verversen kunt u °°k met een

\\tnwTictVV XHPfTW ÖÜEHCTER gerust hart aan ons overlaten. We doen het
JNULUoUbC^ JPajWJT» VS»!: ■ precies volgens voorschrift Oude olie

GSvïfflEÉüroi KWIK-HT ■ eruit, montage van een nieuw oliefilter,
DEALER Ü^pS nieuwe olie erin.

GARAGEHÖJS ~■ ::r— De oude olie wordt op milieu-verant-

—^— | woorde wijzeafgevoerd. En omdat uwauto
Auto/S !■ nu toch op debrug staat,krijgt'ie gratis een

MET Bi^^B I vrijblijvende, maar vakkundige controle.
«20F3 tilifCVIJNDERS I mw |^UU^NffïlTTrïfTlTïffils?y^l

auto's || W\/Êm W v I ljjijjgl^£j^
Mp Ja B. fl tJ Kom van de week nog naar Kwik-FitOYu^rjgjg P# "JilF^"^* ■yj Dan kan uwauto er weer tegen! Wij staan

£. f H' voor u klaar. Met vakmanschap, kwaliteit
(K- Hl É^Hl O en servica met een k°Pie koffie.

CWJNDE^L__B - -'"YmmmijÊÊk Michelin MX ÈWÈ
ïjiiiiiiiiflllWlltli». AmmÉÈÈUm*. jrrCD 1 7 "T*l ■BBBEw^ftTS'^lß' 1

l%lw fll IL, nu ~ oo .3 ff8 #J I ÜBf/ fJ |Ü per stuk 77»" ■ Bi
CHJNBBB «él " ■ Perset .iftrt Pfl 1/:Of MEES »■*^"*L—~i~~~ ~ / / J V ■ rer, l iKK- WÊm h/mWm 'lm mr van twee ***** 'tfgfg ■v'HjHMHHHB \w f I lncl monlaBeenbtw> si§ KrmP^TAM Mr "I ’ imt / / Mm\ I Bk excl. balanceren en ventielen, IpF

'i 1 | A^L—J^Jm—y Jj /f *S W^s P ' Heerlen,Heerlerbaan 193,
!pßlJiCMlfllK""**' ■* «pr tel 045-423299/423017,Heerenweg 1,

|||goiWt*-,p,*W Jj tel. 045-723821/726995.
\ jH Geleen, Rijksweg Centrum 83-85-87,
\ PF ■^ tel. 04490-40347/40166.

.%%*%%%. rpl ni|| Geopend: ma. t/m vr. van 8.30 -1715 u,
..J^y IL,P BB za. van 9.00-12.30 u.

U^, DUBBEL VOORDEELFEEST
éftr !1B VW HORN VIERT DEZE MAAND EEN GIGANTISCH VOORDEELFEEST. DEZE WEEK OPENEN WIJ
-WA-* ,a' \ mfö\ LIEFST 6 NIEUWE WINKELS EN.... VIEREN WIJ ONS 20JARIG BESTAAN!

k -^f DAAROM TRAKTEERT HORN U DEZE WEEK OP SPECIALE FEESTAANBIEDINGEN EN....

Bf»- '^^m^AmWÊ 'M aanbiMi,|9 9'atß Multltecri magnetron geldt uitsluitend »oor keukens
■t V<JJJB W^ii'^ll m 98"'■lnaien 9««enst kunt u i.p.v. deze magnetron t.w.v M9B--3S m\\KJ*s:::&ll * "3" "* "a3fae IMW'' 3li "tra kortln9 °P "» teulte" ontvangen

INltf&'dfl WÊIUIi prachtige KEUKEN ))
H NSE TO" I(( IN LANDHUISSTIJL f

hi^i^Mi^i^-t^ * I "' " *"^iirf1 - y^ ■ ii"" 'W/

■fl —Z^n^l^MNK^tfßLtfMßflHE^ii^^— 'i m WERKBLAD ItnOKPl AAT ■ff^V^TïTTT'V^tl■Mfl Inlam ,*m Pr ■ DDhinc CDTICI Dav ivwivruwi fl >■T 1 "' i ■ Aï^
M I JHkjff*& -«^ltef.fc^rs=rT ■ 160LTR " "INTEGREERDE MMffflïTTVaß Immmmmm—Vmm^M *^^^#- »- *■ 'w nu AC7iiif *ad HIAtI? *■»> *&\^aVH

■I K*^nf y^^^^^^BJ llades op metalen HBk S KB I J K |

Zm fmJ^ |jpfpMETiNC, Mojagjl |wan'K^jS %^ %0< jfl_~ ~:^ 1 Al" BEKENDE MERKEN INBOUWAPPARATEN SrS^X
fl 1 JliliN'HHl .mINBOuW. geïntegreerde afzuigkap ftSSSi—=====StICtH»»U I bbijpassend WERKBiAD LöiJ Svfm Met 9"»' afzuigvermogen Voor montage achter I 1 IT r^ffil V*'"i*lïfiia#

üSrvÏBHt t'^fuCH ■BOND£ SPOëLBAK i= *astdeur. Vrijwel geruisloze werking en Ingebouwde I 11s=iJ l 1 *£ftai«2>Il "«"^rAciitów^iïUszï^^TrTj/ ■ «««Ast yfi ■[Tl gas inbouw verlichting i — ill=a-lai I til I *^_J»^Wh^-^^^^^^^ -Ti" bfiïJ KOOKPLAAT *„„!■, „01l --_ UtlL EXTRA
~"<* ■mcßmajiaw prijs: pri jS: 7flH" tdsal uooßnEEL-
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Te k. MARKLIN trein HO 2
lok. en 9 wag., compl. m.
rail gemont. op muit. pl.
Tel.: 045-251951.
Gratis gebracht en ge-
plaatst nieuween gebruikte |
gas-,kolen-, olie-, hout-, an-1
fieke KACHELS\ Honder-
den guldens voordeel. De
Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Ie soort GRASZODEN,
’3,50 m 2. Gratis thuis be-
zorgd. Afgehaald ’ 3,25
p.m5. Ook gehele aanleg
van uw tuin en straatwerk.
Bel vrijblijvend: 045-
-323178.
Te k. electr. FORNUIS
i.z.g.st^AEG, t.v.-kleur 63
cm ITT op draaivoeti.z.g.st., ovale salontafel met
afneembaar marmeren
blad. Te bevr. Tel. 045-
-226729 voor 10.00 u. of na
18.00 uur.
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.
Te k. kleuren TV weg.
omst. Tel. 045-459051.
SINTERKLAASTIJD ka-
dotyd, 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,
Heerenweg 286. Heerlen
(grote weg Heerlen-Bruns-
sum).

Massale
magazijn-
verkoop

Koelen - vriezen -
wassen - HiFi-stereo

kleuren-tv - video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe,
lichtbeschadigde of

overjarige apparaten uit de
Hom-winkels worden

verzameld en verkocht
tot liefst

60%
korting

Elke dag nieuwe
aanvoer. Elke
dag superlage
aanbiedingen.

Hier enkele voorbeelden
uit onze duizenden

koopjes:
Sony

videorecorder
SLC 30 met
afstands-
bediening

Geen ’ 1998-of ’ 1398-
-maar ’ 498-

-iVlaar ook: 4 Music centers
metcompact disk, per stuk
geen ’ 1069- of ’ 898-

-maar ’ 498,-.
Maar ook: 4 JVC

videorecorders HRD 210,
per stuk geen ’ 1398- of

’lO9B-
-maar ’ 498,-.

Maar ook: 4 Philips
magnetrons AMV 702, per

stuk geen ’ 798- of

’ 698-
-maar ’ 498,-.

Maar ook: 4
wasdroogautomaten, per

stuk geen ’ 2498- of

’ 1498-
-maar ’ 998,-.

En nog veel meer!

Witte Hal
Geerweg 9

(achter station)

Sittard
Tel. 04490-18162

Te k. klassiek BANKSTEL,
3 jr. oud, i.pr.st., wegens
omstandigh. Tel. 045--723968.

"^KïmÊÊÊÊÈL.\\\\\\\
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ADIDAS VOETBALSCHOENEN „^^„s
met vaste nop
type: Aberdeen *% «#* «pa warm gevoerd, "A ?rtsar- „u 39-75 -" -u 59-50
Seniorenmaten, #1 U r— 1
normaal 129.50 nu43IJU HERENTRUIEN
_,_______———_____————_ in vele kleuren

-, >iS en dessins ;

tfj s|| Geen 59.50 QQ 7Rfl SUPERSTUNT £9if Vi^v L i- —.- — "J

*| i"1""1"- , ———.i.i ■ N ■■ i

m*j |t DEKBEDDEN OQ 7c
m li m\ 1-pers.va. UJif V

M\BVi RQ RflPPP l^^ 2-pers. va. WwawU

CARAVALSKOSTUUM
a^^^fl W'i hebben een enorme

HERENSKI-JACKS boften 2.95 t 15.95 I
in vele kleuren —j j^^
en modellen #1 Q "%!
Geen 79.50 nu i^J BWW I

Box voor i^kcassettebandjes F 3 PN^^^w
(max. 1 per klant) r |M^^_

paar Wr^^^^m^

HENDRIKS Jfëki
TEYTB. 2*alBB ■■■i.Jrm. ■ BBBBmbIBb BV

I
GIGANTISCH GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN!
HEERLEN, Schelsberg 88. tel. 045-721124. Geopend: nu. l/m zat. 9.00-18.00 uur, dond koopavond PARKEREN
SITTARD, BrugitriiM, til 04480-15656 Geopend: m» t/m ui 9 00-18 00 uur, Hond koopivond EN KOFFIE M-W M

GRATIS! ■■ **--* fl
Tek. GASHAARD, huisies-
model en gevelkachel.
Kerkstraat 33, Übach over
Worms.

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

’ 395,-; rundlederen kussens in div. kleuren vanaf

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

Zonnehemels-van Uden
Ruime sortering, uitstekende service. Zonnehemel op
statief, 1.80 m lamplengte, nu ’ 698,-. Betaling in termij-
nen mogelijk. Van Uden, Hoofdstraat 12, Hoensbroek,
045-212655-214793.

Betrouwbare Motorola-
communicatie-apparatuur hoeft u

nu niet meer ver te zoeken!
Voor informatie over Motorola-portofoons en -mobilofoons belt
u gratis06-022.0.882. Oan hoort u ook alles over de inbouw- en

servicemogelijkheden bij u in de buurt.

Zonnehemels
Diverse modellen en prijzen, met snelbruinlampen,

compleet met in hoogte verstelbaar statief.
Gratis montage en bezorging.

Ook reeds vanaf ’ 7,50 per week
bij Van Erp, Putstraat 34, Sittard;

Hoofdstraat 12, Kerkrade, tel. 045-456999.

Wand- en vloertegels
Arnold Oprey

Heerlen, Heerlerbaan 275
J Maastricht, Beatrixhaven

v\° «&e*vanavond
At^lËÏ*' <Is^ *$$ (donderdag 24 november,
V A<& * va. 21.00 uur)

%feS#f de presentatie
van de LP van Lex Nelissen 3

„Let me cover you" k

Lex Nelissen 'live' met ondersteuning van

The Walkers
Supporting acts: The Stereotypes

Special attraction: lingerieshow van Janet L. uit Aken

*^^^lill Heerlen.
Beitel 90, Heerlen, telefoon 045-417890.
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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.
Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

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

Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf’95,-. Radio/tv Frank
8.V., Bokstr. 33. Heerler-
heide. Tel. 045-213432.
Te k. ANTRACIETKO-
LEN, ’ 17,- per zak: gratis
bezorgen. Tel. 045-720729.

VLOERBEDEKKING,
gordijnen en karpetten.
Grote voorraad en voordeli-
ge prijzen. Vele coupons
met hoge korting. Woning-
inr. Grooten, KJoosterstr.
22, Simpelveld. Tel. 045-
-441346.
Goede KLEUREN TV'S
met garantie, Philips groot-
beeld va. ’ 145—, zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen, tel. 045-724760.
Te k. BANKSTEL eiken
leer, barok tafels, vitrine-
kast, slaapkamer, eethoek,
ktv enz. Kouvenderstr. 208
Hoensbroek.
St. Christoffel Byoux, St.
CHRISTOFFEL TRO-
FEEËN met 10, 20, 25%
korting nu ook in Eygelsho-
ven, Veldhofstr. 57.
KLEUREN T.V. te koop,
heel mooi toestel 045-
-724099.
KLEUREN T.V. te koop 12
tip vol transistor, 045-
-270083.
Mooi eiken BANKSTEL
3-1-1. Vr.pr. ’875,-; zwaar
eiken salontafel. Vr.pr.
’375,-. 045-323830.

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. 1-deurs SPIEGEL-
KAST, afm. 2.07 m hoog en
1.04 m breed, 2 eiken fa-
teuils, wandelwagen, mini-
wash, Praff trapnaaimachi-
ne. Leemkampsweg 1,
Heerlen.
Wij leasen al vanaf ’ 30,60
per maand, 3 jaar vast. Een
professionele COPIEER-
MACHINE, faxen al vanaf

’ 1950,-, met 50-nummerge-
neugen, een nieuwe elec-
tronische schrijfmachine
voor een 2e-hands prijsje.
Zolang de voorraad strekt.
Leasen ook mogelijk. Voor
meer info: Burweij H.0.,
Kerkradersteenweg 25,
Kerkrade. tel. 045-460427.

Fa. Quaedackers biedt aan:
leren JASSEN, broeken en
rokken. Alleenvoor handel,
tel. 045-462000.
Te k. magere huisbrand
ANTRACIET/KOLEN no. 3
en 4, 045-319784.
Te k. groot WEDSTRIJD-
BILJART merk Wilhelmi-
na, i.z.g.st., pr.n.o.t.k. Tel.
045-453577.
Te k. 2 gekoelde IN-
SCHUIFBUFFETTEN met
tappen en 2 motoren.
Pr.n.o.t.k. Tel. 045-453677.
Te koop GASHAARD Pel-
grim en tuner-versterker.
Tel. 045-215763. __
Lange NERTSBONTJAS
mt. 40, chic en toch sportief,
z.g.a.n. 045-312592.

De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.

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

320.320.24
Kastanjes

en
eikels!!

06-

-32032511
onze

specialiteit

Stoei-
poesje

50 et. p.m.
Ssst, anders

wordt m'n
moeder wakker!
ÜErotifoonü
06-320.320.12

Luisteren naar meisjes die
zich nergens voor

schamen. 50 et. p. min.
Viditel pag. 3690

ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor privé-
adressen. Zowel regio als
landelijk. Inschr. v. gast-
vrouwen welkom. Inl.:
Brunssum. 045-257191.

Standje 555
06-

-320.325.55
50 et. p. min.

MARISKA, Maria, Mickey,
Chamilla, Miranda, Elly en
Petra. Tel. 045-224621.
Nieuw Nieuw

Privéhuis
Club Exclusief

Er zijn 8 leuke meisjesvoor
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.

CLUB MIRABELLE, bin- Kljy^i ,i A /|
nenkort heropening, zoekt I |r"II yy Jnog enkele leuke meisjes i"itussen 14 en 17 uur. Burg. I—l QrnQPY I I :Franssenstr. 4 (hoek Kaal- ' 'CII UöCA . .
heidersteenweg) Kerkra- Bel eens als je durft! 'de. 50 et. p.m. 24 uur 06-

Sïvmrwixffi? 320.325.35
Lj^MÉri 320.325.35

r. - u n/»~Fn r- T 50 et. p.m. 24 uur 06-Pnve bij ROGER. Evt. ook ooft OOC OC
escort. Tel. 045-727709. OAJ.Od.'D.tLD
CLUB LA STRADA ma. QOf) OOC OC
t/m vr. Tel. 045-272350. O^U.O^O.^O

Bel de Babbellijn!
Nieuw! Bellen met zn tienen. Over alles waar jezin in
hebt. Voetbal, relaties, 't weer, vrijen, film, muziek etc.
etc. Als 't maar gezellig blijft. Wordt het te persoonlijk en
wil jeeen lijntje metzn tweeën? Druk dan op de 0-toets
en vraag de operator of ze jullieeven apart zet. Tot ho-
rens op de Babbellijn ('s nachts alleen voor volwasse-
nen).

06-320 330 03
50 et/min.

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.

ytUTsujN
Belevenissen van dag & nacht. Ge-
woon gezellig of fijn. Het mag best 'n
tikje spannendzijn.
Na 21.00uur slaat de erotiek toe .
06-320.324.70^
50cent per minuut -^0^

ISABELLE ontvangt u pri-
vé. Ook in het weekend.
Tel. 043-214000.

De
Pretbox

06
320.325.44

Kletsfavorietü
50 et. p. m.

Tieners
50 et. p. min. 06-

-320.320.10
Bel voor gratis

tienersposterkalender
1989, aansteker en sticker

Gratis
surprisepakket

De zevende
hemel, 06-

-320.320.07
50 et. p. min.

06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut.

Love Line
Roos is niet snel tevreden.

Charl en Fred weten dat.
Tel. 06-

-320.320.61
..CONTACTENBUREAU..
L'Amour, privé-adresbe-
middeling Heerlen. 045-
-225237.
NIEUW Sexlijn compleet.
U hoort 6 verschillende
sexvormen achtereen. 50
et. p.m. 06-320.330.85.
„DE JACHTHUT", Haan-
rade-Kerkrade, Grens-
straat 23. Gabi, Regina,
Karin, Heike, Maria en Ma-
tina. Ma.-zo. van 20.00 tot
4.00 uur. Tel. 045-463943.

Diana Escort
045-

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

ook in het weekend.
Sweetlips

06-320.320.50
Sabrina. 50 cent per min.

CLUB PALLAS, Rijksweg
1, Lemiers (Vaals). Tel.
04454-1195.

G
A
V

ANONIEM
Luister mee... naar wat
mannen vertellen aan

Marcel & André
06-320.320.21
dag en nacht 0,50 p.m.

Vertel vandaag jouw
homo-sexervaring aan

Marcel of André,
tussen 15.00 - 21.00 uur

020-204998 gratis
Kanjers!

06-320.330.72
Tatiana - 50 cent per min.
Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-320321.03,
50 et. per min.

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

06-320.330.02
50 e/min.

Show-show!
vrijdag 25 november
aanvang 21.30 uur
3 Lesbische
Pornoshows

in de Riversideclub: E9af-
slag Echt - Ohé en Laak,
Dijk 2 Ohé en Laak, 200
meter voorbij camping De
Maasterp. Tel. 04755-

-1854. Tot ziens.

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.

Razendsnel echt spannende!
sexskontakten leggen! 4c

Zoveel kans
L maakte jenog nooit,

&06-320.324.90 JYs>& 50 centper minuut

KIJKOTHEEK Videoclub,
leuke meisjes aanw. Tel.
045-718067, nw. films
aanw.
Buro ELVIRA bemidd. v.
privé adress. Inschr. gevr.
045-419384.
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.
NIEUW Eva en Peggie v.
11 tot 20 u. 045-419384.
Privé en ESCORT Iris, Na-
thalie. 045-723029.
VERA, privé, tel. 04754-
-5818.

Bent u een heer
in het verkeer???

De meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131,
Geleen, tel. 04490-42313,

tevens meisjes gevr.

Zin in een l$CJ)\
erotische *^^V v
ontmoeting? Bel en ervaar 't

06-320.322.22
50cent per minuut

Reis met ANGELA, 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 JOLANDA04492-
-3198, 11-24 u. 'sZater-
dags geopend.
Escort-service all-in 045-
-326191 ma. t/m vrijd. 14.00
tot 04.00 u. Alle mog.
aanw.

Sonja zkt. gezellige
huisvrouw voor

Escort
Bellen na 20.00 uur

045-311895.
BIGGY'S escortservice,
van ma.-zat. 11 uur...? Tel.
045-410034.
CLUB 28. Ma.-vr. 11-24 u.,
zat. 11-18 u. Tel. 045-
-420042.

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 je in Club 2000 zijn.
Rijksweg Nrd. 22a Geleen,

04490-42315.

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

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

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

06-320.323.01
ESCORTSERVICE 04490-23730, voor alles in. Bel voor
afspraak. Discretie verzekerd. Van 20 uur t/m 5 uur ma.
t/m za. 's Zondags gesloten.

É
Alléén hetbeste.

JackSky wear -L'->r
Sweatshirt Love 89,75
Pantalon Red Point 135,-

PIETERS DORTU
PASSION FOR FASHION
HEERLEN MAASTRICHT SITTARD VENLO

NOBEL ESCORT voor de
man van nu! Ma. t/m vrijd.
14 tot 2 uur 045-459597.
Tev. ass. gevraagd.

ITUURMAN-BUURWOUW I

Q6 - 32Q^2m^Z°.mmmWmJ

piofUH noounioNi pb «noo 1009 iq »o»*

Madame BUTTERFLY en
haar supergirls. Hommert
24, Vaesrade, kruispunt
Schinnen, open va. 14.00
uur.

Live!!!
Sex-Relax-Box

Lekker bellen met zn allen, 50 ct./min.

06-320.324.06

Relax-line
06-320.320.06

50 et. p. min.

Gay
Phone

Militaire(n)... pal*l
06-320.322.0*"
Dag & nacht OjO^

KATJA, privé en esc*' i
’ 50,-. Dringend "* f.gevr. 045-423608^
lets geheel nieuw5
YVONNE, te mooi orjv
te zijn. Bedenk je n* F:
langs + 4 nieuwe ijj
aanw. Tel. 045-«'|
ook 's zaterdags + s
dags, tev. ass. geyjy
Jongevrouw, lan9ejjf
volslank, ontv. PP'".,;
12-2'Ou.Tel..o44ofrj]?

Escortserv^
Charmante jong6*komt bij u thuis of in,
Dag. va. 20 u. tot' J
's nachts. 045-71jQj%
Nieuw ROSITA enf,
lic. Ook zat. + zor»
721759. y r
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■ Old Spice. . Armani. fj
HSgß'After shave (75 ml.) en Aftershavelotion (75 ml.);' i
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Politie zoekt nog
meer bewijsmateriaal

Fietsendief
al sinds
juli actief

Subsidie

" Het historische kerkje in
Waubach: voortaan geen cara-
vanstalling meer maar Grand
Theater Landgraaf.

Foto: FRANS RADE

„De belangrijkste zaken moeten
vóór 17 december al klaar zijn. De-
cor, geluid, bar, keuken, kantoortje,
toiletten enzovoort. Die dag brengt
onze eigen theatergroep Petit Théa-
tre een middagvoorstelling en 's
avonds is er een grootkorenconcert.
Inderdaad het is nog een enorme
klus voor het zover is. Maar het or-
ganiseren van voorstellingen levert
ons weer geld op voor de verbou-

Sneltreinvaart
Voordat het Grand Theater op 17
december al 'officieus' zijn deuren
voor het kleinkunstminnend pu-
bliek opent, moet de harde kern van
zon tien vrijwilligers echter nog
bergen werk verzetten. Het inte-

LeonFijnauttrekt aanvraag voor vergunning plotseling in

’Blankevoort’ blijft intact
wing," legt Karin van den Berg uit.
Zij is voorzitter van de stichting en
samen met haar man een van de
drijvende krachten achter het thea-
terproject. Dat, op een startsubsidie
van de gemeente van een halve ton
na, geheel dank zij particuliere do-
naties, sponsorgeld en bijdragen in
natura gestalte krijgt. „Tot nu toe is
er minstens al een halve ton voor de
verbouwing bijeengebracht," schat
de voorzitter, die verder meldt dat
de officiële opening voor september
volgend jaar gepland staat.

Van onze verslaggever

Neemt de stichting de renovatie van
het interieur geheel voor haar reke-
ning, de algehele restauratie van het
kerkje zal de gemeente opzich moe-
ten nemen. De kosten daarvan wor-
den geschat op zon 1,6 miljoen gul-
den. Maar een woordvoerder van de
gemeente zei gisteren zeker niet te
verwachten dat met de restauratie
vóór 1990 begonnen kan worden.
„Bovendienkrijgen we aan subsidie
van rijk en provincie nog geen 4,5
ton binnen. Een gefaseerde restau-
ratie zou een mogelijkheid kunnen
zijn."

Van onze verslaggever

Initiatiefnemer L. Fijnaut die ten behoeve van de afgraving
van het voormalige mijnspoor de 2.000 bomen wilde kappen,
heeft de vergunningaanvraag voor het ontgronden van het
daaronder gelegen voormalige mijnspoortalud plotseling inge-
trokken. Dat is gisteren door een woordvoerder van de provin-
cie Limburg bevestigd.

HEERLEN -De tweeduizend bomen aan de rand van het ach-
ter de Heerlense Schelsberg gelegen natuurgebied Blanke-
voort blijven overeind.

ntertfn Paardentram heefthlted laas gistermiddag zijn
"dn Se 9edaan in het centrum

len' Hoewel het de be-
\te ""^ dat Sint en zi3nhnirZ om twee uur zouden
leC"J«n bij het NS-station,
% T *re dat pas om kwart
ttfn^e- Maar dat mocht de
dere let drukken, massa's kin-
\>s' vergezeld van pa's en
Op bonden de Goedheiligman
We yacht-en- Nu kan dus het
'IW *kla-arfeest losbarsten. De
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ln het zakje.
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Sinds de bekendmaking van Fij-
nauts voornemen, ruim een maand
geleden, zijn er legio protesten ge-
weest tegen de kapplannen en de af-
graving van het mijnspoor waar-
door de flora en fauna in het daar
achter liggende natuurgebied van
de familie Blankevoort volledig ver-
stoord dreigde te raken. In totaal
zijn de laatste maand 42 bezwaar-
schriften bij de provincie Limburg
gearriveerd en nebben acties van
met namekinderen uit de omgeving
van het landgoed 927 handtekenin-
gen opgeleverd van mensen die fali-
kant tegen de plannen waren.
De woordvoerder van de provincie
wist te melden dat Fijnaut schrifte-
lijk heeft verzocht de aanvraagvoor
de ontgrondingsvergunning 'buiten
verdere behandeling te laten. Op de
provincie was men nog niet écht
toegekomen aan de behandeling
van de aanvraag, zo verklaarde de
woordvoerder, aangezien de ambte-
naren daar eerst nog deenorme hoe-
veelheid aan protesten tegen de
plannen dienden te inventariseren.

De initiatiefnemers ter behoud van
het natuurgebied, dat ingesloten
ligt tussen sportpark Pronsebroek
(Heksenberg) en de Schelsberg, wil-
len dat echter voorkomen. Zij heb-
ben gisteravond in de gemeentelij-
ke raadscommissie voor ruimtelijke
ordening de inspreektijd gebruikt
om ervoor te pleiten een hoge land-
schappelijke waarde toe te kennen
aan het gebiedwaardoor het in ieder
geval bemoeilijkt wordt in de toe-
komst een ontgrondingsvergun-
ningaan te vragen. Met instemming
van alleraadsfracties zei wethouder
H. Savelsbergh toe te bekijken of
de bestemming inderdaad gewij-
zigd kan worden.

Had Fijnaut de aanvraag niet inge-
trokken, dan had de kans natuurlijk
bestaan dat er - mede vawwege de
protesten - een negatiefadvies was
gevolgd om de plannen te verwe-
zenlijken. Nu de aanvraag nog niet
eens in behandeling was en inge-
trokken is, kan Fijnaut op ieder an-
der moment opnieuw een aanvraag
indienen.

" Natuurgebied Blankevoort bij de Schelsberg in Heerlen vanuit de lucht gezien. De bomen op
de dijk blijven voorlopig staan.

UH DAHSEH EEH RAMP ? I
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Inschrijving nieuwe leerlingen
Open nu/s 27/11 vanaf 17.00 uur

Inl.: dagelijks van 17.00 - 20.00 uur. De lessen zijn ingedeeld naar leeftijd

DANSSCHOOL DEGENKAMP
NOBELSTRAAT 16, HEERLEN, 045-714711

Heerlen wenst mijnspoorweg

LANDGRAAF - De fietsendief die
gisteren in Landgraaf werd aange-
houden, blijkt al zeven keer een
gestolen fiets te hebben verkocht.
De politie heeft sterk de indruk dat
de man vanaf juli op nog grotere
schaal met deze praktijk is bezig
geweest.

Hij benaderde daarbij mensen met
het verhaal dat hij werkloos en zijn
vrouw ziek zou zijn. Hij bood daar-
om voor 25 of 35 gulden in goede
staat verkerende fietsen aan, met
een nog intact zijnd slot. Hij vertel-
de steeds dat het hierbij om zijn
eigen fiets ging. Volgens de politie
moet de welbespraakte man nogal
betrouwbaar over zijn gekomen.

Intussen is hij tegenover de Land-
graafse politie heel wat minder
spraakzaam. De recherche ver-
zoekt dan ook mensen die sinds
juli door de man benaderd zijn,
contact met haar op te nemen. In-
formanten hoeven geen verbaal
wegens heling te vrezen.

Het signalement luidt: leeftijd 25
jaar, maar hij lijkt volgens de poli
tic wel 30 a 35 jaar, gezet postuur,
lengte 1.70 meter, donkerblond
haar. Wie meent door de man be-
naderd te zijn, wordt verzocht con-
tact op te nemen met de recherche
in Landgraaf, « 045-328333.

Zwemschool Nuth
opnieuw bekeken

Commissie geeft wethouder huiswerk op
aanleg van de Zwart 5. „Dat klopt"
zegt wethouder Hub Savelsbergh
„er komen pas aansluitingen op de
wegen die op het grondgebied van
de gemeente Landgraaf liggen als
de Zwart 5 wordt gerealiseerd."
Wanneer dat gebeurt, is nog niet bij
benadering te zeggen. In Streekge-
westelijk verband is hoge prioriteit
gegeven aan de aanlegvan de Zwart
1, de weg van Brunssum naar Heer-
len via de Heksenberg, de Zwart 5
(en dan vooral het gedeelte ter hoog-
te van de Schaesbergerweg) staat
nog niet op het prioriteitenlijstje.
Er wordt in het plan voor de aanleg

Ter ontlasting
Schaesbergerweg

van de mijnspoorweg geen reke-
ning gehouden met een verbinding
tussen de mijnspoorweg en de
Schaesbergerweg ter hoogte van de
Kissel. Dat wil dus zeggen dat het
verkeer op de Schaesbergerweg de
nieuwe mijnspoorweg die juist be-
doeld is om het verkeer op de
Schaesbergerweg te ontlasten, niet
eens kan bereiken. Pas als de Zwart
5 is aangelegd, kan hetverkeer van-
uit Schaesberg via die weg op de
mijnspoorweg komen.
Het bestemmingsplan Kissel-Vos-
kuilenweg wordt nu eerst voorge-
legd aan twee raadscommissies. Pas
als die hun mening hebben gegeven
zal het college een standpunt inne-
men. Daarna wordt het plan bekend
gemaakt en volgt de inspraak van
de bewoners die hierbij betrokken
zijn.

Van onze verslaggever
NUTH - Een meerderheid van de
commissie Ruimtelijke Ordening in
Nuth heeft gisteravond besloten dat
het college zich nog eens moet bui-
gen over de plannen voor een privé-
zwemschool achter het pand aan de
Valkenburgerweg 74A.
Liesbeth Peters, met Leen Kiers de
initiatiefnemer van de zwemschool,
beweerde dat het college verkeerde
cijfers hanteert. „De maximum
snelheid op de Valkenburgerweg is
geen 70 maar 50 km per uur. De par-
keeroverlast is miniem, omdat er
slechts tien auto's per lesuur staan.
En er zijn parkeerstroken in de di-
recte omgeving."

(ADVERTENTIE)
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De nieuwe weg komt dus over de
Kissel te lopen en vormt een krui-
sing met de Crutserveldweg. Daar-
na krijgt de weg een aansluiting op
deZwart 5. Dat is de grote verkeers-
ader die moet komen te lopen van
Kerkrade via 't Eikske (Zwart 5
zuid, waarvan de aanleg voor de
deur staat) langs Philips Molenberg
naar het Schaesbergerveld en ver-
der langs Palemig richting Schels-
berg waar de weg moet aansluiten
op de Zwart 1 en de Zwart 6-zuid
(die laatste weg wordt komend jaar
aangelegd). ,

Van onze verslaggever
HEERLEN - Om de Schaesberger-
weg te ontlasten en een betere weg-
verbinding te krijgen van Heerlen-
centrum naar de gemeente Land-
graaf, wil de gemeente Heerlen een
weg aanleggen over het vroegere
mijnspoor van de voormalige
Staatsmijn Wilhelmina. De weg
moet van de Gasthuysstraat langs
het bestaande spoor van het miljoe-
nenlijntje over deKissel naar de nog
aan te leggen Zwart 5 gaan lopen.
Met de aanleg is ongeveer 15 mil-
joen gulden gemoeid.
Al jaren wordt in Heerlen gezocht
naar een oplossing voor de Schaes-
bergerweg. Deze weg is erg druk, de
bewoners hebben daar -last van en
klagen herhaaldelijk. Nu de Glasmij
is verhuisd en ook andere bedrijven
in de buurt in de nabije toekomst
een andere plaats krijgen, zijn er
mogelijkheden om een oplossing te
vinden. De gemeente heeft nu een
bestemmingsplan gemaakt voor de
omgeving Kissel-Voskuilenweg
waarin de weg over het vroegere
mijnspoor naar de Wilhelmina is op-
genomen.

Na stemming bleken slechts het
CDA en de wethouder tegen. Hetvoorstel wordt nu opnieuwbekeken
door B en W en verschijnt weer op
de raadsagenda. „Wij moeten GS
met een krachtige overtuiging dui-
delijk maken dat dit wel kan. Zo
niet, dan moeten wij zelf op zoek
gaan naar een betere locatie", aldus
Van den Heuvel.

De fractie Lenoir staat ovoorwaar-
delijk achter de plannen. „Wij laten
een unieke kans liggen als wij be-
sluiten dit plan zo van de tafel te ve-
gen. Waar kan men in Nuth school-
zwemmen?", stelde Van den Heu-
vel. De heer Hendriks (IVN) en me-
vrouw Habers (VVD) maakten
evenmin bezwaren. PvdA-raadslid
Janssen gingakkoord indienhet be-
stemmingsplan gewijzigd kan wor-
den, een bouwvergunning voor een
kleedlokaal afgegeven kan worden
en een oplossing wordt gevonden
voor de parkeeroverlast.
Wethouder Kerkhofs bleef bij het
collegestandpunt dat de plannen
van de initiatiefnemers niet haal-
baar zijn. „GS geven zonder meer
een negatief advies en daarom heeft
het weinig zin hier verder op door te
gaan", zei Kerkhofs.

In feite wordt de oplossing voor de
Schaesbergerweg gekoppeldaan de
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Zij ontkende dat er wekelijks 500
bezoekers komen. „Wij starten met
een groep van 30 kinderen, die
hooguit groeit tot 200", aldus Lies-
beth Peters.
Samen met Kiers heeft zij een
buurtonderzoekje gehouden waar-
uit bleek dat niemand bezwaar
heeft tegen de zwemschool. Overi-
gens meent Peters dat de bewoners
niet lang 'last' zullen hebben van de
zwemschool. Want over driejaar wil
het duo een eigen bad bouwen.
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Waubachs kerkje: van caravanstalling tot Grand Theater

Knokken voor cultuurtempel
Van onze verslaggever

LANDGRAAF - De diepgelovi-
ge Waubachenaren diehun god-
vruchtig bestaan in het begin
van de achttiendeeeuw leidden,
zullen zich zonder enige twijfel
omdraaien in hun graf bij het
aanhoren van de roerige ge-
schiedschrijving van 'hun'
prachtige kerkje aan de Kerk-
berg in het Overwormse Kwar-
tier. In een notedop samengevat
heeft het monumentale Wau-
bachse kerkje sinds 1700 behal-
ve als Godshuis dienst gedaan
als sloopobject, brandweerka-
zerne', particuliere opslag-
plaats, gemeenteloods, garage
en caravanstalling.

rieur van het nauwelijks onderhou-
den kerkje moet immers in snel-
treinvaart compleet worden gereno-
veerd, ingericht en aangepast aan
de nieuwe bestemming. Zo zijn de
vrijwilligers momenteel in de steen-
koude vertrekken enorm druk in de
weer met onder meer de bouw van
het podium in de knusse theater-
zaal, de lichtinstallatie, regiekamer
en tal van andere voorzieningen.
Vermeldenswaard is dat de-voorma-
lige Waubachse bioscoop, waaraan
het project zijn naam dankt, zijn
complete interieur en verlichting af-
staat. Aanvankelijk lag het in de be-
doeling deze authentieke bioscoop
tot cultuurpodium om te bouwen.

Maar met de even langverbeide als
definitieve komst van een riant
theaterpodium komt aan dit rijtje
'onwaardige bestemmingen' van
het kerkje alsnog een happy end.
Sinds 1 mei namelijk heeft de stich-
ting Grand Theater Landgraaf het
intieme bouwwerk van de gemeen-
te gehuurd. Waarmee de onwrikba-
re plannen van de ideeënrijke stich-
ting om de Landgraafse bevolking
eindelijkeen kleinschalig, maar vol-
wassen cultureelcentrum te bieden,
werkelijkheid worden. Dat er onder
de 40 duizend inwoners van Land-
graaf een duidelijke behoefte aan
een eigen lokale cultuurtempel 'met
een lage drempel' bestaat, heeft een
haalbaarheids- en behoefte-onder-
zoek begin vorig jaar aangetoond.

Donderdag 24 november 1988 " 17



Geboren, 20-ii-i9BB I Goedemorgen,

Tessa
Dochtervan Abraham al

Marlies Adriaens
gezien?

Hanco Lebbink _
l Paul en Lenny

I i l

Dankbetuiging
In plaats van kaarten
Voor uw gelukwensen, bloemen en cadeaus
bij mijn 65-jarig jubileum als organist, hartelijk
dank.

C.J. Beckers
en familie

Eygelshoven, november 1988

i

Op zaterdag 26 november as. hopen onze
ouders en grootouders

Leo H. America
en

Anna M. America-Stoffels
hun 50-jarighuwelijksfeest te vieren.
Op die dag wordt te hunner intentie een
plechtige h. mis opgedragen om 15.00 uur in
de parochiekerk van de Sint-Martinus te
Spekholzerheide.

Receptie van 18.30 tot 20.00 uur in het

' verenigingsgebouw Heidsjer Tref,
Patronaatstraat 19, Spekholzerheide.

Hun dankbare kinderen en kleinkinderen

6466 XX Spekholzerheide, november 1988
Elbereveldstraat 348

Dankbetuiging
Door alle attenties, felicitaties, bloemen en cadeaus,
is ons gouden huwelijksfeest tot een onvergetelijke
dag geworden.
Wij bedanken daarom iedereen. Tevens bedanken
wij allen die dit teest mogelijk hebben gemaakt.

Karel en Billa Conraads-Reinders
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Dr. Ackenshuis
Gulpen November 1988

I "
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid ge-
nomen van onze zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Elisabeth Delang
echtgenote van wijlen

Pieter Joseph Bellen
Zij overleed in de leeftijd van 79 jaar, in het verzor-
gingstehuis Vroenhof.

Familie Delang
Familie Bellen

6462 VAKerkrade, 22 november 1988
Vroenstraat 97 K 504
Corr.adres: Hertogenlaan 154
6463 HN Kerkrade
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
zaterdag 26 november as. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk Antonius van Padua te Kerkrade-Bleyer-
heide, waarna aansluitendcrematie in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Voor vervoer van dekerk naar het crematorium is
gezorgd.
Vrijdag 25 november zal de overledene bijzonder
worden herdacht tijdens de avondmis van 19.00
yur in bovengenoemde kerk.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen.

I t
Hiermede geven wij kennis, dat na een langdurige
ziekte en een liefdevolle verzorging in de ver-
pleegkliniekHeerlen afd. 6, in deHeer is overleden,
onze lievemoeder, schoonmoeder, oma, overgroot-
moeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Maria Elisabeth
Houben

weduwe van

Hubert Jozef Pelzer
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, over-
leed zij in de gezegende leeftijd van 88 jaar.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Heerlen: Sjier Pelzer
Betsie Pelzer-Vissers

Heerlen: Nel Pelzer
Nieuwenhagen: Tiny Kempen-Pelzer

JoKempen
Nieuwenhagen: Trees Reumkens-Pelzer

Ben Reumkens
Kakert: At Verkoyen-Pelzer

Wiel Verkoyen
Nieuwenhagen: Greet Peelen-Pelzer

Wiel Peelen
en al haar kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Houben
Familie Pelzer

6412 KG Heerlen, 23 november 1988
Oude Kerkstraat 6
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 26 november om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van het H. Hart van Jezus te Heerlen-
Schandelen, Meezenbroekerweg 114, waarna de
begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats te
Imstenrade.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van vrijdag 25 november om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

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

Temidden van allen die hem zo dierbaar waren is
zacht en kalm in de vrede van Christus van ons
heengegaan, mijn dierbare man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, opa en overgrootvader, broer,
zwager, oom en neef

Jan Arnold Smeets
echtgenoot van

Maria Geerssen
Voorzien van de h. sacramenten overleed hij in de
leeftijd van 84 jaar.
Brunssum: M. Smeets-Geerssen

Jabeek: Nannie en NicolaasReubsaet-Smeets
Brunssum: Gretha en Nicolaas Gielkens-Smeets
Brunssum: Rinus Smeets

zijn dierbare klein- en
achterkleinkinderen
Familie Smeets
Familie Geerssen

6445 CS Brunssum, 23 november 1988
Akerstraat 78
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
denop zaterdag 26 novemberom 11.00uur in de pa-
rochiekerk H. Familie in Brünssum-Langeberg,
waarna om 12.30 uur de crematieplechtigheid zal
plaatsvinden in het crematorium in Heerlen, Im-
stenraderweg 10. Voor vervoer per bus is gezorgd.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van de overledene, vrijdag
om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20.
Gelegenheid tot afscheidnemen, heden donderdag
en vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergetenzijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

t
Na een zorgzaam levenvan hard werken voor haar
gezin, na een dapper en geduldig gedragen lijden,
is heden van ons heengegaan, mijn dierbare echt-
genote, onze onvergetelijke moeder en allerliefste
oma

Elisabeth Adele
Haselier

echtgenote van

Jan Dirk (Johan)
van de Wardt

Gesterkt door het sacrament der zieken, overleed
zij op deleeftijdvan 70 jaar,in deverpleegkliniek te
Heerlen.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Heerlen: Johan van deWardt
Heerlen: Jacky van deWardt

Eveliene van de Wardt-Wienesen
Cindy

Heerlen: Jup van de Wardt
Familie Haselier
Familie Van de Wardt

6412 EB Heerlen, 22 november 1988
Stinsstraat 13
Wij nodigen u uit om, samen met ons, de h. eucha-
ristie te vieren op zaterdag 26 november as. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Antonius
van Padua te Heerlen-Vrank, gevolgd door de be-
grafenis op het kerkhof te Heerlerheide.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4, Heer-
len, dagelijks van 19.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis, dat kalm en vredig van
ons is heengegaan, in de leeftijd van 88 jaar, voor-
zien van het h. sacrament der zieken, onze lieve
moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoe-
der, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Adriana Lamberta
Struyke

weduwe uit het eerste huwelijk van

Johannes Steenbergen
weduwe uit het tweede huwelijkvan

Antoon Mijnster
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Hoensbroek: A.H.van Schaik-Steenbergen
J.J. van Schaik

Australië: D. Stanbury
A. Stanbury-Dierx
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Struyke
Familie Steenbergen

Amstenrade, 23 november 1988
Huize Elvira
Corr.adres: Hommerterweg 70
6431 EX Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 26 november a.s. om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van St. Barbara te Brunssum, Tree-
beek, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondwake ter intentie van onze dierbare overle-
dene op vrijdag 25 november a.s- om 18.30 uur in
huize Elvira, Gyselaar 10, Amstenrade.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum, da-
gelijks van 17.30 tot 18.30uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Tot ons groot verdriet, moesten wij, geheel onver-
wacht, voorgoed afscheid nemen van onze lieve,
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zus,
schoonzus, tante en nicht

Hennie
de Greef-Smits

weduwe van

Gerard de Greef
op de leeftijd van bijna 67 jaar

Kinderen en kleinkinderen
Familie Smits
Familie De Greef

23 november 1988
Corr.adres: Kanaalstraat 1, 6418 EB Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
vrijdag 25 november as. om 11.30 uur in de paro-
chiekerkvan St.-Jozef te Heerlerbaan, waarna aan-
sluitend begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter in
de kerk vanaf 11.10 uur.
Avondmis heden, donderdag 25 november, om
19.00 uur in voornoemde kerk.
Mam is opgebaard in de rouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30
(ingang St.-Antoniusweg), Heerlen; gelegenheid
tot afscheid nemen aldaar van 19.30 tot 20.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

t IDiep bedroefd, maar dankbaar wat ze voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis, van het plotse-
ling heengaanvan mijn lieve en zorgzame echtge-
note, onze inniggeliefde moeder, schoonmoeder,
oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Maria Elisa (Lieza)
Gulpers

echtgenotevan

Hubert Joseph Jongen
Zij overleed op de leeftijdvan 73 jaar, voorzienvan
het h. oliesel.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Landgraaf: H.J. Jongen
Tilburg: Joen Bertie Jongen-Meys

Loes, Anke, Sander
Landgraaf: Leo en Anita Jongen-Körver

Jessica
Familie Gulpers
Familie Jongen

6371 GZ Landgraaf, 22 november 1988
Lemperslaan 6
Liever geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 26 november as. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Familie te Schaesberg, Veld-
straat, waarna aansluitend begrafenis op de r.-k.
begraafplaats aan de Hoofdstraat.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Avondwake, vrijdag 25 november om 19.00 uur, in
voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
Lindeman uitvaartcentra, Beuteweg 32 te Nieu-
wenhagen; gelegenheid tot afscheid nemen, dage-
lijks van 18.00 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Algemene kennisgeving
t

Bedroefd, maar dankbaar dat zijn lange lijdensweg
voorbij is, delen wij u mede dat, na een liefdevolle
verpleging in de Hamboskliniek, voorzien van het
sacrament der zieken, in de leeftijd van 68 jaar is
overleden

Leo Hursel
echtgenootvan

Sjaan Steinbusch
Vader en schoonvadervan:
Ine en Theo Bertholet-Hursel
Opa van:
Frank, Roy en Tim
Familie Hursel
Familie Steinbusch

Kerkrade, 22 november 1988
Hambeukerboord 40, 6418 BT Heerlen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 26 november as.
om 11.00 uur in de St.-Josephparochiekerk te Heer-
lerbaan.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De avondmis te zijner intentie, zal vrijdag 25 no-
vember as. om 19.00 uur worden gehouden in voor-
noemde parochiekerk.
De overledene ligt opgebaard in de aula van het De
Weverziekenhuis te Heerlen; bezoek van 16.00 tot
17.00 uur.

I * IVoor de vele warme en hartelijke blijken van belangstelling on-
dervonden bij de ziekte, het overlijden eh" de begrafenis van

Marieke Roijen
is een woord van dank erg simpel.
Uw belangstelling was een enorme steun voor Marieke vooral tij-
dens haar verblijf in de verpleegkliniek waar zij gedwongen door
omstandigheden langer moest verblijven dan verwacht.
Voor al uw medeleven mijn oprechte dank.

C. Roijen-Bernards

De zeswekendienst zal gehouden worden op haar verjaardag 27
■ november a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk St. Bavo te Nuth.

Marieke werd dan 79 jaar.

Dankbetuiging
Voor uw bewijs van deelneming, ontvangen na het heengaan van mijn
vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

Tonnie
van den Broek-Peer

betuigen wij langs deze weg aan allen onze hartelijke dank.
Een speciaalwoord van dank gaat uit naar deken Frencken en dr. Hooger-
vorst.
Het medeleven persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen, tot
uiting gebracht, was ons een grote troost en zal een dankbareherinnering
blijven.

J.J. van den Broek
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Brunssum, november 1988
De plechtige zeswekendienst wordt gehoudenop zondag 27 november as.
om 10.00uur in de St.-Gregoriuskerk te Brunssum.

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

en toch zo dichtbij de pijn.
Nog steeds
in Gods naam ...

Op 1 december is het een jaargeleden datwij voorgoed afscheid moesten
nemen van mijn lievevrouw en zorgzame moeder

Marie-Jose
Knubben-Pelzer
r

Ger Knubben
Ramon en Carmen

Brunssum, november 1988

IDe plechtige eerste jaardienstzal worden gehouden op zondag 27 novem-
ber om 10.30 uur in deparochiekerk H. Familie teLangeberg-Brunssum.

Enige en algemene kennisgeving

f
Dankbaar datwij haar zolang in ons midden mochten hebben en voor al-
les wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis, dat heden, toch
nog onverwacht, van ons is heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoe-
der en oma

Fiorentina Boyens
weduwe van

Albert Daniëls
Gesterkt door het h. sacrament der zieken,
overleed zij op 84-jarige leeftijd.

Neerbeek: Mia Salomé-Danièls
Torn Salomé

Einighausen: Betsy van der Sangen-Daniëls
Janvan der Sangen

Geleen: Jacq.Daniëls
Tonny Daniëls-Bronckers

Geleen: Jo Daniëls
Netty Daniêls-Ritzen
en al haar klein- en
achterkleinkinderen

Geleen, 23 november 1988
Bunderhof, kamer 8
Corr.adres: Cartylshofstraat 11, 67191 GG Neerbeek
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben zaterdag 26 november
as. om 13.30 uur in deparochiekerkvan de H. Pastoor van Ars, Lienaerts-
straat te Geleen-Zuid, waarna aansluitend de crematie in hetcrematorium
„Nedermaas", Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er geen condoleren.

ITot intentie van de dierbare overledene, zal een avondmis worden opge-
dragen vrijdag 25 november om 19.00 uur in de kapel van het bejaarden-
huis „Bunderhof', Europalaan 2te Geleen.

Dankbetuiging
Uw medeleven bij het overlijden en de begrafenis
van mijn man

Gerard van Hattum
was een grote steun.
Mede namens dekinderen en familie dank ik u van
harte.

M. v. Hattum-Esser
Landgraaf, november 1988
De zeswekendienst zal worden gehouden op zater-
dag 26 november a.s. om 19.00 uur in dekerk van de
H. Familie parochie te Schaesberg.

Daar het ons onmogelijk is, een iederpersoonlijk te
bedanken, voor de vele blijken van medeleven, die
wij mochten ontvangen bij de begrafenis van mijn
lieve echtgenoot, vader en grootvader

Jo van Pie
betuigen wij u onze oprechte dank.

L. van Pie-Brinkhoff
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 26 november as. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes te
Gracht-Kerkrade.

Deuren en kozijnen nooit
moor verven! Binnen een dag
maken wij van uw oude' deur
uw wensdeur - passend bij-het
interieur Door de PORTAS
kunststotommanteling in bv
het motief eiken, noten, teak
en* Ook voordeur renovatie

PORTkS
D«r*novatt*sp*cl*ll*t.
Dl* Nr. 1 In Europa

Timmerbedrijf
Van Wel B.V.
Bunde
g 043-647833

Japort
Hoensbroek
S 045-212168

Enige en algemene kennisgeving
t

Op 65-jarige leeftijd is, geheelonverwacht, van o"
heengegaan, onze dierbare vriend

Stanislaw (Joep)
Brzuchacz
Uit aller naam:

Brunssum: J.G.A. Jacobs
Stowarzyszenie Polskie Brunssu»

Brunssum, 21 november 1988
H. Dunantstraat 211
Corr.adres: Past. Savelbergstraat 127,
6441 AM Brunssum
Heden, 24 november, wordt om 10.30uur de crei*
tieplechtigheid gehouden in het crematorium
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in het crematorium.

Gevestigd: Kruisstraat «%£ I
Heerlen ü I
Tel. 045-716000 H

E J.L.H. Muermans I
TANDARTS I

IRISETTE JUBILEUM I
DONSDEKBEDDEN MET EEN I

HOOG VULGEWICHT EN M
PERCAL TIJK EEN ■

UITMUNTENDE KWALITEIT ■I ★★★ I
I EENPERSOONS I
I 800 GRAM 9QR II van495,-voor '.. favVj H
I TWEEPERSOONS I
I 1150 GRAM ARfl -* II van7so,-voor ■
I LITS-JUMEAUX I
I 1400 GRAM R7R ~"WI vanBso,-voor VI VI H
I HfllI ★★★ ■I ZOLANG DE VOORRAAD STREKT I
I PROFITEER VAN DEZE ■I UITZONDERLIJKE AANBIEDING!!! ■
I Donsdekbedden van uitstekende [II kwaliteit (bekend merk), carrégestikt I
I 65% dons I
I 140x200van 395-voor 199,"fl
I 200x200van599-voor 350,-' I
I 240x200van749-voor 395," I
I 90% voldons I
I 140x200van475-voor 295,"H
I 200x200van695-voor 450,-' I
I 240x200van825-voor 495," I
I Dubbele donsdeken, één I
I voor het voorjaar, één voor I
I de herfst, tezamen I
I geknoopt voor de winter, I
I een ideale combinatie voof I
I alle seizoenen I
I 65% dons I
■ 140x200 van 649-voor 395," I
I 200x200 van 895-voor 625," I
I 240x200 van 1050,-voor 750," I
I 90% dons I
I 140x200van699-voor 450," 1
I 200x200 van 996,-voor 695,-' I
I 240x200van 1125-voor 795," |
I In combinatie met deze I
I dekbedden geven wij op I
I alle merken overtrekken I

I 10% KORTING
I Slopen wit
I zware hotelkwaliteit 5,9»
I Zeer fraaie damasten■ I TAFELLAKENSH Zware kwaliteit, in wit en pastelkleuren
H 90x 90 cm van 25-voor 10,"
I 137x160cm van 49,-voor 25,"
H 137x206 cm van 59-voor 29,"
H 160x250 cm van 79- voor 35,"
H 160x300 cm van 98-voor 39,"
I 160x350cm van 125-voor 45,"
H 160x160cmvan 79,-voor 35,"

H ★★★

I ZEER UITGEBREIDE SORTERING■ ORIGINELE CINDERELLA■ LAKENSETSEN■ OVERTREKSETS. VOOR BIJNA■ - HALVE PRIJZEN
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Minister roept België ter verantwoording

Smit-Kroes woedend
over cadmiumlozing

Geen rentekorting
op hypotheek van

gemeenteambtenaren

kend bedrijf Hydro Metal in
Engis bij Luik in alle toonaar-
den verantwoordelijk te zijn
voor de cadmiumlozing. De
naam van het bedrijf werd
dinsdagavond door Belgische
autoriteiten genoemd.

Inmiddels hebben metingen in de
Maas bij Eijsden uitgewezen dat de
verontreiniging met cadmium
enigszins is verminderd. Afgelopen
dinsdag werd nog 100 microgram
cadmium per liter geregistreerd,
terwijl slechts 2,5 microgram toe-

laatbaar wordt geacht. Het ministe-
rie van Verkeer en Waterstaat zal
vandaag nieuwe metingen laten ver-
richten nabij Stevensweert. Het
cadmium zal onderweg worden ge-
volgd en vermoedelijk pas in de
tweede helft van volgende week de
Noordzee bereiken.
Volgens een woordvoerder van het
ministerie is de verontreiniging ern-
stiger dan gewoonlijk vanwege de
lage waterstand. Dat werkt vertra-
gend op de verdunning. De drink-
waterleidingbedrijven zijn op de
hoogte gesteld en zullen voorlopig
geen Maaswater afnemen.

Van onze Haagse verslaggever

DEN HAAG - Minister Smit-
Kroes (Verkeer en Waterstaat)
is laaiend over de cadmiumlo-
zing op de Maas door een Bel-
gisch bedrijf. , Smit-Kroes
heeft aangekondigd daarover
een hartig woordje te zullen

wisselen met de Belgische
overheid. De minister neemt
het vooral hoog op dat België
geen melding heeft gemaakt
van de verontreiniging. De in-
ternationale samenwerking
laat volgens haar nog altijd
veel te wensen over. Overigens
.ontkent het metaalverwer-

Pl- Het NCW zegt 'voorstander
E Van een gezonde concurren-
F[d tussen regulier en particu-
P^derwijs. Daarin past het plan
l* VVD prima.

'■jt kunnen worden gesteld in-
oedrijfsopleidingen van grote,eris te volgen. Het gaat om een

'van de VVD die denkt dat
zo sneller aan een baan

Worden geholpen.
jWan i s gelanceerd door VVD-

e Kamerlid mevrouw Rempt-
"toans De Jongh. Zij vindt dat

|. Verheid de kennis die vooral
jlriationals hebben op het ge-
.^n Bedrijfsopleidingen moet

Het kamerlid noemt in
(i^band onder meer de interne
gingen van DSM. Dat bedrijf
,?°Pt nu al opleidingscapaciteit

Derde Wereldlan-ttet moet voor het rijk daarom
Jer>voudig zÜn om met DSM
jcten af te sluiten, aldus
~^-Halmmans De Jongh, die

°ge pet op heeft van de kwali-
CLan de interne opleidingen vanerniegigant. Zij verwijst daar-
ïar de omscholingscursussen
,°Perators, die een erg laag uit-
:^Percentage kennen.Pederlands Christelijk Werkge-
ïe[bond heeft het VVD-plan in-
fls ook al met enthousiasme

"^ onze Haagse verslaggever
jjHAAG - Minister De Korte
j^tiische Zaken) laat momen-
.^studeren hoe werkzoekenden

Interne DSM
opleidingen
geprezen

Vorbeeldandere bedrijven

HEERLEN - De Pancratiusbank is,
met een balanstotaal van bijna ’ 400
miljoen, duidelijk de kleinste bank
binnen de nieuwe combinatie. Niet-
temin is de bank erg winstgevend.
Vorig jaar bedroeg de netto-winst
’4,4 miljoen en dat bedrag zal, al-
dus directeur Scholten, dit jaar
overtroffen worden. Bij de Pancra-
tiusbank werken een 60-tal mensen,

verspreid over 14 kantoren en
agentschappen in vooral de Ooste-
lijke Mijnstreek.

De Spaarbank Limburg fuseerde in
1987 met de Gelders-Utrechtse
Spaarbank, maar ook in deze sa-
menwerkingsvorm bleven de iden-
titeiten van beide banken afzonder-
lijk gehandhaafd.

Voor de zeggenschap van beide
banken werd een houdstermaat-
schappij opgericht waarin de twee
een evengroot belang (50 procent)
hebben. Als een van de motieven
van de fusie destijds werd opgege-
ven 'de aanpak van het vestigings-
beleid in dezogenoemde witte plek-
ken.

vervolg van pagina 1

Pancratiusbank
kleinste van
fusiepartners

O Het hoofdkantoor van de Pancratiusbank in Heerlen, (ar-
chieffoto)
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Eindhovense aannemer
verplaatst vestiging

naar Maastricht

’Stadheeft een centrumfunctie in Limburg’

vervolg van pagina 1

GULPEN - De politie hield de ont-
wikkelingen in de koffieshop al ge-
ruime tijd nauwlettend in de gaten.
Er kwamen regelmatig klachten
binnen. Ook het bestuur van scho-
lengemeenschap Sophianum uitte
zijn bezorgdheid over de gang van
zaken.
De rijkspolitie ontkent overigens
nadrukkelijk dater in de koffieshop
in de Rosstraat sprake zou zijn ge-
weest van een soort verdeelcentrum
voor genoemde scholengemeen-
schap.
Wel bestond er de vrees dat de kof-
fieshop in de nabije toekomst een
bepaalde aantrekkingskracht op de
scholieren zou gaan uitoefenen.
Burgemeester en Wethouders van
Gulpen zullen binnenkort beslissen
of de vergunning voor de koffie-
shop wordt ingetrokken.

Klachten school
leidde tot actie

Op de eerste mogelijkheid is door 60
procent van de gemeenten gerea-
geerd en het oordeel was dat dekor-
tingsregeling niet ten koste van de
winstuitkering aan de gemeenten
zou mogen gaan. Die mogelijkheid
viel dus af.

winstuitkering die zij van het fonds
krijgen en een waarbij de korting
wordt gedragen door het fonds (dat
wil zeggen door alle gemeenten ge-
zamenlijk).

GELEEN - Het Bouwfonds Lim-
burgse Gemeenten (BLG) in Geleen
ziet af van een rentevoordeel voor
ambtenaren bij de bij het fonds aan-
gesloten gemeenten. Daarmee heeft
het algemeen bestuur gisteren inge-
stemd. Uitgaande van een korting
van een halfprocent, levert datvoor
de ambtenaren nauwelijks een
voordeel op. Dat terwijl het bouw-
fonds een rendementsverlies van
0,2 procent moet slikken en de ge-
meenten daardoor ongeveer 10 pro-
cent minder winst in het vooruit-
zicht hebben.

In het tweede geval is ervan uitge-
gaan dat 7.000 ambtenaren in Lim-
burg voor de kortingsregeling in
aanmerking zouden kunnen ko-
men. Bij een korting van half pro-
cent zou dit een bedrag van ’ 2,45
miljoen vergen.

Ondoenlijk
De directie van het bouwfonds
heeft de mogelijkheid van een ren-
tekorting voor de ambtenaren on-
derzocht op voorstel van drs R.Ven-
naaten van de gemeente Broekhui-
zen. Onderzocht zijn twee regelin-
gen, een waarbij de korting in min-
dering zou worden gebracht op de Afgezien van de financiële gevolgen

concludeert het BLG dat een slui-
tende controle (inzake de ambtelij-
ke status van de betrokkenen) door
het fonds ondoenlijk is. De directie
heeft daarom afgezien van de invoe-
ring van een rentekorting voor ge-
meenteambtenaren.

DOENRADE - Een felle uitslaande
brand heeft gisteravond grote scha-
de aangericht aan een nieuw land-
huis aan de Kruisstraat in Doenra-
de. De schade aan het pand dat pas
enkele maanden bewoond was
loopt zeker in de honderduizenden
guldens. Persoonlijke ongelukken
deden zich niet voor.

Onderzoek naar
haalbaarheid

nieuw museum

j^LEN/MAASTRICHT - Hetoovense bouwbedrijf Coppel-. !*eemt in decembereen nieuw
i 'n Maastricht in gebruik. Te-
,,ertijd komt de dependance in

n te vervallen. Volgens direc-
sp de Grauw is de lokatie in

Stlr'Cnt gunstiger. „De kernacti-
*n in het Limburgse verplaat-
Je.h naar Maastricht. De stad isr 'n bestuurlijk opzicht als het. erende vlak een zwaartepunt
'den," zegt directeur A. de

J*van het Eindhovense bouw-R.

j,°Ppelmans werken op dit mo-
l mensen, van wie een be-„ aantal (ongeveer 20) uit Lim-
fs, komt. Het bedrijf heeft van, er ook in Limburg bouwpro-

jecten onder handen gehad. Na een
terugloop in de jaren '70 is de Lim-
burgse markt dit decennium weer
aantrekkelijker voor Coppelmans
geworden.
De Grauw sluit ook niet uit dat de
lokatie in Maastricht straks meer
voordelen gaat bieden. „Maastricht
heeft niet alleen centrumfunctie in
Limburg. Er komt mogelijkeen uit-
straling naar de directe omgeving,
in Duitsland en België," aldus de di-
recteur. Hij benadrukt echter dat de
verplaatsing naar Maastricht niet is
ingegeven door de '92-gedachte'.
„Het is nog niet ons streven om'in
het buitenland te werken," zegt De
Grauw, dieeerst wil zien ofde ophef
over de afschaffing van de binnen-
grenzen in de EG wel op zijn plaats
is.

Brand
verwoest

villa

O Rookwolken slaan neer, terwijl de brandweer druk bezig is met het blussen van de brand in devilla inDoenrade. Foto PETERROOZEN

Het vuur werd rond half acht door
de twee kinderen van het gezin ont-
dekt. Ze maakten huiswerk in de
woonkamer toen ze boven vreemde
geluiden hoorden.
Toen ze gingen kijken ontdekten ze
het vuur bij het plafondvan een van

de slaapkamers. De in der haast ge-
alarmeerde ouders en enkele buren
probeerden het vuur met tuin-
slangen zelf te bestrijden. Echter
zonder succes.
Wel zag de eigenaar nog tijdig kans
om wat kostbaarheden en geld van

de eerste verdieping te halen. Toen
de brandweer van Schinnen rond
acht uur arriveerde stond het grote
dak al in lichterlaaie. Binnen een
uur en met hulp van de regionale
brandweer was het vuur bedwon-
gen. Ook een deel van het meubilair
werd met waterschade door de
brandweer en buurtbewoners uit
het pand gehaald. Het dak werd ge-
heel vernield. De benedenverdie-
ping liep forse waterschade op. De
oorzaak van de brand is nog ondui-
delijk. Gisteren werd nog aan het
dak gewerkt. Mogelijk zijn daarbij
vonken onder het pannenwerk te-
recht gekomen.

Tien Limburgse gemeenten
eisen uitbreiding politie

’Korpsen moeten met 10procent worden versterkt’

schil van mening, zegt burgemees-
ter Dales. „Dat betekent dat de poli-
tiemensen in het land een verschil-
lende werkdruk hebben en de bur-
gers daardoor ook niet overal de-
zelfde politiehulp krijgen".

GS waarschuwen dat het museum
voor de Industriële Archeologie wel
zou kunnen starten rond de collec-
tie van het huidige Mijnmuseum
maar dat vervolgens een bredere
opzet moet worden nagestreefd. GS
laten zich daarom nu nog niet uit
over de plek waar het museum moet
komen. De beste plaats moet in de
haalbaarheidstudie worden be-
paald. Zoals bekend heeft ook Heer-
len interesse getoond.
De genoemde 230.000 gulden zal
niet alleen worden gebruikt voor
het bovenstaande onderzoek, maar
ook voor de pub'icatie van twee in-
ventarisatie-onderzoeken, die vorig
jaar zijn gehouden, en voor het
Mijnmuseum dat als depot kan die-
nen tot duidelijk wordt of het Mu-
seum van de Industriële Archeolo-
gie er komt of niet.

Dat staat te lezen in een nota van
Gedeputeerde Staten, die een aan-
zet moet vormen tot de realisatie
van het industrieel-archeologische
museum. GS stellen de statenleden
voor een bedrag van 230.000 gulden
beschikbaar te stellen. Kerkrade
met zijn mijnmuseum heeft zich op-
geworpen als vestigingsplaats voor
het nieuwe museum. Het bestuur
van het Mijnmuseum wil tezijner-
tijd haar collectie onderbrengen in
het provinciale museum voor Indu-
striële Archeologie.

f v an 1989 worden afgerond en
Ü^igend jaar ook een definitief
! " Worden genomen.

fj^orden benoemd die een be-
Llr>gscommissie gaat samen-

It "*" Geven de Staten het groene
.'lan kan het onderzoek in de

I^TRichT - Het college van
11 een onderzoek laten uitvoe-, aar de 'haalbaarheid' van een
Utïi van de Industriële Ar-;d
°gie'. In het onderzoek moet

w e Presentatie van de collectie
H^n meegenomen. Een voorstel
j ê Wordt in de eerstkomende
5 behandeld. Vol-
f ys moet er tevens een 'forma-

ï£u -De politie in Venlo heeft
Warmen in de leeftijd van 19 tot
igJ" uit Heerlen en Voerendaal
ii^ouden, die betrapt werden
<j raken in auto's. Gebleken is

ry bannen deze maand in negen
'*H't^emo hebben ingebroken.
H>e heDDen zi J bekend dat de af-
ijs,^ zomer in wisselende sa-
U's Hngen in Heerlen in zes
ij en in Vaals negen auto's heb-
gebroken.

Autokrakers
aangehouden

Van onze Haagse verslaggever

DEN HAAG — Tien Limburgse ge-
meenten eisen een uitbreiding van
hun politiekorps met tien procent.
Het gaat om Maastricht (+29 agen-
ten), Heerlen (+2l), Kerkrade (+9),
Landgraaf (+7), Sittard (+8), Ge-
leen (+6), Roermond (+7), Weert
(+6), Venlo (+l3) en Tegelen (+4).
Ook 39 andere Nederlandse ge-
meenten hebben om een dergelijke
versterking gevraagd. De in totaal
49 gemeentenwillen dat hetkabinet
daarvoor 169 miljoen gulden be-
schikbaar stelt. Burgemeester I. Da-
les van Nijmegen, dienamens de ge-
meenten als woordvoerster op-

treedt, baseert deze eis op de uit-
komsten van het onderzoek van de
Projectgroep Kwantificering Poli-
tie. Daaruit blijkt dat de 49 gemeen-
ten met meer criminaliteit te maken
hebben dan andere en dat ze wat de
politiesterkte betreft al jaren zijn
onderbedeeld.
In een brief aan de ministers Van
Dijk (Binnenlandse Zaken) en Kort-
hals Altes (Justitie) hebben de ge-
meenten er de nadruk opgelegd dat
ze in zodanige omstandigheden ver-
keren, dat een gunstig beslissing
over de politiesterkte niet langer op
zich kan laten wachten. De politie-
sterkte is oneerlijk en onevenredig
verdeeld, daaroverbestaat geen ver-

De 49 gemeenten, waaronder ook
Amsterdam en Nijmegen, vinden
dat er in totaal 2330 politiebeamb-
ten bij moeten. De Tweede Kamer
bespreekt 12 december het rapport
van de Projectgroep Kwantificering
Politie. Het CDA meent dat debeide
politieministers Van Dijk en Kort-
hals Altes het rapport „in een min-
der strenge vorm" moeten uitvoe-
ren.

Anderen zeggen de op eveneens
afgebeelde in Mainz door de
IRA-leden gehuurde auto heb-
ben waargenomen. Maar daarbij
worden ook data genoemd waar-
op dieauto onmogelijk in Neder-
land kan zijn geweest.Verdachte IRA-leden

ook samen gezien

’Onderzoek in Lindenheuvel hoopgevend’ Rectificatie
MAASTRICHT - In het artikel
'Drinkwater duurder door
schade boeren' in het Lim-
burgs Dagblad van 19 novem-
ber jongstleden is ten onrechte
de indruk gewekt als zou het
drinkwater in Limburg 1,25
cent duurder worden omdat de
provincie het grondwater in
het Mergelland extra bescher-
ming wil geven.

De schade van naar schatting
een miljoen gulden voor de
landbouw wordt niet alleen in
het Mergelland maar in heel
Limburg veroorzaakt.

lil i^CK - Zon twintig mensen
6j~eGeleense wijkLindenheu-
s hebben inmiddels tegenoverly^litie verklaard dat ze devan
iir^A-aanslagen verdachte Ge-
t»/1 Hanratty in hun wijk te heb-
lj( gezien. Ook het aantal tips
ta"o rest van Limburg is giste-
(L, hog toegenomen. Meren-
fjts gaan dieaanwijzingen overLs° bouwvakkers die op
t zijn gezien.

altiJd is de feitelijke plaats
Kri anratty woonde niet ge-

e.n- Veel tips uit Lindenheu-
WZIJn vaag over het tijdstip
Lj" Hanratty is gezien.
fej^eeste tipgevers spreken watl|, betreft over 'van de zomer.
k and heeft verklaard dat

Sommigen in Lindheuvel zeggen
dat ze in café's met Hanratty in

Hanratty ookrond de dag van de
schietpartij in Roermond, waar-
bij een Brit werd gedood en twee
anderen ernstig gewond, is ge-
zien.

het engels in gesprek zijn ge-
weest. Er zijn ook mensen die
zich herinneren Hanratty samen
met de eveneens van de aansla-
gen inLimburg verdachte Teren-
ce Gerard McGeough te hebben
gezien.

„We voelen aan dat we met dit
onderzoek op de goede weg kun-
nen zijn. Uit wat uitgebreidere
verklaringen van zoveel tipge-
vers moeten straks beslist meer
aanwijzingen worden gevonden,
zei gisteren een woordvoerder
van het trioteam in het districts-
bureau van de Rijkspolitie Lim-
burg in Melick. In de komende
dagen zullen de tipgevers in Ge-
leen-Lindenheuvel nog uitvoerig
worden ondervraagd.

Het gas spoot met zeer grote
kracht en onder een oorverdo-
vend lawaainaar buiten. De poli-

(ADVERTENTIE)

/■

De Pakistaanse Munwar Hussain zal
van donderdag 24 t/m zondag 27

novemberknopen aan een tapijt met
een knóopdichtheid van ± 450.000
knopen per m2, tijdens de normale

openingstijden en op koopzondag van
13.00 tot 17.00 uur.

HUB DOLS fr CO
Markt 31, Sittard
tel. 04490-12605

Een vertrouwd adres
sinds 1905

(ADVERTENTIE)

STERK IN GEREEDSCHAP

Het lek ontstond rond half drie.
Een bulldozer-machinist raakte
de leiding tijdens grondwerk-
zaamheden die hier worden uit-
gevoerd in verband met de ver-
breding van het Kanaal Wessem-
Nederweert.

De ijlings gealarmeerde brand-
weer kon niet veel uitrichten.

Hom wurmde. Overigens werd
ook het scheepvaartkanaal in het
kanaal stilgelegd.

Een gevolg daarvan was onder
meer dat een groot deel van het
verkeer zich via de weg door
Wessem-Panheel-Heel-Beegden-

tic heeft om calamiteiten te voor-
komen meteen 'de Napoleons-
weg op het kruispunt in Gra-
them afgezet. Hetzelfde gebeur-
de bij het viaduct uit de richting
Thorn.

GRATHEM- Door een gaslek in
een hoofdtransportleiding is gis-
termiddag het verkeer rond het
knooppunt A2/Napoleonsweg
bij Grathem volledig in de war
geraakt. Tot gisteravond half elf
is de gehele Napoleonsweg vanaf
Thorn tot Hom gestremd ge-
weest voor alle verkeer vanwege
ernstig explosiegevaar.

Gaslek bij Napoleonshaan

Consternatie door
ontploffingsgevaar

Een uur daarna werd de Napo-
leonsweg al vanaf het viaduct
Susterzeel in Hom voor alle ver-
keer richting zuiden hermetisch
afgegrendeld. Dit werd gedaan
om het verkeer meer omrijmoge-
lijkheden te bieden via de A6B
richting Roermond en Weert.
Ook de afrit Grathem op de A2
werd afgesloten.

Limburgs dagblad provincie
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t IGroot is de leegte die zij achterlaat.
Mooi zijn de herinneringen die blijven.

Na een intens en welbesteed leven van liefde en
zorg is na een langdurige ziekte op 82-jarige leeftijd
van ons heengegaan, voorzien van de h. sacramen-
ten der zieken, onze lieve moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder

Marie van Erp
weduwe van

Anton Bouwman
Brunssum: Annie Bouwman

Tonnie en Ute, Sandy, Tommie
René en Els

Brunssum: Jo en Jacob v. Hooren-Bouwman
Marly

Brunssum: Toon en Tilly Bouwman-Hooiveld
Hans
Catja en Paul, Whitney

Oirsbeek: Gerda en Hellmuht
Croonenberg-Bouwman
Ronald en Arme
Jacques en Nicole
Sandra

Brunssum: Frans en José Bouwman-Jaspar
6443 EG Brunssum, 22 november 1988
Tollisstraat 15
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen, dagelijks in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum van 17.30 tot 18.30 uur.
Avondwake vrijdag a.s. om 19.00 uur in de hierna te
noemen kerk.
In de St. Vincentiuskerk te Rumpen-Brunssum zal
de plechtige uitvaartdienst gehouden worden op
zaterdag 26 november om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk; er is geen condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.k.
kerkhof aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van
deelneming, ons betoond bij het overlij-
den en de begrafenis van onze lieve va-
der, grootvader en overgrootvader

Thijs de Bok
weduwnaarvan

Wilhelmina van der Pennen
betuigen wij onze oprechte dank.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

Eygelshoven, november 1988
De plechtige zeswekendienst zal gehou-
den worden op zaterdag 26 november om
19.00 uur in de parochiekerk van de Pas-
toor van Ars te Kerkrade-Hopel.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het plotseling overlijden van ons zeer ge-
waardeerd bestuurslid, de heer

Pierre Peters
Sinds de oprichting van de KNF afd. Limburg
heeft hij zich naar beste kunnen ingezet voor onze
afdeling.
In dankbare herinnering zullen wij hem blijven ge-
denken.
Mogen zijn echtgenote en kinderen de kracht vin-
den dit onbeschrijflijk leed te dragen.

Bestuur Koninklijk Ned.
Fed. afd. Limburg

De plechtige eerste jaardienstvoor onze ouders en
grootouders

Reinold v.d. Heyden
en

Trautje v.d. Heyden-
Winthagen

zal worden gehouden op zaterdag 26 november a.s.
om 19.00 uur in dekerk van deparochie H. Michael
te Landgraaf.

Kinderen en kleinkinderen
Van der Heyden

Nooit zal je door de tuin meer gaan,
waar iedere bloem en iedere plant
getuigdevan je zorgzame hand.
De hemeltuin staat nu voor jou open.

De eerste plechtige jaardienstvoor mijn over-
getelijke man en onze lievevader en schoon-
vader

Zef Boesten
zal worden gehouden op zondag 27 november
om 11.00 uur in de Paterskerk te Geleen.

Mevrouw M. Boesten-Marell
Hetty en René
Petra

De plechtige eerste jaardienst
voor mijn echtgenoot

Wiel Waltmans
zal plaatshebben op zondag 27 november as. om
10.00 uur in de kerk van de H. Eligius te Schin-
veld.

Mevrouw M. Waltmans-Dörenberg

In plaats van kaarten
Dankbetuiging

Daar het ons onmogelijk is u allen per-
soonlijk te bedanken voor de vele blijken
van medeleven ondervonden bij de ziek-
te en het overlijden van onze vader,
schoonvader en opa

Frans Vos
betuigen wij u langs deze weg onze op-
rechte dank.

Kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekendienst wordt ge-
houden op zondag 27 november a.s. om
10.30 uur in de St. Martinuskerk te Wei-
ten Heerlen.

t
Wij dankenu hartelijkvoor het meeleven en gebed,
bij het overlijden en de begrafenis van mijn lieve
vrouw, mijn zorgzame moeder, schoonmoeder en
oma

Julia Timmermans-
Wenmaekers

André Timmermans
Leo en Tilly Timmermans-Zeelen
Peggy, Theo

6129 BS Berg-Urmond, november 1988
Julianastraat 13A
De zeswekendienst zal worden gehouden zondag
27 november a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Michael te Berg aan de Maas.

De plechtige eerste jaardienstvoor onze moeder en
grootmoeder

Truus Strijdhagen
zal plaatshebben op zaterdag 26 november om
19.00 uur in de St.-Jozef parochiekerk te Bruns-
sum.

Kinderen en kleinkinderen
Brunssum, november 1988

t
Voor uw blijken van medeleven ondervonden bij
het overlijdenen de uitvaartvan onze dierbare zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Maria Gertruda
Philips

betuigen wij u onze oprechte dank.
Familie Philips

Groot-Genhout Beek, november 1988
Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de zeswe-
kendienst die gehouden wordt op zondag 27 no-
vember 1988 om 10.45 uur in de St. Hubertuskerk
van Genhout-Beek.

Dankbetuiging
t

Graag willen wij iedereen hartelijk danken, voo
vele blijken van medeleven, welke wij mocWJontvangen bij het overlijden en de begrafenis"onze goede moeder, schoonmoeder en oma (

Maria van Oppen
weduwe van

Louis Lemmens
Kinderen Lemmens
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Schimmert, november 1988
Groot Haasdal 5
De zeswekendienst zal worden gehouden op
dag 26 november om 19.00 uur in de St.-RemiiJ11!
kerk te Schimmert. —A
Daar het onmogelijk is, een ieder persoonlijk te JJdanken, voor de vele blijken van medeleven, ?Jwij mochten ontvangen bij het overlijdenen den
grafenis van onze lieve moeder

Johanna
van Grunsven

betuigen wij onze hartelijke dank.
Wim en JanBremC

6442 XDBrunssum, november 1988
Hofpoelstraat 5

De plechtige eerste jaardienst voor mijn ech*
noot, vader en grootvader

Jozef Frolings
zal plaatshebben op zaterdag 26 november as-j
19.00 uur in de parochiekerk van het H. Hart
Jezus te Nieuwenhagerheide.

Mevrouw A. Frolings-Tomasche'5 *
kinderen en kleinkinderen

Nieuwenhagen, november 1988
Oude Landgraaf 118 ,

De plechtige eerste jaardienst
van onze moeder en grootmoeder

Christa Leckebusch
zal plaatshebben op zaterdag 26 november as. om
18.30 uur in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw
van Altijddurende Bijstand te Kunrade.

Kinderen en kleinkinderen

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

Diep ontroerd, de volle kerk, de vele bloemen en
condoleances; een mooier afscheid van mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Jac. Driessen
hadden wij ons nietkunnen wensen.
Dit warm medeleven heeft ons in ons verdriet ge-
troost.
U reageerde met zovelen, dat het ons onmogelijk is
een ieder persoonlijk te bedanken.

Mevrouw Driessen-Hamers
kinderen en kleinkinderen

Heilust, november 1988
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 26 november as. om 18.00 uur in de
kerk van O.L. Vrouw vanAltijddurende Bijstand te
Heilust.

In plaats van kaarten
Dankbetuiging

Graag willen wij iedereen bedanken die, op welke
wijze dan ook, blijk heeft gegeven van medeleven,
na het overlijden van mijn lieveman, onze vader en
opa

Jan (Sjeng)
Damoiseaux

Mevrouw Damoiseaux-Nijsten
kinderen en kleinkinderen

Geleen, november 1988
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 26
november om 19.00 uur in de parochiekerk van
Christus Koning, Kluis-Geleen.

Daar het ons onmogelijk is een ieder per-
soonlijk te bedanken voor de vele blijken
van medeleven die wij mochten ontvan-
gen bij de begrafenis van mijn lieve echt-
genote en onze moeder

Lenie
Schilder-Godschalk

betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Familie Schilder

Oorlogsmisdadiger
Kipp duikt onder

HAARLEM - De zwaarste nog ge-
zochte Nederlandse oorlogsmis-
dadiger, Abraham Kipp, is onder-
gedoken. Zijn huis in de Argen-
tijnse hoofdstad Buenos Aires
staat te koop. Dit bleek gister-
avond uit een reportage van Vero-
nica Nieuwslijn. Kipp is twee da-
gen nadat deze krant over zijn ver-
blijfplaats berichtte, met vakantie
gegaan en tot op heden niet terug-
gekeerd. Intussen zegt de Argen-
tijnse minister van Justitie, Enri-
que Paixao, dat zijn land de poli-
tieke wil heeft oorlogsmisdadigers
uit te leveren.

Am

Kipp. Toen dat niet ge^,f WI
werd het verhaal op 4 oktob ,$
publiceerd. Ook de Arge^A
pers besteedde aandacht
zaak.

,M
In Nieuwslijn meldde 11»
Paixao gisteravond dat Arg* A
bereid is oorlogsmisdadig' Jn
leveren, ook al hebben de ],in
kenen de Argentijnse natiol^ n
gekregen. Abraham Kipp. °K r
1949 in Nederland bij verS^ f
dood werd veroordeeld, krÊJit*'
1953 de Argentijnse natio^JNederland heeft nooit om ulu«
ring gevraagd omdat dat va^y
juridische problemen geen
zin zou hebben.

r $Maar volgens Paixao kan e
* *wezenlijke verandering kort1 .j^/

het uit 1893 daterende u' <j'
ringsverdrag tussen Nederlan
Argentinië wordt gewijzigd-

Abraham Kipp werd in september
door twee verslaggevers van Haar-
lems Dagblad in een rustige bui-
tenwijk van Buenos Aires opge-
spoord. Vervolgens .werd enige
tijd met publikatie gewacht om de
Nederlandse regering de gelegen-
heid te geven tot stappen tegen
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I* raad fungeert in milieuzaken
adviesorgaan van de minister

C "ROM. De heer Mastenbroek
E? gedeputeerde B. Bukman van
Pand op.

Herverdelen

Van onze verslaggever

Zondag strijden zij met elkaa om het Lim-
burgs kampioenschap, gesymoliseerd door

Van onze verslaggeefste

HEERLEN - Voor eind 1989 zal bis-
schop Gijsen zijn oordeel over het
lesprogramma van de Universiteit
voor Theologie en Pastoraat (UTP)
in Heerlen naar het Vaticaan sturen.
Gijsen moet beoordelen of de lessen

MAASTRICHT- De Limburgse gemeenten hebben in groten
getale bezwaren ingediend tegen het ontwerp woonwagenplan
1989-1991 van Gedeputeerde Staten. Van de 38 bezwaarschrif-
ten die GS hebben binnengekregen zijn er 34 afkomstig van
gemeentebesturen die het niet eens zijn met hun taakstelling.
In het ontwerp woonwagenplan wordt uitgegaan van sluiting
van de regionale woonwagencentra in 1991 en de aanleg van
voldoende kleinere woonwagencentra (met in totaal 1418
plaatsen) door de Limburgse gemeenten. Het plan verplicht
iedere gemeente een minimum aantal woonwagenlokaties in
stand te houden.

De Limburgse gemeenten staan
echter niet te trappelen als het om
aanleggen van woonwagenlokaties
gaat. Vooral in de Westelijke Mijn-
streek klagen de gemeentebesturen
steen en been over de 'onevenredig
zware taakstelling. Ze werpen ook
tal van redenen opwaarom ze de ge-
vraagde lokaties niet kunnen aan-
leggen.

„Herverdelen is echter een moeilij-
ke zo niet onmogelijke zaak. Boven-
dien horen die mensen in die regio
thuis en is in de Kamer bepaald (in
de woonwagenwet) dat die mensen
aanspraak kunnen maken op een
standplaats," aldus een medewer-
ker van de provincie.

" Miss-kandidaten vorig jaar. Dit keer hebben zich weinig Limburgs schonen aangemeld.
Foto: WIDDERSHOVEN

aan de UTP geschikt zijn voor het
opleiden van priesters. De UTP kan
nog niet inschatten wat de uitkomst
van het onderzoek van bisschop
Gijsen zal zijn. „We weten wel hoe
Gijsen denkt over de UTP. We we-
ten echter nog niet hoe de bisschop
het onderzoek zal aanpakken. Pas
als we weten wat onze inbreng zal
zijn en in welke sfeer het onderzoek
zal verlopen, kunnen we dat beter
beoordelen," stelt woordvoerder mr
L. Hustinx.
De UTP heeft net als de katholieke
theologische opleidingen in Am-
sterdam, Utrecht, Tilburg en Nijme-
gen bericht gekregen van het secre-
tariaat van de RK Kerkprovincie
dat het lesprogramma volgend jaar
zal worden getoetst aan het geloof
en de leervan deRooms-Katholieke
Kerk.
Dat onderzoek moet de congregatie
voor het onderwijs in Rome duide-
lijk maken of het onderwijs ge-
schikt is voor het opleiden van
priesters. Het seminarie Rolduc van
bisschop Gijsen is overigens niet bij
het onderzoek betrokken omdat het
al erkend is tot priesteropleiding.
Dat er een onderzoek zou komen,
wisten de RK theologische oplei-
dingen al langer. In 1983 is al eens
een rapport over de opleidingen op-
gemaakt door de bisschoppencon-
ferentie.
Rome was daar echter niet tevreden
mee en vroeg om meer onderzoeks-
gegevens over de inhoudvan de op-
leidingen die aan de RK theologi-
sche opleidingen worden gegeven.

„We hadden echter een landelijke
commissie verwacht. Dat het accent
zo op de individuele bisschoppen
zou liggen, hadden we niet ge-
dacht," stelt Hustinx.
De UTP is daarom zeer benieuwd
naar de manier waarop bisschop
Gijsen het onderzoek zal aanpak-
ken. Dat Gijsen zelf het onderzoek
gaat leiden maakt de universiteit
niet bezorgder over de uitkomst.
„Ook in een landelijke procedure
zou de bisschop een belangrijke
stem hebben gehad omdat hij voor
de opleiding in zijn gebied verant-
woordelijk is. Wij hebben altijd voor
onze zaak gestaan en zien het onder-
zoek met vertrouwen tegemoet".
De woordvoerder van mgr dr J.M.
Gijsen kan ook nog niets zeggen
over de manier waarop de bisschop
te werk zal gaan. „De bisschop weet
het, maar zal daarover alleen mede-
delingen doenaan debetrokkenen."
Volgens de woordvoerder zal het
onderzoek objectief en serieus wor-
den benaderd. Het is volgens hem
onjuist te denken dat het de uit-
komst van het onderzoek al van te
voren vaststaat.

ROERMOND/HEERLEN - JanPos
uit Heerlen is om gezondheidsrede-
nen afgetreden als voorzitter van
het Voormalig Verzet Limburg. Pos
bekleedde deze functie tien jaar.
Tijdens een bijeenkomst in Roer-
mond werd Pos benoemd tot ere-
voorzitter. Piet Verheggen uit Roer-
mond werd gekozen tot zijn opvol-
ger. Het bestuur bestaat nu uit Riet
Okhuyzen uit Heerlen (secretares-
se), Harrie Hanssen uit Venray (pen-
ningmeester), Sef Apers uit Roer-
mond(vicie-voorzitter), Jacq Segers
uit Baarlo (sociale zaken) en Lou
Bouten uit Sittard (PR-zaken).

Jan Pos (Heerlen)
ere-voorzitter

Voormalig Verzet

Alleen de bezwaren van enkele ge-
meenten tegen renovatie van hun
woonwagencentra zijn door GS ge-
grond verklaard. Het betreft hier
nog jonge centra, die nu al in een
slechte staat verkeren. GS had van
de gemeenten geëist dat ze die
woonwagencentra al over enkele ja-
ren zouden opknappen.

officiëlemededeling
GEMEENTE NUTH

Voorbereidingsbesluiten
t vUrgemeester van Nuth brengt,
g, °ldoening aan het bepaalde in
Le' 22 van de Wet op de ruimte-
ij ,°rdening, ter openbare kennis
it^e gemeenteraad in zijn verga-,
\^f van 15 november 1988 heeft
> 'en te verklaren dat een wijzi-
jj^ordt voorbereid van:

et bestemmingsplan Kern
ty rg, voor wat betreft het per-
m kadastraal bekend gemeente
i[,berg, sectie E, nr. 222;

% j
bestemmingsplan Buiten-

u^ 1972 Schimmert, voor wattiull het perceel kadastraal be-
u gemeente Schimmert, sectie
ijf- 3567 (ged.);

fc^et bestemmingsplan Kern
Pl r^ e ' voor wat betreft het per-I|k, kadastraal bekend gemeente
RfJ' Sectie B, nr. 2041.
Pic^r heeft de gemeenteraad in de
L^rnde vergadering verklaard
PGrhen bestemmingsplan wordt
L, bereid voor de navolgende ge-
J*ft:kernen Nuth (met uitzonde-
V|

g van de zogenaamde „grijze
ekken", zoals die nog voorko-

„^ in het in de kern deels nog
pdende oude hoofdzakenplan
J>or Nuth), Nierhoven, Kamp eni^llebroek;. l industrieterrein De Horsel,
et een kleine uitbreiding in

„gelijke richting;
Rieden in de kern Vaesrade,
,j aaraan door het collegevan Ge-
muteerde Staten de goedkeu-

\m werd onthouden;
6 * handelsterrein De Steeg telammert.j^sluit met de daarbij behoren-

tfts*eningen uSt ter gemeentese-
vanaf 25 november 1987

j. een ieder ter inzage.
e burgemeester voornoemd,

Cevr. E.F.M. Coenen-Vaessen,h' 24 november 1988.

Omdat de gemeenten daar geen
subsidie van staatssecretaris Heer-
ma van VROM voor kunnen krijgen- datkan pas als een centrum ouder
is dan 15 jaar- is die verplichting
weggenomen.

Kandidates bang vooruitbuiting

Weinig animo Miss
Limburg verkiezing

HEERLEN - Er hebben zich nog
niet veel kandidates ingeschreven
voor de voorrondes van de verkie-
zingen van Miss Limburg Interna-
tional. De organisatie van het evene-
ment, de stichtingCcli, heeft slechts
35 aanmeldingen van Nederlands-
Limburgse dames binnen. In Bel-
gisch-Limburg is de belangstelling
veel groter voor de voorrondes, die
aanstaande zondag in Valkenburg
worden gehouden.

Shirley Kneepkens, organisatrice
van de miss-verkiezingen, denktdat
de negatieve publiciteit over de

Miss Hollandverkiezingen de voor-
naamste oorzaak is voor de geringe
belangstelling. „Vorig jaar hadden
we rond deze tijd ongeveer honderd
aanmeldingen, maar blijkbaar zijn
de meisjes dit jaar bang om in te

schrijen. Van Belgische zijde is nu
veel meer interesse." Shirley
Kneekens benadrukt dat de Miss
Limbrg verkiezingen - in tegen-
stelling tot de verkiezing van Miss
Hollad - tot niets verplichten.

Gemeenten niet gelukkig met taakstelling

Een berg van bezwaren
tegen woonwagenplan

Mastenbroek
in Raad

Milieuhygiëne

„De vrkiezingen zijn opgezet door
een achting die de culturele uit-
wisseng tussen beide Limburgen
wil beorderen. Op die manier bren-
gen \e Belgisch-Limburg en Ne-
derlads-Limburg nader tot elkaar.

Wel is van de gemeenten geëist dat
op die betreffende woonwagencen-
tra geen extra standplaatsene wor-
den aangelegd. Om aan de taakstel-
ling te voldoen moet dan maar naar
een andere plek worden gezocht.

De vnnares krijgt enkele leuke
prijze en mag verder zelf weten of
ze no. iets met die titel doet."

Officier eist geheel voorwaardelijke straf
Jongelui met geld
tot ontucht verleid

Geen beroep
Het ontwerp-woonwagenplan zal
aanstaande vrijdag in de vaste com-
missie Welzijn en Cultuur van de
provincie worden behandeld. Op 2
december gebeurt dat in de vaste
commisie Ruimtelijke Ordening.
Het ontwerp Woonwagenplan komt
16 december in deStaten. Wordt het
voorstel van GS door de statenleden
aangenomen, dan is er geen enkel
beroep meer mogelijk.

Aan e verkiezing van Miss Lim-
burg nternational kunnen meisjes
tusse de 16 en 25 jaar meedoen. De
voorrndes worden zondag gehou-
den ii hotel Schaepkens van St. Fyt
in Vakenburg. Geïnteresseerde da-
mes tonnen zich nog aanmelden bij
de stihting Ccli, Akerstraat-Noord
148 irHoensbroek.einde nauw contact met jeugdigen

voortaan te vermijden.
Van onze verslaggever

- „Hij zóü wel an-
'i|| gillen, maar kan niet anders
jSm"" e* doordenkertje ty-
Sd rapporteurs de geaard-W. van een 42-jarige man uit Val-ta u.rg die gisteren voor de recht-
'lju >n Maastricht moest terecht-
k\£_ omdat hij in 1986 en 1987 re-
%; t'ff ontucht zou hebben ge-
'L&d met jongensbeneden de zes-

Jaar.
':' a
"«f ? omstandigheden waaronder
\< 'ten. zijn gepleegd en de sociale
Vd e dte thans °P verdachte
V toegepast zag officier van jus-
fy M. Kolkert aanleiding een
W 6' voorwaardelijke gevangenis-
'Djjy van zes maanden te eisen. Met

°ht van de Reclassering.

Voor officier mrKolkert waren dat
waardenngspunten die in het voor-
deel van verdachte spreken. De fei-
ten op zich belichtend, herinnerde
hij er aan dat een groot deel van de
samenleving dergelijke praktijken
pertinent afwijst.
Woensdag 7 december volgt de uit-
spraak van derechtbank.

Lezingencyclus
Postmodernisme

In aula klooster Maastricht

Van onze verslaggever

zicht stelde, deed verschillende jon-
gens eventuele schroom en reserve
opzij schuiven. Anderen zette het
ertoe aan óók sexuele diensten aan
verdachte aan te bieden. MrKolkert
sprak van „een soort competitie om
vanwege het geld mee te mogen
d0en...."
Concreet beschuldigde hij verdach-
te ervan gedurende enkele maan-
den ontucht te hebben gepleegd
met twee jongens van vijftien jaar.
In de marge van de telastelegging
werd hem verweten datzelfde te
hebben gedaan met vier andere jon-
gens: twee vijftien- en twee veer-
tienjarigen.

MAASTRICHT- In de aula van het
Jezuïetenklooster in Maastricht vin-
den de komende weken lezingen
plaats in het kader van deStudiumGenerale. Thema is het Postmoder-
nisme. Tegelijkertijd is in het Bon-
nefantenmuseum een tentoonstel-
ling over hetzelfde onderwerp te
zien.

Studium Generale kiest echter voor
een bredere horizon dan de tentoon-
stelling en tracht vanuit verschillen-
de disciplines het Postmoderne teanalyseren.

De lezingen zijn gratis toegankelijk
en vinden plaats op vier opeenvol-
gende donderdagen.
Vandaag houdt prof. dr. W. van Rij-
en een lezing onder de titel 'Het de-
bat over de kenmerken van onze
wereld.
Aanvang steeds 20.00 uur.

In rapporten dieover deValkenbur-
ger waren uitgebracht werd deze af-
geschilderd als iemand die niet bij
machte is sexueel contact te onder-
houden met volwassenen, maar zich
sterk voelt aangetrokken tot jon-
gens. Voor uitspattingen op dat ter-
rein was hij reeds in 1982 en 1987
met politie en justitie in aanraking
gekomen.

Zijn derde aanhouding leidde tot
een diepgaand onderzoek met in-
schakeling onder anderen van de
districtspsychiater. Deze conclu-
deerde tot licht verminderde toere-
keningsvatbaarheid.

Volgens de officier heeft de man er
blijk van gegeven een ander leven te
willen gaan leiden. In dat verband
onderwierp hij zich reeds gewillig
aan hulp en begeleiding die hem
werden aangeboden en stemde hij
ook in met een andere funktie ten-

Hulp

Werkkring
Vo ten hadden zich voorgedaan

I*l <j periode waarin verdachte in
tl Oor zijn werkkring regelmatig
\ kwam met jongens tus-Ash

eertien en zestien jaar die ont-
V^^ng kwamen zoeken in een
W^bad. Tot de min of meervaste
W n behoorden groepen inter-, Pupillen.
fleer>Vk toepassend naaf eigen ge-
iS u^ beloofde hij enkele kna-
(V bedragen tot vijftig gulden

fid zi J zien met nem wilden af-
% ren- Nimmer echter liet hij
iSeijr^anëens vergezeld gaan van
Jve " hetgeen de officier gisteren

!l4rr^achtes voordeel liet werken.ehtegen gispte hij het feit dat

'\ ah misbruik heeft gemaakt van
i^yerwichtssituatie. De geldelij-

die hij in het vooruit-
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(ADVERTENTIE) |
'En binnen 4 jaarhebben

we die Radson er dubbel en dwars uit.'
"Vrienden van ons hebben 'n Radson

Mbmm& ■% " staan. Het is er altijd lekker warm en ze

jÉÜ %&diJiÊÈ: i loen ze noBeen ou<le CV-ketel hadden. Nu
kJËÊ I hebben we zelf een huis en natuurlijk gaat

gb| I Radson verlegt de norm Telkens weer. Zo-
HP" als met deER Electronic. Zonder waakvlam.

geldbesparen.devariaties. Met ketels,boilers

BnÉtaP" '"""""" *^&~ l ■ postkode: 1

H|^^^^K'^**>^|*''''",,*'*M|,|'*'';,,^vl*M*>>^' I Opsturen -in openenvelop - aan I
'"'W^^^^^V^^''"^!!/*''"^^^ '"V I Radson'Antwooidnummer67, |MW
fWmÊ&f/7inTïi " "" vnSN i 5960WJ p»"""^" BTSSoR

(ADVERTENTIE)

Hebtunieuwe
jÉJttW\Poomen °pftooa?

ImwmmmïmWmWm 0^ unt 'n een Hatéma-winkel al voor f 33,75 per
W^MÊF \W^ meter satijnen gordijnstof kopen. Keuze uit maar

LJWJJ !jjBr S\ liefst 18 tinten. Alles hangt in de winkel op
y/ y^v^ V\ kamerhoogte. En binnen 14 dagen is 't op

JJLmiüi ll^^^J/ \la\ waarom staPt u niet gewoon

P^& \?Kv^V^ Rijksweg Noord 22, (bij het centrum), Sittard.
GJ/0?> Spoorsingel 40, Heerlen.

Dagelijks geopend vanaf 10.30 uur. Maandag vanaf 13.00uur. Zaterdag vanaf 9.30 uur. Koopavond.

een fraaie kampioenswimpel. De tamboer-
korpsen zijn onderverdeel in derde, tweede,
eerste en eredivisie. De majoretten komen uit
in de jeugd-, derde, tweede, eerste en eredivi-

Erkenning priesteropleiding in geding

Gijsen onderzoekt
lesprogramma UTP

Kampioenschap
voor tamboers
en majoreten De deelnemende tamboerkorpsen zijn af-

komstig uit Bemelen, Holturn, Neerbeek,
Grathem, Heer (St. Jan en Koninklijke har-
monie), Heijen, Schimmert, Bergen, Pey-
Echt (St. Rochus en Juliana), Dicteren, Roos-
teren, Neeritter, Banholt, Haanrade, Bae-
xem, Grevenbicht, Urmond en Leuken-
Weert.
De majoretten komen uit Elsloo, Maasbree,
Tienray, Meijel, Beek, Venlo, Bergen en Kro-
nenberg.

strijd promoveerden eerder dijaar op defe-
deratieve bondsconcoursen nar een hogere
afdelingof- wat de hoogste afeling betreft -behaalden meer dan 306 puntn.

BRUNSSUM - De Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen houdt komende zondag
zijn jaarlijkse kampioens wedstrijd voor
tamboerkorpsen en majoretten. Plaats van
handeling is sporthal Rumpen, Heugerstraat
2 te Brunssum, waar vanaf 9.30 uur twintig
tamboerkorpsen en twaalf majorettengroe-
pen voor het voetlicht zullen treden. Zij wor-
den beoordeeld door Wim Cobben, Pieter
Jansenen Leo Pustjens (wat detamboers be-
treft) en Fraukje Bakker, Paul Hermes en Jan
Peeters (voor de majoretten). Rond 20.45 uur
worden de wedstrijden afgesloten en de re-
sultaten bekend gemaakt.

De deelnemers aan deze kampioenswed-

"Deputé Mastenbroek

- De Limburgse ge-
ëerde voor onder meer milieu-n ing. E. Mastenbroek is na-

? het Interprovinciaal Overleg
Kroon voorgedragen als lid

h^ de Centrale Raad voor de Mi-. 'ygiëne.

provincieLimburgs dagblad
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Vanwege op handen zijnde grote verbouwing, vanaf vandaag S

TOTALE LEEGVERKOOP!met grandioze kortingen bij
Alle restanten wintercollectie halve prijs |

modehuis Kohnen - schoenmode Kohnen - Bizzy Bee |
hartje promenade Brunssum

Wij verstrekken alle
soorten leningen.
Enkele voorbeelden P.L

84 x 60 x 36 x

5100 - 109,- 165,-
-7500 --- 158,- 240,-

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

1e hypotheken va. 6%
2e hypotheken

240 x 180 x 120 x .
10000 97,- 107,- 132,-
-20000 194,- 215,- 265,-
-30000 291,- 323,- 397,-
-40000 388,- 431,- 530,-
-mits overwaarde
Doorlopend krediet

mcl. rente theo- rentep mnd. retische mnd.
looptijd

5000 100,- 69 mnd. 0,97
11000 220,- 66 mnd. 0,87
15000 300,- 66 mnd. 0,83
20000 400,- 65 mnd. 0,83

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

Te k. WASAUTOMAAT,
i.z.g.st., Nederl. merk, prijs
■’350.-. Tel. 045-463289.
Te k. BANKSTEL, lits-ju-
meaux, stoelen, ledikant,
enz. Tel. 045-351387.
3-1-1 stoffen BANKSTEL
citroengeel + salontafel, sa-men ’250,00. Te bevr.
15.00-19.00 uur tel. 04492-
-1821.
Te k. eerste klas ANTRA-CIETKOLEN ’17,50 per
zak. 37Va kg. 045-723736.
DAMESRING met 10 bril-janten 0.75 kar., nw.pr.
’2400,-, voor ’900,-. Tel.
045-750587.

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

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

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

't de moeite waard is.

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

Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek

SCHILDERSEZEL en
schilderijlijsten. Tel. 045-
-412636.
Te k. TREKHAAK v. Opel
KADETT bwj. '86, ’ 150,-.
Tel. 045-272962.
OPENHAARDHOUT
eiken, op maat gez. en thuis
bez., ’ 85,-/m3. Houtzagerij
Windels Brunssum, 045-
-270585.
HEERLEN-C gr. KAMER
in studentenhuis, gez. keu-
ken, douche. Vrij 1 dcc. Tel.
045-711386.

GOUD, zilv., munt., postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109 Geleen.
Defecte KLEUREN-TV'S
vanaf 1980 (typenummer
vermelden). 045-723712.
Tek. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.
Tel. 045-216475 of 727711.
Gevr. MSX-COMP.SPEL-
LEN, autoraceb., bureau,
kleuren-TV. 045-418710.
VIDEO'S, kleuren t.v.'s en
stereotoren gevraagd
04406-12875.
Gevr. SLAAPKAMER, ijs-
kast, diepvries, gasfornuis,
eetkamer, bankstel, kasten,
enz. Tel. 045-725595.
Tek. gevr. kunststof of ijze-
ren KANARIEBROED-
KOOIEN. Tel. 045-227735.
Te koop gevr. SLAAPKA-
MER, wit craké, liefst be-
werkt, en zwaar bewerkt
omadressoir. Tel. 046-
-211001.

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 ’764--p.m. all in. Borgsom

’ 1000,-. Inl. Veld Assuran-
tiën, 045-215458.
Gem. Nuth APPARTE-
MENT tot 1 mei '89 te h.
Tel. 045-241284.
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, Reuken, 2 slaapka-
mers, badkamer met lig-bad, toilet; c.v. Huurprijs

’ 855.- mcl. verwarming.
Tel. 045-723777.
Nabij centrum Heerlen: i
mooie gemeub. KAMER,
alle comfort, v. nette werk. |
mensen. Schaesbergerweg
43, Heerlen, 045-724226, na
18.00 uur, za. na 11.00 uur.
APPARTEMENT, gemeu-
bileerd. Pappersjans 42
Heerlerheide. 045-219645.
Gemeub. ZIT/SLAAPKA-
MER met eigen aparte keu-
ken. Dorpsstr. 34, Schin-
nen, na lo u.
Heerlen. Te huur Sittarder-
weg/Grasbroekerweg AP-
PARTEMENT. Woonk.,: keuken, balkon, douche,
slaapkamer, berging. Inl.:
04490-43275.

~A II I 1 MUZIEKSCHOOL HEERLEN
m IjjJ directeur P.M. Teunissen

Wl Een prettige, veige keus van 'n instrument!

nieuw! ORIËNTAriEKLASSEN nieuw:
Een jaar lang kiezen uit 7 vershillende instrumenten.

Keuzepakketten voor 7-8- en £10-jarigen.

Te Heerlen: pakket A, dindag 16.30-17.45 uur
pakket B, dindag 16.45-18.00 uur

Te Hoensbroek: pakket C, dorjerdag 16.30-17.45 uur

Pakket A Pakkt B Pakket C
1. piano keyboard/elekr. orgel piano
2. harp viool keyboard/elektr. orgel
3. cello blokfluit viool
4. gitaar saxofoon gitaar
5. dwarsfluit koper dwarsfluit
6. klarinet slagwerk klarinet
en of of en of of en of of
7. zang piano saxofoon

slagwerk accordeon blokfluit

Kosten (voor inwoners van Heelen) ’ 310- per jaar.

De instrumenten zijn van de sqool en worden in de les gebruikt.

AANMELDEN TOT 30 NOVEMBER as. (óók voor andere
cursussen). 92060

Heerlen: Wilhelminaflein 24, tel. 045-715277
Hoensbroek: Buttingrtraat 47, tel. 045-212315

Bel onszodra
uweet datu

zwangerbent
Was uw zwangerschapstest positief? Bel dan nü "Moeders voor Moed£T
Want alléén de eerste vier maanden bevat uw urine een kostbaar horiflj
hCG. Zelfs zoveel, dat u er onvruchtbare vrouwen mee^^^gu^|
kunt helpen óók zwanger te worden. Gééf ze die *mM rS^CfM
hulp! Bel, zodra u weet dat u zwanger bent, fïïlfl \o&Smsgratis 06-0228070 of de informatrice bij vin W \\\m
de buurt (kijk in de telefoongids onder lïlHSilfflr"Moeders voor Moeders"). U kunt ook de bon lMMa^P^^
: — \Ja, ik doe mee met "Moeders voor Moeders" en krijg na inschrijving een 1

van de afgebeeldeboeken cadeau, plus een gratis kwartaalabonnement op j
het tijdschrift "Kinderen".
Naam: -""j

Postcode: Tel.: i * 1 _
In envelop zonder postzegel sturen aan: fciiPPJlllï ü'llïlMp"' -Aiiil
Antwoordnummer 10027, 5340 VB Oss. N^SiM I
Doe mee,omtehelpen! ""

Snelle beslissers geen
nu nnnr dn

Singer vakman

De Singer
Merritt 1803
is voordelig én veelzijdig, met ""
" Zigzag "Vrijearm»Ritseninzenen«Naaitmoeiteloosdoorverschillendelagen jeans

" Klik-naaivoeten " Klem-vrije grijper " NaaldpositieL.M.R. " Aanschuiftafel " Kema-Keur.

EXTRA: , 1^
KNOOPSGATEN lo^j^roieastraat^^
AUTOMAAT " Maastricht: Markt 57 (hoek
EN BLINDZOMEN Murttstraat). tel. 213321

" Brunssum: Kerkstraat 17, tel.
251518* Nieuwenhagen:

slechts Wilhelminastraat 50, tel. 316938

" Sittard: Markt 3, tel. 12599

399? SINGER
m^ BTW. The SoundofFashion

'Een handelsmerk van the Singer Company m licentie gebruikt

I Te h. APPARTEMENT te
Kerkrade, tel. 045-454708I tussen 18 en 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

Te h. APPARTEMENT te:Kerkrade. Inl. 045-415547.
Gemeub. ZIT/SLAAPKA-
MER met c.v., douche en

'.keuken. Pannesheider-
straat 1 of 19,Kerkrade.
Te h. in winkelerf aan de
Akerstr. te Kerkrade-W.
WINKELRUIMTE 275 m 2
met uitbreidingsmog. tot
700 m 2.In gedeeltes is ook
bespreekbaar. Inl. 04743-
-2224.
Gemeub. KAMERS te h.
met eigen kookgel. en tel.

1 Schaesbergerweg 103,
Heerlen. 045-415718 en. 725053.

Te h. gevr.: jong stel zoekt
klein WOONHUIS met tuin
in Kerkrade per l-l-'B9 of
vroeger, tel. 09-
-49240324888.
Net jong stel zkt. WOON-
RUIMTE met tuin, omg.
Wijnandsrade-Hulsberg,
huurpr. ± ’BOO,-, bellen
045-751219.
Werkende jonge vrouw
zoekt in omg. DSM Geleen
een KAMER of apparte-
ment te huur. Tel. 047765-
-1779.
T.h. of t.k. gevr. kleine.BUNGALOW, 1 a 2 slaapk.
vold. Kerkrade of Heerlen.
045-422350.

WINKELWOONHUIS te k.
Hoekpand in winkelstr., di-
rect te aanv. Pr. ’ 105.000,-
-k.k. Voor vele doeleinden
geschikt. Tel. 045-413718.
Na 18.00 uur.
HERENHUIS te k, 9 ka-
mers. Kapelstr. 16 IJzeren-
Valkenburg.

ÜBACH OVER WORMS,
Troereberg 22: praktische,
sfeervolle noekwoning met
berging 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.
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).

T.k. gevr. WONING in
Kerkrade, 1 a 2 slaapk. vol-
doende. Pr. +’ 100.000,-.
Zonder garage geen bezw.
Tel. 045-422350.
Te k. vrijstaand LAND-
HUIS met 4 slaapk. + gara-
ge + 1200 m 2tuin. Vr.pr.
7 275.000,-. Tel. 045-724690.
Gevraagd WOONHUIS
met ruime tuin. Achterstal-
lig onderh. geen bezwaar.
Tel. 040-448656.
ÜBACH OVER WORMS,
Groenstraat 133: gezellig

Iboerentussenhuisie. Woon-
kamer met serre, keuken, 3
slaapkamers, buitenhofje.

’ 65.000,-. Aanvaarding in! overleg. Wijman & Partners. Vastgoed, tel. 045-728671.
i BV4HHMMH Hl

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

’ 9,50 per m2; stenen vanaf

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

-1 lipsfabriek) Tel. 045-423641.
!KANTELDEUREN en rol-

luiken bestellen? Straten
Voerendaal bellen, (ook
voor industrie). Tenelen-
weg 8-10, tel. 045-750187.

[ Metselaar kan nog BIN-.NENWERK aannemen,
ook steenstrips en voegen.; Tel. 045-213789.

■Te koop gebruikte gele
< STENEN, niet schoonge-: maakt, 10 cent; raamkozij-■ nen (tuimelraam), 1.20x 1.00

m en 2.00x1.00 m, lOx. Te
bevr. werk M.L. Kingstraat,

" Puth-Schinnen, tel 045--: 213789.

i i n^^^^^^H
! HONDENTRIMSALON. Cobbenhaegen, Grasbroe-
I kerweg 42, Heerlen, tel. 045-

-7.25260._
1

Heerlen
Plan A gen Giezen: eengezinswoningen met max.
’41.000,- subsidie en een netto maandlast van ca.

’ 539,-. Ind.: o.a. woonk./keuken ca. 33 m 2, 3 slaapk. en
een fraaie badk., bergzolder.
Inl. Stienstra makelaardij 8.V.,
Tel. 045-712255.

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,-.

Heden, 24 november, open huis
van 17.00-19.00 uur. De borden wijzen u de weg.
Inl. Stienstra Makelaardij B.V.
Tel. 045-712255.

Honde- en KIPPENHOK-
KEN vans' ’ 195,-. Hout-
bouw Uachs, Eygels-
hovergracr. 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 45-460252.
Te k. gevr.PAPEGAAIEN,
kaketoes ;n ara's. Tel.04490-75351.
Z. m. DVERGTECKELS
rood en zvart met stamb.
Prov. weg Zd, 143 Oirs-
beek.

PAARDEDEKENS af ma-
gazijn. Nergens goedkoper.
Zat. van 10 tot 16 uur. Sit-
tarderweg 72A Heerlen.
Te k. 2 Mechelse HERDER-
PUPS, teefjes, 1 teef van
2V-2 jr., gesch. v. dress. H.
Braam, Spoordamstraat 12,
Heerlen, tel. 045-720129.
Tek. zwartPOEDELTJE, 9
mnd. oud, reu. Prijs ’ 250,-.
Tel. 045-321260.

1 STALDEKEN voor D-po-
ny ’ 85,00; 1 juten staldeken
D-pony j 45,00; 3 sjabrak-
ken D-pony ’ 50,00; 3 paar
dressuurteugels ’50,00; 1
paar rijlaarzen mt. 39,
z.g.a.n. ’ 65,00. Al het gebo-
dene is in zeer goede staat.
Te bevr. 15.00-19.00 uur tel.
04492-1821.
Te k. BOUVIER, 7 mnd.
oud, teef. ’300,-. Nic.
Beetsstr. 98, Heerlen.

Te k. DWERGSCHNAUT-
ZERPUPS, peper/zout,
met stamboorrv ingeënt en
ontwormd. Tel. 04920-
-24730.
OPSPORING verzocht. Op
20-11 weggelopen: poesje, 7
mnd. oud, gesteriliseerd,
roepnaam Saartje. Signale-
ment: zwart dekje, zwart
kopje, witte pootjes, wit
neusje, witte Duik. Reac-
ties: 01834-3443.

Tek. nest jongeTE^,,
langharig, 3 teven j
reuen, ontwormd en p
Margrietstraat 13,
graaf, tel. 045-323022>/
JongePAPEGAAIE?';'.
spraakgarantie, J "P^Rruil mog., papegaa1* ifllvanaf f 59.M Tla^Meerssenerweg 15,
tricht, 043-634945.

-^1

WIJ ZIJN OPEN!
EN DAT VIEREN WIJ SAMEN MET UIN I

A DE EERSTE 25 KLANTE^
Hffl %^*^ GAAN MET ONS

H%\^J^^ GRATIS 2 DAGEN NAAR PARIJS!
De stacl van de stokbroden en de rode wijn, bistro's en

\WWwÊ\^\W\m^^^^ terrasjes, van de can-can, de Folies Bergères en het Louvre
Uiteraard met uw partner, in een luxe touringcar.
Overnachting in een goed hotel en compleet met

+r WWi rondrit door deze schitterende stad!/feSs7j^Sft '")e re' 3 worc', verzorgo

f/PjpSjWP 1 Óa. 1 «fi& \£^H*rW'^.A\ **mA-± mm. A-m A-L m1A-4 a-a A-m

Un/\yl/\Kk Voor het betere
Il66 1 16 11 werkbij u thuis!

ORANJE NASSAUSTRAAT 23A. TEL. 045-740754^



Discussie in rechtszaal over omgangsnormen politici

’In Stein wordt justitie
misbruikt door politiek’

MAASTRICHT/STEIN - „Ik heb het sterke vermoeden dat in
Stem justitie vaker gebruikt wordt om de hevige politieke
machtsstrijd uit te vechten. Daar wens ik echter niet aan mee
te doen en wil de uitspraken van Van Mulken dan ook in een
breder licht brengen." Dat zei Van Mulken's advocaatmr Mar-
ehal tijdens de rechtszaak gisterochtend. Het Steinderraadslid
moest zich voor de politierechter in Maastricht verantwoor-
den, omdat hij ervan verdacht wordt ex-statenlid en plaatsge-
noot Peter Dautzemberg voor 'rioolrat' uitgemaakt te hebben.

Dautzemberg bele-
digd te hebben als
'rioolrat'. Politie-
rechter mr Van de
Pol doet over twee
weken uitspraak.

De persconferentie
werd twee jaar gele-
den gehouden naar
aanleiding van de
enorme politieke ve-
tes binnen de CDA-
afdeling Stem. Van
Mulken en Dautzem-
berg stonden al lan-
ger lijnrecht tegen-
over elkaar.
Tijdens de perscon-
ferentie betichtte,Van Mulken Daut-
zemberg ervan mee
te werken aan een

„Zeggen hij is een
rioolrat of hij werkt
als een rioolrat. Bei-
de zijn het niet te to-
lereren beledigin-
gen. Ook niet in de
politiek. Van Mul-
ken heeft hiermee
blijk gegeven van
een gebrek aan om-
gangsvorm. Ik acht
het bewijs dan ook
overduidelijk aan-
wezig en eis een boe-
te van 750 gulden.
Temeer, omdat ver-
dachte eerder al ver-
oordeeld is toe een
geldstraf van 600
gulden ook voor be-
lediging van een po-
liticus", aldus de of-
ficier van justitie.

Van onze
I Verslaggever

E^STRICHT-pIN - Officier
BP justitie mr Van
Bj^n heeft gisteren
P.r de politierech-
W 'n Maastricht eenPrte van 750 gulden
Pist tegen het om-
reden raadslid ent^ethouder Harie
P Mulken uit
P'n- Hij wordt er
|CJJ? elijk van ver-lat tijdens een
Fsconferentie opf oktober 1986 zijn

partijge-
P°t, en op dat mo-
Cf'tt lid van Provin-f le Staten, Peter

Officier mr Van Hilten wilde even-
eens niets weten van afwijkende fat-
soensnormen in de politiek. „We
mogen van de politieke vertegen-
woordigers van de burgers ver-
wachten dat ze dezelfde maatstaven
in acht nemen als die burgers zelf.
Een dergelijke opmerking is welde-
gelijk beledigend. Van Mulken
heeft een demonstratie gegeven hoe
mensen niet met elkaar mogen om-
gaan. Een gebrek aan fatsoen, dat
we niet hoeven te tolereren. Ook
niet in Stem. Ik blijf dan ook bij
mijn eis: een geldstraf van 750 gul-
den."

Ook beledigd
De advocaat weigerde echter op te
geven. Hij herinnerde de officier
aan een brief van zijn hand uit 1984.
Van Mulken voelde zich toen bele-
digd door een andere politicus en
deed aangifte.

Hij kreeg van mr Van Hilten vervol-
gens een brief, waarin deze schreef
dat in het vuur van de politieke
strijd wel vaker, gescholden wordt
en dat het inherent aan het vak is.
Tevens had mr Marehal bezwaren
tegen de door justitie gevoerde pro-
cedure.
Harie van Mulken kreeg zoals ge-
bruikelijk tijdens rechtszaken het
laatste woord. Maar hij was kort: „Ik
zou willen vragen dat officier Van
Hilten eindelijk eens ophoudt met
mij te blijven vervolgen."

Reactie

(ADVERTENTIE)

GOED ZIEN GOED OGEN 1
■■■

STR4USS CE RUITER |
MODEBRILLEN + KONTAKTLENZEN
Promenade 60* Heerlen Tel 045-714821 ■

Brief

MrMarehall wilde over de wijze van
communiceren bij het CDA in Stem
vragen stellen aan Dautzemberg
zelf. Hij verbaasde vriend en vijand
echter door het ex-statenlid als ge-
tuige a decharge op teroepen.
„Erg vreemd om een slachtoffer"te
vragen een ontlastende getuigenis
voor de verdachte af te leggen",
meende de politierechter. Toen het
mr Marehal niet lukte Dautzemberg
hierover aan de tand te voelen, nam
hij de gelegenheid te baat tijdens
zijn pleidooi om dit onderwerp aan
te halen.

derling in acht dienen te nemen. Er
bleekop dat gebied weinig jurispru-
dentie te bestaan. Voorts bleken de
partijen hevig van mening te ver-
schillen over de vraag welke woor-
den beledigend zijn. Het 'hele ani-
male repertoire', zoals officier van
justitie mr Van Hilten het noemde,
waaronder woorden als rund en
zwijn, werd gewikt en gewogen. Te-
vens kregen de toehoorders een aar-
dige bloemlezing uit het scala van
aantijgingen en toespelingen, die in
ooit in het Steinder politieke metier
gebezigd zijn.
„Het milieu waarin de uitspraak is
gedaan is zeker van belang in deze
rechtszaak. In depolitiek gelden nu
eenmaal ruimere omgangsnormen
dan in het gewone maatschappe-
lijke verkeer. Politieke strijd wordt
niet meer alleen in Den Haag gele-
verd. Ook bij lagere overheden
komt dat geregeld voor en de media
spelen in deze een steeds belangrij-
kere rol. In Stem is datzeker het ge-
val. Daar kunnen we niet zo maar
overheen stappen", aldus mr Mar-
ehal. Maar politierechter mrVan de
Pol wilde daar niets van weten.

De rechtszitting werd gekenmerkt
door een uitgebreide discussie over
de omgangsnormen die politici on-

sprak mr Van de Pol de advocaat
vermanend toe.

" Harie van Mulken ...wanneer houdt die vervolging van mij
eens 0p... Tekening: KAREL GERRITS

Maar dat verweer vond mr Van de
Pol andermaal niet ter zake doende.
„Als uw cliënt zich beledigd voelt,
moet hij naar justitie stappen en een

klacht indienen. We hebben het hier
over de gebeurtenis op 16 oktober
1986. Wat u wilt aangeven is nu wel
duidelijk."

„In de politiek moet een ruime mate
van vrijheid van meningsuiting
kunnen bestaan. Volgens de rechts-
geleerdheid mag bijvoorbeeld een
kamerlid een minister betitelen als
'ladenlichter', 'zakkenvuller' en
'dief. Dat is niet beledigend. Welnu,
dan kan ik de uitspraak van mijn
cliënt zeker niet beledigend vinden.
Bovendien was het een reactie op
een uitspraak van Dautzemberg en-
kele dagen eerder in een krantearti-
kel. Toen zei deze over zijn collega-
statenlid en eveneens lid van het
CDA in Stem, Huite Mietus, dat hij
'vier jaar de böl had gesjoerd'. Dat
noemde Van Mulken werken als
een rioolrat en anders niets. Neem
daarbij de uitlatingen van Dautzem-
berg onlangs in een televisie-uitzen-
ding ten opzichte van verdachte.
Dat is pas echt grof', zei mr Mar-
ehal.

„Hier voelt zich iemand publieke-
lijk beledigd en komt zijn recht ha-
len. Alleen dat wordt behandeld,
ongeacht het feit dat de man politi-
cus was. ledereen dient zich aan de
fatsoensnormen te houden. Ook in
de politiek in Stem. Daarom sta ik u
niet toe hierover vragen te stellen",

Vervolg van pagina 1

Alarmnummer 06-11
gedoemd te verdwijnen

Nog vóór de invoering in heel Nederland

Zwendelaars beheersen slimme verspreidingstactieken

Valsemunters opereren
mogelijk in Limburg

"In Limburg verschijnen
sinds enkele weken opval-
lend veel namaak-snippen.
Het doorlichten van een
aangeboden honderdje met
ultraviolet licht (terwijl de
klant wacht) kan heel wat
teleurstellingen voorko-
men.

Foto: DRIES LINSSEN

door jan a.c. de klerk
gen hebben de ministers van Binne-
landse Zaken van Griekenland,
Spanje, Italië, Luxemburg en Por-
tugal geen bezwaar.

De overigen - onder wie de Neder-
landse minister - vinden dat toevoe-
ging van een element aan een inter-
nationaal vastgelegd embleem
vooral in oorlogstijd voor veel ver-
warring zal kunnen zorgen.

ROERMOND - Nogvoordat in
1990 in heel Nederland bij ca-
lamiteiten alarm kan worden
geslagen via alarm-telefoon-
nummer 06-11 zal er een Euro-
pees alarmnummer worden
ingevoerd. Alle Nederlanders
en ook de inwoners van de
EG-lidstaten waar nu ook al
een algemeen alarmnummer
is ingevoerd zullen dan weer
een nieuw telefoonnummer in
hun geheugen moeten pren-
ten.

Het ligt in de bedoeling voor alle
EG-lidstaten eenzelfde alarm-tele-
foonnummer in te voeren waarlangs
snel contact kan worden gezocht
met nationale hulpdiensten zoals
politie, brandweer, geneeskundige
hulpdiensten, Rode kruis-colonnes
en civiele beschermingsdiensten.

''Ort N~ De politie in Limburg
|kkUs het frequent opduiken van
I (medio 1986) bezig
W etl onderzoek naar de her-
i(t van het geld. Tot op heden
lu^n echter alleen versprei-
lL*n het nagemaakte geld in de
ttpUnnen vatten en beslag we-
\ efTgen op enkele grotere par-
*htVa's geld. Over nog te ver-
l|, '1 nieuwe resultaten van
(, of opsporingstactie-
Ijt '1 de politie echter niets
ta »We willen voorlopig nie-
'\v0

kopschuw maken," is het<> t^rd op de vraag of na meer
Sm e aar intensief onderzoek

te resultaten, in de vorm
">( 'restaties, verwacht mogen

Resolutie

a'leen per regio of provicie
ft j gezocht naar valsemunters.fcJ'ldelijk is sinds '86 intensiefKjrrd naar vervalsers van bank-
PLr^. Het met deze praktijken
R onderzoeksteam, verbon-
-I^,^ de Centrale Recherche In-
fcf'edienst (CRI) in Den Haag,

■ oh°^er m seP^ember van dit
ritte D°nden wegens gebrek aannde financiële middelen.

Il v '^ekringen wordt het opdoe-ar» dit zogenaamde 'snippen-
'fcjj *en zeerste betreurd. „Het
M,j nteam heeft in het verleden
\ w resultaten geboekt en zou
I ,eer bereikt hebben, wanneer
v> et voortijdig ontbonden zou

De ministers van Binnenlandse Za-
ken van de twaalf EG-landen heb-
ben een resolutie waarin die inten-
tie is vastgelegd inmiddels goedge-
keurd.

Er is tien jaar aan gesleuteld om in
heteerste stukjeNederland - Ooste-
lijk Noord-Brabant - het nationale
alarmnummer 06-11 in te kunnen
voeren. In maart van dit jaar waren
Midden- en Noord-Limburg aan de
beurt en in mei het zuiden van de
provincie Limburg.

de echte waarde opkopen en de bil-
jetten vervolgens tegen een hogere
prijs weer van de hand doen, in
Limburg hun belangrijkste 'afzetge-
bieden' vinden.

De valse snippenzijn met een beetje
tastzin namelijk eenvoudig te her-
kennen. Bij een echtbiljet zijn de op
elkaar gestapelde inktlagen voel-
baar, bijvoorbeeld bij de grote nul-
len van het getal 100 en bij de tek-
sten. De nepsnip voelt daarentegen
aan als een spekgladde fotokopie.

„Achter de drukpers moeten men-
sen staan, die verstand van zaken
hebben en zeer ervaren zijn in het
vervalsen van geld. Ook het feit dat
we al langer op zoek zijn naar die
mensen terwijl ze nog steeds vrij
rondlopen en de valse biljetten blij-
ven opduiken, toont aan dat er een
goed georganiseerde groep achter
de valsemunterij zit, die elk risico
om opgepakt te worden uit de weg
gaat," legt een woordvoerder van
het CRI in Den Haag uit.

Als eerste
Gouverneur dr. J.Kremers heeft er
veel aan gedaan om Limburg met
het vele internationale verkeer als
eerste complete provincie op het na-
tionale alarmnet aangesloten te krij-
gen. Een paar provincies in het oos-
ten van het land zijn na Limburg
ook aangesloten en in 1989 volgen
de provincies Groningen, Friesland,
Utrecht, Flevoland, Noord-Holland
komt dan in 1990 als laatste aan de
beurt.

Een herkenningsteken voor het
Europese alarmnet heeft niet de
goedkeuring van de ministers van
Binnenlandse Zaken kunnen ver-
werven.

Daarnaast wordt door de politie ook
aangenomen dat de vervalsers zelf
in Limburg zitten. Temeer daar de
meeste nepsnippen, zeker vergele-
ken met de andere provincies, met
opvallende regelmaat in Limburg
boven water komen. Maar nog-
maals: voldoende aanwijzingen om
deze vermoedens te staven, zijn er
(nog) niet.

Veel namaakgeld wordt door de
verspreiders dan ook aangeboden
in winkels en bedrijven, waar het
personeel voortdurend met 'minder
gevoelige' handen bezig is, zoals bij
tankstations en slagerijen.

eenbewijzen
*<J6h lriJd tegen de valsemunterij
fcL n momenteel echter ook wel
q^ atig successen geboekt. Nu
'itig* onderschept de politie een

a a^s £e^°" of worden versprei-
jUj ahgehouden. Maar keiharde
Kffi of voldoende bruikbare
V*lngen om schoon schip te
't\ en door te stoten naar de
Vrt^tbreken echter," aldus een
*lL v°erder van de Rijkspolitierg in Melick-Herkenbosch.

% zijn daarentegen
*r p ° gaat men er van uit dat in

Val veel grossiers, die valse
11 voor pakweg een kwart van

Voorgesteld was het bestaande in-
ternationale vignet van de via de na-
tionale alarmnetten op te roepen
hulpdiensten - een koningsblauwe
driehoek op een oranje cirkel - aan
te vullen met de twaalf gouden ster-
ren van de Europese vlag. Daarte-

Zoals bekend kan men zich via een
doorlichtbakje goed wapenen tegen
het aanbieden van valse honderd-
jes. In een echt bankbiljet zijn aan
beide kanten onder ultraviolet licht
namelijk helder oplichtende vezels
zichtbaar. Bij een nepbiljet ontbre-
ken deze.

richard willems

Verspreiding
Zeker is ook dat de valsemunters en
hun handlangers verspreidingstac-
tieken beheersen, die bijzonder
goed doordacht zijn. Veel nage-
maakte snippen worden namelijk
aangeboden in winkels of bedrij-
ven, waar het personeel door be-
paalde werkzaamheden minder ge-
voelig is in de handen.

Zware jongens
Vast staat wel dat de personen ach-
ter deenorme geldzwendel, met uit-
zondering van de verspreiders, geen
kleine jongens zijn. „Als je naar de
kwaliteit van de vervalsingen kijkt,
dan kun je niet meer zeggen dat we
met amateurs te maken hebben."
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alleen een kwestie van

technische kwaliteit. J^^^ I t«.t: «ovemberas
Merkt u dat in het *W Goed / Zeer Goed

We laten u graag zien en horen Jj
hoeveel goede redenen er zijn
om het mooiste televisietoestel te kiezen.
En dan is de fraaie vormgeving daar natuurlijk wel één van.

Bang&Olufsen i 3*l*93"*!

Jan Hoens HiFi Center
BUCHTEN (Bom) Oude Baan 1,Tel. 04498-51513

Goossens Bang&Olufsen Center
ECHT Nieuwe Markt,Tel. 04754-1490

T.V.C. Weyden b.v.
BRUNSSUM Kerkstraat 55, Tel. 045-252342

Willems HiFi Center
GELEEN Pieterstraat 73, Tel. 04490-43306

Aben Beeld & Geluid
HEERLEN Honigmanstraat 55, Tel. 045-716830

Elektro Wijnbergen Bang&Olufsen Center
HEERLEN Umburgiastraat 41, Tel. 045-720560

Electro Bemelmans Bang&Olufsen Center
HEERLERHEIDEWannerstraat 10-12,Tel 045-212330

Fa. Gijs de Jong
NIEUWENHAGEN Sunplein 48,Tel. 045-312508

Fa. Bergmans & Wijnen
NIJSWILLER-WITTEM Rijksweg 60. Tel 044H-2244

M ilil Geopend

I 1 I f I f 11.00 tot <
VVV ■ 17.00 uur

uister 'ns even. Ik mag het eigenlijk nog niet verklappen,

I^aar ik doe het toch: Sijben is aanstaande zondag geopend!

rijnouden dus die dag, want Sijben werkt niet élke week

zeven dagen...

mm
ROERMOND

! 33 Tel. 04750-16141 Roermond-Maasniel.

Wegens beledigingen
I Officier eist

’ 750,- tegen
Harie van Mulken

splitsing binnen de
partij. De manier
waarop het ex-sta-
tenlid dat deed, ver-
geleek hij met het
'werk van een riool-
rat'. Deze woorden
kwamen in de krant,
waarop Peter Daut-
zemberg aangifte
deed bij de politie.

door math wijnands

provincieLimburgs dagblad
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JIV Sinterklaas zat eens te denken... .^m% jj
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Assen, Beek,' Breda, Den Bosch, JM^ Badstof f xif/ \ f k \ I f*^ I k \ xl" ,40^» „muzikaal" IÖ^PFKJ^- sportslip, ,fc
Den Haag, Enschede, Heerhugowaard, J| baby badjas. / \f/. \/A\ \l V. / fl "\ X? 818 doOSie" 1* handig ven* *4
Heerlen, Kerkrade, Leeuwarden, Leiden, 74-104 / Ê\ V/t V \ k. \\ \ r' S-XL3v<X>f |<
Maastricht, Nijmegen, Purmerend, *%#^ / f\/\ \ /""\ ) ï\ l""^ \ 4C afl (fl !"r
Rotterdam, Rijswijk, Tilburg, Utrecht, Hl TO- £ ' V"7 * L"J . l^J \ A> f J *—» 9a2*^^^K| IJ." 1^ ÖVeenendaal,Veldhoven, Vlissingen, Weert, —■ mm m -I—-*, nrl ft Jft l«^i^W Waü»hii#i "^»

mmttww mmw

T ,„ zu,phen * Leuke mode, laag geprijsd. iVoor nadere informatie: 020-869646 ' W W M J / |, Jl
Vandaag 24 november

0P 6 11111y vernieuwde

snackbar Pam Pam.
Nieuwstraat 1, Sittard.

Openingsaanbieding do., vr., za.
Frites-frikadel of -croquet ’ 2,—

L-b-l « , .£. ;»: %£ , M7, , m.o; «* H
I 1(11000.-1 '11*' I ,-,,411 488.04 I 3B».^>' 1 ,- lil

1,1000- ".1* ' 696' , , „.(il 640.95 15M.23 I 1
V ZmL 111* If V160J3 lt 813" , ,6914 1645.88 I l

MJ- A \JT/^ Overtijdensnsico gedekttou^^

CMV BANK - BRUNSSUM - KERKSTRAAT 294
TELEFOON O4S-251043. o}\ /^—.r-^/—.^-. ri

_ ._
Van 1700-21.00 uur en zaterdagsvan V^/ll ( C£\ 11 \V/ DAMIC
900 -13 00uur 06 -022 7272 (gratis) ) //M \^IPUUU \_/ DfAIIUX
VOORDELIG, DISCREETEN SNEL. OOK II I |tA/ l/r^rliof tAfOar/JicTVOORALUWVERZEKERINGSZAKEN. UVV IVICUICI Wdd.rQlg- '^—■^^^■^—1 ■ "--—------m---m^—_^^^^_.

NOG SLECHTS ÉÉNMAAL
WEGENS ENORM SUCCESI PUBLIEKE VERKOPING I

te houden in opdracht van de directievan een belangrijke

EUROPESE BEURSORGANISATIE
(wegens vervanging)

vertegenwoordigd door: LmmmmmUË^ÊmmwUmML
Heerlen, Raadhuisstraat 48, 045-717748
zullen zonder tussenkomst van notaris en zonder opgeld direct aan

particulier worden verkocht
1 partij nieuwe zowel als slechts weinig gebruikte

KLEUREN-TV'S EN VHS VIDEORECORDERS
bestaande uit de volgende merken:

70 stuks IVC-VHS frontloading videoree.
12 progr. + afst.bed. per stuk 749

20 stuks SELECO 66 cm, 32 progr. + afst.bed. per stuk 549
30 stuks SELECO 51 cm, 16 progr. per stuk 449
20 stuks GRUNDIG, draagbaar, 47 cm per stuk 399
10 stuks GRUNDIG stereo, 56 cm, teletekst voorbereid per stuk 899
30 stuks SELECO 51 cm, 30 kan. + afst.bed. per stuk 699

I Complete ITC stereoset met speakers 2x 100 watt 899
20 stuks BLAUPUNKT videoree. per stuk 499

I 400 stuks luidsprekerboxen 4-wegsysteem, *%*%*%90 watt (prima kwaliteit) per stel 299I SUPERKLAPPER I
TELEFUNKEN VHS 12 kan., mcl. 2 jaar volledige garantie per stuk 699
Dagen van verkoop: donderdag 24-11: 10.00-20.30 uur. vrijdag 25-11: 10.00-17.30| uur, zaterdag 26-11: 10.00-16.30 uyr 82582

0,1

NIEUW.PE MICRA MARCH. I
NISSAN'S JONGSTE VRAAGT

HÉÉLWEINIG ZAKGELD: 1
195;PER MAAND.
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■^ b ■ - met zinkchromaatbehandelde - geïntegreerde hoofdsteunen vóór - full-flow ventilatiesysteem - afsluitbare benzinetankklep , j; '1LmW** I carrosserie - volledig verstelbarerugleuningen vóór - 3-punts rolgordels vóór - bevestigingspuntenvoor &^mWM II -6 jaarcarrosseriegarantie - vloerbedekkingvan tapijt - aanjager met 4 snelheden achterin
I I L|Q\\ - rechthoekige halogeenkoplampen - tunnelconsolemet opbergvak - centraal en aan weerszijden van het - armsteunenvóórmmm *-*-*----*^ - groot licht-signaal - sigarettenaansteker dashboard geplaatste ventilatie- - 2 zwenkbare zonnekleppen- sportieve grille - alarmknipperlicht-installatie - asbak vóór en achter roosters - uitneembare hoedenplank .^- Marchbadge op achterzijde - tipcontact voor inhaalsignaal - 6-cijferigekm-totaalteller - züruitontwaseming - neerklapbare achterbankleiml

-sportstuur - 2 achteruitnj lampen -"anti"-verblindingsbinnenspiegel - inbouwruimte voor radio in - opbergvakjes naast de- zelfdenkende elektrische ventilator - controlelampjesvoor: - "walk-in"-mechanisme (met geheugen) dashboard hoedenplank-4 cil. 50DIN pk motor oliedruk, laadstroom, groot licht, op rechter stoel (bedrading aanwezig) - volledig bekledebagageruinl^-automatische choke richtingaanwijzers, achterruitver- - verlicht verwarmingsbedieningspaneel - achterruitverwarming - handgreeprechts-hydraulische dubbelwerkende schok- warming, alarmknipperlichten,rem- - afsluitbaar dashboardkastje - stuurslot - matzwarte ruitewissers
dempers vloeistofniveau/handrem -ruitewissers met2 snelheden - dubbeltonigeclaxon - hoedenplank verbonden mcl *"-rembekrachtiger - volledigstoffen bekleding - elektrischeruitesproeier - uitzwenkbare achterzijruiten achterklep > \

iVoor wie niet graagkrap zit is er de nieuwe Micra March. De meest complete 195,-. Daarna resteert er een slotbetaling van 5.345,-. 'n Verstandig idee a
auto in zn klasse. Alles wat autorijden zo plezierig maakt, vindt u standaard kunnen zün om uw Micra March tegen die tijd in te ruilen voor 'n nieuwe-/\
terug in de Micra March. Compact van buiten, riant van binnen. Riant is ook het kans dat de inruilwaarde nogaanzienlykhoger ligt dan deslotbetaling. In één* j
unieke financieringsaanbod* voor slechts 195 - per maand. Dat werkt als volgt: aflossen of verlengenkan natuurlijk ook. Betaalt u liever meteen? Dan heeft u

u betaalt ongeveer 1/3 van de catalogusprijs aan. Wellicht is de inruil van uw Micra March ook supervoordelig. Ry snel langs by uw dealer en kies uit $j
O Ct huidige auto daarvoor al voldoende. MM l l mmm éWLWÊ k%\ M\\ ■ perkte voorraad uw £JmTT^m\\wmmm'^^flO O Vervolgens betaalt u gedurende 47 |%| llim^^ll |l| eigen Micra March //m hrvX*>ÏPa^Sm' \ \a2E£i?'\ maanden een maandbedrag van ImÊ I WXWWW ■Vi^vl «fl voor maar fm ÊÊ^L\\m\\\\\\\\\m\\\m\\\\\\\\\\\\mmm&

\\\x-\\\\it\\\\\Y\\\v\v.m j
' De lening wordtverstrekt doorNissan Finance onder de gebruikelijke voorwaardenvan een huurkoopovereenkomst De effectieve rente per 1-9-1988bedraajjt 12,7% en is fiscaal aftrekbaar.Va. prijs mcl.BTW, excl.afleverintfskosten.Wijzigingen voot*^.De 3 jaar lakgarantie isvan toepassing op alle nieuwe Nissan personenauto's, afgeleverd na 25 september 1988. Nissan is ook de maker van de Sunny, Prairie, Bluebird, Laurel, Silvia, 300 ZX, Terrano, King Cab, Patrol, Vanette,.Urvanen Cabst*'

Beek, Automobiel- en Garagebedrijf J.F Crutzen, Stationsstraat 115, tel. 04490-71727. Brunssum, Autobedrijf Chiaradia (servicebedrijf), THchterweg 122, lel. 045-212843. Hoensbroek, Autobedrijf Daug-4*'^DeKoumen 34, tel. 045-224400.Kerkrade, JurgenAutocentrum, Langheckweg 36, tel. 045-462353. Maasbracht,Auto VanLaar B.V, Hazenspoor 9, tel. 04740-3811. Maastricht,AutobedrijfAndré R>yts B.V, Duit.**- P 1* j)
tel. 043-214175. Melick (Roermond), Garagebedrijf" Geelen B.V, Groenstraat 33, lel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers BV, Geerweg 14, tel. 04490-12814. St. Geertruid, Autobedrijf G. Neli-**''
Burg Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201.



REDACTIE: 739282
en komen in aanmerking voor de
zilveren speld van de Nedederland-
se Bond van Vogelüefhebbers. De
heer H. Gerards is 10 jaar lid.

Zondag in Stadsschouwburg Heerlen ziekschool zich zullen laten horen door
de Big Band, een pianoconcert en een
jazzballetgroep.

Omdat His Royal Badness Prince zon-
dag verhinderd is, wordt ter compensa-
tie van zijn afwezigheid de film 'Purple
Ram' tweemaal gratis vertoond in de
filmzaal van de Stadsschouwburg.

Bekende namen
op jongerendag Alle jongeren kunnen zich tijdens deze

dag gratis laten knippen door leerlingen
van de scholengemeenschap Herland.
Zullen er demonstraties kung fu en air-
brushen gegeven worden en kan men
gipsmaskers vervaardigen, schilderen,
schminken en zich laten informeren
over astrologie.uitleg geven over diverse Afrikaanse in-

strumenten.
Muziek in overvloed op de Jongerendag,
want naast de reeds genoemde muzikale
activiteiten zal de de winnaar van de be-
langrijkste Nederlandse Jazzprijs, J.C.
Tans, een workshop jazz geven (eigen in-
strumenten meebrengen), zal er een
groep mensen bezig zyn met popmu-
ziek, terwijl ook leerlingen van de mv-

's Avonds vanaf 20.00 uur zullen de
schrijver Rudi Hermans en de dichter
Simon Vinkenoog voorlezen uit eigen
werk. Tot slot zal de band Magnificent
Seven van onder andere Hennie Vrien-
ten, Joost Belinfante en Fay Lovski, een
optreden verzorgen. Kaarten kosten die
avond ’7,50. (J.T.P. en C.J.P. vijf piek)

Ook Martin Verdonk, de percussionist,
is van de partij. Misschien niet al te be-
kend maar wel regelmatig te vinden als
gastspeler van de popgroep rond Carlos
Santana. Tijdens de Jongerendag zal hij

beroemd in Heerlen vanwege Kuituur
Avontuur, zal aan diegene die zich er-
voor interesseert de geheimen onthullen
die hem tot een voorbeeldig en be-
kwaam mimespeler maken.

HEERLEN - Henny Vrienten, Fay Lovs-
ki, Cesar Zuiderwyk, Tim Jones en Si-
mon Vinkenoog, enkele bekende namen
die zondag acte de présance zullen geven
op de vierde jongerendag in de Heerlen-
se Stadsschouwburg.

De jongerendag wordt georganiseerd
door de Stadsschouwburg Heerlen en de
werkgroep Kuituur Avontuur. Een aan-
tal sponsors maakt de jongerendag fi-
nancieel mogelijk.

De jongerendag zal uit een middag en
een avondprogramma bestaan, 's Mid-
dags zyn er tal van work-shops, optre-
dens en presentaties. Er hoeft geen en-
tree betaald te worden. Zo zal Cesar Zui-
derwijk, drummer van Golden Earring
een demonstratie drummen geven en
een work-shop leiden. De dichter Simon
Vinkenoog gaat die middag samen met
leerlingen van de Freinet-basisschool
tekste maken en die meteen afdrukken.
De beroepsmalloot Tim Jones, wereld-" De Jazz-musicus J.C. Tans, zon-

dag te zien en te horen tijdens de
jongerendag in Heerlen.

Beperking aan optreden van bandjes

’Wilhelmina’ mag
geen lawaai maken

exposities

MAASTRICHT
Ij*"': Midnight run, dag. 14.30en 20.30
l^za zo ook 18 uur. Die Hard, dag.

21 uur,za zo ook 18 uur. Bambi,
U,°en wo 14.30 uur. Hanna's war, dag.
\to n 20-30 uur' za zo wo allee" 20-30
ilit Coming to America, dag. 14.30en 21
<*"(«* zo °°k 18-!5 uur- Cinema-Pala-
H'"ho framed Roger Rabbit, dag. 18.45
U!] -15 uur, za zo ook 16.30 uur, zo ooki^Ur. Big Business, dag. 18.15 uur, za
,v °k 16.15 uur, zo ook 14.15 uur. GoodHJ^ning Vietnam, dag. 18.45 en 21.15
Wiu° oo'c 14.15 uur. De ondraaglijke

van het bestaan, dag. 20.15»ür ''""glebook, za 16.30 uur, zo 14.30j. "alace 2: Pornoprogramma, dag.
IjJJI v.a. 13.30 uur, za zo v.a. 14 uur. Ci-s,*" A world apart, do vry za 20 enHj!4 uur, zo t/m wo 19 en 21.15 uur. Lu-

kin t>' OD'nsonade, dag. 20 uur. Atten-jj1 oandits, do t/m zo 21 uur. I've heard
||j fnermaids singing, dag. 22 uur.k"}* Roma, ma t/m wo 21 uur.Kinder-
huisZoem: De Inktvlek, zo 14 uur.

GELEEN
Ooi**: Die Hard, do t/m di 20.30 uur, zo
jj?lsuur. Studio Anders: De ondraag-
tó van net bestaan, do t/m di
"^ uur. Jungle book, zo 15 uur.

SITTARD
%!s**■ Coming to America, do t/m di
L, uur, zo ook 15 uur. Crocodile Dun-

«" do t/m di 20.30 uur.

HEERLEN
J?ïal: Die Hard, dag. 15 18.15 en 21 uur.
ij °'i: Coming to America, dag. 15.30
ü et) 20.30 uur. Bambi, za zo wo 14 uur.]?*"n:The Milagro Beanfieldwar, dag.
ii?0 18.15 en 20.30 uur. H5: U2: RattleJa «urn, dag. 14.30 18.45 en 20.45 uur,
j°°k 16.30 uur. Who framed Roger
,101>U, dag. 14 15 18 19 20 en 21 uur, zo"16 en 17 uur. Good morning Viet-
-3 dag. 18.30 en 21 uur, do vrij ma diM* 14 uur, zo ook 16 uur. The unbeara-
£ ughtness of being, dag. 20.30 uur.jJ^Querade,dag. 14en 18.30 uur,zo ookjuur. Jungle book, za zo wo 14.15 uur.
jLSc°Pera: Tannhauser, zo 11 uur. Dej:eïel:Kroniek van een aangekcndig-

b °ood, vrij fm ma 21 uur. Kinderfilm-

" <le Spoel: Walhalla, za 15 uur.

SCHAESBERG
jjjjkino: Coming to America, vrij t/m
Jyuur, zo ook 18 uur, mat/m wo 20.30

«cd Heat, vrij t/m zo 22.15 uur.

" Café Wilhelmina op de Molenberg in Heerlen, waar nogal eens te veel geluid wordt geprodu-
ceerd. Foto: FRANSRADE

Van onze correspondent

DEN HAAG/HEERLEN - De
eigenaar van café Wilhelmina
aan de Molenberglaan in Heer-
len zal heel snel paal en perk
moeten stellen aan het geluid
van in zijn café spelende
bands. De gemeente heeft
eigenaar W.J. van Hal een
dwangsom van duizend gul-
den opgelegd voor elke keer
dat de bands in strijd met de
hinderwetvergunning teveel
geluid produceren. Van Hal
bestrijdt dat hij de vergun-
ningsvoorschriften overtreedt
en vroeg de voorzitter van de

geschillenafdeling van de
Raad van State, dr G. Veringa,
de dwangsombeschikking on-
middellijk te schorsen.

Volgens een woordvoerster van de
gemeente heeft de buurt diverse ke-
ren geklaagd over onaanvaarbare
geluidoverlast. In Wilhelmina oefe-
nen volgens de buurtbewoners we-
kelijks bandjes. De bewoners zou-
den in hun tuin en huiskamer geen
gesprek kunnen voeren als in Wil-
helmina een band staat te spelen.

„We hebben Van Hal tweekeer over
de bands gewaarschuwd", aldus de
gemeente. De politie, die 25 septem-
ber 's middags werd opgetrommeld,
heeft de muziek stopgezet. Volgens

.de gemeente valt er met Van Hal

niet te praten en stoort hij zich niet
aan de waarschuwingen. De café-
eigenaar zou zelfs een dreigbrief
hebben verstuurd naar buurtbewo-
ners die geklaagd hebben.

Wilhelmina mag met een ontheffing
van de gemeente twaalf keer per
jaar de geluidnormen uit de vergun-
ning overtreden om onder meer de
harmonie demogelijkheid te bieden
op te treden. De gemeente stelt dat
Van Hal wel orkesten en bands mag
laten optreden, maar hij moet dan
met een akoestisch rapport aanto-
nen dat hij de geluidnormen niet zal
overschrijden.

De voorzitter van de geschillenafde-
ling maakt binnenkort bekend ofde
dwangsombeschikking wordt ge-
schorst.

door meerdere artiesten wordt
opgeluisterd - o.a. Wiel Vinken,
Herriemonie, Joep Rademakers,
Diana en Dunja, begint om 19.30
uur.

Mr Bordes vond ook dat niet aange-
toond is dat de eiseres daadwerke-
lijk schade lijdt. De raadsvrouwe
van de eisers bestreed dit, maar be-
riep zich tevens op een vonnis van
de Hoge Raad uit 1984. Dat bepaalt
dat de eisers niet verplicht zijn de
geleden schade nauwkeurig te ver-
antwoorden.

Kort geding tegen Hoensbroekse
Naamsverandering
figuursalon geëist

„Bovendien richt Brandts zich tot
mensen die een beter figuur willen,
terwijl Slender You Benelux zich
tot mogelijke exploitantenricht. To-
taal verschillende doelgroepen
dus", betoogde Bordes namens de
Hoensbroekse.

way' ook nog zou suggereren dat ze
het op haar eigen manier beter doet
dan de eisers.

" Zaterdag doet Sinterklaas zijn in-
trede in Waubach. Om 14.00 uur
wordt hij afgehaald aan de Pastoor
Welterstraat. In optocht gaat men
via de Kerkstraat naar het voorma-
lig gemeentehuis, waar de officiële
ontvangst plaatsvindt. Op de trap-
pen van het gemeentehuis maakt
Sinterklaas de winnaars van de
kleurwedstrijd bekend. De organi-
satie is in handen van de Winke-
liersvereniging Centrum Waubach.

De raadsman van Patrizia Brandts
vond het tenslotte ook maarvreemd
dat zijn cliënte pas nu gedaagd
werd, terwijl haar zaak al sinds no-
vember 1987 geopend is. De advoca-
te van de eisers bracht daar tegenin
dat gedaagde pas een halfjaar na-
drukkelijk met de gewraakte naam
naar buiten is getreden.

Het gaat er met name om wie de in
het geding zynde term het eerst ge-
bruikte. Beide partyen trachtten
aan de hand van inschrijvingen in
het handelsregister aan te tonen dat
zij hier de oudste rechten bezitten.

MAASTRICHT - Patrizia Brandts
uit Hoensbroek mag- als hetaan mr
M. Mendeik ligt - niet langer de
naam 'My way slender you' voor
haar figuurcorrectiesalon in Hoens-
broek gebruiken. Zij eiste dit giste-
ren namens Dianne Kay Clark uit
Orlando (USA) en Slender You Be-
nelux in een kort geding voor de
Maastrichtse rechtbank.

" In café De Pint, Molenberg-
Heerlen houdt CV De Circus-
buule zaterdag de prinseprocla-
matie. De feestelijk getinte
avond begint om 20.11 uur. Naast
het orkest De Cubano's zijn er
optredens van o.a. De Hujo's en
Natasja Berendsen.

De Molmuus
" Op uitnodiging van de onderne-
mers van Hartje Hoensbroek komt
Sinterklaas zaterdag om 13 uur naar
kasteel Hoensbroek. Per paarden-
wagen wordt hij muzikaal begeleid
naar de kiosk op het Gebrooker-
plein, waar Piet Boonstra een
feestelijk programma presenteert.

" Met een gezellige avond in het
Spaans Kentje aan de Rötscher-
weg te Nieuwenhagen opent CV
Groet Neuehage zaterdag haar
carnavalsseizoen. Het feest be-
gint om 20.11 uur en het huisor-
kest zorgt voor demuzikaleklan-
ken.

Groët Neuehage

Pro Ecclesia

Per Persoon

Mr P.Broekhoven zal over twee we
ken uitspraak doen in dit kort ge
ding.

’Worst’
Verder is van belang ofin het onder-
havige geval sprake is van levering
van diensten dan wel waren. Vol-
gens de eisers is er sprake van een
inbreuk op de merkrechten en
wordt er gesuggereerd datBrandts
hun apparatuur gebruikt. Volgens
raadsman mrG. Bordes van de ge-
daagde zal het de klanten 'worst we-
zen' van welk merk de apparatuur
is.

De eisers zyn van mening dat
Brandts de woorden 'slender you'
onrechtmatig gebruikt en datzy op-
zettelijk verwarring schept. Slender
You Benelux verkoopt zogenaamde
toningsbanken en een trainingsme-
thode aan aspirant-exploitanten.
Men is van mening dat Brandts mis-
bruik maakt van de handelsnaam
(ze heeft geen contract met de fir-
ma), waarby de toevoeging 'my

SjilvendAlaaf

Zondag huldigt de Molmuus
twee jubilarissen (W. Heymans
en P. Janssen). De huldiging is
om 12.30 uur in zaal Claessen.

" In Klimmen zijn er twee dagen
op rij carnavalsaktiviteiten. Za-
terdag houdt CV De Molmuus
een treffen in narrentempel
Claessen. Vanaf 20.00 uur zyn
van de partij de Bosjuule Sibbe,
de Snuffelere Rijckholt en de
Kuuttebieters Ulestraten. Pee-
Point zorgt voor het muzikaal ge-
deelte.

Heerlen

VOERENDAAL
Mar r,e De Leuf, Dalstraat 2. Werk van
%? van Berke' en Joop Rooijers.

NUTH
Oer Jac Vinken, Stationsstraat 282.
Ca K van Mariene van Doorn en Jorisi.ii'Hans. Open di t/m vr 9-18 uur, za

'Uur.

VALKENBURG
fy?leel Oost. Paul Haimon-expositie.

30/11, open wo, za en zo 14-17 uur.

GELEEN
ty^'e Hanenhof. Groenstraat 44.
Ui '« van Hans ter Horst. T/m 4/12, open
9 fJ 11zo 17-20uur. CZF, ElisabethstraatIj^erk van Gre Tabbers-Verkuyl. T/m
tv}:!' Rabo-bank, Markt 5. Werk van
9,,' 1 Jansen. T/m 21/12, open ma t/m vr

D Uur, vr ook 18-20 uur.

SITTARD
S^'er, Steenweg 86. Werk van Ron
"Ur iJens- T/m3/12' open d°fm za 12-17
ty " Hritzraedthuis, Rosmolenstraat 2.
V van Denies Damiaens. T/m 27/11,
C!n d' t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17k£ Galerie Zabawa, Ophoven 183.
i/^ 1*van Pi Backus. T/m 18/12,open wo
Wi.Kr 16"20 uur- zo 14-n uur- Galerie
t« c»el. Steenweg 44. Werk van Charlot-OjJ^olenkamp. Van 27/11 t/m 25/12,
"*» wo t/m zo 14-17 uur.

LIMBRICHT
lifJJ'urgs Volkskundig Centrum, Allee
it^Volskundige 'curiosa' uit Limburgseyusea. T/m 27/11. Het 'kerstgebeuren',
i^jj 9/12 t/m 15/1. Open di-vr 13-17 uur,
*Ü£n zo 14-17 uur. Galerie Voorburght,
IsJ** 1. Werk van Wil Leenders. T/m

'<" Ma gesloten.

HEERLEN
öükne Siene,Akerstraat 82a. Werkvaniv^ert de Bontridder. T/m 27/11. Open
W.k m zo 14-17 uur. Volkssterren-
iu,ht- °gen bedrogen. T/m 30/11, open
it^"» zo 13-17 uur, di en vr ook 19.30-22
H^' Thermenmuseum, Coriovallum-
0K°a' 9. Jan Stuyt en Heerlen. T/m 11/12,
"Urp.' t/m vr lül7 uur. za en zo 14-17
i^_ filmhuis. Des signatures anony-
mi* T/m 24/11. Galerie Herman vant^Wen, Stationsstraat 11. Najaars-ex-
W -T/m 4/12, °Pen wot/m vr 10-17.30
Vtf' j-? 10-17 uur, do tot 21 uur. Welter-
W' K ennedylaan. Werk van André Of-J^ans. Van 1/12 t/m 15/1, open dag.
V, Uur. Stadsgalerij, Raadhuisplein.
4i,r* van Peter Wehrens. Van 27/11 t/m
b'°Pen di t/m vr 11-17uur, za en zo 14--"Ur.

KERKRADE
Su erie Hoogh Anstel, Kasteel Eren-
ij 'n- Thema 'Natuur. T/m 4/1/89, openen zo 14-17 uur.

HOENSBROEK
StjT^teel Hoensbroek. Foto's vanHans

T/m 30/12, open dag. 13.30-17
ij, ABN-bank. Werk van Stan Cau-
f'tR»T/m 15/1'open 9"16 uur'Fot°£ale-
t^, i "Kasteel Hoensbroek. Foto's van
vt ,'De Nooyer. T/m 27/12, open ma t/m
U UJU-12 en 13.30-17 uur,za en zo 13.30-17
Hfa Bibliotheek, Pastoor Schleiden--15/pt 39. Werk van Nol Pepermans. Tot
Vf ,l°Pen ma, wo en do 10-18uur, di enl0-2O uur.

BRUNSSUM
'ah P'ikke-oave, Lindeplein sa. Werk
Ut. Martin Linnartz. T/m 5/12, open ma
H„ vr 14-17 uur en 19-21 uur, zo 14-17

" De arts-schrijver Ivan Wolffers is
vandaag vanaf20.00 uur weer te gast
in de Heerlense Bibliotheek. Hij
heeft een literaire ontmoeting met
Dick Gebuys.

PARTIJ-WITTEM - In gemeen-
schapshuis A ge Wienhoes in Par-
ty-Wittem vindt zondag een pre-
mière plaats. Te gast is dan het sa-
xofoonkwartet van de Marinierska-
pel en het optreden van dit viertal
betekent het eerste in de provincie.
Daarnaast verzorgen twee solo-
trompettisten van de populaire Ma-
rinierskapel een uitgebreide show.

’Mariniers’
geven

concert
in Partij

" Zondag is Sinterklaas te gast bij
het jjwDe Schinskoel. Om 14.00 uur
wordt hij daar verwacht. In optocht
vertrekt men richting café Oud Sjil-
vend, waar vanaf 15.00 uur het St.
Nicolaasfeest gevierd wordt. Om
15.15 uur treedt de groep Two of a
Kind op. Deelname kost een gulden
per persoon.

De Geete
"Zaterdag kiest CV De Geete uit
Waubach haar nieuwe prins. Vol-
gens traditievalt dekeuze ander-
maal op een vrijgezel. De procla-
matie vindt plaats in de 'Geetes-
taal' 't Ströatje. De avond die

" Zaterdag wordt de feestavondvan de Federatie van Heerlense
carnavalsverenigingen gehou-
denin hetCorneliushuis te Heer-
lerheide. De aanvang van de re-
vue met aansluitend dansen be-
gint om 20 uur. Voor het voet-lichttredenr o.a. het duo Berb en
Gradus, dansgroepFemme Fata-
le, muziekkorps St. Jozef,Blieër-
heidsjer Jonge en showorkest
Do-Re-Mi.

Federatiefeest

" In zaal 'lm Weissem Rössl' te
Schinveld roept CV Sjilvend
Alaaf zaterdag de 'kleine' en de
'grote' prins uit. Na de proclama-
tie van de nieuwe prinsen is de
uitreiking van de jaarujke 'Orde
van Sjilvend' voor degene die
zich byzonder verdienstelijk
maakte voor de carnaval. Aan-
vang 20.11 uur.
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bioscopen

Jubilarissen

Landgraaf" In de aula van Huize De Berg,
Gasthuisstraat 45, wordt morgen
om 19.30 uur een oecumenisch
avondgebed gehouden met als the-
ma 'Wat Hoop Je, WatKoop Je?*. In
december is er geen oecumenisch
gebed.

Er is nog een beperkt aantal kaar-
ten verkrijgbaar voor het concert
van deze twee ensembles. De kaar-
ten kosten 7,50 gulden en zijn ver-
krijgbaar of te reserveren bij Jef
Brauers, S 04450-2431 en Wiel
Kohl, S 04450-2418.

" Het schoolorkest van de Mavo
'Op de Bies' geeft zondag om 11.30
uur een koffieconcert in de aula van
de school, Op de Bies 66.

Jabeek
Simpelveld

" De plaatselijke afdeling van de
Unie BLHP houdt morgen om 20.00
uur in D"r Sjtee-uul, Sloterstraat 50
te Lauradorp de jaarvergadering.
De heer Lenoir van het AZL houdt
een spreekbeurtover wijzigingen in
de gezondheidszorg. Aansluitend
vindt de huldiging van de jubilaris-
sen plaats.

" In de maanden december, janua-
ri en februari wordt de verkoop van-
uit het magazijn van het missieco-
mité Schaesberg en de Wereld stop
gezet. Gebruikte goederen worden
evenwel opgehaald. Men kan bellen
naar JuupKreukels, S 320952.

" Het Schaesbergse fluit- en tam-
boerkorps St. Paulus haalt zaterdag
oud papier op.

" De IVN-afdeling Oude Land-

graaf vertoont vanavond in het ge-
bouw van speeltuinvereniging St.
Tarcisius in Nieuwenhagen een vi-
deo over reptielen en amfibiën in
Limburg. De voorstelling, die voor
iedereen toegankelijk is, begint om
20.00 uur.

" De collecte voor Jantje Beton
bracht f 291,60 op.

In het kader van de St. Caecilia-
viering heeft het gemengd kerke-
lijk zangkoor St. Cecilia van de
H. Familieparochie vijf zilveren
kerkzangers gehuldigd. Voor het
eerst in het bestaan van het koor
kregen drie vrouwelijke koorle-
den de zilveren medaillevan de
St. Gregoriusvereniging. De vyf
gedecoreerdenzijn: de dames W.
Frank, M. Voncken-Franck, C.
Smeets-Meurer, alsook de heren
C. Logister en W. van Venrooy.

Regioredactie
°ostelijk Zuid-Limburg

Voor
klachten over bezorging

f739881)
**ntoor Heerlen: 739911
P*ns ToonenWief regioredactie) S 425335
j"m Dragstra

Heerlen)J 710317
gehard Willems

|jnlle Hollman
? 045-422345
2?ns Rooijakkers* 714876

Kerkrade: 455506
J?s van den Camp?* 351514

Schellen

Brunssum
Het avondvullend programma be-
gint om acht uur met het optreden
van het saxofoonkwartet. Jac
Claessen (sopraan), Johan Perik
(alt), Nico Dykstra (tenor) en de
Partij-Wittemse muzikant Paul
Oligschlager jr. hebben voor deze
Limburgse première een geva-
rieerd programma samengesteld.

" De chemo-car voor klein che-
misch afval staat morgen van 10.00
tot 13.00 uur op de Markt. Hoensbroek" De kanarievereniging De Vogel-

vrienden houdt morgen van 20.00
tot 22.00 uur, zaterdag van 11.00 tot
20.00 uur en zondag van 11.00 tot
17.00 uur een onderlinge tentoon-
stelling in café Keulen, Schinvel-
derstraat 3.

Ook bij de koninklijke fanfare
Aloysiana werden jubilarissen
gehuldigd. Hein Brouns en Wer-
ner Slapak, die40 jaarlid zijn van
devereniging, kregen behalve de
zilveren ere-medaille in ON ook
de gouden speld van deRK Lim-
burgse Bond van Muziekgezel-
schappen. Voorzitter Harry
Adriaens en JoepEussen kregen
de gouden speld met briljant
vanwege hunverdiensten, name-
lijk respectievelijk 50 en 40 jaar
lid. Sjaak Offermans die 25 jaar
lid is kreeg de zilveren bonds-
speld.

De trompettisten Frank van der
Poel en Jos Curfs verzorgen een
show, waarbij de ontwikkeling van
de trompet in al zijn facetten wordt
belicht. Tijdens de amusante en
leerzame show bespelen de solis-
ten tal van instrumenten, van
Bachtrompet tot bazuin.

" Jazzliefhebbers kunnen zaterdag
vanaf 21.00 uur genieten van een
echte New Orleans-jazzgroep, te we-
ten 'The Fondy Riverside Bullet
Band' in het Casino in Treebeek.

"De kanarieverenigig Ka-in-tro
houdt zaterdag van 14.00 tot 22.00
uur en zondag van 10 tot 19 uur een
onderlinge tentoonstelling in café 't
Geulke, Kerkplein 63. Vrijdag wor-
den om 20 uur de jubilarissengehul-
digd.De heren P.v.d. Laar en B. Cox
vieren hun zilveren lidmaatschap

" Het Missiecomité houdt zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur een verkoop-
tentoonstelling van handwerken in
'De Polder. De opbrengst is be-
stemd voor de missionarissen.

" De jaarlijkse vogeltentoonstel-
ling van 'Natuur in Huis' wordt za-
terdag van 15.00 tot 22.00 uur en
zondag van 10.30 tot 18.00 uur ge-
houden in 'Ons Trefcentrum' Pius
XII plein 38.

Voerendaal

Van onze verslagever

OOSTELIJKE MIJNSTREEK

JOURNAAL

Intochten
Sinterklaas

Van onze verslaggever

De Circusbuule

Sint Jozef
recipieert na
overwinning

EYGELSHOVEN -
Het gemengd koor
Sint Jozef uit
Eygelshoven is win-
naar geworden van
het internationaal

zangconcours dat
onlangs in Heythuy-
sen is gehouden.
Zondag aanstaande
wordt van 12.00 tot
13.30 uur in lokaal A

Genne Komm in
Eygelshoven een re-
ceptie gehouden.

Aan het in Heythuy-
sen gehouden con-
cours namen veertig
koren deel. Sint Jo-
zef kwam uit in de
eerste klasse, afde-
ling A. Het is vijfjaar
geleden dat dirigent
Ben Bloemer voor
het eerst met het
koor op concours
ging.

Kerkzanger Wiel Jongen uit
Schaesberg heeft afgelopen zon-
dag uit handen van deken Theo
van Galen de kerkelijke onder-
scheiding Pro Ecclesia et Ponti-
fice ontvangen. Wiel Jongen is
vijftig jaar kerkzanger. De deken
prees hem als een voortreffelijk
lid van het kerkeüjk zangkoor en
zei te hopen dat de kerk nog lang
van zijn inzet zal mogen profite-
ren. De kerkelijke onderschei-
ding werd opgespeld door me-
vrouw Jongen.

Schimmert

Limburgs dagblad oostelijke mijnstreek
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eic. DOBERMANNPUPS
floede stamb. Ned. stam,

aöers aanw. Tel. 045-
-72158.
i_,

ofe noiot bij WIJSHOFFnfiques geweest??? Nou
itj is dan lammer voor u,
afrt wij hebben voor u een
-achtige kollektie antieke
etibels. Amstenraderweg

5 Hoensbroek-Centrum.
eL 045-211976. Geopend
z>nd. vrijd. zaterd.

Kunst &
Antiekbeurs

Kerkrade
Rodahal

vrijdag 25 november
van 19 tot 22 uur

zaterdag 26 november
van 14 tot 22 uur

zondag 27 november
van 11 tot 18 uur

Ned. Antiquairs Gilde
Inl. Organisatie Buro

3ezemer, tel. 01613-3090
NTERART, antiek Sim-
elveld, een van de mooiste
ollectie's v.h. zuiden in
trakke eiken en grenen
ïeubelen, o.a. 1 en 2 drs.,
itrines, eethoeken, salon-
ifels, secretaires, cylinder-
ureaux enz. alle meubelen
untgaaf weg. eig. restaura-
e en logenj. Irmstr. 64,
impelveld. Tel.: 045-
-43161.
'e k. zeer mooie ant. eiken
-deurs SPIEGELKAST
iet facetrand. Tel. 045-
-22088.
LOYAL COINS is aanwe-
ig met grote munten- en
ankbiljettenstand tijdens
e antiekbeurs van Kerkra-
e in de Rodahal. Tevens
ratis taxatie.
J^TIEKHANDEL Si-
ïons. Door eigen import
e betere meubelen voor de
lagst mogelijke prijs. Vak-
ennis + service + garantie.
)orpstraat 45a, Nuth. Don-
erdag koopavond. Tel.
45-243437.
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daar winkel je voor je plezier !

Als u nu belt, heeft u morgen geld!
Heeft u al ergens een lening lopen,

dan nog kunt u bij Frisia terecht!
Voor woningverbetering, boot of caravan (tarieven vanaf):

’30.000,- = 96x ’ 451,-(10,2%) Of 120x/ 392,-( 10.2%)

’ 40.000,- = 96x ’ 601,- (10,2%) of 120x/ 523,- (10,2%)

’ 70.000,- = 96x ’ 1.053,- (10,2%) Of 120x/ 915,- (10,2%)
’BO.OOO,- = 96x ’ 1.203,- (10,2%) Of 120x/ 1.046,- (10,2%)

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

TREKHAKEN + caravanstabilisator. Compl. program-
ma uit voorraad leverbaar voor veilig rijden. Kerp, In de
Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951.
Te k. van part. KIP TOER-
CARAVAN 470 de Luxe,
4-5-pers., bj. 1979, compl.
met voortent, i.z.g.st., pnjs

’7750,-. Tel. 04742-2540. '

Te k. KAMPEERWAGEN
Bedford Diesel bj. '82, com-
pl. inger. ’ 18.000,-. Tel. 045-
-421706 (mr. mog.).

Te k. PUCH Maxi Starlet,
kl. antracietmetallic, als
nieuw, mcl. sterw. en cock-
pit, vr.pr. ’ 950,-; tevens Ka-
wasaki XX 80 crosser, bj.
jan. '87, vr.pr. ’ 1600,-. Ernst
Casimirstraat 2, Kakert-
Landgraaf.

Diverse SRC-specials, nu
voor zeer speciale prijzen:
YAMAHA DT 50 MX, van

’ 3074.- voor ’ 2899,-;
Yamaha FS 1/DX, van
’2199,- voor ’1999,-; Hon-
da MB-5, wit-blauw, van

’ 3490,-voor f 3190,-; Vespa
Ciao, va. ’ 1249,-;Honda Vi-
sion, wit, van ’2790,- voor
’2490,-; Puch Maxi - Pear-
ly, rood, van ’2075,- voor

’ 1895,-. Bromfietsspecia-
list Math Salden. Lim-
bricht
Te k. wegens overcompl.
HERENFIETS in prima st.
’75,-; Dr. Plesmanstr. 19
Hrl.

Voor uw fiets of brofljfl i
reparaties en onderop I
naar Fa. H. Plas &JSchildstr. 36, Tree^Brunssum en Maurits^52 Stein. Dealer van V<^ k
Batavus, GAZELLE v'
Rih. J «1
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lijkvind ik het, dat sommige personen mij
kwalijk nemen, dat ik destijds de waar-
heid heb gesproken."

actie. Naderhand veranderde hij van ge-
dachten.
„Drie jaar geleden", aldus de ex-voorzit-
ter, „heb ik in een interview de feiten ver-
teld zoals ze bij Roda JC waren. Ik sta nog
steeds achter die uitspraken. Onbegrijpe-

Aanvankelijk was Gouder de Beauregard
niet bereid om commentaar te geven op
de ontwikkelingen rond de zwartgeld-af-
faire. „Ik wil er niks meer mee te maken
hebben. Laat me liever met rust. Wat ge-
weest is is geweest", luidde zijn eerste re-

Heeft Gouder de Beauregard achteraf
wellicht toch nog spijt gehad, dat hij de
zaak aan het rollen bracht? „Roda JC, de
club waaraan ik mijn hart had verpand, is
voor mij verleden tijd. Geen wedstrijd,
geen training heb ik nog bezocht. Vijftig
jaar ben ik bij het voetbal betrokken ge-
weest. Het feit dat mensen mij dan opeens
als een verrader zien doet mij erg pijn.
Voor mij is nu echter mijn gezondheid het
belangrijkste."

De ex-voorzitter zegt „het niet verwonder-
lijk te vinden, dat manager Hans Coerver

Frontale botsing
Vonhoff - Geesink

Ex-judokampioen slachtoffer in rel Het bestuur van het Nederlands
Olympisch Comité minus uiteraard
Anton Geesink, voorziet, dat moge-
lijke sponsors door deze ontwikke-
lingen kopschuw worden gemaakt.
Anderhalf jaar heeft het geduurd
eer Geesink, nadat hij met voorbij-
gaan van de door zichzelf opgewor-
pen kandidaten Vonhoff en Frese
was benoemd tot lOC-lid, de hem

DEN HAAG - Anton Geesinks ken-
nismaking met het Nederlands
Olympisch Comité is tijdens de bui-
tengewone ledenvergadering van
het NOC uitgelopen op een nog
nooit eerder in de Nederlandse
sportwereld vertoonde rel. Voorzit-
ter Henk Vonhoff maakte van het
ogenschijnlijk onschuldige agenda-
punt beleidsverantwoordingvan de
afgelopen vier jaar gebruik een
frontale aanval in te zetten op het
lOC-lid. Het vroegere judofeno-
meen Geesink pareerde zich emo-
tioneel en vol overtuiging, zodat
beide zwaargewichten verbaal in de
clinch gingen, gadegeslagen door

een verbijsterde vergadering.
Vonhoff gaf in zijn openingsrede
een schot voor de boeg, toen hij het
had over ontwikkelingen, die bui-
tengewoon schadelijk voor de sport
zouden zijn. Hij bleek te doelen op
het feit dat Geesink met de Ver-
enigde Spaarbank een sponsorcon-
tract afsloot zonder dat in de
NOC/NSF stichting Sportsupport
onderte brengen. Het stak het NOC-
bestuur kennelijk dat Geesink er in
de eerste zestien maanden van zijn
lOC-lidmaatschap er in is geslaagd
vijfmiljoen bijeen te praten, terwijl
het op Philips leunende Sportsup-
port bijna geen sponsor kan vinden.

toekomende stoel binnen het be-
stuur van het Nederlands Olym-
pisch Comité innam.
Hoe weinig hij in dat college wordt
geduld, bleek wel uit het feit, dat
voorzitter Vonhoff hem pas na twee
en een halfuur - vaak verhit - verga-
deren en een schorsing om de ge-
moederen tot bedaren te brengen
officieel welkom heette. Dat ge-
beurde nadat Geesink had laten we-
ten van zijn kant prijs te stellen op
een goede samenwerking, maar dat
er dan wel goedeafspraken dienden
te worden gemaakt. „Van afspraken
ben ik van mijn leven nog nooit af-
geweken", zei hij.

Spelers Inter pakken vijftig mille
Ook Napoli en Juventus juichen

Dreun voor Bayern
Donderdag 24 november 1988" 27

# Lothar Matthaus van Interzit zijn landgenoot OlofThon van
Bayern München op de hielen.LACHEN - Voor het eerst in acht jaar werd Bayern Mün-

Lj in een thuiswedstrijd van het Europacuptoernooi op een
|Lerlaag getracteerd. De spelers van tegenstander Internazio-
t; uit Milaan hebben hierdoor gisteravond minstens vijftig-
(jend gulden per man verdiend. Door de zege van 2-0 op de

uit Beieren lijkt het bereiken van een plaats in de kwart-
jesvan het toernooi om de Uefabeker ongeveer een forma-r Bayern München mag zich troosten met de recette van

2,5 miljoen gulden. Er waren 70.000 toeschouwers.

Gary Lineker: weinig
vertrouwen in Cruijff

Bekerstrijd in
telegramstijl

Victoria Boekarest (Roemenië) - Turun
Palloseura (Finland ) 1-0 (1-0). Score: 4.
Ursu 1-0. Scheidsrechter: Sanchez
(Spanje). Toeschouwers: 10.000.

Dynamo Dresden (DDR) - AS Roma
(Italië) 2-0 (1-0). Score: 15. Gutschow 1-0
(strafschop), 81. Minge 2-0. Scheidsrech-
ter: Biguet (Frankrijk). Toeschouwers:
35.000.

FC Luik (België) - Juventus (Italië) 0-1
(0-1). Score: 18. Altobelli 0-1. Scheids-
rechter: Valentine (Schotland). Toe-
schouwers: 40.000.

Bayern München (WDI) - Internaziona-
le (Italiël 0-2 (0-0). Score: 60. Serena 0-1,
73. Berti 0-2. Scheidsrechter: Ponnet
(België). Toeschouwers: 72.500.
Real Sociedad (Spanje) - FC Köln
(WDId) 1-0 (0-0). Score: 76. Loinaz 1-0.
Scheidsrechter: Syme (Schotland). Toe-
schouwers: 25.000.

Girondins Bordeaux (Frankrijk) - Na-
poli (Italië) 0-1 (0-1). Score: 5. Carnevale
0-1. Rode kaart voor Roche (Bordeaux)
en De Napoli (Napoli). Scheidsrechter:
Tritschler (WDI). Toeschouwers: 35.000.
Heart ofMidlothian (Schotland) - Velex
Mostar (Joegoeslavie) 3-0 (1-0). Score:
17. Bannon 1-0, 55. Galloway 2-0, 89. Col-
quhoun 3-0. Scheidsrechter: Frederiks-
son (Zweden). Toeschouwers: 18.000.

BARCELONA - Gary Lineker
wordt de derde Britse spits, die mis-
lukt bij Barcelona. Na Steve Archi-
bald en Mark Hughes wil nu Line-
ker terug naar eigen land. De Engel-
se international kwam woensdag,
tot grote ontevredenheid van zijn
technisch directeur Johan Cruijff,
naar buiten met zijn onvrede en
wens naar Engeland terug te keren.
Cruijff wil bij Barcelona de vuile
was in de mand houden, zodat er
woensdag geen officiëlebevestiging
werd gegeven van de rebellie van
Lineker.

prestaties, onbeperkt vertrouwen
van Cruijff.
Lineker, in de zomer van 1986 als
topscorer van het wereldkampioen-
schap in Mexico voor 2,2 miljoen
pond (7,7 miljoen gulden) van Ever-
ton naar Barcelona verkocht, is
door Cruijff als centrumspits gepas-
seerd ten faveure van Julio Salinas.

Sittardenaar strijdt in Brussel en Apeldoorn

TomNijssen pendelaar
Lineker, wiens kritiek op de verhui-
zing naar de rechtervleugel lang
binnenskamers was gebleven, ver-
klaarde echter hardop bij de Spaan-
se club te willen vertrekken tenein-
de enkele Engelse clubs te interes-
seren. „Ik voel me niet happy bij
Barcelona", was het commentaar
van de Brit. Hij voegde er aan toe
graag in de positie van de Braziliaan
Aloisio te verkeren. Die krijgt vol-
gens Lineker, ondanks mindere

ARNHEM-Het ministerie van Eco-
nomische Zaken geeft Vh miljoen
gulden subsidie voor de bouw van
een superstadion in Arnhem-Zuid.
Het geld komt beschikbaar op basis
van de investerings-premieregeling
en geldt tot 1 januari 1989. Is er te-
gen dietijd geen concreet financieel
beeld van de bouwplannen, dan
trekt het ministerie zijn subsidie
weer. Het bouwproject vergt een in-
vestering van rond de 80 miljoen
gulden.

Zeven miljoen
subsidie voor
superstadion

HEERLEN - De uitslagen van de eerste
wedstrijden voor de derde ronde van het
toernooi om de Uefabeker:

Dynamo Dresden - AsRoma 2-0
Girondins Bordeaux - Napoli 0-1
Real Sociedad - FC Köln 1-0
Heart of Midlothian - Velez Mostar 3-0
Bayern München - InterMilaan 0-2
Victoria Boekarest - TurunPolloseura 1-0
FC Luik - Juventus 0-1
FC Groningen - Vfß Stuttgart 1-3

De returnwedstrijden vinden plaats op 6 of
7 december.

BRUNSSUM - Het bestuur van
de Limburgse dambond (LDB)
heeft zich de woede van de lan-
delijke beroepscommissie op de
hals gehaald. De Limburgse
dambond weigert namelijk ge-
volg te geven aan de eis, dat de
LDB een tweekamp organiseert
tussen de Brunssumse dammers
Paul Nitsch en Eddy Budé. In-
zet: een plaats in de halve finales
van het NK in januari.

Damconflict
Bij Dresden maakte de steraanval-
ler Kirsten zijn faam wel waar. De
international had in een Italiaanse
krant gezegd dat hij overal beter in
is dan Voller, behalve in het verdie-
nen van geld. Kirsten werd na een
kwartier binnen het strafschopge-
bied neergelegd door Oddi. Gut-
schow benutte het buitenkansje:
1-0. Ook de tweede treffer werd
voorbereid door Kirsten, wiens
voorzet van rechts negen minuten
voor tijd werd ingekopt doorMinge.

De dureploegvan ASRoma gingop
het met een dunne sneeuwlaag be-
dekte veld van Dresden met 0-2 on-
deruit tegen Dynamo. Rudi Voller,
die in Italië veel kritiek te verduren
heeft, kwam er in het met 35.000 toe-
schouwers uitverkochte stadion
niet aan te pas tegen de Oostduitse
voorstopper Trautmann.

Club Luik kon nauwelijks spreken
van voordelige publiekssteun, want
ongeveer de helft van de 40.000 toe-
schouwers bestond uit Italiaanse
gastarbeiders. Die hadden meer re-
den tot vreugde dan de Belgische
fans. Oudgediende Altobelli, die dit
seizoen werd aangetrokken van In-
ternazionale uit Milaan, zorgde na
achttienminuten voor de enige tref-
fer.

De Belgische nummer drie in de
competitie, FC Luik, kan een twee-
de sensatie bijna zeker vergeten. In
de tweede ronde schakelde Luik
Benfica Lissabon uit, maar woens-
dag bleek Juventus in het Luikse
stadion Rocourt te sterk: 1-0.

De Duitse clubs hadden minder
succes dan deItaliaanse. Vfß Stutt-
gart, dat dinsdag al met 3-1 van FC
Groningen won, was de enige van
de drie Duitse clubs dio tot succes
kwam. Naast de nederlaag van
Bayern München ging ook FC Köln
ten onder: 0-1 bij Real Sociedad uit
San Sebastian. Het Spaanse doel-
punt was van invallerLoinaz.

I J âs een goede dag voor het Ita-
/ /e voetbal. Van de vier clubs
! e laatste zestien wonnen drie

uitwedstrijd: Inter bij Bayern,
i ï* in Bordeaux (1-0) en Juven-
r*i FC Luik (1-0). Alleen AS

verloor: met 0-2 bh Dynamo

jj^zionale won naast de wed-
i aan prestige. De club doet al-
r3 uit de schaduw van stadge-
lh £n kampioen AC Milan te tre-IKj^rainer Trappatoni lijkt op de|Le.^eg. Inter is ongeslagen kop-
%n- e Serie A van de Italiaanse
H en het positief afgeslo-, el met Duitslands lijstaan-
j er Bayern was een volgende

' 'itn erkenning.
.70.000 toeschouwers, onder

/ ljf v*erduizénd Italianen, waren
l! het Olympiastadion getogen
&f£etuige te zijn van het beladen
tyh. Immers, de vroegere
f^l-sterren Matthaus en Breh-
(fseden nu bij detegenpartij mee.
i^hillende Beierse verdedigers
!L hun trainer Heynckes aan-
ijj l n de bewakingvan Matthaus

' (i^* 1 te nemen. Zij wisten wel hoe

' ij) £ landgenoot moesten bewa-
IjjjJ'ot grove acties ten opzicht, st^atthaus kwam het echter niet.
\v S °°k met nocuS. want de in-
iL^'onal speelde matig. Hij had

dat zijn opvolger bij Bayern,
iti^hon, dat ook deed.
L. e wedstrijd waren de tweede

het meest interessant.
l^ Qe rust werd het spel te vaak

rbroken vanwege de behande-
lLVan blessures. De Belgische
StadsrechterPonnet deelde in die
Vil gele kaarten uit aan
'cier ' Thon (beiden Bayern) enLa*he (Inter).V*y\ rtVust nam deploeg van Heync-
\t le in de spits Wegmann ten
bj^te van de Zweed Ekström had

meer risico's. Reuter
> na vier minuten op de lat.
>. fr> wildeeen doelpunt forceren

en werd via twee snelle counters af-
gestraft. Na een uur raakte Dorfner
de bal verkeerd met het hoofd,
waarna Serena alleen voor Aumann
geen fout maakte: 0-1. Nadat inzet-
ten van Wegmann en Augenthaler
van de lijn werden gehaald, viel het
tweede doelpunt weer aan Italiaan-
se zijde. Berti startte een rush op
eigen helft en zorgde voor de eind-
stand.

\J1, - Met de eerste sneeuw is
ti> e kritiek gekomen op de abso-
%U s van e internationale ski-
*iL?' de tweevoudig Olympisch
Vi^'oen Alberto Tomba. De Ita-
w die de vorige winter onder
*5 us?he begeleiding van Conconi
'\ '*o afviel, wordt beschuldigd
\t Tomba zou 92 ki-
k?l wegen, waar 86, 87 zijn idea-
%(.? °P e weegschaal zijn. De

heeft deze zomer te
V(j?eSeten. In Italiaanse kranteny hij steevast afgebeeld met
W borden spaghetti. Onzin, zo
VTomba geoordeeld. „Ik ben
\ £aal niet te dik. Ik ben slechts
'\ boven mijn gewicht van de
y^ winter. Ik zou niet weten
,!^ Jn ze me nu plotseling voor
W moeten uitmaken", aldus de

k! '6e slalomspecialist.

Toto/Lotto
§I**hl\* ~ **e* resu'taat van de woens-
,'4l,,°uden trekkingen voor de Westduit-

?; 4q8A: Winnende getallen: 2-6 -11 -33{&?■ Reservegetal: 16.
i?■ 3qSB: Winnende getallen: 5 -'8 -13-17
*l"?, ■ Reservegetal: 47.

■884 1126.

Tomba te dik

(ADVERTENTIE)

Limburgs Dagblad lezerskorting

VERDIEN VIJF GULDEN!
Middels inlevering van deze bon aan
de kassa van het MECC geniet éént volwassene ’5 - korting op de
entreeprijs van ’ 30- (zitplaats).

-j- Een indoor motorspektakel dat zijnil weerga niet kent. Met deelname van

*** 0.a.: John v.d. Berk, Dave Strijbos,
Gert-Jan van Doorn, Pedro Tragter,
Eric Geboers, Pekka Vehkonen,

|$ Roland Diepold, Ross Pederson, Broc
europas modernste Clover, Ricky Ryan en Mike Healey.
EXPOSITIE EN CONGRESCENTRUM

CAMEL SUPERCROSS MAASTRICHT

Maradona raakte vijf minuten later
de lat na een direct genomen vrije
trap. Bordeaux, gestimuleerd door
Enzo Scifp en aanvoerder Jean Ti-
gana, was na rust beter, maar de
Belgische international en spits
Stopyra stuitten telkens op doel-
man Giuliani. Na elf wedstrijden
zonder nederlaag kwam daardoor
een einde aan de trotse Europese se-
rie van de Fransen. De Westduitse
scheidsrechterTritschler stuurde in
de 58e minuut Roche van de thuis-
club en De Napoli van de Italianen
uit het veld, toen ze in de buurt van
de middencirkel ruzie met elkaar
kregen.

Napoli, aangevoerd door Diego Ma-
radona, brak de wedstrijd tegen Gi-
rondins Bordeaux al na vijf minu-
ten open. De topscorer uit de Serie
A, Carnevale, pikte een pass van de
Argentijn op en rondde bekwaam
af: 0-1.

In het enkelspel moest hij aantre-
den tegen de Australische kwalifi-
catie-speler Russell Barlow die in
de eerste ronde de zevende geplaat-
ste Magnus Gustafsson uit Zweden
had verslagen. Nijssen had geen en-
kel probleem met de Australiër die

het nationale Masters tennistoer-
nooi in Apeldoorn van start. In de
openingsronde van het herenenkel-
spel, waarvoor zestien spelers zijn
toegelaten, verloren Johan Veke-
mans, Mare Van Eekeren en Huub
Van Boeckel. Vekemans bleek niet
opgewassen tegen Hendrik Jan Da-
vids en Van Boeckel liet tegen Ja-
coo Eltingh zien, dat zijn tennis-
loopbaan het einde onafwendbaar
nadert. De Hagenaar verloor kans-
loos met twee keer 3-6. Op het derde
matchpoint sloeg Van Boeckel een
dubbele fout.
Van Eekeren was op het laatste mo-
ment ingevallen voor Ralph Kok,
die gekozen had voor een Challen-
gertoernooi in München. De inval-
ler begon goed tegen Christian
Feenstra met setwinst (6-3), maar
moest daarna toch buigen: 2-6, 4-6.
Vandaag kan Nijssen zyn eerste
partij in Apeldoorn tegen Warmen-
hoven spelen, vrijdag moet hij pre-
sent zijn in Brussel voor de ontmoe-
ting tegen (waarschijnlijk) Hlasek
en tevens in De Maten aantreden.
Met een reistijd van twee en een half
uur moet dat net lukken. In elk ge-
val is Nijssen nu al zeker van 5.640
dollar aan Belgisch prijzengeld en
dat is meer dan toernooiwinst in
Apeldoorn (9.000 gulden) oplevert.
Bij de dames, die in Apeldoorn di-
rect met de kwartfinales begonnen,
plaatste Simone Schilder en Manon
Bollegraf zich voor de laatste vier.
Schilder verraste de als tweede ge-
plaatste Nicole Jagerman. In de der-
deen beslissende set maakte ze een
achterstand van 2-5 nog goed om op
het vierde matchpoint de partij uit
te maken (6-3, 6-7, 7-5). Bollegraf
was opermachtig tegen haar Apel-
doornse stadgenote Hellas Ter Riet
en zegevierde in drie kwartier met
6-0, 6-2.

Gisteren ging de tweede editie van

hij met 6-3; 6-0 duidelijk overklas-
te. In de kwartfinale moet hij waar-
schijnlijk aantreden tegen de Zwit-
ser Jakob Hlasek die de afgelopen
twee weken twee Grand Prix op
naam heeft geschreven. Hlasek
moet vandaag dan wel van deAme-
rikaan Glenn Layendecker winnen.
In het dubbel wonnen de als derde
geplaatste Nijssen en Masur van de
winnaars van het toernooi van Val-
kenswaard, de Westduitsers Udo
Riglewski en Patrick Baur. Nadat
Masur bij een 4-0 achterstand in de
eerste set een sanitaire stop ge-
maakt had, ging de Nederlands/Au-
stralische combinatie naar een 4—6;
6-2; 6-4 zege dankzij het feit dat zij
twee maal de service van Riglewski
wisten te doorbreken.

Van onze tennismedewerker
BRUSSEL - Torn Nijssen is pende-
laar geworden tussen Brussel en
Apeldoorn. Zowel in de Belgische
hoofdstad als op de Veluwe (vanaf
vandaag) doet hij mee aan de strijd
om de hoofdprijzen. Bij de open
Belgische kampioenschappen in
Brussel behaalde hij een tweevou-
digd succes. Zowel in het enkelspel
als in het dubbelspel (met de
Australiër Wally Masur) zegevierde
Nijssen.

Het bestuur van de Limburgse
dambond besloot in een eerder
stadium om Paul Nitsch een
plaats in de halve finale te geven
en van een tweekamp af te zien.
Als de LDB niet voldoet aan de
eis van de landelijke beroeps-
commissie zal de KNBD de aan-
wijzing van Paul Nitsch niet ac-
cepteren. In dat gevalzal deLim-
burgse dambond geen deelne-
mer mogen afvaardigen, maar
dan zal de de KNDB vrijwel ze-
ker Eddy Budé een keuzeplaats
toewijzen in de halve finales.
Overigens heeft Paul Nitsch te
kennen gegeven niets te voelen
voor een tweekamp met Budé.
Het afwijzen van de eis van de
beroepscommissie door de Lim-
burgse dambond werd door een
bestuurslid van de KNDB een
belachelijke zaak genoemd, waar
het laatste woord zeker nog niet
over gesproken is.

(ADVERTENTIE)

LET OP!
Vanaf zaterdag 26 november
ook in Heerlen

met alle bekende merken,
o.a. Kappa, Bad Boys, Mistral,
Fila, Lotto, Diadora, Blizzard,
Kneissl, K2, Rossignol 92127

Cijfers Uefacup

" FC Luik-Juventus. Martina Mauro (rechts) probeert tevergeefs Luc Ernes van de thuisclub de
bal te ontfutselen.

en de vroegere penningmeester Toon
Vreuls de schuld op mij afschuiven. Zij
moeten zich immers verdedigen. Het
moge desondanks duidelijk zijn, dat bei-
den voor mij hebben afgedaan. Ik wil niks
meer met ze te maken hebben."Ex-voorzitter Roda JC:

’Ik ben geen verrader’

Gouder de Beauregard overweegt juridische stappenKERKRADE - Gouder de Beauregard, de
vroegere voorzitter van Roda JC, voelt
zich gegriefd door het feit, dat hij in de
zwartgeld-affaire van de club uit Kerkra-
de door manager Hans Coerver en de ex-
penningmeester Toon Vreuls als verrader
wordt beschuldigd. „Ik zal ook nagaan in
hoeverre juridische stappen genomen
kunnen worden tegen met name de in-
houd van het redactionele commentaar in
de krant van woensdag", zei hij.

Limburgs Dagblad
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'Ford Orion 16L met lpg '85
JT13750,-; OpelKadett 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. '86J23.750-; Opel Kadett 12S
'80 ’ 5250.-; Ford Sierra die-
stel '83 ’ 9000.-; Opel Re-
kord Berlina 2L '83
f 12.000,-; Ford Taunus

11600 Bravo '81 ’5750,-; VW
i Golf 1300 '80 ’ 5500,-; Suzu-
ki Carry minibus grijs kent., '83 ’ 5000,-; 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.
Gebr. ONDERDELEN v.
jonge schade-auto's, allemerken. Tev. te k. auto's m.
schade. Deumens, Haef-
land 20 Brunssum. Tel. 045-
-254482.
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.

:Autohandel E. CUSTERS,

'<Verlengde Lindelaan 23,
lnabij markt Oirsbeek, tel.
04492-5261, biedt te koop
aan: Mercedes 280 SE, t. '82,
alle extra's; Toyota Cressi-
da Diesel, nw. model '83,
’6900,-; Opel Ascona 1.6 S,
t. '84,’ 8900,-; Renault 18, t.
'82, lpg,’ 3900,-; Opel Asco-
na Diesel, '83, ’ 7900,-; Fiat
Uno 55 S, t. '86, ’ 10.500,-;

,Alfa Giulietta 1.6, t. '81,

’3900.-; Opel Manta, t. '77,

’ 1900,-; VW Golf GTi, alle
extra's, i.st.v.nw., ’6.750,-;
Reugeot 305 GR, lpg, t. '82,

’ 35Ö0-; Toyota Starlet Sta-
tion, t. '80, ’ 2900,-; Fiat Rit-
mo 75 CL, t. '81, ’2900,-;
BMW 320, t. '78, J2900,-;
Opel Ascona 1.6 S Hatch-
back, t. '83, ’8900,-: Opel
Ascona 1.2, t. '79, ’2900,-;
©pel Rekord Diesel Autom,
I^Bl, ’ 3250,-; Ford Taunus
Staüoncar, 78, ’ 1400,-; 3x
Opel Ascona, '77-'7B-'79, va.
’1600,-; Ford Taunus 1.6,
lpg, t. '81, ’4250,-; 2x Ford
£6. '78, va. ’1500,-; Ford
Capri, t. '77, ’ 1400,-; VW
Passat t. '81, ’3750,-; Re-
nault 4 TL, t. '84, ’4750,-;
Citroen Visa, t. '80, ’ 2700,-;
Mazda 616, t. '79, ’ 1900,-;
2x Crysler Talbot, vanaf
’1250,-; Datsun FII, 3x,
vanaf ’ 1400,-; BMW 1602,
i.z.g.st. '72, ’ 2200,-; Manta-
A GTE i.st.v.nw. '75,
’7500,-; Renault 4. verl. ch.,
t. '83, ’ 3400,-; BMW 520 I,
alle extra's, t. '84, ’ 13.000,-;
div. goedkope inruilers.
-AHe auto's met recente
APK. Inruil, financiering
mog. Geopend van 10.00 tot
19.00 uur; zat. tot 17.00 uur.

Bedrijfs-
wagens

Éen goede en economi-.
sbhe bedrijfswagen hoeft
niet nieuw te zijn. Dat be-
toijzen de bedrijfszekere
occasions van bedrijfswa-
genspecialist Mengelers.
j-lieronder een greep uit

ons aanbod:
Toyota Hi-Ace
Comm. 2.4 D '87
Toyota Hi-Ace
Comm. 2.4 D 87
Toyota Hi-Ace
Contd. 2.4 D '86
VW Transp.best.
t642.0D '85
Toyota Hi-Ace
pers.bus 2.4 D '84
Toyota Landcr.
Comm. L3.0 '83
Toyota Lite-Ace
Comm. 1.8D '87
Toyota Landcr. FT 2.4D'BB
Toyota Dyna
TruckLong 3.4D '83
Toyota Hi-Ace
Comm. L2.4D '83
VW Transp.
dubb. cab. Publ. 1.8 80
Suzuki SJ4I3 1.3 86

Automobiel-
bedrijf

Mengelers BV
Prov.weg Zuid 91,

Oirsbeek
Baanstraat 129,

Schaesberg
Rijksweg-Zuid 212,

Sittard
Donderdag koopavond

Zaterdag geopend

Ni i nirT 1/1 mi/v "OJJinL.iJDIJ rit l NLtpSA Ttjl ï '

Wpfty, \ /e, V &/mm É* XMn m

Ook leverbaar in eencomöinatie^^e^^tebd^ ■"ZJwy.-
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„ „ _. ~ ij- i Eigentijds en gezellig. De leuke bloembekleding maakt dit bankstel tot IQQC _ |INP P4ËÉI
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" Steve Bauer

door fred sochacki
JLDROP/HEERLEN - Ma-
geveld kreeg gisteren van
r^g Cees-Rein van den
J°Benband groen licht voor

Fortuna Sittard-J van aanstaande zaterdag.
yans, Mario Eleveld kan die
.^"ijd als toeschouwer bij-

Hoensbroek
organiseert
EK kegelen

- De Europese
Pioenschappen kegelen (Duitse

J?*) worden in 1989 in Hoens-
(C georganiseerd. De titelstrijd,
j.r auspiciën van de Nederland-egel Federatie, vindt plaats in

(j^nks' Sportpaleis: donderdag 4
u*°t en met zondag 7 mei. De

landen zyn: Duits-
y Luxemburg, België, Frank-, Marino, Italië en Neder-
Cj ieder land mogen maxi-
t: *> heren en 6 dames deelne-

Pfiens legde het bondsvijftal da-
lman de Valkenburgse Kegel
C; (VKB) dezer dagen in Alk-
iv °P de nationale titel beslag in
h ""ste afdeling voor B-teams. Het
Cpnburgse team nam de titel
L.de Midden-Limburgse Kegel
jo die genoegen moest nemeni Qe vijfde plaats.
L^e bondstientallen heren-B
L de afvaardiging van de Maas-
L| eKegel Bond tweede met een
r* achterstand op Delft.

deelnemers onder andere door Wei-
sden, Cadier en Keer, Honthem, Ec-
kelrade en Bruisterbosch.
Bij de heren gaan behalve Marti ten
Kate en Gerard Nijboer ook Marcel
de Veen, Max van Wersch en een
groot aantal Belgische lopers van
start. Ook het deelnemersveld bij de
dames is kwantitatief en kwalitatief
goed bezet met naast Carla Beurs-
kens ook Jeanine van der Bolt en
Gerrie Timmermans.
Behalve voor wedstrijdatleten is
ook startgelegenheid voor trimmers
en recreanten. Zij hebben de moge-
lijkheid om op de halve marathon
uit te komen of op de 4 km lange
'Jan van Laar-trimloop'. Inschrijven
voor het loopfestijn kan nog tot vijf-
tien minuten voor de start in het Ge-
meenschapshuis Oos Heim.

" AKEN - Rondom het Waldsta-
dion in Aken vindt zaterdag een
cross-triathlon plaats. Op het hoofd-
programma staan 1000 meter zwem-
men, 20km fietscross en 3 km hard-
lopen. Aanvang om 9.30 uur.

MARGRATEN - Gerard Nijboer,
Marti ten Kate en Carla Beurskens
zijn zondag de voornaamste gega-
digden voor de overwinning in de
vierde editievan de halve marathon
in Margraten, die opnieuw wordt
georganiseerd door de plaatselijke
handbalvereniging en atletiekvere-
niging Kimbria. Het startschot
klinkt om 11.00 uur in de Juliana-
laan. Het parcours is geheel ver-
hard. De halve marathon voert de

Halve marathon
Margraten
sterk bezet

Nijboer, Ten Kate en Beurskens bij favorieten

Van onze sportredactie

" Mario Eleveld met twee ingepakte benen op zaal 224 in het St. Anna-ziekenhuis te Geldrop.
Zaterdag is de Fortuna-verdediger weer invertrouwde Baandert-omgeving.

Foto: PETER SMULDERS

" SITTARD - De resultaten van de
wedstrijden in de tweede ronde om
de Nederlandse zaalhandbalbeker
bij de dames: Haelen-Zephyr 10-6,
SVM-Caesar 12-8, Loreal-EHV 19-
-12, Herschi/V en L 2-SwiftHelmond
19-9. Het herenteam van VGZ/Sit-
tardia speelt vanavond om 19.15 uur
in de stadssporthal te Sittard een
vriendschappelijke wedstrijd tegen
hetBelgische Herstal. Vooraf (18.00
uur) komen de junioren van
VGZ/Sittardia in actie tegen de leef-
tijdgenoten van Kwantum/Blauw
Wit.

GELEEN - Op het programma van
SmokeEaters staat vrijdagavond de
lastige uitwedstrijd tegen koploper
Spitman Nijmegen. Zondagavond,
thuis in Geleen (18.00 uur), ontmoet
Eaters het Bossche Pelikaan Flyers.
De Geleense ijshockeyploeg, die bij
winst in Nijmegen een andere ster-
ke formatie, Rotterdam, tot op twee
punten kan naderen kan compleet
in actie komen. Ook de Amerikaan
Paul Jenkins, hersteld van enkele
ribbreuken, is weer present. Sedert
dinsdag heeft hij de trainingen her-
vat. Nijmegen heeft net het lood-
zware Europacuptoernooi achter de
rug. In drie dagen moest de ploeg
drie wedstrijden spelen.

Eaters jaagt op
tweede plaats

Kwart miljoen voor
Supercross in MECC

Arno Bosch: ’Alleen nog afwachten hoe publiek reageert’

Stand in de iishockev-eredivisie: 1. Nijme-
gen 18-29, 95-70; 2. Rotterdam 19-29, 132-63;
3. Smoke Eaters 18-25, 109-58; 4. Heeren-
veen 18-23, 102-60; 5. Amsterdam 19-18, 90-
-94; 6. Tilburg 19-16,87-78; 7. Den Bosch 19-8
71-134; 8. Assen 18-0 45-174.

" LANDGRAAF - Door de Neder-
landse Poolbiljartbond zijn sancties
genomen tegen de vereniging Tou-
che en haar lid R. Timmermans. Tij-
dens de wedstrijd Smuggelers Inn-
-Touche, die in een 5-11 overwin-
ning voor Touche eindigde, bleek
de speler Timmermans niet gerech-
tigd om in laatstgenoemd team te
spelen. De uitslag werd door de
bond omgezet in een 9-7 nederlaag
van Touche. De club krijgt een
voorwaardelijke boete van 200 gul-
den met een looptijd van een jaar
terwijl R. Timmermans voorwaar-
delijk geschorst zal worden voor
een periode van drie maanden met
een looptijd van een jaar.

" HEERLEN - Resultaten van de
wedstrijden in de tweede ronde om
de Nederlandse handbalbeker bij
de dames: Haelen-Zephyr 10-6;
SVM-Caesar 12-8.

De revalidatie zal twee tot drie
maanden in beslag gaan nemen.
„Daarover zijn nog geen exacte me-
dedelingen te doen", aldus Eleveld.
„Het zal in elk geval zeer geleidelijk
aan moeten gebeuren. In die perio-
de zal ik voortdurend onder contro-
le bij dr. Van den Hoogenband
staan". Mario Eleveld heeft na dit
seizoen nog een tweejarige verbin-
tenis met Fortuna Sittard. Dus een
eventuele contractverlenging is niet
aan de orde en zal geen druk leggen
op het revalidatieproces. „Dat
neemt niet weg dat ik, op verant-
woorde wijze, alles in het werk zal
stellen om weer zo snel mogelijk te
kunnen trainen en spelen. Ik ben
wel blij dat ik misschien als toe-
schouwer zaterdag de topper Fortu-
na-PSV zie, maar liever sta je toch
zelf binnen de lijnen. Zeker als je
hoort dat die wedstrijd zoveel pu-
bliek gaat trekken". <.

wonen.
Oorspronkelijk moest de afgelopen
maandag aan zijn knie en achilles-
pees geopereerde verdediger tien
dagen herstellen in het St. Anna-zie-
kenhuis van Geldrop, maar de chi-
rurg vond hetverantwoord Elevelds
voorspoedige herstel met ontslag,
zaterdag, uit het ziekenhuis te hono-
reren. „Ik weet niet of het allemaal
geregeld kan worden met een aan-
gepastezitplaats of iets in die geest,
maar ik zou die wedstrijd graag van
dichtbij meemaken", aldus Eleveld.
Liever nog was Eleveld zelfde strijd
met Romario of een van diens club-
genoten aangegaan, maar die ambi-
tie zal hij vooralsnog moeten-bewa-
ren voor de return, volgend jaar in
Eindhoven. „Vooralsnog is alles ge-
richt op herstel", aldus Eleveld.
„Door de geringe vochtophoping in
mijn knie, kan ik nu al lichte oefe-
ningen doen. Morgen (vandaag
-red.) mag ik al het bed uit. Lopen
zit er evenwel nog niet in, want mijn
linkerbeen is gespalkt. Het loopgips
komt er eind deze week om".
Met name de achillespeesblessure
zal een langdurig herstel vergen.
Eleveld liep een scheurtje op in die
pees tijdens het trainingskamp in
West-Duitsland aan het begin van
dit seizoen. „Eleveld heeft een hoge
pijndrempel, waardoor hij te lang
bleef voetballen met die blessure",
aldus dr. Van den Hoogenband. „Ik
ben er misschien te lang mee blijven
lopen", geeft Eleveld toe. „Als ver-
dediger loop je niet zo snel naar de
dokter. Nu weet ik beter".
Voor de knieblessure van de Hoens-
broekenaar gold hetzelfde. „Een
jaar lang sukkelde ik al met een
pijnlijke knie. Ik kon dat gewricht
voor de wedstrijd niet behoorlijk
strekken. Als ik bijvoorbeeld tien
minuten in de auto had gezeten,
moest ik naar de kant om dat been
weerrecht te krijgen. Omdat ik toch
aan die achillespees geopereerd
moest worden, liet ik meteen maar
in mijn knie kijken. Van den Hoo-
genband heeft er wat littekenweef-
sel, ontstaan na een trap, wegge-
haald".

CÜ '■ Valkenburg 2075; 2. Noord-Ne-JT1 2023; 3. Haarlem 2022; 4. Zwolle
\.L5-Midden-Limburg 1972; 6. Arnhem

1932hout. Rotterdam en(i^ (dat met A-speelsters uitkwam)
»w eren naar de tweede afdeling.
C - Delft 4443; 2. Maastricht 4226; 3.

4180; 4. Haarlem 4038; 5.
tjffaam 4008 hout. Amsterdam degra-

"*ar de tweede afdeling.

springruitersnaar ’Klipper’
!JUICHT - Zondag organiseert
bJj^delijke ryvereniging Hoens-
\£ in manege Klipper (Lim-
H l) alweer haar achtste indoor
jji^.rs- hippique. Deze spring-

iu rijd valt bij de deelnemers by-
h.er 'n de smaak, want liefst hon-

deelnemers hebben
L^eze wedstrijd ingeschreven.
S9« behoren drieëntwintig com-
br les in de klasse zwaar. Hier-

Rebben onder meer Wiljan
L^kers, Toon Holtus en Xavier
"iJd z'cn aanêerne^. De wed-
Je begint om 10.00 uur met het

6n voor de klasse beginners,
(J*a achtereenvolgens de klasse

en zwaar zullen wor-[*fgewerkt.

ting van het gloednieuwe MECC.
Hier hebben wij de beste facilitei-
ten. Misschien is het in ons geval
wel: alle goede dingen in drieën. En
mocht het nu weer niet goed gaan,
dan zou het gekkenwerk zijn om er-
mee door te gaan".

# Arno Bosch heeft als organisa-
tor reeds bergen werk verzet. Nu
nog de opkomst van een talrijk
publiek naar Maastricht en pro-
longatie van de Supercross is een
feit.

Foto: WIDDERSHOVEN

PDM pakt hoofdprijs
Wereldbeker al jaren Nederlandse aangelegenheid

samen konden doen. Wij hebben
een deal gemaakt waardoor de kos-
ten voor beide evenementen flink
konden worden gedrukt. Wij heb-
ben zelfs onze datum aan JIM afge-
staan. Oorspronkelijk zou de Super-
cross op 12 en 13 november zijn. Ge-
zien de overvolle kalender bij de
hippische sporten was dat echter
het enige weekeinde waarin JIM
konden worden gehouden. Voor de
motorcrosskalender was het geen
probleem als wij de Supercross
twee weken later zouden houden.
Daarom zijn wij uitgeweken".

VoorArno Bosch en zijn assistenten
van de Motorclub Heerlen vormt de
Supercross de derde aanzet om in
Maastricht een indoorspektakel van
de grond te krijgen. In 1984 en 1985
werd dat zonder veel succes in de
Eurohal geprobeerd.
Bosch: "De Eurohal was als accom-
modatie niet geschikt voor een der-
gelijkevenement en de publieke be-
langstelling liet dan ook te wensen
over. Daarop hebben wij besloten
1986 en 1987 over te slaanin afwach-

Van onze sportredactie

MAASTRICHT - „Het is alles of
niets", zegt organisatorArno Bosch.
„Als deze Supercross in Limburg
niet aanslaat, weet ik het ook niet
meer. Wij hebben kosten noch
moeite gespaard om er een echte
motorcrosshappening van te ma-
ken. Een schitterende entourage in
het MECC, een enorm sterk deelne-
mersveld en zeer populaire entree-
prijzen. Het is nu afwachten hoe het
publiek erop reageert".
Organisator Arno Bosch is duidelijk
over het uitgangspunt bij de eerste
editie van de groots opgezette Su-
percross in hetMECC in Maastricht,
die zaterdag en zondag met mede-
werkingvan het LIMBURGS DAG-
BLAD over de bühne gaat. Ruim
250.000 guldenwerd geïnvesteerd in
het evenement, dat moet^.uitgroeien
tot één van de grootsteden meest
spectaculaire indoor-motorcrossen
in Europa.
De kolossale hal van honderd bij
honderd meter in het fraai geoutil-
leerde MECC, het circuit waarvoor
1500 kuub zand naar de hal werd
versjouwd en natuurlijk een start-
veld met tal van (ex-)wereldkam-
pioenen (Geboers, Van den Berk,
Strijbos, Vehkonen) en diverse
Amerikaanse indoor-cracks, vor-
men dit weekeinde de basis voor
wat een jaarlijks terugkerende hap-
pening moet worden.

JIM

„De voortekenen zijn gunstig. In de
voorverkoop zijn reeds twaalfhon-
derd kaarten verkocht. Dat is bij
motorcross-wedstrijden een zeld-
zaamheid. Wij hebben de beschik-
king over 5.000 comfortabele zit-
plaatsen, zodat de hal over twee da-
gen plaats biedt aan 10.000 toe-
schouwers. Dankzij definanciële in-
breng van sponsors als Camel en
Berner hebben wij ruim 7.000 toe-
schouwers nodig om bij de premiè-
re quitte te spelen", becijfert Arno
Bosch.

Arno Bosch daarover: "Toen de or-
ganisatie van JIM haar plannen be-
kend maakte, zijn wij rond de tafel
gaan zitten om te bekijken, wat wij

In de veelomvattende voorberei-
dingvan de Supercross is de organi-
satie trouwens tot een opmerkelijke
samenwerking gekomen met Jum-
ping Indoor Maastricht (JIM), dat
twee weken geleden de show stal in
het MECC. De tribunes en de enor-
me hoeveelheden grond die voor
JIM werden gebruikt, zijn namelijk
in de hal gebleven en vormen zater-
dag en zondag het decor voor de
motorsportliefhebber.

men, dat volgend jaar nog geheel
volgens de 'oude stijl' Warschau-
Berlijn-Praag wordt verreden.

" Aardig succesje voor Nederland
op het congres van gisteren: Olym-
pia's Ronde van Nederland voor
amateurs heeft na een aantal jaren
weer deA-status terug.

" Steve Bauer, die in het WK in
Ronse gediskwalificeerd werd na-
dat hij schuldig was bevonden aan
de val van Criquielion in de eind-
sprint, is naar het congres in Den
Haag gekomen voor een gesprek
met Luis Puig, de Spaanse voorzit-
ter van de UCI. Bauer vecht de be-
slissing van het Beroepscomité van
de UCI aan en wils alsnog in het be-
zit gesteld worden van de zilveren
medalje.

" Greg Le Mond probeert voor 1989
onder zijn overeenkomst met PDM
uit te komen en onderhandeltonder
andere met het Belgische ADR, dat
lange tijd gerekend had op de komst
van Kelly. De ler tekende echter by
Fagor.

" In het nieuwe reglement betref-
fende het gebruik van verboden sti-
mulerende middelen is bepaald, dat
bij de eerste overtreding drie maan-
den voorwaardelijke schorsing
volgt. Bij de tweede constatering
volgt zes maanden effectieve uit-
sluitingén bij de derde keer een half
jaar schorsing.

" Federico Bahamontes, de oud-
winnaar van de Tour de France,
keert terug in de profsport. De
Spanjaard wordt in 1990 chef d'e-
quipe van de merkenploeg La Case-
ra. Genoemde firma was vroeger
overigens ook al sponsor van een
profteam.

" De eerste editie van Parijs-Mos-
kou, een zeventiendaagse etappe-
wedstrijd in mei 1989, die in de
plaats zou komen van de vroegere
Vredeskoers Warschau-Berlijn-
Praag, gaat zoals de zaken er nu
voor staan niet door. Omdat de prof-
sectie van de internationale wielren-
unie nog geen toestemming wilde
verlenen voor deelname van be-
roepsrenners (vanwege concurren-
tie met Westeuropese etappewed-
strijden) ziet ook de amateursectie
opeens weinig heil in het houden
van de koers. Het zal er op neerko-

heidsfactor te vergelijken met de
Amstel Gold Race en Arden-
nenklassiekers.

ZEIST - De voorlopige afrekening
van het toernooi om het Europees
voetbalkampioenschap gaat don-
derdag naar declubs. De definitieve
cijfers kunnen maandag tijdens de
algemene vergadering betaald voet-
bal in Zeist niet worden behandeld.
Volgens KNVB-voorlichter Fred
Racké is de eindcontrole op de cij-
fers nog niet geschied. De voorlopi-
ge afrekening is voorzien van een
aanbiedingsbrief van KNVB-pen-
ningmeester Henk Hut. Een ac-
countantsverklaring ontbreekt nog;
die komt met de definitieve cijfers.
Volgens de KNVB zal de voetbal-
bond met het in sportief opzicht
succesvol verlopen toernooi net
quitte spelen. Enige weken geleden
werd in Zeist nog rekening gehou-
den met een verlies van honderd-
duizend gulden.

Cijfers over
EK-voetbal

ontbreken nog

DEN HAAG - Voor dezevende ach-
tereenvolgende keer is een Neder-
landse merkenploeg de sterkste ge-
bleken in de belangrijkste eendaag-
se profwedstrijden met de wereld-
beker als inzet. Na zes maal de for-
matievan Peter Post (in 1986 onder-
broken door het team van Jan
Raas), was het dit keer de beurt aan
dePDM-ploeg van Jan Gisbers. Gis-
teravond, tijdens een intermezzo
van het congres van de internatio-
nale wielrenunie in het Scheve-
ningse Kurhaus, werd de bokaal
aan de winnende équipe uitgereikt.
PDM scoorde dit seizoen als enige
van vierenvijftig (!) profformaties
meer dan 100 punten in de dertien
wedstrijden, die meetelden voor de
beker. Het Franse Système U (met
Fignon, Mottet c.s.) werd tweede,
het Belgische ADR (Planckaert, De-
rnol, Kuum c.s.) derde. SuperCon-
fex bezet de negende plaats, TVM
de twaalfde en Panasonic is teleur-
stellend pas vijftiende.
Steven Rooks, Adrie van der Poel,
Gert-Jan Theunisse en de Belg
Rudy Dhaenens zorgden in het gro-
te eendaagse werk voor de punten
van PDM. Rooks en Van der Poel
namen het leeuwendeel voor hun
rekening. Rooks werd onder andere
winnaar van het Kampioenschap
van Zürich en noteerde nog eens
vijf top-tien-plaatsen. Van der Poel
won Luik-Bastenaken-Luik en
schaarde zich verder vier keer bij de
beste tien. Theunisse schreef de
Spaanse klassieker San Sebastian-
San Sebastian op zijn naam. Overi-
gens, dit evenement is qua moeilijk-

’Zaterdag toeschouwer bij Fortuna-PSV’

Eleveldvan de partij
SITTARD - De ad-
ministratie van For-
tuna Sittard ziet zich
geconfronteerd met
een belangstelling
voor de wedstrijd
van aanstaande za-
terdag tussen Fortu-
na en PSV, die tot-
nogtoe ongekend is
voor dit seizoen.
„De telefoon staat
roodgloeiend en
onze vaste voorver-
koopadressen zitten
steeds weer opnieuw

Run op kaartjes
voor topper
in Baandert

verlegen om
kaartjes", aldus een
van de medewerk-
sters op de Baan-
dert-administratie.
Over het verwachte
aantal toeschouwers

kon gisteren nog
geen mededeling
worden gedaan. „Het
wordt druk, maar er
zijn nog kaartjes te
krijgen", luidde het
in De Baandert.
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Te k. gevr. loop-, sloop- enSCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogsteprijs in Lim-
burg! 045-254049.
Te k. VOLVO 343 bwj. '80
gasinst., APK-gek. tot '89.
Vr.pr. ’2500,-; z.g.a.n.
Europaweg 110 Noord
Übach o. Worms.
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. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S van ’' 100,- tot
’5000,-; 04490-43481.
Wij kopen alles. BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
van recente datum. Contant
geld. Donny Klassen BV, |
in- en verkoop. Meerssener-
weg 219, Maastricht, tel.
043-635222 of 634915.
Wij geven het meeste voor luw AUTO. U belt, wii ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Ford Scorpio 20 CL '87;
Ford Fiesta 1100 CL '86;
Opel Rekord 20 S Berlina
'84; Opel Kadett 1300 GLS
5-drs. *85; Opel Corsa 1300 S
3-drs. '85; Opel Kadett 1200
LS '83; Toyota Corolla 1300
GL 4-drs. '85; Mazda 323 de
luxe 3-drs. '84; Honda Civic
automatic '81; Honda Jazz
'85; Fiat Panda 45 S '85. Ga-
rantie, APK. financ. en in-
ruil. Autobedrijf P. VEEN-
STRA, Rotterdamstr. 98,
Heerlen. Tel. 725806. Na
18.00 uur 312059.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Te koop div. gebruikteON-
DERDELEN van recente
personenauto's. Ook moto-
ren. 045-216475 of 727711.
Te k. gevr. sloop-en SCHA-
DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.
Tel. 045-216475 of 727711.
MAZDA 323 HB 1.5 '83,
5-bak, als nieuw, ’ 7950,-.
Tel. 04492-1981.
FIAT 127 Special 1.1 '83,
5-bak, perfecte auto.
’5750,-. 04492-1981.
PEUGEOT 305 GL, '80,
i.pr.st., slechts ’ 2450,-. Tel.
04490-12138.
Mazda Loven, Palemiger-
boord 401, Heerlen. Tel.
045-722451. Mazda 323 HB
1.3. bj. '81. '83; Mazda 323
HB 1.5 GT, bj. '83; Mazda
323 HB 1.3 '83; Mazda 323
HB 1.3 GLX, '86;Mazda 323
Sedan 1.3 '81, '82, '83, '84,
'86; Mazda 323 Sedan 1.5
'83, '86; Mazda 626 HB 2.0
GLX, bj. '84; Mazda 626 HB
2.0 GLX, bj. '86; Mazda 626
HB 1.6 GLX, bj. '84; Mazda
626 HB 2.0 GLX, bj. '87;
Opel Kadett 1.2 S, bj. '82;

Cadett 1.2 S, bj. '83;
Opel Kadett 1.2 S, bj. '84;
Opel Kadett Caravan '84;
Opel Ascona 1.6 S, bj. '84;
Opel Manta 1.8 S HB, bj.
'83; Ford Sierra 1.6, LPG,
bj. '85; Ford Sierra 1.8 La-
ser, bj. '85; Ford Escort 1.3
3+6, Dj. '82; Ford Fiesta 1.1
L, bj. '85; Honda Quintet
Autom. 1+7, bj. '82; Mitsu-
bishi Colt 1-GL, bj. '82; Nis-
san Cherry 1.3 GL, bj. '84;
Toyota Corolla 1.3 DX '85.
Goedkopere typen; Ford
Fiesta LI L, Y9 ’3500,-;
Honda Accord Aut., '80

’ 3250,-; Mazda 323, '78 (2x)
vanaf ) 2500,-; Renault 5,
'80 ’2950,-; Opel Ascona
16S autom. '79 ’ 3.500,-.
SEAT dealer A.C.H., Jeu-
grubbenweg 20 (bij Rand-

' e Hoensbroek. Tel.
-455 biedt met gar. te

koop aan: Seat Ibiza 1.2 GL
at Malaga 1.5 GLX

'88. Malaga 1.2 GL '85; Seat
Ronda 1.2GLX '86; Subaru
Mini '87 en '86; Subaru 1800
GL 4 WD '88; Subaru 1800
GL '85; Subaru 1300 '80;
Daihatsu 1300 '83; Peugeot
305 GL '80; Lada 2105 GL

83; Honda Civic '80
en '76; Mazda 323 '81 en '78;
VW Golf'80; VW Derby '77;
Opel Kadett '77; Horizon
GL '78 en '79; Austin Alle-
gro '78; Fiat Polski '77; FiatRitmo diesel '80; Renault
R5C '85; R5TL '81; Sun-
beam 1000 '79; Citroen Visa
GT '83; Fiat 127 '78; Alfa
Sud '81; Mini 1000 '7&; VW
Camper '80; Mazda 1300 '76;
Subaru 1300 3-drs. '84; Tal-
bot Solara 1.6 GLS '81. Inr.
en fin. mog. Donderdag
koopavond.

10% korting
op diverse nieuwe Seats
(showroomauto's). Kente-
ken op jan. '89. Seatdealer
A.C.H. Jeugrubbenweg 20,
Hoensbroek. 045-222455.
Nu zeer voordelig te koop
wegens winteropruiming.
Enkele voorbeelden uit 40
OCCASIONS: Opel Ascona
1.6 4-drs. '85 ’ 13.500,-; Maz-
da 323 L '85 ’ 11.750,-; Ka-
dett E stationcar model '85
/' 13.500,-; VW Polo 13 cou-
pe '85 f 12.500,-; Ford Fies-
ta 11 Fest. '86 ’13.000,-;
Ford Sierra 20 GL '85
f17.500.-: Ford Escort 1.3
CL'B6 f 16.000.-. Alle auto's
met volledige garantie.
Leiienaars autocentrale,
Ridder Hoenstraat 151,

broek. Infolijn: 045-
-.

Te k. van le eig. zeer mooie
RENAULT 18 TL station-

.vj. '80. kl. rood, pr.. Demstr. 26 Hoens-
broek. s

Te k. MAZDA Estate bwj.
'79, LPG, APK tot 7-'B9,
i.z.g.st. Vr.pr. ’ 1900,-. Tel.
045-259664.
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.
Ford type ESCORT 1.3 L
Bravo, '82, zeldz. mooi.
Kerkraderweg 166 Heerlen.

Tek. VWPOLO bj. '78 APK
gek., prima anto ’ 1250,-,
tel. 045-228294.
VOLVO 360 GLS '83
’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.
Te k. VW SCIROCCO 1.6
TS bj. '75. i.z.g.st. APK '89,
045-412510.

T.k. CAPRI 1600 L gas, nw.
model ’2950,-. Inr. mog.
04499-4523.
DATSUN Cherry 1200 GL
'82. Inr. mog. 04499-4523.
Opel ASCONA 1.9 4 drs.
juni '81 m. open dak, trekh.
enz. D. bruin metal. zeer
goed APK tot nov. '89. V.
part. pr. slechts ’ 4250,- tel.
043-432103.
Te k. mooie MINI Metro bj.
'81 en APK, nw. koppeling
v.rpr. ’ 2650,- Heerlerweg
78, Voerendaal.

Opel KADETT 1.2, bj. 8-79,APK 8-'B9, groenmet., nw.
uitlaat, ’ 1950,-. 045-713883.
Opel REKORD 2.0 S^ 1985,
zilvergrijs, 4-drs., LPG, in
zeer goede staat pnjs

’ 13.250,-. 045-270999.
RENAULT Fuego GTL,
3-drs., coupé, '81, electr. ra-
men, 5-bak, verstelb. stuur,
APK, mooie auto, ’4450,-.
Tel. 04490-23619.
OpelKADETT City, bj. '78,
APK '89. vr.pr. ’950,-. Tel.
045-272010.

Tek. Opel MANTA 16S, bj.
dcc. '75, kl. bruinmet.,
autom. en Opel Blitz vee-
wagen (paarden), 6 cyl.,
benzine. Hoofdstraat 255,
Hoensbroek.
T.k. BMW 3206 cyl. '80, get.
gl., antrac, LPG, mooi en
goed ’ 6250.-; Fiat 127 C 900
3-drs., t. '83. mooie auto
’3950,-. 04498-54651. Na 14
uur.
VW KEVER 1300 CC 95%
gerestaureerd, bj. '72,APK.
Inr. mog. Tel. 045-752259.

Opel KADETT City 1200 S,
bi. '78, APK, sunroof en
trekhaak, vr.pr. ’ 2350,-.
Tel. 045-310406:
Te k. weg. omst. mooie
MERCEDES 240 TD, kl.
donkerblauwmet., bj. '79.
vr.pr. ’ 12.750,-; inruil
event. mog. Ernst Casimir-
straat 2, Kakert-Landgraaf.
Te k. BMW 323ibj. '80, an-
trac.metal. Wagen is inperf.
st, mcl. winterbanden op
velg. Pr. n.o.tk. Tel. 04490-
-79297.

KADETT 16 S GT, 100 pk,
'86, rood, veel extra's,
i.z.g.st, 42.000 km. Heerler-
weg 45, Voerendaal, tel.
045-751278.
Tek. KEVER 1303, bwj. '73,
APK -'89, vr.pr. ’3000,-.
Tel. 045-457037.
TOYOTA Tercel coupé, bj.
'80,5 speed, grijsmet.,APK,
nw. banden, enz., prijs
’3450,-. Tel. 045-319328.
Te k. VW GOLF diesel, bj.
9-'Bl, i.z.g.st., ’6750,-. Tel.
045-316940.

Koopje BMW 320. bj. '77, in
pr.st, APK tot 5-'B9. Div.
ace. ’2600,-. Tel. na 19 u.
045-462035.
Te k. 280 CE wit, weinig
km, veel extra's, bj. '12.
Vr.pr. ’ 6000,-. 045-461870.
Opel KADETT Hatchback
12N bj. '80, m. '81, APK Vm
11-'B9. Als nieuw, radio.
Vr.pr. ’4750,-. 045-319328.
Te k. VOLVO 343 DL bj.
'80, km.st. 97.000. Vr.pr.

’ 3700,-. Inl. tel. 045-320310.
Na 17.00 uur.

GOLF 1300, 2 jaar oU|JJ
eigenaar, z.g.a.n., d^M
extra's, ’ 15.500,-. Tel V
226829. _--M
Te koop ASCONA 'J
5-drs., goed onderhouw
LPG en trekhaak, $■
april '89, vr.pr. J '^1event. met BTW-reKe1»!
Tel. 045-217989. -—^Te k. MERCEDES 2WB
bi. sept. '79, kl. zw^flMercedes 200 D, bj.i^M
kl. wit; beide auto's >*■Hoofdstraat 255, il'^§
broek.
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.„„^„j,u""!,^ Bk.*JaM Bij aankoopvan de twee pack PDM illliMM j I
A. Meyer, S. Reemer, Westlands Mannenkoor, Maxell cassettes UR C6O keuzeuneênvande9speeif,imsvoor TDKVHS24OEHG ,
Nina Simone. Pro Musica, Utrechts Ferro s" ** stulezieb'JBes|otenfo|der Extra High Grade videoband ;
Best ofdixieland Byzantijns koor. SonyUXC9O Per 10 stuks in uniekeJuke- woSfs^sw r̂v<o^ShtTs." voor 4 uur beeld engeluid.
20Dixie-hitsdooro.a. Goldene Schlager-parade set van 5 chroomcassettes box standaard. Speelduur IS|| -^^"(AOS AGFAVHS2IO I
Dutch Swing College Band, 20 Beroemdeschlagers van uitstekende CRO2 10x60 min. _ Ook verkrijgbaar: rGr^l| lU«7J Extra lange speeldu^jl
Chr.Barber.NewOrleans van o.a. Nicole, Heino, kwaliteit Totale Nü A-J« PDM VHS 180HG r^rr^ij TDKVHSIBOEHG 3V5 uur, geschikt voorjjl
Syncopators, South Jazz UdoJürgens.V.Leandros, speelduur 7Vi uur. . UR C9O Speelduur Speelduuróuur HUHI Speelduur 3 uur. Nü 13.95 opnemen van meerij
Band. FischerChöre. PerSDack nu Z\3mT mxQOmin Nü3o- 2 Pack 23.50 mmËÊÊÉmÊk ._, speelfilms /lii^ 1 rerspdcrv nu *-w. luxwmin. nu ju. Als nr.l getest in Video . =>P«:"'»"b. QOJ
i^ L^m^M, SonyUXCóO xl II C9O Chroom. Speelduur PDM VHS 240 HG Uit& Thuis oktober'BB. nü s»7l

r^SÏB Totale speelduur5 uur. Iox9omin M ,, 47 SO Speelduur 8 uur. Maxell VHS 180XL HIFI
Ssïf^S^^ BmSJI E] PersPack nü!B." ' JU 2 Pack 29.95 Perfecte beeldkwaliteit en

&*^

Totale speelduur Th uur. C6O 5 Pack. Totale speelduur J (if
,

den.Met titelindex. Zwart i#ij^ \tlA***,***" \,\~A^r<><\_. perspack. Nli i7- suur MlO - I fe'örtlii enwit i^^ wc. VHS"Video voor kindere»

VROOM W
" Aanbiedingen geldig t/m ma. 5 december 1988. Of zolang de voorraad strekt.
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I

Topkwaliteit kost iets meer, maar u krijgt dan ook r———.——— — -■■■-■---"- — r—— " —■-.
I véél meer Absoluut kijkgenot; een mooi strak 1/1 IfJl I |"f"|""|"W" II fl Mg\ f\MmmË f% |/A#|IT*IBI I Itrillingvrij en kleurrijk beeld Dat komt door de If \A/A I I-1 lil 1 111 1 M|-| 1 KflX HM

kwaliteit van de gebruikte materialen; alle video- |VvVFILI ILI I If IflVl VfLwiMfc/ I X\J\J I L»l ¥ -recorders van Panasonic hebben een direct drive | : .; . . : ■
cylindermotor en een uit één stuk gegoten alu- |^^^M^MM||M|^^^^MMMBM| [ 1 I
minium chassis, voor perfekte stabiliteit. En dan jém m m
nog al die technische extra'szoals ontvangstmo- j J^^mr: Jm^st W %kL _%

[*in'- mJLm\^Êiim~*i-\ï\m\\\\\^^ I -■■■"■■■ mte~ ra-^m^mum umumumu mumumu^^^mmmW..U
digitale leespen. Echt u zult het merken aluminiumchassis infraroodafstandsbediening gratis digitale leespen

De Panasonic NV-G4O EO heeft een uit éénstukgego- Bedien uw videorecorder en uw Panasonic kleuren- Programmeren met een pennestreek op de streep-
PanaSOniC geeft U meer. ten aluminium chassis. Dit garandeerteen trillingvrij en televisie op een eenvoudige wijze.Afstandsbediening jescode-kaart. Eenvoudigerkan het niet

rustig beeld. met héél veel funkties.

V HAAGTECHNOBV, POSTBUS 337, 5201 AH's-HERTOGENBOSCH, AFDELING PANASONIC VISUAL TELO73-202402. IW^A^^^^l I^^

\U HALENf ZOMERSBEIALEN, 1J^taMjjjjl^HHH^MMjl^l^l^l^l^l^J^l^Ml^l^Ml
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IDE STERKEJUNIOR-EXTRA'S. I 'N STERK SUCCES.
*

l 5 geot biedt iedereen die voor 31 december De Peu eot 2051 ' heeft ' De Peugeot 205. Een successtory die tot dever-leen nieuwe 205 personenauto koopt (en eUgf° Junior een pittige beelding spreektBijna 2Vi miljoentevreden auto-
ö^\ Aa, l. -Ja, c u c 1.1 liter schone motor en een aantal sportieve , , , J , »cua"»"^

Ca, K^ UZC fantaSÜSChe finan" extra's zoals:. Striping in dekleurenWauw/ m°bÜisten TÏ
rood/groen op de flanken ■ Kleurlogo in de , MooUomfortabel, zuinig (1 op 22,2 bij

Vf! P 7 r.. rente°Ze sierstukken op de achtenmjlen (3-dL) en 9° km/u COnS^*\ en"« J"^ schone. , ,_,, *_ c . r,\ ' motoren, waardoor niet alleen de scha- r*ï^| fömum van 10.000 gulden. Na 30% aanbeta- "%**** ZtTlv' lelijke uitlaatgassen, maar ook de Bij- [#\rijdtutotljuli!9B9zonderrentetebetalenof g- chJm^P s - bumpers «jeansbekle- J^ «^W
gevallen heel simpdl oplossen door

en ~J.z ’ P liefst 34 verschillende uitvoenngen. Met diesel-
huK^^mte^ealj^^id^ntuaE fa hoofdsteuneTvo^r ofbenzinemotor, 3-deurs, of5-deurs. Automatic,

/( .Ukunookhezenv(»reenejgover De Peugeot 205 heeft standaard oa.": Accent, GTImet 130DINpk (topvan 208 km/u)
baanden met een lage rente v.a. 7,9%. ■ Inbouwvoorzie ' radio ld en de exclusieve Cabriolet

l Beide leningen worden door Peugeot , " rL^? 16"1"!8 V°? j* f 6" T P*j Ga vandaag nog even langs de Peugeot-
Financiering verstrekt onder de gebruike- deaJ- -*« viSdtvin de Gouden GidsrV Xp „„ j u ï i ■ Neerklapbare achterbank ■ Voorruit vanIT* voorwaarden van huurkoopovereenkomst, „j^jf,-.,., ... ,m„ c . , * peugeot 2051.1 liter, mwbij 120km/u en hm in stadsverkeer

I de Penaent nroani'«.rip dp ">nt<-/rpntp- gelaago glas ■ Mistachterlamp. ,fcr is al een volgens ece-norm. prijzen inclusief btw exclusief afleve-
iiw 'J ac reugeot-orgarusane ac rente/rente- inciminrm^fno mr RiNcsKosTENf4so,-.wijziGiNGENvooRBEHouDENPEUGEOTLEASE,

voor haar rpkpnino nmrit JUniOrVanat t 18.595,-- LEASEN TEGEN EENAANTREKKELIJKE PRIJS. VANAF f 529,- PER MAAND[J~"c vuor naar reKening neemt, i _ 1 (exclusief btw) op basis van 48 maandenen 20.000 km per iaar.il PEUGEOT 2Q5
>*l peugeot. dynamisch opweg. >nSterftnummer.

EENZAAM: doe er wat
aan, bel huwelijksrelatiebu-
ro Geluk, 04498-54604 of
045-211948.
Dond.. vrijd., zat. en zond.
gez. DANSAVONDEN in
café de Pijp, Maastrichter-
laan 4, Übach o.Worms
(Landgr.) 045-312912.

ALLEENSTAANDE: he-
den gezellige dans- en con-
tactavond met d.j. Richard
in Chalet Treebeek. Bew.
verpl. Het Bestuur.
Eldorado, Spaubeek elke
donderdag DANSEN met
orkest. Deze week Wesley
Sound. Tel. 04493-4193.
Donderdag gezellig dansen
met orkest. Bonjour in EL-
DORADO Bongerd 5,
Spaubeek, tel. 04493-4193.

Weduwe, 70jr., zkt. kennis-
mak, met HEER. lfst. met
auto. 8r.0.n.r XE 026, LD,
Markt 42, 6461 ED Kerkra-
de

Nieuw: Café dancing
WINDROSE, Akerstr.-NrcT
150, Hoensbroek. De zaak
met sfeer en gezelligheid
voor het iets oudere pu-
bliek. Geopend do. t/m
zond.

Alleenstaanden opgelet! 14
januari houden wij weer
een DAGTOCHT voor al-
leenstaanden. Bel. 04498-
-54604 of 045-211948.

PIANO'S en vleugels in alleprijsklassen. Stemm., rep.,
verh., transp. H.J. Schet-
ters, Ford Willemweg 28,
Maastricht. 043-217700.

ITHUIS-TOPPERSPluche pantoffel, maten 35 t/m 42

mmwmÊ^^ sJJmmmmKl

Hollandia J3j wfln isXQ*r„mr It pantoffels gfJ van -«^0 voor

Warm gevoerde heren pantoffel

pantoffels^^ggM JÊk

maten^^^^^^^^l^^^^^^oö*r^ c^i

t HOMERUSPASSAGE 3, HEERLEN
(WINKELCENTRUM 'T LOON) SAROLEASTRAAT 38, HEERLEN



Ons assortiment
kleine verpakkingen

groeit a15...eh...
■
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>£s NIEUW van ons huismerk: £QOil Gekookte zuurkool metRiesling wijn, pakje 250 gram o^7

888B^j». WWwfr tHB^S
jßi wß^m^S^ 'ir- sv%lSs' > ' *

w Wmr^mÊk HNHMIB?^V| HÉfe* \

j£*.NIEUW van ons huismerk: OQSU Gekookte rode kool met stukjes appel, pakje 250 g öy

Precies. Als kool dus. Want we hebben nu ook Uit de bedieningsafdeling en deze weekextra laag in prijs: jftRoomboter Theelichtjes, met cup, j--yj-* sPflJt®"' 7Q
zuurkool en rode kool in praktische 250-grams pakjes. __-^^s^*^ Achterham, siagersachterham, « "delstaaf- 969 doossostuks J-/J net ± 750 gram '~*

De zuurkool hebben we in een Riesling wijntje Ha Peperachterham, Pragersaft-of u §ram ■
Bc lör Nieuw Zeelands

gelegd. En bij de rode kool hebben we alvast wat stukjes «gf2£ft^Jl^B Kafenschinken, M17Q fft Chocoladehagel, ISSo^m'ÏÏS^QQ '~~~ lCi/@Kiwifruit- 9ROlppelgedaan.KleinmaarfijnI zullenwemaarzeggen
J U^^S^F^ 100gram^ Nul/^ SSSlt^ «J79 S? "4fr*r6.99Uit de diepvries: Mona halfvollefruitkwark, jak2sog *""" &9M-/V **-~ v/.^~r

7. . K. .i Qsrrihoion nf hncv/m^h «sn _-> Ribkarbonade De artikelen in deze advertentie kuntIglO Spinazie èla Crème, far^ien°f
n
boSvruC

oh^ 9AQ *»&f«\ fan i Enrtar^SS'aqQ uln alleAH winkelskopen, behalve de01 floerSen 01 mnH nf ait rlPPlhlnkiPS. nak ~~ ten,beker4sog««»3£s£fK7 -OT^ Ut-j» II 500 gram 6^4.99 OQQ artikelen waarkleine eiertjes bij staan.SJ gesneden, en SflJ rOOd OT Wit, "lOC 7" J Pa ocx.l QQ n . B^£ -^ffftflfl kll° ®®S>®l2^0.^7^7 Die artikelen kunt valleen kopen in AH
zakje 150gram \yd flesjeo.2s liter Nül.ZO 450gram@©© ZttLW Paturam knoflook IOQ TmM %%wA HBBJL* ron,noorHOU,Afl„c winkelswaaréénvandieci'fers°pdeJ doosje 80 gram 2t29±.0*7 liqg-2 ShwlulUl"s£sHii? Gepaneerde varkens- deurstaat

Echte Gelderse Knorr portiesoepen, Heinz spagheroni, Spaar kortingscoupons voor 'n gj Jyi^jgg^ fS""2!!' Svmffi^^^ />SDroXorst diverse soorten,L® 10Q P°t 270 gram, I^Q w.nterSportvakant,e. & «~.«».lfE* ?ÏSr SS' #/""~* 'UWRwur&i, Hnncio^^iocl^l /H probeerpnjs o®® £25 XrK7 /-^zf^ö^ï-v Geschenkverpakkingen:
____-^ Ê j.J/J

vacuüm verpakt or% doosje 3 zakjes fcir9 .!..£.C7 * K Axedeo& IOQC* &* Hele kip, iwWw
100 gram 89 Spaar voor unieke glazen Kf^ showergel, 12.95 /Jffl|l 03 2op schaal, \tMÊt*

.a u.u f7
°ePPan olsoepslazen. ' dseef °mos'12 2ak)e^3.29 C^^^B"^ Fenial crème douche Ö Q*> "J22 glO- MOILfö Gevulde kalkoen- (Zie verpakking.) "sssöie^jr^ &toiietzeep, *v» 0.90 —* *"*" JW' iTITTI IT l \\êWü! schnitzel 1 -tr\ f£* Halfvolle of volle ... w*^.,»mji >nmm§

100 gram ®®©® P» J79 Maggi macaronischotel, tt! koffiemelk IQQ Sn°n^ ' OQQ* Gammon aftershave 10QC* Kerstster, met minimaal/-en* A fiUU gram ®@®® Vtt A./ U v0persoori| tomaatf Paksoogram Nü LÓ\ll 450gram £.W & vlinderdas, oxixs 10.:7ü 4 koppen, per stuk©© D.DU mfm^ëA^vla, QJ- kaasofstroganoff', -, r-n Verkade Meracq, fsf Voor de kat Rundvlees, /v cnnorhSntioc fl ilMJ pak 0.5 liter I£s pak®® 4£81.0y öü snelfiltermaling a ClC\ amandel/caramel of Mü met wild, zalm, tonijn of WÏ2SÏSR!; r. r-rx W2pakkena2sog ?^D.Dy hazelnoot/mokka, -1 qq tonijn/lever, qq f"oJgj_ 250 B^B IUit de diepvries: lüliili Kaas vacuüm verpakt
Paklo°grama>3) -2^J-^-/ blik 200 gram om O^ gewassen,zaK 510 *--^v B^B B

tej^voS'onNü1.50 FogfabmeliauwfilSfl.2s 1""W4.90 'sLands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten ÜX^»
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	Het grootste gecomputeriseerde koersenbord in Europa werd deze week op de effectenbeurs van Frankfurt in gebruik genomen. Het bord kan niet alleen de koersen tonen, maar is ook in staat grafieken te laten zien.


