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Brand in
chinees

restaurant:
drie doden

J^VERSUM-Een felle uitslaande
Lp* in het Hilversumse Chinees

Êoeddha heeft gsiter-
l^d het leven gekost aan drie
(/Jsen. Zeker 23 mensen hebbenRondingen opgelopen. Zij wer-

ln ziekenhuizen in Hilversum,
Süm,Amsterdam, Rotterdam en
fcrwijk opgenomen. Acht van

_
2_n er slecht aan toe. Op het

van de brand waren onge-
'A honderd mensen in hetrestau-
' aanwezig.

i slachtoffers zijn een in Hilver-
r? Woonachtige Engelsman J. T.
t^len (23), mevrouw D. Velthuy-
j>-van Kooten (51) uit Doorn en
J1nog niet geïdentificeerde Chine-

brandweercommandantmageman is het restaurant na eenE;J£ verbouwing voor het laatst in
Fl* of 1983 door de brandweer ge-
L^rd. Het plafond dat gisteren zo
C 6' vlam vatte, is niet de toen door
K brandweer goedgekeurde lam-

mg.
L'gens de brandweervoorschrif-
P mogen plafonds niet van brand-
[j^arlijk materiaal zijn gemaakt.
f? brand brak tegen achtuur gister-
k^ld uit. De Hilversumse brand-
luer en politie rukten op volle
pkte uit, in totaal 110 man. Toen
L ..brandweer en de politie vrijwel
L'JJktijdig arriveerden speelden
|C^ in het restaurant onbeschrijflij-
E* taferelen af. TientallenbezoekersIr1.Boeddha probeerden in grote
C^ek het restaurant te verlaten,

k^sen klommen over elkaar heen
L Probeerden naar buiten te gera-
L.ft- Er werden barkrukken door de
r%n gegooid om een weg naar
JJtten vrij te maken. De verstikken-
t

rook maakte het voor drie men-
LJ 1 onmogelijk de uitgang te berei-

v^ om half tien kon het signaal
d and-meester' worden gegeven.
£ oorzaak van de brand is zeer

een omgevallen boe-
t " droogbloemen, dat vlam had ge-

Daarop ontstond waarschijnlijkjj steekvlam, die het plafond in. "Uerlaaie zette en zich vervolgens
tj^ndsnel door het restaurant ver-leidde.

Het weer
VEEL BEWOLKING
.*t weer wordt vandaag be-
*ald dooreen omvangrijk ho-

boven de Britse.''anden en Frankrijk. Aan de
.°ordoostflank van dit hoog
j °rdt lucht aangevoerd waar-
? veel bewolking voorkomt.

?
e plaatselijk ontstane mist

' in de ochtend oplossen. Het
«rdt dan ook vandaag een
._ met veel bewolking, in de

J^'ddag kan ook af en toe de
i*l» te zien zijn. De neersldg-

zijn klein. De wind is
.^ak tot matig uit westelijke'_htingen en het wordt van-
middag 7 a 8 graden.
J*or meer informatie over het
eer in Limburg kunt u bellen

}VANDAAG:
08.13 onder: 16.39
15.53 onder: 08.21

J'ORGEN:*_«op: 08.14 onder: 16.38
16.32 onder: 09.45

vandaag
Kamer gaat zich
bemoeien met
cadmiumlozing in de
Maas. pagina 11

Boney M is weer
samen. pagina 25

Verf
Later slaagde een groep van enkele
honderden mensen, die zich van de
hoofdgroep had afgescheiden, erin
een afzetting van de Mobiele Een-
heid te passeren. Daarbij werd met
stenen en verf gegooid. De politie
deelde harde klappen uit en hield,
twee mensen aan. Maar uiteindelijk
moest de mobiele eenheid wijken,
waarna de demonstranten koers zet-
ten naar het Binnenhof. Daar sloot
de ME met jeeps, de toegangspoor-
ten af.

Toen de demonstranten niet verder
konden, bekogelden ze het gebou-
wencomplex met stenen, flessen en
verf. De ME voerde enkele korte
charges uit, waarbij opnieuw harde
klappen vielen en nog eens vijf
mensen werden aangehouden.

Na een uur, waarbij in spreekkoren

het aftreden geëist werd van minis-
ter Deetman van Onderwijs en het
helekabinet, verliep de bijeenkomt.

De voorzitter van de studentbond
LSVB, Maarten van Poelgeest,
toonde geen spijt dat de demonstra-
tie opnieuw uit de hand was gelo-
pen. „Er gebeurt wat moet gebeu-
ren." Van Poelgeest weet de agres-
sie onder de studenten aan het feit
dat het kabinet de voorstellen van
de studenten niet serieus nemen.

Dé PvdA-fractie in de Tweede Ka-
mer vindt dat er iets moet gebeuren
om een eind te maken aan de pro-'
blemen van de studerenden. Zij
komt daarom met een initiatief-
wetsontwerp om de studieduur
voor hbo-studenten die daarna nog
een universitaire studie willen vol-
gen, te verlengen. Nu mogen afge-
studeerde hbo'ers nog maar twee
jaar aan de universiteit doorstude-
ren. Die tijd is te kort om af te stude-
ren.

PvdA -Kamerfractie wil langere studieduur

Rake klappen bij
studentenprotest

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Ruim 20.000 studen-
ten, onder wie naar schatting zon
500 uit Limburg hebben in de bin-
nenstad van Den Haag gedemon-
streerd tegen de bezuinigingen op
de studiefinanciering en de univer-
siteiten en tegen de harmonisatie-
wet. Een groep van enkele honder-
den studenten die koers zette naar
het Binnenhof, kwam stevig in bot-
sing met de politie. Die deelde en-
kele rake klappen uit en hield ze-
ven mensen aan. Een meisje dat uit
een. boom was gevallen, werd in
het ziekenhuis opgenomen.

De demonstratieve optocht die be-
gon op het Malieveld, werd met een
ruime boog om de parlementsge-
bouwen aan het Binnenhof heenge-
leid. De demonstranten droegen
spandoeken mee met teksten als
'Deetman maakt meer kapot dan je
lief is', 'Deetrr an moet naar Defen-
sie' en 'Prostitueren om te stude-
ren. Luidkeels uitten zij hun afkeer
van het kabinetsbeleid.

" Een colonne ME raakte
ingesloten tussen twee groe-
pen protesterende studen-
ten. Met de wapenstok
baande de politie zich ver-
volgens een uitweg.

Volop ongelijkheid vrouw-man op arbeidsmarkt

Vrouwen verdienen
nog steeds minder

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Mannen en vrouwen zijn op de arbeidsmarkt
nog steeds niet eikaars gelijken. Mannen verdienen bruto per
uur gemiddeld zeven gulden vijftig meer dan vrouwen. En 19
procent van dewerkgevers zoekt voor bepaalde functies per se
een man. Banen waarbij de voorkeur uitgaat naar een vrouw,
worden door slechts negen procent van de1werkgevers aange-
boden.

Die cijfers staan in een nota van de
Loontechnische Dienst, die gisteren
door minister Jan de Koning
(Emancipatie, Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) naar de Tweede
Kamer is gestuurd. Of de verschil-
len tussen mannen en vrouwen op
de arbeidsmarkt ook duiden op dis-
criminatieen ongelijke behandeling
van mannen en vrouwen, is niet on-

derzocht door de Loontechnische
Dienst.
'Rolopvattingen' over wat mannen-
en/ofvrouwenwerk is, leeftijd, leng-
te van de diensttijd en het functieni-
veau verklaren veel van de verschil-
len, aldus de LTD.

Kinderopvang
In slechts 1,5 procent van de bedrij-
ven bestaat een mogelijkheid tot
kinderopvang of langdurig ouder-
schapsverlof. In ongeveer een kwart
van de bedrijven is het gebruik dat
wernemers vrij kunnen nemen bij
ziekte van een kind.

De mogelijkheid werktijden aan te
passen aan schooltijden bestaat bij
18 procent van de ondernemingen.
In tachtig procent van de gevallen
maken uitsluitend vrouwen van die
mogelijkheid gebruik.

Paniek
Voorbijgangers stoven in paniek uit
een of zochten een veilig heenko-

men in de vele winkels langs de
Rijksweg. „Er was even complete
paniek. Het was net een afleverin_
van Tatort", zei een winkelier.

" zie verder pagina 11

Maastrichtse
verboden met

politie te
telefoneren

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Op straffe var
tweemaal vijf dagen hechtenis
heeft de rechter-commissaris te
Maastricht gisteren een 25-jarige
inwoonster van die plaats verbo-
den de eerstkomende drie maan
den waar ook in Nederland de
politie met telefonische meldin
gen op een vals spoor te zetten.
De vrouw had er de afgeloper
weken een gewoonte van ge
maakt de Maastrichtse politie te
alarmeren met meldingen ovei
ernstige aanrijdingen, overvaller
en vechtpartijen. Gisternach
werd zij aangehouden na vanui'
een openbare cel nabij de Schar
nerweg opnieuw met de politie
te hebben gebeld.
Om verder paal en perk te steller
aan de frequete misdraginger
van de vrouw werd zij gisterer
voorgeleid aan de officier var
justitie die op zijn beurt de rech
ter-commissaris verzocht d(
vrouw het zwijgen op te leggen
Tot nog toe is slechts hoogst zei
den gebruik gemaakt van dezi
vorm van rechterlijk bevel, be
doeld 'ter handhaving van di
openbare orde.

Tijdens achtervolging op Rijksweg in Geleen:

Overvaller schiet
ondernemer neer

van onze verslaggever

GELEEN - De Geleense win-
kelier Bert Janssen is gister-
avond rond kwart over zes op
korte afstand van zijn zaak op
de Rijksweg Centrum in Ge-
leen neergeschoten door een
vluchtende overvaller. Jans-
sen, die niet ernstig gewond
raakte, was de overvaller van-
uit zijn kledingzaak 'Dean
Sportswear' aan de Passage
gevolgd naar de Rijksweg.

De ongeveer 25 iarige overvaller
maakte in de kledingzaak een be-
langrijkbedrag aan geld en cheques
buit. Onder bedreiging van een pi-
stool had de man enkele klanten en
een winkelmeisje naar een ruimte
achter in de winkel gedirigeerd en
vervolgens een greep in dekassa ge-
daan.

Zonder grote haast liep hij na de
overval de zaak uit richting Rijks-
weg. De inmiddels gewaarschuwde
eigenaar bedacht zich geen moment
en ter hoogte van Kapé greep hij de
overvaller in zijn kraag. De overval-
ler wist zich tijdens de worsteling
echter los te rukken, trok zijn pi-
stool en schoot zonder zich te be-
denken volgens depolitie 2 a 3 maal,
volgens getuigen viermaal op Jans-
sen, die in de lies werd geraakt.

'Escorte' voor
spookrijder

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Snel en inven-
tief handelen van de in Eijsden'
gestationeerde douanier Willem-
sen heeft gisternacht op de A 2
tussen de Belgische grens en
Maastricht voorkomen dat een-
met lege vaten geladen Belgi-
sche acht-tonner tijdens een le-
vensgevaarlijke spookrit brok-
ken kon maken.
Nadat een Belgische douanier te
velde telefonisch de grenspost
Visé-Eijsden had gewaar-
schuwd, wachtte Willemsen in
zijn eigen auto de spookrijder op
om vervolgens naast hem te gaan
rijden.
Met licht- en claxonsignalen
trachtte hij de aandacht te trek-
ken zowel van de vrachtrijder als
van tegemoetkomend verkeer.
Twee vrachtwagens en enkele'
personenauto's konden daar-
door tijdigen schadevrij de berm
induiken.

De spookrijder echter zette zyn
rit onversaagd voort en kwam-
pas tot stilstand toen ter hoogte
van Oost-Maarland twee surveil-
lancewagens van de Maastricht-
se gemeentepolitie zijn weg
kruisten.
De bestuurder, een 47-jarige in-
woner van de Belgische plaats
Eupen, bleek in kennelyke staat
te verkeren. Op het hoofdbureau
van politie in Maastricht werd hy
ingesloten na zowel de ademana-
lyse als de bloedproef te hebben
geweigerd.

Na ontnuchtering gistermorgen
voelde hij er niet voor het politie»
bureau te verlaten, ook niet na
herhaalde 'sommatie' van de
wachtcommandant. Daarop
werd de man andermaal ingeslo-
ten, nu op grond van gepleegde
lokaalvredebreuk

(ADVERTENTIE)

Harlekijn^ Dabyland
/'Maar liefst meer dan 1.000 vierkante meter met: J^__’/^7|\
positiekleding, kinderstoelen, kinderkamers, kf\oflP\'lcampingbedjes, reiswiegen, uitzetten, nJyJV^ l. *7)O]A
autostoelen, babykleding (t/m maat 98), ' * \A//Tl/ (ft Ikado-artikeltjes | "A^^HPmS V» ; .rf?'en noem maar op. /***_te__PÉ___ iv_/M^" '

Kouvenderstraat 141, Hoensbroek. il____-_5-_-_--i Tel. 045-221263.

(ADVERTENTIE)

iHir>
LielllSllTC Jm¥\Mi «- J^-\
herenmode _I_^____L

Heerlen: Promenade
Schaesberg: Heerlenseweg

(ADVERTENTIE)

| poste. + Plaats.- — ~~1 llKf^P^V
abonneert zich en o |. f]ffVr *1 C_T^T------*""",- UimbuwDagblaPS

Deetman praat
met studenten

(ADVERTENTIE)

§_»_____! i^^t___i SBBT fa ■ " '^t-.j

_________^**^l^\^ A j V_____^h^b I """H *" I n ] f _9 1R^VxS ZONDAG 27 NOVEMBER 1
"^ ' fl VAN I^j/jj?| "«IM! I

«*"-**—^l i'*i____- '_>j 200 MODELLENI *»jg—'jOl keukens en
GOEDKOPER DAN ANDEREN-GEGARANDEERD GOEDE SERVICE! 300 KEUKENIN"

Ö" I \^~\ BOUWAPPARATEN,

v ® ] I f U BENT VAN_J^^xLl\-_jLJU ha!?te welkom.



popmuziek en strips

Bon Jovi: beetje veel
franje en effectbejag

Circus Bon Jovi presenteert...acrobatiek, vuurwerk, lichtbaden
en ook nog hardrock. Zo ongeveer liggen thans de verhoudingen
tussen show en muziek bij de Amerikaanse formatie, bleek deze
week in een uitverkocht sportpaleis Ahoy' te Rotterdam.
Vorige herfst was de groep van zanger
Jon Bon Jovi voor het brede publiek
nog een onbekende. Vooraf via het
derde album Slippery When Wet bra-
ken er voor het uit New Jersey afkom-
stigevijftal plotseling platina tijden aan.
De goedlachse voorman met de weel-
derige haardos groeide in korte tijd uit
tot een waar tieneridool annex seks-
symbool. Net ietsjeruiger dan pak weg
George Michael, maar ook net frisser
en veel minder agressief dan het gros
van zijn genregenoten. Die stormachti-
ge ontwikkeling leidde vervolgens op
de plaat tot een vrij voorspelbare op-
volger in de vorm van New Jersey. Op
het podium daarentegen heeft Bon
'Hf'flf"i";""nm,,"niimnmiiwmi_yi„_imiinirrmmiim

:„,„,,„_.,„_, i

Jovi gekozen voor een duidelijkandere
aanpak. In plaats van alleen te blijven
mikken op het eigen muzikale concept
(de zogeheten heavy-popsong: stevig,
maar toegankelijk en radiovriendelijk)
en de uitstraling van de zanger, heeft
de groep ineens haar toevlucht ge-
zocht tot een hoop extra effectbejag en
franje. Tot die afleidingsmanoeuvres
behoordeook een vlucht door de lucht
van Jon Bon Jovi naar een platformpje
achter het mengpaneel in de arena, al-
waar hij l'll Be There For You aanhief.
Die stunt sloeg uiteraard aan en was
ook veruit de aardigste uit het omlijs-
tende pretpakket, dat zich al meteen
vanaf de opening (met Lay Your Hands
On Me) nadrukkelijk manifesteerde.

Na Living On A Prayer leek Bon Jovi
ingetogen te willen afsluiten met Ride
Cowboy Ride en Wanted Dead Or Ali-
ve, maar op devalreep werd toch weer
vol gas gegeven met Bad Medicine, als
meest recente hit natuurlijk toch een
verplicht nummer. Zo enthousiast, res-
pectievelijk hysterisch als de 9000 fans
op Bon Jovi reageerden (met als ge-
volg tientallen flauwvallers), zo koel
waren ze eerder op de avond gebleven
onder Lita Ford. De blonde zangeres
en gitariste, die in de jaren zeventig
deel uitmaakte van The Runaways,
had duidelijk de pest in over die lauwe
respons. Logisch, want in haar eigen
Amerika telt ze sinds haar jongste
solo-album Lita wel volop mee. Al haar
pogingen om Ahoy' aan haar zijde te
krijgen mislukten. Kennelijk was haar
hardrockgeluid te rauw en te puur voor
hen dievoor Bon Jovi waren gekomen.

Louis du Moulin

Voor de Maastrichtse popformatie The Clan breken zondag spannende uren aan, want degroep is doorge-drongen tot de semifinale van de Grote Prijs van Nederland. Dit weekend wordt op diverse podia in Neder-land uitgemaakt welke drie van de 22 overgeblevengroepen op zaterdag 10 december naar hetAmsterdam-se Paradiso reizen voor de finale. The Clan is de enige overgebleven Limburgse popgroep en strijdt zondag-avond vanaf 20 uur in de Geleense Hanenhofom de hoogste eer. De band maakt blues/funkrock en bestaatuit Wladimir Geels, Monique Houben, Caspar Jongen, Ludi v.d. Weyeren Bert Smeets. MTV-deejay Marcelvan Thilt presenteert zondagavond deze Geleense semifinale. De eerste 300 bezoekers ontvangen gratiseen musicassette met opnames van de semifinales 1987.

Eenmalige
reünie van
The Smiths
Met uitzondering van JohnnyMarr
komen alle leden van The Smits
binnenkort bijelkaar om de twee-
de solo-elpee van Morrissey op te
nemen. „Dit betekent beslist geen
opleving van The Smiths. Alles
wat wordt opgenomen of eventu-
eel wordt uitgebracht gebeurt on-
der de naam van Morrissey", al-
dus de platenmaatschappij.
Johnny Marr zit momenteel met
The Pretenders in de studio voor
een elpee die volgend voorjaar
uitkomt.

Popagenda
NOVEMBER

" 25: Mafcentrum Maasbree: Morten en Pestilence

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

" 25: Des Artistes Maastricht: Fietsefreem

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

" 25: Effenaar Eindhoven: Yargo en Five Fiasco (1)
". 25: Nova Heerlen: Heistar
": 26: S'6l Roermond: The Butchered Babies

" 26: Zopo Horst: Batmobile

" 26. 't Gevelke Beek: The Nightcrowd Blues Band

" 26: Boerderij Geleen: The Scabbs

" 26: Mafcentrum Maasbree: Doublé Trouble en The Mood

" 26: Sportpaleis Gent: o.a. Ingwie Malmsteen en Van Camp (3)

" 26: Walhalla Sevenum: The Masai

" 26: Cultureel centrum Lanaken: Fietsefreem

" 26: De Boskar Peer: Avalanche

" 26: De Pint Waubach: The Ministers

" 27: Torn Torn Heythuysen: Nosmo King

" 27: HANENHOF GELEEN: SEMI-FINALE GROTE PRIJS MET O.A.THE CLAN

" 27: Mafcentrum Maasbree: Red Hot en Ten Dance

" 27: Carosseer Maastricht: The Run

" 27: Weustenraad Margraten: Fietsefreem

" 27: Carré Amsterdam: Bruce Hornsby en Martin Stephenson & the
Daintees (1)

" 28: Weustenraad Margraten: Fietsefreem

" 29: De Perroen Maastricht: Riek Nolov Band» 30: De Klinker Heerlen: Riek Nolov Band

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

" 30: Carlton Aken: The Ministers
DECEMBER

" 1: Vredenburg Utrecht: Hothouse Flowers (1)

" 2: ORANJERIE ROERMOND: FRANK BOEIJEN GROEP (1)
1 kaarten verkrijgbaar bij alle VVV-theaterbespreekburo's
2.bel voor kaarten naar Kasjmir Productions _? 04499-1592B bel voor kaarten naar Makelt Happen __ 09-3232338774» bel voor kaarten naar Buro Pinkpop _? 04490-52500
fVanvullingen voor deze agenda? Bel vóór donderdag _? 04490-468681tijdens kantooruren).

Wisseling
van wacht

bij SPL
Bij de in Roermond gevestigde Stich-
ting Popmuziek Limburg (SPL) heeft
onlangs een bestuurswisseling plaats-
gevonden, met als resultaat dat de
'machtigste' zetels nu worden bezet
doorvrouwen. Voorzitter van de SPL is
de 25-jarige Karin Vaessen uit Geleen
en tot secretaris werd haar één jaar
jongere plaatsgenote Elvira de Jong
benoemd. De SPL heeft haar be-
staansrecht in de laatste jaren duidelijk
bewezen. Met als voornaamste doel
het stimuleren van de popmuziek in
een zo breed mogelijk kader werden in
de afgelopen viereneenhalf"jaar meer
dan 130 amateurpopbands aan het pu-
bliek voorgesteld. Dat de amateurpop-
muziek na lange tijd van vechten voor
waardering nu ook daadwerkelijk
wordt erkend, blijkt onder andere uit
het feit dat de SPL van de provincie
Limburg 40.000 gulden subsidie ont-
ving. Wie iets te vragen heeft op het
gebied van de popmuziek kan hiervoor
elke woensdag en vrijdag bellen met
de Stichting Popmuziek Limburg, __f
04750-33945. Voorts zoekt de SPL
popgroepen voor haar talentenjacht
Nu Of Nooit, die volgend voorjaar weer
van start gaat. 'n Biografie, foto en een
demo moet je sturen naar SPL, Wilhel-
minaplein 12 in Roermond.

" Voorzitter Karin Vaessen van
de SPL (links) en secretaris Elvira
de Jong.

Foto: JEROEN KUIT

recept

Ovenschotel van
boerenkool
Benodigdheden: IV. kg boerenkool
(750 g schoongemaakte en gesne-
den), zout, 300 g mager gerookt
spek in dobbelsteentjes, 1 dl bouil-
lon, nootmuskaat, lvz kg aardap-
pelen, 50 g boter.

Maak de boerenkool goed schoon
en kook ze 10 minuten in water met
zout. Laat ze heel goed uitlekken in
een vergiet, druk met de achterkant
van een lepel al hetvocht eruit. Hak
de kool daarna grof of snij ze in een
keukenmachine. Bak het spek
knapperig en bruin, doe de kool er-
bij en meng goed onder elkaar.
Roer de bouillon, 1 tl zout en wat
nootmuskaat erdoor. Laat dit alles

zonder deksel nog even goed door-
verwannen. Maak intussen van de
aardappelen op de bekende manier
een puree. Beboter een ovenvasteschaal, leg onderin het koolmeng-
sel, daarop de aardappelpuree en
dek af met de in blokjes gesneden
boter. Plaats de schaal in midden
van voorverwarmde oven op 200°C.
- stand 4 - en laat er in ongeveer 20
minuten een bruin korstje op ko-
men.

In rechtszaak tegen Judas Priest

Rechter wil
elpee horen

Een rechter in het
Amerikaanse Reno
heeft platenmaat-
schappij CBS bevolen
dat zij binnen 30 da-
gen de zogenaamde
'master tape' van de
elpee Stained Glass
van Judas Priest aan
de rechtbank moet
overhandigen. De
rechter wil de beschul-
diging nagaan of er op
de elpee korte bood-
schappen staan die
jongeren hebben aan-
gezet tot zelfmoord.
Zoals onlangs bericht

pleegden twee Ameri-
kaanse jeugdigeneen
poging tot zelfmoord
nadat ze Stained
Glass hadden ge-
hoord. Een van de
slachtoffers overleed.
De ander kwam er le-

vend af, maar werd
zwaar verminkt. De fa-
milie van de slachtof'
fers heeft Judas Priest
nu voor de rechter ge-
daagd. Overigens da-
teert de gewraakte el-
pee uit 1978.

Elvis Costello
niet overleden
Elvis Costello is niet dood. Deze bood-
schap moest een woordvoerder van
platenmaatschappij Warner Brothers
de afgelopen weken tot in den treure
herhalen, nadatvia een radiostation in
Los Angeles bij herhaling te horen was
geweest dat „Elvis dood is". Twee dise-
jockeysvan het station bespraken ge-
durende enkele dagen tijdens hun uit-
zendingen geruchten als zou Elvis
Presley nog steeds in leven zijn. Daar-
bij draaiden ze platen van Elvis
Costello en vertelden dat „Elvis dood
is". Costello's platenmaatschappij
werd bestookt met telefoontjes van
verontruste fans. Uiteindelijkkwam het
zover datCostello debaas van Warner
Brothers persoonlijk moest bellen om
hem uit te leggen dat hij dit onder-
maanse nog niet heeft verlaten.

Popgroep achter
tralies wegens
'slachten hond'

De leden van de Engelse popgroep
Skinny Puppy hebben in het Ameri-
kaanse Cincinatti een nacht achter slot
en grendel doorgebracht. Ze werden
ervan beschuldigd op het podium een
hond te hebben geslacht. Een fan van
de groep zou dit tijdens het optreden
hebben gezien. Hij waarschuwde de
politie die de musici na afloop van het
concert in de kraag vatte. Later bleek
dat het om een relatief onschuldigver-
grijp ging. Het lijdend voorwerp was
niet echt maar een speelgoedhond die
luisterde naar de naam 'Chud'. De
'slachting' maakte deel uit van de sta-
ge-act van Skinny Puppy, die onlangs
de elpee VivisectV uitbracht.De leden
van de popgroep waren woedend. „Het
is toch te gek dat depolitie iemand kan
arresteren op grond van een achteraf
vals gebleken gerucht. Het onmenselij-
ke aan deze zaak is echter dat er in-
derdaad dagelijks in honderden labo-
ratoria dieren worden verminkt en ge-
slacht", aldus de musici van Skinny
Puppy.

Quote
„Het Nationaal Produkt? Ongelood
wat een rotzooi. Heb ik laatst een <r
mee gevuld vanuit de wel eens f,
hoorde roep om louter Hollands Sr
op de radio. Wat er dan gebeurt, <%
kracht die stelling onmiddellijk: de**
kas, Geert, Toos & Cor, Hete HafHuub Hangop, Clara Is Mijn GW
Goochelkoe, Spaan en Vermeegen*,

JACK SPIJKER^
(disekjocw

Busreizen naar
David Lee Roth

Kasjmir Productions laat op zaterdjj
10 december bussen rijden naar I*
concert van David Lee Roth & Zina,rr
in het Brusselse Vorst Nation^JVoorts kun je op 16 december na*
Bon Jovi & Craaft & Lita Ford in *Westfalenhalle te Dortmund. &%
Pinkpop verzorgt reizen naar Oty
Lee Roth en Zinatra op dinsdag 13&
cember in Ahoy. Kaarten bij debeke"'
de adressen.
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de komieke coco panda en de meester-verknoper



Salmonella in
Franse kaas

rJ^ECHT - In ons land is dezereen partij Franse kaas in
«iet % Senomen die is besmet
?.l de salmonella-bacterie. Het
tr°m kaas van het merk Va-'*rm Mont dOr met de merk-

Epicea Mond d'OR. Con-. nPtievan de kaas kan ernstige
VojaS- en darmklachten tot ge-
L g hebben, zo waarschuwde

van WVC gisteren.
da, °ngerief is vergelijkbaar met
t-s^an een flinke buikgriep. De
v ?metting is lastig maar niet le-
£nsgevaarlijk.
% Woordv°erder van het mi-
rjat re deelde desgevraagd mee
sto ,e import van de kaas is ge-
l)Lpt en dat de kaas uit de detail-
°Hs ï is teruëgenomen nadat in
H Jand was gebleken dat zevenj^ nsen ziek waren geworden.
tj: 'grootste gedeelte van de par-aaas - circa 2.000 kilo - is in
Sen § genomen maar het is vol-
ui,

18 het ministerie niet geheel
jj gesloten dat bij enkele winke-
ls s en restaurants nog restan-
Ij. aanwezig zijn. Bovendien
de

n een deel van de kaas nog bij
fj consumenten thuis zijn. Ove-j^nshad de Franse overheid de
fort 6n kaas in kwestie Seen ex"
Wc<;rtificaat gegeven, aldus deoordvoerder van WVC.

Nerbandgelegd met artikel over beveiligingsbureau

Weer brandstichting bij Sijhoff Pers
\& HAAG - Bij de Haagse dag-
O"Uitgeefster Sijthoff Pers is
(. ftsdagavond voor de derde
.J. brand gesticht. Om om-

eJ*ks acht uur 's avonds werd in
w üitgifte-station aan de Eras-
lLSvveg in Den Haag ingebroken.
U benzine is vervolgens een
« '".e gestookt dat een schade
L ongeveer 10.000 gulden ver-
jF^akte. In de nacht van dinsdag
ij Woensdag werd er bij Sijthoff
lt* keer brand gesticht: in "de ga-
tö£ Van het hoofdkantoor in Rijs-
K* en in een kantoortje in de
'«dlijre loop van de nacht hebben on-
s|Jenden bij vijf directieleden vanhoff pers stenen door deruitenJsooid. In een artikel gisteren be-tT^te het dagblad Haagse Cou-
; dat de brandstichtingen en de

vernielde ruiten in verband wor-
den gebracht met een telefoontje
van het Haagse bewakingsbedrijf
Toetanchamon.

Onder de kop 'Personeel Toetan-
chamon in aanraking met justitie'
deed de krant dinsdag verslag van
een door het bedrijf aangespannen
kort geding tegen de Staat. Vol-
gens een woordvoerder van het
dagblad maakte Toetanchamon de
dag voor de eerste brandstichting
telefonisch duidelijk niet erg te
spreken te zijn over de berichtge-
ving.

In een reactie op de publikatie van
gisteren zei het bewakingsbedrijf
'verbijsterd te zijn. De directie
ontkent elke betrokkenheid van
het bedrijf bij de aanslagen.

Extra geld voor opvang geestelijk gehandicapten

Dees: wachtlijsten
worden snel korter

nEN HAAG - Het tekort aan plaatsen voor geestelijk
gehandicapten zal de komende jaren afnemen van
13.000 tot 3.000. Staatssecretaris Dees heeft dat gisteren
gezegd in de Tweede Kamer bij de behandeling van de
begroting Volksgezondheid. De bewindsman heeft vol-
gend jaar 17,4 miljoen extra beschikbaar voor de op-
vang van geestelijk gehandicapten.

De grote partijen in de Kamer
toonden zich deze week uiterst
bezorgd over de lange wachtlijs-
ten voor verpleegtehuizen, psy-
chiatrische inrichtingen en inter-
naten voor zwakzinnigen. De Ka-
mer wil daarom snel duidelijk-
heid over de bestedingvan de 17,4
miljoen gulden, en wil niet dat

Dees wacht op de discussie over
een nota die hij volgend jaar pu-
bliceert.
Dees bestreed in de Kamer dat er
de laatste jaren nauwelijks iets is
gedaan aan de wachtlijsten voorde zwakzinnigenzorg. Onder het
vorig kabinet groeide het aantal
plaatsen van 49.000 naar 57.000;
deze kabinetsperiode komen erbij elkaar nog eens 4.000 plaatsen
bij.
De verpleegtehuizen kunnen
waarschijnlijk profiteren van een
akkoord dat Dees binnenkort zal
afsluiten over de vermindering
van ziekenhuisbedden, aldus de
staatssecretaris. Onderdeel van de
afsprakentussen Dees, provincies
en Nationale Ziekenhuisraad is
dat de vrijkomende bedden ten
dele gebruikt kunnen worden
voor verpleegfuncties.
In het akkoord spreken de partij-
en een voorkeur uit voor sluiting
van hele ziekenhuisvleugels, in
plaatsvan een 'kaasschaaf-metho-
de' waarbij alle afdelingen een
paar bedden inleveren. Dees wil
de wettelijke mogelijkheid krij-
gen ziekenhuizen en provincies te
dwingen als ze onvoldoende mee-
werken aan de vermindering van
bedden. De ziekenhuizen krijgen
de mogelijkheid meer geld te in-
vesteren in nieuwbouw ofrenova-
tie.

CDA-woordvoerder Lansinktoonde zich uiterst bezorgd overhet trage verloop van de bedden-
reductie. Door verzet van zieken-huizen en door gerechtelijke uit-spraken worden geplande bezui-
nigingen niet gehaald. Lansinkvreest dat dat ten koste, zal gaan
van andere onderdelen van de ge-
zondheidszorg.

Een enorme ravage ont-
stond in Lakeiand, Florida,
toen een goederentrein ont-
spoorde. Zon 33 wagons kwa-
men dwarsop het spoor te lig-
gen. De trein vervoerde 15 ton
fosfaat-kunstmest. Niemand
raakte gewond, maar 150 ge-

zinnen moesten worden geë-
vacueerd.

St. Radboud gaat door met reageerbuisbevruchting

Ziekenhuis lijnrecht
tegenover R.K. Kerk

Van onze correspondent

NIJMEGEN - Tegen de wil van het
Vaticaan en de Nederlandse bis-
schoppen in gaat het AcademischZiekenhuis Nijmegen St. Radboud
door met reageerbuisbevruchtin-
gen en kunstmatige inseminatie via
donors (KID). Hiermee stelt het ka-tholieke ziekenhuis zich lijnrecht
op tegenover de Kerk. Volgens de
Vaticaanse instructie Donurn Vitae
(de gave van het leven) en de stel-
lingname van de Nederlandse bis-
schoppenconferentie mag voort-
planting alleen via geslachtsge-meenschap binnen het huwelijkplaatsvinden.

Volgens bestuursvoorzitter van het
ziekenhuis prof. dr J. Volleberg zal
er door de eigen opvatting van zie-kenhuis geen breuk met de Katho-
lieke Kerk ontstaan.
Gisteren is bekend gemaakt dat het

St. Radboud definitief doorgaat met
reageerbuisbevruchtingen. Over
wat betreft kunstmatige insemina-
tie door midel van donors zal de be-
slissing daarover, aldus voorzitterprof. Vollebergh, uiterlijk binnen
een jaar worden genomen. Tot dan
wordt het beleid ongewijzigd voort-
gezet.

Het bestuur onderschrijft verschil-lende uitgangspunten van de Vati-
caanse instructie, maar is van me-
ning dat daaraan een eigen conclu-
sie verbonden mag worden. „Zowel
ziekenhuis als universiteit willen
katholiek blijven. Daaraan wordt
niet getornd. Vaticaan en bischop-
pen wijzen technische hulpmidde-
len voor kinderloze ouders af. Wij
vinden echter dat deze mensen
moeten worden geholpen," aldus
Volleberg.

Hoofd-gyneacologie prof. drR. Rol-
land zegt dat het zwaartepunt van
zijn afdeling het helpen van kinder-
loze echtparen is. „Evenals deze
mensen hebben wij geworsteld met
de vraag of er een eigen conclusie
aan Vaticaanse instructie mag wor-
den verbonden. Uiteindelijk heb-
ben we besloten door te gaan."

binnen/buitenland

Landbouw kwistig met
bestrijdingsmiddelen

___
öü_ ~*n de Nederlandse land-ouw worden veel bestrijdings-

lHiLdelen gebruikt. Op het ogen-
j-f ls dat 20 miljoen kilo actieve

Per jaar, dat betekentper hec-e ongeveer 25 kilo. Dat is vijf
,J zoveel als in de Bondsrepu-Jek Duitsland.
je
, ral de oude bestrijdingsmid-

"larkt die al van voor 1975 °P de
*ili Z^n' zyn gevaaruJk v°or het
Hjd û- Van elke kilo bestrijdings-

clel is 850 gram een produkt

van vóór 1975. Deze cijfers gafgis-
teren het hoofd bestrijdinsgmid-
delen mr D. deBruijn van het mi-
nisterie van Vrom op een vergade-
ring van het Centraal Orgaan Me-

chanisatiebedrijven (COM) in
Ede. Chemische bestrijdingsmid-
delen worden vooral vanaf de ja-
ren vijftig gebruikt om insecten,
onkruid, schimmels en knaagdie-

ren te verdelgen of verwijderen.
Ze zijn vaak schadelijk voor het
oppervlaktewater, de bodem, het
grondwater en de lucht.

Ook lopen de toepassers ervan ri-
sico's voor de gezondheid, de om-
wonenden planten en dieren. De
landbouw past de middelen toe
met methoden die sinds de invoe-
ring ervan niet veel zijn veran-
derd, aldus De Bruijn.

Ter financiering huursubsidie

Voorstel: heffing
op goedkoop wonen
UTRECHT - Huurders die gezien
hun inkomen te goedkoop wonen

moeten een heffing opgelegd krij-
gen. De opbrengst daarvan kan in
dezelfde pot als die waaruit de over-
heid de individuele huursubsidie
betaalt aan mensen die te duur wo-
nen. Dit voorstel heeft voorzitter
Nietsch van het Nederlands Ver-
bondvan Ondernemers in de Bouw-
nijverheid gisteren aan staatssecre-
taris Heerma (Volkshuisvesting) ge-
daan.
Nietsch denkt dat het plan van
Heerma niet werkt om te goedkoop
wonenden naar duurdere huizen te
laten doorstromen via het middel
van een tijdelijk huurcontract. De
staatssecretaris wil nieuwe huur-
ders vanaf 1990 een huurcontract
voor vijfjaar aanbieden. Daarna wil
hij latenbekijken of de huurder niet
te veelverdient voor zijn woning. Is
dat het geval, dan moet hij verhui-
zen.
Het voorstel van Nietsch houdt in
datvan iedere huurder de 'huurquo-
te' wordt vastgesteld. Dat is het deel
van het inkomen dat aan wonen
wordt besteed. Grote verhuurders
vinden dat twintig procent van het
netto-inkomen aan woonlasten mag
opgaan. Wie een lagere huurquote
heeft, zou volgens Nietsch het ver-
schil met de genormeerde quote
moeten bijbetalen.Dat geld kan dan
in dehuursubsidiepot.
Volgens de voorzitter van de aanne-
mers zijn mensen sneller bereid te
verhuizen naar een duurdere huur-
woning of naar een koopwoning als
zij zo een heffing moeten betalen.
Heerma heeft laten uitrekenen dat
600.000 huishoudens te goedkoop
wonen. Die groep verdient meer
dan 2.500 gulden netto per maand
en huurt een woning voor nog geen
450 gulden per maand.

Problemen bij
uitwisseling

krijgsgevangenen
BAGDAD - Iran en Irak hebben
gisteren een begin gemaakt met de
uitwisseling van gewonde en zieke
krijgsgevangenen, maar de ruil ver-
liep niet zonder problemen. Irak
verminderde het aantal gevangenen
dat teruggestuurd zou worden van
41 tot 19, nadatBagdad ontdekt had
dat Iran slechts 52 van de afgespro-
ken 115 Irakezen zou laten gaan, zo
is uit officiële bronnen vernomen.
Irak ging ervan uit dat 115 zieke of
gewonde gevangenen gisteren zou-den worden vrijgelaten. Uit berich-
ten van het Iraanse persbureau
IRNA die in Nicosia zijn ontvangen,viel op te maken dat Teheran
slechts 52 Iraakse militairen had la-
ten gaan. Volgens IRNA hadden 36
soldaten om asiel verzocht of had-
den dat gekregen en 27 anderen wa-
ren inmiddels genezen. Bij wijze
van vergelding verminderde Irak
het aantal Iraanse gevangenen dat
naar huis zou mogen terugkeren.

Soldaten in drie
steden Azerbajdzjan
MOSKOU - In zeker drie steden in
de Transkaukasische Sovjetrepu-
bliek Azerbajdzjan patrouilleren
militairen, die beschikken over
tanks en gepantserde personen-
voertuigen. Een functionaris van
de communistische partij heeft ge-
meld dat de Armeniërs proberen
weg te komen uit Kirovabad.

In deze stad in Azerbajdzjan, met
270.000 inwoners van wie één-der-
de Armeniërs, kwamen dinsdag
drie politiemannen om het leven
bij rellen tussen Azerbajdzjanen
en Armeniërs. De aanwezigheid
van de militairen in Kirovabad, de

Azerbajdzjaanse hoofdstad Bakoe
en Nachitsjevan lijkt tot doel te
hebben de Armeense minderheid
te beschermen tegen de volkswoe-
de van de Azerbajdzjanen. Volgens
de woordvoerder van Buitenland-
se Zaken in Moskou, Gennadi Ge-
rasimov, zijn er gisteren geen nieu-
we slachtoffers gevallen bij de aan-
houdende incidenten tussen Ar-
meniërs en Azerbajdzjanen. In Ki-
rovabad en Nachitsjevan zijn dins-
dag en woensdag 126 mensen ge-
wond geraakt, zo vermeldt een of-
ficiële balans van de autoriteiten in
Azerbajdzjan.

PUNT UIT
Dissident
" China heeft onder interna-
tionale druk zijn bekendste dis-
sident, Wei Jingsheng die een
prominente rol speelde tijdens
de Democratische Beweging in
1978, een paar maanden gele-
den overgebracht van een ge-
vangenkamp in de afgelegen
provincie Qinghai naar Peking.
De voormalige electriciën, die
in 1979 15 jaar gevangenistraf
kreeg wegens contra-revolutio-
naire activiteit, zou in de 'Num-
mer 1' gevangenis in Peking in
eenzame opsluiting vastgehou-
den worden.

Geheimzinnig
" Zestig tot negentig procent
van de hazen in de Belgische
kuststreek en de Oostvlaamse
polders lijdt aan een geheim-
zinnige en dodelijke ziekte, zo
heeft dr Okermans van de
Rijksuniversiteit in Gent be-
kendgemaakt. Hij vermoedt
dat de wilde hazen lijden aan
het 'Europese bruine haassyn-
droom. Door dit syndroom
werd de hazenstand in Polen en
de DDR enkele jaren terug vol-
ledig uitgeroeid. Kenmerken
zijn een gezwollen milt, aange-
taste leveren blindheid. De die-
ren dolen doelloos rond en ver-
liezen hun angst voor mensen.
Uiteindelijk sterven ze uitgeput
in de nabijheid van water.

Vrijgelaten
"De Spaanse ex-generaal
Luis Torres Rojas, die tot 12
jaar gevangenisstraf veroor-
deeld was wegens zijn aandeel
in een mislukte couppoging in
1981, is voorwaardelijk vrijge-
laten. Torres Rojas kreeg gra-
tie, nadat hij de helft van zijn
straf had uitgezeten. De 70-ja-
rige ex-generaal werd vrijge-
laten uit het militaire zieken-
huis, waar hij wegens
rugklachten was opgenomen.

Vertraagd
" Het zoeken naar de skele-
tresten van de kunstschilder
Rembrandt van Rijn, die in de
Westerkerk in Amsterdam is
begraven, is opnieuw ver-
traagd. De verwachting, is dat
met het zoeken naar de botten
pas in de tweede helft van het
volgend jaar een begin kan
worden gemaakt. Het is de
tweede keer dat er sprake is
van uitstel.

Prijs
" De schrijfster Renate Rubin-
stein (59) in Amsterdam is de
Helene de Montigny-prijs van
50.000 gulden toegekend. Ze
krijgt de prijs omdat zij zich in
buitengewone mate verdienste-
lijk heeft gemaakt ten opzichte
van het mensdom in het alge-
meen. De prijs wordt 2 decem-
ber uitgereikt.

Incest
" De rechtbank in Zwolle
heeft gisteren de 43-jarige L.K.
uit Harderwijk veroordeeld
tot 24 maanden gevangenis-
straf waarvan acht maanden
voorwaardelijk. De man moet
zich bovendien onder begelei-
ding van de reclassering stel-
len.Dit voor het plegen van in-
cest met zijn dochter in de ja-
ren 1979 tot en met 1985. In die
jaren heeft de man het meisje
eenmaal verkracht. Zijn
vrouw, de 31-jarige J.V., die
schuldig werd bevonden aan
het medeplegen van beide fei-
ten, kreeg 12 maanden gevan-
genisstraf opgelegd waarvan
negen maanden voorwaarde-
lijk.

Caravans
" Volgens Konsumenten Kon-
takt zijn caravans veel te duur.
Men moet met de prijsverho-
gingen maar eens pas op de
plaats maken, zo vindt deze
consumentenorganisatie. Di-
verse merken, vooral de goed-
verkochte, zijn sedert 1985 met
tientallen procenten in prijs ge-
stegen. De prijs is vaak tot drie-
a vierduizend gulden opgelo-
pen. XX heeft berekeningen
gemaakt op basis van cijfers
van de RAI, de ANWB en het
CBS. De prijsverhogingen be-
lopen bij enkeletypen caravans
van de merken Adria, Chateau
en Kip vaak ruim 25 procent,
soms zelfs meer dan 30 procent.
Er zijn nauwelijks produkten in
ons land die volgens CBS-cij-
fers de laatste jaren zo sterk in
prijs zijn gestegen.

Strijd Peru
" Bij gevechten tussen het Pe-
ruaanse leger en opstandelin-
gen van de maoïstische opstan-
delingenbewegïng 'Lichtend
Pad' zouden dinsdag in Alto
Huallaga meer dan honderd
mensen zijn gedood, onder wie.
36 militairen. Dit hebben de Pe-
ruaanse radio en kranten ge-meld. Militaire zegslieden ont-
kenden noch bevestigden het
door de media verstrekte aan-
tal doden. „We weten slechts dat
een groot aantal guerrillero^ is
gedood," aldus één van de mili-
tairen.
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het nü al: Sijben is aanstaande zondag geopend! Dat is dé
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Wegpoetsen
vetvlek kost
veertig mille

BONN - De juridische strijd
rond de weggepoetste vetvlek
van de in 1986 gestorven West-
duitse kunstprofessor Josef
Beuys is in een beslissend sta-
dium gekomen. De rechters in
Düsseldorf willen dat er nu ein-
delijk een einde komt aan het
gehakketak en ze hebben daar-
om deregering van de deelstaat
Noordrij-Westfalen voorgesteld
deeigenaar van het verdwenen
kunstwerk met 40.000 mark
schadeloos te stellen.

De sociaal-democratische mi-
nister-president Johannes Rau
van de deelstaat, die eens als
minister van Onderwijs Beuys
op staande voet ontsloeg en
daar de reputatie van cultuur-
barbaar aan overhield, heeft tot
31 januari de tijd om te beslis-
sen. Zegt hij 'nee', dan zullen
experts zich over de zaak bui-
gen.
Deze posthume triomf over zijn
tegenstander heeft Beuys te
danken aan de verbeten strijd
van zijn favoriete leerling Jo-
hannes Stuttgen.
Het begon allemaal in 1982.
Beuys had een passie ontwik-
keld voor vet en vilt en maakte
in 1982 in de hoek van zijn ate-
lier van vijf pond boter op vijf
meter hoogte een fraaie vet-
vlek. Hij schonk dit kunstwerk
aan Stuttgen met de woorden:
„Zo, Johannes, nu heb jij einde-
lijk je eigen vetvlek".
In januari 1986 stierf de kunste-
naar en in oktober van dat jaar
vond de ramp plaats die sinds-
dien justitie bezighoudt. De
conciërge van de academie gaf
een ploeg schoonmaaksters op-
dracht het atelier schoon te ma-
ken. De dames werkten hard,
maar hadden blijkbaar weinig
benul van moderne kunst en
dus viel ook het kunstwerk ten
offer aan hun poetswoede.

De ontstelde Stuttgen proce-
deert sindsdien tegen de deel-
staat omdat deze eigenaar is
van het atelier. Twee keer ver-
loor Stuttgen, maar nu lijkt hij
aan de winnende hand.

Verstopping
Van de 131 knelpunten is ongeveer
eenderde ernstig, eenderde tamelijk
ernstig en eenderde licht. Ernstige
verstopping treedt vrijwel uitslui-
tend op bij Amsterdam en Rotter-
dam. Buiten de Randstad zijn de
problemen het grootst in Eindho-
ven.

Een aantal knelpunten is praktisch
onoplosbaar, aldus het rapport.
Deze onoplosbare knelpunten con-
centreren zich in de Randstad,
waarbij Rotterdam en Utrecht gun-
stig scoren en Amsterdam en Haar-
lem ongunstig.

Van het bedrag van 3,7 miljard dat
nodig is voor het oplossen van de
problemen is tweederde bestemd
voor het bovenstedelijke wegennet.
Voor het oplossen van alleen de ern-
stige problemen is al 2,7 miljard no-
dig.

Toename
Bij voortgaande toename van de
verkeersdrukte zal het bedrag dat
nodig is voor aanpak van de knel-
punten nog veel groter zijn. Per pro-
cent groei moet voor de twaalf ge-
noemde steden gerekend worden
op 100 miljoen gulden extra voor
verbetering van de infrastructuur.

Het tempo waarin het verkeer, en
dus ook het aantalknelpunten, toe-
neemt, is volgens de woordvoerder
van het ministerie moeilijk te schat-
ten. Volgens de gemeenten is over
vier jaartien procent toename zeker
gerealiseerd. Rond 2000 zal die toe-
name 25 procent bedragen. Bij deze
cijfers wordt er overigens vanuit ge-
gaan dat er geen maatregelen wor-
den getroffen om de verkeers-
stroom in te dammen.

Arbeidsbureau praat alleen met '40-plussers'

Kamer boos over
aanpak langdurige

werkloosheid
)EN HAAG - Gewestelijke arbeid-
>ureausrichten zich bij de heroriën-
eringsgesprekken vooral op lang-
lurig werklozen tussen 21 en 40
aar. Minister De Koning (Sociale
_aken) heeft dit tot grote woede van
■en kamermeerderheid bestaande
lit VVD en oppositie, bekend ge-
naakt.

Dit is tegen alle afspraken", aldus
iet VVD-kamerlid Linschoten. Vol-
;ens hem zouden de gesprekken
zon 45.000 per jaar) worden ge-
■oerd met allewerklozen, die langer
lan drie jaar zonder baan zitten.
Volgens de oppostie zijn werklozen
ruder dan 40 jaarkennelijk al afge-
chreven door het kabinet. Alle
woordvoerders kondigden aan er
>ij de behandeling van de begroting
Sociale Zaken 1989 over enkele we-
ien in deKamer opterug te komen.
Volgens de minister worden voor de
leroriënteringsgesprekken vooral
/erklozen uitgenodigd, die een re-
lelijke kans hebben snel weer aan

het werk tekomen. Van de opgeroe-
penen voor een gesprek valt 75 pro-
cent in die categorie.De rest bestaat
uit 'moeilijke gevallen. De minister
zei deze aanpak te billijken omdat
de gesprekken dit jaar pas zijn ge-
start en er nog ervaring mee opge-
daan moet worden. Pas na een eva-
luatie van de gesprekken die voor
medio 1989 zijn voorzien, kan wor-
den bekeken of ook andere groepen
werklozen in aanmerking komen.
De Kamer heeft veel kritiek op hel
werkgelegenheidsbeleid van de mi-
nister. Alle partijen roepen de mi-
nister op meer te doen aan herver-
deling van arbeid.

Volgens De Koning blijven vooral
de ministeries achter bij het stimu-
leren van deeltijdarbeid. Sluitende
afspraken blijken moeilijk gezien
de autonomie van de departemen-
ten en de ambtelijke leiding zich
verzet tegen invoering. De bewinds-
man wil het Jeugd Werk Garantie-
plan (tijdelijke banen bij de over-
heid) volgend jaarverplicht stellen.

Astronomisch
In Griekenland zelf is het schan-
daal-Koskotas nog steeds het ge-
sprek van de dag. Experts die be-
last zijn met het puinruimen bij de
Bank van Kreta, waarvan Kosko-
tas tot voor korte tijd president-di-
recteur was, hebben geconclu-
deerd dat meer dan ’ 600 miljoen
van deze bank „verkeerd is belegd
of door de gewezen bankeigenaar
Koskotas zijn ontvreemd". In een
toelichting op de bevindingen van
de controlecommissie zei rege-
ringscommissaris Spiros Papada-
tos dat Koskotas ongeveer ’ 270
miljoen van de bank naar zijn
eigen rekening had doorgesluisd.
Koskotas had leningen zonder on-
derpand verstrekt en geld gegeven
aan voetbalclubs, sportlieden, za-
kenlui, journalisten en mogelijk

ook politici. In dit verband wordt
behalve de naam van ex-minister
Koutsogiorgas ook die van Geor-
gios Papandreou genoemd, de
zoon van premier Andreas, die de
post van Nationale Opvoeding be-
heert. In totaal zou het hierbij gaan
om een bedrag van ’ 426 miljoen.

Hoe verder deput geopend wordt,

des te menigvuldiger komen de
valse documenten en geraffineer-
de trucs bovendrijven, waarvan de
'oplichter van de eeuw' zich ter
vergaring van zijn fortuin bediend
heeft.

Een van de spectaculairste trans-
acties van de grootindustrieel was
de 'inlijving' van de Hongaarse
stervoetballer Lajos Detari bij de
topclub Olympiakos Piraeus. Met
die aankoop was een bedrag van
DM 18 miljoen gemoeid. Het
grootste deel daarvan streek Deta-
ri's Westduitse werkgever Ein-
tracht Frankfurt op; een geringer
deel vloeide in de kas van Detari's
vroegere club Honved Boedapest.
Kort voordat die transfer zijn be-
slag kreeg, had Koskotas Olym-
piakos opgekocht en het suppor-
terslegioen beloofd van Olympia-
kos een club a la AC Milan of Real
te maken.

Koskotas zou in Griekenland wel-
dra voor de rechtbank hebben
moeten verschijnen. De justitie
had hem elfdagentijd gegeven om
zijn verdediging voor te bereiden.
Koskotas mocht in de tussentijd
het land niet uit, maar de Ameri-
kaans-Griekse bankier trok zich
daar niets van aan. Nadat hij zijn
vrouw en vier kinderen 'ergens' in
Zwitserland had ondergebracht,
vertrok Koskotas kort nadien met
de .ïoorderzon.

Groot opzien baarde enkele dage^
geleden de aan de socialistisch
Pasok gelieerde, onafhankelijk,
politicus Stavros Panagoulis. Tt)'
dens een debat in de Nationa1
Vergadering, waarin werd bes*0'

ten tot de instelling van een par'^
mentaire enquête, die de zaa"'
Koskotas ten gronde moet ontr3'

felen, beschuldigde Panagoulis d*
regering er openlijk van,Koskota*j
bij diens vlucht niets in de weg te
hebben gelegd. Volgens Panagoll ■lis hadden de chefvan de Grieks*
geheime dienst, Tsimas, de toen'
malige minister van justitie, Ag 3'

memnon Koutsogiorgas, en Koi'
kotas elkaar korte tijd voor de vef'
dwijning van de bankier in de|
buurt van de havenstad Patras ?Pde Peloponnnesos ontmoet. N>*
lang daarna, aldus Panagoul's'
vertrok Koskotas met Olympl^
Airways (vluchtnummer 24) na3r
Milaan. Koutsogiorgas die evena»'
zijn collega van Openbare Orde^Athanassios Sechiotis, aftrad, na'
dat naar aanleiding van de vlucb
van Koskotas in de Griekse pefj
een lawine van kritiek over heflj
was uitgegoten, heeft op zijn beu^
gedreigd Panagoulis wegen'
smaad voor de rechter te slepen-

Middenin in de herrie rond de ö9'
lichtingsaffaire gooide Papand'
reou voor de vijftiende maal in 1?
ven jaar zijn kabinet door elkaa'
en schoofhij deverguisde Kouts"' J
giorgas, de post van algemene 2a'I
ken toe, de hoogste in de minist^rële hiërarchie. Met deze gest*
schaarde de regeringsleider zie'1
demonstratief achter de man, d>*
niet alleen door de voltallige opp4!"
sitie van links en rechts, maar oO*
vanuit deeigen socialistische gele'
deren ervan was beschuldigd wa^dat hij geprobeerd had Koskota'
buiten het bereik van de justitieM
houden.

GEORGIOS KOSKOTAS
.einde van een imperium.

binnen/buitenland

Vooral in steden Randstad onoplosbare verkeersproblemen

Oplossing knelpunten
kost bijna vier miljard
DEN HAAG - In en bij de grote steden van ons land zijn op dit
■noment 131 verkeersknelpunten. Oplossing daarvankost naar
schatting 3,7 miljard gulden. Neemt de verkeersdrukte met
:ien procent toe, dan stijgt het aantal knelpunten met 29 pro-
:ent tot 169. De kosten om de knelpunten op te lossen lopen
ian op tot 4,8 miljard.

Dat blijkt uit een onderzoek dat het
bureau Buck Consultants Interna-
tional uit Nijmegen in opdracht van
het ministerie van Volkshuisves-
ting, Ruimtelijke Ordening en Mi-
lieubeheer heeft uitgevoerd. Een
woordvoerder van het ministerie
heeft dat gisteren bekendgemaakt.

Het onderzoek had betrekking op
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag,
Utrecht, Haarlem, Zaanstad, Breda,
Tilburg, Eindhoven, Nijmegen,
Arnhem en Apeldoorn. Het grootste
aantal knelpunten doet zich voor in
de Randstad, waarbij Amsterdam
en Rotterdam de boventoon voeren.

Corrupte leden oude bewind moeten verdwijnen

President Zuid-Korea
wil regering zuiveren
Van onze correspondent

SINGAPORE - De Zuidkore-
aanse president Roh Tae Woo
is van plan binnenkort zijn ka-
binet grondig te wijzigen, zo
hebben ingelichte kringen in
Seoel meegedeeld. Roh zou
naar verluidt de ministers en
andere hoge functionarissen,
die onder ex-president Chun
Doo Hwan hebben gediend,
willen vervangen door men-
sen die niet met het corrupte
bewind in verband worden ge-
bracht.

Het bericht over een kabinetswijzi-
gingkomt een dag nadat Chun heeft
moeten buigen voor de eis van het
volk en in een directe uitzending
voor de televisie, de verantwoorde-
lijkheid opzich nam van dewijdver-
breide corruptie en schending van
de mensenrechten, gedurende zijn
achtjarig bewind.
De ex-generaal, die met ijzeren
vuist regeerde, vroeg, met zijn door-
gaans onbewogen gezicht, om ver-

giffenis en zei dat het oordeel van
het volk zou afwachten en zich zou
onderwerpen aan elke straf.
De anders zo arrogante generaal, die
tijdens zijn regering werd gecon-
fronteerd met volksopstanden en

studentenonlusten, gaf al zijn rijk-
dom op en heeft zich, samen met
zijn vrouw, op een zorgvuldig ge-
heim gehouden plaats in de provin-
cie teruggetrokken, voor een zelfop-
gelegde ballingschap.

In het parlement heeft de oppositie
geëist dat Chun voor de onderzoek-
commissie verschijnt om verant-
woording af te leggen voor zijn rol
bij het bloedige neerslaan van een
volkopstand in Kwangju tegen zijn
regiem, acht jaar geleden. Opposi-
tieleiderKim Dae Jung, wiens Par-
tij voor Vrede en Democratie de
meerderheid heeft in het parlement,
heeft verklaard dat zijn partij in het
parlement zal blijven aandringenop
berechting van Chun.

Om zijn parlementaire tegenstan-
ders de wind uit de zeilen te nemen,
heeft president Roh nu aangekon-
digd dat hij zijn regering wil zuive-
ren van elementen die nauwe ban-
den hebben gehad met het corrupte
bewind van Chun Doo Hwan. Of dat
naar de zin is van de oppositielei-
ders, die nu al het oog hebben ge-
richt op de volgende presidentsver-
kiezingen, zal nog moeten blijken.

" Oud-president Chun Doo Hwan en zijn huilende echtgenote ontvluchten Seoel op weg naar een
geheim, vrijwillig verbanningsoord op het platteland.

Onthullingen
Uit de onthullingen van Peter
Wright, een voormalige agent van
MI-5, is duidelijk gebleken dat on-
der demantel van grote geheimzin-
nigheid de dienst zich heel veel
heeft kunnen permitteren. In de ja-

ren zeventig waren inbraak en
aftappen van telefoonlijnen in LO.
den door MI-5 schering en insl^schreef Peter Wright in 'Spyc|j
cher'. Een onderdeel van zijn uit,
school klappen dat premier Maf»
reth Thatcher mateloos irriteerde'
Ze heeft nu persoonlijk gezonj
voor de wettelijke bepaling die l
den van deBritse spionagediensf3
allen tijde tot volstrekte gehei1!
houding zal verplichten. En hetJ
ook op haar instigatie dat MI-5 j"J
voor het eerst uitdrukkelijk
strakke regels gebonden is.

Na 'tussenstop' in Rio doorFBI bij Boston opgepakt

Koskotas achter de tralies
door Frits Schils

ATHENE/HEERLEN - De Griek-
se multimiljonair Georgios Kosko-
tas, die direct betrokken is in een
financieel schandaal waarmee
ruim ’ 600 miljoen is gemoeid, is
gisterochtend in de buurt van de
Amerikaanse stadBoston gearres-
teerd. Koskotas werd ingerekend
door deFBI,kort nadat hij per pri-
vé-jet vanuit Brazilië in de VS was
aangekomen. Aanvankelijk werd
aangenomen dat Koskotas die
door Interpol wordt gezocht, zijn
toevlucht zou zoeken op het Cari-
bische eiland Jamaica. Zijn arres-
tatie in de VS, waar de Ameri-
kaans-Griekse bankier eveneens
een proces wegens fraude en een
serie overtredingen wacht, komt
als een volslagen verrassing. De
FBI heeft nog geen details rond
zijn aanhouding verstrekt. Van-
daag wordt Koskotas aan de rech-
ter-commissaris voorgeleid.

Inmiddels staat vast dat Koskotas
na zijn mysterieuze verdwijning
uit Griekenland via Bermuda naar
Brazilië gereisd is, waar hij met
zijn vrouw en vier kinderen elf da-
gen in een hotel aan de Copacaba-
na heeft gelogeerd. Woensdag-
avond vertrok hij in zijn privé-
vliegtuig vanuit Rio.
Aangezien de Braziliaanse autori-

teiten geen verzoek tot arrestatie
van Koskotas hadden ontvangen,
werd de bankier bij zijn vertrek uit
Brazilië geen strobeed in de weg
gelegd. Een woordvoerder van de
politie in Rio de Janeiro verklaar-
de dat Koskotas volgens de Brazi-
liaanse wet pas opgepakt had kun-
nen worden, als Griekenland daar-
toe formeel een verzoek had inge-
diend. Er bestaat echter geen uitle-
veringsverdrag tussen Grieken-
land en Brazilië.

Schoolboeken
moeten stuk
duidelijker

DEN HAAG - Leerlin-
gen hebben moeite om
te beginnen met hun
huiswerk, ze zijn snel
afgeleid en weten vaak
niet of zij hun huiswerk
goed hebben gemaakt.

Dit komt omdat de boe-
ken die zij gebruiken
vaak niet duidelijk zijn
en de leraren niet goed
uitleggen hoe de boe-
ken gebruikt moeten
worden. Wiskundeboe-
ken zijn iets duidelijker
dan de boeken die voor
Engels gebruikt wor-

den. Dit blijkt uit een
onderzoek van de uni-
versiteit van Utrecht en
het Instituut voor On-
derzoek van het Onder-
wijs.

De leerboeken voor de
vakken wiskunde en
Engels op het Lager Be-
roeps Onderwijs (LBO)
en Algemeen Voortge-
zet Onderwijs (AVO)

stonden centraal in het
onderzoek. Het onder-
zoek was opgezet om te
zien of leerlingen zelf-
standig met hun leer-
boeken kunnen wer-
ken. In veel gevallen
bleek dat niet het geval-
Dat ligt voor een deel
aan de boeken zelf-
Hoewel de boeken sa-
menvattingen hebben
en voorbeelden geven,
missen de onderzoekers
bij voorbeeld studie-
aanwijzingen, antwoor-
den bij de opgaven en
een goede inleiding.

Commissie acht tienduizend man extra nodig

Uitbreiding bepleit
van politiesterkte

DEN HAAG - De korpsen van zo-
wel gemeente- als rijkspolitie moe-
ten de komende twintig jaar tien-
duizend man boven de sterkte aan-
trekken. Dit is volgens de Commis-
sieLoopbaanplanning van de Rijks-
politie nodig, omdat het bevorde-
ringsbeleid stagneert doordat in de
jaren '60 de korpsen duizenden
agenten tegelijk hebben aangetrok-
ken. Het voorstel zal binnenkort
naar de ministers Korthals Altes
van justitieen Van Dijk van binnen-
landse zaken worden gestuurd.

Volgens voorzitter F. Breumelhof
van de commissie zal de politie-
sterkte jaarlijksmet 400 a 500 men-
sen moeten worden uitgebreid. De
kosten hiervan worden begroot op
30 miljoen gulden per jaar. Volgens
de commissie kunnen deze kosten
worden gedekt door de fondsen
voor banenplannen van het ministe-
rie van sociale zaken en werkgele-
genheid.

Doordat in de jarenzestig de H°JÖsen werden versterkt met dui#,
den agenten, zijn dienu verstop^
raakt met mensen van in de veen?
jaar die geen doorstroommogeW
heid meer hebben naar hogere #»
gen.Over 20 jaarzullen ze vrijwe's
lemaal tegelijk weer afvloeien. *1
commissievindt dat daarop niet f\
wacht mag worden. Geadvise^wordt dan ook de komende JarelJ.umet de opvulling boven de sten 1

te beginnen.

Een ander voordeel van het aantr*
ken van politiebeambten boven .
sterkte is volgens decommissie.*
danpas sprake kan zijn van een ffj
de loopbaanbegeleiding; het is <JJmogelijk dat agenten kunnen d°jï
stromen naar hogere rangen- *\
commissie vindt ook, dat gekeK
moet worden naar een andere vof*
van bevorderingen dan het huid*
systeem, dat alleen maar frustraf
oplevert.

MI-5 kon zich jarenlangvan alles permitteren

Veiligheidsdienst
Britten aan banden

Van onze correspondent
LONDEN - De Britse geheime
dienst mag voortaan niet meer op
eigen gezag inbreken en telefoonlij-
nen aftappen. Zo gauw de nieuwe
wettelijke bepalingen van kracht
zijn, zal de geheime organisatieMI-5
voor dit soort activiteiten telkens
toestemming moeten hebben van
de minister van binnenlandse za-
ken. Daarmee heeft de regering-
Thatcher de opmerkelijk onafhan-
kelijk opererende dienst MI-5 na-
drukkelijk binnen de wet geplaatst.

Het was duidelijk dat premier That-
cher na haar uiterst kostbare, maar
vergeefse juridische pogingen om
de publicatie van het spionnenboek
'Spycatcher' tegen te gaan, het rei-
len en zeilen zou aanpakken van 's
lands speciale spionnenclub, die nu
bijna zeventig jaarlang in volstrekte
geheimzinnigheid heeft kunnen
opereren in het belang van de natio-
nale veiligheid.

Tribunaal
Er komt een speciale controleur*]
de persoon van waarschijnlijk
rechter, die namens de minister
binnenlandsezaken een oogje in JJ3zeil moet houden. En er wordt e*j
bijzonder tribunaal opgericht <jj
klachten van het publiek over njj
optreden van de geheime dienst 1
onderzoeken.

JDe oppositie noemt de nieu*
maatregelen tegen MI-5 een stap ■de goede richting. Maar blijft a^dringen op meer controle van
het parlement op de activiteiten v^
MI-5.
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Voedingsbond FNV absoluut ontevreden met verbetering

Nog steeds onderbetaling
land- en tuinbouwsector

Van onze redactie economie
}|WEGEIN - In de land- en tuinbouw wordt een 'schok-
j groot aantal werknemers onderbetaald. Bij steekproeven
* Industrie- en Voedingsbond CNV heeft gehouden bleek
,°cent van de mensen te weinig loon te krijgen. Met de
Jjroeven werden 300 mensen bereikt. De CNV-bond heeft
2*o gulden aan achterstallig loon opgeëist. Dat gebeurde
* voor leden als voor niet-leden.

i^ornsten van het onderzoekC.er iets beter uit dan na eenl'e een paar jaar geleden door
dienst van het

rfie van sociale zaken. Dat
aan dat 20 tot 28 procent vanJ^emers in de agrarische sec-

,rd onderbetaald. De Indu-
J^ Voedingsbond vindt de
5j*ring echter 'absoluut onvol-

euvel dat werknemers slechts af-
spraken maken over het netto-loon.
„Deze werknemers delen vervol-
gens niet mee in de loonsverhogin-
gen, omdat er immers geen bruto-
loon is afgesproken".

>hk streeft verduidelijking van
£bepa ].ingen in deCAO's voor
yjsche bedrijfstakken na. De
.^gint bovendien een uitge-

Begin februari beginnen de onder-
handelingen over de nieuwe CAO's
in de land- en tuinbouw, die voor
70.000 mensen gelden. De Industrie-
en Voedingsbond CNV mikt daarbij
op een verkorting van dewerkweek
tot 37 uur en een verlaging van de
Vut-leeftijd naar 58 jaar(nu 59). Het
zou bovendien mogelijk moeten
worden dat werknemers die al 40
dienstjaren hebben en minstens 56
jaar zijn, al voor een deel van hun
tijd met vut kunnen.

voorlichtingscampagne.
l Wordt onder meer gewaar-," tegen het veelvuldig in deen- tuinbouw voorkomende

Inwilliging van deze wensen en in-
stelling van arbeiders- en scholings-
pools zouden in de agrarische sector
een baan kunnen opleveren voor
ruim 2000 mensen meer dan er 'al-
leen al door de economische groei
volgend jaar bij gaan komen. Deze
natuurlijke groei wordt geraamd op
ruim 2000.

De Industrie- en Voedingsbond van
het CNV vraagt in de CAO-onder-
handelingen om een verhoging van
de lonen per 1 maart volgend jaar
met anderhalf procent en per 1 ja-
nuari 1990 met een half procent. Per
procent loonstijging zal de verho-
ging in elk geval 350 gulden moeten
bedragen en de ondergrens voor het
vakantiegeld moet naar 2600 gul-
den.

Afroepcontracten moeten volgens
de bond onder de CAO gaan vallen.
Werknemers met dergelijke con-
tracten zullen een minimum-aantal
uren gegarandeerd moeten krijgen.
De bond vindt dat het vijf uren per
week moeten zijn. Die moeten wor-
den uitbetaald, of er nu gewerkt
wordt of niet.

Een wervingsactie kan dit toch niet zijn, een tandarts die op straat zijn werk doet. De foto is
gisteren gemaakt in de Chinese plaats Jinghong. Terwijl de patiënt, gezien de'pijnlijke
gelaatstrekken, kennelijk lijdt onder de behandeling volgen voorbijgangers op hun gemak de
verrichtingen van de medicus.BEURS-OVERZICCT

Hoger
I^ERDAM - De stemming
I ij aonderdag op het Damrak
HLr°nri vriendelijk. Zoals de
'v.M

e tijd gebruikelijk was de
i* van in totaal ’ 832 miljoen,
i pan ’ 405 miljoen in aande-
'Jfcjan de lage kant, maar te-
fl. eri van een wisselend beeld
tedere Europese beurzen enJ^abiele dollar konden de

s lij 'e aandelenkoersen de win-
(<( an de twee vorige dagen
*>Wastnouden. De algemene. t^ingsindex schoo/ 0,4

' °mhoog naar 98,2.

mj.°Pvallende omzet werd ge-
*k£ m HCS-Technology. In
m llen stuks gemeten was dit
14 e.cri aandeel met een omzet
"\t m *'2 milJ°en stuks het
|s l.verhandelde aandeel. De
ir ?ln_ twee kwartjes omhoog

11,80.
l| elders in de lokale sector
Yen Paar uitschieters te no-ï;! zoals GTI, Holland Ameri-
yfi, Norit en Nutricia die for-
k^sten behaalden in de dun-'(arkt
\\
I.U ir>ternationale aandelen
L^n een vooruitgang van
\A). één en zes dubbeltjes.Ko-C'Jke Olie, die op de optie-
C het meest verhandelde
Vi Was > Sing twee kwartjes
Ot naar ’ 220,70.(L.' die de dag tevoren al in
, ;*e inboette na de publikatie

»k ?n marginaal hogere kwar-
ts., moest ’ 0,90 verder te-Caar /50,40. Nationale Ne-
fj^den, die woensdag een
*_nHgere winst meldde, moestta.'Ganks drie dubbeltjes ach-

-1 naar ’ 62,80.
uW1e winnaars behoorde nog
IC5 Nedlloyd, die ’2,40 aan
ti£?ers toevoegde op ’ 223,70.
ijl lag ook Pakhoed, die ’ 2,20i L? sloot ’ 92,50. De grote uit-
(L lagen goed prijshoudénd
'tja^arkt, maar Wegener brok-

|L twee kwartjes af tot
k "50. De Boer Winkelbedrij-
%. le e ai6el°Pen dagen op-
kh koersstijgingen liet

' *akte ’ 2,70 naar ’ 58,80.
ldL_j parallelmarkt bleek het

dat Text Lite woensdag
'>5n gaf Droos' Er ëmë nu weer
\: Van de koers af op ’ 5,80.

zag van de forse winst
VorSe dag ’ 9 teloor gaan

LJKrt Satiemarkt lag er prijs-
je J^d bij. Op de optiebeurs
fje

qe EOE-aandelenindex fa-
%\ Tiet een omzet van ruim4_ °°ntracten.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen »._. s.k.
AEGON . 85,60 85,70
Ahold 84.40 85,30
Akzo 144,80 145,40
A.B.N. 41,30 41,20
Alrenta 161,80 161,90
Amev 51,20 50,40
Amro-Bank 76,40 76,40
Ass. R'dam 139,30 139,00
Bols 136.00 137,50
Borsum. W. 106,00 106,50
Bührm.Tet. 55,70 54,90
C.S.M.eert. 62,00 62,40
Dordtsche P. 203,00 203,30
Elsevier 58,80 59,40
Fokker eert. 21,80 21,30
Gist-Broc. c. 40,50 40,80
Heineken 140.30 140,30
Hoogovens 63.50 65,00
Hunter Dougl. 72,00 73.00
Int.Müller 61,90 61,90
KLM 38,20 38,30
Kon.Ned.Pap. 43,80 43,40
Kon. Olie 220,20 220,70
Nat. Nederl. 63,10 62,80
N.M.B. 178,30 180,00
Nedlloyd Gr. 221,30 223.70
Nijv. Cate 71.00 71,00
Océ-v.d.Gr. 268.00 268.00
Pakhoed Hold. 90,30 92,50
Philips 30,70 31.00
Robeco 93,60 93,90
Rodamco 153,40 153,90
Rolinco 88.10 88,70
Rorento 60.00 60.00
Stork VMF 24,00 24,30
Unilever 112,60 113,20
Verßezit VNU 87.20 87,70
VOC 29,30 29,70
Wessanen 80,90 81,60
Wolt Kluwer 150,00 150.50
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 26,70 26,70
ACF-Holding 51.90 52,30
Ahrend Gr. c 147,50 147.50
Alg.Bank.Ned 42,10 41,90
Asd Opt. Tr. 23.00 23,00
Asd Rubber 8,20 8,10
Ant. Verff 340.00
Atag Hold c 60,20 60.00
Autlnd.R'dam 54.00 54.50
BAM-Holding 212.00 212,00
Batenburg 63.00 63.00
Beers 107.50 110,00
Begemann 52,50 53,00
Belindo 419.00 421.00
Berkei's P. 4,55 4,70
Blyd.-Will. 21.40 21.40
Boer De, Kon. 245,50 247.00
de Boer Winkelbedr. 61,50 58,80

________L__________________i

Boskalis pr 7,35 7,45
Braat Bouw 899,00 899,00
Burgman-H. 3010.00 2950,00
Calvé-Delft c 748,00 748,00
Calvéprefc 4120,00 4120.00
Center Parcs 55.50 56.00
Centr.Suiker 62,00 62,40
Chamotte Unie 9,90 10,10
Cindu-Key 98,00 98,50
Claimindo 405,50 405,50
Cred.LßN 64,00 64.00
Crown v.G.c 63,00 64,50
Desseaux 178,30 178,00
Dordtsche pr. 200,70 201,00
Dorp-Groep 38,00 38,50
Econosto 166,50 166,70
EMBA 100,00 106,00
Enraf-N.c. 39,50 39,80
Eriks hold. 280,00 280,00
Frans Maas c. 49,30 51,00 b
Furness 61,00 60,50
Gamma Holding 57,50 57,50
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 24.90 24,70
Geveke 34.10 34,10
Giessen-de N. 73.00 74,00
Goudsmit Ed. 138,00 138,00
Grasso'sKon. 70,00 71,00
Grolsch 108.00 108.50
GTI-Holding 134.00 138,00
Hagemeyer 68,50 68,50
H.B.G. 165.00 165,00
HCS Techn n,30 11,80
Hein Hold 119,00 120,00
Hoeks Mach. 144.00 143,00
Holdoh Hout 425,00 425,00
Holec 14 50 14,50
H.A.L. Tr. b 725,00 735,00
Holl.Am.Line 734.00 745,00
Heineken Hld 119,00 120,00
Holl.SeaS. 130 1,26
Holl. Kloos 280.00 281,00
Hoop en Co lOilO 10,40
Hunter D.pr. 2,00 1.80
ICA Holding 17.00 17,00
IGB Holding 31,00 31,80
IHC Caland 15,60 15.80
Industr. My 149,00 148,00
Ing.Bur.Kondor 582.00 582.00
Kas-Ass. 30.10 30,40
Kempen & Beg. 198.00
Kempen Holding 15.00 '5,10
Kiene's Suik. 1220.00 1220,00
KBB 68 50 68,50
KBB (eert.) 67 30 68.00
Kon.Sphinx 57.80 58,50
Koppelpoort H. 245,00 250.00
Krasnapolsky 148,00 148,00
Landré&Gl. 36.80 36,80
Macintosh 40,00 40.00
Maxwell Petf. 552,00 555,00
Medicopharma 59.50 80.50

MHVAmsterdam 17,10 17,10
Moeara Enim 961,00 970,00
M.Enim 08-cert 12460.00 12460,00
MoolenenCo 31,00 31,40
Mulder Bosk. 39,00 38,00
Multihouse 9,90 9,80
Mynbouwk. W. 408,00 408,00
Naeff 225,00
NAGRON 45,00 45.00
NIB 450,00 450,00
NBM-Amstelland 11,50 11,80
NEDAP 242,00 244,00
NKF Hold.cert. 196,00 197,50
Ned.Part.Mij 28,50 28,50
Ned.Spnngst. 7000,00 6600,00 a
Norit 518,00 530,00
Nutricia 215,00 222,00
Orco Bank c. 75,50 77.20
OTRA 387,00 386,50
Palthe 139.50 139.50
Polynorm 86,50 87,90
Porcel. Fles 112,00 112,00
Ravast 51.30 51,50
Reesink 55,40 56,00
Riva 43,40 45,00
Riva (eert.) 43,40 44,20
Samas Groep 52,00 a 51,80
Sanders Beh. 73,00 73,00
Sarakreek 34,50 34,60
Schuitema 1070.00 1075,00
Schuttersv. 99,00 99,00
Smit Intern. 22,30 21,50
St.Bankiers c. 24,60 24,70
TelegraafDe 350,00 354,00
Text.Twenthe 203,00 203.00
Tulip Comp. 66,70 67.50
Tw.KabelHold. 105,90 105,00
Tw. en Gudde 95,00 95,00
Übbink 73,00 74,00
Union Fiets. 16,50 16,60
Ver.Glasfabr. 203,00 204.00
Verto ' 57,20 57,40
Volker Stev. 40.50 41,50
Volmac Softw. 81,50 81.80
Vredestein 17,40 17.50
VRG Gem.Bez. 159,00 158.50
Wegener Tyl 155,00 154,50
West Invest 18,00 f 18,30
Wolters Kluwer 150,00 150,50
Wyers 53,20 54,00

Beleggingsinstellingen
ABN Aand.f. 63.80 64.00
ABN Beleg.f. 51.50 51,50
Aldollar BF $ 20,50 20,50
Alg.Fondsenb. 205.00 207,00
Alliance Fd 9,10 9,90
Amba 40.80 40.80
America Fund 235,00 235,00
AmroA.mF. 89,10 89,30

_____________■____________■__

Amro Eur.F. 60,30 60.40
Amvabel 94.80 94,80
AsianTigersFd 50,00 50,00
Bemco Austr. 61,00 61,50
Bever Belegg. 25,60 25,60
BOGAMIJ 116,70 116,80
Delta Lloyd 36,50 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 67,80 67,90
Eurinvest(l) 105,00 105,00
Eur.Ass. Tr. 5,05 5,10
EurGrFund 47,70 48,00
Hend.Eur.Gr.F. 146,00 146,00
Henderson Spirit 64.50 64,50
Holland Fund 56,80 57,00
Holl.Obl.Fonds 129,30 129,30
Holl.Pac.F. 96,50 96,00
Interbonds 592,00 592,00
Intereff.soo 30,60 30,50
Intereff.Warr. 203,80 203,50
Japan Fund 36,70 36,70
MX Int.Vent. 63,20 63,00
Nat.Res.Fund 1231,00 1235,00
NMBDutch Fund 30.60 31,00
NMB Obhg.F. 36.50 36,50
NMB Rente F. 101,40 101,40
NMB Vast Goed 35,70 35,20
Obam, Belegg. 179,50 179,90
OAMF 14,70 e 14,75
Orcur.Ned.p. 47,30 47,30
Prosp.lnt.H.l.e 10,60 10,60
Rentalent Bel. 1356,60 1356,90
Rentotaal NV 31,00 31,00
Rolinco cum.p 99,50 99,50
SclTech 17,15 17,40
Technology F. 17,00 17,30
Tokyo Pac. H. 235,50 235.50
Trans Eur.F. 61,70 61,80e
Transpac.F. 491,00 491,00
Uni-Invest 117,00 116,00
Unico Inv.F. 80.00 80,00
Unifonds 24,80 24,50
Vast Ned 120,00 120,10
Venture F.N. 38,50 38,50
VIB NV 84.10 84,00
WBO Int. 74,00 74,10
WereldhaveNV 203,50 203,80

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 32,50 32.50
Amer. Brands 53,00 53,70
Amer. Expres 26.70 27,00
Am.Tel._ Tel. 28.60 29,10
Ameritech 92.00 92,80
Amprovest Cap. 127,00 127,00
Amprovest Inc. 230,00 230.00
ASARCO Inc. 26.10 27,00
Atl. Richf. 77,90 78,00
BAT Industr. 4.40 4,40_____________________________

BellCanEnterpr 37,70 37,70
Bell Res.Adlr 1,40 1,40
Bell South 39,20 39,70
BET Public 2,28 2,28
Bethl. Steel 20,50 20,50
Boeing Comp. 61,80 62,30
Chevron Corp. 45,50
Chrysler 25,50 25,75
Citicorp. 25,00 25,50
Colgate-Palm. 43,20 43,00
Comm. Edison 32,20 32,20
Comp.Gen.El. 388,00 395,00
Control Data 17,50 17,70
Dai-IchiYen 3190,00 3190,00
Dow Chemical 84,00 84,50
Du Pont 81,00 81,00
Eastman Kodak 45,00 45.50
Elders IXL 3,62
Euroact.Zw.fr. 220,00 221,00
Exxon Corp. 42.60 42,30
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 20.00 20,40
Ford Motor 50,30 51,40
Gen. Electric 44,20 44,30
Gen. Motors 81,30 82,20
Gillette 33,00 33,00
Goodyear 48.00 48,00
Grace & Co. 25,00 25,00
Honeywell 59,60 59,80
Int.Bus.Mach. 117,10 117,50
Intern.Flavor 46,40 46,40
Intern. Paper 44,40 44.60
ITT Corp. 49.00 49.20
Litton Ind. 69,50 71,20
Lockheed 39,30 39,20
Minnesota Mining 59,00 59,00
Mobil Oil 42,60 42,70
News Corp Auss 11,50
Nynex 64,80 65,70
Occ.Petr.Corp 25,50 25,50
Pac. Telesis 29.40 30.50P.& O. ® 6,00 6,00
Pepsico 39,40 40,00
Philip Morris C. 94,50 95,80
Phill. Petr. 19.00 19,50
Polaroid 34,30 35,00
Privatb Dkr 235,00
Quaker Oats 50,00 50.30
RJR Nabisco 84,50 86,70
St.Gobin Ffr 530,00 536,00
Saralee 44,00 44,25
Schlumberger 33,00 32,60
Sears Roebuck 40,00 40,00
Southw. Bell 40,00 40,20
Suzuki (yen) 709,00 722,00
Tandy Corp. 40,75 41,00
Texaco 45,90 45.90
Texas Instr. 35,75 36,30
TIP Eur. 1.61 1,61
Toshiba Corp. 982.00 986,00
Union Carbide 25,30 25,10
Union Pacifie 61,00 d 61,50

USX Corp 26.30 26.30
US West 56,00 57,30
Warner Lamb. 72,80 74,00
Westinghouse 51,50 51,70
Woolworth 50,60 51,20
Xerox Corp. 55,00 55,50

Certificaten buitenland
AMAX Inc. 44,00 44,00
Am. Home Prod. 157,00 148.00
ATT Nedam 55,00 55,50
ASARCO Inc. 33,00
Atl. Richf. 151,00 151,00
Boeing Corp. 118,50 118,50
Can.Pacifie 30,50 32,50
Chevron Corp. 93,50
Chrysler 47,50 47,50
Citicorp. 47.50 48,50
Colgate-Palm. 83,00 83,00
Control Data 31,00 31,00
Dow Chemical 163,00 163,00
Eastman Kodak 86,00 87,00
Exxon Corp. 81,50 81,00
Fluor Corp. 38,50
Gen. Electric 83,00 84.80
Gen. Motors 158,00 160,00
Gillette 66.00 65.50
Goodyear 95.00 94.00
Inco 55.00 d 55,00
1.8.M. 222,00 223,00
Int. Flavors 93,00
ITT Corp. 96.00 96.50
Kraft Inc 185,00 185,00
Kroger 105.00 107.00
Lockheed 76,00 78,00
Merck _ Co. 105,00 105,10
Minn. Min. 114,00 114.00
Pepsi Co. 75,00 75.50
Philip Morris C. 180,50 182.50
Phill. Petr. 35,00 35,50
Polaroid 67,00 68,00
Procter _ G. 150.00
QuakerOats 101,00 101,50
Schlumberger 64.00 63,50
Sears Roebuck 76,00 76,00
Shell Canada 61,50 62,80
Tandy Corp. 79,00 78,00
Texas Instr. 69,00 70,00
Union Pacifie 115.00 118.00
Unisys Corp 49,00 49,00
USX Corp 52.50 52.50
Varity Corp 4,00
Westinghouse 99.00 99.30
Woolworth 97.00 99,00
Xerox Corp. 103,00 104.00

Euro-obligaties & conv.
10'aiAegon 85 102.70 102,70
Aegon warr 14.70 14.70
lO'/i ABN 87 98.80 98,80

13Amev 85 98.30 98.30
10AmevBs 103,60 103.30
UAmevB6 99.80 99.80
14'/4AmroB7 99.75 99,50
13Amro-BankB2 103,25 103,20
10V2Amro 86 98,00 98,00
10 Amro 87 98.50 98.50
53/, Amro 86 101,10 101.10
Amro Bank wr 23.50 23.30 e
Amro zw 86 70,75 71,00
9 BMHecu 85-92 102,25 102,25
7 BMH 87 98,25 98.25 .
11 CC RaboB3 109,25 104,25
9 CCRabo 85 105,70 105,70
7 CCRabo 84 108.30 108.30
IOV-EEG-ecu 84 101.30 101.00
93/4EIB-ecu 85 106,25 106,25
12V. HIAirl.F 96,00 96.00
12 NIBlB) 85-90 103.00 103.00
111* NGU 83 104,70 104,70
10 NGU 83 102,00 102,00
2' 4 NMB 86 86.90 86.90
NMB warrants 28,75 29.25
83A Phil. 86 98,25 98.25
63A Phil.B3 96,00 95.50
14'/4Un.Becumy 86 99.00 99,00
12/4Unil. 98,00 98,00
4% Akzo 69 210,00 212,00
5V_ Amro 69 392,00 398,00
534 Gist 69 450,00 470,00

Parallelmarkt
Alanhen 15,10 15.20
Berghuizer 45,70 46,60
Besouw Van c. 36,30
CB Obhg.F.l 102,00 102.00
CBObhg.F.2 102,10 102,10
CB Obhg.F.3 103.40 103.40
De Drie Electr. 25.80 25,50
Dentex Groep 27,50 27,80
Dico Intern. 77,50 77,50
DOCdata 32.00 e 32.00
Geld.Pap.c. 66.50 66.50
Gouda Vuurv c 56,20 55,80
Groenendijk 24,70 24.70
Hes Beheer 195.00 196.00
Homburg eert 3,60 e 4,00 f
Infotheek Gr 18,30 18.10
Interview Eur. 7.20 7,20
Inv. Mij Ned. 39.10 39.10
KLM Kleding 24.50 24.50
Kuehne+Heitz 25.00 25.40
LCI Comp.Gr 32.50 32.10
Melle 282,00 282,00
Nedschroef 63,70 64.00
Neways Elec. 8.60 8.50
Pie Med. 10.90 10.90
Simac Tech. 15,00 15,40
Text Lite 6.30 5.80
Verkade Kon. 300.00 291,00

ÏIÏIL.

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c jan 40,00 165 2.50 2.40
abn c jan 45.00 174 0,50 0.50
abn c jul 45,00 161 1,60 1.80
akzo c jan 150,00 239 3.90 43
akzo c jan 160,00 377 1,60 1.60
akzo c apr 150,00 293 8.30 8.80
akzo p jan 140,00 157 2,20 2.30
akzo p jan 150,00 157 7,50 630
akzo p apr 150.00 251 9.10 8.50
dFI c mrt 200,00 200 1,60 1,80
eoE c dcc 235,00 165 6,00 6.50
eoE c dcc 240,00 202 3,20 3,00
eoE c dcc 245,00 153 1.60 1.60
eoE c jan 235.00 151 8.40 9,20
eoE c jan 240,00 192 6.00 6,50
eoE c jan 250,00 184 2,30 2,10
eoE p dcc 230,00 414 1.50 I_o
eoE p dcc 235.00 232 2.60 2,10
eoE p dcc 240.00 217 4.80 3.90
eoE p jan 220,00 350 1,50 a 1,00
eoE p jan 240.00 169 7.50 6,50
eoE p jan 250.00 417 13.00 12.00 b
eoE p feb 220.00 1800 1.50 2.00
goud p feb 400.00 146 4.00 3.90
giSt c jan 40,00 251 2.80 3.10
giSt c jan 45,00 708 1,20 1.40
giSt c apr 40.00 151 4.40 4.50
hoog c jan 65,00 329 3,40 3.90
hoog c jan 70,00 201 1.60 1.70hoog c apr 65,00 221 5,50 6.50
nedl c jan 220,00 165 11,00 12.00
nla c mei 132.50 300 0.90 a 0.60
nlw p mei 100.00 1000 0.70 0.70
natn c jan 60.00 282 4.00 4.10
phil c jan 30,00 553 1,50 1,60
phil c apr 35,00 183 0.90 0.80
phil c 093 30,00 147 7,70 7,80
phil p apr 35.00 311 5.80 5.30
olie c jan 220,00 173 6,50 6,60
olie c jan 230.00 170 2.50 2.60
ohe c jan 240.00 155 1.00 1.00
olie c apr 230.00 317 7.00 7.10
olie c 091 210,00 145 34,00 34.00
olie p jan 210,00 144 1.50 1.50
ohe p jan 220,00 256 4.60 3.80ohe p apr 230.00 325 13.50 12.20
unil c jan 120,00 330 1,90 1.90
unil c apr 120,00 259 4.70 4.60
unil p apr 120.00 203 9.40 b 9.0(r -

»=laten g kitdt* ii-in.
b^ bieden k=latt«+u-dn.
c=ti-.l_in k=gtdua+k
d el-dividend 1-geduiHg
e=ged_» *tmóm rt slotl-oers vorige dag

economie

Te weinig investeringskansen

Taiwan zit met
geld in maag

PEI - Taiwan heeft gemerkt
net soms gemakkelijker is

'field te verdienen dan het te
"eden. Het land heeft een de-

van 70 miljard dol-
'"a die van Japan de grootste. Wereld. Bovendien sparen
*anezen veel, haast veertig

van hun inkomen. Er
'echter te weinig mogelijkhe-
-1om het geld te investeren.
Ij' basisprobleem is dat er te| liquiditeit is en te weinig in-
Wngskanalen", aldus Chen

een topfunctionaris van
Commercial BankL|Una.

wis economen moeten de6steringen in Taiwan groeien
J* voorkomen dat de econo-me bloei in gevaar komt. In-gingen in de infrastructuur

zijn hard nodig als Taiwan wil
behoren tot de groepvan ontwik-
kelde landen. Het land heeft gro-
te behoefte aan nieuwe wegen,
spoorwegen, elektrische centra-
les en fabrieken. De bankier
Chen zegt: „Als je bedenkt wat
we allemaal nodig hebben, dan
begin je je te realiseren dat onze

deviezenreserves helemaal niet
zo groot zijn".

Een probleem is dat de financië-
le markten in Taiwan er niet vol-
doende op zijn toegerust om het
geld dat is verdiend met de ex-
port door te sluizen in de econo-
mie. „De kapitaalmarkt in Tai-

wan is in vergelijking met andere
sectoren van de economie abso-
luut onderontwikkeld", aldus
John Ni, directeur van het cen-
trum voor industriële ontwikke-
ling en investeringen van het mi-
nisterie van economische zaken.

De obligatiemarkt is overgeregu-
leerd en de rente op overheidso-
bligaties is nauwelijks hoger dan
die op een spaarrekening bij een
bank.

De aandelenmarkt is wel lucra-
tief. Daar richten dan ook veel
beleggers zich op. De index van
de 151 fondsen in Taipei is in één
jaar gestegen met 280 procent.
De dagelijkse omzet is vaak gro-
ter dan twee miljard dollar, meer
dan die van alle andere Zuidoos-
taziatische beurzen samen.

Lidstaten sluiten elkaar uil van opdrachten

De Korte klaagt
over gesloten EG
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De EG-landen beste-
den jaarlijks 1000 miljard gulden
aan investeringsprojecten. Voor
maar twee procent van dat bedrag
kunnen ook bedrijven uit andere
EG-landen via openbare aanbeste-
ding, meedingen naar de opdracht.

In alle andere gevallen worden de
investeringen gegund aan nationale
ondernemingen. Minister De Korte
(economische zaken) heeft dit giste-
ren in deKamer gezegd.

Volgens de minister zal de Europe-
se Commissie, het dagelijks bestuur
van de EG, snel verandering in de
zaak moeten brengen. De EG moet
de bevoegdheid krijgen om aanbe-
stedingsprocedures in de diverse
landen te controleren en waar nodig
in te grijpen als blijkt dat bedrijven
uit andere EG-laden niet naar de op-
drachten kunnen meedingen. Daar-
naast moet er een klachtenbureau
komen voor bedrijven die zich ten
onrechte buitengesloten voelen.

De bewindsman erkende dat de EG
met zijn voorstel de bevoegdheid

zou krijgen in te grijpenin nationale
procedures. Dat kan voor diverse
EG-landen problemen opleveren. In
de regeling zal danook ruimte moe-
ten blijven voor nationale beleidsaf-
wegingen. De Korte wees erop dat
in 1992 de grenzen binnen de EG
toch wegvallen, zodat er dan van
een totaal vrije markt sprake is.

Overheidsinvesteringen (rijk, pro-
vincies, gemeenten, semi-overheid)
belopen in ons land jaarlijks45 mil-
jard gulden. Daarvan kan twee mil-
jard gulden gezien worden als in-
vesteringen gericht op technologi-
sche vernieuwing.

OPEC-beraad
weer verdaagd

WENEN -Het voltallige beraad van
de dertien ministers van olievan de
OPEC (Organisatie van Olie Expor-
terende Landen) is voor de vierde
maal verdaagd.

In kringen van het overleg is verno-
men dat het informele overleg tus-
sen de ministers afzonderlijk tot nu
toe niets heeft opgeleverd. De po-
gingen om Iran en Irak dichter tot
elkaar te krijgen hebben nog geen
resultaat gehad. Irak blijft een even
grote produktiehoeveelheid voor
zijn olie eisen als Iran. Iran wil daar
nietsvan weten en eist op zijn beurt
een groter produktiecontingent.

Winst Bührmann
35 % gestegen

AMSTERDAM - Bührmann-Tette-
rode (papier, grafische machines,
kantoorsystemen) heeft in de eerste
negen maanden van dit jaareen net-
towinst behaald van ’ 97,5 miljoen
of 35 procent meer dan in hetzelfde
tijdvak van 1987. De raad van be-
stuur verwacht de eerdere winst-
prognose voor dit jaar te kunnen
waarmaken. De jaarwinst zal de

’ 160 miljoen kunnen overschrijden
(1987: ’ 130 miljoen).

De netto-omzet steeg in de eerste
negen maanden met 21 procent tot

’ 3,3 miljard. Indien de toe- en uit-
tredingen uit de vergelijking wor-
den geëlimineerd was sprake van
een omzetgroei van 11 procent.
Doordat de omzet qua volume nog
sterker steeg kon het bedrijfsresul-
taat met bijna 23 procent groeien tot

’ 189 miljoen.

Het nagestreefde rendementsher-
stel in de sector consumentenpro-
dukten verloopt trager dan was
voorzien. Ook staan de resultaten
van de divisie huishoudelijke pa-
pierprodukten onder druk in ver-
band met gestegen grondstofkosten
en aanloopproblemen bij de fabriek
in Noord-lerland. Voor het hele jaar
wordt echter per saldo een verbete-
ring in deze sector verwacht.

De omzetten bij de industriële pro-
dukten vertoonden een goede groei.
Acquisities gaven hieraan nog een
extra stimulans. De druk op de mar-
ges bleef van kracht. Doorvoering
van noodzakelijke prijsverhogingen
kost tijd zodat het effect hiervan pas
goed in 1989 zichtbaar kan worden.
Voor het hele jaarwordt in deze sec-
tor een verdere groei van de resulta-
ten voorzien.

NDP wil weer naar nultarief
Géén BTW op

dagbladen

AMSTERDAM - In alle
lidstaten van de Euro-
pese Gemeenschap
hoort voor dag- en
nieuwsbladen het BTW-
nultarief te gelden. Ne-
derland zou dit stand-
punt in het EG-overleg
over fiscale harmonisa-
tie met kracht naar vo-
ren moeten brengen.
Dat stelt het bestuur
van de Nederlandse
Dagbladpers (NDP) in
een brief aan minister
Brinkman van welzijn,
volksgezondheid en
cultuur.

Het ministeriehoudt tot
dusver vast aan de inde-
ling van de pers in het
lage BTW-tarief. Vol-

gens deNDP wordt met
dit standpunt „op geen
enkele wijze ingegaan
op de maatschappelijk-
culturele en politieke
motieven die een uit-
zonderingspositie van
de dagbladpers op het
terrein van de consu-
mentenbelasting alles-
zins rechtvaardigen".

Tot 1980 heeft in Neder-
land een BTW-nultarief
voor dag- en nieuwsbla-
den gegolden. Toen
werd het lage BTW-ta-
rief van kracht. Daarna
is herhaaldelijk gepleit
voor herinvoering van
het nultarief, maar
staatssecretaris Koning
van financiën verzet

zich hiertegen. Dit om-
dat in EG-verband is af-
gesproken nultarieven
en verlaagde tarieven
terug te dringen.

Niettemin houden veel
EG-lidstaten vast aan
een BTW-nultatrief
voor de pers. Denemar-
ken, Italië en België
hebben nog steeds een
nultarief en ook in
Spanje, Portugal en Ita-
liëwordt geen belasting
op de verkoop van
kranten geheven. De or-
ganisatie van dagblad-
uitgevers in de EG, de
CAEJ, heeft zich uitge-
sproken voor een BTW-
nultarief in alle lidsta-
ten.

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 24-11-1988 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 25.900/26.400,
vorige ’ 25.850-/ 26.350) bewerkt ver-
koop ’ 28.000, vorige ’ 27.950 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 345/ 415, vori-
ge ’ 345-/ 415; bewerkt verkoop ’ 460
laten, vorige 460 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 1,88 2,00
Brits pond 3,42 3,67
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. dollar 1,56 1,68
Franse fr. (100) 31,70 34.20
Zwits. fr. (100) 131,75 136.25Zweedse 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) 1,64 1,79
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 45,75 48,75
Joeg. dinar (100) 0,01 0.06
lers pond 2,86 3.11
Jap. yen (10.000) 157,00 162.00

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 1,93475-93725
Brits pond 3,5535-5585
Duitse mark 112,775-805
Franse franc 32,975-3,025
Belg. franc 5,3795-3845
Zwits. franc 134,420-470
Japanse yen 159,97-160,07
Ital. lire 15,155-205
Zweedse kroon 32,260-310
Deense kroon 29.200-29.250
Noorse kroon 29,785-29,835
Canad. dollar 1,61625-61875
Oost. schill 16.0290-0390
lers pond 3,0080-0180
Spaanse pes 1,7150-7250
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1,6750-6850
Hongk.dollar 24.75-25.05
Nieuwz.dollar 1,2600-2700
Antill.gulden 1,0700-1000
Sunn. gulden 1,0700-1100
Saudische nal 51,40-51,65
Ecu gulden 2,3335-3385

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 272.0 273,3
alg.-lokaal 264.8 266.7
internationals 279,7 280,5
industrie 238.8 240,7
scheep/luchtv. 216,8 218,9
banken 335,6 337,2
verzekering 564,0 561,7
handel 449,5 452,0
cbs obl.index 117,4 117,4
rend. staatsl. 6,02 6,01
waarvan 3-5 jr 5,87 5,86
waarvan 5-8 jr 6,05 *6,04waarv.s langst 6,27 6,27
rend. bng-len. 6,45 6,42 "rend. banklen. 6,01 6,03

Avondkoersen Amsterdam

Vanwege Thanksgivingday in
de Verenigde Staten geen
avondkoersen.

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:

Vanwege Thanksgivingsday in
de Verenigde Staten geen Dow
Jones-koersen.

Vrijdag 25 november 1988 ♦5
Limburgs dagblad
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Rij nu en betaal in
mei 1989*

Fiat Panda 34 rood 1986
Fiat Uno 45 Fire donkerrood 1987 Af-^ M± /Fiat Uno 45 Fire blauw 1 988 —f^k BJ /Fiat Uno 45 Jolly, 0-km blauw 1988 fl I \#/_Fiat Uno 45 Jolly, okm zwart 1988 fl I /_#"%
Fiat Uno 70 SL grijsmet. 1986 \^M #11
Fiat Uno DS 5-drs. grijsmet. 1986 " J^
Fiat Uno Turbo IE rood 1987 ËAf\ËAmWif\Fiat Ritmo 60 L 5-drs. wit 1985 |M| IM
Fiat Ritmo 60 CL groenmet. 1985 ■W■ ■ ■ W
Fiat Ritmo 60 CL blauw 1985
Fiat Ritmo 60 L Carrara wit 1988
Fiat Ritmo 70 S bronsmet. 1986
Fiat Croma IE SL blauw 1988
Austin Metro Special wit 1985

* Vraag vrijblijvend naar onze voorwaarden

AUTOBEDRIJF
HARRY SCHOBBEN. Tegelstraat 3, Brunssum, 045-250675

FIAT, EEN BROK TEMPERAMENT

UW PEUGEOT-DEALER MET DE MEESTE SERVICE

n* Reeds 20 jaar Peugeot-ervaring.
* Zeer grote onderdelenvoorraad.
* Grote Peugeot accessoiresshop.
★ 25 Man vakbekwaam personeel.

* Grote voorraad nieuwe en occasion-auto's.
★ 50 Nieuwe huurauto's (Europcar autoverhuur).

SCHELSBERG 45 - HEERLEN - TELEFOON 720202

r l^^Ml AUTO'S IN ALLE KLASSEN

\_"_7" I_'_| " Opel Corsa " Opel Manta

QPCL " Opel Kadett " Opel Omega
i=^=^_________Ë____-!ËJ " Opel Ascona " Opel Senator

Auto Mergelland
Sneeuwberglaan 34 *.- «.

Tel. 04454-3141 VAALo
van ’ 7000- tot ’ 70.000-
Goede service

'n jong bedrijf Keurcollectie inruilwagens
m__t_*

Ruime voorraad onderdelen en accessoiresouderwetse
36556 service

■ I

biedt aan:
Peugeot 205 GTI zwart get. gl. sportvl. elec. ram. '85; Peu-
geot 505 Select antracietmet: get. gl. sch.d. 85;Renault 25
GTX V6met alle extra's d.blauwmet. '84; Ford Scorpio 2.8 iGHIA autom. met alle mog. extra's 86; Ford Sierra 2.0 La-ser wit nwste mod. dec'B6; Ford Escort 13 GL wit 3-drs
'83; Ford Taunus 20 Ghia goudmet. get. gl. sch.d. '82;
Opel Senator 3.0iCD met alle extra's antracietmet. '84;Opel Rekord 2.0 S stationcar d.groenmet. '86; Opel Asco-na 1.6 S hatchback wit nw. model dec'Bs; Opel Kadett 13
S HB grijsmet. sportv. '82; BMW 528izwartmet. A.B.S.
sportb. sportv. enz. '85; BMW 316 1.8 rood get. gl. sportv.
5-bak als nw. '85; BMW 316 1.8 d.blauw 2-drs. '85; Mazda
929 LTD coupémet alle opties zeer apart '83; Mazda 626
20 GLX hatchback duurste uitv. wit '86; Mazda 626 20
GLX hatchback wit stuurbekr. nov.'Bs; Mazda 323 13 Se-
dan blauwmet. get. gl. '84; Alfa 33 1.5 zilvermet. get. gl. s-
bak als nw. '85; Citroen BK 16TRS grijsmet. duurste uitv.
5-bak '84; Citroen Axel 12 TRS wit duurste uitv. 5-bak '85;
Citroen 2cv6 Eend speciale uitv. wit '83;

Nissan Bluebird 20 LX nwst mod. stuurbekr. d.blauwmet.
'86; Nissan Stanza 16 GL hatchback groenmet. get. gl. s-
bak '85; Mitsubishi Galant 16 GL beige getint glas 2x '82;
Fiat Regatta 100 S groenmet. get. gl. 5-bak elec. ram. '84;
Fiat Argenta 2000 blauw stuurbekr. 5-bak '83; Renault 30
TX goudmet. alle extra's nwst. '82; Renault 4 GTL d.blauw
5-drs. als nw. '81; Toyota Camry 18GL grijsmet. get. gl. s-
bak '84; Saab 900 GLS Sedan 4-drs. grijsmet. 5-bak '83;
Volkswagen Polo 11 d.blauw 3-drs. als nw. '85; Daihatsu
850 Minibus wit met banken, geel kent. '83; Lada 2105GL
wit 25000 km als nw. '83; Lada 2105 GL rood 4 drs. '83.

Diesels:
Volvo 240 GL D d.blauwmet. get. gl. 5-bak stuurbekr. '85;
Volkswagen Jetta C D 5-bak polar-zilver 4-drs. nov. '85; Ci-
troen BK 19RD break wit nwste model 5-bak nov.'B6; Nis-
san Sunny D GL stationcar goudmet. 5-bak dec'B3; Ford
Sierra 2.3 D Laser wit stuurbekr. nwst. '86; Ford Escort 1.6
D L blauwmet. 5-drs. 5-bak '84; Mitsubishi Lancer 18 D witget. gl. 5-bak '84; Toyota Carina 18 D antracietmet. 5-bak
'84; Opel Kadett 16 D HB grijsmet. '84.

Inruilers:
BMW 318 rood 78; BMW 525 rood 77; Citroen GSA
break 5-bak'B2; 2x Citroen GSA beige '82; Citroen LNA
blauw '79; Ford Escort 1.6 S '78; 3x Ford Taunus '78 '79-- Saab 900 GL bruin '79; Opel Ascona 19 N '79; Datsun'■ Cherry 12 GL HB '80; Chrysler Simca 1308 S '78; Talbot
Solara 16 GL grijsmet. '81; Fiat Miratiori 1.6 '80; ToyotaCarina 16 DL beige'79.

Alle auto's worden met APK-keuringen en
grote onderhoudsbeurt afgeleverd!

Uw vertrouwd adres:

AUTO LIMBURG
Mauritsweg 126 Stem (naast Superconfex)

tel. 04490-38474/38413 92700

Exclusief en
kosteloos bij

CANTON REISS
«Waaruauto's Hfètservicekoopt» [

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

Canton-Reiss: Zekerheid voor alles!!!

Valkenburgerweg 28-34 " Heerlen " Telefoon 045 - 718040

NIEUW: ALFA 164.DE AlfA SPIRIT. MÊ fISSSPc^
Nu in onze showroom: de nieuweAlfa 164. -'liaÉiÉiÉëÉlilfc &M^_______________M_i

Ofwel sportiviteit in zijn meest exclusieve vorm. -■"^^||fli
Met 3 liter Vb mjectiemotor (192 pk, top ruim :__HHi_! KmWmW/'"^' ■ "M.m __t^___k«~^_____________P
230 km/h) of 2 liter 148 pk Twin Spark motor. " M WÉÊ^^HÈ m^Ê W]

Een uitgebreide proefrit leert u datAlfa de $miÈ H migrenzen opnieuw heeftverlegd. B H
Alfa 164 v.a. fl. 53.800,-. BJ|m|J| J IJ^Ji

Leaseprijzen v.a. fl. 1.259- excl.BTW
gebaseerd op 20.000km/48 mnd.

AUTOBEDRIJF ARCO ■ STEIN s 04490-32026 é
[COUMANS, HAVENSTRAAT 25 maadt<& «_^9««v>«a&«/^

MET EEN OCCASION VAN OPEL HEMERA
n^sfNÏÏiiHM^gl BENT U WINTERKLAAR
l 3MAANDEN GRATOU» GfiBRIJIKT JUBILEUM AANBIEDINGEN
1 BETAUNG OF mt . biibetenng___J AL ONZE OCCASIONS BOVEN DE „Jfflf!^sS=======^^ 1978 ’7500,. WORDEN 1Q%U—^—-'.", ..-.. Tv/nMIM'AAIu I -AFGELEVERD METGROTE BEURT

£A C(\(\ Vo°^, co 1 -BOVAG OK.-GARANTIEflsüi),- x^RUILER ■ ■ "l . UnflcnllW Ascona 4^Jrs. LS 16SI ". .. U_>m mlia. neCUX»» V l Ascon«!WrB.LSl6D \\ mitS U »cm D "„ Aaf% f 7.500,* \ Ascona 4-drs. LS 16S Jl - \Z, nccasion meer aan j _^-4 *«<=«»" ««■ Traveier i 6 s i\ nieiIWÊ..OVV^Y" . . <_»-^\ Ascona 5^Jrs.LS 16S 5l "** kOSt ':'^ _-/r~ Ascona 4Klrs. Traveier 16D JI " -,'--" II \\ Ascona 5-drs. LS 16S J\_ - Rekord 4^lrs. LS 20 SVV _// Rekord s^Jrs. LS 20 SCaravan,
,_^^_ \X_. _-_r/ Rekord 5-drs.GL 23D Caravan

|____N Ril Rekord 4-drs. LS 18S 3
\Tm* mn?M _____ößS%______T____-_ Rekord 4-drs. LS 20 S jI I .Jf !I|-.^l-_!'J \m i^a_______ri Rekord 4-drs. LS turbo diesel J

- ~^ __-____r^____.«_____^____Vi ____^__n_r____nr___ra_r___r__r__r_i Senator ComfortPack 301, Ipg jj
■__■»- IPM_____^_____^______k^___^W ___^H___H mWM\Wm\Wm\WMWAVM SenatorLS automaat

HKV^B^_H|iK^___«a \mmTMmm7"- Ford Escort 1300 ' 1983-JW^^^ Ford Escort 3-drs. 1300Laser 3. ' Ford Sierra s^Jrs. 16L _
OPELS Kadett S-drs.LS 12S Caravan 1935 Ford Sierra 1600 3-drs. Laser \
Corsa 2-drs GL 12S i<«u Ïsadett5adett sHjrs'LS DCaravan 1985 Ford Sierra 20, Ipg 3-drs. Laser..... ï
Corsa 3-drsGL 12S .Jhu sadett5adett 3-<irs- LS 12S 19*6 Ford Sierra 20, Ipg, S-drs. User JCorsa 2-drs LS 12S .qii Kadett 3-drs. LS 13S i986 FiatPanda !
Corsa 3-drsGL 12S iq« Kadett 3-drs. LS 16D 1986 Flat Ritmo

!Corsa 2-drs GL 12S iqn. Kadett s_rs. LS 13S „ 1986 Renault9 J
Corsa 3-drs LS 12S . iq« . Kadett3-drs. LS 16D 1986 Austin Metro . J
ICorsa 2-drs LS 12S io« Kadett 4-drs. LS 16D 1986 Mitsubishi Galant 1600GL J
Corsa 5-drs GL .oo? Kade'l3-ars-GSI2O ln' 1986 Mitsubishi Lancer 1800diesel
Corsa 2-drs LS 10S ,q_| Kadett GT 13S 1986 BMW 316 \
Corsa 2-drs LS 12S '" "i 986

Kadett 3-drs. LS 12S 1987 Peugeot 205 GT cabrio "Corsa 3-drsGL 12S Jodc Kadett 3-drs. LS 16D 1937 nnpnK_-.DC IMDIIII CDCCorsa 3-drs. Sport 9!! Kadett3^rs. LS 18S 1987 P°"ROPE INRUILERS J
Corsa 5-drs. LS. "Z ?S! Ascona S^Jrs. LS 16S 1982 £ena""R4

■""-■ 4
Kadett 3-drs 13S Special .qS. Ascona 4-drs. LS 16Sautomaat 1983 f°L ?ï£2 300 *Kadett 2-drs. 12S Special „!, Ascona 2-drs. LS 13S 1983 bïni.., "'nï^..i *
SSSISS:ÏS.iSïïï,n.: {£ _^\"-^ "KffiS:»!!!,.:,..—111» 1978-1988 f ÈJËZIUIEBAKadett 3-drs. 16S automaat 1983 _____________________________________________B__^___________________p- ## a*f MWM LT~ r\ Mm»
Kadett 2-drs. 12S Special "" 1984 »fêß,«T_______________.__________i-1118818 I Ifcl Flfc f |/H
Kadett 3-drs. 12S Special 1984 ao+^ kT*W _^ « _^H MP
Kadett 5-drs. 13S Special i 984 # I mm9k\m Ë M mmmKadett 3-drs. 16D Special 1984 f±J LT^M^ _L _# ___T_r^ _€__#
Kadett 3-drs. LS 12 sT. Z~ZZ?SS CL#T #Kadett 5-drs. LS 13S i9Bs mmm mhjf m M M
Kadett 5-drs. LS 13S i9B_
jaS^f-1i1.3! — ]"« Edisonweg 5 - Echt - Tel. 04754-3555 - Industriepark De Berk

Kadett 3-drs. LSI6D [" 1985 Openingstijden ma. t/m vrijd. van 09.00-18.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Wegens omst. te k. pracht.
BMW 520 I, bj. '83 Wiegelra-
derstr. 12, B'rade.
Te k. FORD Fiësta bj. '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. '
Te k. VW Golf GTI bwj. '78food + extra's. Vr.pr.
’4250,-; Tel. 043-642494.
Te k. MITSUBISHI Galant2300 TD, bi. '82, i.z.g.st.
Mergelsweg 84, Heerlen.

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.
Wij betalen de hoogste prijs
voor uw AUTO, ook sloop.
Tel. 045-416239.
Te k. Opel MONZA, zeld-
zaam mooi, ’ 10.000,-; Ford
Sierra, '86, 5-drs., LPG,

’ 14.500,-; Opel Kadett Ca-
ravan, '81, LPG, ’4500,-;
Landrover diesel, '79,
’5500.-; 3x Ford taunus,LPG,'BO en '81, va. ’ 2000,-;
Fiat Panda, '81,’ 2500,-; VWScirocco. ’2500,-; Fiat 127,

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

Verhuur van: 4-f^^-Y(^^^ -f o-1 r_personenauto's Vailclf I 21 0,"
verhuiswagensJl iW (I A .L-l .. , __~, .. "
personen- 3Mfe^l_flß. '' ' ' inclusief 800 km.!
busjes f^i^jLP^rtmt ld Ge,d'9 van 15 december '88

. s
*— sfl.fl«ifl«ifl__________________________fl_______^M I

j Automobilisten vinden hun weg naar de Molensingel 1,Randwyck Maastricht :
1 < «'s^l i^'*l*T

r" «iiiiiiilHSr21*^!! __. een f^l^ onderdelenmagazijn en een ruime showroom en dat __ _ _ __. __ _____
__,

__ t
_____———■ V^^öiS^ SS 3 alles onder één dak. AT)T7T\T TJTTTC ,J___T^____k

I ' "__ll ___________Jr _-______|iifS_i_S___ !________[ Vaste klanten weten dat serviceverlening kwaliteit én nazorg 1 I | f' i \ Jk W1 _^d"^ 'BM^_f Ma-" mT__i BPfl i^^B al hoog in ons vaandel staan, maar in ons nieuwe onderkomen V_/_■_ -_L__l_L 1 J.___ \_^ _■_k-/

Sfcj^MpW | |iq I|K_B__________________B_____B M't i" i " j ii JU J 1 I '—>:"°^°**_LTVTirrfcE_--Bï^^ 1 ■ " "'
¥' \^m i . 1 i . —" "^^^^^^ r noft niccr \

MlloUulOrll Molensingel 1, wijk 29. Maastricht-Randwyck. tel. 043-612323. I^IBHBBK.'^ Jr



Ortief
VSfjL 's in feite bestemd voor de

*anse markt, maar de nieu-ilt^rteur heeft bij de eerste be-<j_9en met de fabriek kans ge-
i^e auto ook voor Nederland
OtC'Se». Het interieur van de

Door de gebruikte

stoffen bekleding met speelse kleur-
stelling, wordt dit nog eens geac-
centueerd. Het eenvoudig uitge-

voerde dashboard, met duidelijk
zicht op de meters, ziet er verzorgd
uit. Het instrumentarium is overzich-

telijk gerangschikt. Jammer, dat een
intervalstand voor de ruitewissers
ontbreekt op deze verder zo com-

plete wagen. Door de stand van de
stoel is het instrumentarium echter
niet optimaal onder handbereik van
de bestuurder. Met die stoelen zijn
we dan ook aanbeland op een punt
van kritiek. De zit op de lengterich-
ting verstelbare voorstoelen is hard,
te hard. Tevens laat de - niet traplo-
ze - verstelbaarheid van de rugleu-
ningen te wensen over. Op het punt
van zitcomfort zijn de stoelen in de
45a en 55a meer op hun taak bere-
kend. De ruimte vóór is ruim vol-
doende, de hoofdruimte voor passa-
giers op de (neerklapbare) achter-
bank is goed, de beenruimte houdt
niet over. Het neerklappen van de
achterbank is simpel. De extra ruim-
te is evenwel wat moeilijk te bela-
den door de hoge instap.

Motor
De Yugo 65a is uitgerust met een 1.3
liter motor met bovenliggende nok-
kenas. Het vermogen bedraagt 48
kW (65pk) en dat is goed voor een
top van ruim 150 km/uur. De strak af-
geveerde auto nodigt uit tot sportief
rijden, dus op toeren houden is het
devies. De acceleratie van'stilstand
tot 100 km/uur vergt 14 seconden. Al
met al fraaie cijfers voor de 65a. De
schakeling van de vijf versnellings-
bak gaat soepel. De vijfde versnel-
ling is echter minder nauwkeurig en
vraagt oefening van de berijder. De
koppeling is soepel, maar komt iet-
wat abrupt in.

Stabiel
De voorwielophanging is van het
McPherson-type, achter is de vering
onafhankelijk met stabiliserende
dwarse bladveer. Opvallend is dat
de rechtuitstabiliteit van dit 3.94 me-
ter kleine autootje zo goed is. Onef-
fenheden in het wegdek en zijwind
deren de 65a nauwelijks. Die koers-
vastheid uit zich ook in het bochtge-
drag. De besturing met het spaak-
stuurtje is licht en direct. Yugo heeft
met de 65a een zeer aantrekkelijk
geprijsde auto op de markt ge-
bracht. Qua vormgeving wellicht
niet meer helemaal van deze tijd,
maar ontegenzeglijk met een eigen
gezicht. De rijeigenschappen zijn
prima, de binnenruimte is voldoen-
de. De wagen is met een prijskaartje
van net onder de zestien mille zeer
compleet uitgevoerd (o.m. sportvel-
gen, luxe bekleding). De rijeigen-
schappen zijn, zoals gezegd, prima.
Het brandstofverbruik is netjes voor
een auto in deze klasse. Wie een
auto zoekt onder de zestien mille
(het opstapmodel 45a is leverbaar
voor 12.295 gulden) komt al snel te-
recht bij de kleine Japanners en de
produkten uit de Oostbloklanden zo-
als Lada en FSO en het Tjechische
Skoda.

Eerste van de acht dealers in Autoparc Maastricht

Auto-Kleijnen opent
derde vestiging

Veertien jaren al wordt het Ja-
panse automerk Mitsubishi in Ne-
derland geïmporteerd. Bijna net
zo lang is Auto-Kleijnen dealer,
met vestigingen in Heerlen-
Noord en Kerkrade-West. In het
Autoparc Maastricht wordt van-
daag de derde vestiging in ge-

bruik genomen. In dat autocom-
plex bij het MECC figureert Auto-
Kleijnen als eerste 'depot. Me-
dio voorjaar dienen er acht be-
drijven operationeel te zijn.

Volgens bedrijfsleider Welzen
wil Auto-Kleijnen de goede naam

ook in Maastricht en omgeving
waar maken. Vanafde Colt tot het
topmodel Sapporo zullen er alle
Mitsubishi's worden getoond.
Dus ook de terreinwagen Pajero
en de bedrijfswagen L 300. Naast
de verkoop van nieuwe auto's zal
er tevens aandacht worden be-

steed aan verhandeling van ge-
bruikte wagens. Dit gebeurt ech-
ter niet bij Auto-Kleijnen maar in
de Centrale Hal van Autoparc
Maastricht. Daar worden name-
lijk tweedehands auto's van alle
dealers in Autoparc Maastricht
gezamenlijk aan de man ge-
bracht. In het Mitsubishi-dealer-
schap zélf zal aandacht worden
besteed aan onderhoud, APK-
keuring, schadeherstel, onder-
delenvoorziening- en accessoire-
verkoop, leasing, verzekering en
financiering besteed.

De opening van Auto-Kleijnen in
Autoparc Maastricht gaat ge-
paard met Open Dagen. Van-
daag, morgen en maandag (28
november).

Renault 19
binnenkort
in Nederland
Komende maand doet een
in veel opzichten
opmerkelijke Renault zijn
intrede op de
Nederlandse markt, de
Renault 19 namelijk. Hij is
leverbaar met vijf
verschillende motoren,
waarvan er drie geheel
nieuw zijn, in een groot
aantal versies. Hij is goed
gebouwd en wordt nu al
geroemd vanwege zijn
rijke uitrusting, rijcomfort
en enorme bümenruimte.
Wereldwijd zijn er liefst
zeventig verschillende
19's, waarvan er 24 naar
Nederland komen.

Yugo 65a, oude bekende
met nieuwe techniek

t*a

grote nieuws is er
fet bij Yugo. Natuurlijk,
f^eft sedert juni met het in
P^g gevestigde Yugo Ne-
?^ B.V. een nieuwe, en-gste importeur met een
i. 9ewijzigd dealemet. En
" werd het vertrouwde

uitgebreid met een
J type, de 65a. Maar ko-

■ voorjaar is het werkelij-ks te verwachten. Yugo
met een zeer westers

wagen op de prop-
|-°t aan die tijd moeten we
J^ nog even doen met een
'gekende, zij het met ver-
u^e techniek. De recente-Qt9ebrachte 65a.

L^Yügo 65a is te zien dat hij

i^eks afstamt van de Fiat 127.pellen tonen al vele jaren ge-
t met dit uit produktie gepo-
3aanse model. Een niet on-
pik voordeel van deze in li-
gefabriceerde 'Joegoslaaf is

l* dat de techniek door enj^kend én vertrouwd raakte,
jokten doen zich dan ook
i^er voor. De basis-vormge-
l echter al ruim twintig jaren
l uit de tijd dat aerody-
j log geen gemeengoed was
l Automobielindustrie. Deson-
j de vormgevers in Kragu-
ltr met het verstrijken van de
gelijk in geslaagd het model

eigen gezicht te geven.
heeft Yugo een weliswaar

\' maar min of meer vaste
h°P de exportmarkten van
E? (met name Engeland) en

verworven.

<T|6rtand daalde de verkoop
i- eerste negen maanden van
cl ruim vijftig procent ten

6 van dezelfde periode in het
"'S» de 'aar" Bi' zon tanende(gelling is een kanttekening
% ts" e van een an~

,^orteur zat er al geruime tijd
*Colnen*maar **et ang op zien
| J- De verkoop van het merkkr merkbaar onder geleden.
Klll^, maar enthousiaste teaml^9o Nederland, is druk doen-
i(6 dealernetwerk meer up-to-
tvJfiaken. Verkoopleider Heijt-
&t veel van zijn merk en
fcb' ..Wij hebben ons tot doel
&tr_?m een marktaandeel van

te behalen. Dit niet al-
Sg et de bekende Yugo-typen
Vli 6n a maar °°k met <*e te

len nieuwe modellen".

m iugo böa, meer eigen gezicht.

" Interieur Yugo 65a oogt sportief.

auto

Replica
Mitsubishi

.' vijftig jaren geleden ont-'^lde Mitsubishi de PX-33,
"an de eerste auto's met
*ielaandrijving. Deze

is thans in origine-
**t herbouwd en doet vro-

aan rally's. Uiteraard is
13ebruik gemaakt van mo-
te materialen die heel licht,
'toch ijzersterk zijn. Ver-
gift een krachtige 2.6 liter
*notor deze rally-auto aan,
'door de oldtimer een top

l'9o km/uur kan halen.

9.000 kilometer lange

* Australië leverde Doug
j^t met deze PX-33 een
*" Plaats op in een veld vanhonderd deelnemers. Het

de bedoeling om deze re-

' met vierwielaandrijving
toeciaal aangepaste vering- rally's, bij sportieve eve-
j*|ten in te zetten. Mogelijk

i^i in de komende Parijs-
ook van de partij is.

AUTOBOEKEN-
PARADE

Een jaarlijks terugke-
rend pakket vernieuw-
de informatie vormen
autoboeken die thans in
de boekwinkels liggen.
De jubileumuitgave van
Kluwer is de twintigste
editie van Auto Test 89;
een werk van 544 pagi-
na's dat 29,90 gulden
kost. Eindredacteur
Harry Eskes heeft een
gedegen en uitgebreid
overzicht gemaakt van
alle in België en Neder-
land verkrijgbare per-
sonenauto's. De nodige
testverslagen en tech-
nische onderzoeken, in
samenwerking met de
HTS voor Autotechniek
in Apeldoorn, komen
naast algemene verha-
len, gedocumenteerde
modellen, prijslijsten
en toelichtingen aan
bod. Het enige dat
steeds weer opvalt is
het logovan Autotest op
de auto's dat zich niet
leent voor zwart/wit fo-
tografie.

Een gelijkwaardig
werk, met het tweede
lustrum achter de rug, is
het Autovisie Jaarboek
89. Het boek is ditmaal
geheel door de redac-
tie van het gelijknamige
tijdschrift samenge-
steld. Dit betekent ein-
delijkeens andere in-
leidende tekstjes bij de
merken en zowaar een
boeiend verhaal van
negen pagina's van de
hand van de eigen
hoofdredacteur. Prima
naslagwerk van een
perfect team medewer-
kers dat terecht een
Nederlandse auto van
Donkervoort op de om-
slag heeft gezet. Dit
boek telt 552 pagina's
en kost 32,50 gulden.

Auto '89 is net zo oud
als het vorige boek-
werk, alleen lang niet
zo indrukwekkend en
uitgebreid. Wel in
handzamer formaat, het
boek biedt een globale
indrukvan de meest
gangbare modellen. Op
368 pagina's heeft Fred
van der Vlugt meer dan
280 auto's overzichte-
lijk gerangschikt.
Nieuw zijn de Minites-
ten van zestien populai-
re middenklassers, de
pagina's onder de noe-
mer 'Altijd nieuws' zijn
zeer de moeite waard.
Van der Vlugt tipt ken-
nelijk de Opel Veetra
als 'Auto van het Jaar',
die staat danook op de
omslag. Auto '89 kost
19,95 gulden.
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*mi\ AUTOVERHUUR
C 1 OOK IN HEERLEN!!
\r irIj,. ' Korte en lange

in- en exclusief's.
Lerstraat-Noord 20
y' HM HOENSBROEK

(ADVERTENTIE)

De RENAULT 19
vanaf morgen in onze showroom.

Maak een proefrit.
Zondag kijk- en rijdag.

.... De Renault-dealer voor
/»%. Renault KeireS Kerkrade, Landgraaf e o

BBA 'Mm __r _/ i J_t -_____________^"^_ \' \ fll

HL Jf* ___________PH'"aai SS BW flfr_____^ ■] -
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OPEL BERGSTEYN
staat altijd achter U, in geheel Zuid-Limburg
en nog verder ook

Verkoop - Service - Garantie
Gespecialiseerd in alle Opel-sportartikelen
zoals: m OPVOERKITS

" SPORTWIELEN enz

ST tij ÈMFtGSTÊYN
OFFICIEEL OPEL DEALER

Rijksweg 61 - Berg en Terblijt - Telefoon 04406-41700

A OFF. DEALERI «MITSUBISHI I
autobedrijf w. kees

SCHINNEN - TELEFOON 044931721

1 gebruikte auto's r-v
ongebruikelijk goedl

Mitsubishi Galant 1800GLX turbo diesel '87
MitsubishiGalant 1800 GL turbo diesel '85
Mitsubishi Galant 2000 GLS '86
Mitsubishi Lancer 1800 EL diesel '84
Toyota Corolla 1.6 liftback '85
Peugeot3osSß '83 r-v| VW Santana diesel '85

Diverse goedkope inruilers

*fflRII VAR 1 Met BOVAG-9arantie

Bij Crombagü!
Legend coupé bl. metall. 6000 km '88
Accord 2.0i EK ant. grijsmetall. apart 30.000 km '87
Accord 2.0 EX Ipg nieuwstaat 70.000km '86
Accord 2.0 EX 10.000km bl. metall '88
Integra bronsmetall. 37.000km '87
Civic (demo) 4000 km bl. metall '88
Civic 1.3 Luxe 5-bak metall.af 24.000km 2x'B4
Civic 1.5S zilver nieuwstaat!! '84
Prelude 1.8 EX rood 50.000 km '85
Prelude Amer. uitvoering rood '81
Jazzrood nieuwstaat! '85

Crombag auto's bv
Off. Honda-dealer! 92830

off. onderdelenverkoop! Snel service!
APK-keuringsstation!

Inruil, keuring, financ!
Alle nieuwste types in onze showroom!

Rijksweg Zuid 236, Geleen
Verder ± 80 luxe Combie- en bestelauto's!

Golf 1600 cc comfort
3-deurs, 1987, extra's: getint glas, centrale portiervergren-
deling, atlasgrijs metallic, van binnen verstelbare spiegels,
midden-console, GTI-achterklepspoiler, 14.000 km.

VW Golf 1600 diesel '86
j 62.000 km, Veneken-prijs ’ 16.900-

VW Passat 1600 cc
j 5-deurs, blauw, 17.000 km, november '87

Audi 100 2.0 E
zermatzilver, april '88, getint glas, centrale vergrendeling,
radiovoorbereiding enz.

Nissan Cherry 1.3 GL '86
55.000 km, wit

Geopend ma. t/m vr. van 9.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

88214 Donderdag koopavond tot 21.00 uur

1

VOORBEELDEN...!!!???

OPEL CORSA CITY 12N van f 17.500-voor 15.995.-
OPEL KADETT 13 NLS VAN ’ 23.305, VOOR 20.685.-
OPEL ASCONA 4drt.tnviBS VAN 129.339,V00R 25.995.-
OPEL OMEGA 4-dn. i.as VAN f 35.426, VOOR 1 38.995.-1

Prijzen zijn mcl. BTW- exclusiefafleveringskosten èf 398,-

KOM NAAR ONZE SHOWROOMS. OP ALLE OPEL-MODELLEN

Nu bijdm off. Opet-demlen
AUTOBEDRIJF AUTOBEDRIJF

UiCl/ÏIIiJb.V. LO VENmmm b...
Haefland 2 - Brunssum Telefoon 045-257700 O.L Vrouwestr. 89. Kerkrade Tet. 045-453030

___. i . '

1 jaar garantie
op al onze Leeuwekeur-occasions

’6000,--’ 10.000,-
Subaru Justy SL
Citroen Visa, rood
Ford Escort, blauwmet.
VW Jetta, als nieuw

’ 10.000,--’ 15.000,-
Peugeot 305, zeer mooi
Volvo 340 D, blauwmet.
Talbot Horizon GL 1.5
Peugeot 205 Accent
Peugeot 205 GR 1.3, 5-bak
Opel Kadett 1.2 SB5

I ’ 15.000,--’ 20.000,-
Opel Corsa, 4-drs., 7000 km
Opel Kadett, '86, zilvermet.
Peugeot 205 GR, zeer luxe

IFord Escort 309, '87, 21.000 km
Peugeot 309, 2- en 4-drs.
Citroen Visa D, 4-drs., rood 92739

Boven ’ 20.000-
Peugeot 205 GTI, 115 pk, zwart, als nieuw

Tijdelijk aanbod tot 30 november 1988
Renteloze financiering van 12 mnd. of 36 mnd.
tegen 7,6%.
Info afd. verkoop

I Peugeot Collaris
Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202
Uw Peugeot-dealer met de beste service.

BMW^OCCASIONS
3 serie
BMW 315, beige 77.000 km 1982
BMW 320 aut., grijsmet. div. ace. 1981
BMW 316, rood 58.000 km 1985
BMW 316, wit 73.000 km 1985
BMW 316, groenmet. 27.000 km 1985
BMW 316, blauwmet. 40.000 km 1986
BMW 318 i, groenmet. 30.000 km 1984
BMW 318 i, wit 36.000 km 1985
BMW 318 i, 4-d., diamantmet. 50.000 km 1986
BMW 320 i, blauwmet. 32.000 km 1985
BMW 320 i, wit 16.000 km 1986

5 serie
BMW 525 i, bronsmet. 80.000 km 1985
BMW 524 TD, blauwmet. 75.000 km 1986
BMW 524 TD aut., grijsmet. 100.000 km 1986

7 serie
BMW 728 i aut., blauwmet. 20.000 km 1986

SUPERAANBOD
BMW 316 8-84 74.000km blauw ’17.900,-
BMW 316 8-84 96.000 km rood ’18.750,-
BMW 316 2-85 73.000 km wit ’19.900,-
BMW 316 1-85 58.000 km rood ’ 21.000,-
BMW 324 D 8693.000 km blauwmet. ’29.750,-

-92*. AUTOHISTORIE BEKEND

| BMW MAAKTRIJDEN GEWELDIG

Te k. goed onderh. FORD
Taunus 2.3 Ghia, bwj. '81,
gr.metal., trekh., sunroof,
radio/cass., auto is
wint.klaar. Te bevr. Kerke-
veld 8, Bocholtz. Tel. 045-
-441172.
Tek. TOYOTA Starlet, bwj.
'79, APK 10-'B9, pr. ’ 1300,-.
04490-22529.
Te k. ALFA33 1.5, kl. bruin,
l.m. velgen, pr.n.o.t.k. Tel.
04490-15464.
Te k. Ford FIËSTA 1.1, bwj.
'82, i.z^g.st, vr.pr. ’5500,-.
In de Cramer 50, Heerlen.
Te k. BMW 733 I, met alle
extra's, APK-gek., in z.g.st.,

’ 3900,-. Broekstr. 62,
Schinveld, na 16.00 u., zat.
hele dag.
PEUGEOT 305] TórT,
rood, bwj. eind '82, pr.
’4950,-. Tel. 045-318033.
Te k. KEVER 1303, bwj. '73,
APK -'89, vr.pr. ’3000,-.
Tel. 045-457037.
Te k. weg. overcompl. Opel
ASCONA, 4-drs. met
schuifd., bwj. '80. Tel.
04490-45218.

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; Fiësta '85; Ka-
deet GLS '85; Sierra '85
3-drs. Deumens, Haefland
20, Brunssum. 045-254482.

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. 4 magnesium WIE-
LEN met nw. banden, voorFord Granada. Tel. 045--723968. 'Te k. EEND 2 CV6, bj. '80,
APK '89, vr.pr. ’ 1100,-. Tel.
045-225904.
Te k. 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.
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.I ■ —■ ■ —i'

®STER GARANT n , n , . . JI ■ | De nieuwe klasse voor de nieuwe eigenaj
I MAASTRICHT I 1 HEERLEN: 1 I GELEEN:
Merk Type Bwjr. Nieuwpr. Onze pr. Merk Type Bwjr. Nieuwpr. Onze pr. Merk Type Bwjr. Nieuwpr. OntfJ
Mercedesßenz 300SE '86 ’135.000- ’62.500- Mercedesßenz 300 D '87 ’ 96.700- ’72.500,- Mercedesßenz 380SE ;85 ’148.000- ’75
Mercedesßenz 230 E '85 ’ 79.150- ’47.500,- Mercedesßenz 300 D '87 ’110.700,- ’77.500- Mercedesßenz 260 E 86 ’ 91.000,- ’6*
Mercedesßenz 200 D '87 ’ 68.000- ’54.000,- Mercedesßenz 300 D '86 ’113.000,- ’69.500- Mercedesßenz 190 E 85 ’ 64.500- ’3/-?
Mercedesßenz 200 D '87 ’ 66.000- ’52.500- Mercedesßenz 190 D '86 ’ 64.400- ’42.500- Mercedesßenz 300 D 86 ’ 92.000,- ’^ï
Mercedesßenz 200 D '85 ’ 71.000- ’40.250- Mercedesßenz 190 D '86 ’ 65.800- ’41.500- Mercedesßenz 200 D 85 ’ 72.000- M£
Mercedesßenz 190 D '86 ’ 63.200- ’42.500- Mercedesßenz 190 D '85 ’ 64.400,- ’36.000- Mercedesßenz 190 D 86 ’ 65.000- fV'
Mercedesßenz 190 D '84 ’ 62.500,- ’29.500,- Mercedesßenz 190 D '85 ’ 62.000,- ’34.500- "rce^es Benz 190 D 86 ’ 65.000- ’4/*
BMW 324 D '86 ’ 52.500- ’29.900- Saab 90 '86 ’38.000- ’21.750- Mercedesßenz 190 D 86 ’ 64.000- ’42-
Renault 25 V6i '86 ’ 66.500- ’32.500,- Renault 25TS '86 ’ 41.000,- ’23.500- Vofoo "GLE,fZ * ff--*»" 1%
AlfaßomeoGuilieta 2000 '85 ’ 36.500- ’15.750- Seat Ibiza 1.2186 ’ 17.000- ’ 9.500- *°^°SJerra

3*° ,g /
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f^ |ft JH pi Wm^ mWfi^% De eni 9e officiële MERCEDES BENZ-dealer in Zuid-Limburg met vestigingen in

Imffl MM !■ MAASTRICHT - Akersteenweg 10 - Tel. 043-613200
IWI &___■ HEERLEN/HOENSBROEK - Wijngaardsweg 55 - Tel. 045-224800

%0 ■W ■ ___■ ■_■ ■ GELEEN - Rijksweg Nrd. 125 - Tel. 04490-46333
J

Te k. VW GOLF diesel, bj.
9-'Bl, i.z.g.st., ’6750,-. Tel
045-316940.
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.
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. '17..
Vr.pr. ’6000,-. 045-461870.
Te k. VOLVO 343 DL bj.
'80, km.st. 97.000. Vr.pr.

’ 3700,-. Inl. tel. 045-320310.
Na 17.00 uur.
T.k.BMW 320 6 cyl. '80, get.
gl., antrac, LPG, mooi en
goed’6250 -" Fiat 127 C 9003-drs., t. '83, mooie auto
’3950,-. 04498-54651. Na 14
uur.

■^9 I r4T_______rT__r_/^_____P7__?^sK_______R^^______.^^^_^
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Automobielbedrijf _^&JOTÖ£^^«^^x^>«^«/ TZ—_ .. f___^, 4
EA K O701 F —ï* SANDERS
r""*^" ■^^^"^^»fc Autocentrum SANDERS BV Akerstraat 128 \_Edisonstraat 23, nabij draf- en renbaan Schaesfaerg-Landgraal. teleloon 045-321088 Brunssum. tel. 045-251644
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besturing als de andere 3235.
De speciale constructie van het

motorblokzorgt voor een zeer ge-
lijkmatig brandstofmengsel.
Waardoor de 323 diesel uitste-
kende prestaties combineert met
zeer gunstige verbruikscijfers.

Ook het interieur van de 323
dieselisnet zostilenluxeals datvan
deandere 3235. Kortom, er is hele-
maal geen verschil meer tussen de
diesel-en de benzineversie van
de Mazda 32 3. Op debrandstof en

goede wegligging en soepele Ergonomisch ontworpen dashboard. detype-aanduiding na, natuurlijk.

Er is gewoongeenVerschil.
DEiN^ZD\3gJ.7DIESEL
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DE MAZDA323 DIESEL WORDT STANDAARD GELEVERD METEEN VIJF-VERSNELLINGSBAKALS HATCHBACK VANAF FL. 27.495.-, ALS SEDAN VANAF FL. 29.695,-EN ALS ESTATE VANAF FL. 29.79* f

ER IS AL EEN MAZDA323 VOOR FL. 20.995,- PRJJZEN INCLUSIEF BTW(WIJZIGINGENVOORBEHOUDEN). 'AFLEVERINGSKOSTEN FL. 395,-. 6JAARCARROSSERIEGARANTIE IMPORTEUR: AUTOPALACE DE BINCKHORST BV, DEN HAAG. TEL. 070- 489400 '— —— . 'r
I r— 'i

i1... tiém^iA^m ] LOVEN HEERLEN B.V. .Uinf UCaÈCI m Palemigerboord 401. Heerlen
""^"■■«"" |„ ...■j Telefoon 045-722451 ~1 AUTOMOBIELBEDRIJF H. DRIESSEN 1 AUTOMOBIELBEDRIJF HENSGENS B.V. T 1 AUTOBEDRIJF A. CAUBO B.V. JMaastnchterlaan 22"26- Beek Kruisweide 3. Nieuwstadt Langheckweg 2 KerkradefcESS- Teleloon 04402-71920 bwrd Telefoon 04498-53055 L'-'-vl Telefoon 045-464646 'i

~ AUTOMOBIELBEDRIJF N.H. VAN LIJF ~| AUTOBEDRIJF LEYMBORGH "1 RADREMA AUTO'S l
~ ~ *''"*ent>e<Q '38 Messen Bornerweg 5-8. Limbricht Galioenweg 73 (Beatrixhaven). Maastricht »Ui______i Telefoon 043-642697 | „.,..,, Teleloon 04490-15838 TT-rnr Telefoon 043-632250 .
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HEERLEN - Winkeliers en bewoners van De Bok in Heerler-
heide zijn woedend dat het Heerlense college besloten heeft in
een leegstaand pand aan deBokstraat, een methadon-verstrek-
kingspunt te vestigen. Woensdagavond kregen de omwonen-
den een brief in de bus van wethouder Jos Zuidgeest waarin
deze bekend maakt, dat hetConsultatiebureau voor Alcohol en
Drugs (CAD) in het pand Bokstraat 59 methadon gaat uitdelen
aan verslaafden. Dit wordt het vijfde verstrekkingspunt in de
Oostelijke Mijnstreek. Er zijn er al twee in Heerlen (Valkenbur-
gerweg en Ruys de Beerenbroucklaan) in Brunssum en Kerk-
rade.

Van onze verslaggever

Verder wijzen zij GS erop dat de ge-
meente voorbij is gegaan aan offer-
tes van bedrijven die voor een be-
duidend lagere prijs het kabelnet
willen aanleggen. Verwonderd is de
groep ook over het feit dat de ge-
meente zich voor ruim een miljoen
gulden garant stelt voor een project,
waarvan straks Gulikkers eigenaar

Verwonderd

burgemeester P. van Zeil
toangt vanavond in Auberge
Rousch in Heerlen de eerste
*o-tape van defilm over oud
'rien. De film is gemaakt
r Herman Haenen die devi-
üan Van Zeil zal aanbie-

" De presentatie wordt opge-
*erd door het salonorkest
_e. Geïnteresseerden kun-
fiog plaatsen d 15 gulden
Averen door te bellen met de
krge.

ookworst
'et doen van boodschappen
°or hem geen alledaagse ge-
ftenis. Als het al moet gebeu-
i dan staat bij voorbaat vast

hij of met teveel of met te
"iq naar huis komt, danwei
boodschappen die feitelijk

r iemand anders bedoeldf- Het behoeft geen nadere
Fgumentering dat de man
*U.estie een hekel heeft aan
"^schappen doen. Maar gis-
**i begaf iiij zich dan toch

een grote supermarkt en
"'ad zich heiligvoorgenomen
*ens geen fouten te maken.

' had thuis al een gulden in
* zak gestoken zodat hij niet
"eer met een tientje naar het

zou moeten
Ji om aan wisselgeld te ko-
"■ zodat hij tenminste met een
**etje de supermarkt binnen
kunnen. Hij had er ookvoor

" meer kleingeld gezorgd, zo-
H 'lij na het doen van de bood-
fappen ook parkeergeld zou
"ben. In de hal van de super-
lrfct moet namelijk het. par-

via automaat vol-
vn worden, anders kom je
J zn lang-zal-ze-leven niet
*r uit de parkeergarage die
11 de supermarkt vast zit.
?d voorbereid ginghij dus de

binnen. Zonder noe.-
uooruaüen reed

ihet zijn karretje rond. Hij
zondermeer welke kaas hij

Jest hebben en hoeveel. Geen
£eur van: welk afwasmiddelF il weer, nee kordaat en zelf-f^ust smeet hij de meest dure
pir wel naar citroen ruiken-
Jlacon in het wagentje in de
rjenschap datjevoor dit merk

JJUiat meer betaalt, maar het
!*t veel langer mee dan de

Zuurkool en gehakt
*ocht en eenrookworst, brood.kattevoer. Daarna richting
>sa. Hij kon tevreden zijn,

ging alles goed. Even
ft hij in het wagentje. Kan ik
ph' betalen of moet ik een gi-
ietaalfcaart uitschrijven?K» dat gaat cash. En zowaar,
P^at de cassière alles had
r^gesiagen kon hij inderdaad
"* de in zijn portefeuille aan-

bankbiljetten betalen.

f" inpakken die handel en
P weg. Kijk zo hoor je bood-
?Qppen te doen, fluitje van
r cent. Tijdens het inpakken
£kt hij zich opeens een hoed-
'£ij zijn boodschappen liggen
*erookworsten. Dat kan niet,
*"et hij bij zichzelf. Dat is on-
gelijk! Ik heb vandaag per-

[j_ boodschappen gedaan,
*js is fout gegaan. Maar hoe
**■ het dan dat er twee rook-ysten liggen. Js deze mis-ken van 17", vraagt hij de me-?üw die achter hem staat, ter-
»' hij enigszins driftig een
'"«t-jorst de lucht in steekt.
j
*e '. zegt deze mevrouw en ze
' er geamuseerd uit, „die is

*' van mij." De man twijfelt
zichzelf, zou hij dan toch

Je in plaats van één „O,
'teer", roept opeens de cassiè-
| >,die rookworst krijgt u ca-Q-U als u voor dertig gulden
rüschappen doet. Die heb ik
'Uu. boodschappen gelegd."

Vreemd
.Sen vreemde mededelingen
P-isteren tijdens het journaal

Sinterklaas ging op
r*oek bij studenten die de uni-
citeit bezet houden in Am-
C~dam en sprak daar met degenten en met leden van het.*ege van bestuur die toeval-
* ook net op visite waren. JeJ^kt dan toch automatisch,
Pl moet Sinterklaas daar
\jjpi-lijk. Die man heeft het nu
\ph veel te druk met pakjes ma-
L7l en gedichten schrijven? Wat
LJjft.de Sint te maken met stu-
iï^-ten-problemen. Of was del^t een afleidingsmanoeuvre
$ls ooit ook al eens gebruikt
L* de ontruiming van eenL^afcpand in onze hoofdstad.le weet.

Postduivenelub
op zwart zaad

KERKRADE - De
overkoepelende or-
ganisatie van de
Kerkraadse postdui-
venverenigingen zit
op zwart zaad. De
erfgenaam van de
onlangs overleden
penningmeester
weigert tot op de dag
van vandaag 767 gul-
den uit de vereni-
gingskas over te ma-

ken aan de overkoe-
pelende vereniging
'district Roderland'.
De heer Laven van
'Roderland' kent de
juiste reden van de
weigering niet.

„Ondanks de geld-
zorgen die we heb-
ben door het overlij-
den van onze pen-
ningmeester kunnen

we toch aanstaande
zondag een show or-
ganiseren", stelt hij.
In het verenigingslo-
kaal van de postdui-
venvereniging Gou-
den Wieken in café
De Hoots in Kerkra-
de zal vanaf 10.00
uur de jaarlijkse
show beginnen. La-
ven zegt de show te
hebben kunnen or-
ganiseren dank zij
enkele sponsoren
die op devalreep be-
reid gevonden wer-
den een duit in het
zakje te doen.

Volgens wethouder Zuidgeest is
Bokstraat 59 geschikt als metha-
donverstrekkingspunt omdat het
pand niet in een woonwijk ligt,
maar langs een drukke weg. Het
pand ligt niet achteraf, maar direct
aan de weg. De methadonverstrek-
king zal binnenkort beginnen op
werkdagen tussen 13.30uur en 15.30
uur.

Wapenen tegen 'superrnarktbrood'

Echte bakker niet bang
voor prijzenoorlog

de vraag naar ambachtelijke brood-
soorten toeneemt.
„Al verkoopt men het brood bij de
grote kruidenier op de hoek voor
één gulden, de echte bakker blijft
bestaan", vertelt Diederen. Hij zit
reeds 30 jaar in het vak en deed er-
varing op bij liefst 30 verschillende
werkgevers.

Zoals ook bij de eerdere plaatsen
waar methadon verstrekt wordt,
heeft geen inspraak plaatsgevon-
den. Wethouder Zuidgeest zei hier
al in een eerdere instantie over:
„Niemand wil zon verstrekkings-
punt, of een slaaphuis of zoiets bij
zich in de buurt. Er zullen dus altijd
bezwaren komen, inspraak heeft
weinig zin. Hot is beter zon plaats
aan te wijzen en daarna met de om-
wonenden te gaan praten."

van plan ben teopenen. Als ik gewe-
ten had wat me boven het hoofd
hing was ik aan dit alles niet begon-
nen," zegt E. Kremer, volop bezig
met de renovatie van friture De
Bok, diehij over piet al te lange tijd
wil openen.
Lonka van Eeghen heeft een schoe-
nenwinkel in de buurt. „Wij hebben
hier al 75 jaar lang de zaak. We heb-
ben al zoveel ellende gehad in de
buurt. Ik kan U niet vertellen wat
we hier al allemaal in onze portiek
zijn tegengekomen. Een eind ver-
derop, aan de Pappersjans wemelt
het ook van de junks als dit er ook
nog bijkomt dankunnen we het wel
vergeten," zegt ze.
De heer J. Patelski van de gelijkna-
mige woninginrichting is helemaal
radeloos. Veertien jaarlang heeft hij
zijn zaak aan de Bokstraat, hij wil
het hele pand als winkel inrichten
en heeft daarom tegenover zijn win-
kel een huis gekocht. „En nu ont-
zegt de gemeente mij het recht om
hier mijn boterham te verdienen.
Alles wordt minder waard en ik zie
er van komen dat niemand meer in
de winkels komt. Ik vind het ver-
schrikkelijk, voor die verslaafden
doen ze alles, maar de man die
netjes zijn belastingen betaalt, die
probeert keurig te leven, wordt op
deze manier gepakt."

Een storm van woede en veront-
waardiging is opgestoken in de
buurt. Zowel de winkeliers om het
gewraakte pand, alsook bewoners
van huizen ertegenover zijn ontzet-
tend kwaad. „Jarenlang hebben we
hier de ellende gehad van die bar
Groofin. Dat is net achter derug en
nu dit. Ik heb vorige week vrijdag
mijn zaak geopend, er veel geld in
gestoken en dan krijg je dit," zegt
Arend Boesveld, die net een week
lang een splinternieuwe bruinings-
studio aan de Bokstraat heeft.

Woedend

„Bij mij zijn ze een nieuweoven aan
het installeren in een friture die ik

„Tegenover mijn zaak ligt zon be-
drijf datbroden kan aanbieden voor
stuntprijzen. Maar ik weet ook
waarom. Omdat ik 's nachts vroeg
uit mijn bed moet, zie ik de vracht-
wagens dikwijls stoppen aan de
overkant. Honderden broden staan
daar soms uren voor de deur."

All Starmans runt al 28 jaareen bak-
kerswinkel op de Heerlerbaan. Ook
hij maakt zich geen zorgen.Van onze verslagggever

HEERLEN- De 'echte' warme bak-
ker maakt zich allerminst zorgen
voor de toekomst. Ook als de mini-
mum-broodprijs met ingang van 1
juli 1989 wordt afgeschaft. Kwali-
teit, natuurlijke versheid en een
breed assortiment aan broodsoor-
ten zijn de wapens waarmee de vak-
man de dumpprijzen in de meeste
supermarkten gaat bestrijden.

JosDiederen, brood- en banketbak-
ker in Schimmert, is des duivels
over de negatieveberichten van zijn

'vakbroeders' waarvan er volgend
jaar duizend met het faillissement
worden bedreigd.
„Allemaal flauwekul. De bakkers
die stoppen hebben andere redenen
dan dieeeuwig durende concurren-
tiestrijd. Sommigen vinden geen
opvolger, gaan met pensioen of zijn
ziek."
De echte bakker heeft volgens Die-
deren niets tevrezen omdat de klant
eisen stelt aan de kwaliteit en geen
brood wil dat door computers wordt
gefabriceerd. Patrön Vroemen gaat
de zaak zelfs fors uitbreiden omdat

De Heerlense Leny Moonen blijft|
het brood kopen bij deechte warme
bakker: „Ik betaal graag vijftig cent
meer voor een kwaliteitsbrood,"
zegt ze gedecideerd.

Auto's gestolen
HEERLEN - In de gemeente Heer-
len zijn gisteren opnieuw drie
auto's gestolen, die geparkeerd
stonden bij/aan respectievelijk het
ziekenhuis De Wever, motel Ter-
worm en de Anjelierstraat. Een
van de auto's, een Mercedes, was
drie dagen oud en vertegenwoor-
digde een waarde van bijna zestig
mille.

daar vandaan. Waarom zetten ze
hier in de buurt niet gewoon een
bus neer van waaruit methadon ve-
strekt wordt, dan is het minder defi-
nitief dan zon huis," klaagt een
moeder in de buurt. De bewoners
van de huizen aan deBokstraat heb-
ben inmiddels een advocaat in de
arm genomen en een brief opge-
steld die naar het gemeentebestuur
gestuurd wordt. Op 7 december
houdt de gemeente Heerlen een in-
formatie-avond over het methadon-
verstrekkingspunt in het Cornelius-
huis.

school en die mensen komen dan

De buurtbewoners verwachten
overlast van de verslaafden. „Ze
hangen natuurlijk de hele dag hier
rond. De kinderen komen van

Overlast

Wethouder nog
niet op de been

Van onze
verslaggever

VOERENDAAL -Wethouder Hermans
voelt zich nog niet fit
genoeg om op korte
termijn terug te ke-
ren in de Voeren-
daalse politiek. Op
doktersadvies heeft
de, ruim een maand
geleden door een
ernstige maagbloe-
ding getroffen VVD-
wethouder ervan af-
gezien om komende
dinsdag de belang-
rijke bestuursverga-
dering van zijn partij

bij te wonen.
De Voerendaalse li-
beralen steken de
hoofden bijeen om
uit de problemen te
komen als gevolg
van het ontbreken
van een meerder-
heidssteun binnen
deraad voor de coa-
litie. Het door wet-
houders van de
PvdA en WD gefor-
meerde college kan
sinds deze zomer
niet langer op voor-
hand rekenen op
steun van de Rans-
daalse PGR-fractie.

Door dit ontstane
'machtsvacuüm' in
de Voerendaalse po-
litiek wist de opposi-
«tie, vaak met steun
van het WD-raads-
lid Voogt, tijdens de,
afgelopen begro-
tingsvergadering
dan ook een serie
voorstellen met
overmacht te wijzi-
gen. Om zo snel mo-
gelijk orde op zaken
te zetten acht het
WD-bestuur het
van groot belang dat
het ook weer 'botert'
tussen wethouder
Hermans en zijn par-
tijgenoot Voogt.

Deze verbroedering
moet echter vanwe-
ge Hermans' gezond-
heid nog op zich la-
ten wachten.

Verdachte is een bekende van justi-
tie, want meerdere malenwerd hij al
veroordeeld voor een grote reeks
winkeldiefstallen. Zjjn raadsman
pleitte voor alternatieve dienstver-
lening of een langdurige voorwaar-
delijke gevangenisstraf, maar de of-
ficier van justitie en de politierech-
ter wilden daar niet van weten.

Dat gelukte hem evenwel minder
goed dan hij gedacht had want hij
werd ter plaatse in de kraag gegre-
pen en belandde voor vier dagen
achter slot en grendel.

Officier van justitie mr Van Bu-
chem had dezelfde straf geëist.
De Brunsummer had een aantal'
winkeldiefstallen, een inbraak in
een woning en een poging daartoe
gepleegd. Voor het laatste feit had
hij een opmerkelijke verklaring. „Ik!
wist dat daareen agent woonde. Het
licht brandde en er was iemand
thuis. Met een ijzerdraad heb ik de
deur proberen open te maken. Mijn
bedoeling was te provoceren", aldus
de verdachte.

MAASTRICHT - Politierechter mr
Van de Pol heeft deze week een in-
woner van Brunssum veroordeeld
tot zes weken gevangenisstraf we-
gens een reeks diefstallen.

Van onze correspondent

Celstraf voor
inbraak bij
politieman

Toen de raad van Voerendaal in-
stemde met het cai-project was al-
leen het WD-raadslid Voogt vier-
kant tegen. Zijn partijgenoot en
wethouder Hermans verdedigde
toen fel het voorstel om uitsluitend
met Gulikkers zaken te doen. Voor-
al deze kwestie leidde tot verwijde-
ring tussen de beide WD-raadsle-,
den.

Op de brandbrief is door GS nog
niet gereageerd. Overigens laat de
groep nadrukkelijk weten geen
moeite te hebben met de komst van
kabeltv, maar uitsluitend met de
wijze waarop de gemeente zicb
heeft verkwanseld.

HEERLEN - Het verkeer in Heer-
len heeft dit jaar al twee keer zoveel
slachtoffers gekost als in geheel
1987. Bij de ruim 2600 aanrijdingen
die in Heerlen plaatsvonden, vielen
ruim vierhonderd gewonden.
Twaalf aanrijdingenhadden een do-
delijkeafloop. Het jaardaarvoor wa-
ren er zes dodelijke slachtoffers te
betreuren. De woordvoerder van
politie schrijft de stijging toe aan
„foute verkeersinschattingen waar-
bij met name fietsers en bromfiet-
sers zeer kwetsbare weggebruikers
zijn, met maar al te vaak verstrek-
kende gevolgen."

Dodental
in verkeer

verdubbeld

In gemeente Heerlen

" Ambachtelijk
bakker Jos

Diederen haalt
'Limburgs

zwartbrood'
uit de oven.
Patrón Wil
Vroemen
kijkt toe.

Foto: DRIES
LINSSEN

Bewoners en winkeliers Bokstraat: 'Nu gaat het echtfout'
zelfs tot in het parlement vragen ge-
steld, of een burgemeester wel tege-
lijkertijd advocaat kon zijn. Het
bleek dat dit in de wet niet verbo-
den is. De toenmalige minister van
Binnenlandse Zaken, Beernink, zei
in de Eerste Kamer dat een burge-
meester die advocaat is wel enige te-
rughoudendheid moet betrachte^. |
Het is nog onbekend wanneer de
heer Bardoul wordt begraven.

" Archieffoto uit 1972 van mr
J. Bardoul.

Protest tegen
besluit aanleg
kabeltelevisie

Van onze verslaggever
VOERENDAAL - Een tiental inwo-
ners van Voerendaal heeft GS drin-
gend gevraagd geen goedkeuring te
geven aan bet raadsbesluit tot aan-
leg van kabeltelevisie. De Voeren-
dalers, onder wie WD-voorzitter
J. Boers ('toch protesteer ik uitslui-
tend op persoonlijke titel'), vinden
namelijk dat de gemeente te gemak-
kelijk in zee is gegaan met Gulik-
kers Groep uit Beek, die zowel het
kabelnet gaat aanleggen als exploi-
teren.
„Dat er nooit een aanbesteding van
het miljoenenprojectheeft plaatsge-
vonden, heeft ons bevreemd",
schrijft de groep Voerendalers aan.
GS, eraan toevoegend dat een der-
gelijke aanbesteding volgens EG-
richtlijnen toch verplicht is. Boven-
dien vragen zij zich verbaasd af
waarom er nooit door een onafhan-
kelijk bureau een bestek is ge-
maakt.

Woede over komst van
methadon-verstrekking

Grote jongen
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Van onze verslaggever
Oud-burgemeester
Bardoul overleden

lideo
Onder escorte van de verkeers-
dienst 'Driebergen' werd het 40 ton
wegende gevaarte met vaardige
hand door transporteur Janssen uit
Heerlen per dieplader van Rotter-
dam naar Hoensbroek vervoerd. De
'bumpers' zijn uiteindelijk bedoeld
voor export naar het buitenland.

HOENSBROEK - Wielenvan zeke-
re twee meter hoog en een meter
dik. En een laadbak waarin makke-
lijk een doorzonkamer zou passen.
Ronduit kolossaal was gisteren het
transport van een zogeheten 'Bum-
per', een van de drie reusachtige
vrachtauto's die de Hoensbroekse
handelsonderneming Nieuwsma
tweedehands op de kop heeft getikt
in Libanon.

HEERLEN/BOCHOLTZ - In de
Verpleegklinieken in Heerlen is gis-
teravond de vroegere burgemeester
van Bocholtz, mr Jan Bardoul, op
82-jarige leeftijd overleden. Bardoul
was burgemeester van Bocholtz van
1963 tot 1971, daarna vestigde hij
zich als advocaat te Heerlen.

Bardoul werd geboren in Simpel-
veld. Hij was tot zijn benoeming tot
burgemeester, secretaris van de So-
ciale Raad in Heerlen die in 1964
werd opgeheven. Hij was in het be-
zit van het diploma MO Staatsin-
richting en was ook jarenlang als
docent staatsinrichting en recht ver-
bonden aan de Rooms Katholieke
Leergangen in Tilburg.

Jan Bardoul kwam in het nieuws
toen hij twee jaar voor zijn pensio-
nering als burgemeester een advo-
catenpraktijk opende. Er werden

" Een van de kolossale 'Bum-
pers' die gisteren per diepla-
der en met politie-escorte van
Rotterdam naar Hoensbroek
werden gebracht.

Foto: DRIES LINSSEN
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Proficiat met jullie
40-jarige trouwdag

van jekinderen
en alle

kleinkinderen

. _______
___> _________W *** —^____l

In plaats van kaarten
Op zaterdag 26 november as. hopen onze ouders,
schoonouders en grootouders

Frans Senden
en
Marietje Senden-Bergman

hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren.
Uit dankbaarheidzal een plechtige heilige mis worden opge-
dragen om 16.00 uur in de parochiekerk van Onze Lieve
Vrouw van Altijddurende Bijstand te Heilust-Kerkrade.
Gelegenheid tot feliciteren van 19.00 tot 20.00 uur in het ge-

meenschapshuis Heilust, Ons Limburgstraat 57, Kerkrade.
Hun dankbare kinderen en kleinkinderen
Gladiolenstraat 93 6466 TP Kerkrade

Diep bedroefd, maar dankbaar vóór alle liefde en
zorg die hij ons tijdens zijn leven gaf, geven wij u
kennis van het toch nog vrij onverwachte overlij-
den, op de leeftijd van 79 jaar, van mijn lieve huis-
genoot, onze zorgzame vader, schoonvaderen opa

Sjef Smeels
weduwnaar van

Geertje Heijnis
levensgezel van

Jenny Wijntjes
In dankbare herinnering:

Heerlen: J. Wijntjes
Ede: W.M.J. Smeels-Bosch

Heerlen: CA. Smeels
J.A. Smeels-van den Eynden

Helmond: L.J. Smeels
J. Smeels-Smid

Heerlen: L.J. Loo-Smeels
L.M.J. Loo

Landgraaf: S.C.J. Smeels
M.P. Smeels-Rademakers
en al zijn kleinkinderen

Heerlen, 23 november 1988
Corr.adres: Hunzestraat 36
6413 WB Heerlen
De crematie zal plaatsvinden op maandag 28 no-
vember as. om 12.30 uur in het crematorium te
Heerlen. Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium (autoweg
richting Heerlen-Aken, afslag De Beitel).

Enige en algemene kennisgeving
t

Na een moedig en waardig gedragen lijden, heeft inwijsheid de dood aanvaard en is heden, na eenlangdurige ziekte, van ons heengegaan, voorzien
van de h.h. sacramenten, in de leeftijd van 81 jaar,
mijn zuster, onze schoonzuster en tante

Marie Martens
weduwe van

Jacob Kleuskens
In dankbare herinnering:

Sittard: Nic en An Martens-Hauser
Sittard: Piena Martens-Tummers

en al haar neven en nichten
Familie Martens
Familie Kleuskens

23 november 1988
Corr.adres: Elsterweg 3, 6134 AS Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben he-den, 25 november 1988, om 12.00 uur in de dekenale
kerk van St.-Petrus (Grote Kerk) te Sittard, aan-sluitend zal de crematieplechtigheid plaatshebben
om 13.15 uur in het crematorium „Nedermaas",
Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid totschriftelijk condoleren vanaf 11.40 uur.

In hart en gedachte zul je altijd bij ons
zijn.
Op 27 november is het een jaar geleden
dat wij voorgoed afscheid moesten ne-
men van onze moeder en oma

M. Bischops-Meens
Wij zullen haar bijzonder herdenken inde plechtige eerste jaardienst as. zondag,
27 november, om 10.00 uur in de paro-
chiekerk St.-Gertrudis te Wijlre.

Familie Bischops

Wijlre, 25 november 1988.

t Maria Willems, oud 97 jaar, weduwevan Joseph
Timmermans, corr.adres: Volderstraat 22, 6231LC Meerssen. De eucharistieviering zal plaatsvin-

den op zaterdag 26 november om 10.30uur in deba-
siliek van het h. sacrament te Meerssen.

tTiny van der Kraats, oud 49 jaar, echtgenote
van Henk Thomissen, Baron van Hövellstraat

23, 6221 VC Maastricht. De uitvaartdienst zal ge-
houden worden heden vrijdag 25 november om14.00 uur in de parochiekerk van de H. Don Bosco
te Akerpoort-Maastricht. Er is geen condoleren.

t Sjeng Caenen, oud 72 jaar, echtgenootvan Lena
Beckers, Begoniastraat 65, 6214 TH Maastricht.

De uitvaartdienst zal plaatshebben op zaterdag 26
november om 11.30 uur in deparochiekerk van hetOnbevlekt Hart van Maria te Mariaberg-Maastricht.
Er is geen condoleren.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij afscheid geno-
men van mijn dierbare man, onze zorgzame vader,
schoonvader en lieve opa

Willem Mostard
echtgenoot van

Mia Dukers
op 77-jarige leeftijd, voorzien van de h. sacramen-
ten der zieken, in het ziekenhuis te Sittard.

Dicteren: M. Mostard-Dukers
kinderen en kleinkinderen

6114 KB Dicteren, 24 november 1988
Roosterderweg 6
De plechtige eucharistieviering wordt gehouden
maandag 28 november om 11.30uur in de parochie-
kerk van de H. Stephanus te Dicteren, waarna per
auto naar het crematorium te Geleen voor de uit-
vaart om 13.15 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 11.00 uur.
Zondag 27 november om 19.30 uur herdenking in
de avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur in het mortuarium van het ziekenhuis
te Sittard.

Met droefheid vernamen wij het plotseling overlij-
den van het ere-commissielid van onze vereniging,
de heer

W. Mostard
Vele jarengaf hij zijn steun aan onze fanfare en wij
zullen zijn nagedachtenis in ere houden.

Bestuur, dirigent en leden
fanfare „Eendracht", Dicteren

Am 21. November 1988 verstarb nach langer
schwerer Krankheit im Alter von 47 Jahren
unsere ehemalige Mitarbeiterin, Frau

Gerrie Prevo
geb. Quaedvlieg

Bis zu ihrer verfrühten Pensionierung im
Jahr 1979 gehorte Frau Prevo unserer Be-
triebsgemeinschaft 18 Jahre an.
Sic zeichnete sich durch eine vorbildliche
Pflichtauffassung und Zuverlassigkeit aus.
Von ihren Arbeitskameraden und Vorgesetz-
ten wurde sic wegen ihrer Bescheidenheit
und ihres lauterenCharakters geschatzt.
Mit ihren Angehörigen trauern wir urn den
allzufrühen Heimgang.
Wir gedenken ihrer in Dankbarkeit.

Ferdinand Bernhard Schmetz
Ferd. Schmetz GMBH

Herzogenrath, 23. November 1988

Daar hetons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijkenvan me-
deleven en belangstelling ondervonden bij
het overlijden en de uitvaartdienst van onze
lieve moeder, schoonmoeder en oma

Maria Vreuls
weduwe van

Joseph Janssen
willen wij u allen langs deze weg hartelijk be-
danken.

Kinderen en kleinkinderen
Waubach, november 1988
De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden in de parochiekerk van de H. Jozef te
Waubach op zondag 27 november 1988 om
10.45 uur.

Nooit zal je door de tuin meer gaan,
waar iedere bloem en iedere plant
getuigdevan jezorgzame hand.
De hemeltuin staat nu voor jou open.

De eerste plechtige jaardienst voor mijn on-
vergetelijke man en onze lieve vader en
schoonvader

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

Onze hartelijke dank voor uw medeleven en blij-
ken van deelneming bij de ziekte en het overlijden
van onze lieve zus, schoonzus en tante

Maria Donners
B. Donners
H. Donners-Rijs
L. Rijs en familie

Geleen, november 1988
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 27
november om 9.45 uur in de kerk van St.-Petrus enMarcellinus te Oud-Geleen.

Het is een jaargeleden datwij afscheid moesten ne-
men van hem die ons zo dierbaar was

Sjeng Wetzels
De plechtige jaardienstzal worden gehoudenzon-
dag 27 november om 9.30 uur in deVerrijzeniskerk
te Geleen-Zuid.

Mia Wetzels-van Pey
kinderen en kleinkinderen

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn onvergete-
lijke man, onze vader, schoonvader en opa

Coen Lemmens
zal plaatsvinden op zondag 27 november 1988 om10.00 uur in de St.-Gertrudiskerk te Wijlre.

Mevrouw J. Lemmens-Hensgens
kinderen en kleinkinderen

Het is alweereen jaar geleden datwij afscheid heb-
ben genomen van mijn lieve man, vader, opa en
zoon

Stannislaw Czarny
A. Czarny-Ucher
kinderen en kleinkinderen
F. Czarny

De plechtige eerste jaardienst zal worden gehou-
den op zondag 27 november as. om 10.00uur in de
parochiekerk H.H. Martelaren van Gorcum aan de
Sittarderweg te Heerlen.

Het is alweer een jaar geleden dat we af-
scheid moesten nemen van onze zus en
schoonzus

Truus Smeets
De plechtige eerste jaardienst zal plaats-
hebben op 27 november om 11.00 uur in
de Dyonisiuskerk te Schinnen.

De plechtige eerste jaardienst voor onze onvergetelijke
echtgenoot, vader en opa

Jacques Crasborn
zal plaatsvinden op zondag 27 november 1988 om 10.30 uur
in de parochiekerk St.-Martinus te Weiten-Heerlen.

M.E.E. Crasborn-Tummers
kinderen en kleinkinderen1 -^

'Veiligheid op het water neemt toe'

Geen strengere wet
voor pleziervaart
Van onze Haagse verslaggever

DEN HAAG - Minister Smit-Kroes
(Verkeer en Waterstaat) vindt het

Tuinbouwvakbond eist harde voorwaarden

Venlo en Horst
vechten om AOC
van onze verslaggever

GRUBBENVORST ■- Of-
schoon het hoofdbestuur van
de LLTB zich reeds uitsprak
voor Horst als locatie van het
enige Agrarische Opleidings-
centrum (AOC), dat Limburg
bij de reorganisatie van het
agrarisch onderwijs vermoe-
delijk ten deel valt, gaat de
touwtrekkerij tussen Venlo
en Horst onverdroten voort.

Na Venlo kwam Horst gisteren met
een nota die duidelijk academischer
van opzet was dan het stuk datvorig
jaar onder burgemeester Anton
Steeghs werd uitgebracht. Ook in
het rapport, dat burgemeester drs
Rome Fasol gisteren presenteerde,
wordt gewezen op het ideale sub-
straat voor een Agrarisch Oplei-
dingscentrum. „Wij hebben belang-
rijke agrarische productie- en toele-
veringsbedrijven, onderwijsinstel-
lingen, voorlichtingscentra en on-
derzoeksinstituten - kortom: het

Overlevingskans
groter door

Aidsremmer

complete zogenoemde BOVO-luik
binnen onze gemeente".
Belangrijkste troef voor Venlo is de
Middelbare Tuinbouwschool. Als
voorzitter van de Tuinbouwvak-
bond van de LLTB wees Sjraar
Munten gisteren tyden§.de algeme-
ne vergadering op het belang van
deze onderwijsinstelling. De school
telt 700 leerlingen - meer dan de
agrarische onderwijsinstellingen
van Horst te samen. De terugloop
van leerlingen is gestopt? In totaal
hebbenzich ruim 450 personen aan-
gemeld voor de 23 cursussen diedit
seizoen worden gegeven. Voor de
cursus Management Training en
Modern Ondernemingsbeleid be-
staat zoveel belangstelling dat
wachtlijsten moesten worden aan-
gelegd.

Bevreesd
Sjraar Munten is „ernstig bevreesd"
dat AOC-vorming leidt tot verschra-
ling van het middelbaar tuinbouw-
onderwijs, aangezien elk AOC zal
pogen tuinbouwplantenteelt in zyn
kernpakket op te nemen teneinde
de AOC-norm van minimaal 400
scholieren voor middelbaar be-
roepsonderwijs te kunnen halen.
„Wij zullen echter niet aanvaarden
dat een goed stuk tuinbouwonder-
wijs zal worden afgebroken", zo hief
hij de waarschuwende vinger.

; De tuinbouwvakbond van deLLTB
is dan ook alleen maar bereid haar

! medewerking aan de totstandko-
i ming van een AOC in Horst te verle-■ nen, indien Oost-Brabant haar vol-,

" ledige medewerking verleent. Dat
houdt in dat in Oost-Brabant geen

i andere agrarische opleidingscentra
l mogen worden gecreëerd.
! 'Ook zal een nader onderzoek naar
[ de problematiek van de bereikbaar-
i heid van Horst moeten worden in-
[ gesteld. Plusminus 20 procent van

de leerlingen, die momenteel in; Venlo middelbaar tuinbouwonder-
i wijs volgen, ziet zich bij verplaat-

sing van de school van Venlo naar
Horst genoodzaakt om een andere; school te zoeken. Ook eist de Tuin-
bouwvakbond dat binnen twee jaar
met de bouw van de nieuwe school
op de nieuwe vestigingsplaats
wordt gestart.

Grond gekocht. Die limieten de bereikbaarheid van. Horst hoeven geen punt te zijn al-
[ dus burgemeester Fasol. De ge-
i meenteraad steldereeds vier ton be-i schikbaar voor de aankoop van 5,5
l ha. grond nabij het NS-station

Horst-Sevenum. „Het is dan een
kwestie van slechts twee minuten

i lopen. Van het NS-station in Venlo
naar de Middelbare Tuinbouw-

f school aldaar is het 20 minuten lo-
pen", aldus drs Fasol.

niet nodig dat de pleziervaart in' I
toekomst aan strengere veilighel I
voorschriften wordt onderworp*, ,
Smit-Kroes antwoordt dat op y*
gen van het Tweede Kamerlid C*j
tricum (PvdA) die zich zorr, :
maakt over het stijgende aantal"
gelukken op het water.

Volgens hem hebben controlesvj;
de Rijkspolitie te water overdiu".
lijk aangetoond dat veelplezierig,
ten technische gebreken verton.
Vooral de gasinstallatie en stuuf
richting deugen vaak niet. Bo**,
dien is Castricum van mening'
ook deonervarenheid vanrecreajj,
schippers oorzaak is van nogal **ongelukken.

Smit-Kroes vindt de klachten v|j
Castricum enigszins overdrevenr(
verwijst naar rapporten van
Rijkspolitie te water, onder mep^
Limburg, waarin wordt gesteld °de pleziervaart langzaam maar v,
ker veiliger wordt. Er worden nf
minder mankementen gecoflS.
teerd dan enkele jaren geleden-K.rde kennis van de vaarregels o^Pj,
de recreatie-schippers is een &■,
beter geworden. Volgens S"!
Kroes is dat hetresultaat van eer»
tensieve voorlichtingscampa£ >.
die voorlopig ook zal worden vo°
gezet.

Expositie
kabouters

MAASTRICHT - In het gouve^
ment in Maastricht is nog tot en "^1 december een tentoonstelling
zien van werkstukken, die 'de ïj,
bouter' tot onderwerp hebben-^,werkstukken zijn vervaardigd
verstandelijk gehandicapten uit L
heel Nederland. Het is een rei^Pu,
expositie, geïnitieerd door de St)C
ting J.J. Dondorpfonds uit
speet.
De expositie, die tevens bedoel ..
als een vorm van integratie *A.
geestelijk gehandicapten, werd &J
der dit jaar in Apeldoorn geope^j
doorRien Poortvliet, die in ons I*^geldt als de illustrator bij uits^van kabouters. Limburg is de I*a
ste provincie waar dezetentoons^
ling te zien zal zijn. .

'Schoolbesturen te bescheiden over huisvesting

ABOP signaleert achterstand
Limburg in scholenprojecten

DEN HAAG - Het Aids-remmend
middel Retrovir vergroot de overle-
vingskansen van Aids-patiënten.
Uit onderzoek in de Verenigde Sta-
ten blijkt dat na een behandeling
van 44 weken het totale overlevings-
percentage stijgt tot 73 procent. Een
vroegtijdige behandeling vergroot
de kans om weer gezond te worden
zelfs tot 88 procent.

Volgens epidemoloog Creagh-Kirk,
die het onderzoek leidde, hebben de
met Retrovir behandelde patiënten
meer kansen dan patiënten die niet
behandeld zijn met het middel. Het
farmaceutisch bedrijf hoopt dat
haar vinding nu officieel in de VS
wordt erkend en geregistreerd als
Aids-remmend middel.
Ook in Nederland wordt Retrovir
toegepast bij de behandeling van
Aids-patiënten in de academische
ziekenhuizen. Het kabinet heeft on-
langs besloten het gebruik van de
Aidsremmer, bij wijze van experi-
ment eenjaar lang te vergoeden via
de Wet op Bijzondere Ziektekosten.

Van onze verslaggeefster

SUSTEREN - De Algemene Bond
van Onderwijspersoneel (ABOP) in
Limburg is teleurgesteld en veront-
rust over het achterblijven van de
Limburgse scholen in de plannen
en projecten van het ministerievan
Onderwijs en Wetenschappen voor
nieuwe studierichtingen en uitbrei-
ding, nieuwbouw of renovatie van
schoolgebouwen in het voortgezet
onderwijs. Een mogelijke oorzaak
is, zo concludeert de bond, een te
passieve- of bescheiden - instelling

In onze gehele
benedenverdieping

HALVE PRIJZEN
o.a. Louis-Féraud

MAISON Sfff
E_"—^_| HAUTE COUTURE

HAUTE CONFECTION

Bom, Kerkstraat 31

Een echt Perzisch tapijt is
een geschenk voor de Kerst

en voor het leven
Een ruime sortering en een

pracht collectie bij
DOFA EXCLUSIEF
PERZISCHE TAPIJTEN
Honigmanstraat 43, Heerlen,

tel. 045-740491.87675

van de Limburgse schoolbesturen
in het voortgezet onderwijs. Ook
kan het zijn dat de beleidsmakers in
Den Haag geen oog hebben voor het
Limburgse onderwijs.

Dat laatste wordt door een woord-
voerder van het ministerie bestre-
den. Volgens hem heeft de Perspec-
tieven Nota Limburg de laatste ja-
ren tot een verhoogde bouwactivi-
teit van scholen in Limburg geleid.

Verder hanteert het ministeriegeen
regionale criteria bij de toewijzing
van aanvragen. De reden dat Lim-
burgse scholen niet zo vaak voorko-
men in de plannen voor de komen-
de jaren is dater relatief weinig aan-
vragen uit Limburg bij waren, aldus
devoorlichter. Bij het ministerie be-
staat de indruk dat de huisvesting in
Limburg zo slecht nog niet is.

Dat meent ook beleidsmedewerker
Van Ruyven van het Centraal Bu-
reau Katholiek Onderwijs. „Bij de
Limburgse katholieke scholen in
het voortgezet onderwijs is die na-
drukkelijke noodzaak tot nieuw-
bouw er niet. Er zijn wel behoeften,
maar noodzaak is vers twee."
De ABOP-Limburg constateert dat
in het Plan van Scholen 1989-1990-
-1991 slechts een van de veertig

scholen die een nieuwe afdel'",,
studierichting of school heb^,.
aangevraagd afkomstig is uit k 1
burg, van de Stichting Handel5
derwij s in Heerlen. $
In het scholenhuisvestingplan 1"^.
1993 waarin tweehonderd aan v-6,gen voor nieuwbouw, renova
aankoop of uitbreiding staan oP*j(
nomen is Limburg slechts tW*,n
keer vertegenwoordigd. Van de *in uitvoering zijnde vijftig éf,e
projecten in het voortgezet of 1 ~
wijs 1988 is er geen enkel in k 1
burg.

Afwachtend
9G.J.C. Essers, bestuurslid vat} j

ABOP-Limburg, vindt dat Limb%
nu achterblijft met het aanvra» j.
van nieuwe afdelingen of uitbLi
ding van schoolgebouwen. Het j^
dat de afgelopen jaren behoor^,
wat scholenprojecten zijn
voerd, doet daar niet aan af. Es5^heeft indicaties dat er op het ëe^-M
van de scholenhuisvesting in e
burg nog het een en ander moet k,
beuren, maar de schoolbesturen
ken te bescheiden met hun aan^,,.
gen. „We hopen dat de schoolbe8J
ren door deze cijfers wat geprikt f
worden en meervaart zetten ad1

de aanvragen," aldus Essers.

'Aspergesareaal met
100 ha. ingekrompen

van onze verslaggever

GRUBBENVORST -Het Limburgse aspergesareaal is dit jaarmet 104
ingekrompen, zo signaleerde tijdens de algemene vergadering van „
Tuinbouwvakbond van deLLTB voorzitter Sjraar Munten. Daarentegen
werd het areaal schorseneren, ook wel „winterasperges" genoemd, met
ha. uitgebreid.
Een forse uitbreiding ondergingen ook de teelten van peen (plus 125
en prei (plus 129 ha.) In totaal omvatte het Limburgse areaal vollegron
groenten 7.164 ha. Dat is een uitbreiding van 5 procent.
Het glasgroente-areaal kalfde lichtjes af. Het omvatte 1.510 ha. Daaref
gen werd het bloemehareaal 6 procent uitgebreid. Het omvatte 142 ha-
Het areaal bloembol werd met 34 ha. ingekrompen. Het 473 van de 550 j^
vormden gladiolen de belangrijkste teelt. Als gevolg van de zeer sleCp

prijsvorming van gladiolenknollen was dat 57 ha. minder dan in 1987-
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Ria Oomen: 'België moet voor onkosten opdraaien'

Kamervragen over
vervuiling Maas

van onze
verslaggever

GRUBBENVORST -„Zeer ingenomen" is
Sjraar Munten, voorzit-
ter van de Tuinbouw-
vakbond van de LLTB,
met de ontwikkelingen
in de gesprekken tus-
sen de Venlose veilin-
gen. „Ik spreek de hoop
uit dat het resultaat van
de gesprekken zal lei-
den tot een nog hechte-
re samenwerking met
uiteindelijk een volledi-
ge fusie. Het komt de
centrumfunctie van het
tuinbouwgebied in
Noord-Limburg en
Oost-Brabant ten goe-
de", zo besloot hij zijn
jaarrede.

Tuinbouwvakbond
ingenomen met
fusiegesprekken

Doordat een twintigtal
glasgroentebedrijven
moet plaats makenvoor
de nieuwe Rijksweg 73
(Maasbracht-Boxmeer)
en de aansluitingvan de
bij Tegelen in ons land
komende Bundesauto-
bahn 61 op het Neder-
lands autowegennet
dreigt die centrumfunc-
tie te verschralen. Daar-
om stelde de LLTB een
commissie in dienagaat
hoe die centrumfunctie

te verstevigen. In sep-
tember bracht zij een
tussenrapport uit. Daar-
in worden 16 locaties
aangegeven, waarin
volgens de commissie
zonder planologische
belemmeringen nieuwe
glastuinbouwbedrijven
kunnen worden geves-
tigd.

Volgens ir Wim van de
Ven, voorzitter van de
commissie, staat dr ir

Harrie Curfs, in Lim-
burg de rechterhand
van de minister van "landbouw, zich gepas- ■seerd. Zij mist een be- 'hoeftenpeiling. Indien ;
de behoeftekan worden "aangetoond, is de pro-
vincie bereid mee te
werken aan het schep-
pen van nieuwe vesti-
gingsmogelijkheden. zij
het ten koste van beper-
kingen elders. Enthou-
siasme was er bij de be-
trokken gemeenten die
reeds tot een gezamen-
lijke aanpak besloten.
„Voor de tuinders on-
derling is het zaak dat
zij de rijen sluitenen de
neuzen in dezelfde rich-
ting steken", zo opper-
de ir Van de Ven.

t_fc n onze Haagse verslaggever

JJ-N HAAG - De cadmium-L^ntreiniging van de Maas
in de Tweede Kamer tot

eerste verontwaardigde re-
K es geleid. Het Limburgse
h^ede Kamerlid Ria Oomen-UlJten (CDA) heeft minister

Smit-Kroes (Verkeer en Wa-
terstaat) gevraagd hoe hoog de
schade is en hoe ze die wil ver-
halen. Zoals bekend werd de
Maas begin deze week ernstig
met cadmium vervuild door
een illegale lozing van vermoe-
delijk een Waals bedrijf.

Oomen-Ruijten wijst erop dat de
waterleidingsbedrijven de inname
van Maaswater onmiddellijk heb
ben gestaakt gezien de omvang var
de verontreiniging. In de Maas bi
Eijsden werd afgelopen maandag
100 microgram cadmium per litei
water gemeten.
Toelaatbaar is slechts 2,5 micro

Bij uitvoering regionale economische programma 's

LIOF bevreesd voor
wednver deelresdo's

Van onze redactie economie

KERKRADE - LIOF-directeur drs
R. Bullens heeft gisteren in Kerkra-
de gewaarschuwdvoor een 'interne'
concurrentiestrijd in Limburg. Dit
jaar worden - voor het eerst - door
vier regio's afzonderlijk plannen ge-
maakt om de economie in hun eigen
gebied te bevorderen. Er mag tus-
sen de deelregio's geen strijd uitbre-
ken bij de uitvoering van die regio-
nale ontwikkelingsprogramma's
(ROP's), waarvoor het provinciaal
bestuur ’ 18 miljoen heeft uitge-
trokken.

Ook waarschuwde Bullens ervoor
dat er niet al te ambitieuze plannen
geboren mogen worden. Plannen
die getuigenvan weinig realiteitszin
of voorbij gaan aan financiële moge-
lijkheden. Een geruststellende ge-
dachte is, aldus Bullens, echter dat
het Liof een belangrijke rol speelt
bij de ontwikkeling en uitvoering
van de ROP's. „Ik constateer metgenoegen dat de provincie Limburg
daar ook zo over denkt," zei hij.

Op een bijeenkomst van de Vereni-
ging van Limburgse Gemeenten in
Kerkrade stond Bullens uitvoerig

Geluidsklachten
vliegveld Beek
verdrievoudigd

MAASTRICHT - Het aantal klach-
ten over geluidsoverlast van vlieg-
veld Zuid-Limburg in Beek neemt
drastisch toe. In het derde kwartaal
van dit jaar was het aantal klachten
(266) zelfs ruim drie maal groter dan
in juli tot en met september 1987.
Toen werden slechts 82 klachten ge-
meld.
Het grootste aantal meldingen was
afkomstig uit Meerssen. Uit die
plaats waren 57 klachten afkomstig.

In Beek werd 24 keer en in'Maa-
stricht 26 keer geklaagd. De drasti-
sche stijging van het aantal klach-
ten kan niet worden verklaard met
een toename van het aantal nacht-
vluchten. Dat aantal is namelijk ge-
lijk gebleven.

Vooral in de zomermaanden juni tot
en met augustus hadden mensen
last van vliegtuiglawaai. De laatste
weken is het aantal klachten weer
beduidend lager.

Volgens Paul Vossen, secretaris van
de milieucommissie voor vliegveld
Zuid-Limburg is mogelijk ook de
publiciteitsgolf over de gezond-
heidseffecten van geluidsoverlast
aanleiding geweest voor de toena-
me dit jaar.

stil bij de problemen die Limburg
bij de uitvoering van het regionaal
sociaal-economisch beleid tegen
komt. De LIOF-directeur kwam
vanzelfsprekend terug op twee on-
derzoeksrapporten die onlangs zijn
verschenen over het investe-
ringsklimaat in Nederland (Lim-
burg) in vergelijking met het bui-
tenland (België).

„Voor mij is de conclusie duidelijk:
de concurrentiepositie van Lim-
burg bij de internationale werving
van projecten en bedrijven is er dui-
delijkop achteruit gegaan. De vraag
is of de uitkomsten van McKinsey
(een van bureaus die een onderzoek
deed - red.) de minister tot andere
gedachte kan brengen," zei Bullens
die daarbij de bewindman van eco-
nomische zaken voor ogen had.

'Gebruikelijk'
Het einde van zijn toespraak wijdde
de Liof-directeur ('zoals tegenwoor-
dig gebruikelijk is') aan de vorming
van de Europese markt in 1992. De
concurrentie tussen landen van de;
Europese Gemeenschap bij het aan-
trekken van nieuwe bedrijven, kan
deze samenwerking een jgevoeligë
slag toebrengen.

„De onderlinge wedijver tussen lan-
den om investeringsprojecten ovet
de streep te trekken laat zich op dit
moment lang niet beïnvloeden door
een wederzijdse harmonie," zei Bulf
lens.

" De politie verhoort getuigen na de overval, waarbij een winkelier werd gewond.
Foto: PETER ROOZEN

gram. Het cadmiumgehalte is de
laatste dagen weliswaar vermin-
derd, maar nog altijd veel te hoog
om Maaswater te gebruiken voor de
bereiding van drinkwater. Het
Tweede Kamerlid vreest dat dit
handenvol geld kost en vindt dat dit
op deeen ofandere manier in België
moet worden verhaald.

Dat zal overigens moeilijk zijn, zo
lang niet vaststaat wie voor de cad-
miumlozing verantwoordelijk is.
Het aanvankelijk verdachte bedrijf
Hydro Metal in de buurt van Luik
ontkent iedere betrokkenheid. De
Belgische regering heeft inmiddels
een diepgaand onderzoek ingesteld
om de ware schuldige te achterha-
len.

Actieplan
Oomen-Ruijten vindt verder dat de
Nederland, België en Frankrijk zo
snel mogelijk een Maas-actieplan
moeten opstellen. Dit naar voor-
beeld van het Rijn-actieplan tussen
Nederland en Duitsland.

Beide landen hebben duidelijke af-
spraken gemaakt om de verontrei-
nigingvan deRijn aan te pakken en
dat heeft al tot bemoedigende resul-
taten geleid. Een dergelijke over-
eenkomst zal echter met name met
België niet zo gemakkelijk kunnen
worden bereikt.
De Vlaamse deelregering heeft wel
oren naar een Maas-actieplan, maar
in Wallonië wordt daar anders over
gedacht. De Walen vinden dat voor
een schonere Maas vooral Neder-
land en Vlaanderen maar in de bui-
del moeten tasten. Ondanks diverse
pogingen heeft Smit-Kroes deWaal-
se overheid nog niet op andere ge-
dachten kunnen brengen.

Drinkwater
Volgens berekeningen van Rijks-
waterstaat zal overigens het vervuil-
de water volgende week woensdag
of donderdag de Andelse Maas be-
reiken waar van het maaswater
drinkwater wordt gemaakt. Volgens
diezelfde berekeningen bedraagt
het cadmiumgehalte daar dan nog
14 mcgr per liter.

anssen werd, volgens
°°ggetuigen hevig bloe-

Het technisch onder-
zoek van de politie rond
de plaats van het mis-
drijft- trok grote publie-
ke belangstelling omdat
kort na de aanslag de
koopavond in het Ge-
leense centrum op gang
kwam.

De dader was ongeveer
1,70 meter lang en
droeg een zgn piloten-
jack met capuchon.

Volgens een woord-
voerder van de politie is
de toestand van het
slachtoffer niet ernstig.

Klopjacht op
overvaller nog

zonder resultaat

Vervolg van
pagina 1

pELEEN - De overval-
£r vluchtte in een rodeKenault 5 (met de let-
Srs LL) richting Beek.'Nauwelijks enkele mi-
"Jyten na de schietpartij
Raakten een groot aan-
?' politiepatrouilles in
'j'Uid-Limburg jacht op
e auto, maar tot gister-

avond werd geen spoorgevonden.

nieuw de omgeving van
het misdrijf langdurig
uitgekamd op zoek naar
patronen. Gisteravond
waren twee hulzen te-
ruggevonden.

dend overgebracht naar
het Geleense zieken-
huis. Daar bleek dat de
kogel via de lies door
het been was gedron-
gen. De Geleense poli-
tie heeft daarop op-

Stuwmeer' van Maastricht
gestegen met half miljoen

Schenking voor sociale hulpverlening aan minima

(ADVERTENTIE)

Uitnodiging 'Er komt een uniekekans voor het
publiek om de "bloemen- en planten-

kwekerij" van de Z.O.L. Buitenbedrijven
te bezichtigen.

Opgericht in 1970, binnen hetkader van
de Sociale Werkvoorziening, is het
bedrijf inmiddelsuitgegroeid tot het

grootste kassencomplex van
Zuidelijk Limburg.

In deverwarmde kassen, meteen op-
pervlakte van 10.000 m 2, worden meer

dan 30soorten bloeiende en
groenblijvendekamerplanten in meer

dan 120 variëteiten gekweekt.
Met dit uitgebreide assortimentvoorziet
deze moderne tiandelskwekerij' in de
wekelijkse behoeften van een groot

aantal detaillistenin deregio
Zuid-Limburg.

....van A (calypha) tot Z (antedeschia)
kan het publiek nu eens kennis maken

met wat er zoal gebeurtvoordat een
kamerplant een plaatsje krijgt in de
huiskamer. Deskundig personeel zal

tekst en uitleg geven overhet hoe en
waarom van b.v. korte- en lange-

dagplanten, watergeven, voeding enz.
Aansluitend aan de bezichtiging van de

bloemen- en plantenkwekerij is het
publiek welkom om een kijkje te nemen

in het aangrenzende "£.O.L.
Tuincentrum waar op ditmoment

al een complete en indrukwekkende
kerstshow is ingericht

....de handelskwekerij Is voor het
publiek te bezichtigen op de

zaterdagen 19 en 26 november en
zaterdag 3 december 1988

van 9.00 tot 16.00 uur.

"Bloemen-en plantenkwekerij" .Z.O.L Buitenbedrijven
Europaweg-zuid 401, Übach over
Worms, Telefoon: 045- 32 4444

aan de weg van Eygelshoven naar
Übach overWorms.

Van onze verslaggever

JjAj-STRICHT _ Het peil van
V0

l Maastrichtse "stuwmeer"
V0

°r de minima, een bijzonder
Hj^o van sociale hulpverle-
-3 n§, is aanmerkelijk gestegen
t^r een donatie van een half
lM vn Sulden door de Maas"
stchtse5tchtse stichting Elisabeth_ cf°Uven. Dit bedrag is be-
w'kbaar gesteld voor het jaar

h.ef.stlchting, die tot doelstelling
11 van de opbrengst van haar ka-

Fin na val
overleden

{^MMOND- Een 58-jarige Fin uit
'els 's donderdag in het Heer-
Vie)

e ziekenhuis overleden. De man
boQ. baandag jl., toen hij aan zijn
_te aan het werken was, in de
tferelhaven te Roermond van de lad-
'isfV J hep daarbij een schedelba-

iractuur op.

Potitie zoekt getuigen

Bromfietsster verongeukt
Wo^SBROEK Een 24-jarige
Sr? etsster uit Sittard is gister-
6ven n even voor acnt uur om het

gekomen bij een aanrijding
_'r.fi e£ Personenauto op de krui-
*l_-n Randweg-Zandbergsweg innsbroek, gemeente Heerlen.
ü_ :W°nge vrouw was op haar brom-
V°P weg naar de Lukaskliniek
t©, t ZIJ als verpleegkundige werk-
Vri eï. ze door de auto gegrepen
JVpv- P? juiste toedracht van het
i?tie Uk ls n°g niet duidelijk. De po-'n Hpprion (045-712511) is daar-

pitaal ter grootte van ongeveer 50
miljoen gulden financiële steun te
verlenen aan sociaal-maatschappe-
lijk voorzieningen, is in principe be-
reid ook in de volgende jaren een
dergelijke donatie te continueren.

Het stuwmeer, door zijn opzet een
voor ons land uniek fonds, wordt
gevuld door zowel de gemeente als
particuliere instellingen met als
doel naast de sociale uitkeringen bij
mensen met een marginaal inko-
men de ergste nood te lenigen of te
voorkomen dat deze wegens hun
"stille armoede" in een maatschap-
pelijk isolement geraken. Naar
schatting komen in eerste aanleg
ongeveer 2500 Maastrichtse ingeze-
tenen in aanmerking om een beroep
te kunnen doen op het fonds.

Het stuwmeer bevat voor het ko-
mend jaar zeven ton, waarvan twee
ton wordt bijgedragen door de ge-
meente. Indirect is er bovendien
voor sociale steun in dezelfde sfeer
nog een bedrag van vier ton be-
schilbaarvan andere hulpverlenen-
de instanties. De toe te kennen be-
dragen uit fonds variëren van 125
tot 225 gulden als bijdragen om so-
ciaal-culturele activiteiten van de
betrokkenen mogelijk te maken.

Daarnaast is de mogelijkheid in
voorbereiding om in incidentele ge-
vallen materiële nood van gezinnen
of alleenstaanden te lenigen. Er is
bij deze hulpverlening door het

fonds gekozen voor een systeem dat
voorkomt dat de betrokkenen alszo-
danig worden geëtiketteerd.

„De noodzaak voor de gemeentezon fonds te bewerkstelligen, kan
gezien worden als een heel belang-
rijk signaal in het kader van de so-
ciale wetgeving," aldus Maastrichts
wethouder Jan Hoen van Sociale
Zaken.

Schenking
collectie

Pierre Kemp
MAASTRICHT - De gemeente
Maastricht is door een schenking in
het bezit gekomen over een belang-
rijke collectie boeken en artikelen
van en over Pierre Kemp. Deze wel-
iswaar niet volledige, maar zeer
waardevolle collectie is aan de ge-
meente nagelaten door de vorig jaar
overleden heer P. Heringa.
De Stadsbibliotheek Maastricht, die
tot dusver tevergeefs geprobeerd
heeft een volledige verzameling van
de werken van Pierre Kemp te ver-
werven, zal de collectie Heringa
gaan beheren volgens derichtlijnen
die gelden voor haar overig bezit
aan uitgaven van en over deze Maas-
trichtse schrijver-dichter. De ge-
schonken verzameling heeft eenhandelswaarde van 8.000 gulden.

(ADVERTENTIE)
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" Sint Pietersberg en omgeving, waarvoor een internationaal beheersplan dringend gewenst
is.

CBR door de verkregen afgraafcon-
cessies bij de beheerstructuur van
dit gebied inneemt.
De algemene conclusie van de ver-
tegenwoorigde overheden op deze
studie was, dat een aanzet voor het
bereiken van samenwerking van
"onderop" in eerste instantie door
de gemeenten dient te worden op-
gebouwd om op diemanier een weg
te banen voor de hogere overheden.
Die weg zal zeer lang zijn, zo werd
geconcludeerd. Een eerste winst-
punt van deze studiedag, die in toe-
komst zal worden herhaald, was de
uitgesproken intentie van de ge-
meenten Maastricht, Riemst en Visé
om die samenwerking gestalte te
gaan geven.

Internationale aanpak
voor St. Pietersberg

dringend noodzakelijk
BILZEN - De in België en ons land
gelegen Sint Pietersberg, voor
zover nog niet afgegraven omwille
van de mergelwinning, mag dan
gelden als een natuurmonument,
als object van internationaal sa-
menhangend beheer is het nog
steeds een 'wildpark. Dit gegeven
werd gisteren duidelijk omlijnd op
een internationale studiedag in
kasteel Alden Biezen in Bilzen, geï-
nitieerd door de gemeenten Maas-
tricht, Riemst en Visé.

Het was een dag van bezinning over
de toekomst van de Sint Pieters-
berg en vooral een eerste aanzet om
te bereiken dat de drievoudige be-
leidsaanpak van thans door de di-
verse overheden uiteindelijk op één
lijn komt te liggen.
Duidelijk was tevens dat resultaten
in dit opzicht alleen te verwachten
zijn bij een compromis - vooral op
Belgisch gebied - tussen economi-
sche belangen en die van het na-

Zeven deskundigen van verschil-
lende disciplines belichtten uitvoe-
rig de grote waarden van de Sint
Pietersberg op landschappelijk, na-
tuurwetenschappelijk, cultuurhis-
torisch en ook toeristisch vlak.

Daar werd tevens in dezin van "red-
den wat er teredden valt" een lange
reeks aanbevelingen en suggesties
aan gekoppeld als pleidooien voor
het treffen van maatregelen ter be-
scherming en verbetering van dit
geschonden natuurmonument.
Het gegeven dat de Sint Pietersberg
is gelegen in twee landen en drie
provincies, waarin bovendien ook
nog gewesten en gemeenten elk
hun van elkaar verschillende en af-
wijkende bevoegdheden en beper-
kingen kennen, illustreert de enor-
me complexiteit van de beleidsma-
tige beheerproblematiek van de
Sint Pietersberg. Daar komt bij de
zeer dominante nositie die de Rel-

(ADVERTENTIE)
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Gevraagd WOONHUIS
met ruime tuin. Achterstal-lig onderh. geen bezwaar.
Tel. 040-448656.
Te k. vrijstaand LAND-
HUIS met 4 slaapk. + gara-
ge + 1200 m 2tuin. Vr.pr.

’ 275.000,-. Tel. 045-724690.
Schaesberg woonh. m. kl.
binnenplaats. Ind.: woonk.,
keuken, 3 spks., zolder en
kelder ’ 83000,- k.k. BOPA
O/G 045-324133.
Übach over Worms goed
onderhouden woonhuis (3
slpks) m. tuin tot. opp. 206
m5’ 92.500,-k.k. BOPA O/G
045-324133.

HERENHUIS te k., 9 V
mers. Kapelstr. 16 IJzer*
Valkenburg. -
T.k. gevr. WONING ■?
Kerkrade, 1.2 slaapk. Vfdoende. Pr. ±’ löO-OO^j
Zonder garage geen bö*'|
Tel. 045-422350. A
Met spoed te k. gevraalM
goed onderh. woonM*
met gar. en tuin, gel-J
SCHAESBERG oi Kerki*
de, prijsklas*

’ Ï10.000-^ 135.000,-. „6Postbus 30043, 6390 *"■Nieuwenhagen. s

HOENSBROEK: te koop
modern, ruim, halfvrij-
staand woonhuis met gara-
ge en tuin. Indeling Deg.
grond: hal, toilet, woonka-
mer met open haard (32 m2,
eetkamer (15 m2, keuken
en wasruimte. Alle ruimten
zijn voorzien van een Noor-
se leistenen vloer. Verd.: 4
slaapkamers en badkamer.
Koopprijs ’172.000,- k.k.
Inl. v. Oost Ass. v.o.f. Tel.
045-224241 na kantooruren:
045-218062.

T NICOLAAS en Zw.
iet cost. te huur tevens
erstman cost. Biismans,
.gr. Schrijnenstr. 3l Bek-
;rveld. Tel. 717608.
e h. ruim WOONHUIS
ouwbergstr. 11, Schinveld
sr 1-2-88. Huur ’ 850,- tel.
1490-17379.
e h. in Valkenburg ge-
leub. 3-KAMERAPP. voor
leenstaande hr., tel. aansl.
.1. 04406-13212.
e huur te Geleen: BENE-
iENAPPARTEMENT met
arage, kale huur ’700,-,
org ’1875,-. Tel. 04490-
-3458. tussen 19 en 21 uur.
REVENBICHT, te huur,
in woonerf gelegen mod.
rijst, woning met inpandi-
E garage, landhuistype,
as-e.v., geh. geïsol., gr.
■oonkamer, open keuken,
i.rras en tuin op zuiden; 4
aapkamers, gr. badkamer,
lïuur ’ 1025,- per maand.
._inv. 1 aec Tel. 04493-
-,230.

Naby centrum Heerlen:
mooie gemeub. KAMER,
alle comfort, v. nette werk.
mensen. Schaesbergerweg
43, Heerlen, 045-724226, na
18.00 uur, za. na 11.00 uur.
Mooi APP. woonk., eetk., 2
slpk., keuken, douche, w.c,
t.v.- en tel.aansl. Huursubs.
mogl. tel. 045-310706 na 18
uur.
Gemeub. ZIT-/SLAAPKA-
MER met cv., douche en
keuken. Pannesheider-
straat 1 of 19,Kerkrade.
KAMER te huur te Heer-
len-Noord. Te bevr. Pap-
persjans 37, Heerlen, tussen
14 en 16 uur.
Pension de Hees heeft nog
plaats vrij voor nette
HEER. Met h. of volps. 045-
-416005.
Gemeub. KAMERS te h.
met eigen kookgel. en tel.Schaesbergerweg 103,
Heerlen. 045-415718 en
725053.
Te h. ruime BOYENWO-
NING omg. Heerlen. Te
bevr. 045-725327.

Gem. KAMER met cv., ge-
bruik van keuken en dou-
che, eigen opgang, voor
heer. ’4OO- p.mnd. Tel.
045-212755,
Ter overname aangeboden
compl. ingerichte FRITU-
RE, centrum Geleen. Zon-
der contanten onnodig te
reflekteren, tel. 04492-3446.
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
ia
Te h. APPARTEMENT te
Kerkrade, tel. 045-454708
tussen 18 en 19 uur.
Beiaard echtpaar vrgt. een
nette KOSTHEER, tel.
04490-42669.

Te h. gevr.: jong stel zoekt
klein WOONHUIS met tuin
in Kerkrade per l-l-'B9 of
vroeger, tel. " 09-
-49240324888.

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

Zaterdag open huis
van 14.00-16.00 uur

Gulpen - Dr. Schepelstraat 3 (plan Ingbergracht): huizen
in landhuisstijl met een woonkamer van 9 m met voorz.
voor een open haard, badkamer met ligbad en 2e toilet,
garage. Prijs ’ 165.000,- v.o.n. (subsidie ’ 8000,-).
Heerlen - Benzenraderweg 165: appartement op de 1e
en 2e verd. Woonniveau: woonkamer met balkon, woon-
/eetkeuken, 2 slaapkamers en badkamer. Het 2e niveau
heeft 2 mansardekamers en een bergruimte. Prijs

’ 69.000,- k.k.
Hoensbroek, plan De Dem Zuid: halfvrijstaande huizen
met garage en met max. ’44.000,- subsidie. Ind. 0.a.:
woonkamer/keuken ca. 35 m 2en 3 royale slaapkamers.
Netto maandlast ca. ’ 550,-.
Wijnandsrade, Deckersstraat: 2e fase nog te bouwen
halfvrijstaande huizen met garage en een woonkamer-
/keuken van ca. 39 m 2. Prijzen vanaf ’ 164.000,- v.o.n.
(excl. ’ 6500,- subsidie). Netto maandlast ca. ’ 749,-.

Inl. Stienstra Makelaardij B.V.
__. Tel. 045-712255.

'Positie bewindsman steeds moeilijker'

Aanval Van Mierlo
op minister Deetman

Leraar geschiedenis zoekt
vrije WOONRUIMTE. Tel.045-212062.
Te h. gevr. door ± 50 jarig
echtp. klein HUISJE metveel tuin, lfst. landel. geleg.
in ge. Gooot-Schinnen ofomgev. Onderbanken. Ing.april voorjaar 1989. Br. o. nr.GE 794 L.D. Markt 3, 6161GE Geleen.

T.h. of t.k. gevr. kleine
BUNGALOW, 1 a 2 slaapk.
vold. Kerkrade of Heerlen.
045-422350.

Werkende jonge vrouw
zoekt in omg. DSM Geleen
een KAMER of apparte-
ment te huur. Tel. 04765-
-1779.

INSCHRIJVING IS VOOR DE REST
11 VAN UWLEVEN N ZORG MINDER!

Omdat u uw nabestaanden zekerheid verschaft over de
afwikkeling van uw
uitvaart. Daar kunt u met rt
ons best'ns over _j^y\ t- Apraten. Er zijn namelijk JÉf/ ' LtDClCllian
een aantal mogelijk- W? Uitvaartcentraheden om dekosten $?«-*- **»""«-**■■ "***-«***"

tijdig te dekken... Bel: Stationsstraat 6,6372 GS Landgraaf.
Spoorsingel4,6464AA Heerlen.

Einderstraat 53,6461 EM Kerkrade.
Telefoon (045) 724808/31 31 97/4631 41.

■■__■— i i »'i

Diabeten
kunnen net

zo leven
als u en

ik.
■.:: .■■'

il! N

Diabeten (mensen met suiker") kunnen in Daarom worat er aiepgaanjwetenscnappelijk
principe best een normaal leven leiden. onderzoek gedaan. Onaemoek, waar veel geld
Toen leggentelkensterugkerende handelingen voor nodig is. Daarvoor doen wij een Deroep
een zware druk op het privéleven van de dia- op u. Stort op bank of giro t.n.v. DFN
beet en diens omgeving. En blijft er Amersfoort. Omdat ü diabeten een gewoon
altijd angst voor gevaarlijke complicaties. leven kunt geven... :%«.

GEEFSVOOR DIABETES ffi)
GIRO 5766.8ANK707070805 j é

DFN AMERSFOORT

Vertraging op één van die onderde^betekent dan ookvertraging voor hetf?
heel, waardoor de dekking van in tot*
500 miljoen gulden op de onderwijsl'
groting voor 1989 in gevaar komt.

Zeker tegen de tweede en de derde
maatregel heeft de fractie van D66 be-
zwaren. Het gevaar dreigt namelijk dat
de toegankelijkheid van het hoger on-
derwijs hierdoor wordt aangetast. Vol-
gens de fractie van D66 kunnen deze

BezwarenNieuwenhagen (gem. Landgraaf),
Apollolaan 22

Halfvrijstaand woonhuis met garage, woonkamer (o.a.
met plavuizenvloer en haardpartij), keuken met eiken in-
stallatie, mcl. apparatuur, vier slaapkamers en badka-
mer met douche, toilet en verwarming. Mooi aangelegde

achtertuin met groot terras en vijver.
Prijs ’ 148.500--Groep: tel. 045-712040.

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.

Samen kun je meer
Stichting Relatievorming Limburg
Stichting Landelijk Centrum (LCH)

werken samen om met minder kosten meer mogelijkhe-
den te bieden aan mensen, die een partner zoeken.
Vraag gratis informatie: Heerlen: mevr. Reulen 045-
-412847, Sittard-Geleen: mevr. Kompier 04490-23450,
Maastricht: 043-435231.
St. Relatievorming Limburg, Vestahof 41, 043-435231;
Centraal adres LCH: 030-760630. Erkend door Raad
van Toezicht.

RONDE VENEN - De fractievoor-
zitter van D66 in de Tweede Ka-
mer, Van Mierlo, heeft gisteren
een felle aanval op onderwijsmi-
nister Deetman gericht. Hij deed
dit in een toespraak tijdens een
bijeenkomst van zijn partij in Ron-
de Venen. Volgens Van Mierlo zijn
er sterke aanwijzingen dat Deet-
man niet in staat zal zijn het finan-
ciële gat te dichten dat op zijn be-
groting is ontstaan doordat er dit
jaar 60.000 studenten meer zijn
gaan studeren dan was voorzien.

Volgens hem wordt depositie van de mi-
nister gezien de opeenstapelingvan pro-
blemen en dereacties uit de maatschap-
pij daarop met de dag moeilijker.

De door de minister van Onderwijs be-
oogde bezuinigingen voor het jaar 1989
zullen daardoor waarschijnlijk niet wor-
den gehaald, zo betoogde Van Mierlo.

burg tekent daarbij aan dat „als jevc^t
werk naar je toetrekt moeten daar o°i
mensen en geld voor zijn."
Volgens de voorlichtster wordt er f.*},
heftig gedebatteerd over de toevloeit*]
van gelden en mankrachtvan het min^terie van Landbouw en Visserij n3iarwprovincies voor het onderhoud en de y\
scherming van de natuurmonument
in de eigen provincie. Tot nu toe hebb
die discussies nog niet tot besluiten s
leid.

DEN HAAG/MAASTRICHT - De pro-
vincie Limburg wil het natuurbescher-
mingsbeleid meer in eigen hand kunnen
houden. Zij zit daarmee op een lijn met
de andere provinciebesturen en met de
Raad voor het binnenlands bestuur
(Rbb). Deze raad vindt dat de verant-
woordelijkheid van de provincies voor
de bescherming" van natuurmonumen-
ten en landschapsgezichten moet wor-
den versterkt in de nieuwe Natuurbe-
schermingswet. Het beleid moet worden
gedecentraliseerd en de provincies moe-
ten een grotere beleidsvrijheid krijgen.

'Meer invloed provincie
op natuurbescherming'

Bestuursraad en provincies op een lijn:

Deetman heeft drie maatregelen in voor-
bereiding waarvoor drie verschillende
wetten nodig zijn. Eén daarvan is al bij
deTweede Kamer ingediend. Deze heeft
betrekking op de openbaar-vervoerkaart
voor studenten.De tweede wet gaat over
de privatisering van de studieleningen
en de derde over de beperking van de
groep studenten die in aanmerking
komt voor studiefinanciering door verla-
ging van de leeftijdsgrens van 30 naar 27
jaar.

De Rbb schrijft in haar advies dat het l*p
leid in eerste instantie op provinciaal l*
veau moet worden gelegd, met een
nister van Landbouw en Viserij die ve i
antwoordelijk is voor natuurmom {̂
menten en landschapsgezichten van n
tionale en internationale betekenis.

Dat schrijft de Raad voor het binnen-
lands bestuur (Rbb) in een advies aan de
minister van Landbouw en Visserij over
het voorontwerp van deze nieuwe wet.
Een voorlichtster van de provincie Lim-

putersysteem van de Provinciale Biblio-theek Centrale.
De beslissing daarover wordt echter per
bibliotheek genomen door het stich-
tingsbestuur in samenspraak met de ge-
meente. Voor de aansluiting op het sys-
teem moet een kleine bibliotheek (met
enkele terminals) rekenen op ongeveer
30.000 gulden. De bijkomende jaarkos-

ten bedragen voor een kleine bibW<
theek ongeveer tien mille. De P&J
woordvoerder verwacht dat het groot*,
deel van de Limburgse bibliothe^
voor hetPBC-uitleensysteem zal kieze^„Er zijn altijd uitzonderingen, z°\Maastricht dat een eigen systeem h^j
Die bibliotheek zal echter wel aan °^systeem worden gekoppeld."

PBC wil koppeling tussen
Limburgse bibliotheken

Nieuwe computer voor uitleensysteem bibliothekenMISS LIMBURG verkie-
zing zondag 27 novembera.s. Nog enkele dames kun-
nen deelnemen tussen 15
en 25 jr. Inl: ook voor en-
treekaarten 045-213386.
Total tankstation MINLI
ENERGIE B.V. te Heerler-
heide, Bokstraat, heeft van-
af heden 24-uurs service.
Ook kunt u dagen nacht te-
recht voor de vloeibare ka-
chelenergie.

Te ruil eengezinswoning te
Hoensbroek tegen EEN-
GEZINSWONING te
Hoensbroek. Tel. 045-
-223643.

ANWB auto- + motorrij-
school Wischmann & Zn.,
Europaweg Zuid 337,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed.ver-
voer, pers.vervoer, bederfe-
lijke goed., gevaarlijke stof-
fen. Vrachtautolessen Mer-
cedes 1217 ofDaf 2800 Spa-
ce Cap.
ENGELS voor beginners.
Cursus Engels voor begin-
ners, gericht op horeca.
Deeln. gratis voor werklo-
zen. Valkenburg, maand-
midd. aanm. of info SVE.
04406-12438.

ROERMOND - De Provinciale Biblio-
theek Centrale Limburg (PBC Limburg)
gaat de komende jarenvaart zetten ach-
ter de invoering van haar moderne geau-
tomatiseerde Geac uitleensysteem in de
Limburgse bibliotheken. Morgen zal een
nieuwe Geac 9000-computer ter waarde
van 800.000 gulden worden geïnstalleerd
bij de PBC Limburg in Roermond. Deze
computer, die officieel door gedeputeer-
de Kockelkorn in werking wordt ge-
steld, betekent een aanzienlijke vergro-
ting van de capaciteit van het computer-
systeem van de PBC. Er kunnen nu 220
terminals op worden aangesloten.

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

Provinciebox
Waarom verre afstanden

als het ook zo kan!
ledere provincie

zn eigen nummer.
Alle nummers
beginnen met

06-
-320.330

Groningen 23
Friesland 24
Drenthe 25
Overrijsel 26
Gelderland 27
Utrecht 28
Noord-Holland 29
Zuid-Holland 83
Brabant 84
Limburg 86
Het is wel debedoeling dat
je je eigen provincienum-

mer belt. We kunnen uiter-
aard niet verbieden dat je
op 'visite' gaat bij een an-

dere provincie,
0,50 p.m. Viditel pag. 611

Sovjetjunctionaris in Brussel:

'VS-militairen in
West-Europa houden'

conventionele strijdkrachten verke*
kunnen zijn, aangezien bij het vastsj\
len van de troepen- en wapenstei*
volgens hem steeds verschillende
thoden worden gehanteerd.

Van belang is, aldus een woordvoerder
van de PBC, dat zoveel mogelijk biblio-
theken zich aansluiten op het Geac-com-

Individueel

Begin negentiger jaren wil de PBC een
uitgebreid computernetwerk in Lim-
burg hebben gerealiseerd. Dat moet niet
alleen de Limburgse openbare biblio-
theken aan elkaar koppelen, maar ook
een aansluiting hebben op het bilio-
theeknetwerk van het hoger en universi-
tair onderwijs in de provincie. De Pro-
vinciale Biblioteek Centrale heeft verder
plannen om delen van de bibliotheekca-
talogus op de kabelnetten van Heerlen,
Maastricht en Kerkrade te zetten.

BRUSSEL - Een vooraanstaand Sov-
jetrussisch deskundige op het gebied
van de bewapeningsproblematiek
meent dat gestreefd dient te worden
naar een ontmanteling van de militaire
bondgenootschappen NAVO en War-
schaupact. Daarnaast evenwel is Sov-
jetfunctionaris Sergej Karaganov er om
redenen van 'stabiliteit' voorstander
van de Amerikaanse militaire aanwe-
zigheid in West-Europa te behouden. "

Vrouwelijke
militairen
'topless'
op appèl

Deeltijdbaan
dienstverlening
onderbetaald

„Maar ik ben van mening dat de Ameri-
kaanse (militaire) aanwezigheid nu en
in de toekomst nodig is voor het veilig-
heidssyteem van Europa," zo zei Kara-
ganov. Een volledige terugtrekking van
de Amerikaanse soldaten kan volgens
hem betekenen dat wrijvingen ontstaan
tussen Westeuropese landen onderling.
De veiligheid van West-Europa noemt
de Sovjetdeskundige 'gekoppeld' aan
de Verenigde Staten.

Nodig

Karaganov is het hoofd van de Sovjet-
russische 'denk-tank' op het gebied van
bewapening en de militaire betrekkin-
gen tussen Oost en West. Hij sprak gis-
teren in Brussel op een conferentie van
westerse veiligheidsdeskundigen voor
Europa en de Sovjetunie. Volgens hem
kunnen de NAVO en het Warschaupact
verdwijnen, zodra West- en Oosteuro-
peanen erin slagen samen te leven in
een veilig en stabiel 'gemeenschappe-
lijk Europees huis.

Voor straf zullen de dames, als hun
basis-training er op zit, niet mogen
meedoen aan de ceremoniële slotpa-
rade. In de tussentijd zullen zij extra
karweitjes moeten opknappen. Het
leger maakte gisteren pas melding
van het incident dat twee weken gele-
denplaatsvond in een kazerne in cen-
traal Israël. De soldate die hetprotest
had georganiseerd kreeg tien dagen
voorwaardelijk. Verdere details wer-

JERUZALEM - In een kazerne van
het Israëlische leger zijn vrouwelijke
recruten onlangs in deels ontklede
staat op het ochtendappèl versche-
nen. Door slechts gehuld te gaan in
beha en uniformbroek wilden zij pro-
testeren tegen de brute wijze waarop
zij door hun commandant worden be-
handeld.

Op vragen naar de militaire sterkte van
de Sovjetunie volstond Karaganov met
de opmerking dat hij het 'betreurt' dat
Moskou over het peil van zijn wapen-
produktie geen cijfers verstrekt. Niette-

DEN HAAG - Vooral vrouwen metfl
deeltijdbaan in de maatschappeW^dienstverlening zoals gezinsverzorg'l^
ofbejaardenhulp krijgen minder danPS
minimumloon. Op een kwart van de ,
totaal 205.250 werknemers in deze sec\
is de wet op het minimumloon niet
toepassing. Dat geldt vooral vrou^,.
die minder dan een derde van de gehr\,
kelijke arbeidstijd werken: de z°h
noemde hulpkrachten, vooral alphahu
pen.

M
Dit blijkt uit een onderzoek van j

Loontechnische Dienst (LTD) van \ministerie van Sociale Zaken en Was-gelegenheid datgisteren naar de Twee Jj
Kamer is gestuurd. Van de werknerfl6',
diewel onder de wetvallen, werd tijde j|
de peiling van de LTD in augustus v° a
jaar één op de tien onder het voor Pj
geldende minimum betaald. Vo°,,i
doordat werkgevers bij het uitreke"'-,
van het loon zijn uitgegaan van
werkweek van 40 uur in plaats van t.normale arbeidsduur van 38,38 u^Vooral vrouwen (86 procent) werken .
de maatschappelijke dienstverlen^Bijna alle hulpkrachten onder hen in^j
dan een kwart van het totaal. ?iin yt^
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maatregelen alleen in onderlinge sam^hang en op hun totaal- effect op de P<> ,
tic van de student worden beoordeeld'i

Ikerstj!n;;'oroemlamdil
W~'¥' MET DE KERST rDnnTCTC boomstandaardl
/ OOK DE VOGELS NIET! \W/ VanUV/ lOlt \mr tevens plantenbak

Winter- vogelvoeders, broed- en * doe het zelf kol lektie van f 17-95 voor 13'50
voederkastjes | *kerstgroen, bomen etc. 1 kerstverlichting

*Zijden hangballen ♦versleringen, kaarsen s°orten va f 750
in vele mooie kleuren v.a. f 9,95 w fekaHn. en cfoorartilrokm m kerstbomen
A^nörfln^nrfai«rc 8 *Kaa°-en STeerartlKelen Vele soorten met of zonder kluit*Koperen kandelaars ;I .....*. u„ ■m .._*7cn
il i t c .crffi -ik-- in onze ■*■"*-■ ■"**" ;■«--. . v.a. T7,00(grote sortering) v.a. f 5,25\ j| cruiTTCDCMnc * /8 x
_fcMini Lraretl_/>__m 5 öUrll I CtICiMUC ,/Wg _
*M.ni-kerstboom ,

KFR<STMARKT ' % Grote sortering
mcl. verlichting en ballen f 18,50 I j*"D■ +}j4fcj ( "doe hetzelf' artikelen

opkaTpavonderv xS^$tLmJ[PfMt____ffi____l; ■'#V7DftV ______s^_4Sl I U winkelt droog, uw
Do.B/12, Do. 15/12 ,^O?*1'I*^yPffj^Sy^ B/ ■■■ (itüilUif \wPll_^6'P^___r/ boon. en kers,9roen

.^k-'. \Uli«fr ' _fAT VYfe Europ.aweg-Zuid4ol,

' V^CrïmV/ #__lfl__ II II II 111 ,| Übach over Worms, Tel. 045-324444
._i_'. \^>S«__r/ VMUIVVIIM «.«-MMM Geopend maandag t/m zaterdag

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).

Woonhuis tek. gevraagdtot

’ 150.000,-. Achterstallig on-
derhoud geen bezwaar. Af-
wikkeling via notaris bin-
nen 24 uur. Aanb. aan WIJ-
MAN & Partners Vastgoed,
taxaties/hypotheken. Tel.
045-728671 of 04750-15135.

Te k. BOCHOLTZ, half-
vrijst. woonhuis grote tuin,
tot. opp. 546 m 2, pr.’90.000;- k.k. tel. 045-
-444138.
Te k. HOEKWONING Hek-
senberg md. gr. kamer met
gr. keuken met aanbou-
w+app., douche m. ligb.,
garage, rolluiken vr.pr.
’92000,-, Hertstr. 12, tel.
045-217231.

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.



" De schade aan de vrachtauto wordt opgenomen. Op de achtergrond het totaal vernieldebestelbusje. Foto:WIDDERSHOVEN.

Landelijke kostenverdeling pakt toch niet slecht uit

Stroom in Limburg
nogsteeds goedkoop

vinden. En dan moeten zij min-
stens een pensioenverhoging
van 25 procent krijgen gen. Dat
geldt ook voor de vrouwen van
ex-mijnwerkers die door stoflon-
gen zijn overleden."

mostRLEN ~ „Silicoselijders
ben t n,net pensioen krijgen dat«toekomt. Ook de vele wedu-
vo j ' Van mijnwerkers die als ge-
iet° Y^n stoflongen zijn overle-
sioß hebben recht op een pen-
Eilk SVerhoginS"- Dat zegt Ed
Uit RS' Cien gepensioneerde man
*erk en' n vader was oolc
bee aam in de mijnindustrie,
Èilk ë siucose en stierf daaraan.
Ha6SriBaat binnenkort over de. andeling van silicose-patiën-
de &raten met de VVD-fractie in
Sine e Kamer op uitnodi--8 van het Kamerlid Jos van

„Mijnwerkers hebben zich met
hun leven ingezet en zijn afge-
scheept met een schamel pen-
sioentje,"verzucht een strijdbare
Eilkens. Zijn adres: Zeskant 113,
6412 DV in Heerlen.

Voor steun aan zijn betoog zoekt
Eilkes ex-mijnwerkers die daad-
werkelijk silicose hebben en die
ten tijde van de medische keu-
ring ten onrechte afgescheept
zijn, als zouden zij aan bronchi-
tus of astma lijden.

koolstofaanslag op de longblaas-
jes. Een silicoselijder heeft grote
moeite om te ademen en over-
lijdt in het ergste geval aan een
longontsteking, een hartverlam-
ming of hij stikt.

Silicose is een extreem hoge

Van onze redactie economie

Van onze verslaggever

Zware averij
bij botsing

terrein de rijbaan wildeoprijden.
Beide voertuigen werden zwaar
beschadigd. Persoonlijk letsel
daarentegen was van lichte aard.
De trekker met oplegger was af-
komstig uit Berg en Terblijt, het
bestelbusje uit Helmond.

MAASTRICHT - Gistermorgen
ontstond op de Ankerkade te
Maastricht een botsing tussen
een met dertig ton zand geladen
trekker met oplegger en een be-
stelbusje dat vanaf een bedrijfs-

van onze verslaggever

Iie^ENBURG - De Limburgse en Brabantse centrales pro-.s^n in Nederland de goedkoopste stroom. De regionale
elch " "

priJs d*e aan de distributiebedrijven wordt bere-
ttltia m Deide Provincies 23 gulden. Dat is ruim vijftig pro-

dan de pr^s die de 'duurste' stroombedrijven in Ne-
ït) Ja berekenen. Dat zei ir F. van Eyndhoverr, die pas gele-
Hu eid nam a*s directeur van de PLEM, gisteren in Val-
-1Krisr§ 0p een bijeenkomst van de Maatschappij voor HandelnJverheid.

Officier van justitie komt verdachte tegemoet

Spuiten en pleisters
completeren dievenbuit

VIP's roemen
Maastricht op
tegeltableau

De EPZ is op dit moment detweede
grootste stroomproducent van Ne-
derland, na de EPON in het noorden
van het land.De gesprekken met de
Zeeuwse stroomproducent PZEM
over een fusie zijn echter weer op-
nieuw op gang gebracht. Die be-
sprekingen zijn in het verleden al
eens afgeketst, maar als er nu suc-
ces wordt behaald zou de nieuwe
combinatie de grootste stroompro-
ducentvan Nederland worden.

De diefstal uit de eerste hulppost
van het Sittardse ziekenhuis was ge-
pleegd in een dronken bui na afloop
van behandeling en had geen ver-
dere herinnering in het geheugen
van verdachte achtergelaten. Van

hem verweten handel in heroïne en
cocaïne wilde de man in het geheel
niet weten; evenmin van bewust
manipuleren met vervalse girobe-
taalkaarten. Al evenzeer te goeder
trouw was hij in het bezit gekomen
van gestolen video- en radio-appara-
tuur. Pas later had hij uit een achter-
op geplakte sticker de ware her-
komst afgeleid.
Officier van justitie mr Kolkert
stond minder lang stil bij de feiten
dan bij de gewijzigde levenswandel
van deKerkradenaar. Deze beweer-
de nauwelijks nog verdovende mid-
delen te gebruiken, al enkele maan-
den vredig een eigen flatje te bewo-
nen en cil een jaar lang elk contact
met de politie te hebben vermeden.

De officier leek vertrouwen te heb-
ben in de gecorrigeerde houding
van verdachte en suggereerde in
plaats van vrijheidsstraf of boete
een alternatieve sanctie in de vorm
van dienstverlening.

Om dit mogelijk te maken, eiste hij
een geheel voorwaardelijke gevan-
genisstraf van drie maanden met
daarop afgestemd 120 uur dienst-
verlening volgens een nader te ont-werpen programma. Woensdag 7
december doet de rechtbank uit-
spraak.

Kon. Sphinx.
Er zijn artistieke bijdragen van
premier Lubbers, zijn voorgan-
ger Dries van Ag^, minister De
Korte van Economische Zaken
en voorts van onder meer oud-
Philipsdirecteur prof. drW. Dek-
ker, oud-Shelldirecteur dr G.
Wagner, dr J. Tans, de eerste
voorzitter van de RL, PvdA-lei-
der Wim Kok, gouverneur dr
J.Kremers en burgemeester mr
Philip Houben. Daarnaast zijn er
bijdragen van een groot aantal
kunstenaars.

De meeste bekende Nederlan-
ders die een bijdrage hebben ge-
leverd, zullen bij de onthulling
aanwezig zijn.
Een voorbeeld van een bijdrage
is het gedichtje van Toon Her-
mans, die Maastricht als volgt
beschrijft:
Nergens is het licht zó licht
Als op het Vrijthof in Maastricht
Overdrijf ik lichtelijk
Ach, da's ook Maastrichtelijk.

Van onze verslaggever

he^TRiCHT - In de hal vanVaHnv!jC in Maastricht wordt
■krti g een tegeltableau van
ho0

en meter lang en vier meter
v.r2° °nthuld. Het bestaat uit een
k. n^mehng tegels waarop be-
k. n- Nederlanders met een te-
v«n ?g of een gedicht hun bele-
kin„ ,an Maastricht tot uitdruk-s brengen.

fti^ "^ee is een bijzondere verza-
iJe o|?g met promotionele waar-
de-,"tstaan van gevoelsuitingen
H,t de Limburgse hoofdstad.
h_t is aangeboden door
Van uadsbestuur bij gelegenheid

net 150-jarig bestaan van de

MAASTRICHT- Tot de dievenbuit
die officier van justitie mr Kolkert
woensdag op het conto van een 27-
-jarige Kerkradenaar wilde plaatsen,
behoorde zowel een ruime collectie
geluidsapparatuur uit een woning
in Kerkrade als een partijtje spuiten
en pleisters uit het ziekenhuis in
Sittard.

Alternatief

bedrijven, door deTweedeKamer is
goedgekeurd.

„Zonder een pooling van dekosten
zouden we in de jaren '90 met dure
brandstoffen blijven zitten," zei Van
Eyndhoven.

De ex-directeur toonde zich giste-
ren echter optimistisch over de ge-
volgen van de 'pooling' van de kos-
ten. Voor een deel pakt de regeling
gunstiger uit dan verwacht, omdat
de prijzenvoor andere brandstoffen
dan kolen - nodig voor de opwek-
king van stroom - relatief laag zijn.

Aanvankelijk zag het ernaar uit dat
Limburg de gunstige stroomprijzen
niet langer kon handhaven, toen be-
sloten werd tot de invoeringvan een
nieuwe verdeelsleutel voor het ver-
rekenen van de kosten. Met ingang
van dit jaar werden de produktie-
kosten van alle electriciteitscentra-
les onderling verdeeld. Voor de
PLEM, die dank zij de kolenge-
stookte centrales altijd op een laag
prijsniveau zat, zou de nieuwe rege-
ling ongunstig uitpakken.

De stroomprijzen in Limburg en
Brabant (de elektriciteitscentrales
zijn opgegaan in het samenwer-
kingsverband EPZ) zijn, aldus de
oud-directeur, zelfs weer concurre-
rend voor het buitenland. De elek-
triciteit is goedkoper dan die uit
West-Duitsland en België. „Ik hoop
dat dit de komende vijf tot tien jaar
zo zal blijven, zeker nu we een woe-
lige periode achter de rug hebben,"
aldus deex-directeur van de PLEM.

In diewet wordt een situatie beves-
tigd die in feite al bestaat: de con-
centratie van de elektriciteitscen-
trales in Nederland. Zo zijn de twee
stroombedrijven in Limburg gefu-
seerd met die van Brabant (PNEM)
en ondergebracht in een dochter-
maatschappij van bij ondernemin-
gen, de Elektriciteits-Produktiebe-
drijven Zuid-Nederland (EPZ).

Bij Hema
tweehonderd

banen weg

Geen ontslagen

Voor de eerste diefstal voerde ver-dachte aan dat hij had gehoopt in
diewoningzijn eigen, daags tevoren
gestolen, compactdisc-speler tekunnen terugvinden. Toen zijn ver-
ondersteling onjuist bleek te zijn,
had hij andermans spullen meege-
nomen.

Nieuwe wet

Meningsverschillen
Hij doelde daarmee voornamelijk
op de elektriciteitswet die deze
week, na jarenlange meningsver-
schillen tussen politiek en stroom-

De woelige tijden lijken voor de
PLEM echter nog niet voorbij te
zijn, want er is een nieuwe wet op
stapel waarin staat dat ook de be-
drijven die energie distribueren
moeten gaan samenwerken. PLEM
en Limagas voeren al geruime tijd
besprekingen over een fusie van
hun distributiekanalen, maar dat
heeft nog geenresultaat gehad. Van
Eyndhoven zei dat hij hieraan de
laatste twee jaarvan zijn directeur-
schap veel tijd heeft besteed. „Totmijn spijt zonder het gewenste re-
sultaat," voegde hij eraan toe.

Angst voor herkeuring klachten over GMD

Meldpunten bieden hulpaanarbeidsongeschikten

van onze verslaggever

AMSTERDAM/HEERLEN - Bij de
Hema zullen 200 arbeidsplaatsen
vervallen doordat de directie de be-
voorrading van de winkels grondig
gaat reorganiseren. Er zullen 60 ma-
gazijnen worden gesloten, waarna
de bevoorrading van de winkels da-
gelijks vanuit één centraal punt zal
gebeuren. Er zullen bij de reorgani-
satie geen gedwongen ontslagen
vallen.

Ook de winkels in Limburg, die
over een magazijn beschikken, zul-
len bij de reorganisatie worden be-
trokken.Dat zijn er vier: Maastricht,
Heerlen, Kerkrade en Venlo. Een
woordvoerster van de Hema kon
niet zeggen hoeveel werknemers
van deze (eigen) vestigingen betrok-
ken zullen zijn bij de reorganisatie.
„Dat weten we zelf nog niet. De
plannen moeten nog uitgewerkt
worden, ook met de vakorganisa-
ties."

Volgens de woordvoerster neemt de
Hema twee tot vier jaar de tijd om
de operatie uit te voeren. Tussen
1991 en 1993 wil men decentrale be-
voorrading rond hebben.

Brouwerijmuseum

" L. Ypelaar is een van de Limburgers die arbeidsongeschik-
ten helpt als ze problemen hebben met een uitkering of het vin-den van werk. Foto: CHRISTA HALBESMA

wordt opgediend," aldus de zelf ook
arbeidsongeschikte ex-mijnwerker.
De behandelingdoor de arbeidsdes-
kundigen en controlerend genees-
heren is niet altijd zoals het hoort,
meent Ypelaar. Hij heeft klachten
over de behandeling bij de GMD.
„Er wordt soms te bruut opgetre-
den." Ypelaar en de zijnen spelen
dergelijke klachten door naar de
GMD in Amsterdam. „Als er bij-
voorbeeld veel klachten over dezelf-de persoon binnenkomen."
Een andere taak van het meldpunt
is het bemiddelen bij het zoeken
van een baan. Door het nieuwe stel-
sel van Sociale Zekerheid, krijgen
steeds meer nieuwe arbeidsonge-
schikten slechts een gedeeltelijke
WAO-uitkering.

n °nze verslaggeefster
LjjSSEN/RERKRADE - „Veel
>ü^nSeschikte mensen in: oenf hebben problemen met
«Hst "^«schappelijke Medische
ik sllT10)- De mensen worden

bü ,u
geïnformeerd en bege-ren 'ner)keuringen en bij het

?tste i Van Passend werk. Dat' "l-0,. Vo°ral nijpend geworden
jJiH w*tswiJzigingen vele non". *kten "

mDurgse arbeidsonge-
i \Vr\An de afgelopen twee jaar
'«Itei^-uitkering geheel of ge-

2i;"n kwijtgeraakt." Dat
% *ns de mening van het Plat-
ina*11 WaO/AAW groepen en
!**■ riIc.aPtenorganisaties Lim-
Su om die r«den twaalf

>^ «ten voor arbeidsonge-

schikten in Limburg heeft opgezet.
„Wij steken de mensen een hart on-der de riem," stelt L. Ypelaar, deman achter het meldpunt in deregio
Kerkrade. „Wij willen voorkomendat ze in paniek raken, stress krij-
gen. Dat komt echt voor. Men ziet
ontzettend op tegen een herkeuring,
omdat men bang is voor een af-
schatting."(een gedeelte van hun
uitkering kwijt raken. red).

Ypelaar en de elf andereLimburgse
contactpersonen van het Platformproberen de mensen die bij hen aan-kloppen gerust te stellen. „Ik benwel eerlijk. Als ik denkdat ze moge-lijk afgeschat zullen worden, zeg ikdat ook. Maar meestal wordt de
soep niet zo heet gegeten als hij

MAASTRICHT - De plannen om in
Maastricht een bierbrouwerijmu-
seum te stichten zijn van de baan.
De initiatiefnemers, de Limburgse
brouwerijen Brand, De Leeuw, Gul-
pener, Ridder en Lindenboom heb-
ben van het plan moeten afzien we-
gens de grote investeringen die er
mee gemoeid blijken te zijn. De
brouwerijen hebben toegezegd vol-
ledige steun te zullen verlenen aan
een instantie die uitvoering van het
plan zou willen doorzetten. Het mu-
seum zou worden gevestigd in de
voormalige brouwerij De Keyzer in
Wyck.

De Hema droeg vorig jaar ongeveer

’ 50 miljoen winst bij aan het totale
resultaat van KBB. Het laatste
kwam netto uit op ’ 78,5 miljoen.

„Bovendien zijn er sinds het nieuwe
stelsel 7 procent 'verkapte' WAO-ers
uitgegooid. Als iemand afgeschat
wordt, dan kan hij volgens de ar-
beidsdeskundige bepaald werk nog
wel doen. Maar het is voor een ar-beidsongeschikte vaak moeilijk om
ook inderdaad werk te vinden. Het

is erg belangrijk werk voor hen te
vinden, omdat ze anders gedeelte-
lijk in de bijstand terecht komen."
Ypelaar is kaderlid van het Lande-
lijkWAO Beraad. Zijn telefoonnum-
mer en die van de andere Limburg-
se meldpunten zijn op te vragen bij
S 043-643737.

Psycholoog promoveert in Maastricht

Psychische klachten
worden niet altijd
objectief gemeten

MAASTRICHT - Het oordeel of
iemand met psychische klachten
wel of niet geschikt is zijn of haar
werk uit te voeren, kan per genees-
kundige van een bedrijfsvereniging
verschillen. Er bestaat daarom een
reële kans op rechtsongelijkheid in
de arbeids(on)geschiktheidsbeoor-
deling van mensen met dergelijke
klachten of stoornissen. Die onge-
lijkheid kan worden voorkomen
door gebruik te maken van psycho-
logische testen en vragenlijsten.
Dan pas kan een objectief oordeel
worden geveld.

Dat blijkt uit het proefschrift 'Psy-
chologisch onderzoek inzake ar-
beidsongeschiktheid' waarop de
Alkmaarse psycholoog W.H.J. Lan-
cée vandaag promoveert aan de
Rijksuniversiteit Limburg. Lancée
heeft 800 van dit soort beoordelin-
gen geanalyseerd en concludeert

deel mogelijk is. Uitspraken van
psychologen of psychiaters over
een bepaalde cliënt zijn niet altyd
betrouwbaar want zij kunnen niet
met elkaar worden vergeleken.
Steeds meer mensen doen wegens
psychische klachten, zoals bij voor-
beeld stress, een beroep op een ar-
beidsongeschiktheidsuitkering.

Terwijl, aldus Lancée, stress - even-
als veel andere psychische klachten- dat alleen is wanneer iemand dat
zo ervaart. Bovendien wordt deaard
van de arbeidsomstandigheden in
de oordeelsvorming te weinig mee-
genomen.
Volgens Lancée daalt het aantal be-
roepszaken tegen beslissingen aan-
zienlijk, mede omdat de cliënt zich
eerlijker behandeld voelt. Gemid-
deld gaat 14 procent van de gekeur-
den tegen een beslissing in beroep,
bij het systeem-Lancée wordt dat 5

»an onze verslaggeefster

Lenen tegen de laagsterente: SpaarbankLimburg I
Voorbeelden van een Persoonlijke Lening Of het nu gaat om een Persoonlijke \ A w>X

uieent li2mnd. |36mnd. |60mnd. |Rente%*| Lening of een Doorlopend Krediet, \\ v%^l) S_f^
f 3.000,- f 265,56 f 98,64 f 65,67 11 9 nergens vindt u een lagere rente dan bij \y \*§sf m|i
f6.000- f 528,59 f 194,71 f 128.34 10^9 Spaarbank Limburg. Een Persoonlijke \\
fB.ooo,- f 701,38 f258,18 f 167!93 9^9 Lening is uitstekend geschiktvoor \V {(^■Êfl
fio.ooo,- f 874,60 f318,08 f207,67 9,4 grotere uitgaven en met een Doorlopend *^\_ K^SÊÊfrf 18.000,- [f 1574,231f 572,541 f 373,311 9,4 | Krediet heeft u altijd geld achter de hand. ._N^

Voorbeelden van een Doorlopend Krediet** ln de tabellen ziet u precies hoeveel een *.^\ Z^jL
nSfSSS!- I Rente% * I "ïïÏÏK?6 I 'enin

WiltPuereeM n
d
fo?mSatie?Datkan M»

f 3.000,- ü. T^- natuurlijk. Kom even langs. Een handige M U Ka» /"^t^^
f $.000,- 9,54 f 100!- folder ligt voor u klaar. £ L^j Mkm^A. ~j&

,3000o- l** I !_?__ I spaarbank Nmburg s wlWßlL^^ '" I
* De rente per jaar op basis van samengestelde interest. mWÈÈÊUÊÉÈÈÊÊÊÊm^r^

** Het rentepercentage per maand is 0.7625%.De theoretische Js| W^^H
looptijd (het aantal maanden dat u aflost als u het gehele §_* liP'1^
bedrag opneemt, bij de huidige tarieven zonder extra WÊ
aflossingen en opnamen) bedraagt 64 maanden.

Voorafuwbankzaken SpaarbankLimburg I
SÏ_S_^vl_.^,2"offl__v.e_rk.ytog *" Te">li"■ Ble'"!k '*Bo,Sharen' S"M'- °*>M enK«*r' E'is<"n> BmmtU.H..r (3). M_er„en. Ro,,mond. SMard (3). TageMn. Va-ls.
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Initiatiefgroep voor hoger pensioen

'Silicosepatiënten
werden afgescheept'

Limburgs dagblad

Rey.

„Het is een schandaal dat deze
mensen met een kluitje het riet
in zijn gestuurd", zegt Ed Eilkes.
„Ik vind dat er een herkeuring
voor ex-mijnwerkers moet plaats

provincie



GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelle afhandeling.

1 10.000 " ■* ' ■
126.000 470, «^ '^ 1
■ .„.

OVERUJDENSRISICO IS
MEESTAL MEEVERZEKERD |

Andere bedragen en
looptijden zijn óók mogelijk.

FINANOERINGSKANTOOR

UMUS
Scharnerweg 108 Maastricht

Bijkantoor
Hoofdstraat 9, Hoensbroek

■ Tel. 045-225000»

lENAULT 5 GTL, bj. '81,
.z.g.st., APK tot 10-'B9,

' 1850,-. Tel. 045-210435.
re k. 2 CV6 SPECIAL,
.z.e.st, bj. '82, ’ 3000,-. Tel.
145-320687.
)pel ASCONA, '80, ’ 3500,-

Mitsubishi Galant. '80 H'2800,-; Sapporo 1600, '79,

' 2500,-; Toyota Celica Lift-
.ack, '78, ’2100,-; Corolla,
77, ’ 1500,-; Datsun Sunny
roupé, '79, ’ 2900.-; Mazda
123, '77, ’ 1300,-; Renault- 5
3L, '81, ’2950,-; VW Golf
D, '79, ’3900,-: Honda Ci-
_c. '81, 5-drs., ’ 3900,-; Opel
Gekord 19 N, '79, ’2400,-;
Cadett Caravan, '78, ’ 2200,-
Ascona, '76, ’ 600,-. Oude

..andgraaf 101, Schaesberg-
-.andgraaf. tel. 045-311078.
Dpel ASCONA 1900 S
i-drs. bj. '78. Tel. 045-317627
ia 18.00 uur Esdoornstr. 39,
-.andgraaf.
re k. MERCEDES 280 E,
_j. '76, apk gek. in red. st,
.r.pr. ’2500,-. Tel. 045-
-113657.
re k. BMW 323ibj. '80, an-
rac.metal. Wagen is in perf.
;t, mcl. winterbanden op;elg. Pr. n.o.t.k. Tel. 04490-
-f92_7.

Wee. vertrek buitenl. te k.
RENAULT 5 TL Le Car kl.
:ood, juni '85 km 57000
:.z.g.st. APK tot 6-'B9, vr.pr.
f 8250,- tel. 045-713541.
VIAZDA 323 sport '83 km
13000, i.z.g.st. 045-419933.
FIËSTA 1.1. L Bravo '82
_eldz. mooi, Hamerstr. 37-
S9, Heerlen (bij ABP).

X3RD type Escort 1.3 L
Jravo 82 zeldz. mooi,
Éerkraderweg 166, Heer-
en.
'e k. AUDI 80 CL diesel
\PK 4 drs. 100% zeer mooi
0-'B2, ’ 6800,-, 045-740915.
'e k. BMW 3 L CSI bj. '71 in
irima staat. pr. n.o.t.k. mu-
il mog. Crijns, R. Vis-
cherstr. 7, Molenberg.
?e k. Opel KADETT 1200 S
.z.g.st. Kakertsweg 162,
ïcnaesberg.
re k. Opel ASCONA 16 S
ri. '77 APK '89, Ipg pr. ,
' 1350,-, tel. 045-323823.

Jurgen
Autocentrum

Alle nieuwe types
Mercedes uit voorraad

leverbaar
Mercedes gebruikt:

300 SI '87 blauwzw.
250D85 roodm.
250D'85 rookzilv.
240D84 groenm.
200T'84 groen
200 aut. '87 blauw.
190D'85 groen
190D'86 rookzilv.
190E'85 antraciet
190Eaut.'86 blauw
190E'87 blauwm.
190Eaut. perl.muth.
19087 do.blauw
280S'79 groenm.
300Daut. '77

NISSAN GEBRUIKT
Nissan 300 ZX turbo 8-'B7
Micra SDX 3-drs. '86
Cherry 1.4 Gl 3-drs. 10-81
Cherry K-type '85..... blauw
Stanza 1.8Gl'B3 wit
Sunny 1.6i SLX 4-drs. '87
Sunny 1.7 D SLX 3-drs. '87
Prairie 1.8SGL'B6..grijsbl.
Laurel 2.8SLX D '87 wit
Laurel 2.8 SGL aut. D '87
Sylvia 1.8 turbo 4-'B6 .... wit
Nissan 300 ZX aut.

'85
ANDERE MERKEN
Audi 80 Quattro '87
Audi 100 CC Avant '84
Audi Quattro 2.2 coupé '87
Austin Metro 1.3 aut. '86
BMW 31610-85 rood
BMW 524 TD autm. '86
■Ford Sierra 2.0 L 3-drs. '87
ford Sierra 1.6 CL 4-drs.
i '87 blauw
Lada Samara '87 beige
Mazda 323 1.3 LX 3-drs.

'87 do-grijs
■Mazda 626 2.0 GLX 4-drs.
| '87 blauwm.
Opel Ascona 1.3 S '81

Langheckweg 36-40
Kerkrade

industiMen^Dentaenbach

WORDT HET EEN KADETT, EEN KADETT, EEN KADETT,!
OF MISSCHIEN TOCH LIEVER EEN KADETT?

Nog niet zo gek lang geleden werd de 200.000-ste Opel Daarnaast is het Opel Kadett-programma zéér Cabrio, met 3, 4of5 deuren, oftoch liever een Opel Kadett
Kadett gekocht Hoekomt dattoch? goed gesorteerd te noemen. Want de ene Kadett-rijder Caravan? U heeft hetbij ons voor het zeggen.

Eerst en vooral natuurlijk omdat het een formida- is de andere niet U vindt gegarandeerd^) een Kadett Wanneer u vandaag of morgen naar de showroom
bele auto is. Betrouwbaar, ekonomisch, modern, ruim, vlot die bij u past. En dat is een luxe-probleem. Want wordt komt neem dan uw huidige auto mee. Dat praat wat
en komfortabel voor een alleszins redelijke prijs. het een Opel Kadett LS, GL, GT, Club, Club Royal, GSi, gemakkelijker, als we het over de inruilprijs hebben...

___■ ■■!-________***-_» jMjjj^^^^ *£yjmWmmm\. ' iii .ÏÏ.I.M IJf T""^ i'liWilïii'flBWT'Tiflti"'iir t' *""*«»«—*"^ pX4MJMÏMflfoi«ftëy ) >4
Bm W-éÊÊ ffW^Vvi .^ÉI^—"" " " " .-.-..■.■■^■■<rx^fcr"..
jff KIIIf W' t*' l' '99 88G3&58_35f1K " Z4*^

— '■ } &MM|^^SiiA£M_______^B JmmmÈ/mmmmimmmL. / . HM mmhé6**.~.~ HkyH I^LJ^Hff&£n9BHttH9MHßSß__E_@fH_a__^^Pj^fli / -ïfli XmWÉmtÊÊkBBBwEÊPl^^^ fer"f n-i SSmJ B^BÜ W^mmWmmmWmWl^mmmÊ —^^pgg

OpelKadett GSi: OpelKadett Club:
Daar kunnen we beter onder vier ogenover praten... Nu ook standaard met getint glas en 5-versnellingsbak.

OPELKADETT, VANAF: f 22.656,-. |
ff _______________s_. ____ wTlfi'Ê _HM __________H____-

im^^ __ _J""fijj|^^^^^^3^__^^^^^'« E^sfe^- y^r^^ j&mmmt *- ':'"a""mi'*f-^^ -' * '■> "*- «»"■ ■ ■/-:,_■ <*■.;_... -3jft
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Opel Kadett Caravan: OpelKadett met'koffer':
Representatief aan de wandel metuwhandel. Zonbeetje de meest ideale gezinsauto.

~üs ~~ 7 opel€________ lal De OpelKadett. Zakenauto van het jaar1988. ' ■**
DAAR STAAT DE WERELD

VAN GENERAL MOTORSACHT^

PRIJS INCLUSIEFBTW EXCLUSIEF GEADVISEERDEAFLEVERINGSKOSTENf367,-. AFGENERAL MOTORS NEDERLANDB.V, ROTTERDAM. PRIJS- EN SPECMKATIEWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.
ZES JAAR GARANTIETEGENDOORROESTEN VANBINNEN UTT. OOK INFLEETSALES& LEASING IS OPEL AL JARENLANGNO. 1.

Radrema Auto bv
Galjoenweg 73 Beatrixhaven

Maastricht
Ook voor exclusieve ANWB gekeurde occasions.

Ook hier geldt kwaliteit wint uiteindelijk altijd.
Wij bieden onderstaande auto's met ANWB-keuring:

Jaguar XJ6 4.2 automaat 1985
Mercedes 300Dvele extra's model 1986
Mercedes 190D1987
Suzuki JeepSJ 413 QJX 1986
Mazda 929 sedan 3.0 injectionV6+extra's 1987
Mazda 626 sedan 2.0 LX nw. model 1987
Mazda 626 coupe 2.0GLX + ps.twr. uitgevoerd 1987
Mazda 626 coupe 2.0 GLX + extra's 1987
Mazda 626 coupe 2.0GTS injection 1986
Mazda 626 HBS 2.0GLX automaat + extra's 1986
Mazda 323 sedan 1.3 1983
Mazda 323 HB 1.3 automaat + extra's 1984
Mazda 323 sedan LX 1.3 1986
Mazda 323 sedan GLX 1.3 1986
Mazda 323 sedan diesel 1.7LX 1987
Mazda323 HB 1.3 LX 1985
Mazda626 sedan 1.6 1981
Mazda 626 sedan 1.6LX 1983
Mazda 626 sedan 1.6LX 1983
Mazda 626 sedan 2.0 LX 1983
Mazda 626 sedan 1.6GLX 1984
Mazda 626 sedan 1.6 LX 1985
Mazda 626 sedan 1.6 LX 1986
Mazda 626 HB 2.0 GLX automaat 1984
Mazda 626 HB 1.6 LX atuomaat 1985
Mazda 929 sedan 2.0 1984
Mazda 929 sedan 2.0 1982
Austin Metro Surf 1985
BMW3IBi 1982
BuickSkylark 1981
Citroen Axel 12LRS 1985
Fiat Uno 70 SL 1986
Ford Transit 1980
Ford Escort 1.3 L 1983
Landrover 109 1980
Lada2loS 1981
MitsubishiColt 1.4Larbo 1983
Nissan Stanza 1.8 HBS 1983
Nissan Sunny 1.7 diesel HBS 1983
Opel Ascona 1.6 S 1983
Opel Corsa 1.3 S + extra's 1986
Peugeot 309 GL „ 1986
Peugeot 305GT '. 1984
Renault 11 LeMans 1985
Renault 9 automaat 1982
Toyota Corolla 1.3 DX 1987
Volkswagen Jetta 1984
Daihatsu Charade 1986
HondaAccord sedan 1986
Verwacht: Mazda 626 sedan 2.0 LX automaat 1984.

Radrema Auto's bv
Galjoenweg 73 Beatrixhaven

Stationcar
Opel Kadett, te koop van
1e eig., type 1.3 S, '82,
vr.pr. ’ 5500- (mcl. BTW).
Tel. 045-423265, na 18.00
uur.
VW POLO de Luxe, m. '80,
3-drs., zeer mooi, met APK,

’ 2750,-. Tel. 045-454087.
FIAT 133, APK, klein en
zuinig, i.g.st, ’1150,-. Tel.
045-454115.
Te k. Opel KADETT hatch-
back 12 S, bwj. '80, APK
gek. tot '89. Caumerweg 27,
Heerlen. Tel. 045-419749.
VW KEVER, bj. 1972, APK
tot 11-'B9, 100%, ’2500,-.
Tel. 045^423750.
Te k. VOLVO 340 L, 3-drs.,
bwj. '84, le eig., schadevrij,
le lak, verk. in st. v. splin-
ternw. met keuringsrapp.

’ 8750,-. Inl. 043-254462.

Fiat
Klankstad

biedt aan tegen
aantrekkelijke prijzen:

Panda 34-45... '81 t/m'B7
Uno 45-55 '83 t/m'BB
Uno Diesel '84,86,87
Ritmo '84 t/m '86
Ritmo 70 S, 5-drs '86
Ritmo 70 CL, 5-drs. Aut

'85
127Super 900 '82
1271050 '86
RegataBsSlooS '84
Mini 1000 E '85
Mitsubishi Gal. Turbo ...'B3
Nissan Cherry 1.3 GL ...'B6
Renault 4 - 9 TL '81 t/m '85
Opel Corsa TR '84
Jetta '83
Toyota Corolla Aut '80
Volvo 345DLS '82
Diverse goedkope inruilers
in voorraad. Bovag-garan-
tie. Kaalheidersteenweg
185, Kerkrade. Tel. 045-
-413916.
Voor al uw AUTO-ON-
DERDELEN moet u zijn
bij Stiba-autosloperij Ra-
pie. Tevens schade- en ge-
bruikte automobielen. In-
en verkoop. Locht 70, Kerk-
rade-West. Tel. 045-423423.
V. grensovergang Locht.
Opel REKORD 2.0 S, -1985,
zilvergrijs, 4-drs., LPG, in

Mazda A. Caubo B.V.
Kerkrade

Suzuki Swift 1.3GS 1985
Subaru 1.3GL 1984
Mazda 323 Sedan 1.3DX 1983
Mazda 323HB 1.3 LX 5v 1985
Mazda 323 HB 1.3GLX 1985
Mazda 323 HB 1.3LX 5-deurs 1985
Mazda 323 Estate 1.5LX 1987
Mazda,626 sedan 1.6 GLX 1983
Mazda 626 HB 2.0 GLX 1987
Mazda 626 coupé 1.6 GLX 1987
Mazda 626 coupé 1.6 GLX 1983
MazdaEl6oopick-up 1983
MazdaE 2200 diesel bestel 1985
Ford Scorpio 2.0GL 1986
Mitsubishi Colt 1.3GL 1981
Mercedes 190E 1983
Volvo 740GLE automaat 1985
FiatRitmo 60 L 1985

Autobedrijf A. Caubo B.V.
Langheckweg 2, Kerkrade

045-464646
Uw Mazda-kwaliteitsdealer— : _ .. _ _ _—_r_ : r

Autobedrijf M. Hogenhout
biedt tekoop aan: OpelKA-
DETT 1200 S Hatchback
'84, le eig.; Opel Ascona 16
S, '83, le eig.; BMW 525,LPG, als nieuw, '80; Ford
Taunus 1600 de Luxe,
4-drs., '77; inruiler. Financ,
garantie, inruil mog. Wil-
nelminastraat 146, Hoens-
broek.
Opel KADETT, stationcar,
'80, ’3750,-; Ascona aut,
'78, ’2750,-; Mazda 929, '79,
’1350,-; Chevrolet 6 cyl.,
aut, '80, ’2750.-. Inruil
mog. Tel. 045-211071.
VW BESTEL, '82, diesel,
’4750,-. Tel. 045-211071.
VW JETTA GLS, bj. '82,
APK 11-'B9, i.z.g.st. prijs

’ 5750,-. Tel. 045-455778.
Ford FIËSTA KR 2, bj. '82,
zwart, orig. glasdak, sport-
velgen enz., vr.pr. ’ 6950,-.
Tel. 045-319328.
5-deurs stationcar OpelKA-
DETT 13 S, bj. '80, cham-
pagnemet., APK, vr.pr.
’4750,-. Tel. 045-319328.
Automatic MINI Cooper
1000 cc, bj. '78, APK, vr.pr.
’2150,-. Tel. 045-319328.
Te k. PASSAT CL diesel,
autom., '83, i.z.g.st., ’ 7900,-.
Kampstraat 27, Kerkrade-
West
Tek. Fiat UNO 45 Fire, wit,
'87, 22.000 km. z.g.a.n. Pr.

|Te k. OPEL Kadett LS 1.6
diesel 3-drs. kl. wit van le
eig. bj. '87. vr.pr. (inruilpr.)

’ 19.000,-. Tel. 045-257540.
TOYOTA. type Tercel, nw.
model '83, f6950,-, als
nieuw. Rotterdamstraat 24,
Heerlen.
GG. AUTO'S heeft voor u
voorradig: Citroen BK 16
TRS, 1983; Citroen Visa
Sport, 1982; Ford Escort
diesel, 1985; Ford Escort,
1984-1985; Opel Kadett die-
sel, 1983, stationcar; Opel
Kadett 12 S, 1983-1980;
Mazda 323 autom., 1983;
Audi 80 GL 1600, 4-drs.,
1982; Toyota Celica; Volks-
wagen Scirocco; Honda Ac-
cord; Opel Rekord, enz.
enz. Garantie vanaf’ 5500,-;
onderhoudvan uw auto, in-
ruil mogelijk, ook het adres
voor al uw auto-accessoires.
Tot ziens. G.G. Auto's en
autoshop, Heerenweg 286,
tel. 045-224172.(Gr0te weg
Heerlen-Brunssum).
Te k. OPEL Ascona 1.6' bj.
'83, 4-drs., apk nov. '89,
i.z.g.st. Vr.pr. ’ 10.500,-. Lo-
kerstr. 50 Heerlerheide.
Te k. VW Passat C diesel
5-gang '82, 105.000 km. Tel.
045-425996.
Tek. OPEL Kadett GSI bj.
'85 met 15 jots sportwielen,Kony...schokbreKers, wei-
ning km. pr. n.o.t.k. Boven■ Devoonstraa^^Zeswegeiv

Mooie MERCEDES 280,
bwj. '78, kl. mod., gerev.
motor, Ipg. el. sch.dak. Pr.
’4750,-. Tel. 045-242192
ma.-zat. tot 17.00 uur.
Tek. 2x OPEL Kadett C bj.
'79 en '76, beide apk en
ANWB gek. Te bevr. 045-
-751859.
AUDI 80 GLS bwj. '79, apk
10-'B9 ’2300,-. Renauit 18
GTS bwj. '79, apk 8-'B9

’ 2400,-. Vorstenstr. 26
Heerlen.
Te k. FORD Escort 1100
bravo + extr. Bwj. '82,
i.z.g.st Vr.pr. ’7950,-. Tel.
045-229958.
FORD Scorpia 20 CL '87;
Ford Sierra 1800 laser met
gas '86; Ford Fiësta 1100 Cl'86; Opel Rekord 20 S Berli-
na '84: Opel Kadett 1200
GLS '84: Opel Corsa 1200
LS '85: Toyota Corolla 1300
DX 3-drs. '85; Toyota Corol-
la 1300 GL sedan '85; Toyo-
ta Corolla 1300 stationcar
'86; Mazda 323 de 1. 3-drs.
'84; Fiat Panda 45 CL '85;
Honda Jazz '85; Honda Ci-
vic automatic '81; Ford
Taunus 1600 bravo '82
’4900,-; Opel Ascona 1600
de 1. '82 ’6500,-. Garantie,
financ. inruil + apk. Auto-
bedrijf P. Veenstra, Rotter-
damstr. 98 Heerlen. Tel.
725806. Na 18.00 uur.
312059.
Te k. DAF 1500 Turbo bj.
'80 vrachtauto met combi
bak 6 m. en laadklep,
z.g.a.n. tel. 04490-50333.
VW GOLF automaat 1.6
LS, m. '80, zeer mooi, APK,

’ 3450,-. Tel. 045-454087.
Te k. BMW 320 '77, tel. 045-
-721503.
Te k. voor liefhebber VW
KEVER, APK mei '89,
vr.pr. ’1250,-. Tel. 04746-
-1518.
Te koop Opel ASCONA 16
S, Ipg, luxes, bwj. '83, sun-
roor, zilvermet., i.z.g.st. Tel.'
045-216605.
VW DERBY GLS, bwj. '80,
zeer mooi, APK. Vr.pr.

’ 2550,-. Bergplein 9
Hoensbroek.
Te koop VOLVO 343 DL,
aut, bwj. '78, APK 18-2-'B9.
Prijs f900,-. Tel. 045-
-217060.'
Te k. Opel KADETT GSi,
bwj. '85, 60.000 km, div. ex-
tra s, niet ingevoerd, scha-
devrij. 04493-4818.
Te k. GOLF dieselGLD, bj.
eind '78, 100r/c, APK-gek.,
priis f2400.-. Tel. 04490-

15.000 Opti-Belt
V-snaren direct uit voorraad leverbaar

Voor industrie, landbouw en huishoudmachines
Kerp

In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951
BLAUPUNKT - Auto-Hifi. Compl. programma uit voor-
raad leverbaar. Een echte Blaupunkt vanaf ’129,-.
Kerp, In de Cramer 31, Heerlen.

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.

Uw VW-Audi-dealer
Ploemen-Schols b.v., Meerssen

Golf Sprinter '80; Golf CBs; Golf CL '85; Golf C 1.3
5-drs. '87; Golf diesel '80-'B4-'B6; Jetta '80-'Bl-'B2, 1.5
'83; Jetta CL '84-'B5; Jetta diesel '82-'B5; Jetta GL Turbo
diesel 4-drs. '85; Passat 3.3 '82; Passat diesel '83; Audi
80 CL '82; Audi 80 autom. '81; Audi 80 GT '86; Audi 80
diesel '83; Audi 90 2.2. '84; Alfa 33 1.5 '84; BMW 316
'78; BMW 316 '85; Citroen 2CV6 '85; Fiat 127 '84; Fiat
Uno 45 '86; Ford Escort '79; Ford Escort 1.3 L '82; Ford
Escort 1.6 L '82; Ford Escort 1.6 L '83; Ford Escort 1.6 L
'84; Ford Escort Laser 1.1 '85; Ford Orion 1.6 GL '86;
Mitsubishi Tredia '83; Mitsubishi Saporo autom. '81;
Honda Civic 1.5 '87; Honda Prelude EX '85; Nissan
Cherry 1.3 '83; Nissan Blue Bird '85; Opel Corsa 1.2 S
'86; Opel Kadett 1.3 S '86; Opel Kadett 1.6 S GT '85;
Peugeot 305 S '81; Peugeot 305 GL '80; Talbot Horizon
autom. '81; Volvo 343 DL autom. '79; Volvo 340 DL '87;
Volvo 340 GL '86. Alle nieuwe modellen uit voorraad le-
verbaar. Ambyerweg 2, Rothem-Meerssen, tel. 043-
-644888.

Een greep uit onze voorraad
Panda 45 blauw'B2 ’4.250-
Panda 34 wit'B6 ’8.900-
Panda 750Carara'B7 ’10.500--. Panda 1000CL'86 ’10.900-
UnossSgroen met.'B4 ’9.750-
UnoAmicogrijs met. '86 ’ 13.400-
Uno4s Fire3x'B7 ’14.200-
Ritmo 60 CL grijs met.'Bs ’9.900-
Ritmo6o Lwit'B7 ’12.700-
RegataBsS blauw met. '85 ’ 12.750-
Regata 100 S i. e grijs met. '87 ’ 21.800-
VW Polo Shoppergrijs met. '86 ’ 12.400-
VWGolf 1.3C blauw '86 ’ 16.500-

Bastiaans Fiat Dealer
Spoorsingel 50 Heerlen 045-724140

BMW 316, bj. '81, APK 11- GOLF 1300, 2 jaar oud. le'89, bijzonder mooi, elke eigenaar, z.g.a.n., diverse

Herfstopruiming!!! i
Vanhauten biedt atfj
sche9llTarga'7B;ö
911 coupe W '79: VA
924 klein def. m<sSPorsche 911 Targa.V
sche 911 coupe K,„VI
sche 911 Targa B 7^.cedes 350 SE auto_V
VW Golf GTi all. e*A
Audi coupe Quatro_,<
Saab 900 Turbo Msj IFord Sierra 1.6 L 3-^J |
Ford Sierra 1.6L 5-JJj IOpel Kadett 1.3 S,f\
Seat Ronda 1.5 GK.
VW Golf3-drs. wit «SI
900 GLi 4-drs. '84; %dett 1.6 diesel'B4;.*Tj
cort 3-drs. '86; VoW°j(
liter 5 d '85; Ford 2|
sdrs. '82; Opel A/9jf
mooi '83; Volvo340"|
tal. '82; Opel Kade^lIpg '81; VW Golf l^l'84; VW Passat I;6J
'84; BMW 320 6-cvl/lIpg '79; Mazda B2»jt
metal. '80; Opel Ka°£
tioncar '81: Mitsubify
3-drs. '83; Alfa Sud 1-i I
'81; Honda Civic %
per '78; Volvo 242
79; Peugeot 104 G\>a
'81. Hoge inruilprtjl
eigen werkplaats ?j
en discrete financi^event 6 mnd. topg^
event leenauto *A
klaarmaken. AU,^
DRIJF Frans VanPJhock Kaalheiderstf)/Dentgenbacherweè
rade. Tel. 045-4232gg^
Te k. GOLF m.v. ac<^
’ 1850,-. Europal»9'
Vrieheide. S,
Te k. CITROEN Ch
GTI, i.z.g.st, duurs^electr. ramen, electr-.4
dak en spiegel, pr- Ai
Apk-gekeurd tot \~üibevr . Dorpsstr. 73 y

rade, na 17 uur. __^j-
OPEL Kadett 13 Sa\
bj. '80 i.z.g.st i f04490-19291. J{
HONDA Accord jM
'81 ’ 3750,-04490-l9^|
GOLF diesel '83 fJweg, omst. Als nieu I04451-1509.

Première]
zaterdag 26 nov., H
27 nov. introductie j
nieuwe Renault I*ji
Valkenburg, Wil^fj
laan 19-21, VaIK?J
Tel. 04406-12514. *3
ooen van 11.00-16^'fe k. DATSUN '&%
APK 3-'B9 vr.pr.Ji
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HEERLEN
L, S'&ne, Akerstraat 82a. Werk vaniA Qe Bontridder. T/m 27/11. Open
«htn 0 14"17 uur- Volkssterren-
l't. 'j- ,?n be<lrogen. T/m 30/11, open
i. £ 13-17 uur, di en vr ook 19.30-22
ijto ,'rnienmuseum, Coriovallum-
Hi di'~an Stuyt en Heerlen.T/m 11/12,
F Pi) ï r 10"17 uur- za en zo 14"17
is _..""Mus. Des signatures anony-

Vn |4/U Galerie Herman van
"iti.r'i Statior'Sstraat 11. N_yaars-ex-
», ö' f'm4/12, open wot/m vr 10-17.30.?L'u'17 uur, do tot 21 uur. Welter-
fo.nl"n,edv'aan. Werk van André Of-
fl u's_ Yj?" 1/12 t/m 15/1, open dag.
rkv., £ta<Jsgalerij, Raadhuisplein,
h&én rf-

r Wehrens. Van 27/11 t/mluur dlt/m vr 11-17 uur, za en zo 14-

KERKRADE
Sti £ "oogh Anstel, Kasteel Eren-
dj,'nfma 'Natuur. T/m 4/1/89, open14-17 uur.

HOENSROEK
Irii._ " "°ensbroek. Foto s van Hans►. ïjlv m 30/12- °Pen da6- 13.30-17
On T"N-bank. Werk van Stan Cau-
>(g j"1 15/1, open 9-16 uur. Fotogale-
%P i_Steel Hoensbroek. Foto's van
10-la °°yer- T/m 27/12, open mat/m

* BiKr 13-30-17 uur, za en zo 13.30-17
ïatjq '!otheek' Pastoor Schleiden-
W' werk van Nol Pepermans. Tot
i..2ft n «na, wo en do 10-18 uur, di en'Uuur.

BRUNSSUM
%',ke-oave. Lindeplein sa. Werk>v. JynLmnartz. T/m 5/12, open maI "*l~ uur en 19-21 uur, zo 14-17

„Je kunt wel tot in lengte van da-
gen met je normale drumstel
werken, maar waarom zou je als
drummer niet mogen werken
met electronica?", vraagt Zuider-
wijk zich nog steedsaf. Het enige
dat overeind is gebleven in de
nieuwe drumtechniek is dat je
op iets moet slaan. En dat hoeft
dus niet per se een trommel te
zijn.

Ruim achttien jaar nu hanteert
Zuiderwijk niet onverdienstelijk
de drumstokken by de Golden
Earring. Maar hij heeft de akoes-
tische drums op zolder gezet.
Zuiderwijk dient de Golden Ear-
ring dezer dagen met opblaasba-
re drumstellen, draagbare drum-
stellen en zegt zelfs hard te wer-
ken aan een onzichtbaar drum-
stel.

HEERLEN - Voor de puriteinse
drummers hoeft al dat electro-
nisch drumgedoe niet. Cesar
Zuiderwijk, die in '71 de Livin'
Blues verruilde voor de Golden
Earring, ziet er slechtsvoordelen
in. Als geen ander propageert hij
de vooruitgang in de wereld van
drumstellen. Komende zondag-
middag geeft de beroepsdrum-
mer een work-shop tijdens de
jongerendag in Heerlen. Hy zal
elke drummer ofwie dat wilwor-
den met raad en daad terzijde
staan en wederom de discussie
aangaan met zij die menen dat
een paar trommels, een bekken
en twee houten stokken meer
dan genoeg zijn voor een drum-
mer.

VOERENDAAL
"e Leuf, Dalstraat 2. Werk van

* 2/12 Merkel en Joop Rooijers.

NUTH
"H. va » Vi«ken, Stationsstraat 282.
San Wtarlene van Doorn en Joris
'uur °Pen di ym vr 9-18 uur, za

APOTHEKEN

WEEKEND-
DIENSTEN
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De avond-, weekend- en zondags-
diensten beginnen op vrijdagavond
en eindigen de volgende week vrij-
dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Bel TIGH « 711400.
HEERLEN. Claessens, Sarolea-
straat 6, S 712541. Zaterdag van
8.30 tot 18 uur Heerlen Zuid Baut-
scherweg 52a, » 423233 en Ganze-
weide, Stanleystraat 23, « 210772.
Zaterdag van 10 tot 14 uur Ganze-
weide. B.g.g. TIGH a 711400.
LANDGRAAF. Lempers, Hoofd-
straat 5 Schaesberg, » 310777.
Voor spoedgevallen dag en nacht
bereikbaar.
KERKRADE - EIJGELSHOVEN.
Schönefeld, Hoofdstraat 2,
S 452523
KERKRADE-WEST. Kerkrade-
West, Akerstraat 79,B 415440. Voor
spoedgevallen dag en nacht ge-
opend. Snijders Kerkrade West,
Kampstraat 114, B 420777. Dag en
nacht geopend.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheidestraat 52, « 460923. Za-
terdag van 10.30 tot 16.00 uur en
zondag van 12.00 tot 13.00 uur en
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor spoed-
gevallen dag en nacht geopend.
SIMPELVELD-BOCHOLTZ. Vonc-
ken, Dr. Ottenstraat 9, Simpelveld,
_t 441100. Zaterdag van 11.00 tot
15.00 uur en zondag van 14.30 tot
15.00 uur. Voor spoedgevallen kan
men terecht van 22.00 tot 22.30 uur.
HOENSBROEK. Janssens, Kou-
venderstraat 90, 8 225677.
NUTH. Voor spoedgevallen eigen
apotheek (bgg TIGH 8 711400).
TIGH - HEERLEN
8 711400
(Informatie over avond- en week-
einddiensten van artsen, tandart-
sen, apothekers en het Groene
Kruis.)

Ruim achttien jaarspeelt Zuider-
wijk nu bij GoldenEarring. „Dat
het me nog niet de keel uithangt,
hoor jewel op 'Keeper to the fla-
jne.

De nieuwe elpee wijkt volgens
de drummer af van alle vorige.
„Er zit heel duidelijk een pro-
gressie in. En natuurlijk: wij spe-
len nog steeds niet omwille van
de populariteit. Dat is overigens
anders bij Phil Collins, die met
zijn nieuwe single de commer-
ciële kant op lijkt gegaan. Of de
film een excuus is?".

Een ander voordeel van het elec-
tronisch drummen noemt Zui-
derwijk deruimtebesparing. Ja-
ren lang reed de Earring-bus
door Europa, volgeladen met
trommels, standaards, en omge-
ven doorvele roadies diede boel
op moesten zetten. „Wel zo ge-
makkelijk, als je met een paar
koffers uitkomt", zegt Zuider-
wijk. „En laten we eerlijk wezen,
je bent toch geen mindere drum-
mer als je electronisch drumt?"
Anders dan men zou verwachten
is Zuiderwijk niet drummer-
minded. „Een goed drummer
moet strak en goed slaan met af
en toe een aardig 'breakje' ertus-
sen. Het gaat om de discipline,
niet om de techniek. Als ik een
groep zie spelen, luister ik naar
de groep als geheel, nooit naar de
drummer in het bijzonder."
In januarikomt de nieuwe, de 22-
-ste (!) elpee van de Earring uit.
Alle drums op die plaat zijn via
de computer op het vinyl geko-
men. „Het verschil is nauwelijks
te horen", belooft Cesar Zuider-
wijk. „Het is ietsje beter. Ik heb
de drums thuis in de computer
ingevoerd, dat betekent dat je
losser kunt spelen dan dat je in
de studio zit."

puter ingaat heb ik zelf geslagen.
Onpersoonlijk is wat de produ-
cers van tegenwoordig doen
door gewooneen drumcomputer
aan te zetten."

Zuiderwijk: „De voordelen zijn
legio. Electronisch drummen is
niet alleen opname-technisch ge-
makkelijk, het spaart enorm veel
tijd. Trouwens, het is niet zo dat
je op deze manieronpersoonlijke
geluiden krijgt. Als ik iets pro-
grammeer dan doe ik dat per-
soonlijk.Elk deuntje dat de com-

door
Gemma Wildenberg

Raad hecht aan sociaal begeleidingsplan

Kerkrade eens
met overdracht
nutsbedrijven

ARTSEN

GROENE KRUIS
HEERLEN. Wachtdienst voor
spoedgevallen tijdens avond en
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur v.m.
Weekenden 24 uur doorlopend
S 711400. Werkdagen, üjdens
werkuren, 8 713712.
NUTH-VOERENDAAL-SIMPEL-
VELD. Wachtdienst voor spoedge-
vallen 8 04405-2995.
BRUNSSUM-SCHINVELD-JA-
BEEK. Wachtdienst voor spoedge-
vallen 8 259090.
HOENSBROEK-MERKELBEEK-
BINGELRADE. Wachtdienst voor
spoedgevallens 225588.
KERKRADE. Voor spoedgevallen
is de dienstdoende verpleegkundi-
ge bereikbaar onder 8 462222.
EYGELSHOVEN-LANDGRAAF.
Wachtdienst voor spoedgevallen
8 323030.

# Karel Leentjens in de gang van zijn school in Aar-
veld. Foto: CHRISTA HALBESMA
bak te helpen", zegt het vertrek-
kend schoolhoofd in de leraren-
kamer. Zelf begon hy in 1955 als
onderwijzer aan de Don Bosco-
school in Lauradorp. Vier jaar
voor klas twee, toen depastoor in
Aarveld vond dat hij maar aan deTarcisiusschool moest komen
werken. Twintig jaar gaf hij lei-
ding aan zijn schoolteam totdat

hij de tyd rijp vond om het roer
uit handen te geven. Na 1 decem-
ber blijft Karel Leentjens actief
in diverse bestuurlijke onder-
wijsgeledingen. Ondermeer is hij
voorzitter van de Stuurgroep On-
derwijsvoorrangsproject en be-
stuurslid van de vakbond KOV,
regio Heerlen.

Per Persoon
Afscheid

Ruim dertig jaar stond hij voor
de klas, waarvan de laatste twee
decennia als directeurvan de ba-
sisschoolSt. Tarcisius in het Aar-
veld te Heerlen. Karel Leentjens
(57) neemt op donderdag 1 de-
cember afscheid van zyn team en
kinderen. Hij maakt als een van
de velen gebruik van deDOP-re-
geling (Doorstroming Onderwijs
Personeel), een tijdelijk inge-
steld vervroegd pensioen in het
basis- en voortgezet onderwijs.
Hij was nog graag een tijdje ge-
bleven.

„Maar de mogelijkheid was er.
Niet dat ik met tegenzin les gaf,
want ik doe het nog altyd met
plezier. Door mijn vertrek kan ik
meewerken om anderen aan de

E*«LENSi-p Hard. da- 15 18.15en 21 uur.
_6" 20^r.ming to America, dag. 15.30
'*'tti- T_uur Rambi, za zo wo 14 uur.

1» {?* M>'agro Beanfieldwar, dag.
1'''C en 2n30 uur. H5: U2: Rattle1 °ok i__daB- 14-30 13-45 en 20.45 uur,
\, 16-30 uur. Who framed Roger

* i6'*_ag. 14 15 18 19 20 en 21 uur, zo
!?'<.» 17 uur- Good morning Viet-
l H i,B' *8.30 en 21 uur, do vrij ma di_ "*«« ' zo ook 1° uur. The unbeara-
Suln_;ss of being, dag. 20.30 uur.
uUr i de- dag-14en 18.30uur, zo ookS>n gle book' ** zo wo 1415 uur-

-el-eva: Tannhauser, zo 11 uur. De
_S>rl oniek van een aangekondig-

'o Vni Vm ma 21 uur.Kinderfilm-»Poel: Walhalla, za 15 uur.
SCHAESBERG
I "Un c°ming to America, vrij t/m
«t tC*0 ook 18 uur-ma tim wo 20-30Heat, vrij t/m zo 22.15 uur.
MAASTRICHT»,L ldnight run, dag. 14.30en 20.30VZ Z£ ook 18 uur. Die Hard, dag.
1% » -il uur, zazo ook 18 uur. Bambi,
i °enï? 1430uur- Hanna's war, dag.

* CoL- ° uur, za zo wo alleen 20.30*, 2am'ng to America,dag. 14.30en 21"Wk *° ook 18.15 uur. Cinema-Pala-
[2[ ,° 'ramedRoger Rabbit, dag. 18.45
"Ur ii'Ur' za zo ook 16.30 uur, zo ook
'°°kis 8 Business, dag. 18.15 uur, za
Sm 5 "ur. zo ook 14.15 uur. GoodJuS Vietnam, dag. 18.45 en 21.T5\ei,.ook 14.15 uur. De ondraaglijke

Ju„ ,van het bestaan, dag. 20.15
f pjjglebook, za 16.30 uur, zo 14.30
ÏM.*ace 2: Pornoprogramma, dag.
IK: Aa- 1330 uur, za zo v.a. 14 uur. Ci-
_)sün VVorld aPart' do V"J za 20 en_S'ft' _° Vm wo 19 en 21.15 uur. Lu-
[_ öj^ooinsonade, dag. 20 uur. Atten-
f i»f. ts' do t/mzo 21 uur. I've heardK.R maids singing, dag. 22 uur.X.U 513-ma tJm wo 21 uur.Kinder-
i s Zoem: De Inktvlek, zo 14 uur.

GELEEN
J _u Hard- do t/m di 20.30 uur, zo
.? liehtu'Studio Anders: De ondraag-«o __" he'd van het bestaan, do t/m dir- Jungle book, zo 15 uur.

SITTARD
5 ui, °m'ng to America, do t/m di
'2 H ' Zo ook 15 uur. Crocodile Dun-L u° t/m di 20.30 uur.

ECHT
De ondraaglijke

l sa, van hetbestaan, do t/m di 20.30\, ISa. vrij t/m zo 20.30 uur, zo ook

Van onze verslaggever

KERKRADE - De Kerkraadse
gemeenteraad is unaniem ak-
koord gegaan met het voorstel
het gemeentelijk waterleiding-
bedrijf en het electriciteitsbe-
drijf over te dragen aan respec-
tievelijk de Waterleiding Maat-
schappij Limburg en de Pro-
vinciale Limburgse Electrici-
teits Maatschappij.
Vierenveertig van de 67 amb-
tenaren die nu bij beide tak-
ken van dienst werken, gaan
over naar de nieuwe bedrijven.
De anderen blijven gemeente-
ambtenaar. Er vallen geen ge-
dwongen ontslagen.

Kerkrade verkoopt beide bedrij-
ven voor een bedrag van 58 mil-
joen gulden. Daarmee kan de ge-
meente de inkomsten die zij de
komende tien jaar misloopt dek-
ken. Alle fracties spraken hun te-
vredenheid en felicitaties uit over

het bereikte akkoord. Het CDA
liet echter bij monde van woord-
voerder J. van Leeuwenstein we-
ten dat hij 'geaarzeld' heeft om 'ja'
te zeggen: „Je moet de huid niet
verkopen voordat de beer gescho-
ten is", zei hij. „Het is een mooi
stukje geld dat Kerkrade er voor
terug krijgt, maar er moet ook
goed gedacht worden aan de per-
soonlijke consequenties voor de
werknemers die een dergelijke
overplaatsing met zich mee kan
brengen."

Werknemers
Ook de fractie Burgerbelangen
wees het college er op dat met de
persoonlijke situaties van werk-
nemers rekening gehouden dient
te worden. Deze partij stelde zelfs
voor om voor werknemers de mo-
gelijkheid open te laten terug te
kunnen keren naar hun oude
werkgever (de gemeente) indien
zij niet kunnen wennen bij de
nieuwe. Wethouder Coumans kon
daarover geen toezeggingen doen.

Limburg

schapshuis *t Kloeëster te Schin-
veld. Er zijn werkstukken te koop
en een gedeelte wordt verloot.

Wijnandsrade

OOSTELIJKE MIJNSTREEKREDACTIE: 739282
JOURNAAL

is een vrije gave. De opbrengst is be-
stemd voor de restauratie van het
kerkdak.

" Zondag wordt in het Gemeen-
schapshuis de jaarlijsefilmdag van
de Film en Fotogroep '76 gehouden.
Om 14.00 uur begint het jeugdpro-
gramma. Voor volwassenen zijn er
voorstellingen om 16.00 en om 20.00
uur.

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voor
Machten over bezorging

(739881)
Kantoor Heerlen: 739911
Hans Toonen
(chef regioredactie) S 425335
Wim Dragstra
(stacftsredacteur Heerlen)__ 710317
Richard Willems__ 04406-15890
Emile Hollman
« 045-422345
Hans Rooijakkers__ 714876

Kantoor Kerkrade: 455506
Jos van den Camp
S 351514
Laurens Schellen
S 04490-23936

BRUNSSUM-SCHINVELD-NUTH
HOENSBROEK-SCHINNEN.
Schols, Kerkstraat 41 Brunssun» 252483. Spreekuur van 11.30 t<
12.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uu

TANDARTSEN
HEERLEN-HULSBERG-VOE-
RENDAAL. Stevens, Heulstraat 33,
S 221150. B.g.g. TIGH _t 711400.
KERKRADE ÜBACH OVER
WORMS-SCHAESBERG-NIEU-
WENHAGEN-EIJGELSHOVEN.
van Dooren, Peschbeemdenstraat
20 Kerkrade, » 457720. Spreekuur
van 11.30' tot 12.00 uur en van 19.00
tot 19.30 uur.
SIMPELVELD-BOCHOLTZ-GUL-
PEN-VAALS-WIJLRE-WITTEM.
Coenen, Past. Laevenstraat 21
Ransdaal, « 04459-1927. Spreekuur
van 11.30 tot 12.00 uur en van 17.30
tot 18.00 uur.

HEERLEN. Voor spoedgevallen
TIGH (brandweercentrale) bellen
S 711400.
BRUNSSUM-HOENSBROEK.
Voor spoedgevallen eigen huisarts
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor spoed-
gevallen eigen huisarts bellen.
SCHIMMERT. Voor spoedgevallen
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zaterdag
12.00 uur vlg. telefoonbeantwoorder
van eigen huisarts. Van zaterdag
12.00 uur tot zondagmorgen 10.00
uur Vluggen, Bleierheiderstraat 93,
_. 452913. Van zondagmorgen 10.00
tot maandagmorgen 8.00 uur v.d.
Poel, Peschbeemdenstraat 9,
S 452913
SIMPELVELD-BOCHOLTZ. Jeh-
ne, Dr. Ottenstraat 48, S 440333.
SCHAESBERG. Zaterdag Meyer,
Frans Erenslaan 32, » 313186 en
zondag Ypma, Schumanstraal 14,
S 320660.
ÜBACH over WORMS-NIEUWEN-
HAGEN. Eigen huisarts bellen.
VOERENDAAL. Praktijk Raad-
huisplein 4 S 751322.
Patiënten gezondheidscentrum
Hoensbroek-Noord kunnen dag en
nacht bellen, S 214821.

Regie: Robert Redford; met: Ru-
ben Blades, Richard Bradford,
Sonia Braga, 'Julie Carmen, Ja-
mes Gammon, Christopher Wal-
ken e.a. In: Maxim Heerlen.

THE MILAGRO BEANFIELD WAR/VS
1987" De dames van de Duitse Militaire

Zielzorg van AFCENT Brunssum
houden zondag van 11.00 tot 17.00
uur een grotekerstmarkt in het Da-
miaanKlooster van de Paters Op de
Plaar. Deze keer is de opbrengst be-
stemd voor het jongerenwerk van
de Stichting Open Deur in Bruns-
sum en voor deKinderhulp in Bom-
bay.

Simpelveld" In Ons Huis, St. Josephstraat 21,
wordt morgen van 10.00 tot 17.0&
uur een grote ontmoetingsdag van
oud-mijmverkers gehouden. Voor
informatie kan men bellen naar
S 045-226115, b.g.g. 216890.

Hoensbroek

Nieuwenhagen

Nuth

"De Vriendenkring Nieuwen-
haagse Missionarissen houdt op 27
november een Sinterklaas- en kerst-
markt. Duur: van twee tot zes uur.
Plaats: scholengemeenschap Bran-
denburg, ook bekend als de vroege-
re 'Stella Maris'.

" De Wijkraad Op den Toren houdt
vandaag vanaf 19 uur een kwajong-
concours in het bejaardencentrum.

de projectontwikkelaar José eron-
der te krijgen, maar dan wordt het
dorp wakker uitzijn lethargie. leder-
een is nu bereid Ruby's petitie te
ondertekenen en de wapens wor-
den uit hetvet gehaald. De plaatse-
lijk winkel doet goede zaken met de
verkoop van munitie en de oude
mannen van het dorp wanen zich
weer in de tijd van Pancho Villa. Het
oproer bereikt eén hoogtepunt als
José per abuis de oudste man van
het dorp neerschiet. Onder aanvoe-
ring van een uit de hoofdstad ge-
haalde politieagent ondernemen de
mannen van Milagro met tegenzin
een klopjacht op de gevluchtte Jo-
sé. Maar als de oude man de
schietpartij overleeft sluit de bevol-
king de rijen om José en zijn bonen-
veldje, en uiteindelijk hun dorp, te
verdedigen.

War. Het verhaal is nogal opper-
vlakkig en simplistisch gehouden,
met een eind-goed-al-goed slot,
wat niet bevredigt. Maar de humor,
de oude mannen en de schitteren-
de fotografie van Robbie Green-
berg vergoeden veel.

KRONIEK VAN EEN AANGEKONDIG-
DE DOOD
ITALIE/FRANKRIJK 1987
Regie: Francesco Rosi; met: Ru-
pert Everett, Ornella Muti, Gian
Maria Volonté, Irene Papas e.a.
In: De Spiegel Heerlen.

De Italiaanse regisseur Francesco
Rosi heeft zijn sociaal engagement
nooit onder stoelen of banken ge-
stoken. Eerder liet hij dat al zien in
films als Tre Fratelli' en 'Cadaveri
Eccelenti'. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat hij zich voor zijn
nieuwste film baseerde op de ro-
man 'Kroniek van een aangekon-
digde dood' van Gabriël Garcia
Marquez.

Het verhaal speelt in een klein
dorpje in Colombia waar de arts
Cristo Bedoya (Gian Maria Volonté)
na 27 jaar terug komt om het zie-
kenhuis te leiden. Zijn verblijf in het
dorp zet hem aan het denken over
de omstandigheden waaronder zijn
vriend Santiago Nasar toentertijd
vermoord werd. In flash-backs zien
we hoe een mysterieuze, rijke
vreemdeling in het dorp aankomt
en de mooie Angela Vicario (Ornel-
la Muti) het hof maakt en trouwt. In
de huwelijksnacht, echter, brengt
hij zijn bruid terug naar haar familie
omdat ze geen maagd is. De broers
van Angela (Carlos en Rogerio Mi-
randa) willen de schending van de
familie-eer wreken en hebben al
snel een zondebok op het oog. Het
is Santiago Nasar en de Vicario's
maken van hun moordplannen
geen geheim. Praktisch het hele
dorp is van de plannen op de hoog-
te, behalve Santiago zelf. Op de
ochtend dat de bisschop het dorp
zal bezoeken wordt hij voor de deur
van zijn huis doodgestoken. Aarze-
ling dan wel lafheid, onverschillig-
heid of naïviteit van de medemen-
sen zijn de oorzaak dat de uitbar-
sting van geweld kan plaatsheb-
ben. 'Kroniek van een aangekon-
digde dood' is een indringende film.

Robert Redford oogstte in mei van
dit jaar met 'The Milagro Beanfield
War' lof en lauweren op hetfilmfes-
tival van Cannes. Het plezier waar-
mee deze film gemaakt werd straalt
er vanaf. Toch valt er wel iets af te
dingen op 'The Milagro Beanfield

Milagro, een dorpje met 426 inwo-
ners in New Mexico, arm en, sinds
de watertoevoer werd afgesneden,
gortdroog. Veel van de jonge men-
sen zijn weggetrokken en de ach-
tergeblevenen hebben hun land al
grotendeels verkocht aan een pro-
jectontwikkelaar, die in het gebied
een groot recreatieproject gepland
heeft. De meeste mensen hebben
zich gelaten bij de gang van zaken
neergelegd en hopen op een baan
in het project. De garagehoudster
Ruby (Sonia Braga) echter niet, en
die onderneemt vruchteloze pogin-
gen de ingeslapenbevolking te mo-
biliseren. Tot op een goede dag Jo-
sé (Ruben Blades) besluit om ille-
gaal zijn bonenveldje, een van de
weinige stukjes land die nog niet
verkocht zijn, te irrigeren en beplan-
ten Met grove intimidatie probeert

" De Vogelvereniging De Natuur-
vrienden houdt dit weekeinde de
jaarlijksevogelshow in het Trefcen-
trum. Het publiek is zaterdag van
13.00 tot 22.00 uur en zondag van
11.00 tot 19.00 uur welkom. Van-
daag houdt de vereniging een beslo-
ten feestavond. Tevens worden dan
de jubilarissen gehuldigd. De heer
Keulers is 25 jaarlid van deNVB en
voorzitter Langen is 25 jaar lid van
De Vogelvrienden.

1 Eendracht
119(?n gen het St Caeciliafeest.
f _öuo uur luistert het koor de
'ÜW Aansluitend vindt in zaal,
'gin familie-avond plaats metng van de jubilarissen.

eerlen
%'i^en wordt van 10.00 tot 15.00
W e Stadschouwburg de 9e in-

modelspoor-ruilbeurs
'._0

en. De entree is 3 gulden pei
kmderen en 65-plussers

;»» * 1,50.
tsWi^talletje aan deHuskensweg

'.h
l borgen van 14.00 tot 22.0C' V zondag van 10.00 tot 17.0C

W Jaarlijkse onderlinge ten-
*ht ng van de KV- De Een
W gehouden. Zaterdag wordl

S Hendrix gehuldigd ir
W met zijn zilveren jubileum
jQ^ptie vindt plaats van 19.0C

s. uu uur.

aanrade
i^hï^armonie St. Gregorius 0.1.v.
ïwnkeis geeft zondag om 15.30
J. ►~ traditionele Adventsconcert

te Haanrade. Het
V Mannenkoor 1912
\t\ 'on Ritten verleent mede-

-6 aan dit concert. De entree

M l-)e jaarlijkse feestavond voor de
|medewerk(st)ers van de Stichting
Ouderenwelzijn wordt zaterdag
vanaf 20.00 uur gehouden in het
Ontmoetingscentrum te Jabeek.

" Zondag wordt van 13.00 tot 18.00
uur de handwerk- en hobbytentoon-
stelling van de Stichting Ouderen-
welzijn gehouden - in gemeen-

door emile hollman

'Golden Earring
blijft boeien'

Drummer Cesar Zuiderwijk zondag in Heerlen:
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Van onze sportredactie

DEN HAAG - De internationale
wielrenunie UCI wil niets meer ho-
ren van de incidentrijke WK-sprint
tussen Steve Bauer en Claude Cri-
quielion. Ze heeft tijdens het con-
gres in Den Haag de Belgische wie-
lerbond zelfs opgedragen pogingen
te ondernemen om de aanklacht
van Criquielion te laten intrekken,
maar dat blijkt een vergeefse po-
ging.

Door de gangen van het Haagse Bel
Air hotel drentelde gisteren een ner-
veuze Steve Bauer, door België als
dé schuldige gezien van Criquie-
lions valpartij in de WK-sprint van
Ronse. Bauer kwam, via de voorzit-
ter van zijn Canadese bond. Mare

Lemay, alsnog de tweede plaats van
het WK opeisen.
Bij hoge uitzondering werd Lemay
tot de vergaderzaal van het comité
directeur van de UCI toegelaten,
maar niet langer dan zes minuten.
Hij mocht zijn protestbrief monde-
ling toelichten, maar gediscussieerd
werd er niet. En het werd hem ook
verboden de zeer gedetailleerde vi-
deo-tape te tonen, waaruit de on-
schuld van Bauer en de onverant-
woorde handelwijze van Criquie-
lion op 75 metervan de meet zouden
moeten blijken.

De eindeloos herhaalde, vertraagd
en gedetailleerd weergegeven beel-
den werden later wél getoond aan
journalisten. En wellicht beinvloed
door de argumentatie van Bauers
ploegleider Paul Köchli en diens ad-
vocate Helena Debacker. Daaruit
kon weinig anders worden gecon-
cludeerd, dan dat Criquielion het
onmogelijke had willen realiseren
en dat Bauer in feite weinig blaam
trof.

De weg inRonse blijkt op 100 meter
van de finish een beetje versmal-
lend te hebben toegelopen, dat dat
alleen al lijkt te pleiten in Bauers
voordeel. Niet hij wijkt af van zijn
lijn, maar de weg dwingt hem als
het ware af te wijken. En: bij voor-
gaande doorkomsten hadden ande-
re renners pogingen om vlak langs
de hekken te passeren ook ijlings la-
ten varen. Bauers 'ellbowing' sprint
moet bovendien niet als incident
worden gezien, maar is karakteris-
tiek voor hem aldus het aangedra-
gen materiaal van de verdediging.
Bauer: „Ondertussen heb ik wél

honderden dreigbrieven genaa
hebben ze mijn huis in brand willen
steken en sta ik in België te boek als
een crimineel. Ik hoop dat de UCI
mij m'n tweede plaats teruggeeft
maar waar ik vooral op uit ben is op
eerherstel."
De UCI-bazen dachten geen mo-
ment aan herroeping van de uitslag.
Voorzitter Puig: „Met de uitspraak
over het protest tegen de finish-
klassering, met de déklassering dus
van Bauer, was de kwestie voor ons
al afgedaan. En dat blijft zo". Maar
dat de UCI uiterst verveeld is met
de zaak, mocht blijken uit de klem-
mende oproep van Puig aan hel
adres van de Belgische afgevaardig-
de, BWB-voorzitter Hector Gallee.
Waarmee de affaire, althans wat de
UCI betreft, is afgedaan. En mochl
Criquielion (en zijn advocaten) de
rechtszaak alsnog willen doorzet
ten, dan brengen Bauer c.s. de vi-
deo-tapes ongetwijfeld wél in stel-
ling, en heeft Criquielion zijn scha-
devergoeding niet zomaar één-twee
drie in huis.

Tourdirecteur
ook voorzitter
organisatoren

DEN HAAG - Jean-Marie Lei
blanc, de nieuwe directeur van
deTour, is in Den Haag gekozen
tot de voorzitter van de AIOCC, .
de bond van organisaties van
wielerwedstrijden. De Fransman
volgt zijn landgenoot Felix Lévi-
tan op.

Gratie voor
Kim Andersen

Van Basten
voetballer

van het jaar
LONDEN - Het En-
gelse voetbalblad
World Soccer heeft
in zijn jaarlijkse uit-
verkiezingen alle eer
aan Nederland gege-
ven. Marco van Bas-
ten werd met 43 pro-
cent van de stem-
men uitgeroepen tot
voetballer van het
jaar, vóór zijn land-
en clubgenoten

Ruud Gullit (win-
naar van 1987) en
Frank Rijkaard. Ri-
nus Michels werd ge-
kozen tot manager
van het jaar en het
Nederlands elftal tot
de beste ploeg van
1988.
Van Basten, aanvan-
kelijk niet in de ba-
sis, speelde een

hoofdrol tijdens het
Europese kampioen-
schap met zijn drie
doelpunten tegen
Engeland, de win-
nende treffer tegen
West-Duitsland in de
halve eindstrijd en
het mooiste doel-
punt van het evene-
ment in de slotwed-
strijd tegen de Sov-
jetunie.

In de geschiedenis
van de uitverkiezing
van World Soccer
voor de beste voet-
balprestaties in de
wereld is het nog
nooit voorgekomen
dat één land alle
hoogste onderschei-
dingen binnen haal-
de, zoals het even-
zeer uniek is dat de
eerste drie van de in-
dividuele lijst in één
club spelen.
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DEN HAAG - Vorige week meld-
den wij al, dat tijdens het op stapel
staande congres van de internatio-
nale wielrenunie de levenslange
schorsing van Kim Andersen vrij-
wel zeker ongedaan zou worden ge-
maakt. Gisteren kreeg de Deense
wielerprof inderdaad gratie. Per 1
januari wordt hij weer in het bezit
van een licentie gesteld.
Dat Andersen (30) zou worden gere-
habiliteerd lag in de lijn der ver-
wachting omdat de internationale
wielrenuniebij de jaarwisselingeen
nieuw dopingreglement in werking
stelt. De maximale straf, bij een der-
de overtreding binnen twee jaar
voor profs wordt dan één jaar schor-
sing, en niet meer levenslang. UCl-
secretaris Jekiel: „Dat betekent dat
Andersen zijn straf inmiddels heeft
uitgezeten."
Jekiel kondigde aan, dat de wieler-
federatie het aantal controles vol-
gend jaar gaat uitbreiden. „Behalve
in de nationale en internationale

kampioenschappen zal er voorts
worden gecontroleerd in 46 andere
wedstrijden van de internationale'
kalender, gelijkelijk verdeeld over
profs en amateurs."
Voorzitter Puig kondigde nog aan,
dat het UCI-dopingreglement van
volgend jaar geldt tot 31 december
1989 en dat het volledig is afge-
stemd op de lOC-regels. Gevallen
als met Pedro Delgado in derecente
Tour de France kunnen niet meer
voorkomen, voorspelde de Spaanse
wielerleider. Delgado was positief

volgens lOC-normen, maar negatief
volgens het UCI-reglement.
Puig: „Het lOC had de gewoonte in
de loop van een kalenderjaar tel-
kens nieuwepodukten op te voeren.
En daar werden wij dan door over-
vallen. Zoals met de probenicide
van Delgado. De voorzitter van de
medische commissie van het lOC,
prins De Mérode, heeft me verze-
kerd, dat dat vanaf nu niet meer
kan". Het door Delgado gebruikte
probenicide staat nu ook op de UCl-
lijst.

door huub paulissen Arts en
Linders

geschorst

Van onze sportredactie
SITTARD - Het ziet ernaar uit dat
de medische staf van Fortuna Sit-
tard Sigi Lens tijdig fit krijgt voor
de topper van morgenavond tegen
PSV. Lens, die in debekerwedstrijd
tegen Haarlem een spierverrekte in
de achterkant van zijn dijbeen, her-
vatte gisteren de training.
„Weliswaar een lichte looptraining",
aldus trainer Hans van Doorneveld,
„maar ik heb er alle vertrouwen in
dat Lens zaterdagavond kan spe-
len". Dat impliceert datFortuna Sit-
tard met dezelfde basiself van start
gaat als tegen Haarlem.

Tegenstander PSV kan weer be-
schikken over Wim Kieft. De inter-
national sukkelde geruime tijd met
een knieblessure maar zal tegen
Fortuna wederom zijn opwachting
maken. Van Doorneveld: "Ik vind
het prima dat Kieft erbij is. Voor
onze toeschouwers kan dat enkel
het kijkplezier verhogen. Als ik het

Sigi Lens
herstelt

voorspoedig
rijtje PSV'ers afloop dan speelt For
tuna tegen een echte Europese top
ploeg. Bijna alle spelerszijn interna
tional. Een betere motivatie bestaa
er voor mijn ploeg niet".

Als de weergoden het toelaten za
voor aanvang van de competitie
topper in De Baandert een voor
wedstrijd worden gespeeld tussei ;
twee Sittardse scholen. Teven
volgt er in de rust een demonstratii
4 tegen 4 in het kader van de promo i
tic van het jeugdvoetbal. Die de
monstratie zal worden gegevei ,
door jeugdspelertjes van Sittards<
amateurclubs.

Vanderlijde op
Duitse televisie

SITTARD - Het derde Duitse televi-
sienet brengt maandag in het sport-
programma van het regionale maga-
zine „Aktuelle Stunde" (aanvang
19.00 uur) een portret van Arnold
Vanderlijde. De Limburgse bokser,
die dit weekeinde in de Bundesliga-
competitie start voor zijn nieuwe

club Bayer Leverkusen, en zijn ver
zorger Jeu Joris werden gisteren ir
Eindhoven geïnterviewd door eer
reportageteam van „West III".
Arnold Vanderlijde zal het program
ma overigens niet zelf kunnen aan
schouwen. Hij bokst op dat momen
zeer waarschijnlijk „live" in de finaU
van de Nederlandse kampioen
schappen. Het ligt voor de hand da'
hij vanavond in de halve finales ali
favoriet tegen Floris Dekker door
stoot naar de eindstrijd op maandag
avond in Arnhem.

ZEIST - De tuchtcommissie
van de KNVB heeft de MW-
spelers Alfons Arts en Hans
Linders een schorsing van een
duel opgelegd. Beide Maas-
trichtse verdedigers kregen in
de bekerwedstrijd tegen Hee-
renveen hun derde gele kaart.
Wageningen-speler Schrijner
werd voor vier wedstrijden ge-
schorst. Teven dient hij een
boete te betalen van 100 gulden.
De schorsing werd opgelegd
wegens het trappen naar een te-
genstander in het duel op 20 no-
vember tegen Vitesse.

Voor een wedstrijd werden ge-
schorst: Kamstra (PEC Zwolle-
derde gele kaart), Verkaik
(Haarlem-5), Atteveld (Haar-
lem-3), Linders (MW-3), Arts
(MW-3), De Jong (Cambuur-3),
Meeuwsen (Helmond Sport-5),
Oosterhuis (Wageningen-3).
Vier wedstrijden: Schrijner
(Wageningen) plus een boete
van 100 gulden.

Toernooidirecteur: 'Leuk dat hij het zo goed doet'

Nijssen maakt indruk
" Het Roda-bestuur gaf tij-
dens een persconferentie te
kennen dat de positie van ma-
nager Coerver niet ter discus-
sis staat. V.l.n.r. bestuurslid
Jan Vreuls, voorzitter Kuyer,
vice-voorzitter Van Wersch en
penningmeester Defesche.

Foto: CHRISTA HALBERSMA

bestuurscultuur waarbij de accen-
ten liggen op een juiste wijze van
handelen. Zon vijf cent per toe-
schouwer-regeling voor Coerver be-
staat allang niet meer. In het verle-
den zijn domme dingen gedaan. Dat
is voor ons een extra uitdaging om
alles volgens het boekje te doen".

trouw zo kwaad op scheidsrechte

Herhaling van zwarte betalingen is
uit den boze, zo verklaarde het
Roda-bestuur gisteren met de hand
op het hart. "Een van de goede din-
gen in zon affaire is dat het een he-
lende werking heeft voor de toe-
komst", meent de voorzitter. "Van
zwart geld willen wij op Kaalheide
niets meer weten. Spelers of ande-
ren die dievorm van betaling willen
hebben, kloppen bij Roda JC tever-
geefs aan".

lijke fouten, dat hém een punt werd
ontnomen. Schapers was veel te
gretig om de met zijn eerste service
worstelende Haarhuis een kans te
gunnen. Naar voren komend op eer-
ste en tweede servicewon hij in nog
geen uur met 6-2, 6-2.

Schapers geniet in Italië met volle
teugen. Hij vormt een team met
Massimiliano Narducci, die voor
nogal wat spektakel zorgt en het pu-
bliek laat toestromen. Schapers
speelt de show naar vermogen, mee.
Naast de taal leert hij zich de typi-
sche Italiaanse handgebaren aan.
Over uiterlijk vier weken is het Ita-
liaanse competitie-avontuur weer
voorbij. Dan begint de voorberei-
ding op de jaarlijksetrip naar Ocea-
nië, waar ditmaal de toernooien van
Wellington, Auckland en Melbour-
ne op het programma staan. Haar-
huis wil hem daarbij vergezellen.

Dat wil zeggen: hij hoopt nog een
vliegticket te bemachtigen en te
worden toegelaten tot dekwalificar
tic. De Eindhovenaar staat op de
wereldranglijst ergens boven de
400. Dat had beter kunnen zijn als
het hem in Portugal wat meer had
meegezeten. Juist toen hij daar de

APELDOORN - Torn Nijssen pen-
delt met groeiend gemak tussen de
tennistoernooien in Apeldoorn en
Brussel. Vandaag is de Sittardenaar
zelfs in beide plaatsen actief: eerst
in de kwartfinale van het Apel-
doornse Masterstoernooi tegen Da-
vids, dan in de kwartfinale van
Brussel tegen de Zwitser Hlasek. Of
dat alles nog niet genoeg is, is hij
met de Australiër Masur ook nog ac-
tief in het dubbelspel in de Belgi-
sche hoofdstad.
Piet van Eysden, toernooi-directeur'
van de Masters, ziet dat heen en
weer gevlieg met een begrijpende
glimlach aan. Zolang Nijssen op
beide fronten zijn best doet, is het
hem om het even. De zege, die de
Sittardenaar gisteren met 7-6 (7-2),
6-2 behaalde op de vroegere pupil
van het tennis-internaat Rogier
Warmenhoven lietweinig te wensen
over. „Als Nijssen graag vroeg in de
middag wil spelen, waarom zou ik
daar niet aan voldoen. Ik vind het
leuk, dat hij het zo goed doet. Mis-
schienkomt hij zo weer bij de eerste
honderd van de wereldranglijst."

Jakob Hlasek bereikte in Brussel de
kwartfinales van het Grand-Prix-
toernooi door met veel moeite de

Amerikaan Glenn Layendecker in
de tweede ronde teverslaan. De set-
standen waren 4-6, 7-6, 6-4.

Overigens, Torn Nijssen is niet erg
optimistisch over de afloop van de
wedstrijden in Brussel. „Ik geef me
zelf weinig kans. Het is zeker geen
ideale voorbereiding dat ik eerst in
Apeldoorn moet spelen. Ik kon er
echter niet onderuitkomen om daar
mee te doen", zegt hij.

Donderdag maakte ook Michiel
Schapers zijn opwachting in Apel-
doorn. Hij bedong bij zijn Italiaanse
club TC Ottanta Bergoma een vrij
weekeinde om naar Nederland te
komen. Hij vindt dat hij bij de Mas-
ters niet kan ontbreken, nu Piet van
Eysden zoveel moeite heeft gedaan
het evenement een professioneel
aanzicht te geven. Helaas geldt dat
niet voor de publieke belangstel-
ling. Nog geen honderd man volg-
den de partij Schapers-Haarhuis,
die bij een wat andere indeling de fi-
nale had kunnen zijn. Paul Haar-
huis immers won het aanloop-toer-
nooi in Rotterdam ten koste van
Menno Oosting, die donderdag in
Apeldoorn moeizaam (3-6, 6-4, 6-4)
langs Jan-Willem Lodder geraakte.
Lodder maakte zich gewoontege-

SERKRADE5ERKRADE - Het bestuur
J*|J Roda JC blijft vierkant

de in opspraak geraakte
j ânager Hans Coerver staan.sKerkraadse club gaf gister-

ond een communiqué uit,; aarin werd benadrukt dat de
Indische afwikkeling van de
2^1985 aan het licht gekomen

affaire (Coerver en
.^-penningmeester Vreuls
?orden daarvoor afgelopen
lnsdag een fikse celstraf te-

p n zich eisen) geen enkele
°nsequentie heeft voor de po-
tle van Coerver.

u|t_erekend op de (donderdag-
i^nd waarop de Roda JC-leiding
!j het verleden de zwarte buit telde,
,^kte het nieuwe bestuur de ge-

chten als zou de manager ter dis-
mie staan de kop in.
'i °°r ons blijft Coerver de juiste
v an op de juiste plaats", lichtte
B°orzitter Serve Kuyer het stand-
Vgnt van het bestuur toe. "In april
,J*n dit jaar is besloten Coerver te-
;,j-

g te halen als manager, om met
of.n goede kwaliteiten problemen
_*■ sportief-organisatorisch gebied
J* te lossen. Wij hebben ervaren dat
tjet de inbreng van Coerver inder-
*ad orde op zaken is gesteld. Er is

t^ °r ons geenreden om ons besluit_ .heroverwegen. Zelfs al zou hij de
jj 'nmoeten, dan blijft hij ons de

'ste man, die op dat moment niet
juiste plaats zit. Daarna kan

J bij Roda gewoonweer als mana-
liit aan de slag. Wij geloven name-
]£■ liet dat er voor Roda negatieve
kiften aanzitten als Coerver aan-glft».e stellingname van het bestuur
rf nRoda JC terwijl de zaak nog on-
Vof rechter is (de uitspraak is pas

week vrijdag), had iets
jjpS van een verkapt pleidooi voor
s. Manager. Ook al omdat het be-

verkondigde 'diep getroffen te
Jt door de omvangvan de eis (acht
V 9anden gevangenis waarvan drie
v °rwaardelijk, red.) van de officier
(? n justitie.
|Jenals de beide raadslieden vantj! aangeklaagde Roda-duo betoog-
rj de clubleiding dat de eis tegen

en Vreuls 'exhorbitant af-
'Jkt' van definanciële schikkingen

Y^t andere betrokkenen.
le°orzitterKuyer daarover: "Wij wil-

h niet op het inhoudelijke van de
ingaan, het is aan derechterlijk

f^eht om te oordelen. Wij constate-
echter, dat er een gigantische

ij Screpantie zit tussen deze eis en
f wijze waarop de zaak met ande-
4jn is afgedaan. Je mag stellen dat
tj.s tegen alle betrokkenen acht
(.fanden zou zijn geëist, dat wij dan
wet diep getroffen waren".. at Roda JC steekt is de anti-recla-ve in een perio(je dat het de club
hik 1.- e wind gaat. "De negatieve

werpt natuurlijk een
j.
net op de successen in de voorbije

VQ
aanden. Dat is nu eenmaal niet te

j °rkomen, maar dient wel in de
jj'ste context te worden geplaatst,
jjet betrof hetRoda van toen en niet

1 Roda van nu. Er heerst nu een

Handbalwinst
WINTERSWIJK - Door met 8-19 in
Winterswijk van WWV te winnen
zijn de dames van Holbox Swift uit
Roermond een ronde verder in de
handbalbeker. Ook Break-Out
kwam tot winst. De ploeg uit
Schaesberg zegevierde bij Rapidi-
tas met 23-29.

Bauer vangt bot
Voor wielrenunie is tumultueuze eindsprint afgelopen

" Sigi Lens, vrijwel zeker morgenavond van de partij tegen PSV.

van een satelliettoernooi had be-
reikt, begon het dagen achtereen te
regenen. Zozeer dat het toernooi
niet kon worden uitgespeeld en
Haarhuis bleef steken op de elf
ATP-punten, die hij al had. Een
toernooi-zege zou hem 27 punten
hebben opgeleverd.

De aantrekkingskracht van de
Australische zomer is zo sterk, dat
niet minder dan zestien Nederland-
se spelers en speelsters de over-
steek wagen. Te beginnen met
Brenda Schultz, Manon Bollegraf,
Karin Bakkum en Carolien Vis, die
maandag al vertrekken. Zij vormen
het Nederlands team voor de Fede-
ration Cup van 5 t/m 11 december in
Melbourne.
halve finales van het eindtoernooi

" Net als Torn Nijssen toonde ooi
Michiel Schapers (foto) in Apel
doorn zijn kwaliteiten. Schaper1,
versloeg Haarhuis met 6-2, 6-2.

Van Bracht start
tegen Lieberkind

WEST-BERLIJN - Rini van Brach
begint het driebandentoernooi voo»
het circuit om de wereldbeker vrijdaj
in West-Berlijn tegen de Deense spe
ler Karsten Lieberkind. Dat wees d«
donderdag gehouden loting uit. D<
indeling voor de openingsronde is
Blomdahl-Zöllner, Van Bracht-Lie,
berkind, Gilbert-Müller, Kobayashi
Weingartner, Ceulemans-Siebert. Bi
talis-Dielis, Zanetti-Connesson, Ko
mori-Thiele.

Limburgs Dagblad sport
Voorzitter Kuyer: 'Voor zwart geld is Kaalheide verkeerde adres'

Roda-bestuur maakt
vuist voor Coerver



VELLING OPEL biedt
i.an:Kadett, 4-drs., 13S GL,
,37, ’ 21.950,-;Kadett, 3-drs.,

.3 Club, '87, ’ 18.750,-; Ka-
lett, 3-drs., 12 S, '86,

17.450,-; Kadett, 3-drs.. 13
;., '86, ’16.950,-; Kadett,
i-drs., 12 S, '85, ’14.950,-;! : Cadett, 3-drs., '83, ’ 10.950,-;
■Cadett, 3-drs., '84, ’ 11.950,-;
Cadett, 5-drs., 13 S, '87,

,20.950,-; Corsa 5-drs. 12S
36 ’ 14950,-; Ascona, 4-drs.,

I: .6 Touring, '84, ’14.950,-;liVscona, 4-drs., 16 S, '82,
9950,-; Rekord, 4-drs., 2

! 'tr. S, '83, ’ 10.950,-; Corsa
| ' .2 Cup, '87, ’ 15.950,-; Cor-
i a, 3-drs., 1.2, '84, ’ 11.450,-;
Omega 4-drs. '87, GL
,'31.450,-: Mitsubishi,
ir-drs., Galant GLX, '84,

h 11.950,-; Mitsubishi,
U-drs., Tred-a, GLX. '83,

10.450,-; Mazda, 3-drs.,I 123, '83, ’9450,-: Peugeot1.05KR, '86, ’ 15.950,-; Ford
iscort, 3-drs., 1.3, '84,
" 10.950,-; Ascona, 4-drs., 18Traveller, nieuw,

25.950,-; Omega, 5-drs.,
i !.0i Caravan demo, 8-'BB.

_Jeen les- of leaseauto's. Bo-
uag-garantie. Inruil en fi-
nanciering mogelijk. Wel-
ing autobedrijf B.V. Opel-
lealer, Haefland 2, Bruns-
;um, tel. 045-257700.
Te k. VOLVO 343 GL, bj.
81, i.z.g.st., prijs ’4400,-.
3rugstraat 14, Stem, tel.
.449C.-32160.
Ce k. AUDI 1005 E, bj. '80,
_PK tot 3-'B9, vr.pr. ’3100,-
Tel. 04454-2092.

Veian autobedrijf: NIS-
SAN Micra GL, bj. '85; di-I /erse Opeis va. 82; Fiat! Jno diesel, Peugeot 2Ó5
STI, Volvo 340 autom.
_embrandtstraat 64, gele-

I »en a.d. Slingerweg naarI Nieüwenhagen-Brunssum,
M5-257015.
Te k. Honda PRELUDE, in
lieuwstaat, bj. '80, vr.pr.
f 5250,-. Palmstraat 62,
rleerlen (Passart-Zuid).

Vissan CHERRY 1300 GL,
Dj. '84, i.z.g.st., ’ 7250,-; in-
"uil mog. Hoofdstraat 36,
Amstenrade, 04492-2601.
VIAZDA 323 Hatchback
t.3, bj. '81, i.z.g.st., ’4950,-.
rloofdstraat 36, Amstenra-
ie, 04492-2601.
Te k. MAZDA 323 autom.,
aj. '79, APK-gek.. prijs
f 1600,-. Tel. 04490-27521., Te k. Opel KADETT 13 S
Berlina, 5-drs., bj. '81. J.
Haydnstraat 4, Brunssum,
:el. 045-256072.
Te k. MITSUBISHI Galant
2300 GLX diesel, bj, 1981,
nw. model, kl. bruinmet.,
5-speed, ’4500,-. PietHeyn-
-traat 22, Geleen.
Te k. Opel REKORD 2.3
diesel, bj. sept. '84, kl.
blauw, km.st. 70.000,
i.z.g.st., ’ 8500,-. Piet Heyn-
straat 22, Geleen.
-\>rd Sierra 2.0 CL sedan
.-bak '88 ’25.500,-; Ford
Sierra 1.8 laser '86
f 18.000,-; Ford Sierra 2.3

I iiesel 5-bak '86 ’ 18.000,-;
Ford Sierra 2.0 GL 5-bak
pg '83 ’ 13.500,-; Ford Sier-

-1-a 1.6 laser 5-bak '85
i f 15.500,-; Ford Escort 1.6L
i iiv. ace. 5-bak '85 ’ 14.500,-;

Volvo 740 GL 5-bak '85
7 25.000,-; Mazda 626 LX
:oupe 5-bak '85 ’ 15.000,-;

iPeugeot 505 GL select
5-bak '85 ’ 15.500,-; Renault
25 GTS 5-bak electr. ramen
86 ’ 23.500,-; Renault 11 1.4

iBroadway 5-d. '86
f 13.500,-; Opel Kadett 1.2Is div. ass. o-d. 5-bak '87
f 17.500,-; Opel Ascona 1.6

iGL '84 5-drs. ’ 11.500,-; Nis-
san Stanza 1.8 GL 5-bak '83
f 9500,-; Mitsubishi Galant
1.6 GL'B6’ 17.500,-; Mitsu-

-1 bishi Galant 2.0 GLS
autom. '86; Toyota Camri 20
GLI autom. 5-d. '85; Opel
Ascona 1.6 LS 5-d. autom.
'85; Mazda 626 1.6 autom.
'82 ’ 6250,-; Ford Escort 1.3

[ L 5-d. '81 ’6750,-. Inruil, fi-
nancieren en bovaggaran-
tiebewijs. AUTOBEDRIJF

IP. van Dijk en Zn, Hom-
i pertsweg 33 Landgraaf

(Schaesberg, Kakert) Tel.
045-311729. Alle keuringen

i toegestaan.
S Tek. Ford ESCORT 1100L,
1bwj. '78,APK 7-'B9. Tel. 045-

-750148.
Terug van financierings-
bank BESTELBUS Ci-
troen C 25 Benz, '83,

’ 6500,-. Emly H.O. Tel.
04490-23738/04498-54510.

'Te koop ASCONA 16 S,
5-drs., goed onderhouden,
LPG en trekhaak, APK
april '89, vi\pr. ’7250,-;
event. met BTW-rekening.
Tel. 045-217989.
Te k. MERCEDES 200 D,
bj. sept. '79, kl. zwart en
Mercedes 20Ó D, bj. jan. '79,
kl. wit; béide auto's i.z.g.st.
Hoofdstraat 255, Hoens-broek.
Tek. Opel MANTA 16 S, bj.
dcc. '75, kl. bruinmet.,

r autom. en Opel Blitz vee-
|wagen (paarden), 6 cyl.,! benzine. Hoofdstraat 255,
i Hoensbroek.
SEAT dealer A.C.H., Jeu-
grubbenweg 20 (bij Rand-
weg) te Hoensbroek. Tel.
045222455 biedt met gar. tekoop aan: Seat Ibiza f.2 GL
'87; Seat 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
'82 en '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 '76; VWCamper '80; Mazda 1300 '76;
Subaru 1300 3-drs. '84; Tal-
bot Solara 1.6 GLS '81. Inr.
en fm. mog. Donderdag
koopavond.

10% korting
op diverse nieuwe Seats
(showroomauto's). Kente-
ken op jan. '89. Seatdealer
A.C.H. Jeugrubbenweg20,
Hoensbroek. 045-222455.
Te k. van le eig. zeer mooieRENAULT 18 TL station-
car, bwj. '80, kl. rood, pr.

’ 2350,-. Demstr. 26 Hoens-
broek.
11.000 KNALDEMPERS ei
vrachtwagens. Direkt uit vo<
Cramer 31, Heerlen. 045-7
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De wereldkampioen ïbrmule I j
laat zich regelmatig op de weg zien.

Wie denkt dat de Formule I mee Honda voor de tweede achtereenvol- Voor een SennaofProst vanuiter- Accessoires als het elektrisch f!
Marlboro-McLaren-Honda's alleen goe- gende maal Wereldkampioen werd en mategrootbelangbij hetverrijdenvaneen bedienen schuifdak, de stereo radio-
de sier maken in de straten van Monaco, voor de derdemaal in successiebeslag leg- race, voor u bijzonder gemakkelijk van-' cassettespeler en de uiterst luxebeklediif!
Detroit en Adelaïde heeft het mis. De de op de KonstrukteurstiteL wege de ongekende motorsouplesse en mogen hier een duidelijk voorbeeld vfl]
Honda's dieu met groteregelmaat op uw Het verband tussen de Honda niet tevergetenhetrelatiefgeringebrand- zija Maar datzijn danzaken diemeer&
weg vindt zijn namelijk rechtstreekse Formule I-racewagens en de afgebeelde stofverbruik. de weg dan op de circuits thuishoren 1
afstammelingen van de racewagens van Accord Sedan is niet moeilijk te leggea Dan is er ook nog Honda's legen- |
Ayrton Senna en Alain Prost. Veel van de technieken die Honda voor darische "Doublé Wishbone" wielophan-' M^LWml&^mmm

Deze laatste twee hebben - dit de racerij heeft ontwikkeld zijn terug te ging. Onmisbaar in situaties waar zich ïée=^J s3 P
voor degenen die wat minder in de auto- vinden in Honda's personenwagens. chicanes ofhaarspeldbochten voordoea Honda levert motoren aan deFiteams^^
sport thuis zijn - voor een record aantal Zoals het PGM-FI brandstof- Maar ook ideaal voor mensen die Camei-Loms-Honda en Mariboro-McLaren-Hoi^'
overwinningeh in de Formule I-races injektiesysteem. Dat doormiddel van een gewoon stabiliteit, wendbaarheid en
gezorgd. microprocessor onder alle omstandig- comfort wensen. Vooral wat dit laatste

Dit seizoen werden maar liefst 15 heden exakt het juistemengsel van toe te betreft laat deHonda Accord Sedan zich 13eAccord. Sedan. .Len 30
van de 16verredenraces gewonnenwaar- voeren lucht en brandstofbepaalt. zeker niet onbetuigd. VÖOrhet leven.

I /
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LeveringsprogrammaAccord Sedan:L6Luxe v.a.f 3L490,-; 2.0Luxev.a.f 32.790,-;2.0EXv.a.f 37.090,-;2.0iEX v.a.f 4L690,-; 2.0iEX-ALB(met Honda's anti-blokkeerremsysteem) v.a.f 48.240,-;2.0i16V-DOHCv.a.f 50.7^,cPrijzen inkl. BTW en ML-behandeling. 2 Jaar garantiezonder kilometerbeperking. 3 Jaarlakgarantie, 6 jaarkarrosseriegarantie. Wijzigingen voorbehouden. U kunt de Accord Sedan, inklusiefFormule I-techniek, ook lea^ t
Wend u voor meer informatie tot de Honda-dealer oftot Honda Dealer Lease Service, tel. 079-41924LHonda Nederland BV, Nikkelstraat 17,2984AM Ridderkerk, tel. 01804-57333. .

_________________________«^

AUTO AUTOCENTRUM GARAGE GARAGE CROMBAG AUTOBEDRIJF
HERAL AMBY B.V. ROTOR E. KNOPS AUTO'S B.V. GRAUS B.V.

Haefland 15 Bergerstraat 11 Heerlerbaan 229 Sittarderweg 10 Rijksweg-Zuid 236-240 Voltaweg 5
Brunssum Maastricht Heerlen Bom Geleen Echt

tel. 045-252244 tel. 043-632880 tel. 045-416900 tel. 04498-53434 tel. 04490-46260 tel. 04754-38891111 1 1 ■ _
Van part. Ford SIERRA 2.0
Ghia, bwj. '85, 43.000 km,
nw.pr. ’ 39.000.- vr.pr.

’ 17.000,-. Tel. 045-752215:
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,'
ook 's avonds.
Te k. gevr. auto's vanaf
1978. Garage SCHAEP-
KENS. Tel. 04405-2896.
Gebr. ONDERDELEN v.
jonge schade-auto's, allemerken. Tev. te k. auto's m.
schade. Deumens, Haef-
land 20Brunssum. Tel. 045-
-254482.
Het STRALEN van auto-
plaatwerk, velgen, chassis
e.a. (meubels). Bel voor in-
formatie: tel. 045-226000.
Gevr. schade- SLOOPAU-
TO'S. Tel. 045-411480.
ROADSTAR vr. loop-
sloop- schade-auto's, ook
wrakken ook na 18 uur, tel.
752997 of 226346.
Te k. gevr. loop-, sloop- enSCHADEAUTO'S. Tel. 045-
-723076, b.g.g. 727742.

Auto Valkenburg
Renault4F6 '81
Opel Ascona '78
Renault9TL '84
Renault 11 TL '85
Renault 5 TL '85
Peugeot 505 '86
Auto Valkenburg
Wilhelminalaan 19-21, Val-
kenburg, tel. 04406-12514.
Te k. gevr. loop-, sloop- enSCHADEAUTO... Ik be-
taal de hoogste prijs in Lim-
burg! 045-254049.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14, Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.

n -pijpen voor alle auto's en
orraad leverbaar. Kerp, In de
16951.

Te k. Opel COMMODORE i2.5 S Berlina uitv., bwj. '80.
Tel. 04455-1368.
BEDRIJFSAUTO'S groot
en klein, steeds 40 st. be-
stellers, bussen, minibus-
ies, grote en kleine bestel-lers, diesels, verlaagd enverhoogd, open en geslo-
ten, dubbele en enkele ca-
bines, open laadbakken, di-
verse luxe auto's in alle
prijsklassen. Donny Klas-
sen 8.V., Meerssenerweg
219, Maastricht. Tel. 04£
635222 of 043-634915.
Te k. gevr. sloop-en SCHA-
DEAUTO'S van ’ 100,- tot

’ 5000,-; 04490-43481.
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. gebruikte ON-
DERDELEN van recente
personenauto's. Ook moto-
ren. 045-216475 of 727711.
Te k. gevr. sloop-en SCHA-
DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.Tef 045-216475 of 727711.
Wegens aansch. nieuwe
Datsun Bluebird auto. '81,
Ipg, zeer mooi. MAZDA 626
nov. '84, met uitbouw. Op
de Knip 63 Kerkrade-Ter-
winselen.
Te k. weg. omstandigh.
OPEL Kadett 4-drs. bwj.
'80. Caumerweg 38 Heerlen.
Koopje! RENAULT 11
GTL bwj. '85, mr. mog.
Caumerweg 70 Heerlen.
Te k. FORD Escort 1600
diesel, bwj. '84, mr. mog.
Caumerweg 70 Heerlen-,
Te k. MAZDA Estate bwj.
'79, LPG, APK tot 7-'B9,
i.z.g.st. Vr.pr. ’ 1900,-. Tel.
045-259664.
Te k. RENAULT 11 TLweg. bedrijfsauto, jan. '86,
km. 45500, 5-drs. kl. blauw,

i tel. 04498-52728.
!Te k. FIAT 128 bj. '78
i.z.g.st. Tel. 045-456459.

Te k. i.z.g.st. verk. MITSU-
BISHI Galant 2300 GLX
Turbo diesel '81 pr. ’ 6500,-
-m. trekh. Dorpsstr. 19, Bin-
gelrade.
Te k. VW SCIROCCO 1.6TS bj. '75. i.z.g.st. APK '89,
045-412510.
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.
BMW 318 i '85; BMW 320 i
'85: BMW 323 i '82; BMW
316 4 drs. autom. '85; BMW316 '86; BMW 524 fü '85;
Mercedes 240 TD VAN
comby '85: VW Polo coupé
sprint '86; VW Golf 1600 '83;
VW Derby '79; Ford Escort
CL '87; Opel Kadett GS '86;
Fiat Uno 55 '84; SuzukiAltc
'85. Autobedrijf REUB-
SAET, Op deVey 47-49, Ge-
leen. Inr. gar. fin. tel. 04490-
-44944. Uw adres voor APK
keuring, alle autorepara-
ties.
Ford Orion 16 L met Ipg '85

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

’ 15750.-- Ford Sierra 1600
4-drs. '85 ’15.500,-: Opel
Kadett 13 LS '86 ’ Iè.OOÓV;
BMW 316 4-drs. '8é
f 23.750,-; Opel Kadett 12S'80 ’ 5250,-;Ford Sierra die-
sel '83 ’9000,-; Opel Re-
kord Berlina 2L '83

’ 12.000,-; Ford Taunus
1600 Bravo '81 ’5750,-; VWGolf 1300 '80 ’ 5500,-; ëuzu-
ki Carry minibus grijs kent.
'83 ’5000,-; Ford Granada
'80 ’4000,-; VW Passat '80

’ 2900,-. Auto's metBovag-
garantie. Inruil en financie-
ring. APK keuringsstaüon.
AUTOBEDRIJF Stan We-
ber, Baanstr. 38 Schaes-
berg. 045-314175.
Auto's hallo, OPGELET.
Wij betalen ’3OO- tot

’ 20.000,- voor uw auto, ooksloop. Tel. 045-411572.
Te k. BMW 528 i.z.g.st. bj.
'76, motorisch 100%, A.P.K.
Pr. ’ 1750,-. Tel. 045-457066.

Te k. SUZUKI jeep 4x4
met alle extra's pr. ’ 5500,-.
Tel. 04499-3026.
BMW 528 i 1981, APK juni
'89, 04408-1410.

133235
Wilt u als RIJSCHOOLMA-
NAGER zelfstandig plus-
minus ’750,- netto per
week verdienen? Geselek-
teerde kandidaten krijgen
een 80% studiefinanciering,
officieel Kaderschooldiplo-
ma, een eigenauto, tenmin
ste vier jaarwerk en uitste-
kende toekomstmogelijk-
heden. Wij vragen rijbewijs
B, Ift. 18-28, HAVO/LTS-C-diploma, omgangskun-
de, enthousiasme, studie-
zin, doorzettingsvermogen.
Schrift, sollicitatie: KRMIndustrieweg 71, 5683 CB
Best.
Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg.
M.Gladbach-Köln
BET.TIMM. en mets. Ook
col. Ned. verz. Tel. 045-
-229241 of 229409.
MEISJE gevraagd voor pri-
vé en escort. Tel. 045-228975
STUCADOORS gevraagd.
Tel. 04406-42068.
Net meisje voor PRIVE-
CLUB met garantieloon.
Tel. 045-420Q42.
ClubPallast te Vaals vraagt
nog enkele DAMES. Tel.
04454-1195.
LEERLING-BROOD-
/BANKETBAKEER ge-
vraagd (m/v). Br. o. nr. HO
629 aan Limb. Dagblad,
Kouvenderstr. 215, 6431 HE
Hoensbroek.
Met spoed gevr. BANK-
WERKER-LASSERS en
montagewerkers. Montage-
bedrijfWelman 8.V., Woffs-berg 2d, 6102 RB Echt, tel.
04754-6745.
WERKSTER gezocht voor
één ochtend p. week Ha-
merstr. 5, Heerlen, 045-
-711525.

MEISJE tot 20 jaar, voor
nationale en internationale
kapperswedstrijden. Tel.045-325326 of 320536, na
18.00 uur..Care-Reinicine vraagt met
spoed MEDEWERKERS
op zaterdag voor een pro-ject te Arcen. Het gaat nier
om machine-onderhoud.
Leeftijd v.a. 18 jaar. Tel. re-

' acties tussen 9-12 uur en
14.00 en 17.00 uur. Tel. 040-

-'426565.
1Met spoed gevr. ervaren
WONINGSTOFFEERDER
met rijbewijs. Telef. afspr.
04459-1955 na 17 uur.

:Gevraagd ervaren BROOD-
BANKETBAKKER.
Schriftelijk solliciteren.■Bakkerij Martens, Tud-
dernderweg 85, 6137 CB,Sittard.

1BUFFETMEISJE ge-.vraagd, leeftijd 25-30 jaar,
? met ervaring; geen ani-.meerwerk. Bar-dancing
„De Fontein", tel. 04?:723100.
Gevr. voor ADMINISTRA-.TIEF werk. 2 _i 3 halve dgn.
p. week. Soll. ondervermel-
ding van opleiding + erva-

'ring. Br.o.nr. LA 006, Fr.
Erenslaan 4, 6371 GVLand-■ graaf.
SERVEERSTER (ervaring
vereist), enkel zondag-■ avond en/of eventueel deel-

" tijd. Res. + Trocadero. Tel.
710686.
Nette AFWASHULP ge-
vraagd, voor de avonduren.
Steakhouse Leon, Hoofd-

-1 straat 109, Amstenrade, tel.
04492-2752.

1Nette OPPAS gevraagd
voor 3 middagen in de
week. Br.ond.nr. BR 307
LD, Rumpenerstraat 81,
6443 CC Brunssum.
Dames heeft u interesse in
een leuke baan als DE-■ MONSTRATRICE van ex-
clusieve dameslingerie?
Geen eigen investering. Bel■voor informatie manager.Els, tel. 045-727912.

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

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

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.
Gevr. ELEKTROMONTEURS en hulpmonteurs, bel-
kend met woningbouw. Elektra Ophelders Rijksweg Zd.
146, Sittard 04490-12256.
Club 2000 in Geleen kan
nog een MEISJE plaatsen.
Werktijd in overleg. Tel.
04490-42315.
BROOD-BANKETBAK-
KER gevr. Tel. 045-225868.
Gevr. MEISJE voor goed
lopend privéhuis: intern
mogelijk. Tel. 045-721759.
Gevr. LASSER, om auto's
spuitklaar te maken, ook
C02 lassen (als bijverdien-
ste). Tel. 045-453406.
Discotheek zkt. vr. BUF-
FETHULP v. 2 avonden in
weekend. Erv. vereist, Ift.
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: f3,95.LUNCHROOM/RESTAU-
RANT Au Coin, Honig-
manstraat 33, Heerlen, tel.
715460.
Nette TAXICHAUF-
FEURS gevraagd, voor
dag- 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.
Gevr. huish. HULP, 3 halve
dagen gem. V'daal per 1-1-
-'B9. Geen zwartwerk.Br.o.nr. HK 588 Limburgs
Dagblad. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Int. CHAUFFEURS ge-
vraagd. Zonder ervaring
onnodig te solliciteren. Int.
tr. P.J. Starmans, De baan
40, 6351 BL Bocholtz. Tel.
045-444300.

Bost VERWARMING 8.V.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
W. Sanitair, gas. water, cv.,
badkamers, riolering, dak-werk. Tel. 045-412547.
NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.

G.V.L. RESTAURATIE
Gespecialiseerd in gevelrei-
niging, gevelrenovatie, kel-
derafdichting en voegwer-
ken, vochtwering met 10 jr.
schr. gar. Tevens stralen
van eiken meubelen, auto-
plaatwerk, velgen etc. Voor
ml.; tel. 045-226000.
Voor VAKBEKWAME
schilderwerkzaamheden.
Tel. 045-210020.
TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
Tuin goede winterbeurt,
SNOEIEN enz. Bel tijdig045-272093 na 19.00 uur.

Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.. HANS LIPS voor timmer-,

l dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
' ferte. Bel 045-453818.
',TRAP BEKLEDEN, rails

' hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-

\ manschap. Gratis prijsop-
gave. Scnillings Interieur,■ Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
SCHILDER kan nog bin-
nenwerkzaamheden aann.
Tel. 045-416342.
METSELAAR kan 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. 045-326574.
TV-ANTENNES ’ 395-
all-in 5 jr. garantie. Ook alle
reparaties door geh. Lim-
burg. Géén voorrijkosten!
Koehen, 045-441693.
Voor kleine verbouwingen,
stucadoren, tegelzetten en
dakdekken. Tel. 045-
-220929. Door geheel Zuid-
Limburg.
Poolse vrouw, 35 jr., zoekt
WERK, het liefstin de huis-
houding. Tel. 04490-40827.
Schilder kan nog al uw
SCHILDERWERKZAAM-
HEDEN aannemem. Tel.
045-323883.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. R/J Handelson-
erneming. Stationstraat

294, Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. noten WANDMEU-
BEL 3.00 mtr. lang.
Pr.n.o.tk. Tel. 045-310534.

._✓

SINTERKLAASTIJD. _k
dotijd, leuke kadoideeéPA
autogebied in onz>
shop, keuze uit 1001 aTJJBlen en voor elke beurs, *J
vrijblijvend kijken in °Jh
shop, ook op koopavoiI".^geopend. G.G. Autos!"
Heerenweg 286, H<*%(grote weg Heerlen-Br^ I.
sum). vJ*
KANTELDEUREN, SR
deuren, sectiedeuren '-Ay
of zonder afstandbedie^*in 23 maten direkt le)J|
baar. Afstandbediei^Jli
computergestuurd,schikt voor alle soortei1w
ragedeuren compl. 'jij
zender voor in uw auto- M
Straten, Eijkskensweg I
Geuite. Tel 043-641044J
Gebruikte KLEUREN^LEVISIES te koop

’ 100,-; nieuwe kleurentfa,
visies vanaf ’ 398,-. R'j,
Van Voorst, Ganze^fa'48, Heerlerheide. Tel. "Td
213879. A
KLEURENTELEVISIE;

Philips, Blaupunkt, 'J\vanaf ’ 95,-. Radio/tv F*.
8.V., Bokstr. 33, Heef
heide. Tel. 045-213432.^.'
Goede KLEUREN T\l
met garantie, Philips grJ_.
beeld va. ’ 145-, zeer gj^,
sort. tv's. Occasioncentr^JGeel, Grasbroekerweg
Heerlen, tel. 045-72476j__/
KERSTFIGUREN 18c?Jantiek geschilderd. AKt
verkrijgbaar. Lucie _$kamp. Voorstad 1, Sitt*
04490-10457.
KERSTGROEPEN, f°Jkeuze voorradig. L cji
Kleikamp, Voorstad lt
tard. Tel. 04490-10457. y^
KERSTSTALLEN ë$keuze voorradig. WA
Kleikamp, Voorstad 1.
tard. 04490-10457. J
le soort GRASZODE
’3,50 m 2. Gratis thuis,}'
zorgd. Afgehaald 1M
p.m5. Ook gehele aaJJ(M
van uw tuin en straaWSj
Bel vrijblijvend: .1323178. _y
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kon een kleine Nederland-België
georganiseerd worden. Inzet is
o.a. de Limburg Cup, geschon-
ken door de Vereniging Vrien-
den Draf- en Renbaan. Hij komt
in het bezit van de equipe die het
grootste aantal punten behaald.

LD-tips:
Tongeren-prijs (2100 meter, 7 paarden):
1. Bonanza V.; 2. Rittas Hope; 3. Clio du
Nord.
Rosé Bay-prijs (ren, 1200 meter, 7 paar-
den): 1.Countach; 2. Intensitie; 3. Sam-
my Jo.
Kuurne-prijs (1609 meter, 7 paarden): 1.
Cid Or-'mpic; 2. Boy de la Cle; 3. Bram
Pitt.
Jacques-prijs (ren, 1700 meter, 8 paar-

den): 1. Civic Daneer; 2. Pedometer; 3.
Moonlight Shadow. Outsider: Snowfla-
ke.
Sterrebeek-prijs (2100 meter, 9 paar-
den): 1. Charlotte V; 2. Belmondo O; 3.
Cervino Montana. Outsider: Bram Bui-
tenzorg.
Tongeren-Schaesberg-prijs I (2100 me-
ter, 12 paarden): Amarillo Darby; 2.
Anjo Renka; 3. Abbado R. Outsider:
Alysson de Fooz
Roseburn-prijs (ren, 2400 meter, 8 paar-
den): 1. Sidney Raaphorst; 2. Imperial
Sky; 3. Atletico. Outsider: Puma King.
Tongeren-Schaesberg-prijs II (2100 me-
ter, 10 paarden): 1. Always Again; 2.
Abel Tasman; 3. Vany. Outsider: Ara-
besk C.
Tongeren-Schaesberg-prijs 111 (2100
meter, 10 paarden): 1. Zyca More Bluff;
2. Bravo Nora; 3. Anna Dakota. Outsi-
ders: Boy de Bloomerd en Volnay Stoc-
quoy.
Tongeren-Schaesberg-prijs IV (2100
meter, 11 paarden): 1.Yke Baker; 2. Up-
per Darby; 3. A Tout Coeur. Outsider:
Yvienna Odilia.
Schaesberg-prijs (2100 meter, 11 paar-
den): 1. Zwaluw R.; 2. Atilla van Weert;
3. Anton Aldorp. Outsider: Zanara.

°U de buren valt er door de paar-
den meer te verdienen danin ons'and. Een draver die er een win-
iorn achter zijn naam heeft van
"enduizend gulden is wellicht
Jan dezelfde klasse als het Ne-
?erlandse paard, dat pas vijf mil-e bij elkaar draafde. Daarom
S&ldt vanavond in vier van de
iacht draverijen voor de Belgi-
Sche paarden een afwijkende be-
taling voor de winsommen."fede door de seizoenssluiting
Jan de baan in Tongeren hebben
jjeBelgen positief gereageerd op
"et Schaesbergs initiatief. Zo

start zowel de kampioen (Fred
Handelaar) als de kampioene
(Janna Dragt). Nu er vanavond
bovendien drie rennen voor vol-
bloeds zijn (23 aangemelde com-
binaties), vermeldt het program-
ma exact 100 namen van paar-
den. De meeting begint om 19.00
uur.In de draverij voor amateurs

De entreeprijzen bedragen per dag
fl 30,- voor volwassenen en fl 17,50
voor kinderen t/m 17 jaar.Het is ook
mogelijk kaarten vooraf te reserve-
ren en wel telefonisch 04490-76334.

'Geboers (eerder al twee keer
in de 250cc) is

;b. lichtelijk in het voordeel,
*at het zandcircuit in de MECC-ftem op hét lijf is geschreven.;2ijn broer Sylvain was hij de or-
lsatie gisteren namelijk behulp-

Zo hoog als de condor, Jos Smeets-
/Dick Gebuys, uitgeverij PAN,

’ 25,95.Volbloeds in Supercross
inzicht in het doel, de totstandko-
ming en de afwikkeling van een al-
piene expeditie.

De ondertitel luidt 'Klimmen en
wandelen in het Andesgebergte'.
Voor degene die ambities heeft in
die richting, is het boek een prima
klimgids en toeristische wegwijzer.
Het massief van de Andes, dat cul-
mineert in de Cordillera Blanca en-
de Cordillera Real, bevat nog vele
geheimen. De expeditie van de Val-
kenburgse alpinistenclub slaagde er
in een aantal van deze mysteries te
ontsluieren.

In de geschiedenis van het Neder-
lands alpinisme komt het zelden
voor dat een zo grote groep (negen-
tien mannen en vrouwen) gezamen-
lijk op pad gaaten alle gestelde doe-
len bereikt, in volledige harmonie
en zonder ongelukken. 'Zo hoog als
een condor' ademt de sfeer van een
succesvolverlopen onderneming en
verdient als steile Nederlandse pri-
meur een hoge vlucht in de berg-
sportlitteratuur.

HJVI.

Een groep Limburgse alpinisten,
verenigd in de Vallekebergse Alpe
Vrung (VAV), ondernam afgelopen
zomer een expeditie naar het An-
desgebergte in Peru en Bolivia. Het
Zuidamerikaans avontuur nam
twee maanden in beslag. Via klas-
sieke of afwijkende routes werden
ongeveer twintig vijf- en zesduizen-
ders bedwongen, waarbij de be-
roemde toppen van de Huascaran,
Condoriri en Alpamayo.
Een van de ijzige, nog naamloze ber-
gen werd voorzien van een Lim-
burgse naam, de 'Puncto Limbur-
gia' (5380 meter). De hoogstandjes
werden afgewisseld met trekkings
over oude Inca-paden. In 'Zo hoog
als de condor' doen de expeditiele-
den verslagvan hun ervaringen. Dat
gebeurt uitermate informatief, ook
voor de niet-bergsporter. Naast de
spannende beschrijvingen van de
topbeklimmingen geeft het boek
(met hoogwaardig fotomateriaal in
zwartwit en kleur) een uitstekend

Basketballers:
met dank aan

Tsjechoslowakije

Van onze sportredactie

MAASTRICHT - De sierlijke sprongen
van de volbloeds van Rob Ehrens, Emile
Hendrix, Ludger Beerbaum en Franke
Sloothaak in het MECC in Maastricht
maken komend weekeinde plaats voor
de spectaculaire jumps en de brullende
paardekrachten van de motorcross-elite.
Met spanning wordt tijdens de Super-
cross (zaterdag van 19.00 tot 23.00 uur en
zondag van 14.00 tot 18.00 uur) het duel

ten de beide wereldkampioenen John van den Berk (250cc)
Sric Geboers (500cc) tegemoet gezien. Het is de eerste keer
«e Belg Geboers en de Brabander Van den Berk, na het be-
in- van de titels in de verschillende categoriën, hun krach-
trieten in een rechtstreekse confrontatie.

Van onze sportredactie

Programma morgen, zaterdag: 19.00 uur
opening; 19.15uur le serie (acht minuten en
1 ronde); 19.30 uur 2e serie; 19.45 uur 3e se-
rie; 20.00 uur 4e serie; 20.15 uur herkansing
serie 1 en 2; 20.30 uur herkansing serie 3 en
4; 20.45 uur pauze; 21.00 uur halve finale
(tien min. en 1ronde); 21.20 uur halve finale;
21.40 uur nationalen le manche; 21.55 uur
herkansing halve finale; 22.10 uur nationa-
len 2e manche; 22.25 uur huldiging nationa-
len; 22.30 uur finale 15 min. en 1 ronde en
huldiging.

" Wereldkampioen Eric Geboers, één van de grote trekpleisters tijdens deSupercross, nam giste-
ren alvast een voorproefje in het MECC. Hij assisteerde bij de aanleg van de obstakels en testtevervolgens depiste. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Zondag: 14.00 uur opening; 14.15uur le se-
rie; 14.30 uur 2e serie; 14.45 uur 3e serie;
15.00 uur 4e serie; 15.15 uur herkansing;
15.30uur herkansing; 15.45 uur pauze; 16.00uur halve finale; 16.20 uurhalve finale; 16.40
uur nat. le manche; 16.55 uur herkansing;
17.10 uur nat. 2e manche; 17.25 uur huldi-
ging nat.; 17.30 uur finale en huldigingSu-
percross.

Griekenland voor 2200 toeschou-
wers achttien minuten aardig weer-
werk, maar werd in de laatste twee
minuten voor derust overspeeld. In
die slotfase renden de Grieken on-
der aanvoering van hun absolute ve-
dette Galis van 33-35 naar 35-48. Na
de pauze werd Nederland met het
grootste gemak verder op achter-
stand gezet (66-93).

De zware nederlaag kon Harrewijn
niet verontrusten. Zagreb was ge-
haald en de kwalificatie gaf boven-
dien nog recht op een voorkeursbe-
handeling in het volgende kwalifi-
catietoernooi. De kwartfinales in
die reeks, in mei 1989, slaat Neder-
land over. De ploeg wordt direct
toegelaten tot de halve eindstrijd.
Bovendien hoeft Nederland niet in
actie te komen in de eerste ronde-
van dekwalificaties voor de wereld-
titelstrijd van 1990 in Argentinië.

Karakteristiek Nederland-Griekenland
66-93 (35-48). Toeschouwers: 2200.
Scores Nederland: Bottse 9, Schilp 4. De
Waard 13, Van Rootselaar 3, Van Egmond 2,
Franke 6, Van Dinten 10,Cooper 15, Heijde-
man 4.
Griekenland: Galis 39, Giannakis 13, Kam
bouris 5, Stergakos 8, Papadopoulos 2. An-
dritsos 2. Fassoulas 12, loannou 2, Christo-
doulou 10.
Stand groep A: Griekenland 5-10. 475-346;
Nederland 5-8, 396-416; Tsjechoslowakije
£-6. 430-447: Engeland 5-6, 400-492. Reste-
rende wedstrijden op 30 november: Enge~
land-Nederland en Griekenland-Tsjecho-
slowakije.

AMSTERDAM - De nationale bas-
ketbalploeg heeft zich ondanks een
nederlaag tegen Griekenland ge-
plaatst voor de eindronde van de
Europese titelstrijd. Nog voor de
eerste opgooi in de kwalificatiewed-
strijd uit poule A tussen Nederland
en Griekenland (66-93), donderdag-
avond in de Apollohal in Amster-
dam, zat Oranje al bij de laatste acht.
De kwalificatie dankte men aan de
Tsjechoslowaken. De Oosteuropea-
nen lichtten donderdagmiddag in
eigen land Engeland beentje. De
Engelsen, met Nederland in de race
voor de tweede plaats in poule A,
werden door de dinsdag van een
trainingstrip uit de Verenigde Sta-
ten teruggekeerde Tsjechen kans-
loos verslagen (105-80). Door die ne-
derlaag, de vierde, werd Engeland
op slagkansloos en was Nederland,
dat pas één verliesbeurt (uit tegen
Griekenland) achter zijn naam had,
zeker van deelneming aan het eind-
toernooi, halfjuni in Zagreb.

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

BEL DAN
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur

Limburg loopt warm
voor schaatssport

Op 11 februari debuteert marathoncircus in Geleen

Voor coach Harrewijn vormde dat
een hele geruststelling. Hij moest
tegen Griekenland aantreden met
een sterk gehavende selectie. Bles-
sures van Van Helfteren,Kragtwijk,
Kuipers, Pieterse, Te Velde en Van
der Ark hadden de ploeg drastisch
uitgedund. Harrewijn moest zelfs te,
elfder ure nog twee centers oproe-
pen, Van Egmond en Dam. De twee-
de keus bood Europees kampioen

GELEEN - Het ijs lijkt gebroken.
Limburg begint langzaam warm te
lopenvoor de schaatssport. In de af-
gelopen weken heeft het ledental
van de Schaatsvereniging Limburg
zich bijna verdubbeld. Met een toe-
loop van dikvierhonderd leden, be-
draagt het huidige totaal ruim dui-
zend schaatsers. Daarmee is de club
van voorzitter Ton de Loo c.s. de
snelst groeiende binnen deKonink-
lijke Nederlandse Schaatsbond
(KNSB). „Als het vriest dan wordt
men hier blijkbaar pas wakker", zo
verklaart De Loo, zelf een fervent
schaatser, het enorme aantal aan-
meldingen de laatste dagen.

Limburg troef
bijprogramma
Van onze verslaggever

- In het spoor
1 de cracks rijden de jeugdige
°torcrossers, vallend onder de
4sse nationalen, in het bijpro-
.^ma. De organisatie heeft be-ust voor deze categorie geKo-
A 1opdatook deLimburgse mo-rerossers voor eigen publiek
ti bod komen in de Supercross

'het MECC. Van de twaalf deel-
(l komen er niet minder
fii? neSen uit onze provincie. Zij
.k en °P beide dagen twee man-

\ T "(J Limburgse 'nationalen' en
i fi startnummers zijn: 1. Ingo

bens (Limbricht), 2. Rob Stas-
(Stem), 3. Peter Driessen

6ftein), 4. Peter de Jong (Land-
| *af), 5. René Slenter (Heerlen),
u'-eon Loijens (St. Geertruid), 8.
j^chel Arts (Venray), 9. Kho
v °uschop (Meers) en 10. Martin

(Helden).

ItM 1 bij het samenstellen van de
_ll?°P, waarin wasborden, steile
leggen en de gevreesde dubbele

11 ngbulten zijn opgenomen.
L
|y^ dehoofdprijs in de Supercross[j^en Van den Berk en Geboers

Galleenrekening houden met el-
-1 maar ook met geduchte con-

ü -ntie van anderen. Daar zijn
Lal de Amerikaanse toppers
IL? Glover, Ricky Ryan en Mike
V ■'

ware meesters in de indoor-
iL Jbüne. De favorieten zullen

hun handen vol hebben
L de vice-wereldkampioenen
Je Strijbos (125cc)enPekka Veh-Jer» (250cc), aan de Nederlandsep^Pioenen Gert-Jan van Doorn en

fc. ro Tragter, de Canadese kam-
tac{? oss Pederson, de Belgische
% s Jacky en Jo Martens, de Brit
(_. Herring en de Duitser Roland
L Dold.

" Ton de Loo op de schaatsbaan in Geleen. Op dit ovaal zal het
marathoncarrouselvolgend jaarzijn rondjes draaien.

Foto: PETER ROOZEN

VALKENBURG - Op een selectief
parcours van circa twee kilometer,
rond de Wilhelminatoren in Valken-
burg vindt morgen de strijd plaats
om het Limburgs kampioenschap
cyclocross. Overigens staan tijdens
het weekeinde dergelijke titelwed-
strijden ook in de andere Neder-
landse wielerdistricten op het pro-
gramma.
De veldrit in Valkenburg levert vijf
ofzes kampioenen op. Het halve do-
zijn wordt alleen gecompleteerd in-
dien voldoende beroepsrenners in-
schrijven, maar tot gisteravond was
uit de profcategorie nog geen aan-
melding binnengekomen.

Crossers
strijden in

Valkenburg
om titel

EtntiL uiaal zijn 56 crossers uit tien lan-jlL, gecontracteerd. Nederland (22
il, 'nemers) en België (20) zijn daar-
In^eruit het best vertegenwoor-
dig- De cracks komen op beide da-£ meerdere malen aan de start.
V-_r zaterdag als zondag worden
Ve series gereden, gevolgd door
_*&!_ herkansingen; vervolgens
KL^ halve finales met één herkan-
fej| en als klapstuk natuurlijk de fi-

De explosieve groei hangt nauw sa-
men met derecente opening van de
schaatspiste in Geleen (Glaner-
brookproject). Het vroege sluitings-
tijdstip van het ovaal (18.00 uur)
stelt de schaatsvereniging voorals-
nog voor grote problemen. „Nu mo-
gen we in de weekenden slechts
tweeme al anderhalf uur trainen met
de club; de overige uren zijn pu-
blieksuren. Dat betekent dat bijna
vijfhonderd leden op zaterdag en
zondag tegelijkertijd les krijgen.
Een onhoudbare situatie".

programma. „Een ploegenwedstrijd
met toppers als bijvoorbeeld Yvon-
ne van Gennip, Leo Visser enzo-
voort is in verband met de nog
steeds onzekere situatie in Geleen,
helaas van de baan".

Programma zaterdag in Valkenburg: 13.00
uur: Nieuwelingen(acht deelnemers, 25 mi-
nuten plus een ronde); 13.03 uur: Liefheb-
bers en veteranen (achttien deelnemers, 30
minuten plus een ronde); 14.00 uur: Ama-
teurs en profs (?) (achttien deelnemers, 60
minuten plus een ronde); 14.03 uur: Junio-
ren (tien deelnemers, 40 minuten plus een
ronde).

Kwalitatief staat het peil in Lim-
burg nog op een laag pitje. Het me-
rendeel van de 35 licentiehouders
betreft daarom ook jeugdleden. „Er
sluiten zich steeds meer jongeren
bij onze vereniging aan. Begin dit
jaar waren er in totaal 120 actief, óp
dit moment zijn circa 200 jeugdigen
tot achttien jaargeregistreerd".
De schaatsvereniging Limburg kan
de grote toeloop moeizaam bolwer-
ken. Vandaar ook dat er naarstig
wordt gedacht om de structuur van
de vereniging te wijzigen. „We den-
ken daarbij aan het opzetten van
aparte afdelingen in diverse steden
met aparte bestuurderen. Die moe-
ten dan zelf allerlei ontwikkelingen
ontplooien, leden werven etcetera.
Uiteraard blijft Geleen het kloppen-
de hart van het geheel".

Aanstaande dinsdag moet de Raad
van State uitsluitsel geven over hetdefinitieve tijdstip waarop de baan
dicht moet. Zoals bekend klaagden
omwonenden over geluids- en lich-
toverlast en een toenemende ver-
keersdrukte. „We hopen dat de uit-
spraak gunstig is. Dan kunnen we
niet alleen 's avonds trainen, maar
dan zouden tevens wedstrijden van
Eindhoven naar Geleen overgehe-
veld kunnen worden", aldus Ton de
Loo.

Morgen is het zover...

OPENING
van

|t_^CfTVSjWJiI |

SITTARD, HEERLEN,
Rosmolenstraat 18, Geerstraat 6,
04490-25839 045-713300

te HEERLEN
met vele aanbiedingen

RogerRaeven
zaalvoetballer

bij Brikske
t^NSSUM - Roger Raeven debu-
ije l maandag als zaalvoetballer in
L Limburgse competitie. De
l^ssumse hoofdklasser LUC-
Ve kske, op zoek naar versterking
*.kens een aant£|l blessures, heeft
jfcj!1 met onmiddellijke ingang ver-
lijd van de diensten van de ex-
t^ cla JC'er. Roger Raeven start
C_5ndag in de wedstrijd Brikske-
:c<>m 0s (2115 uur- Brunnahal). Het
l^st fe^at voorlopig voor de
i l van dit seizoen.

Steeds meer beginnelingen blijken
de weg naar de schaatsarena te vin-
den. „Heel veel mensen hebben be-
hoefte om aan de techniek te scha-
ven. Vooral uit Geleen en omgeving
komt de stroom op gang. Op dit
ogenblik staan reeds negentien trai-
ners paraat om de mensen op te van-
gen. Vijftien personen zijn nog in
opleiding".

Ofschoon het geduld van de
schaatsclub met betrekking tot het
sluitingsuur nog enige dagen op de
proef zal worden gesteld, zijn er al
diverse wedstrijdplannen uit de ijs-
kast gehaald. Zo strijkt op 11 fe-
bruari het marathoncircus in Ge-
leen neer met alle bekende cory-
feeën. Medio december reeds staat
een gewestelijke wedstrijd op het

Ton de Loo is zeer in zijn nopjes met
de kunstijsbaan in Geleen. Toch
meent hij dat er nog enkele wezen-
lijke ingrepen moeten plaatsvinden.
Dit om zowel de recreant zo opti-
maal mogelijk te laten profiteren
van de accommodatie, alsmede gro-
te wedstrijden in Geleen te kunnen
organiseren. „Er moet bijvoorbeeld
nog een kantine komen met uitzicht
op debaan en er staat nog geen jury-
toren. Ook moet de lengte van de
400-meterbaan nog worden gecon-
troleerd door een officiële landme-
ter. Wat betreft het recreatieve ge-
deelte: dit moet publieksvriendelij-
ker. Als je als schaatser jevrouw als
toeschouwer wil meenemen, dan
moet ookzij vijf gulden entree beta-
len. Wil je je tussentijds even war-
men in de kantine en daarna weer
het ijs betreden, dan moet je op-
nieuw entree betalen. Dat zou dus
eigenlijk niet mogen", besluit Ton
deLoo zijn relaas.

" Sfeer van een succesvol verlopen onderneming

# Tino Cooper (12) reikt niet ver genoeg om de Griekse verdedi-
ger David Stergados te verontrusten.

sportboek
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Schaesberg: derby
der lage landen

Limburg Cup vanavond als inzetjJCHAESBERG - „Hoe krijg ik
"teer Belgen aan de start?", moet

Frank Kemperman van
"fi Draf- en renbaan Schaesberg
?Jch onlangs afgevraagd hebben.
**et antwoord is nu bekend. Een
Jan elke drie dravers komt van-"aag uit België.

Limburgs dagblad sport

erste duel tussen wereldkampioenen Van den Berk en Geboers
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De TIP van de maand uit MAASMECHELEN
Het Maasmechels visitekaartje komt uit de oven.
De Maasmechelse bakkers van de orde van de knoevel: lanceerden een specialiteit om hun stad nog aantrekkerlijk

■ te maken voor de toeristen.
;De KNOEVEL, zo wordt het gebak genoemd, is gemaakt: van bladerdeeg dat gevuld is met gehakt, ham, kaas en
'.kruiden. De juiste samenstelling wordt strikt geheim ge-
jhouden en is enkel gekend door de zeven bakkers die
! hebben meegewerkt aan het „knoevelproject".
Dekleine „knoevelkes" zijn heerlijk bij deborrel en de grote

' knoevel is een lekkere hartige hap.
Warm aanbevolen!Even onder de grill of in de oven. Alles: kan, niets moet! Koud ook goed, maar dan liefst met mos-
terd. 92960

aangeklede KERST-
GROEPEN. Lucie Klei-!amp. Voorstad 1, Sittard.
4490-10457.
iratis gebracht en ge-
plaatst nieuwe en gebruikte
'as-,.kolen-, olie-, hout-, an-
'eke KACHELS. Honder-
den guldens voordeel. De
tachelsmid, Walem 21Oimmen. Tel. 04459-1638.
"e k. electr. FORNUIS
iz.g.st, AEG, t.v.-kleur 63
,:m ITT op draaivoet
iz.g.st, ovale salontafel met
fneembaar marmeren
tlad. Te bevr. Tel. 045-
-i26729 voor 10.00 u. of na
8.00 uur.
lt Christoffel Byoux, St.
.HRISTOFFEL TRO-
_CEEN met 10, 20, 25%

■orting nu ook in Eygelsho-
ven, Veldhofstr. 57.
JSKAST ’95.-; gasforn.: 95,-; wasaut. ’ 175,-;
taspl. ’ 75,-; dubbeldrs.
_oel- vriescomb. ’ 190,-.
Cissel 5, Heerlen.
?e k. antiek DRESSOIR,
vit modern wandmeubel,
:a. 11/.»l 1/.» ir. oud, driewielertje
m kinderfietsje va. 3 jr.Tev.
liv. kleinspul, z.g.a.n. Tel.
145-219598. b.g.g. 223819.
V k. AQUARIUM + om-
)OUw, compl. 1,20 bij 50 by
■0 cm. Mergelsweg 84,
jleerlen. Na 17.00 uur.
iHFI-VERST.. gebruikt,
„uxman 2xBo W, ’350,-;
tqualizer ’ 125,-; tun.verst.
!xloo W, ’250-, /350-;
;x4O W, ’99.-; cass.deck
Vkai, ’ 175,-, ’ 150,-; Sony
I150,-; tapedeck Phil.
'175,-; eindtrap 2x125 Wf250,-: nieuwe comp.disk
3hil. ’245.-; CEC ’290,-;
inidiset ’ 295,-. Inr. mog. F.
vleyer, Verzetstr. 15, Hrl.,
el. 045-417651.
Te k. KERSTGROEP va.F 75,-. Tel. 045-250583.
Pc k. ALLESBRANDER, 1
r. oud, merk Efel. Tel. 045-
-i11329.
Te k. BANKSTEL, lits-ju-
neaux, stoelen, ledikant,
Mxz. Tel. 045-351387.
Te k. eerste klas ANTRA-
:iETKOLEN ’17,50 per
fak. 37■/■_ kg. 045-723736.
i

____________________==__=_=____=__=_=
KLEUREN T.V. te koop,
heel mooi toestel 045-
-724099.
KLEUREN T.V. te koop 12
tip vol transistor, 045-
-270083.

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
f 27,50 thuisbez. In de Cra-
mer 104, Hrl. 045-751687.
KEYBOARD met adapter
en statief voor’ 30,- p.mnd.,
drumstellen, compl. met
bekkens voor ’30,- p.mnd.,
Fender gitaren en verster-
ker voor ’3O,- p.mnd., or-
gels, gebruikt, voor ’30,-
-p.mnd. Verder alles op mu-
ziekgebied. Donderdag
koopavond tot 21.00 uur.
Muziekhuis Lyana, Mau-
ritsweg 48, Stem, tel. 04490-
-33227.
Fa. Quaedackers biedt aan:
leren JASSEN, broeken en
rokken. Alleenvoor handel,
tel. 045-462000.
Te k. magere huisbrand
ANTRACIETKOLEN no. 3
en 4, 045-319784.
Lange NERTSBONTJAS
mt. 40, chic en toch sportief,
z.g.a.n. 045-312592.
Te k. Chesterfield leren
BANKSTEL; barokstijl
eetkamer en enkele Perz.
tapijten als nieuw. 045-
-223094 of 323751.
OPENHAARDHOUT
eiken, op maat gez.en thuis
bez., ’85,-/m3. Houtzagerij
Windels Brunssum, 045-
-270585.

Te k. a. antieke BUFFET-
KAST 120 br.; kl.t.v.; 1 tin-
nen muurklok, 2 koperen
zonneklokken; div. Perzi-
sche tap.; div. kleingoed
tin,; div. schilderijen; kl. engr. allesbrander excl. mo-
del; postzegelverz.; foto-
app. Optima 535; plm 3000■ centen; partij sexfilms voor
projector. Tel. 045-463616 of
326622.
HEERLEN-C gr. KAMER
in studentenhuis, gez. keu-
ken, douche. Vrij 1 dcc. Tel.
045-711386.
Te k. FRUITBOOMHOUT
per zak. Tel. 04454-1615.
Te k. elektr. NAAIMACHI-
NE. Tel. 045-253362.

Werkkleding
Overalls, broeken, jassen,
truien, jacks, parka's, bo-
dywarmers, petten, sok-
ken, laarzen, schoenen,
ook met stalen neus, enz.
enz. Bij: K. Stienstra en Zn.
Wagenschutsweg 21, Pa-
lemig-Heerlen, tel. 045-
-722334.
Vloer- en WANDTEGELS,
restpartijen ’ 10, " ’ 15,-,
’2O,- p/m 2mcl. BTW. Te-
felhandel Janssen, De Hut

Gulpen. 04450-1970.
2ALLESBRANDERS tek.
Pr. n.o.t.k. Na 15.00uur. Tel.
045-752283.
Te k. JUXE-BOXEN geh.
ferevis., 3 mnd. garantie,

el. 045-242906 b.g.g.
242261.
Tek. KERSTDENNEN tev.
met kluit, ook amorica's,. ml. 045-411842.
Zoekt u zeer mooie ge-
bruikte MEUBELS, ook
antiek, zeer veel keus. Kou-
venderstraat 208, Hoens-
broek.
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ALLEEN VOOR SNELLE BESLISSERS
;Mis. Het gaat hier niet om een in perfecte staat verkerende
occasion, maar om de splinternieuwe Skoda Evergreen.
Met 4 deuren, hoofdsteunen, slaapstoelen, kooiconstructie,

"rembekrachtiging, gelaagde voorruit, achterruitverwarming
enz. De Skoda Evergreen heeft een zuinige 1050 cc motor
en u kunt met het slimme Skoda 3-Stappen-Plan zonder
rente in 3 x betalen. En u betaalt de laatste termijn pas
in januari 1990! Maar u moet wel snel zijn. Want er is

1maar een beperkt aantal _.„_ „. .._ ._ _. IM. -..-_ -Evergreens geproduceerd WIE SLIM IS,RIJDT SKODA..® Importeur de Bnckhorst Auto & Motor Import B.V. Voorschoten,Tel. 071-600200 Pnis md BTW, excl aflever.ngskosten
Prijswijzigingen voorbehouden DeSkoda Evergreen is verkriigbaar bij

Garage Central Geleen 8.V., GELEEN, Rijksweg Centrum 97, tel. 04490-43175;
Garage Fons Arets, HOENSBROEK, Randweg 1, tel. 045-216262;

Garage Jan Jacob, MAASTRICHT, Scharnerweg 165, tel. 043-637629;
Autobedrijf L. Collé, SUSTEREN, Handelsweg 9, tel. 04499-3030;

Autoservice GJ. Kempen BV., LANDGRAAF,
Nw. Hagerheidestraat 30, tel. 045-312398; Automobielbedrijf Cor Vaessen,

KERKRADE, Beitel 11 .(weg Drievogel.i-Simpe.veld), tel 045-424010

Overpelt «_4^^L.
" Üeckers Tapijten *^

Boeholt M
* Sleurs-Brandts

Maaseik J
"Wenmekers
"Krediet a/d lijverheid

Opoeteren m
Neeroeteren ■

Maasmechelen M ....
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Genk il

Lanaken

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:
Yoko compact

disk FB2
Geen ’ 378- of ’ 298-

-maar ’ 198,-.
Maar ook: 4

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

’ 1498- of ’ 1298-
-maar ’ 898,-.

Maar ook: 2 VHS
videorecorders, per stuk
geen ’ 1098-of ’798-

-maar ’ 598,-.
Maar ook: 3 Multitech ■

KTV"sKTVBI34, per stuk 'geen ’ 698- of ’ 598- 'maar ’ 368,-.
Maar ook: 6 Pioneer tuners ;

TX 560, per stuk aeen

’ 335-of ’ 248-
-maar ’ 148-

En nog veel meer!

Witte Hal
Geerweg 9

(achter station) i
Sittard

Tel. 04490-18162
Te k. 2 LUIDSPEKERBO- l
KEN 60 watt, 8 ohm, '37x62x29,5 cm. (bxhxd) tel. ■04492-2017. I
Te k. RADIATOREN !
2400x700 EPL + conv., :
2800x600 DPL, 100x900
DPL, tel. 04493-2603. 'Te k. klassiek BANKSTEL, J3 jr. oud, i.pr.st., wegens ,
omstandigh. Tel. 045- ,
723968. :
Te k. Canada PLANKJES '"var. lengten 0,80 tot 1,20 m. ,
Breedte var. van 6 tot 10
cm, 1 zijde wankant, dik 2
cm. ’2BO,- per m 3 excl. j
b.t.w. Houtindustrie Pelzer, .
Rijksweg 36, Wahlwiller, !tel. 04451-1218, 04450-2168.
BANKSTEL rundieder ;
795,-, 995,-, 1295,- enz. Idem .rundl. met eiken 995,-, :
1295,-1995.-enz. Eethoeken j
eiken ronde of langw. tafel :
v.a. 395. Eethoeken in no- 'tenh. v.a. 495,-, idem mo- |
dern v.a. 295,-; wandmeu- ;
bels modern, klassiek in 'noten en eiken, ook hebben ;
wij voor liefhebbers het ,
zeer aparte kunstmeubel,
als eenmanszaak zijn wij !
met alles spotgoedkoop en :wij ruilen uw oude meube- 'len in aan hoogste waarde. 1
Ó.,K. Hallen, Agnes Prin- :thagenstr. 22-24, Geleen, .centrum (vlakbij Alb. ;
Heyn). ,
Uw meubels nieuw be-
kleed. STOFFEERDERIJ
J. Kloprogge, Dr. Poels- jplein 29. Simpelveld. Tei. 1045-443771. \
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INTERIEUR & TAPUTCENTER
DORPSSTRAAT 130 3583 CWERr.LT TEL. 09/32/11 64 11 45

Wenmeekers Op Niveau.
Niveau bij Wenmeekers meubelen betekent kwaliteit in het betere klassieke genre.

Wenmeekers heeft onlangs een ruimte ingericht met exclusieve stijlmeubelen, waaronder
tientallen bankstellen in alle uitvoeringen, in stof en leder. Dit geldt ook voor de rustieke

eiken kasten-kollektie in vele modellen en prijsklassen. Al met al een kollektie op
niveau. En als U eens van plan bent om meubelen met niveau aan te schaffen, dan

verzoeken wij U beleefd om onze kollektie stijlmeubelen te komen bewonderen. En voor
diegene, die Wenmeekers nog niet kent Wenmeekers meubelen hanteert altijd de

interessantste prijzen, die U elders niet zult aantreffen.
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WENMEEKERS MEUBELEN IBÉ|
Te k. 2 eiken DRESSOIRS
en Comptoise klok (iets ap-
arts). Tel. 045-223643.
AFWERKLIJSTEN inhout en kunststof, ruime
sortering in voorraad. Hou-
ten profielen ook volgens
tekening leverbaar in elkehoutsoort. Geurten Hoens-broek, 045-212531, Hom-
merterweg 27.
VOORDEUREN, buiten-
deuren, balcondeuren leve-
ren wij geheel compleet
met afhangen, beglazing,hang- en sluitwerk. Nu met
gratis veiligheidsslot. Vrij-
blijvend prijsopgave. Geur-
ten Hoensbroek, 045-
-212531, Hommerterweg 27.
VOORDEURLUIFELS in
Meranti keuze uit div. mo-
dellen, met dakpannen of
lei-singhles. Ook compleet
aangebracht leverbaar.
Geurten Hoensbroek, 045-
-212531. Hommerterweg 27.
INLIJSTWERK verzorgen
wij geheel compleet. Keuze
uit 200 schilderij- en por-
tretlijsten. Nieuw onze coll.
alum. wissellijsten. Geur-
ten Hoensbroek, 045-
-212531. Hommerterweg 27.
Te k. KTV Blaupunkt 67
cm, 16_pr. + afst. bed.
’250,-; Toshiba cass. deck

’ 125,-. 045-424981.
Te k. 3-drs. geloogde eikenKLEERKAST met spiegel,
i.z.g.st. Vr.pr. ’850,-. Tel.
045-454860.
Te k. witte OPLEGDEU-
REN maten 43x2.01;
83x2.01; 73x2.01; 63x2.01.
Samen ’ 125,-. 045-212289.
Te k. SINTRACIET, zeer
goede kwaliteit, ’ 15,- per
zak; gratis thuisbezorgd.
Tel. 045-229685.
Te k. Etna GASHAARD,
bankstel, 4 Opel-velgen en
banden, i.g.st. Tel. 04454-
-3292.
Te k. blank eiken EET-
HOEK met 6 stoelen, bie-zen bekleding, z.g.a.n., prijs

’ 1600,-. Inl. 045-320310.
Te k. div. gebruikte sachsdolmar gebr. KETTING-
ZAGEN ook nieuw. Sachs
115 nu ’995,- mcl. + gratis
iack, kettingen, olie, zaag-
bladen, onderdelen etc.
Sachs-dealer. 045-422797.

Te koop witte kinderstoel :en een groot CAMPING- 'BEDJE. Tel. 045-219668. ;
2e-hands MEUBELS te k. i
ook antiek. Meubelhal, Zr. :Paladiaplantsoen 28 Meers-
sen. TeL 043-644172. 'Te k. prima WASMACHI-'NE, combi Zanker of AEG, ',
met garantie. Tel. 045-;
314914. .
Te k. BRANDHOUT, ge-
zaagd op mt. ’3O- p. m'
vracht ’ 20,-. Industriestr. 7
Nuth. Afti. zat. tussen 9 en
15 u. 045-242400.
Te k. BENZINELAMP
(mijnlamp). Dahliastraat 10,
Schinveld, 045-258441.
Te k. Philips BOYENLA-
DER, wasautomaat, nw.
model, 1000 t., ’ 350,-. 045-
-271036.
Zeer mooie JUKEBOX ±
20 jaar,tel. 045-224224.

Smyrna
en Soedan

Steeds op voorraad: Gehe-
le collectie Smyrna en Soe-
dan stramiens, Smyrna ga-
ren 100% wol en acryl.
Soedanwol in alle kleuren,
Alleen bij
Eva Heerlen

Dr. Poelsstr. 7a t.o. H 5
bioscoop, tel. 045-714065.

GOUD, zilv., munt., postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109 Geleen.
De hoogste prijs v. oud pa-
pier en metalen. IRIK, Pap-
persjans 36 Heerlerheide,
045-212913, na 18 u. 045-
-253209.
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.
Kleine TRACTOR-CIR-
KELMOTORMAAIER,
min. 8 Pk. Tel. 04404-1582,
na 18 uur.

Inkoop GOUD, brilj., mun-
ten enz. Contant geld. Ver-
seveld, Saroleastr. 80A
Heerlen. Tel. 045-714666
Leg, verp..

Tek. gevr. oud ijzer en me-
talen, sloop- en SCHADE-
AUTO'S. Tel. 045-
-272216/272516, ook
's avonds.

VIDEO'S, kleuren t.v.'s en
stereotoren gevraagd
04406-12875.
Gevr. SLAAPKAMER, ijs-
kast, diepvries, gasfornuis,
eetkamer, bankstel, kasten,
enz. Tel. 045-725595.
£?.fe??.P Sevr. Amiga COM-PUTER met eventueel bij-
passende kleurenmonitor.Tel. 045-718459.

Vloertegels
35 m2superkwaliteit

in veel kleuren en grote maten,
sof 10 jaar garantie.

Incl. superlijm en voegsel:

’1.500-
-franco huis

Eurotegel
Laanderstraat 47, Heerlen.

Tel. 045-715544.
Schaatsen Schaatsen

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

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

Tweewielercentrum
Jan Rekers

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

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

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

„Piccolo's..."
zijn kleine advertenties in hetLimburgs Dagblad om'
te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren enz. *

Waar...
kunt u deze advertentiesopgeven? Bij allekantorenvhet Limburgs Dagblad en bij onderstaande adresS1

Heerlen
Sigarenhandel N.J. van Verseveld, Saroleastr. 8'

Heerlen
Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22

Sittard
Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 2-

Vaals
VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47,

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

Zonnehemels
Diverse modellen en prijzen, met snelbruinlamf

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

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

Hoofdstraat 12, Kerkrade, tel. 045-456999^

hachévlees 1 k

’ 9,50
(paard)

varkensfricandeau
500 gram ’ 6,95

pal ingworst
150 gram ’ 1,35

Slagerij Martien Arts, Dorpstraat 86,
Brunssum, tel. 045-252823 1
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- Opnieuw le-
et judodistrict Limburg

Rotste aandeel in het Ne-rdse jiu jitsu-team dat dit
einde aan de Europese
«oenschappen in Stock-. Zal deelnemen. Drie van*r deelnemers komen van
school Van Drunen uit
"fde, Sylvia Habets, Mi-, Vreuls en Caspar van
? terwijl Leo Verhoeven

Verhoeven
.'' het kwartet comple-. Bovendien gaat Bart van
?.6ri mee om zijn mensen,lekke bij te staan. DaarI Limburg met moeite

bij het Nederland-
[j° voert het bij het jiu jit-
jbeuren met vlag en wim-

-6 boventoon.

Vanonze medewerker
PIERRE FRAMBACH

sport kort

" HOENSBROEK - Badmin-
tonclub Victoria speelt zondag
om 13.00 uur de laatste wedstrijd
van de eerste ronde in de hoofd-
klasse. Tegenstander is het Am-
stelveense Zijderveld, dat samen
met Victoria via play-offs in de
degradatiepoule moet gaan uit-
maken wie gaat degraderen.
Plaats van handeling is sporthal
De Deyl.

Als schakers ervan spreken een leuke
partij te hebben gespeeld en gewon-
nen, dan is dat meestal via een combi-
natie gebeurd waarbij materiaal werd
geofferd en de koning van de tegen-
stander werd matgezet of het geoffer-
de materiaal met rente werd terugge-
wonnen. Een combinatie is te be-
schrijven als een min of meer gefor-
ceerde zettenreeks. Een onderscheid
in het soort combinaties is bijvoor-
beeld de zuivere winnende combina-
tie en de improviserende combinatie,
die praktische kansen geeft. De twee-
de soort spreekt minder tot de ver-
beelding, is niettemin zeer belangrijk,
aangezien schaken toch bovenal een
praktisch spel is.

" SCHIMMERT - Zondag 11
december houdt TTV Quick '72
een toernooi voor recreatieve
spelers. Inschrijven voor dit ta-
feltennisevenement kan tot 5 de-
cember bij H. Kleintjens, Langs-
traat 16a, Schimmert, S 04404-
-1664.

" HEERLEN - Wereldkam-
pioen Jean Bessems geeft op
maandag 28 november een bil-
jartdemonstratie in hotel-café 't
Hoefijzer, Schaesbergerweg te
Heerlen. Spelsoorten: kunststo-
ten en driebanden. Aanvang
20.00 uur.

" SCHAESBERG - SV Schaes-
berg organiseert morgen het
Limburgs kampioenschap snel-
schaken voor clubteams. Plaats
van handeling is Het Streeper-
kruis, Streeperstraat 66 te
Schaesberg. Aanvang 10.00 uur.

Het tweede diagram geeft de stelling
weer na de 14e zet van wit. Het initia-
tief van wit op de koningsvleugel
heeft reeds dreigende vormen aange-
nomen. Zwart heeft op de andere vleu-

Zwart staat voor een moeilijke keus.
Moet hij meteen nemen op g2of heeft
't zin om eerst a5in te lassen, of isTe2
misschien debeste zet. Aan u dekeus.

Het laatste diagraam geeft de stelling
weer na de 26e zet van wit uit een par-
tij tussen F. Janssen en A. Henzen.

Bovenstaand diagram geeft de stelling
weer na de 20e zet van zwart uit een
partij tussen P. van Dinteren en D.
Goes. Wit heeft alles in deze stelling,
alleen de beslissende klap moet nog
worden uitgedeeld. Hoe kan de wit-
speler de partij snel in zn voordeel be-
slissen.

gelweinig bereikt en zoekt daarom z'r
heil in complicaties: 14... Pb 4 15. a:b4
c:b4 16. Pbl, Pds. Ten koste van 'r
stuk heeft zwart zich tegenspel ver
schaft. Hoe kan wit nu 't beste voort
zetten?

" HEERLEN - De Regio Ge-
handicaptensport Het Zuiden
huldigt morgen haar drie leden
die onlangs succesvol hebben
deelgenomen aan de Paralym-
pics in Seoel. Hetgaat omDenise
Duurvoort, Marian Koeman (bei-
den lid van het goalballteam) en
zwemmer Marcel Poulisse.

| nsen op eremetaal mogen
worden. In de klasse

v», kg. moet Leo Verhoevengleden jaar in het ItaliaanseE* gewonnen titel verdedigen,
f? er dit jaar eender voor alsL^les verloopt volgens plan en
lJ*. maar je weet bij zon EK
L elke kanshebbers ze plotse-
Uj^r naar voren brengen. Ik ga
P geval vrij optimistisch naar
L*Bt de sportinstructeur bij depiitie. " TREEBEEK-Zaterdag 17 de-

cember houdt bridgeclub Brons-
beek in het casino van Treebeek,
Treebeekplein 133 een bridgedri-
ve. Aanvang 13.30 uur. Inschrij-
ven bij H. Fokkinga, S 045-
-213107.

" SCHAESBERG - Wandel-
sportvereniging SOS houdt zon-
dag een herfsttocht over de af-
standen 5, 10 en 15 kilometer.
Vertrek tussen 8.00 en 14.00 uur
vanaf wijkcentrum Eikske, Strij-
thagerweg 4.

raar geven. Hij bezit wel de be-
voegdheid als wedstrijdtrainer,
maar wil verder. Het 'geval' Hofste-
de is identiek aan dat van Johan
Cruyff destijds. „Ik heb drie Euro-
pese titels behaald, bezit de derde
dan en geef tien jaar les aan een
school. Is dat voor de JJBN nietvol-
doende om mij dat leraarschap jiu
jitsu te geven? Dat doet me ookpijn.
Een pijn waarvan ik hoop dat hij na
dit EK verdwenen is. Een goede
prestatie van ons Nederlands team
kan voor mij veel betekenen".

j*°wel Michel Vreuls alsook
jj Habets is dit het eerste EK
i^eemaken. Insiders hebben
j.erWachtingen van Vreuls, die
J^atste jaarverschillende gro-
/^ooien op zijn naam bracht.
L' »Het is inderdaad allemaal
tU 11.0! met mij gegaan in het
kJ.aar. Maar ik denk dat dat
j|/Ü logisch is vanweg het feit, *al vijftien jaar judoërvaring

was ik erg ver-- °r de selectie".

L/*abets heeft voor deze selec-
|jk" moeten knokken. Op de
jfj centrale training moest de
IjJ^e Kerkraadse zelfs twee
\ A^Qkse confrontaties aan-'tikr. naar opponente Patriciatr 1* Rotterdam. Ze wist beidein

°ordeel te beslissen en een

EK-ticket te bemachtigen. Sylvia
Habets: „Naar aanleiding van de vi-
deobeelden die ik gezien heb dacht
ik wel een kansje te hebben. Val ik
in de prijzen dan is dat leuk meege-
nomen. Lukt het niet dan is er nog
niks gebeurd want ik kan nog een
lange jiu jitsu-carrière maken".

Caspar van Delft komt dit jaaruit in
de hogere categorie tot 85 kg. „Hoef
ik tenminste niet af te trainen",
meent de 23-jarige MTS-student.

„Het heeft zijn voor maar ook zijn
tegen omdat ik nu wel zwaardere
jongens tegen me krijg. Verleden
jaarwerd ik vijfde tijdens het EK en
als ik datevenaar dan zou ik toch al
tevreden moeten zijn. Toch mik ik
op metaal, maar doen die anderen
dat ook niet?"

Bij de selectie wordt een man ge-
mist: Klaas Hofstede. De man die
het jiu-jitsu in Nederland opnieuw
populair heeft gemaakt is definitief
geveld door een blessure. Hofstede:
..En dat doet pijn. Het is niet de li-
chamelijke pijn maar meer de pijn
tussen de oren! Zweden had mijn
afscheid van het wedstrijd jiu-jitsu
moeten worden maar dan kan nu
niet. De enige troost die mij nog rest
is dat ik de andereLimburgse judo-
ka's hebkunnen begeleidennaar dit
EK".
Klaas Hofstede heeft het moeilijk
met zijn vervroegd afscheid. Hij
ontmoet zelfs veel onbegrip en is
daarom enorm blij met de fijne
steun van zijn vrouw. Er speelt nog
een ander feit. De Nederlandse
bond wil hem geen licentie als le-

Thuisduel
Simson

Het gaat detwee Limburgse tientallen
in de eerste klasse van de landelijke
clubcompetitie niet bepaald voor de
wind. De Ridder werd vorig jaar met
glans kampioen in de tweede klasse,
maar moest tot nu toe merken dat het
niveau in de eersteklasse toch wel wat
hoger ligt. Na vijfvan de elf te spelen
ronden staan de Brunssummers op
een mager scoretotaal van drie punten
(maar opmerkelijk genoeg zijn twee
van die punten afkomstig van een
zege op kampioenskandidaat Excel-
sior uit Den Bosch). Eureka uit Heer-
lerheide kreeg in het begin van de
competitie met een ware uittocht van
leden te maken. Ook een roemrijke
grootmeester verliet de club en Eure-
ka kon het allemaal niet opvangen.
Met vier punten uit vijfontmoetingen,
daaronder toch nog een goede zege op
het Amsterdamse VAD, is handhaven
niet uitgesloten, maar de weg is nog
lang. De Ridder en Eureka zijn dit
keer dus uitsluitend gericht op het
ontspringen van de 'degradatiedans.
In de vijfde ronde zaten de beide
teams tegenover elkaar. Een fragment
uit die wedstrijd:

" HEERLEN - Morgen heeft de
volleybalhoofdmacht van Da-
tak/VCL een opgelegde kans om
de positie op de ranglijst te ver-
beteren. In de sporthal Baneberg
van Landgraaf is om 16.00 uur
het nog puntloze Polaris te gast.
Vooraf (14.15 uur) speelt Da-
tak/VCL 2 tegen VoCASA. In de
sporthal Kaldeborn van Heerlen
is om 16.45 uur de herenselectie
van Pancratiusbank/VCH gast-
heer van VareVCW. Tegelijker-
tijd stan de damesontmoetingen
VCH 2 tegen Were Di en VCH 3
contra Oikos 2 geprogrammeerd.

" BRUNSSUM - Dit weekeinde
worden in café Ter Linden aan
de Maastrichterlaan in Bruns-
sum de Zuidnederlandse kam-
pioenschappen poolbiljart voort-
gezet. Vandaag beginnen de
wedstryden om 20.00 uur; mor-
gen en zondag om 13.00 uur. —^^^^Cruciaal

duel voor
VCH

SCHAESBERG - Simson worstelt
morgen om 20.00uur in sporthal Ba-
neberg een thuiswedstrijd tegen
SSS Alkmaar. Trainer Ad Postma
laat niets aan het toeval over en zal
zijn sterkste formatie laten opdra-
ven. Alleen de geblesseerde Belg
Jean-Pierre Waffland ontbreekt.
Normaliter moet de, Schaesbergse
ploeg een gemakkelijke overwin-
ningbehalen. Voorafgaand aan deze
ontmoeting komen de junioren en
het tweede team in actie tegen SSS
Alkmaar.

Mede door deze uitslag eindigde de
Limburgse derby onbeslist: 10—10.

= 59. 14-10 50-28 60. 10-5 28x46 61. 27-
-21 en zwart ging actoord met remise
na (26x17) 13-9 komt er immers een
drie-om-één op het bord.

geenwinst meer in. 56. .. 35-40 57.23-19
40-44 58. 19-14 44-50. Na (44-49) 13-9-4

In de partij friemelt dewitspeler er nu
nog net een punt uit: 54. 32-28 40x49
55. 28-23 49x21 56. 16x27. Het lijkt nog
steeds goed voor zwart, maar er zit

Het verloop is tot nu toe volstrekt lo-
gisch. Met zijn laatste zet gaat wit de
wending (24-30)! enz. met het slagje
(25x45) uit deweg. 45. .. 19-24 46. 4C-35
29x40 47. 35x44. De opstelling van de
zwarte schijven nu is grappig, maar
ook sterk. De drie op links vallen aan,
de drie op rechts zijn ideale stoppers.
47. .. 25-30 48. 36-31 30-35 49. 31-27 24-
-30 50. 38-33 30-34 51. 33-28 23-29 52. 28-
-23 29x18 53. 22x13 34-40? Ik heb het
sterke vermoeden dat de laatste tien a
vijftien zetten in hevige tijdnood van
beide spelerszijn afgeraffeld en dat de
notatie niet is bijgehouden. Zwart
heeft bij zijn 53e zet ongetwijfeld nog
gedacht dat hij moest opschieten. Als
hij weer rustig zijn tijd had genomen
washij er wellicht achter gekomen dat
wit na 53. .. 35-40 54. 44x35 34-39 ver-
liest. Na 55. 35-30 loopt zwart dan naar
48 met winst en in de meest serieuze
variant volgt 55. 32-28 39-44 56. 28-23
44-50 57. 35-30 50-33 en de witte schij-
ven in het open veld vallen ten prooi
aan de jagendedam.

stond aan bord drie de diagramstaijd.Eddy Budé van Eureka staat er hier
met wit niet goed voor. De aanvalvan
Hans Tangelder op de witte rechter-
vleugel lijkt niet te stuiten, terwijl wit
zelf geen initiatieven kan ontplooien.
De partij ging aldus verder: 36. 38-33
15-20 37. 42-39 20-25 38. 27-22 5-10 39.
50-44 10-14 40. 41-36 14-19 41. 22-17 8-13
42. 33-28 24-29! 43. 44-40-7-12 44. 17x8
13x2! 45. 28-22.

Stand na 35. .. 18-23. Na een gecompli-
ceerde openingsfase, die de spelers
waarschijnlijk veel tijd kostte, ont-" GELEEN - Zondagworden in

de nieuwe Geleense sporthal
Glanerbrook de Nederlandse
kampioenschappen karate ge-
houden. Van de zeven karate-
rayons in Nederland treden
steeds de beste drie karateka's
aan. Zo heeft Karateclub Geleen
liefst 15 deelnemers in de diverse
klassen zitten. De wedstrijden
beginnen om 10.30 uur.

HEERLEN - Morgen staat voor hetvolleybalteam van Pancratius-
bank/VCH de krachtmeting tegen
AMN/Zaan (sporthal Kaldeborn,
Heerlen, aanvang 19.00 uur) op het
programma. Een van de laatste kan-
sen op winst voor de winterpauze.

" BORN - Zondag wordt door
het judodistrict Limburg het
kampioenschap voor teams ge-
houden in sporthal HetAnker in
Bom. De deelnemers komen uit
in de gewichtsklassen tot 65 kg,
-71 kg, -78 kg, -86 kg en boven 86
kg. Aanvang 10.00 uur.

Aanvooravond basketbalderby tegen Brunssum Eagles

Braggarts wil hogerop

Zaan en VCH kennen identieke zor-
gen. Beide teams zagen aan het eind
van het vorig seizoen een groot deel
van hun selectie stoppen of vertrek-
ken, terwijl een blik op de ranglijst
duidelijk maakt dat de punten in dit
treffen van zwaarwegende beteke-
nis zijn. „We hebben natuurlijk het
voordeel dat we thuis spelen. Zaan
is uiteraard geen ingespeeld team
en kwetsbaar, maar blijft wel onbe-
rekenbaar. We zullen optimaal voor
de dag moeten komen om de winst
te kunnen claimen", zegt VCH-
coach Ger Spijkers. De inzetbaar-
heid van Henrianne Bellemakers
(knieblessure) is nog onduidelijk.
Na dit treffen wacht VCH voor de
winterpauze nog de duels tegen de
beide kampioenskandidaten Bro-
ther/Martinus en Avero/OS.

" WITTEM - Na met succes zes
jaarvoor deHeerlense tennisver-
eniging Oranje Naussau te zijn
uitgekomen, waarvan de laatste
drie jaar in het eerste team, is de
Wittemse Claudia Jaspers (82-
-speelster) overgestapt naar de
Rotterdamse LTC Aeolus Oleda.
Claudia zal daar met ingang van
hetkomend zomerseizoen uitko-
men in de overgangsklasse.ger 'Cool' Consten. Uit de eigen

jeugd ervaren Giovanni Beatrice
en mr. Slamdunk Ivo Raets (17
jaar) het verschil tussen junio-
ren- en seniorenniveau.

Van onze medewerkerTIBERT LAGARDE

22 op de 100.
U ziet dat dit soort spellen naar eigen
wetten luistert, en het is dan ook hele-
maal geen schande hier slechts in de
manche te zitten. Maar in de 2e helft
gingen deVenlonaren m.i. minder vrij
uit.

Noord Zuid
c_>AHx OB
<?xx C>Axx
<O>AHVxx OBxxxx
djbHlOx cjbAßxx

In beide kamers belandden NZ in 6R,
te spelen door Zuid, en beide keren
startte West met hartenheer, de Venlo-
se Zuid won met het aas, sloeg 2 ron-
den troef (West bekende slechts 1
keer) en sneed vervolgens klaver-
vrouw over Oost. Zijn redenering
daarbij was dat West kort in ruiten
was, dus vermoedelijk lang in harten'
met heer, vrouw (boer) aan het hoofd
en derhalve zeker niet meer klaver-
vrouw zou hebben, omdat hij na de
IR-opening van Zuid niet met 1H had
gevolgd. Helaas had West klaver-
vrouw toch en kon hy daarmee nu de
downslag incasseren.
Zuids redenering is op zich niet slecht
maar in dit geval totaal niet relevant.
Het spel is nl. weer eens ijskoud. De
Geleense Zuid won hartenaas, speelde
2 keer troef, deed op schoppenneer
een harten in de hand weg, troefde een
derde schoppen en ging nu met de
harten van slag. Wie ook de slag wint,
hetzij Oost of West, hij moet of in de
snit spelen of in de dubbelrenonce,
waardoor de leider automatisch de 12e
slag thuis krijgt. Op zich eigenlijk hel-
maal geen moeilijk spel, maar aange-
zien zelfs een hoofdklasser (al is hij
dan niet uit ons district) dat niet zon-
der meer ziet, is het misschien toch de
moeite waard op deze wijze nog eens
van deze zg. strip en placing kennis te
nemen.

De open viertallencompetitie, naar de
sponsor ervan ook wel Martini-wed-
strijden genoemd, is inmiddels van
start gegaan. In de eerste ronde ont-
moette het Zuidlimburgse team Giel-
ken jr. c.s. het team van Wisman c.s.
uit Venlo. Hoewel het er na enkele
spellen nog vredig uitzag, geheel in
stijl met de rustige, zonnige zaterdag-
middag, is het toch, vooral in de 2e
helft, een waar bloedbad geworden
(114-40). De Venlonaren zagen na af-
loop nog slechts een pluspunt aan
deze wedstrijd in Geleen, dat was een
lange thuisreis, want er was heel wat
te bespreken en heel wat afte koelen.
Als men, zoals in de geschiedenis ge-
bruikelijk, deze slag een naam zou
moeten geven, dan zou de 6R-slag een
aardige kans maken. Zowel in de le
als 2e helft was het een klein slemrui-
ten dat de Venlonaren handen vol
punten kostte.

Noord OAVxx
Z/Allen «HlO ls79xxxx

<?Ax OHVxxx
OABxxx djbx
cfcHxxx

Zuid opende met IR, West volgde met
2KI en via 3KI bij Noord (forcing) en
3R bij Zuid kwam NZ heel regulair in
6R terecht. Zoals u ziet is dat een zg.
ijskoud contract om te spelen, maar
misschien is het toch niet zo makke-
lijk te bieden. De puntentellers zullen
dan ook tevergeefs naar de 33 beno-
digde punten voor klein slem zoeken.
Van belang is echter dat er bij een 5-5
fit 3 extra slagen mogelijk zijn als part-
ner de juiste singleton of renonce
heeft. Een slem hangt er nu in eerste
instantie van af of men de juiste hoge
kaarten heeft en geen 1 of 2 directe
verliezers. Daar is hier allemaal aan
voldaan. Noteert u vooral dat het slem
ook ijskoud is zonder klaver heer, rui-
ten vrouw en ruitenboer, aangenomen
althans dat de ruiten niet 3-0 tegen zit-
ten, maar dat is slech.s een kans vari

op weg naar het doel
Hoofdklasse C
TSC-EHC
DESK-SVN
Waubach-Longa
Limburgia-Vlissingen
Venray-Sittard
Geldrop-Wilhelmina'oB
TOP-Halsteren
Eerste klasse F
Meerssen-Caesar
Veritas-Heerlen
Panningen-FC Vinkenslag
RKONS-Volharding
Born-Voerendaal
Heer-SCG
Tweede klasse A
RKWL-Hopel

MKC-RKVCL
Heerlen Sport-Leonidas
De Ster-Miranda
Kolonia-Minor
RKHSV-Eijsden
Derde klasse B
Heksenberg-SVK
Vaesrade-SVM
Chevremont-RKBSV
Schuttersveld-Treebeek
Bekkerveld-FC Gracht
Weltania-Groene Ster

Vierde klasse B
Sportclub'2s-Hulsberg
Vijlen-Schimmert
Mheerder Boys-Nijswiller
RKMVC-Banholtia

Klimmania-Wit Groen
RKUVC-GSV'2B

Vierde klasse C
Waubachse Boys-Heilust
Simpelveld-Nieuw Einde
RKSVB-Centrum Boys
Rimburg-VCT
Abdissenb.-KVC Oranje
Laura-RKHBS

Vierde klasse D
Helios'23-KEV
Sanderbout-LHB/MC
Kaspora-RKDFC
Sweikh. Boys-Hoensbroek
Langeberg-De Leeuw
Coriova.lum-Mariarade

tI^HLEN/BRUNSSUM - Zon-
!l ' nS. °*öt in sporthalVarenbeuk
H_fyu uur) de rasechte basketbalb^v gespeeld tussen de twee

s van e OostelijkeInstreek: Braggarts uit Heer-en Brunssum Eagles.

*H jßraggarts verlieten Berben
«3nibbeler de hoofdmacht op
% n verzoek om nu een toontje
'W te spelen in net derde team.<Vler Ger van de Berg houdt
ta >5U voornamelijk bezig met
1»^ kerkraadse Kepu Stars enJij Nederlands militair team.
.tart e J°nSe gezichten in de

se eQuiPe ziJn Roger
V r Hollanders, afkomstig
kT Giants (Voerendaal) en Ro-

Een heel stuk makkelijker gaat
het coach Jaap Kersjes van
Braggarts af. De inpassing van
de nieuwelingen vormt bijna
geen problemen. De notering op
dit moment bij de eerste vijf ziet
hij als het minst haalbare. „De
bovenste teams winnen allemaal
van elkaar. Hoe sterk wij zijn zul-
len we van deKerstman te horen
krijgen. ledereen heeft dan een
halve competitie erop zitten".
Voor aanstaande zondag ver-
wacht hij in ieder geval winst.

zijn taak heeft neergelegd. On-
danks dat Combrio (teruggetrok-
ken) al gedegradeerd is zal
Brunssum hoogstwaarschijnlijk
samen met Jumping Giants uit
Nederweert en Dunatos uit
Meerssen moeten vechten voor
klassebehoud.

De Eagles hebben dit jaar te
kampen met een aantal proble-
men. Aan het eind van het sei-
zoen raakten zij een aantal vaste
krachten kwijt. Naast de reeds
genoemde Consten missen de
Adelaars ook forward Ron van
de Berg, die zijn kwaliteiten nu
uitprobeert in Stollberg (W-Dld.).
Good old Henk van de Ven deed
een stapje terug naar het tweede
team. Bovendien zagen de ge-
vleugelden ook coach Nijman na
drie jaar trouwe dienst vertrek-
ken. Zijn opvolger werd Jean
Bongaerts, die echter inmiddels
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DAMMEN
met John van den Borst

BRIDGE
met Wiel Gielkens

Jl mimmgmmmwr"mmmW&&
A **et team van Braggarts. Foto:wimküsters

SCHAKEN
met Arno Henzen

Optimisme bij
EK-deel nemers

Limburgs jiu jitsu-team rekent op eremetaal in Stockholm

" Het Limburgs
EK-team voor
Stockholm. Staand
v.l.n.r. Bart van
Drunen, Sylvia
Habets, Klaas
Hofstede. Zittend
Michel Vreuls, Caspar
van Delft en Leo
Verhoeven.

Foto: FRANS RADE

Limburgs dagblad sport

SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK



De NATIONALE Life Lijn,
teC 013-321395 7 dagen
par 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
Sexlijn 14

Debbie 14?
06-

-320.320.14
50 et. p. min.

Tieners
50 et. p. min. 06-

-320.321.10
Bel voor gratis

tienersposterkalender '89,
aansteker en stickers.

Tieners
Nieuw 06 Nieuw

320.323.10
10 meisjes

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

Pussy Cat
06-

-320.320.09
50 et. p. min.

Diana Escort
045-

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

ook in het weekend.
CLUB PALLAS, Rijksweg
1, Lemiers (Vaals). Tel.
04454-1195. . _

i

Sex Hotline
De heetste lijn tussen 'Moskou en Washington
06-320.320.22 :

Hot News
06-320.323.66 j
Na 21.00 u. Specials j

50 et. per min. ;
PRIVÉ en escort, iedere <
dag. Tel. 045-228431. j
COUNTRY CLUB open I
vanaf 14.00 uur Provincia- 1
leweg 144 Zuid Oirsbeek, (
's zaterdags vanaf 20 uuj. j

Show-show! j
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 j
meter voorbij camping De \Maasterp. Tel. 04755- (

1854. Tot ziens. j
Best in town, BOY voor he-

_
ren, iedere dag, ook week-

_
ends. 045-326370. . -CONTACTBURO Lim-
burg. Bemidd. privé-adr., f
kamerverh. Maaspaviljoen-ta.d. Maasbrug. Roosteren-
Maaseik. Tel. 04499-3003. [
Sittard "PIN-UP-GIRL".
Marina ma. t/m vr. 13-23 u. I
04490-28256.

Love Line
Alweer vrijdag. Bel je me
nog. Ik heb er vandaag

echt zin in. Esmaralde.
Tel. 06-

-320.320.61
i .»__.___ _> .aNDËR'S mPoostaal. ,„,.,! "y^l3gjj^gs_si__|____M

"buurnhn-buurvruuw I

/ EC" "o6!32o^l________________i
[S Hl -V A K l « f
i Q6-32^^___________I
fit* KONTAKI Uütik
; oe-32^2^5^^^^
PIOFUN PtODUCTIQHS PB 41300 1001 IG 1 DIM

Club PARIS. Ma. t/m vr.
va. 14.00 uur. Provinciale-
weg 31A Noord, Oirsbeek.
Tel. 04492-1873. '..CONTACTENBUREAU..
L'Amour, privé-adresbe-
middeling Heerlen. 045-
-225237.
„DE JACHTHUT", Haan-
rade-Kerkrade, Grens-
straat 23. Gabi, Regina,
Karin, Heike, Maria en Ma-
tina. Ma.-zo. vap 20.00 tot
4.00 uur. Tel. 045-463943.

Oooohh
06-320.320.66

Sex 50 et. p.m.

Exl Bar
Dames gevr. Intern moge-
lijk. Tel. 09-49240324949.

Privé in Aken
Dames gevraagd 18-25 jr.
Garantieloon. Tel. 09-
-49240324949.

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 JOLANDA 04492-
-3198, 11-24 u. 'sZater-
dags geopend.
PARADISO, Europaweg
Nrd. 158 Landgraaf, ma.
t/m vr. vanaf 14.00 u. t/m j
02.00 u.
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,
i/an ma.-zat. 11 uur...? Tel.
345-410034.
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.

Sex - non-stop
06-

-320.320.08
200 verhalen p.d.

50 et. p. min.
Spetters

06-320.330.71
120 stoten per dag
50 cent per min.

06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

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

Club Margo
Bij ons is bijna alles moge-
lijk. Sauna, relax., trio, SM
+ mass. Rijksweg Zuid
1318, Geleen. 04490-
-48448/54052. Ass. gevr.
NOBEL ESCORT voor de
man van nu! Ma. t/m vrijd.
14 tot 2 uur 045-459597.
Tev. ass. gevraagd.

Regel met 13wildvreemden
de Heetste Party.

06-320.324.40
50 centper minuut

madame dvi ici-ii-i-t en
haar supergirls. Hommert
24, Vaesrade, kruispunt
Schinnen, open va. 14.00
uur.
Escortservice VRAAGT
meisje. Na 19.00 uur 045-
-740511.

Escortservice
Charmante jongedame
komt bij u thuis of in hotel.
Dag. va. 20 u. tot 4 u.
's nachts. 045-718086.

F TORÜOBOX 1
PEfTEET-TEEOXVAN NEDERUNP
Na 21.00 uur extreem, bizaren/^jl
uitsluitend voor eigen risico. ]

Bent u een heer
in het verkeer???

De meisjes van

Club
Bubbles
Rijksweg Zuid 131,

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

KIJKOTHEEK Videoclub,
leuke meisjes aanw. Tel.
045-718067, nw. films
aanw.
Klein duimpje werd een
reus, bij zoveel moois en -zoveel keus! Privéhuis Ml- !
CHELLE met Veronique,
Melanie, Connie, Joyce,
Diane, Claudia en Nieuw
Blondie. Tel. 045-228481. ': I

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

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

*/raag dan Bobby of hij jullieeven apart zet. Alleen luis-
teren mag natuurlijk ook., 50 et/min.

06-320.323.01
Nog enkele MEISJES -gevr. voor exclusieve club. I
Informatie 04750-33598. 1

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

Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372.
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.

06-Surprise 06-Surprise
★★Chatbox**
„Blind Date"

★★06-32032520**
Januari a.s. organiseren wij 'n gigantisch

„Gemaskerd bal!"
in één van de bekendste discotheken van 't land!

Onze operators weten er meer van!
Begin vast af te spreken met jouw

favoriete telefoonpartner!
★★06-32032520**

50 et p/m
KAT JA, privé en escort va.

’ 50,-. Dringend meisje
gevr. 045-423608.

* Bent u op zoek naar
een écht sex-kontakt...
bel dan deRelatielijn
06-320.324.50

150cent per minuut)

Dagelijks nieuwe
aanmeldingen

Wilt ueen sex-kontakt 5
aanbieden... fbel dan ons speciale g

nummer
010-429.11.33 I

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

ESCORTSERVICE voor
een leuk meisje bij u thuis
of in hotel. 045-728577.

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

Afspraken lijn
Bel 023-242090

afluisteren dagelijks
320.324.05

50 et. p. min.

Voor feest en pret bel...

Eroslijn
06-320.321.22

50 et. p.m.
Privé bij ANITA ook 's za-
terdags. Tel. 045-352543.

NIEUW Eva en Peggie v.
11 tot 20 u. 045-419384.
Privé en ESCORT Iris, Na-
thalie. 045-723029.

Nieuw!
Hardsexü
Bel eens als je durft!
50 et. p.m. 24 uur 06-
-320.325.35
320.325.35
Topsex
Lekker Hé!
50 et. p.m. 24 uur 06- '320.325.25
320.325.25

CLUB LA STRADA ma. <
t/m vr. Tel. 045-272350. i
ISABELLE ontvangt u ph- 'vé. Ook in het weekend.
Tel. 043-2140Q0.
MARISKA, Maria, Mickey,
Chamilla, Miranda, Elly en 'Petra. Tel. 045-224621.
Nieuw Nieuw

Privéhuis
Club Exclusief

Er zijn 8 leuke meisjes voor
u aanwezig. Alles is moge-
lijk. Van 11.00 tot 23.00
uur. 's maandags t/m 's za-
terdags. Industriestraat 13,
Kerkrade, tel. 045-423634.
Ingang privé parkeerplaats
naast pand.

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

06-320.324.06
Babbelbox

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

06-320.330.02
50 e/min.

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

06-320 330 03
50 et/min.

Nieuw ROSITA en Natha-
lie. Ook zat. + zond. 045-
-721759.

Sex Society
jonge meisjes

v.a. 18 jaar, 06- ,
320.321.21 I

2 shows per dag 1
's nachts live .

320.321.21 ;
Haagse bluf <320.325.21 S
Let it be.zar i

320.324.21 |
50 cent per minuut (__ _ i

Nog noiot bij WIJSHOFF
Anüques geweest??? Nou
dat is dan jammer voor u,
want wij hebben voor u een
prachtige kollektie antieke
meubels. Amstenraderweg
9, Hoensbroek-Centrum.
Tel. 045-211976. Geopend
dond. vrijd. zaterd.
ROYAL COINS is aanwe-zig met grote munten- enbankbiljettenstand tijdens
de antiekbeurs van Kerkra-
de in de Rodahal. Tevens
gratis taxatie.

m.*m
echte Cashmere-Pullover

normalerweise
teurer sind. Bei uns >

kosten sic 198,- Mark.
Ganz normal. i

Und das in 18Farben.

____K3S!l?9ilSl_____i|^d__Sy_3_____ißSl
Aachen, Dahmengraben 16

Essen, Markt 1
Köln, Mittelstraße 12-14
i

I I
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

Bezemer, tel. 01613-3090
ANTIEKHANDEL Si-
mons. Door eigen import
de betere meubelen voor de
laagst mogelijke prijs. Vak-
kennis + service + garantie.
Dorpstraat 45a, Nuth. Don-
derdag koopavond. Tel.
045-243437.

Te k. zeer mooie ant. eiken
Tdeurs SPIEGELKAST
met facetrand. Tel. 045-
-422088.
Antieke wortelnoten VI-
TRINEKAST (iets aparts)
en uitgesneden slaapka-
mer. Pnjs in overleg. Kissel
5. Heerlen.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat Nrd. 328, Hoens-
broek. Tel. 045-228211.
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
STOELMATTERIJ ver-
nieuwdrieten, biezen en ro-
tan-stoelen met gar. 045-
-418820.

Voor alle koelkast- ghfl
vriesreparaties X,tM
Tel. 045-441566 of 46JJM
SINT en Piet op
045-719451. Ook "ePM
van kleding.
Door jongemasseusjWONTSPANNINGSM^fSAGE met leuk gesp"!
drankje, geen se"- ■223574.

VLOOIENMARKT 1
WEERT in de P°°,i
Limburg Bassin ■
stands). Zondag 2'«
van 10.00- 17.00 ui^Bv. Aerle, 04920-254j?j
Deze MASSAGE 'SJ
gave! De enige echte T
nique (geen sex). 7e m
228481. Jk
SINT en Piet op be_l
Bel 045-456792. J\

Übach over Worms - Aan de noordzijde van V% ■ ■het plan Namiddagsche Driesen, met name IJ1 M T TATI^ 1^ _____W-._, aan'De Toren', worden riante J__\lV*L2l L WwlJLwllG|Z^_*^—w eengezinswoningen
ël 0./," 7 gebouwd die bijzonder ■ J mmmm r__ *0)1 r 9"9 I aantrekkelijk in prijs zijn. ITI jCTTIfjfj I fIfTT

/# "■ iB *^ jr^__S2*^yO* . Vo__^
’/ "36 m* ■ titt 4 T___-^ ~rrr~——_’’ _;ttlot. ’ **$&*£* \ RUIMTE:

//’’ f I ■ De woonkamerheeft een bijzonder comfortabele maat-
_f m «><«"'" " voering met een opp. van ca. 36 m 2(mcl. keuken).JtL m \ v^ o9e^^e

e'o aoöe_fc De verdieping telt 3 royale slaapkamersen een fraaie
■ ,vvcow°* \oPe_^ badkamervan bijna 3m. lang. De ruimte van de zolder,

=s^___= :_^__ m ▼V *^'5 met vaste trap, is geschikt voor een 4e slaapkamer.

_T___^^^' "" PRIMA AFWERKING:
f-LfNIJ met om. hardhoutenkozijnen (mcl. ramen en buiten-
ÖV/TI Naam: \_ deuren) en uitstekende isolatievoorzieningen.
Gaarne vrijblijvend Postcode/Plaats: « n« .»(«_.___.. „^:„« _^_„% /==-_-_»__volledige informatie Telefoon' I De Pnjzenvaneren van /rr^="==*=======__-over de woningen ,nongtfriinkttidi''i^^i^n'^St^n'"'"' ’ 151.000,-VO.n tot / UP dit Crn^TT**5*s*^te Landgraat aan Makelaar.!, BV. Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen. ’ 154.000,-V.O.n. / 'S Van t Jkt

LDeToren_(U_o.w)_ Eenmalige belastingvrije / toePasslna /; ..__ , 1 rijksbijdrage: / 5.000,-. / a, y /» l^^f ] M*keiaarai( onroerend goed Hypotheken - Verzekeringen / r^________________^. /

" PvjllllPVim Ma_nda<,<<mvn,da, Netto maandlastvanerf ca. /ArrWllmV /___T^___ÏL_l___ Lli ÏS^«2Toouu, ’ 648,-(op basis van een mWlSïmml /■_P\—l __■ V ■ *__. ■ ■ _.___■ VI _________ bruto inkomenvan / ■ ml
Stienstra Makelaardij BV. floó^"" 9-00"" ’44.000,-). / W /||Kruisstraat 56. 6411 BW Heerlen Telefoon 045 712255' ' ________'"^^____^ » ’

________
«£__£# Prnvinpip
WÏ|tó * IWVIIIVIC Bureau Bibliotheek
2r*o I Irv-Kll»-/- Postbuss7oo
lg>_-_l LIITIDUry 6202 MAMaastricht

tel. 043-897386 |
medadoiing GedeputeerdeStaten van Limburg
m 167/48-88 maken bekend, datzij voornemens zijn een

zone, als bedoeld in artikel 53 van de Wet ge-
luidhinder, vast te stellen rond het industrie-
terrein "Koeweide" teWessem. De ontwerp-
zone, (de zoneringskaart) en -toelichting, als-
mede andere terzake zijnde stukken liggen
ter inzage van 28 november 1988 tot 28 de-
cember 1988en wel: -in hetProvinciehuis te
Maastricht (bibliotheek) tijdens de werkuren;- in het gemeentehuisvan Wessem eveneens
tijdens de werkuren. Tot uiterlijk 28 december
1988kan een ieder bij Gedeputeerde Staten
schriftelijke bezwaren tegen het ontwerp in-
dienen. Zij die tijdig bezwaren hebben inge-
diend, worden in de gelegenheid gesteld deze'
bezwaren tijdens een hoorzitting nader toe te
lichten. Het bezwaarschrift moet worden ge-
richt aan: Gedeputeerde Staten van Limburg
t.a.v. de afdeling Milieu (WIL), Postbus 5700,
6202 MA Maastricht, onder vermelding van:
industrieterrein "Koeweide" te Wessem.
Maastricht, 25 november 1988.

ASB uitzendbureau is met spoed op zoek
naar

l«fßi|
elektro

met ervaring in PLC voor onder-
houdswerkzaamheden.
De werkzaamheden worden verricht
in 3-ploegendienst. Goede sala-
riëring wordt gegarandeerd.
Het werk gaat 6 maanden duren en
het bedrijf ligt in de directe om-
geving van Roermond.
Eigen vervoer is noodzakelijk.
Voor informatie kunt u vragen naar
Hebe Pietersz van onze vestiging.

uitzendbureau
Kloostcrwandstraat 1-3, 6041 HJ Roermond

04750 - 18400

14-daagsprijzenfeest'
MetEen GeschenkToê■ U^SSjaar

Ruim een halve eeuw Con&Verdonck .
vieren wij met een schitterende Oo^e
tapijtencollectie en feestelijke prijzen
Want groot ingekocht betekent prijs-.,
voordeel. Twee weken lang spelen Wfl J
datvoordeel rechtstreeks door aan
trouwe bezoekers. Tijdelijk hebben VqÊ
duizend en één uiterst interessante prf
aanbiedingen. En wiezo verstandig i5
daar gebruik van te maken ontvangt
ons een verrassend cadeau op dekoof
toe.

I—H3SHBB!'"$* —j
Anatol ca. 140x 80cm f950- f675,- Hamadan ca.210x130cm f 1550- f 99j';
Agra ca. 90 x 60cm f495- f350- Ind.Bidjar ca. 240x170 cm f 6.250,- f 4.90* ,
Pakistan ca.120x 80cm f750- f560,- Ind. Keshan ca. 305x200 cm f 8950,- f 6.7^';
Beloud] ca. 130x 80cm f375,- f195,- Ind.Sarouck ca. 350x250cm f15.500- f 10.75"'1
Onze bekende collectieuit Marokko, Nepal,etc. inmoderne dessins entinten is nu extra aantrekkelijk ;

jepnjsd. )

| Promenade 12, Heerlen.
4e etaget.o. hetrestaura^/

Vestigingen in Amsterdam, Arnhem, Beverwijk, Den Haag, Eindhoven, Rotterdar(1

en Tilburg. C&V Shop in Schunck, Heerlen. ___/)
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" ledere lezer van het Limburgs Dagblad kan meedoen aan de uitverkie-
zing Limburgs Sportman, Sportvrouw en Sportploeg van het jaar 1988.

" Het stemformulier (zo spoedig mogelijk insturen!) dient uiterlijk zater-
dag 10 december in het bezit te zijn van het Limburgs Dagblad.

" Per categorie (sportman, sportvrouw, sportploeg) telkens slechts één
naam aankruisen of invullen.

" Alleen het op deze pagina afgedrukte, originele stemformulier mag
worden ingestuurd. Geen kopieën!
0 Op het formulier mogen geen verdere mededelingen worden gedaan.
Formulieren die nietvoldoen aan de spelregels worden niet geaccepteerd.

" De verkiezingsuitslag wordt bekend gemaakt tijdens de LD-Sportrevue
op woensdag 28 december in het Wijngrachttheater in Kerkrade. De uit-
slag van de verkiezing wordt gepubliceerd in hetLD van donderdag 29 de-
cember.9 Jacques Josten.

tophandbalkeeper

heugensteuntje. Daarnaast heeftiedere lezer de mogelijkheid om een
eigen kandidaat aan te dragen.

" Rob Ehrens: geen hindernis te hoog
W WAUBACH: amateurvoetbal, pro
motie naar hoofdklasse amateurvoet
bal.

RODA JC: profvoetbal, bekerfinalist en
Europacupdeelnemer 3e ronde.

MINIWARE/BSW: basketbalploeg, vi-
ce-landskampioen basketbal. EC-
deelnemer.

kanovaren K2.
KWANTUM/BLAUW WIT: zaalhand-
balploeg, landskampioen zaalhandbal
heren.

HEERLEN - De lezers van het
Limburgs Dagblad zullen ook dit
jaar weer gaan uitmaken welke
sportvrouw, sportman en sport-
ploeg in Limburg uitverkoren
wordt als absolute favoriet van
het jaar 1988. Deze verkiezing,
die het LD al vele jaren organi-
seert, vindt zijn bekroning op
woensdag 28 december tijdens
de LD-Sportrevue in het Wijn-
grachttheater in Kerkrade.

Per categorie worden drie prijzen uit-
gereikt.
Daarnaast wordt dit jaarvoor heteerst
ook een aanmoedigingsprijs ter, be-
schikking gesteld voor 'jong talent. Opdie manier wil het Limburgs Dagbladook de jeugdstimuleren.
Die aanmoedigingsprijs wordt geheel
bepaald door de lezers van het LD, die
daarvoor op het stembiljet hun keuze
kenbaar kunnen maken.

SPORTMAN
ROB EHRENS: springruiter, deelne-
mer Olympische Spelen. Winnaar GP
van Helsinki en Jumping Amsterdam.
JACQUES JOSTEN: handballer van
het jaar. Doelman van wereldklasse.
FRANS MAASSEN: profwielrenner,
winnaar Rode Trui (tussensprints) in
de Tour de France en winnaar Ronde
van België.
MARCEL POULISSE: zwemmer,
goud, zilver en brons tijdens de Olym-
pische Spelen voor gehandicapten,
onderdeel zwemmen.
ARNOLD VANDERLIJDE: bokser,
brons tijdens Olympisch bokstoernooi.

SPORTVROUW:
CARLA BEURSKENS: atlete, meer-
voudig Nederlands kampioene, deel-
neemster Spelen.
RITA DELNOYE: atlete, groot hard-
looptalent, o.a. zilver tijdens de NK
3000 meter.
EVELYNE DULLENS: tennister, op-
merkelijke resultaten in internationale
tennistoernooien.
DANIELLA ROYMANS: kunstschaat-
ster, deelneemsterEK en WK kunstrij-
den op de schaats.
RIA VESTJENS: voetbalinternational.

SPORTPLOEG:

Vorig jaarwaren het marathonloopster
Carla Beurskens, bokser Arnold Van-
derlijde en het kanoduo Annemiek
Derckx-Annemarie Cox, die de LD-tro-
feeën in ontvangst mochten nemen.
Alle vier hebben zij tijdens de Olympi-
sche Spelen in Seoel de Nederlandse
eer mee helpen verdedigen wat resul-
teerde in twee bronzen medailles. Ook
dit jaarstaan zij weer op de nominatie,
maar zij zullen een stevige concurren-
tieslag moeten leveren met een aantal
andere sportiev.e Limburgers.

Dat 1988 een uitzonderlijk sportjaar is
geweest wordt erg duidelijk wanneer
men de leggers metkranten van het af-
gelopen jaardoorbladert. De Europese
Kampioenschappen voetbal en de
Olympische Spelen in Seoel waren
uiteraard absolute hoogtepunten. Niet
alleen voor de deelnemende ploegen
en sportlieden, maar ook voor de
sportredactie van deze krant. De kleu-
rige, aktuele extra kranten tijdens en
na de EK-Voetbal en vooral de Olympi-
sche middageditie van het Limburgs
Dagblad liggen menige abonnee nog
goed in het geheugen.

DERCKX/COX: kanoduo, brons tij-
dens Olympische Spelen op onderdeel

Als 'opfrissertje' voor het geheugen la-
ten we de prestaties van de door de
sportredactie genomineerde kandiaten
nog even de revue passeren.

De LD-lezer heeft het laatste woord bij
deze verkiezingen. De sportredactie
van het Limburgs Dagblad heeft een
voordracht gemaakt van vijf kandida-
ten per categorie. Die voordracht is
niet bedoeld om de lezer namen op te
dringen, maar geldt uitsluitend als ge-

| . _-_C ." Daniëlle Roymans
present bij WK

LD-lezers kiezen
hun sportfavorieten

0 Roda JC: bekerfinalist, 3e ronde Europacup " Rita Delnoye: zilver
bij NK 3000 meter

" Derck-Cox: 'bronzen' kanoduo in Seoel

0 Frans Maassen
rode trui in Tour

" Presentator JanRietman

LD-Sportrevue:
sport met show

0 Balletgroep Scopemet De Mesjeus

Woensdag 28 december in Wijngrachttheater Kerkrade

vooral het wee in de Limburgse
sportwereld zullen bezingen.

" Striptekenaar
Dick Bruynestein

burgse teest- en carnavalsavonden
op te luisteren.

Jan Rietman (vroeger 'Los Vast')
hanteert er niet alleen de micro-
foon, maar zal ook blijk geven van
zijn muzikale talenten. Striptekenaar Dick Bruynesteyn,

wiens Bobo-strips ook in het Lim-
burgs Dagblad te zien waren tijdens
de Olympische Spelen, zal met zijn
getekende persiflages op bekende
sportmensen het publiek aan het
denken zetten.

HEERLEN - Sport en show gaat
heel goed samen. Dat wordt al
een paar jaar bewezen tijdens de
LD-Sportrevue, het jaarlijkse
'grand gala' van de Limburgse
sporters, georganiseerd doorhet
Limburgs Dagblad. Het intieme
Wijngrachttheater in Kerkrade
zal ook dit jaar weer de arena
zijn, waar de beste Limburgse
sporters op het erepodium zullen
staan. Een uitverkiezing die om-
lijst wordt met optredens van ar-
tiesten van naam en faam.

Jan Rietman is, evenals vorig jaar,
de presentator van deze LD-Sport-
revue, waar alle Limburgse promi-
nenten uit de sport aanwezig zullen
zijn, samen met enkele honderden
lezers van het Limburgs Dagblad.

Dat is slechts een greep uit het pro-
gramma, dat dient als omlijsting
van de verkiezing van de sportman,
sportvrouw en sportteam 1988, ge-
selecteerd door de lezers van het
Limburgs Dagblad. Uiteraard zijn er
ook verrassingen waarover de or-
ganisatie van deze avond (de PR-
afdeling van deze krant) vooraf
niets wil prijsgeven.

Ster van deze showavond wordtongewtijfeld de Amsterdamse zan-
ger René Froger. Hij won zeer re-
cent de Zilveren Harp en het Gou-
den Hart van de stad Rotterdam,
kreeg eerder de CD-Award en
boekt grote successen met zijn lied-
jes als 'Winter in America' en 'Sec
you on sunday'.

De gymnastiekvereniging Olympia
uit Nieuwenhagen is speciaal voor
deze LD-sportrevue bezig een heel
bijzondere act in te studeren, waar-
in acrobatiek en humor vlekkeloos
verenigd worden.

Lezers van het LD kunnen deze
avond bijwonen. De entreeprijs be-
draagt ’ 7,50 waar heel wat sport,
show en ontspanning tegenover
staan. Voor kaartverkoop raadple-
ge men een mededeling elders op
deze pagina.

' ZangerRené Froger:
Winnaar Zilveren Harp

Vrouwelijke charme brengt de
show- en balletgroep Scope uit
Voerendaal op de bühne van het
Wijngrachttheater. Een groep dieveelvuldig gevraagd wordt om Lim-

Limburgse humor komt van de ca-
baretgroep De Mesjeus uit Roer-
mond, die met nadruk het wel en

SPELREGELS

Verkiezingsformulier
Limburgse Sportman/Sportvrouw/Sportploeg 1988
(Inzenden tot uiterlijk 10 december 1988).

SPORTMAN
o Rob Ehrens, springruiter
o Jacques Josten, handbalkeeper
o Frans Maassen, profwielrenner
o Marcel Poulisse, zwemmer
o Arnold Vanderlijde, bokser

o

SPORTVROUW
o Carla Beurskens, atlete
o Rita Delnoye, atlete
o Evelyne Dullens, tennister
o Daniëlle Roymans, kunstschaatster
o Ria Vestjens, voetbalster

o '

SPORTPLOEG
o Derckx-Cox, kanoteam
o Kwantum/Blauw-Wit, zaalhandbal
o Miniware/BSW, basketbal
o Roda JC, profvoetbal
o VV Waubach, amateurvoetbal

o

In elke groep een naam aankruisen óf een andere kandidaat zelf in- j
vullen.

AANMOEDIGINGSPRIJS

De aanmoedigingsprijs voor aankomend talent

ken ik toe aan: I
AFZENDER

Naam: i

Straat: J
Postcode en woonplaats j
(Lees ook de spelregels elders op deze pagina)

Inzenden in gesloten enveloppe zonder postzegel naar:
Limburgs Dagblad
Sportverkiezing
Antwoordnummer 46 "^^ O i
6400 VB Heerlen

Kaarten maandag
verkrijgbaar

LD-lezer
is erbij

HEERLEN - De LD-sportrevue,
die op woensdag 28 december
wordt gehouden in het Wijn-
grachttheater in Kerkrade, wordt
een kleurrijk en gevarieerd spek-
takel van sport en show.
Lezers van het Limburgs Dagblad
worden uiteraard weer in de gele-
genheid gesteld dit sportfestijn bij
te wonen. Vanaf komende maan-
dag 28 november zijn bij alle kan-
toren van het Limburgs Dagblad
en bij de VVV Vaals toegangs-
kaarten (kosten ’ 7,50) voor deze
LD-Sportrevue verkrijgbaar.
Het programma van deze revue
treft u elders op deze pagina aan.

Vrijdag 25 november 1988 " 23
Limburgs dagblad— -_-_-----_____________________, sport

Verkiezing Limburgse sportvrouw, sportman en sportploeg van het jaar
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M wk-r\ disco

O^Tropic
Tentstraat 478 -\ Vaals

vrijdags primeur uit België

met Top D.J. Walter K.
ledere zaterdag nieuwe show.

Morgen: FRANK FERRARI
ledere zondag: matinee

met DJ. Walter K.
Geopend: vrijdag v. 21.00 tot 04.00 uur

zaterdag: v. 21.00 tot 06.00 uur
zondag: matinee v.a. 14.00 uur

88321

■ ]__!■ ______^___ißiSliK jßv^^Hllli____________________l
_________________ _______________ ' /f£

mérnW m^^^^
_____P^a_____^^J^wMuziek uit de jaren^j A

ËW '60-'7O-'BO door

Zaterdag _■ -^. .
26 november TtlG CI3rKS
rock 'n rolltime jaren '50-'6O
CliffRichard en The Beatles

Elke donderdag
dansavond met orkest Als jeet echt

Éuit
wilt zijn...

Bar Dancing
Party Center
Kegel Center

Bongerd 5, Spaubeek
04493-4193

H^^T_^_j«^Tt7Ït^»__B

■ ■ Jk iKil 11 !-fd
JÊfm Im^mWÊ

■* MlWh iT " ■

________________r% 'J____! ______L_!>_____J

Hv^^______^_^_^_^__________^

BURG. JANSSENSTR. 26, BEEK (Lo. kerk)
Geopend: do. v.a. 21.00 uur

vr. za. zo. v.a. 20.00 uur

PRESENTEERT:
woensdag 30 november

zijn laatste voorstelling in Nederland

_-_____! ______P*' :'■

f ____. M j__________r

Hl W^^ui^ml
Avondvoorstelling ca. 23.00 uur, zaak open 21.00 uur

I.v.it). beperkt aantal kaarten nu reserveren: 04490-79297

MODESHOW
te Heerlen op zondagavond

27 november '88
met medewerking van: * Twiggy Track

* Accapulco
* Hij

* Zij

* Romani

* EIJo Mode
* Max Munnich
* Decom Sporter
* Lady Shop Bijoux

i Toegangskaarten zijn te verkrijgen a ’ 7,50 in
I de bovengenoemde zaken of aan de kassa op
I de avond zelf in de

l wPEPPERM_arI
I '^___________________________________________

fc?Sjß_SMim
_______■ _p___l IVV&____!___________■

FRANCIS

TINA TURNER

DJ. Inn, Heggenstraat Maastricht

Ewil___ï_____s
LA DILIGENCE W0ENSDAG 30 NOvember

49m\, m\ „ ■fk\sJt radio-opname van de AVRO
<«KaBB®^»L met °-a-

lyjqJ Wbfflê MANKE NEUSeen begrip in Limburg

gins_f * c * t i

NEWYORK
Vrijdag 2$ november
rap and funk-band

SOMETHING FRESH

Zaterdag 26 november

I RENE SHUMAN

Bokstraat 41a,
Heerlerheide

» . j iil ______■ —mmmJ

_ M

A DISCOTHEEK A HmT^mti
é ónop inn^g^^H

_A KERKRADE-HOOFDSTRAAT 26 :'--ls I_|
~_F < «045-452471 . aji Bfl

Donderdag, vrijdag, zaterdag en
zondag geopend!

Vanavond welbekende halfjaarlijkse
oldie-avond

' "_?

UM DRHSEH EEHRHMPJ3 KOM -^ ~" $

t^J^-Mn 1HRRR DEGEHKRMP
LAATSTE WEEK

INSCHRIJVING NIEUWE LEERLINGE"
Inl.: dagelijks van 17.00-20.00 uur

DANSSCHOOL DEGENKAMP
87953 Nobelstraat 16, Heerlen, tel. 045-714711 j

Dancing HOUSMANS Montfort
Zaterdag 26 nov. Spring
Zondag 27 nov. Limb. soundmix-

kampioenschappen^
WmmÊmmmmmMmmmmWmmmmmmmmWmmmmmmmmmmWmWmmWmmmmmmmmmmW

q^. Anders uit?
De nieuwe dimensie in Heerlen^gj(ïi^

Emmapleinl het adres voor gezellig!***
Wilhelminaplein \

Dagelijks van Vanavond top-40-or^'
10.00 tot 02 °JL^É^^^ Lee Souf1

Vrijdag, zaterdag, zon*
ipP^'" 92(112 va. 20.00^
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Zaterdag en zondag

CllbCO

Dancing
Gorissen

Brunssum
Zaterdag dansen met

Henny Lubbers
Dinsdag gezellige

voor
alleenstaanden met

orkest
Henny Lubbers

Aanstaande zondag
dansen

'l Schuttershüske
te Brunssum

Aanvang 20.30 uur
Entree vrij

O^est
Desperado

HH DE SMID
dancing 1 Reijmerstok

Zaterdag 26 november

LEE SOUND (bovenzaal)
DISCO (benedenzaal)
De Smid, 2 onder 1 dak
ledere zaterdag disco met live muziek
Tot ziens in DISCO-DANCING DE SMID
Telefoon 04457-1321 J

DISCOTHEEK A
bi| ingang »
Steinderbos, Stein MMW
ledere zaterdag en zondag

As. zondag 27 november

The Walkers
J

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

waaronder de befaamde
Laguna Collection

ontworpen door
Jan de Bouvrie

zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten, zeer luxe bureaus, 'banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels, 'stoelen etc. Emly Handelsond., Handelstr. 348, Sittard. \Tel. 04490-23738 of 04498-54510.
Ook verkoop aan particulieren. 'Wintersport Discount Heerlen

Groot assortiment ski- en langlaufkleding van alle be- .kende merken. Zeer lage prijzen, tot 50% korting! Spe- Jciale aanbiedingen in langlaufsets o.a. volkunststof no- !
wax ski, 75 mm binding + schoenen + stokken’ 139,-; .hoogkant gelamineerde langlaufski met ABS zool, no- ]
wax , zeer goed glijvermogen, met het meest perfecte 'NNN bindingsysteem + schoenen en stokken, van ]

’ 450- voor ’ 259,-. Oranje Nassaustraat 26 Heerlen. {
Tel. 045-228278. <

Hobbymachines I
voor hout- en metaalbewerking, grootste sortering in

_
Limburg, o.a. Robland, Scheppach, Emco, Elektra, ;
Toolmac, Huvema, elektromotoren 2 pk 220 V ’ 198,-;

_
lintzaaqmachine ’ 695,-; iNaebers

Ganzeweide 181, Heerlen-Noord (Heerlerheide). i
Tel. 045-211941. Geen koopavond. \

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

Voordelige aanbiedingen
en occasions op allerlei gebied. <Orgels, accordeons, gitaren, slagwerken, t

blaasinstrumenten, orkestapparatuur, enz.

_
Eigen service- en reparatiedienst. '— , „ .

DAMOISEAUX Heerlenverkoopt en verhuurt meerdan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soortenSTEENSTRIPS vanaf

’ 9,50 per m2: stenen vanaf
’0,35 p.st. Het meeste uitvoorraad leverbaar. Frepa
Staringstr. 123-125, Heer-len-Molenberg (achter Phi-
lipsfabriek) Te\. 045-423641.
KANTELDEUREN en rol-
luiken bestellen? Straten
Voerendaal bellen, (ook
voor industrie). Tenelen-
weg 8-10, tel. 045-750187.
Te k. vezelcement GOLF-
PALTEN in grijs en zwart,
ook polyester en pvc, glas-helder. Kepers en balkhoutdiv. afm. Vloerteels. L.A.G.b.v. Industrieweg 5, ind.-
terr. Borrekuil Geleen. Tel.
34490-43985.
Metselaar kan nog BIN-NENWERK aannemen,
aok' steenstrips en voegen.
rel. 045-213789.
Te koop gebruikte gele
STENEN, niet schoonge-
maakt, 10 cent; raamkozij-
nen (tuimelraam), 1.20x1.00
n en 2.00x1.00 m, lOx. Te
aevr. werk ML. Kingstraat,
Puth-Schinnen, tef 045-
--13789.

BETONMOLEN merk Le- i
scha, IV2 jr. oud, met kabel jen waterton. Pr. ’ 175,-.Tel. :045-458666. \

_____Lë_lT^Tihi^_______^ I
Honde- en KIPPENHOK- <KEN vanaf ’ 195,-. Hout- .bouw Übachs, Eygels- "hovergracht 39, Kerkrade- .
Vink. Tel. 045-460252. ;
Te k. gevr. PAPEGAAIEN, \kaketoes en ara's. Tel. I
04490-75359. t
Zeer mooie lerse SETTER- .PUPS met stamboom t.k. ;
Tel. 045-221268. 'Z. m. DWERGTECKELS irood en zwart met stamb. i
Prov. weg Zd, 143 Oirs- ;
beek. ;
PAARDEDEKENS af ma- .gazijn. Nergens goedkoper. (
Zat. van lftot 16 uur. Sit-

_
tarderweg 72A Heerlen.
Te k. 2 Mechelse HERDER- !
PUPS, teefjes, 1 teef van
2'/_ jr., gesch. v. dress. H. 'Braam, Spoordamstraat 12, !Heerlen, tel. 045-720129. i
SLEDEHONDENPUPS te ikoop, alaskan mallamoute, imet pap. Panhuisstr. 21, >Voerendaal. j
Te k. DUITSE-HERDER- iTEEF, 14 mnd., ’ 100,-. Tel. i045-324070.

Te koop zwarte POEDEL
met papieren, 11 mnd. oud.Tel. 045-215614.
Te k. BULLTERRIER-
PUPS, 8 weken, red. prijs.
Navolaan 71, Vrieheide-
Heerlen.
Gratis jonge POESJES afte halen. Na 14.00 uur. Tel.
045-443559.
20 jonge LEGKIPPEN sa-
men ’ 125,-, 045-421539.
Tek. witte KONINGSPOE-
DELS m. stamb. en enting,
goedkoop te bevr. Ringweg
15, Gulpen tel. 04450-2223.
Te k. DOBERMANNPUPS
z. goede stamb. Ned. stam,
ouders aanw. Tel. 045-
-272158.
Jonge PAPEGAAIEN, 2jr.
spraakgarantie, ’175,-. In-
ruil mog., papegaaienkooi
vanaf ’59,50. Flamingo,
Meerssenerweg 15, Maas-
tricht, 043-634945.
Te k. nest jongeTECKELS,
langharig, 3 teven en 2
reuen, ontwormd en geënt.Margrietstraat 13, Land-
graaf, tel. 04fe-323027.
Te k. DWERGSCHNAUT-
ZERPUPS, peper/zout,
met stamboom, ingeënt en
ontwormd. Tel. 04920-
-24730.

Weg. omst. GOLDEN RE-TRIEVER te k., 5 mnd.oud, zind.. kinderlief metstamb. ’ 475,-. 045-464345.
Weg. omst.h. te k. ROTT-
WEILER, teef, 2 jr., goed
waaks, lief v. kind., prijs
n.o.t.k. Tel. 045-223681.
Te k. wegens omstandigh.
DOBERMA.NN, reu, 14
mnd. oud, tegen elk aanne-melijk bod. Tel. 04498--52411. Moet weg! (
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KI og maar al te vaakblij**,
I v een overlijden wem*

niets te zijn vastgelegd',
Het vaft ook niet mee om s

unl'i staan bij zaken als een test?'i codicil of voogdijschap.
-r . __ _,rt<rToch zijn er goederedene"

wel te doen, want wat gebeurt^
uw partner, dekinderen, en h<^Wij hebben een boekjevoo'p

i ' _4_F

- : _nl

______/



Maastrichts
Salon Orkest

met speculaas-
concerten

" MAASTRICHTS SALON
ORKEST

...in de komende twee weken
met concerten in Kerkrade en
Roermond...

Bobby Farrell: 'De conflicten van vroeger zijn verleden tijd'

Bonev M. weer samen Freddy Quinn: einde
van 'n zangcarrière

Vat.an onze showpagina-redactie

gOSENDAAL - Zangeres-n Liz, Marcia en Maizie zijn
iets wijzer geworden van de

"ijk le Van Boney M- Letter-
Hnk Want hun 'verloren broer'

Farrell heeft hen sinds-
tgi^ 1tot vervelens toe alles ver-jv^ over het begrip Sociale
pr e^st en zijn voortdurende
jOblemen met die instelling.

Sr. ruDaanse zanger annexögkikker hoeft de Neder"
|^t Se term dan ook maar te
j/eh vallen of de dames bar-
Va ft sP°ntaan in een oorverdo-

nd gejoel uit.

eet weleen broodje shoarma. Ik ben
dus niet eens zo arm. Of je nou in
een Mercedes 600 rijdt of in een Ke-
vertje is niet belangrijk, het gaat er
om dat je op de plaats van bestem-
ming komt."

Van onze
showpagina-redactie

HEERLEN - Freddy
Quinn, van wie in de
loop der jaren meer
dan veertig miljoen
platen over de toon-
bank gingen, stopt
met zingen. Reden:
de in Wenen geboren
ster gaat zich als ac-
teur volledig toeleg-
gen op het bühne-
werk. Dat deed hij
trouwens al een paar
jaartjes.

Momenteel vertolkt
Quinn (die aan het
begin van de jaren
tachtig ook in Kerk-
rade het schlagerfes-
tival presenteerde)
in het St. Pauli-thea-
ter van Hamburg de
hoofdrol in het stuk
'Man ist so jung wie
man sich fühlt'.

„Hebben wij als solist succes, dan
zal Boney M. daar weer voordeel
van hebben. Misschien dat we op
die manier ooit nog eens van ons
plastic imago afkomen."

Het viertal gaat er voorlopig volop
tegenaan, maar dat neemt nietweg
dat een ieder tegelijkertijd verder
kijkt dan Boney M. „In feite willen
we de groep gebruiken om onze
solo-activiteiten mogelijk te maken.
Dat betekent niet dat deze reünie
korte termijnwerk is. Integendeel,
onze platenmaatschappij heeft
grootse plannen voor een geheel
nieuw concept rond een rijper Bo-
ney M. De groep blijft dus belang-
rijk, maar niet aldoor. Waar we naar
toe willen is een situatie zoals Phil
Collins met Genesis heeft ge-
creëerd," licht Liz Mitchell toe.

" BONEY M.
voormalig controversieel discokwartet gaat er weer volop tegenaan

Joop van den Ende
Productions nu
ook in België

Van onzeshowpagina-redactie

HEERLEN - Joop
van den Ende - ma-
nager van bekende
sterren als Henny
Huisman, Jos Brink
en Sandra Reemer
en in ons land produ-

eer van succesvolle
tv-programma's als
'Wedden dat' en
Rons Honeymoon
Kwis - gaat zich nu
ook met een arties-
tenbureau in België
vestigen. Deze nieu-
we vestiging van
Joop van den Ende,

die in Aalsmeer zijn
eigen tv-studios
heeft, komt niet ge-
heel onverwacht.
Immers vanaf fe-
bruari volgend gaat
in Vlaanderen de
VTM, de Vlaamse
Commerciële Televi-
sie Maatschappij,
van.start en die is al
geruime tijd op zoek
naar succesformu-
les. Bij Joop van den
Ende Productions
zijn in ons land tach-
tig mensen in dienst.

Bobby Farrell zoekt ook nog naar
andere verlossing. „Ik hoop dat ik
nu eindelijk eens van die Sociale
Dienst af kom. Die mensen begrij-
pen niets van artiesten. Als je eens
wist hoe ze mij het leven zuur pro-
beren te maken. Zelfs buren wor-
den om de haverklap lastig-gevallen
met insinuerende vragen over mij.
Zo van: 'Wat doet ie nou allemaal?
Wie krijgt hij allemaal op bezoek?
Leeft ie echt wel zo eenvoudig?'
Men denkt kennelijk nog steeds dat
ik ergens kapitalen heb liggen. On-
der deze omstandigheden moet ik
dus teksten schrijven, ongelooflijk.
Maar, ik ben een jongen van de
straat. Mij krijgen ze niet kapot. Ik
blijf lachen, laat me niet in verwar-
ring brengen. Want als je bitter of
onzeker bent kun jenooit een goede
artiest zijn. En voor alles wil ik dat."

Quinn, liefhebber
van country- en wes-

tooid verleden tijd. En bij navraag
bleek dat 'de meisjes', die het nog
tot 1984 (met de Ghanese zanger
Reggie Tsiboe) volhielden, daar net
zo over dachten. „Simon vroeg me
of ik ze zelf wilde bellen, maar dat
heb ik niet gedaan. Kon niet, want
Marcia woont in Florida, Maizie in
Los Angeles en Liz in Engeland. Dat
zou me dus honderden guldens heb-
ben gekost. Met een uitkering van
amper 1500 gulden per maand voor
mijn hele gezin kan ik me dat na-
tuurlijk niet veroorloven," bekent
Bobby Farrell, alweer enige jaren
woonachtig in Lelystad.

Bobby Farrell andermaal: „Met Bo-
uey M. is het mis gegaan, omdat we
te veel over onze kant lieten gaan.
Wij waren alleen maar bezig met op-
namen en optredens, hadden ge-
woon geen tijd voor de zakelijke
kant van het vak. Ik had op een ge-
geven moment niet eens meer een
contract. Vandaar dat ik zomaar van
de ene op de andere dag op straat
kon worden gezet. In plaats van dat
we een goede organisatie achter ons
hadden, zoals we dachten, zaten weopgescheept met een stelletje profi-
teurs. Zodra het even minder ging,
begonnen die haaien tweedracht te
stichten of trokken ze zich terug."

De onverminderd kwikzilverachti-
ge Bobby Farrell: „Ach, rijkdom is
niet toch het hoogste goed in dit le-
ven. Ik ben in India geweest en daar
eten de mensen stront. Ik heb ook
geen luis om doodte drukken, maar

be st%i ming z^ er tijdens een op
{^.I 1 vervelende televisie-dag in
L°sendaal bij het herenigde disco-
|^e^et goed in. Aan alles valt te
yep vierta^ elkaar pas
£^r heeft gevonden. Men is poës-is Voor elkaar, handelt uiterst
i|ljj )rzichtig en de afzonderlijke me-
peJ'eri over Boney M. lopen vaak
Sj^e van parallel. Naast die onder-
K.tvf °nwennigheid is er nog een
jj^erkelijk verschil met de gouden
o^. (pakweg 1976 tot 1982): defj^mg tegenover de pers, die

)■ ns meer dan welkom is.
i 0 ommezwaai is logisch, omdat
eij.?y M. thans in grote mate afhan-
j^eri' is van de benadering van de~.a. Hebben we nog enig krediet

liet? Dat is de hamvraag, waar
UoY'ertal voorlopig nog even mee
'èriri 'even- Komt er een ontken-

fce a antwoord, dan zal het bij het
V^^elalbum 'Reunion '88' blij-
g^' de reacties positiever dan
tWi e groep door, met nieuw re-crtoire.

Rivers of Babylon
leJ_fv M. probeert het op single al-
»0c rst met 'Rivers Of Babyion'

een keer. Deels om financiële
ïej-^en, anderzijds om alsnog af teenen met de frustrerende mis-
le{Jning, die de discoformatie tij-
W? hun hitgevoelige eerste leven

Va ', ondervonden. De kans op re-ene is Boney M. onverwacht ge-
"st0 en door het producerscollectief
[Vfj-Ck> Aitken en Waterman, die
>4cti

el alle grote successen van een
v veleuele mix hebben voorzien.
OU v Farrell, met wiensvertrek in
(Je l°ber 1981 het verval begon, eist
i_t^er op voor het wekken van de
Jltresse van het, Britse supertrio.

'^0 âs in contact gekomen met Si-
ijjJJ Napier-Bell, de voormalige
"*tai Hger van Wham! HÜ wilde eerst
_Ve ooen met mij als solist, maar
\rp later stelde hij voor om te pro-
bla? Boney M. nieuw leven in te
k ahen- Met zijn steun was er van de
tH *l van Stock, Aitken en Water-
.y^jj meteen volop belangstelling,"

w e mmiddels 39-jarige zanger
ty lekkeloos Nederlands.tL hem betreft waren alle conflic-

Van weleer ook inderdaad vol-

Die romantische terugblik brengt
het viertal vanzelf bij de controver-
siële reputatie, die Boney M. nooit
van zich af heeft kunnen schudden.
Verantwoordelijk daarvoor was in
eerste instantie producer Frank Fa-
rian, die altijd heeft beweerd dat de
groep niet meer dan zijn speelgoed
was. zelfs niet eens zelf zong. „Dat
marionetten-imago is destijds een
keuze geweest van de platenmaat-
schappij," neemt Liz Mitchell het
woord. „En wat we er hier nu ook
nog over zeggen, die fout blijft on-
herstelbaar. Alleen ik weetvoor me-
zelf dat ik altijd heb gezongen en dat
ik heb moeten ploeteren voor het
succes dat we hebben genoten."

Reputatie Frank Farian heeft als enigeaan Bo-
ney M. alleen al in ons land goed
voor gemiddeld zon driehonderd-
duizend exemplaren per album vele
miljoenen verdiend en zal dank zij
deze herkansing wellicht nog veel
rijker worden. De groepsleden daar-
entegen, afgescheept met een paar
grijpstuivers, moeten weer vanaf
het nulpunt beginnen. Rancuneus
zeggen ze evenwel niet te zijn. „Als
er gerechtigheidbestaat, dan zal het
allemaal best nog wel in orde ko-
men. Vanuit die optiek willen we
ook niet proberen om kwaad met
kwaad te vergelden. We zullen al
onze energie nodig hebben om ons
op heden te concentreren," stelt Liz
Mitchell, 36 jaaren intussen moeder
van drie kinderen.

nederlandse top veertig. - Een overzicht van de Nederlandse
°P veertig, zoals die letterlijk in alletoonaarden op

?eze vrijdagmiddagvanaf 15.03 uur opnieuwvalt te
beluisteren bij Veronica op Radio 3.

J ( 1) Teardrops - Womack & Womack
* ( 2) Wee Rule - Wee Papa Girl Rappers
jj ( 6) Orinoco Flow - Enya
* ( 4) Big fun - Inner City
jj ( 3) Don't worry, be happy - Bobby McFerrin
o ( 8) Kiss - The Art of Noise and Torn Jones

( 7) Stand up for your love rights - Yazz
° (11) Smooth Criminal - Michael Jackson

-j* ( 5) Tears run rings - Mare Almond
10 (15) TUI I loved you - Barbra Streisand & Don. Johnson
jl (14) Indestructable - Four Tops, J« (12) Think (about it) - Lynn Collins
{3 (20) Never trust a stranger - Kim Wilde
{4 (18) Take a look - Level 42{jj (10) Mannish boy - Muddy Waters
{jj ( 9) Lovely Day '88 - Bill Withers

' {^ (28) As longas you follow - Fleetwood Mac
>_J° (21) Ziin het je ogen - Koos Alberts

19 (—) Twist and shout - Salt 'n Peppa
20 (27) Adieu Cherie - Anny Schilder
21 (13) Desire - U 2
22 (—) Love house - Samantha Fox >.
23 (23) Halt mich - Herbert Grönemeyer
24 (16) Vanmorgen vloog ze nog - Tsjechov
25 (33) Jack to the sound of underground -

Hithouse
26 (35) Wheels on fire - BZN
27 (—) Life's justa ... - Womack & Womack
28 (17) A groovy kind of love - Phil Collins
29 (36) TBM Mix- Sample Syndicate
30 (—) Kissing a fooi - George Michael
31 (19) Riding on a train - The Pasadenas
32 (—) Handle with care- Traveling Wilbury's
33 (—) Twist in my Sobriety - Tanika Tikaram
34 (26) Listen to the voices - Labi Siffre
35 (25) I hate myself for loving you - Joan Jett &

" _Rlïif*l_.hf*3rts
36 (32) Harvest for the world - The Christians
37 (22) Domino Dancing - Pet Shop Boys
38 (24) I wish you heaven - Prince
39 (31) One moment in time - Whitney Houston
40 (29) This feeling - Sam Brown
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Twintig jaar Herman van Veen
Van onze showpagina-redactie

HEERLEN - Herman van Veen
is twintig jaar bezig. Rusteloos,
gedreven, ontroerend, irritant,
kwetsbaar, zelfbewust, doelloos,

; fantasievol, schaamteloos gevoe-
lig, adembenemend. En vooral:
verwarrend en veelzijdig. Nooit
dezelfde. Een entertainer die
vakgenoten verbaast, publieks-
groepen in de halvewereld mee-
slepend heeft vermaakt.

Entertainer, regisseur, schrijver,
musicus, componist, acteur,
filmmaker, noem maar op. Waan-
zinnig produktief als maker van
platen en uiteenlopende televi-
sieprogramma's, documentaires
en shows. Hij is oprichter van de
stichting Colombine die zich be-
zig houdt met de financiering
van sociale projecten in diverse
delen van de wereld en ambassa-
deur van Unicef.
„Een fenomeen, een vat vol mo-
gelijkheden", aldus een Duitse
kritikus in lyrische taal. Herman
van Veen doet geen concessies.
Het ligt erg eenvoudig: je bent
vóór hem of tegen hem. Dat
werkt, al ruim twintig jaar.
Het intrigerend mooi verzorgde
boek dat net over hem uit is be-
vat stukjes biografie, recensies,
geschreven portretten, foto's en
indrukken. Het biedt tekst in
vier talen (Frans, Duits, Engels
en Nederlands). Gereputeerde
auteurs beschrijven hem als 'zen-
deling, boodschapper, tobber,
clown of als een van de belang-
rijkste kunstenaars van deze
tijd.

Uilenspiegel_ Een Tyl Uilenspiegel van onze

" HERMAN VAN VEEN
...entertainer, regisseur, schriji^er, musicus, componist, acteur,
filmmaker, clown...

eeuw, aldus de Neue Züricher
Zeitung. De journalist herinnert
er aan dat Van Veen in 1974 de-
buteerde in Hamburg en vijfjaar
later in Wenen. Droogweg wordt
vermeld dat zijn jongste tournee
ongeveer 400.000 toeschouwers
trok.
Paul van Vliet schrijft ook in het
boek. In het Duits staat er het-
zelfde als in het Nederlands,
maar het lijkt andere taal.
Voor Van Vliet is Herman van
Veen een vernieuwer die in zijn
experimenten tot het uiterste

durft te gaan. „Hij is een vertol-
ker van ideeën en tegelijkertijd
iemand die zijn creativiteit op
anderen overbrengt. Wij kunnen
allemaal van hem leren. Hij be-
kommert zich niet alleen om zijn
eigen succes en zijn eigen carriè-
re. Met zijn talent schept hij
ruimte voor anderen die zelf
weer creëren."
Zyn taalgebruik, zijn muziek,
zijn organisatie (Harlekijn), zrjn
voorstellingen 'aan de andere
kant van de muur' worden be-
licht. Voor de kritische beschou-

wer niet uitputtend en een tikje
flatterend. Kennelijk is het boek
door Harlekijn Uitgeverij in
Westbroek bedoeld als een opna-
me, halverwege.
Ergens wordt in een paar regels
gezegd dat de firma Harlekijn
uitgroeide van een tweemansbe.-
drijfie tot een onderneming waar
zestig mensen werkten.

Miljoenenschuld
Zakelijk opportunisme, het
Amerikaanse avontuur van 1982,
tegenvallende opbrengsten van
films en tv-projecten brachten
Harlekijn Holland in zware fi-
nanciële problemen. Herman
van Veen scheen zichvan de mil-
joenenschuldnauwelijks iets aan
te trekken. De zorgen doofden
zijn creativiteit niet. Hij trok ver-
der.
Het economische succes van zijn
voorstellingen in diverse Euro-
pese landen, de steun van zijn
platenmaatschappij en een ver-
trouwenwekkend bankkrediet
hielpen de bv met de hakken
over de sloot. De zaak rendeert
weer.
Het nieuwste werk over Herman
van Veen is een lees- én kijkboek
in kleuren, zwarte, witte en grijze
tinten. Binnen het geheel is het
verhaal van een moeder over
haar zoon een element dat de ma-
gie van succes en optreden te-
rugzet op de natte Hollandse aar-
de. Uiteraard bevat het boek ook
een bibliografie en een discogra-
fie. Een fascinerend relaas voor
de fans. Voor hen die niet tot
deze categorie behoren, biedt het
een blik op wat Herman teweeg
brengt.

Jacques d'Ancona

" FREDDY QUINN
...uoortaan alleen nog maar toneel...

ternmuziek en een
globetrotter die al-
tijd ongehuwd bleef,
haalde op de plaat

kassuccessen met
nummers als 'Hei-
matlos' en 'Junge
komm bald wieder.

Internationale
prijs voor
AVRO's

Sportpanorama
Van onze rtv-redactie

Heerlen - Het avro-
Programma 'Sportpanora-
jfia'heeft met de, doorRuud
'erWeijden gemaakte, docu-
mentaire over Muhammed
Aa ('I am the greatest - 15
Jaar later') de eerste prijs ge-ronnen op het sportfilmfes-trval in het Zwitserse Lau-sanne.

e film, die een beeld geeftyan Muhammed Ali anno
1988, werd bekroond vijf-wen jaar nadat Ter Weijden
JJet de film 'Een dag met
Muhammed Ali' op het
fPortfilmfestival van Ober-
hausen eveneens de eerste
Prijs in de wacht sleepte.

Jttdenu bekroonde film zijn
de beelden van toen verwe-gen met een interview dat
*er Weijden eerder dit jaar
v°or Avro Sportpanorama
''.et de oud-wereldkam-
Pioen boksen maakte in
Chieago.

KERKRADE/ROERMOND
Met het oog op de komende
feestdagen geeft het Maastrichts
Salon Orkest ook dit seizoen
weer enkele zogeheten 'specu-
laas'-concerten. Komende zon-
dagmiddag kan men hiervoor
om 15.00 uur in het Wijngracht-
theater van Kerkrade terecht en
op zondag 4 december zijn er
twee concerten, om 12.00 en om
15.30 uur, in 'De Oranjerie' te
Roermond.
Onder leiding van André Rieu
brengt het salonorkest een pro-
gramma van bekende operette-
melodieën, semi-klassieke mu-
ziek, schlagers van vroeger,
chansons en evergreens. De di-
verse nummers worden met de
nodige humor ingeleid door An-
dré Rieu en uiteraard zorgen de
goedheiligman en een aantal
zwarte pieten ook nog voor een
gastoptreden.
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"Hanny Reyn, een van de
medewerksters aan 'Brand-
punt in de Markt. (Neder-
land 1 - 21.25 uur)

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
KRO
15.25 Olifanten en tijgers. Natuurse-

rie. Afl.: De olifant, heerser over het
oerwoud.

16.15 (TT)De appelgaard. Serie.
Afl.B. (herh.).

17.15 Pimmetje Panda. Serie. Afl.: De
Bluf en Blaf-Show.

17.30 Journaal.
17.46 Klassewerk. Spelprogramma

voor scholieren. Presentatie: Hans
van Willigenburg.

18.35 Vogels in Amsterdam.
19.00 Journaal.

\ 19.20 Waku waku. Spelshow waarin
het dier de hoofdrol speelt. Presenta-
tie: Rob Fruithof.

20.00 Woman in red. Amerikaanse
speelfilm uit 1984 van Gene Wilder,
met Gene Wilder, Kelly le Broek, Gil-
da Radner e.a. Een degelijke huisva-
der wordt op een dag stapelverliefd
op een vrouw in een rood slipje.

21.25 Brandpunt in de markt. Pro-
gramma over het wel een wee van de
Nederlandse economie.

22.30 Journaal.
22.40 Vrijdagavond met Van Willi-

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

23.20-01.10 Intriges in de Oriënt Ex-
press. Engelse tv-film uit 1985 van
Francis Megahy, met Dennis Water-
man, George Cole, Arthur Whybrow
e.a. Terry helpt een jongevrouw, Nik-
ki, als ze wordt lastig gevallen. Als
dank krijgt hij een ticket voor de
Oriënt Express. Zijn vriendin kan ook
mee, maar op het laatste moment pikt
zijn vriend Arthur haar plaats in. Tij-
dens de reis blijkt dat ook Nikki in de
trein zit en dat ze nog steeds wordt
lastig gevallen.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 " »15 Jaar op volle toeren. Mu-

ziekprogramma gepresenteerd door
Will Luikinga. Deel 1. (herh.).

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

17.12 Familie Oudenrijn. Nederland-
se serie. Afl.: Drempelvrees. De actie
van Opa om verkeersdrempels in de
buurt te krijgen, wordt gedwarsboomd
door gemeenteraadslid van Tonge-
ren, (herh.).

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

18.02 T en T. Amerikaanse serie met
Mr. T. Afl.: De verstekeling.

18.25 Sport.
18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Het be-

wijs.
19.00 «»Op volle toeren. Muziekpro-

gramma gepresenteerd door Chiel
Montagne.

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

rie. Afl.7. Kolonel von Strohm en kapi-

" Scène uit 'Liste Noir'. (Nederland 2-23.10 uur)
tem Geering worden vervangen ge-
nomen door het communistische ver-
zet.

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

21.50 Marblehead manor. Comedy-
serie. Afl.: Corpulent concert. Het
Huis is in rep en roer wanneer de be-
roemde operadiva Madame von Mon-
go op bezoek komt.

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

22.45 Simonskoop. Filmmagazine
gepresenteerd door Simon van Col-
lem. Met aandacht voor de volgende
nieuwe films: 1. Willow, van Ron Ho-
ward. 2. Bird, van Clint Eastwood. 3.
Bagdad Café, van Percy Adlon. 4.
Dead Pool, van Clint Eastwood.

23.10 Liste noire. Franse speelfilm uit
1984van Alain Bonnot, met Annie Gi-
rardot, Francois Marthouret, Bernard
Briex e.a. Jeanne Dufour besluit de

moord op haar dochter Nathalie te
wreken op de gangsters die haar ge-
bruikt hebben. Indirect krijgt ze hulp
van inspecteur Kalinki.

00.45-00.50 Journaal.

Nederland 3
NOS
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00-12.00 Schooltelevisie.
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 Medelanders Nederlanders.

Anansi. Deel 1.
18.30 Cursus Grafische technieken.

Les. 12.
19.00 (TT)Het Klokhuis. Informatief

jeugdprogramma. ;
19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 ««Edison klassiek 1988. Der-

tien korte portretten van winnaars,
gefilmd tijdens repetities, lessen, con-
certuitvoeringen en gesprekken over
hun werk.

22.08 Silent cries. Choreografie van
JiriKylian voor en met Sabine Kupfer-
berg (Nederlands Dans Theater) op
Prélude a l'après-midi dun faune van
Debussy. (Grand Prix International
Video Danse 1988). (herh.).

22.30 Journaal.
22.40 Gesprek met de Minister Pre-

sident.
22.50 Jevgeny Mravinsky, en het

Leningrads Filharmonisch Orkest.
Filmportret van deze Russische diri-
gent t.g.v. de posthume toekenning
van een Edison.

23.50-23.55 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 1
10.00 Tagesschau und Tagesthe- .

men.
10.23 Gustl Bayrhammer in Weis-

blaue Geschichten.
11.25 Scheibenwischer.
12.10 Abenteuer Forschung.

■ 12.55 Persoverzicht.; 13.00 Tagesschau.

■ 13.15 Soldat am Rio Grande. Repor-
tage over de opleiding en het gezins-
leven van leden van de Bundeswehr
in de VS.: 14.00 Flickerl und Fleckerl. Poppen-
spelserie uitgevoerd door de Kleine
Bühne. Afl.: Die verflixte Schulstunde.

14.30 Roncalli. 6-delige serie. Met
Günter Lamprecht, Günther-Maria
Halmer, Claudia Amm e.a. Afl.:
Flucht. (herh).

j 15.30 Tagesschau.
15.35 Vorhang auf - Film ab.

i 15.45 In den Kerkern von Marokko.
Amerikaanse speelfilm uit 1954 van
Joseph Pevney, met Jeff Chandler,
Rhonda Fleming, Lee J. Cobb e.a.

17.15 Tagesschau.
17.25 Hart aber herzlich. Amerikaan-

se serie. Afl.: Jennifer geht ms Klos-
ter.

18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 ""WWF-Club. Live-program-

ma.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Wind und Sterne. Vierdelige tv-

film van Peter Yeldham, met Keith
Mitchell, John Gregg, Erich Hallhuber
e.a. Afl.3.

21.55 Gott und die Welt. Zwischen
Sintflut und Regenbogen. Reportage
over de voorbereiding van de wereld-
bijeenkomst in Seoel in Korea in

" Brigitte Bardot in 'Neros tolle Nachte'. (Duitsland 2 - 23.20'
uur)

1990.
22.30 Tagesthemen met bericht aus
Bonn.

23.00 ««Die ARD-Talkshow. Met
Joachim Fuchsberger. Gast: Georg
Stefan Troller.

23.45 Die nackte Frau. Italiaans-
Franse speelfilm uit 1981 van Nino
Manfredi, met Nino Manfredi, Eleono-
ra Giorgi, Jean-Pierre Cassel e.a.

01.25 Tagesschau.
01.30-01.35 Nachtgedanken. Be-

schouwingen van Hans Joachim Ku-
lenkampff.

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

schen. Licht und Schatten in Thai-
land, reportage over de Meostam in
het vluchtelingenkamp Ban Binai in
Thailand.

13.50 Ventilator. 1. Melancolico, afle-
vering uit Videospiele I. (herh.). 2.
Saaraba, examenfilm van de Sene-
galees Amadou Saalum Seck.

15.20 Die Muppets-Show. Poppen-

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
Kabel- en CAI-abonnees:
voor kanalen zie schema exploitant

■ = zwartwit programma
"" = stereo geluidsweergave
00 = tweetalig bij stereo-app.
TT = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Nederland 1: 5. 26. 29. 46. 51. 53 en 57

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

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: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 102,1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93,9 en 91,9 mHz

programma. Gast: Danny Kaye.
15.50 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
16.00 Waldheimat. Serie met Harald

Gauster, Horst Klaus, Ute Radkohl
e.a. Afl.: Als wir zur Schulprüfung ge-
führt wurden.

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

dern.
17.10 ""Tele-lllustrierte. Actualitei-

ten, sport en amusement.
17.45 Ein Engel auf Erden. Ameri-

kaanse serie met Michael Landon,
Victor French, Helen Hunt e.a. Afl.:
Aschenputtel.

18.15 So lauft'srichtig. Spel metDie-
ter Thomas Heek.

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

van buitenland-correspondenten.
Presentatie: Rudolf Radke.

20.15 Derrick. Misdaadserie met
Horst Tappert, Fritz Wepper, Sieg-
fried Lowitz e.a. Afl.: Eine Art Mord.
Een bankrover meldt zich na zijn vrij-
lating uit de gevangenis bij Derrick
met nieuwefeiten over de buit, die hij
destijds verstopt heeft. De zoekacteis
leveren echter niets op en Derrick
meent steeds sterker met een
praatjesmaker te doen te hebben.

21.15 Showfenster.Amusementsma-
gazine gepresenteerd door Sabine
Sauer. Met een bijdrage over de uit-
reikingvan de Europese Filmprijs in
Berlijn.

21.45 heute-Journal.
22.10 Aspekte.Cultureel magazine.
22.50 Die Sport-Reportage. Presen-

tatie: Arnim Basche. Met o.a. Bun-
desligavoetbal.

23.20 Neros tolle Nachte. Italiaanse
speelfilm uit 1956 van Steno, met Al-
berto Sordi, Gloria Swanson, Vittorio
De Sica e.a.

00.45-00.50 Heute.

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik. (33).
08.30-12.10 Schooltelevisie.
16.35 ""Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les 10.
18.30 Hallo Spencer. Kinderserie.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en Blickpunkt
Düsseldorf.

_0.00 Globetrotter. Rajasthan/lndia.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 ZAK.
22.30 Rubbel extra.
22.35 ""Angeklagt: Lee Harvey Os-

wald. Tv-proces over de beruchte
Kennedy-moordaanslag. Deel 3. Met
Lucius D. Bunton, Vincent T. Bugliosi
Gerry Spence e.a. Regie: lan Hamil-
ton.

23.35 Studiodiscussie. Over hel
voorgaande programma Lee Harvey
Oswald. Presentatie: Fritz Pleitgen.
Aansl.: Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.20 Tele-Gymnastik. Les 34.
08.30 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les: Die Julikrise 1914 und dei
Erste Weltkrieg.

09.00-10.40 Schooltelevisie.
16.55 The ballinish bowl. Cursus En-

gels. Afl.: The reward.
17.10 Erlebte und gelebte Ge-

schichte. Serie over het leven in de
Middeleeuwen. Afl.: Die künstliche
Lichtwelt.

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

18.00 Hallo Spencer. Jeugdserie.
Afl.: Siehste!.

18.28 Wilhelm Busch erzahlt die Ge-
schichte... Der hinterlistige Heinrich.

18.31 Die Campbells. Serie. Afl.: Ge-
ben und Nehmen.

18.56 Het zandmannetje.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Was die Grossmutter noch. wusste.
20.15 Man sieht sich. Unterwegs in

einer deutschen Kleinstadt, speciale
reportage over Vellberg in Baden-
Württemberg.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Kulturkalender.
21.45 Elternhaus. Konstanze Werner

in gesprek met Dr. Helmut Wagner.
22.30 Yes Minister. Serie met Paul

Eddington, Nigel Hawthorne, Derek
Fowlds e.a. Afl.: Chancengleichheit.
Het besluit, dat meer vrouwen hoge
ambtelijke posities dienen in te ne-
men, roept nogal wat vragen op.
Vooral bij Sir Humphrey.

23.20 Donaueschinger Musiktage
1988. Wege zur Erstaufführung (2),
portret van Susanne Erding.

00.05-00.10 Laatste nieuws.

RTL Plus
06.30 Guten Morgen Deutschland.

Gevarieerd magazine.
09.12-10.00 Die Springfield Story.
12.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Das 40.000 Dollar-Ding. (herh.).
13.15 Programma-overzicht.
13.20 Der Engel kehrt zurück. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Der vergessene
Held (herh.).

14.05 Programma-overzicht.
14.10 Mega. Jeugdmagazine. (herh).
14.55 Programma-overzicht.
15.00 Knight Rider. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Der Militarputsch. (herh.).

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.45 Heute bei uns mit Carolin Len-

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

serie. Afl.: The fish watchers.
17.35 Lady Lockenlicht. Tekenfilm-

serie. Afl.: Die verlorene Spiegelbilder
/ Freundschaft. (herh.).

17.55 RTLaktuell.
18.00 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Bring mir denKopf des Hulks. (herh.).1
18.45 RTLaktuell.
19.03 Karlchen.
19.10 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Mann.Amerikaanse serie. Afl.: Le-
bensgefahr für den Prinzen.

20.00 Weerbericht.
20.10 Kinoparade. Kijkers kunnen

kiezen uit de volgende speelfilms: 1.Tanganyika, Amerikaanse speelfilm
uit 1954 van Andre de Toth. 2. FBJ
jagt Phantom, Amerikaanse speelfilm
uit 1965 van Hugo Grimaldi.

21.40 RTL Aktuell.
22.00 Highlander - Es kann nur

einen geben. Engels-Amerikaanse
speelfilm uit 1986 van Russel Mulca-
hys, met Christophe Lambert, Scan
Connery, Roxanne Hart e.a.

23.55-00.40 Betthupferl.

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

satelliet
09.30 Programma-overzicht. 09.35
Arme mit den roten Haaren. Afl.: D*6
Sonntagsschule. 10.00 SAT 1 Bik*
10.05 General Hospital. Afl.: Bange*
Warten. 10.50 Koehen mit SAT J11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Onkel Ton*
Hütte. Amerikaanse speelfilm uit 19"'
van Stan Lathan, met Avery Brootë.
Edward Woodward, Bruce Dern e.»
12.55 Programmaoverzicht. 13.C
Tele-Börse. 14.00 Programma-ovef'
zicht. 14.05 Superkater. Afl.: Superka-
ter springt ein. 14.30 Der Nachste bittë
Afl.: Sauberes Meer. 14.55 Der Gold*"
ne Schuss. 15.05 General Hospit^
Afl.: Alan kann nicht vergessen. 16.0°
SAT 1 - Teleshop. 16.25 Der Goldene
Schuss. 16.35Die Leute von der Snik»!
Ranch. Afl.: Nachhilfeunterricht. 17-3»
SAT 1 Bliek. 17.45 SAT 1 - Ihr private*
Programm. 17.50 SAT 1 Sportblic*
18.15 Glücksrad. 18.45 SAT 1 Bik*
19.00 SAT 1 Wetter. Aansl. Treffpun»
Lufthansa. 19.10 Simon Templar - e*
Gentleman mit Heiligenschein. A^
Treffpunkt in Florenz. Deel 1. 20.0"
SAT 1 Bliek. 20.10 Roots. Afl.: Ha^nenkmapf. Deel 1. 21.00 SAT 1 BIK*
21.10 Die Lachbombe, Amerikaan^
filmkomedie uit 1953 van Norman ?l'
nama. 23.05 SAT 1 Bliek. 23.15 Te»
thema: Auto. 23.30 «Teufelskomma^do, Amerikaanse oorlogsfilm uit 19"
van Allan Dwan. 00.50-01.00 Progra^
ma-overzicht.

-_✓

3 SAT
17.20 Mini-Ziß. Jeugdjournaal. 17-* J
Die Biene Maja. Afl.: Krach urn Viellk*.
chen. 18.00 ■Theatergarderobde. A'l^Das Naturereignis. 18.25 Tips
Trends. 19.00 Heute. 19.22 3sat-SW"
dio. 19.30 Mit Edmund Hilleray dut"
den Himalaya. Afl.: Wer die Volk*
kermt.... van Gerhard Dambmann, H^mvt Lange en Manfred Rohde. 20-1'
Zur Sache. 21.00 Ich liebe dich - **ich dich brauche. Film van Elke Win^'
Kummer. Afl.: Angste der Partn^'schaft. 21.45 Kulturjournal. 21>
Sport-zeit Nachrichten. 22.00 Zeit i"1
Bild 2. 22.20 Spitting image. 22.35 De'
Komantsche. Een film naar het boek e"
onder regie van Herbert Achternbusc 11
23.55 3sat-Schlagzeilen.

SSVC
12.30 Schools.
12.45 Schools.
13.00 Children's SSVC.
13.15 Rainbow.
13.30 Hudson and Halls.
14.00 Nieuws en weerbericht.
14.30 Neighbours.
14.50 Family Fortunes.
15.15 Take the High Road.
15.40 Children's SSVC.
16.00 Whos Next?
16.10 Hartbeat.
16.35 Count Duckula.
17.05 Blue Peter.
17.30 Blockbusters.
17.55 Scarecrow and Mrs. King.
18.45 Nieuws en weerbericht.
19.00 Top of the Pops.
19.30 Concentration.
19.55 The Bill.
20.40 The JoeLangthorne show.
21.05 Piece of Cake.
22.00 Nieuws en weerbericht.
22.30 Friday night almost Live.
23.35-00.00 Film: Substance of

Dreams.
00.20-01.45 International Snooker.

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

13.00 Another World.
14.00 Thailand Panorama.
14.30 Earthfile.
15.00 The Elephant Boy.
15.30 Ski Boy.
16.00 " «Countdown.
17.00 The DJ Kat Show.
18.00 The Monkees.
18.28 The Times Headline News.
18.30 I Dream of Jeannie.
18.57 The Uniroyal Weather Report.
19.00 Family Arfair.

19.28 The Times Headline News.
19.30 Manimal.
20.27 The Uniroyal Weather Report;
20.30 Canon Fashion TV.
20.58 The Times Headline News.
21.00 Paint Me A Murder.
22.33 The Times Headline News.
22.35 ««NFL American FootW"

1988/89.
23.40 " «Countdown.
00.40 " «Canada Calling.
00.57 The Uniroyal weather report-
-01.00 Fela. A Midsummer Concert.
02.15 African Culture Series.
03.10 Steve Reich.
03.30 Welsh Crafts. ,
03.40-06.40 Landscape Chann*

Programmes from Sky.

--**

Super Channel
07.00 Super Channel News.
07.15 European Business Weekly-
-07.45 Super Channel News.
08.00 Supertime.
09.00 Sons and daughters.
09.25 Capitol.
09.50 Everyday Yoga.
10.00 Videofashion!
10.30 Torn Keating on Painters.
10.55 Floyd on Fish.
11.25 Exploring Gardens.
11.50 You are what you eat.
12.00 Say Ah.
12.30 Kate and Allie.
13.00 Capitol.
13.25 Goodyear Weather.
13.30 Sons and Daughters.
14.00 The Lotus Eaters.
14.55 Goodyear Weather.
15.00 Tracking.
16.00 Supertime.
17.00 Off the wall. ,
18.00 Super Channel News a"

Goodyear Weather.
18.15 Sons and daughters.
18.40 Kate and Allie.
19.10 TwilightZone.
20.10 Goodyear Weather.
20.15 Super Channel News.
20.30 Feature Film.
22.10 lts Garry Shandling's ShoW-
-22.40 Super Channel News.
23.00 Goodyear Weather.
23.05-01.00 Feature Film.

__■_

België/TV 1
"""^^—.^—^——_—

14.00 Schooltelevisie.
15.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie met Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a.
Af1.619. (herh.).

15.25 Hoger-lager. (herh).
16.05 Mobiele mensen (herh.).
16.45-17.35 Wie schrijft die blijft.

(herh.).
17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Af 1.209.
18.05 Prikballon. Kleutermagazine.
Presentatie: Francis Verdoodt,
(herh.).

18.20 Schoolslag. Spelprogramma
waarin leerlingen en leraren van twee
secundaire scholen op hun kwalitei-
ten getest worden. Vandaag vanuit
het Kultureel Centrum De Blank van
Overijse. Presentatie: Michel Folet. .

19.00 Juke Box.
19.15 Uitzending door derden. Pro-

grammavan de Liberale TV- en radio-
omroep.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Weerbericht.
20.20 Kunst-Zaken.
20.25 Buren. Australische serie met

Francis Bell, Dasha Blahova, Peter
OBriene.a. Af1.15.

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

20.55 Wereldoorlog 11. Het Verzet.
Afl.: Londen en het Verzet (eerste van

" Chuck Norris in 'Code of si-
lence'. (Belgiè/TV 2 - 20.55 uur)

een nieuwe 7-delige serie).
22.10 So what? Jazz Middelheim -The Act Big Band. Deel 2. Aansl.:

Paardenkoersen.
22.40 Nieuws.
22.55 De geschiedenis. 3-delige ita-

liaanse serie naar de gelijknamigero-
man van Elsa Morante. Afl.3 en slot.
Met: Claudia Cardinale en Francesco
Rabal.

00.20-00.25 Coda. Herfstdag, van

Rainer Maria Rilke, in een vertaling
van Piet Thomas.

België/TV 2
18.45 Babel. Tweewekelijkse nieuws-

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

sche serie. Afl.: 620.
19.25 ■Comedy Capers. De jager,

korte komische film met Stan Laurel.
19.40 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.45 Nieuws.
20.10 Kwidam. Videospelletjes met

Marleen Gordts.
20.20 Première. Filmnieuws met Jo

Röpcke.
20.55 Een cop zonder wet. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1985 van Andy
Davis, met Chuck Morris, Henry Sil-
va, Bert Remsen e.a.

22.35 Filmspot. Achtergrondinforma-
tie bij de filmactualiteit.

23.05-00.05 Tennis. Belgian Indoor
Championship, samenvattende re-
portage van de kwartfinales. Com-
mentaar: Dirk de Weert.

België/RTBF 1
14.00'Schooltelevisie. 16.50 chooltele-
visie. 17.45 Vacaturebank. 18.00 Nou-
ba nouba, met Jumbo Jet en Cheval de
feu, tekenfilms. 18.30 Jamais deux
sans toi, gevarieerd informatief pro-

gramma. 19.00 Nieuwsoverzicht. 19.03
Ce soir, Waalse actualiteiten. 19.30
Journaal. 20.05 Le bonheur d'en face,
serie met Annie Cordy, Michel Kacen,
Alain Leempoel e.a. Afl.7: Diplomati-
quement vötre. 20.35 Grand écran -
Cycle Scan Connery: Les diaments
sont éternels. 22.30 Opéra-tion Mos-
cou, optreden van de Opéra Royal de
Wallonië in Moskou. Aansl.: Paarden-
koersen. 23.15-23.50 Laatste nieuws.
I !

België/Tele 21
19.00 Le crédit a court ferme, 7-delige
informatieve serie over leningen. Afl.3:
Le warrantage (herh.). 19.30 Journaal
met simultaanvertaling in gebarentaal.
20.00 Belgische indoorkampioen-
schappen tennis te Heysel, heren en-
kelspel. Commentaar: Michel de Ville.
23.00-23.20 Coup de film, filmtips. Pre-
sentatie: Terry Focant. (Herh.).

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 Les Éphélides.
19.30 Papier Glacé. 20.00 Montagne.
20.30 Les Arts Martiaux du Japon.
21.25 Musique. 21.40 Le Divan. 22.00
Journal télévisé. 22.30Météo Europée-
ne. 22.35 Le Magazine Culturel Océa-
niques. 23.00 Sports Loisirs. 23.30-
-01.00 Chocs.

Radio 1
leder heeluur nieuws. 7.03 HetGe-bouw, met Afdeling Binnenland;
Dorrestijns Persagentschap; De ta-
fel van NL; NL-Buitenlandreporta-
ge; De Bovenkamer. 12.56Meded.
voor land- en tuinbouw. 13.08 Hieren nu. 13.35 Kerk vandaag. 14.05NCRV-VIP-roem. 16.05VARA Ra-
dio 1 Vrijdageditie. 18.00 VARA
Radio 1 Vrijdageditie - vervolg
(18.05 Berichten en verkeersinlor).
19.02 Hobbyvitaminen. 20.02 Wa-
ter en vuur. 21.02 Jazztime. 22.02
NCRV-vrijdag-sport. 23.05 Met het
oog op morgen. 0.02-7.00 Veroni-
ca's Oh, wat en nacht, met om 0.02
Stemband; 2.02 Oh, wat een nacht;
5.02-7.00 Ook goeiemorgen.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.03 Het le-
vende woord. 7.10 Echo. 7.15
KRO's Ontbijtshow met om 8.03-
-8.13 Echo. 8.50 Postbus 900. 9.03
Adres onbekend. 10.03 In ant-
woord op. 11.50 Postbus 900.
12.03 Van twaalf tot twee (13.03-
-13.15 Echo). 14.03 Ratel. 15.03
KRO-familiehoorspel. TROS:
15.30 Gerard de Vries draait op
verzoek. 17.03 Nederlands hitwerk.
18.03AVRO's radiojourn. 18.15Uit
studio en theater. 19.00-07.00 Zie
Radio1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 7.03 Ook
goeiemorgen. 9.03 Goud van oud.
11.03 Wessel van Diepen. 12.03

D'Rob of d.ronder. 13.03 Erik de
Zwart. 15.03 De Top 40. 18.03
Driespoor. 19.02 Stenders en van
Inkel. 22.02-24.00 Countdown ca-
fé.

radio
Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg Ochtendcon-
cert. (8.00 Nws). 9.00 VARA-klas-
siek: Kammermusiker Zürich.
Strijksextet opus 118, Reger. 9.45
Internationaal Concert Circuit. Mo-
sè in Egitto, opera van Rossini.
12.30 Jazz-op-vier-concert: World
Saxophon Quartet. 13.00 Nws.
13.02 Operette: onbekend werk
van Strauss. 14.00Orgelbespeling.
14.30 Klein bestek. 15.30 Uit de
schat der eeuwen. 16.00Crème du
Baroque. 17.00 Cantates van
Bach. 17.40 The best of brass.
18.00 Nws. 18.02Aspekten van de
Kamermuziek: Trio Dante. 19.00
De Bovenbouw, hedendaagse mu-
ziek. Vandaag: De Voorhoede (2).
20.00 Nws. 20.02 Europees Con-
cert Podium. Ensemble Octopho-
rus 0.1.v. Paul Dombrecht. (In de
pauze: Muziekspiegel). 22.00 Mu-
sica Nova: Werken van Maarten
Bon en David Porcelijn. 23.00-
-24.00 NOS-Jazz met o.a. Meer-
vaart Jazz Festival 1988.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Het overzicht.
10.00Meer dan muziek. 11.00 Een
leven lang. 12.00Nws. 12.05 Toe-
gift. 12.15 Vrijzinnig Vizier. 13.00
Nws. 13.10 Het gebouw, met om
13.10 Standplaats Pakistan. 14.00
De stofzuiger. 14.25 Belastingen.
14.45 Het geheim van het museum
(3). 15.00 Het gebouw, met om

15.00Radio 747; 15.03Het spoor;
16.00Radio 747; 16.03 Muziek uit
het gebouw; 16.20Afdeling binnen-land; 16.45 Welingelichte kringen.
INFORM. V.D. RIJKSOVERH.:
17.45Landbouwrubriek. 17.55 Me-
ded. en schippersberichten. 18.00
Nws. 18.10 Euroburo. PP.; 18.20
Uitzending van de PVDA. 18.30
Euroburo. 19.00 Programma voor
buitenlandse werknemers. 20.30De bijbel open. 21.00 Schoolagen-
da. 21.15 Zicht op Israël. 21.40-
-22.00 Theologische verkenningen.

Omroep Limburg

7.15-7.59 Ochtendmagazine. 8.05,
9.02, 10.02 en 11.02 Kort nws.
12.05-12.56 Middagmagazine.
13.05, 14.02, 15.02 en 16.02 Kort
nws. 17.02 Reg. weerber. 17.05
Limburg Aktueel. 17.25 Licht Lim-
burgs. 17.55 Kort Nws. 18.05-
-18.07 Aankondigingen.

BRT 2
5.30 Dag en Dauw. 7.00 Nieuws.
8.00 Nieuws. 8.12Brussel X. 10.00-
Nieuws. 10.03 Platenpoets. 11.55
Mediatips. 12.00 Limburg 1988.
13.00Nieuws. 13.10 Goed op Vrij-
dag. 14.00 Pluche en Plastiek.
16.00 Abraham al gezien? 17.00

Focus. 17.05 Pa, zing eens Al
18.00 Moe, hoor eens hoe! 19.00
Nieuws. 19.10 Hitriders. 21.00 Wat
zijn dat voor toeren? 22.00 Nieuws.
22.05 Country-Side. 23.30-2.00

Twee tot twee (om 0.00 u
Nieuws.)
Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstück. 7.15 Wuns^kasten. 7.45 Veranstaltungska^
der. 8.10 Presseschau. 8.30 _*.
sinnliche Worte. 9.05 MusiK^press. 10.00 Gut Aufgelegt. 12^Veranstaltungskalender, Musik BJTisch. 12.30 Presseschau. 13^
Frischauf. 14.05 Schulfunk: H»;
wie es klingt! 14.20Musikzeit hei*
Klassik leicht serviert. 15.00 Na<Jmittagsstudio. 16.05 Spottó
Eurotops. 17.05 Oldiekiste. Ifi \.
BRF-Aktuell. 18.40-20.00 KonZ*'
tabend.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein ttJ,
wie kein anderer. 11.00 Mus***,
scher Aperitif. 12.00 Is jan oj<%
14.00Viva. 16.00 Entenjagd. 1 <-\.
RTL-Musikduell. 17.50 SPOl^schop. 18.00 RTL-MusikdW',
19.00Prima. 20.00-1.00Ein junfl"
Musikprogramm.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morg"^
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12'üGut aufgelegt. 14.05 Auf der r|Y
menade. 15.00 Café-Konz«|;
16.05 Heimatmelodie. 17.00 J_J,
sik-Express. 20.05 ' Zwisd*
Broadway undKudamm. 21.00
sik zum Traurnen. 22.3b*
Nachtexpress.

__■

Limburgs dagblad | programma's vrijdag televisie en radio



H|^ Langer Samstag ■Preise in DM

JÊk WÊÊSÊÊm WÊÊÈÉéË _fc*-~--^ \ mit Intarsien, _ ~ T _^% _^v %MJf fL»Bl & 70 cm breit, 186 cm hoch PraKtlSCHer M 0M WL

_____L_. \A\ it T? in Kiefer natur, mit Rollen m. W 0Mm\ o^wMJHUuIID

_fl #^^"^____________. /*"""""__________. _r^"*^_____l^~"^_______

_v H_F mT^*mm\ KW lfc/~~ L. ____f^^^ ""^W # _^r^^^Ï__^^^_^^^^^^^_S ■

_^_____lfl WÜr^Pl@n-RrniPh\AlAiHPn _, Geschaftszeiten: 9.00-18.30 Uhr, Samstag 9.0^-14.00 Uhr,- ÏÏUIQCICII PIUIUIIWeiQCII Kanmsb el. (0 24 05)60 20 Langer Samstag 9.00-18.00 Uhr fl
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Luxuriöses Polsterbett fl \ >^r "~~~_L% 11_^H *in den Farben Grau/Rosé. Liegeflache ca. 150x200 cm fl \ __^------"'"""",1^^ _■""" _____■ I _^__l lI■■IIL^ ■ " >!bei uns nur 898.- ohne Kissen f \_^_* ____—-—-"""" " ff \ I \Y\ MW _#*fl ■ M \\J " *___ü_— I
Federkernmatfafze PLANPLUS ff Metallrahmeil ff \ |J||vl'" J
i .erzeugende Qualitat aus verßüte-^. m (fA^A^Z^A^A^^^ .jou- i..u i . _. ■ \ " __^________________________l Hl __a_______^_H

'tem Bonnell-Federkern und dauer^-"--^^^ CJCJ V Schichtholzlatten nicht f \ * mmmm^^^^^^W\ jffll

F^de^ernm^rotzTT^PUJS fl Metallrahmeil S^^^^^^^X__fO fl \ \ 9H IfêSp'* r^r/^mriWm^^MMciemViShS^ _. fl mit Federholzlatten, Kopt- und^^^ J..L ê_7__^ fl f I »PK§gh'^;f^^ef'achen '" —^^I^7_{/" ff Fußteil verstellbar, 100x200 cm ff seSSel fe, g^^l

j hervorragende©Ualjtafêürlcrwßon-" *\^-r^A*~~^ __^--^___f ■_■_»_■ # UU flü Ws?nell-Federkern. P-1 itM'kiirriaf_jö ülienen--f _ _ _*___r~"" _■ *mÊ _-___. ■___. ___.____. _____.___.
_______ ________ _—.

____________ ___. -_-_-..- __. __. -__.—«___. ■ ■ ffl^ „*j| | Hfe"'. i
der Schafwollaufla»tfdëff3orn^ fl IflfOffffSuuËtÊSOffSMffffff È IM^^M ÊW H R_flP 1 fmerundloo%-Baun^/Qliau§gefur,, A~^r/W %JÊ fl 9*****4******4*9***4* W^ W**** M mSÊ^mmmmmmm^^ÊÊÊÊt :^9r]Ëk WÊ^ \^ W.den Winter. Beldseltig mit.' --^""^i^_^ Mw *" fl # ______fc M fl 11" JÉslfl H^BM^^HIHH ' "X. . \- §__ls^^l
steppt x --^ * fl _f_M B*±3Ama*m+a*éA*i\mm aaaméfu fl ■"*■' éÏlmjiÉhP^'l /flfff Dciïïworcn uno fl . u^r— «c ,iippr x^^^^,

Schlafzimmer -_§ _r_t **/j^ «__ »■ "" i %n_■ __■ mW r^m^f lr^^ O ________ ______<__________ __r_______■______> ___*________, ________ s# \
Kunststoff, Esche-anthrazit- *J J**% _. ÊSCWWWÊuStnC WÈk ':1 I

metallic-Nachbildung f/W /fJ0 ****** mw 9******** IP-i fl

|W"^^^^M Matratien und Bettieug A^S 0 .U pflH®" \

Attraktives franz. Doppelbett fl /^^^/Aïv^^^W. W^k^A Y\ -t^q s -^eö'aS Hp \\
echt vergoldet, mit hohem Fußteil ff feliXX_.__^yïfo\^4l_^!i K^Ws^ii^^ Xe $h—\ y^J )BÉ_fe^ \\
ohne Rahmen, ohne Matratzen ff ___

M
_jK!Z__r:::^:=^^ Vj^^ï*l^^ cC ê

/.A *^ \.«»t%e *^ 5^ \\
ohne Auflage, 180 x 200 cm iJ^^^Bl'&_»«^^^-Myiatratafr-a^ ____^_ri9" >^r-^ \ a\«i^en o \\l
bei uns nur 599,- Abholpreis y*j^\ {Cfo IP^%L U"d Auf,aQe ■j| " H (Csfel 0^ #

____^__r\^\ P^^CJSIÖ^ nUM^%tKyJ tóp^T^fef e^.v\eo^c

Limburgs Dagblad
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É_PT~ __S!_f^. ~| s m A*u_"_■_______. Èf^^n Schwïnasessel f Weihnachts- _^- Ê^JM^ ,# GUÊ _flfa#M
&****' 1 Gestell Buche natur, fl tischdecken /^ W! JUL ÉF WV ÊÊÊéÊwtSmmm +* m A

WmÊlÊ^m Bezug Kanvas naturf 100% Baumwolle,/ JHI St- W if II smT*<^**JTßÊl V_M _?___. _»iQrT )1 T r -fl mit verschiedenenA fl H u' 1/ C__l__ #" * &Dlt*tËmm\i * dMkfh\ Ï\\\A Stickerei-Motiven/V * AW ’’ JtUiJmVf €É. Jl r11^»/*
W&ÊÊL \ \ \ \ X \\ r f /-^_flN_H If -^ -jr e aVO|||/w||J| *

t/veJr W^___S^ 12-v K—>^^ Sa? JBHIé Krii'««ïï; e»f| ftbholprei&l I^2^^ ie-XiV» ’ /-"A | /A^fW^JV S^'lï har,*'^'^

1 ■ _#>% _0 LV ■ L - I /’/iT' Mode/, %? Lesewagen
l|£_«i^%^^ " ■-.'!/ /ffH F'rer.2e Mi Elche maron''flW^ '** - ______**■<% .L f M<*e// E* 43^1cmM 54x35x48c" _

=====-—- _ _rt__^_^^ic_o_n __r^^_ ,f//7„prato
> il i #^ ■ t o/iT __. JL — _■______. L___# UT mmm* * ■ ■ ■ r ■#" //IliM IHSfiÉil/ff _f A.* ËLMl *^* harten Kre[sSiy / ' #^"~IP^l'^ rfqi yj'__J____________^^^^ l^^^%p^ ir 'i

ff MS flfl ca i6ox 90cm dm 398'" tWS OGt tÊfOffC-T*^^^ *B^
«■■V'l^^T^ ~~^7,^^^sS_^«-^^ flfl ca. 200 x 140 cm DM 848^- # «. " f 49 ff "~^tl\jé7 i^^^^^^v if ca. 240x170 cm DM1248, fffff£ffffPfjffffffOfHOUI L^s"^__rjI^^QM: JÏÊf^ _#^A 1 fl ca. 300x200 cm DMIB4B,- Ir* Ë&ËËËË&JL¥J*Ë%ËË ********** I^^^^S^ 3_____fl

' J^^*~^^®afflHj|^^w&- j_aT 'iiil-i^Tn __lv *J^*' WwPs^K ___f-______l ____# ____F------ -__-__ mfË*mf% _____> J|||#r —'~~>--S3(L

/V ■ \__i_i.-'^ J ''' J yW _P mit 2 Schubladen. Eiche

| _■"_ *""■ T __T__l __T_l __nl '■ -»Hr -l
rustikal. 52x70x45 cm

F* ff Vf#_r_ril_f_f#_rA ff 7VVI 5# Te/l/» j^. - ■4 ff 9IïïZpËUÏÏMmJ ff &Ql}~

fl ***ËwËI *U**Wm*W* UÊ w ÏWÊÊ fes' M lleP

9 ’)C? _fl _T 1E<hte TePPithe "$ Pakistan Cy 1^ &ji^^l
R4^l FaW?C?Sj 3-Sitzer-Sofa __T^__k Mi CflCff ____■ Glanzware in dichter Knüpfung Cf " Ifi^l^K^"^ d 2 Sessel C^CX C ÏJtJO ca. 160 x9scm DM 398,- fj"

’ / Das größte Wohnkaufhaus lm Raum Aachen
mm bxiy- ■ yQl&A^üïA r:'_Ji::":-:_iï-:---:-:-: " " I

\ / %At.'mm^^i^mmm nms~:~l*.».~i~i~* Géschêftw^lwit 8.00-18.30 i*f, Samstag 9.CW-14.00ytw,

/4^/ WiirSelei>DrOlCnWeiOen Kardnsb^g.amAulotofavKf^zAachen Tel. (02405)8020 Uttg* S«m«tag 9,00-18,00 Uhr j

fWgs Dagblad



jr~j-^^LM-^ Kinder-Pappspielhaus ff «""cttM \ff „'^e m jm^m^m^\

(fW^^J^ iV O *~"~ !■__. */% ftA I flj f^ mmT^Trnrmt^Ê J^-^~-—"
_______ M __A ■■ 1% I

$ttó|»e LjXj* __^^w/\_ f■■ I^^ ___!______ir_^s_^__Lff Drehsesse'

Ar^ ,TrO lff^p^tertf4&P-E£T^m^^ fi ?^*fc ____J

sss^ZtK ___________dÉL ore'stuhi Hii r f aas «er -hei-Sdi* 11!
_____________fl -^ K Bezug dunkelbraunM^^^. . ■£ ■ MV Ha 1 in Kiefer massiv, 140x65-cm ft^ mNll9r 449.-A i^p^-X

i __^^^p,7 cr^^ v ___________________*___»__ f^T\. >"""«/* eow

U*ZmUmJÈLm P^\ 1\ Hochbett lJff/l "_^——*-^" V*^__^___fc_ . i,,iiH.C r 'ftll 90x200 cm, mit Vorhang, Kiefer massiv l/C/U% 78
m-t\ fi, V _^_________HÉfl__! IPï rf*... __«___! ftii%"* \ il \ 1 jplal

-___^^^^^^^ mmmWÈ^& l^SW* * *\ \ jX^^__T^_^fi H Jmmmm^mTËËSS^mm^^^^^ WwÉmmWÏ

1 j^fer"^^^fe<^fa^/ *«>«* hLus wollenrj^^t ](S)M

\ /<y DÜ_sJk)orli / Sic finden uns M^^^^^9^ ■ £^Ém\ TÜrgittef L /_|

n"^A^ Autobahnkreuz/_. \Richtg. -'._"„. „„.„ _T"""^^^^^l P""""~^~n r"^^^^~""n _T^^^"T^^ ______l^^^____- ______#^_____-r Aachen//! K\ **>'"
D"sseldort, Koln. M__H| _____.»j _____^?T __É^^^^_ __^^_ t 1_\ t* N Belglenoder I A

_____
|^^B /j __L^_f^% ___l^^^_.p~»»~ T p^v--.- I»J X, *■ \/ slstro /^f raIV^XV y^ r::sr __[__■ 'sW^ v^ (o)iii :»«» \&A

((S^\ \^r^ die Abfahrt: -______________________________J ~,,■~"," L______«___--^___-__-_J
_______________

_______________! I__.________________________.__J

\ <_\\ Ab,ahrt |au Rj ht
würselen- Parkplatze Fachliche selber liefern lassen. Heimberatung für den Lassen Kinder- alles

y^%^^\^Weriautenheide I R£* g.e'J; 9 veriautenheide zum Nulltarif Beratung abholen ohne Aufbau- millimeter- schnellen Sic sich paradies erreichbar
"°rf_^*^~^\\ f | Eynat,en auf Wunsch und sparen mit Aufbau genauer Hunger verwöhnen mit AufsichtI yB^ \\ I M"^" IL J ' Innenausbau

Das grofste Wohnkaufhaus im Raum Aachen /

/_____l____> __■ ____■ _____lI F ■■ ■ H

/fl \A/l 8 ï»*_.__»i_3tn _n__r*/%i_f^_hl%A/_E_iiHor. Ge^chaftszeiten: 9.00-18.30 Uhr, Samstag 9.00-14.00 Uhr,
"" UI OtJICl l-LJ I V/1UI IWUIUCI Kanlnsberg, am Autobahn-Kreuz Aachen Tel. (0 24 05) 60 20 Lanaer Samstaa 9.00-18.00 Uhr ___■
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"al I fIU WSÊ Hl RSHflPfl flfl flfl RTHHflfl-^_H ___«4__p____. _K_!__l VEnI_J^_iTT._i_i_imT^^m^r^^T^_r-T«_w_^->7^l l im __T__r« I■■■■ninini fl__Mi U

!111 1 I* *W. ° KiRSfMARKT
«aa ' ■ IN AKEN!
TOf?^ (^^^^^xli^^^x De Kerstmarkt duurt tot 21 december a.s.
RÉSIBB /Ft \ Dagelijks van 11.00tot 19.30 uur geopend.

fl_!_^T_^^^_r^_BVfl (ï l/v _>^-^-X~N/////~\3^_y^ A ) Nu zijt wellekome... op de Akense kerstmarkt rond om het historische stadhuis. Mid-
E^&*S I h^~ ---«- ifli^^"—^^ clen 'n e c'tv' met een r,e'eDoel kleurige kraampjes en vrolijk vertier. En op alle
Ma^pV^WllPpfl y^ ____^s. _/^___-__ zaterdagen voor dekerst zijn de winkels tot 18.00 uur geopend.

HUÉIn ■■ / f -^VsJW/^-—~~~^ \ Kom naar Aken en beleeft mee!

Hi|ll^^ I (/ fC7^w\\ \ \ j 0p alle zaterda9en
|^ftyljuÉ|ltl^^^| I deZe Perode J^Ëmmm^^mm.PNHIIiiiH t aacnen <*e wmkeis JSBB^| 1111l sprudelnde vielfalt tot 18 uur geopend. jH^BH

MMMMB^SiaMM^s^sfa^[aachen ■
-pj 1 1 * .mmËÊ _________ MAC - MSrkteu Aktkxiskrais City eV. " Pressfr u Werbeamt Stadt Aachen 11111lo[Jl UUv_7ll lUt_J VlOllcllL

.^^ V waitheKtVolLe ft | ,/_£k
Das ist die Zeit der Geschenke. l-Hf I *%É^~ V' rS^ A < Angora

ft oc n V jfl. e i"fTWöic besonderen Geschenke, die man schon jetzt kauft, finden Sic bei uns. èf -N^
0,70%,20 g = 95 m DM 6,95 < J ï^rë^ÊËk d^TTtÏÏjObgroß odcr klein, ob Uhren, ausgcfallencn Schmuck I vO^ <J* <_^ ft' «?*% Haspelseide ' V Re^^J#M

(T) p=j. Glaser, Keramik, Leuchten, / O^ M 50g = Isom DM 10,95 'v °^~—W |||
.^B_____ 9© Teppiche, schreibsuftc, / V . <<> Wir haben unsere Vindara " i\ &Jl r^)j|f£* Esprcssomaschincn, </\ \ **& N hOChwertigen 55 % Polyacryl, 45 % Schurwolle, $& 1 r4_xfc\_ H \ SJ Knllpk+innon ■ IV. Nauschig-weiches Dochtgarn Mf /-«r, jf m __^7^,^jU IJ Thcrmokannen, \ fürdiflfn V

DM 1,95 [\ £D^Ë ipÏÏVrmobdinder £Ï__^ christbaumschmucketc. hy fürSiereduziert! # — — N fi^^S W\7i^ÏKÜS, Schcn Sic sich ungezwungen bc. uns urn. É AAPHFN GRO^KÖI N^TR *1 * \ # W...h.rw0.1. c^tf>M \
ITichc und l_anipcn (l o . lY<n _^F TÏO\A/RvO Rn\i'r ihen '.S I mm^m^mmm9mm^m^m^m^wm^^wmmmmmmmmmmm A > -X das Wollgeschaft an der Wollfabnk X" U. \ MQtümTÊt *-*''*~*» I

nip muJimuueicAuusiv (rai-^ló? ta^___r^_a^_T____r^__r" /»> YyK 5100 Aachen Brabanistr 73 Faßr.kemfahn Vr^lA i C _ / J>rM\TheaterStT. 40 . I A V I*l MO >_X" eigener Paikpiau Telefon 0241/502077 A.vC*7// -^> /^\ Jo' *r_» ~-__Tt i-_i
Pi , Tel 0">41-^6166 _i___fc _______^^^____) " ■ _. i -__-_-i ■ __l __l _k ] ___T9I (V> Oyk Geolfnei Mo Fr 918 Uhr. Sa 9 H Uhr I W>« /fIT liO JT^^S^fl

AU ■■ iM 'IS' Kasernenstr. 16 I PH________________i __________■______-_____■■ I WM/illlßfIKvlzilß {^^v-x-2^-^^*^-^^-^~J^^^^^ l̂-l^l^l^-*^-z ■* -1-* ■*'-<~>^ \ilChice\\]MU wk, Ls___3_^]i

Ehsenbrunnen I f ■ /—^ _^»_FV-> *ÈA* ___,N^_l ?#_____! I__H <2s» — ______ OÊ_

V . , |C-0 v tSTCL m voller Weite K W B mm+Zl\m*mmW l| Kaffeeservice,lstlg. DM99,- BESTECK «PWr92IB
■ftt_ i- _B_____PTTü_fïïfssfl^^ re/nes Schurwoll-Futter M n ■^d_^\_i Tafelservice I6tlg DMI49- SILBER / a^HT^m

_T_____l________^ ** I I -«|_L_ Modelle W\\\ W. JlWiJlll S?®_teßMM»l»i .... M ~.,- ___B___ft I

rbewahrte Video-8-Kamerarecorder von | fl^^fWfHi^éiAfl KAljiSlljlin I Sfi Ky ° °\ II I ~~~TTlfl
A \\^Jl I mW " AA _0 '*■

UrsulinerstraGe am Dom mÈÈËÊm^ W I lA t^JÊ^^L^èmtrW^^*ÊÊ if^EQX iLZ^^J^^^^^^^^^Jl]
__- _r*f^> _____K________^^__! P^ ■ k VT^" ___M_^^^T\'_______! _^^^^^ ______npo_^-^^^ ____rlpVl^rpli Ql^__l

N^^ Mitgli^imgróOlenVarbund ____fo/-_K _______ ___________! O W ____W
europaischcr Foto-Fachgeschafte I _H:_^ __^*-'-. ~^___________i _-P^^T^______V^^^-_____^7^_______l ___^^^__^******^« __C*l^- \_■ Vt^^^________-_-_V_P__________É^P^l

y^^^^^^^^^^^^^^^^^^^T^^^^^H ___________^_ë.'^A V^-H--i^--l \ CX-M &e^\ \ip- rv^^^ GS'fflßS _____p'l-_tt__>^_l ( v J
in zarten Pastellfarben (3*wSW\ I Ö^ mto '^V___P \. \ ______ ** \ \ \ S^^^________Él -^CnSJ*..«J'ca. 7cm langen Vrillef_den.au- rt.V\_SL// ' ÏÏl^i - 'x\ _>A _Q _ \ v^*o< \ _^W!v2ii__iiW7_l PW /^!ö)—^J?J_!r(]cm weitere 20 versch. Beilauf- y^wTife. s^l _____# V *\ _t» ■* __^--^^ %\ , \ LiUWWC_2_Mi_r^t_tJ flTjr^OtjTme in unterschiedlichen Qualita- / _5«^M7///_X I ■ \ i■. X _» *_f _^-^"^ T «<3k»X c.^ \ _____________R!_l__l_S_sK^Farben und Effeklen vorratig. / ____ \* _2y __^^"^— \o^ OO^ \ IPk3 _SrW?^_[
in grofter Auswahl: /l Vpi Ik *♦. Voo.^^ _«%o_^ LfEÜiU^JCüii 11 ■_^■A. ■ __B^ ■_-__■ _>^-l ___ 0 ____ __B^ __■■ ___ ■Saste. Gobelins. Stickaame (in MjLkrfll W i \'» _-^ S.V^^AsVÏV KSSSraSiWrai_K I^l l»l 91Af#% B_. I ■ I^lTn>eren 100 Farben), Stramme, R%%M«K_ I « -*>* S% X \ _^-^^\ _*' "% *Z^^ \W>HLWmiiU*^Qm9* W^. UlËt Jl H^K «ffl_Vi_________ _L __i WSwch.Knupfpackunoenundvie.es \W^M I m^V^^ _. \ - _^I \v 'V o^>^ 3_lE3____ll 1^■■ »W^■__■■[■ W ____F^_^|i __■■■

V^Mür Handarbeiten. X^^HW I w _fc^VJ\ _____É_, \>>^C>S® V »\ A^0^

Dochtgarn aus Viskose, Wolle un-*B «_É o/.
e \ _^--^_______l ___________É_É _S________S OnQinal TeLltOflia QuadrO iAA CS

Cumwolle in vielen topmodischen Farben zur Herstel- m.^*i*:: >\ aPnO ' .„«.e* _A _^-^^"^______________i , r- i fm. _LL _/l ■ kATNexciusiverstrickmodeiie. _._*__. J_t *4 \S^___. ■\^ .^<o^ _«%.fl_ *#\ Siffl in vielen Farben DM ""_*_&%/■ (>»NN

Su " Flldea No. 69 \ / O^ A^^^^^mmX ■!■■ tSSfefl CÜi |. el|enes Baumwoll-Frotteegarn in 3 Farbkombinationen \ _____! ____L\^ \_<^^r^^--^^X____________i ___Bi________P^^^^^!^ TTl' "^^aP^nÏÏF
l,0

6|B mit rot, gelb oder fuchsia) Baumwolle - Aceta. - Vis- _____-_______H'^^______l |P^^-^*'^-^,,~^^^^ s^^^f!{_!_______i
SOgnurDM 1 ,95 | Ml )| ijSS Si I*N _^*l l<N 1 I

»l?,Jschgarninl2Farben.4o%Wolle.4o%Polyacryl.2o __^C __fc____eÖ"''B v '^^v'skose, Lauflange 2000 m (ausreichend für 1 Pullover) \vi\ V __P^_^ll*^_^'^_^___lf^__f_^_X<^_^',^_^l**^_i_______l ___B___S?_fft__sï*lr"
OOQ _^-^»A* \^ ____^^"__^'___^__^7T^__^'__^*__^,______i m\^S3SIy?ZSSZSSm FACHMARKTFUFIBABYAUSSTATTUNG-KINDERBEDARF

°°% Polyacryl, Lauflange 50 g 175 m \ vCA \»W^^^mlÉ*mWr*^*&^mmmm\ BW_cGL TRIERER STRASSEyDROSSELWEG 87-5100 AACHEN

jl^ so g nur 99 Pfennilgi \ \3§^_ \f£2Ö WfSfl K^WtSI TCL 024W574333
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!irkt für HobbymalerA
Profis M

Malkasten und Farben aller Art - Aquarell-, fl
Gouache-, Acryl-, Öl- und Air-brush- ■Farben, Malstifte, Pastell- und Ólkreiden, I
Seiden-, Glas-, Stoft-, Farbe- und Bauern- I
maltarben - darüberhlnaus cine Riesen- ■
auswahl an Staffeleien, Malgründe, Mal- wÊ
blöcke, Papiere, Pinsel, Bücher, Anlei-
tungshefte, Air-brush-Pistolen und Kom-

pressoren und vieles andere mehr...

Der weiteste Weg lohnt sich!
Riesenauswahl

zu Marktpreisen
Fachberatung - Kundenparkplatze (j^gCj

I I Sribeissj___|l
Gardinen " Tapeten " Teppichboden

Farben " Künstlerbedarf |
Aachen-Laurensberg, KackertstraGe 6, Telefon 09.49.241/84027

An der Roermonder Str. - Richtung Klinikum
Autobahn Heerlen - Aachen Erste Abfahrt hinter der Grenze

Freude an besseren Fotos

»gg<SOLIGOR
■LMjt 35-5,3/28-200 mm

BfflhJ I e Dbjektivsensation mit hoher Abbildungsqualitat. Ein■ 7-fach-Zoom für nahezu alle fotografischen Aufgaben.
m Nur 108 mm Baulange und 650 g leicht. Makraeinstel-
m lungbis 1:5,5I fl QQQ.■ n Bei uns nur DM Wwwj

Fur nahezu alle Beflexkameras. Bringen Sic Ihre Kamera mit.

Te k. j_.OXJ_.K-r' UPS met
stamboom van off. kennel,
tel. 045-253109.
Mooie blonde BOUVIER-
PUPS met stamboom, in-
geënt en ontwormd, tel.
04923-66189.
Te koop mooie BOBTAIL-PUPS, ingeënt en ont-
wormd. TeL 04923-64668.
Goed tehuis gezocht v.
prachtige jonge BOUVIER
tel. 045-32123L
Weg. allergie 2 lieve
KATJES gratis af te h.. 1
katertje 12 wk., 1 poes 1 j.oud, gester geënt, ont-
wormd 045-719506 of 045-
-224413.
Te k. mooie MECH. HER-
DER puppies 9 wk. oud,
eeënt ontw., iets moois,
4492-3421, 045-258136.

Koopje. SUZUKI 500, weg.
Blaatsgebr. Vr.pr. ’ 400,-;

aumerweg 38 Heerlen.
Te k. HONDA CB 650 C,
te.a.b., bwj. '80. Tel. 045-
-218203.
Te k. PUCH Maxi Starlet,
kl. antracietmetallic, als
nieuw, mcl. sterw. en cock-
pit, vr.pr. ’ 950,-; tevensKa-
wasaki XX 80 crosser, bj.
jan. '87, vr.pr. ’ 1600,-. Ernst
Casimirstraat 2, Kakert-
Landgraaf.
TEk. SUZUKI GS 850 Car-
dan, i.z.g.st. Vr.pr. ’ 2950-,
bwj. '79. 045-212218.
Tek. HONDA 500KR goed
onderh. 4 jr. oud ’4100,-,
tel. 045-723998.

Bij ons ruime sortering in
alle TERRAIN-BIKES al
vanaf ’599,-; Tweewieler-
specialist Math Salden
Limbricht.
Voor uw fiets of bromfiets,
reparaties en onderdelen
naar Fa. H. Plas & Zn,
Schildstr. 36, Treebeek-
Brunssum en Mauritsweg
52 Stem. Dealer van Vespa,
Batavus, GAZELLE en
Rih.
RENFIETS Motobecane,
i.z.g.st. ’ 175,-. 045-421539.

a\

Alle Jahre wieder...
doberg-Weihnachtsmarkt

/^S mit einer Riesenauswahl an

] zum Überraschen für das
"l^^li^^^^ schönste Fest im Jahr.

_^^^^ £/^3^ Schaven Sic doch einfach mal
4r bei doberg rein.

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. durchgehend von 9-18 Uhr. An den verkaufsoffenen Samstagen vor Weih-
nachten durchgehend von 9-16 Uhr.

✓-Cl _*^ trm _^*_ irjll
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Te 'k. gebruikte BROM-
FIETSONDERDELEN te-
vens te k. gebr. Puch Maxi,
Vespa; te k. gevr. alle mer-
ken bromfietsen, defect of
schade geen bezwaar.
Maasstraat 3, Beersdal-
Heerlen, tel. 045-725309.
Te k. VESPA Ciao kl. wit
met sterwielen. Tel. 723807.
Mesdagstr. 38 Heerlen.
Te k. VESPA Ciao '88
sterw. ’llOO,- Mgr. Lem-
mensstr. 36, Nieuwenha-
gen.

SOUNDMIX voice killer
haalt zang uit cass., CD,
plaat enz. Inl. 04754-4443 na
18 uur.

Voor al uw WERKKLE-
DING. P. Raeven, tel. 045-
-322741. .
Te k. jonge HENNEN. Zil-
straat 20 Dicteren. Tel.
04499-1341.
Karcher koud- en WARM-
WATERREINIGERS. Col-
lé, Nusterweg 90, Sittard.
Tel. 04490-19980.
Gebruikte LANDBOUW-
MACHINES: Vicon, Pelco
en Van Lengerich kuilvoer-
snijders; ruime sortering 2-
en 3-schaarploegen, diverse
veldspuiten 10 en 12 m, te-
vens losse spuitbomen,
tanks en losse pompen,
schijveneggen 16 20 en 22
schijven, triltandcultivato-
ren met verkruimelrol en
vorenpakker. J.F. v. Wan-
delen, Koningsbosch, tel.
04743-1205.
Gebruikte TRACTOREN,
John Deere 1020, 1120.
1130, 1630 VCE, 1640 SG2
MFWD, 2040 S SF2, 2140
SG2 en 4040 SG2. J.F. v.
Wandelen, Koningsbosch,
tel. 04743-1205.
PAARDENHOOI te k.,
’3,50 per pak. Tel. 045-
-252085.
Te k. TRACTOR met heft-
mast en frontgewichten
(ook afzondert, te k. ) Te
bevr. Brugstraat 12 Ob-
bicht. Tel. 04498-55109.

WEGGELOPEN, omg.
Übachsberg, 22-11, licht-
bruine boxer. Tegen belo-
ningterug te bezorgen. Tel.0457.52861

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

Overdekte *" CARAVAN-
STALLING v.a. ’ 250,- per
jaar. Bartels Caravaning,
Hommerterweg 256, Am-
stenrade. Tel. (M492-1870.
BUITENSTALLING op
verhard terrein, ’ 150,- per
jaar. Bartels Caravaning,
04492-1870.
CARAVANS 1989. Vouw-
wagens: Alpenkreuzer,
nieuwe kleurcombinaties
zowel in grijs als bruin en
met forse naseizoenskor-
ting. Carvans: Burstner,
Hobby, Knaus. voortenten:
Brand, Gerjak, Isabella,
Trio. Caravan-Iport Feijts.
Hoofdstrat 84, Amstenrade.
04492-1860.

Te k. IT 471 4 a 5 pers. m.
alle toebeh. bj. '77, mcl.
stall. ’3200,- tel. 04490-
-22660.
Te k. KAMPEERWAGEN
Bedford Diesel bj. '82, com-
pl. inger. ’ 18.000,-. Tel. 045-
-421706 (mr. mog.).
Te huur van part. luxe
CAMPER, ook geschikt om
te overwinteren; spee. win-
terprijzen. Tel. 04493-3147.
Te k. KIP TP 360 bj. '84 met
voort., ijskast, vw, als nw.

’ 10.900,-. Heerenweg 336 DHeerlen.
Te k. CARAVAN, merk
Detleffs Nomad, 4-5-pers.,
met koelkast, toiletruimte,

feïntr. disselbak, bouwjaar
987, verkeerd in perf. staat.

Tel. 045-463246.
Te k. van part. Kip TOER-
CARAVAN 470 de Luxe,4-5-pers., bj. 1979, compl.
met voortent, i.z.g.st., prijs

’7750,-. Tel. 04742-2540.

Caravelair en Sprite model
1989 is er! Nu ook in grijs
interieur. BARTELS Cara-
vaning. Hommerterweg
256, Amstenrade, 0449£
1870.

WINTERTENTENSHOW.
In onze showroom staan 6
typen wintertenten opge-
steld. Ideaal voor de herfst-
vakantie en wintersport.
Isabelle, KIP, DWT, Sunti-
me. Snelle levering, vele ty-

êen uit vooraad leverbaar,
ieckers Caravans BV,

Handelsstraat 24, Sittard.

Doodgewone man, 65 jr.,
z.k.m. VROUW om samen
de eenzaamheid de rug toe
te keren. Br.o.nr. HO 632,
aan Limb. Dagblad, Kou-
venderstr. 215, 6431 HE
Hoensbroek.

Alleenstaanden opgelet! 14
januari houden wrj weer
een DAGTOCHT voor al-
leenstaanden. Bel. 04498-
-54604 of 045-211948.
Nieuw: Café dancing
WINDROSE, Akerstr.-Nrd!
150, Hoensbroek. De zaak
met sfeer en gezelligheid
voor het iets oudere pu-
bliek. Geopend do. t/m
zond.
Nette serieuze vrouw zon-
der kinderen zoekt ken-
nism. met een HEER tot 75
jaar,voor een goedgesprek,
samen vreugde en leed de-
len. Event. blijvende
vriendschap. Br. o. nr. Si
615 L.D. Sittard, Baandert
16, 6136 ER Sittard.

Wie wil een serieuze relatie
aangaan m. jonge man 25 jr.
m. baan, geen uitgaanstype.
Die lief en leed wil delen
met jonge.VROUW 21-25 jr.
lief en eerlijk evt. m. baan.
Schrijf eens m. foto o. nr.
GE 795, L.D. Markt 3, 6161
GE Geleen.
Welke JONGEDAME wil
bij jongeman,42 jr., 1.70 m,
slank postuur, in komen
wonen, voor 'n vasterelatie.
Br.o.nr. HO 633, aan Limb.
Dagblad, Kouvenderstr.
215, 6431 HE Hoensbroek.
Nette heer, 41 jr., gesch.. 1
kind, zkt. lieve VROUW
voor serieuze relatie.
Br.ond.nr. SB 008 LD, Fr.
Erenslaan 4, 6371 GVLand-
graaf

ledere vrijdag, zaterdag, zondag en maandag dansen
voor een iets ouder publiek, 's Maandags 10 consump-
tiebonnen voor ’ 14,-. Bar-dancing „De Fontein",
Schandelerboord 7, Heerlen, tel. 045-723100.

EENZAAM: doe fj
aan, bel huwelijksre'^i
ro Geluk, 04498-54Dr
045-211948. _^-jj
Alleenst. heer, 65+.,!?.
van auto, zkt. DAMfg
jaar, om de eenza«
aangenamer te ma*,^
leen ser. bedofrBr.ond.nr. BR 30" .
Rumpenerstraat °1,
CC Brunssum.

PARAGNOSTE/HË^_
ZIENDE voor al u«JÏ
lijkheden. Tel. 045_I>fl
Op 4 mei heeft cc"3
RUDING plaatsgeld
tuss. grijze VW M^ablauwwitte vracflpfl
op Naanhofsweg ",,,).
(op't bergje v.d. brü«
tuigen gezocht die "j J
ben gezien. Mld- v
210161. y

Baustoffe W% f^ J? WmM |^h ET WkM Bausts^
preiswert [^ IC B^B BBB^ %X ______■ H^l

IHR
FLIESEN-LIEFERANT! [SSISRU 1096I glasiert, 20x20 cm, _^BOENDGEN-MARKT |M.s..AWbKi.iii WéLmJ

Wurmbenden 27
5100 Aachen

,"■,^^

(Natie Jülicher Straße - am Bahnübergang) Fligendichtlingsmasse nfl
Telefon 09-49241/163054 ..KÏS 1_310-ml-Kartusche | _| _Jsre» fo 25 [Restpo^r -ooi

giasur, ms, Abrieb jC «Il Bodenfliesen
Kl. II m 2I W__ m2ab W> (Spaltklinkerplatten) rt* v -* gelb-lederf., Salzglasur,

__ _ KIJ
__^^_,_________^___________________

24,0x11,5 cm, M.S., 4 Or^^^""^^^^"I*^^""^^^ Abrieb Kl. IV, _^Wandfliesen cnJ [Spaltklinker- " t(foStsicher m 2" ■"__/
20x20 cm, dunkelbraun Ê\ 3U I I Ripmnhen ___« _■ /Il
glasiert. i. Sorte. Abneb U | HiemCne" HA '" _

-1-Kl. II rr,2 WB I 24x5,2 cm, rot-bunt, I£& / ——«■ i "^--__^l
_
I
___

l
_____iii^____|iiiy I^m.s.. frostsicher m 2 I Bodenfliesen

mmt^a^tmmm^K^ (Spaltklinkerplatten) rtrM___:", uTd^^^^^ _ karat-violett, ungl., Cl]MOSaiK V+ B f N 9,6x19,6 cm, MS. 4A °für Wand + Boden _^-^ flfl BodenfÜßSen «F- Abrieb KL. IV _#
5x5 cm, braun, 1. Sorte, 4 O UU ««"c.iii.cac-i

_***, QR frostsicher m 2 !____■ __
Abrieb Kl IV X verschiedene Farben, 411 33 u^
Jrostsicher m 2 IW ■ glasiert, 31,5x31,5 cm, fM.S., Abrieb Kl. IV m 2 I __■ ■ ____________^^*^

Großer Lagervorrat an "^^ I ' """"'llüie° eS 1
Bodenfliesen ' "" " »*»*£si» i

/] 7/ l . M*gVaKS.'!ft._ !f.Sg^/
'Urnen HBRH^n-Mm"—^--------^^ ■ re duzie^ mm wwd stano^____^^^___^^^-~

))===éu+„ïï?"'» >x Wlr hal>en für Sic ca. 200 verschiedene Sortell
// noDoy Markt VV^^r

/ /y^s&&' Bodenplatten - Wandfliesen vorrsttf
// // '^^^ Lückenlose Beratung und Betreuung sind unsere StarKe(1
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