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Nota Verkeer en Vervoer:

Limburgse
snelwegen
zesbaans

Van onze verslaggevers
HEERLEN - De A2tussen
Maasbracht en Kerensheide
en de A76 tussen Kerenshei-
de en Heerlen worden in de
toekomst zesbaans. Dat
staat in de nota Verkeer en
Vervoer van minister Smit-
Kroes. De verbreding is
noodzakelijk omdat naar
verwachting het verkeers-
aanbod op beide trajecten
fors zal toenemen. Wanneer
met de werkzaamheden
wordt begonnen is echter
nog niet bekend.

In de nota waarin het beleid tot het
jaar 2010 is uitgestippeld worden
geen termijnen genoemd. Maar al-
gemeen wordt aangenomen dat
vooral de verbreding van de auto-
snelwegen niet lang meer opzich zal
laten wachten. In de vierde Nota
Ruimtelijke Ordening zijn Heerlen
en Maastricht immers aangemerkt
als stedelijk knooppunt. Dat bete-
kent dat de steden voor infrastruc-
turele verbeteringen op extra geld
mogen rekenen.

In de nota Verkeer en Vervoer
wordt verder ook electrificatie vande spoorlijn Roermond-Venlo aan-gekondigd.

Brouwerkrijgt klachten:

Bier zonder
kraag door

slechtmout
'IJLRE - Een slechte partij
'out is er de oorzaak van dat
Ü de Brand Bierbrouwerij in

in de afgelopen drie we-
?n ongeveer dertig klachten
Öft binnengekomen over ver-
anderde kwaliteit van het bier

! * flessen. Ze hadden allemaal
trekking op het inzakken van
■ie schuimkraag. Het is niet dvi-, «lijk om hoeveel flessen het in
jstaal gaat. Evenmin is te ach-
?rhalen waar deflessen terecht
tin gekomen. Volgens marke-
j'ng-manager Cecil Buis zijn de
poblemen inmiddels volledig
jPgelost.

pt Wijlrese bedrijf heeft een
!f*ntal klachten onderzocht'°or monsters af te nemen.
}aaruit bleek dat vrijwel zeker

'en partij mout is gebruikt
'aarbrj de eigenschap van
fnuimvastheid minder goedan gebruikelijk was. Niet dui-
l-]-ik is gedurende hoeveelwe-:en de bewuste partij mout is;e°ruikt. „Wij gebruiken ver-
killende ladingen mout door
"'«aar heen. De ene keer doe je

'r Wat langer mee dan de ande-
ekeer", aldus Buis.

?ti. Brand Bierbrouwerij be-
l^ïidt men trouwens nadruk-

dat er sprake is van mm-
l;e.rekwaliteit van het bier. „De
t!ilr,nsieke kwaliteit van het
£r°dukt is even hoog als nor-

aa,l- De meldingen hebben
puitend betrekking op de

Reacties
In Den Haag toonden de fractiesva» de regeringspartijen CDA enWD zich gisteren overigens tevre-den over de plannen van Smit-Kroes, die leiden tot veranderingenop het gebied van verkeer en ver-voer in het hele land. Het CDA preesde minister om de ruimte die zijgeeft aan het goederenvervoer DeWD zette evenals D66 vraagtekensachter het nog onbekende systeem
van rekeningrijden (betalen voorhetrijden op momenten datzakelijkverkeer van het wegennet gebruikmaakt. De hoogtevan het te betalenbedrag hangt af van tijdstip enplaats). Deze fracties zeggen dateerst moet worden aangetoond dathet rekeningrijden het verkeer zalafremmen.
De PvdA is gematigd optimistisch

over de plannen en zegt dat ze jaren
te laat zijn gekomen.

Ook de meeste organisaties, zoals
ANWB, wegvervoerders, NS en het
Koninklijk Nederlands Onderne-
mersverbond, reageerden positief.
Alleen de Eigen Verladers en Ver-
voerders Organisatie, de EVO, is
zeer negatief ten opzichte van het
rekeningrijden. Dit leidt volgens d|EVO alleen maar tot kostenverhol
ging voor het bedrijfsleven. I

> Zie verder pagina 5

" Minister Smit-Kroes van Ver-
keer en Waterstaat moest zich gis-
teren daar een 'haag' van fietsbel-
len werken toen zij in Den Haag
haar structuurnota Verkeer en
Vervoer ging presenteren. Dc fiet-
sersbond ENFB heeft felle kritiek
op dc structuurnota.

Het weer
VAAR BEWOLKT

I s.cheidingslijn tussen kou-
L ll>cht met temperaturen
Kk, het vriespunt en zachte
__} vanrond de 7 gradenligt
r«aag over de noordelijke
PVincies. Dit betekent voor
Rburg, Wat vandaagten zui-
P van die scheidingslijn of
[,_*. llet, wel dat er veel be-
fiKing is> waaruit het af en
F 'Wat kan motregenen. De
{.«dagtemperatuur kan hier
H°Pen tot 9 graden. "Omdatjonze omgeving zich een
F* of niet aktiek lagedruk-
f">ed ophoudt, zal de wind
POaag zwak zijn en uit het
Troosten waaien. De mini-
t^mperatuur voor de ko-
»«„ nacht wordt 3 graden.r«r meer informatie over het
P^LJmburg kunt u bellen

PIDAAG-
ka?A °«-25 onder: 16.32R?*op: 23.38 onder: 13.26

f °P: «826 onder: 16.32£2_L2P= 00.48 onder: 13.35
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" DSM-fabnek
in Delfzijl
Pagina 11

" Een afspraak
met Lech Walesa
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" Met de stoomtrein
naar Sinterklaas
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" Lech Wal§sa

sport

" Regering steunt
KNVB inzake
vandalisme.

" Ingrid Moers
stopt met
topzwemmen.

Tom Nijssen
mikt hoger

SITTARD - De opmars van
tennisprof Torn Nijssen heeft
gestalte gekregen door een
klassering bij de top hon-
derd op de wereldranglijst.
„Mijn doel is om binnen af-
zienbare tijd bij de beste
vijftig geklasseerd te staan",
aldus de Sittardenaar.
Pagina 17

--------- ■

" Torn Nijssen, racket als bankga-I
rantie. Foto: PETER DEJONG. |

Nederlaag voor leiding Israëlische socialisten

Arbeiderspartij kiest
toch voor oppositie

Van onze correspondent
TEL AVIV - De Israëlische Arbei-
derspartij heeft gisteravond beslo-
ten toch in de oppositie te gaan. Met
een kleine meerderheid van stem-
men (61-57) verwierp het partijbu-
reau een voorstel van de partijlei-
ding om de onderhandelingen met
de Likoed te heropenen. Premier
Shamir had eerder deze week be-
langrijke toezeggingen gedaan aan
de socialisten en algemeen werd

verwacht dat het partijkader zich
achter de leiding zou scharen.

De onverwachte uitslag van de
stemming betekent een belangrijke
overwinning voor de nieuwe gene-
ratie binnen de Arbeiderspartij en
een gevoelig verlies voor Shimon
Peres, JitschakRabin en andere le-
den van het gevestigde leiderschap.

Avraham Burg, een nieuw gekozen

parlementslid, zei na afloop van de
stemmingvoor de Israëlische radio:
„Wij hebben bewezen dat we de
nieuwe partij zijn en dat het geves-
tigde leiderschap van de partij niet
is opgewassen tegen de kracht van
de jongeregeneratie. Wij zijn de par-
tij. De stemming betekent een ne-
derlaag voor het gevestigde leider-
schap, maar in deeerste plaats is het
een duidelijke standpuntbepaling
van de partij. Wij zijn niet van plan
de dienaren van de Likoed te wor-
den."

Volgens Burg betekent de uitslag
van de stemming niet dat partijlei-
der Shimon Peres nu plaats moet
maken. „Integendeel. Hij heeft nu
de steun van de hele partij om een
regering te vormen waarvan hij aan
het hoofd staat."

Het meest teleurgesteld over de
stemming van gisteravond was mi-
nister van Defensie Rabin. Aan het
eind van de vergadering vertrok hij
met een strak gezicht.

Volvo 440 achtste
Fiat Tipo auto
van het jaar

HEERLEN - De in Bom geprodu-
ceerde Volvo 440 is bij deverkiezing
van de Auto van het Jaar 1988 op
een achtste plaats geëindigd. Win-
naar werd de Fiat Tipo, op een be-
hoorlijke afstand gevolgd door de
Opel Veetra die tweede werd. De
Tipo kreeg van de uit 58 autojourna-
listen bestaande jury 365 punten.
Dat is 61,4 procent van het maxi-
maal aantal te behalen punten. De
Veetra van Opel verzamelde 261
pun,ten. De Volkswagen Passat
werd nummer drie met 194 punten.

Wervelstorm
teistert

Bangladesh
DHAKA- Zeker 453 mensen zijn in
de nacht van dinsdag op woensdag
in een wervelstorm in Bangladesh
om het leven gekomen. Regerings-
functionarissen vrezen dat het do-
dental nog verder zal oplopen. Ze-
ker duizend mensen worden nog
vermist. Doordat de verbindingen
tussen het rampgebied en de hoofd-
stad Dhaka verbroken zijn, is het
moeilijk een beeld te krijgen van de
omvang van de schade.

In de kustprovincie Khulna vonder
meer dan tweehonderd mensen de
dood, aldus de televisie. Honderder
vissersdorpen in dit district werden
door windvlagen met snelheden
van 165 kilometer per uur van de
aardbodem weggevaagd. Een aanta]
dichtbevolkte eilandjes werd over-
spoeld door een drie tot vijf meter
hoge vloedgolf.
Weerdeskundigen menen dat de or-
kaan krachtiger was dan die var
1970, toen ongeveer een halfmiljoer
mensen verdronken.

Vier mille
met huisvuil
weggegooid

ROTTERDAM - Een 22-jarige
vrouw uit Rotterdam is het af-
gelopen weekend vierduizend
gulden armer geworden door-
dat zij twee boeken waarin dat
bedrag in baar geld zat samen
met oude kranten bij het vuil-
nis zette. Bij het opruimen van
wat oude spullen had zij ge-
meend dat ook een vier jaar
oude kampeergids en een an-
der verlopen naslagwerk wel
konden worden weggedaan. Zij
was echter vergeten dat daarin
het geld verborgen zat dat zij
voor haar aanstaand huwelijk
in maart had gespaard.

ViaRadio Rijnmond probeerde
zij het geld gisteren terug te
krijgen, omdat omwonenden
hadden gezien dat het tasje met
de oude kranten en de twee
boeken door een inzamelaar
van oud papier waren meege-
nomen. De 'gouden tip' leverde
dat nog niet op.
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Herenkolberts
In zuiver wollen en trevira/wollen kwaliteiten.
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Limburgs mooiste speeJpalels
\ CASINO LANDGRAAF i

j} heeft vanavond voor u «en daverend optreden vart _
GLORIA GAYNOR

OP TOURNEE DOOR EUROPA- HEDENAVOND MET EEN UVE-OPTREDEN IN jj

CASINO LANDGRAAF
m Daarnaast de gelegenheid om te «pelenop de !
3 befaamde 24 en 36 observatieroulette. =rrfl Speeiflchesvanaf 1 gulden. JJm Wij heten u van harte welkom In Casino Landgraaf.

Ü weef wel, die met die loper...I CASINO LANDGRAAF j
24 uurper dag open! ;

Casino landgraaf ;
jj| fvtortweg 82 te Landgraaf. Tel.: 045-315080 _ _



kunst

Theater-Top 5
in Maastricht

MAASTRICHT - Een nieuw pro-
ject in Maastricht, Theater-Top
5 genaamd. Onze provinciale
hoofdstad staat de laatste tijd
bol van de culturele projecten,
die werden ingezet met De Zo-
mer, die in Maastricht overi-
gens wel erg lang duurde. Het
lijkt wel of de stad nadrukkelijk
wil bewijzen dat er meer te doen
is dan 't Preuvenemint alleen.
Of zij bij dat streven er verstan-
dig aan doet, op kwantitatieve
aspecten de nadruk te leggen
(en daarbij afstemming en
coördinatie te vergeten), valt
echter te betwijfelen. De buiten-
staander ziet door de bomen
het bos niet meer.
Ue laatste tonen van het tango-
festival zijn nog maar net verklon-
ken of Theater Top-5 is alweer
van start gegaan. 'Belangwek-
kend, vernieuwend, spannend to-
neel en dans in Maastricht, daar-
voor biedt dit project een unieke
gelegenheid', schrijven de organi-
satoren van de nieuwste twijg aan
Maastrichts culturele boom. Die
organisatoren zijn de directies van
het Cultureel Centrum en van de
Toneelacademie.

Zij hebben vijf produkties naar
Maastricht gehaald, die in een pe-
riode van anderhalve week in de

zaal van de Toneelacademie in de
Lenculenstraat worden gepresen-
teerd. Gisteravond reeds ging 'Ri-
nus' van 'F.ACT' in première, van-
avond wordt het project voortge-
zet met een produktie van Thea-
tergroep Hollandia: Indivina, een
theatersolo van Joke Tjalsma
over de de onderdrukking van de
vrouw door de eeuwen heen.

Komende zaterdag staat 'Cimete-
ro' op het programma, een pro-
duktie van de stichting 'Toneel-
schuur Produkties'. Het werk is
gebaseerd op 'Medea'-materiaal
van Heiner Muller en bewonde-
ring voor Jannis Kounellis, de Ita-
liaanse kunstenaar, die in zijn
zeer theatrale kunst gebruik
maakt van vuur, as, roet en
'scherven' van de antieke cultuur.

Dinsdag 6 december spelen pas
afgestudeerde acteurs en actrices
van de toneelscholen Amster-
dam, Arnhem en Maastricht 'Na
de restauratie I: de Möwe', geba-
seerd op Anton Tsjechow. Vrijdag
9 december wordt het project af-
gesloten met de dansproduktie
'Feestlokaal' in een regie van Ta-
mara (of Roxane, beide namen
komen in de programmatoelich-
ting voor) Huilmand. Alle uitvoe-
ringen beginnen om 20.30 uur.

Rechtstreeks schakelprogramma:
met blaasmuziek op Radio II

HEERLEN - Een rechtstreeks schakelprogramma op radio of TV is met
echt uitzonderlijk - denk aan 'Samen' van Mies Bouman bijvoorbeeld -
maar als dat programma over blaasmuziek gaat, dan is er wel iets bijzon-
ders aan de hand. Aanleiding tot het rechtstreeks radiop ogramma, dat
komende zaterdag tussen 16.00 en 18.00 uur opRadio II wordt uitgezon-
den, is het feit, dat de Federatie van Katholieke Muziekbcnden in Neder-
land (de FKM) zijn SO-jarig bestaan viert.
Vanuit vier lokaties in Nederland - Ca-
sino den Bosch, De Koggehal te Aven-
horn, De Naald te Naaldwijk en De
Maaspoort te Venlo - zullen alle gele-
dingen van de FKM (harmonie, fanfa-
re, brassband, drumfanfare, jacht-
hoorn- en trompetterkorps, drumband,
trommel- en fluiterkorps) aan bod ko-
men. Onze provincie, die in de Lim-
burgse Bond van Muziekgezelschap-
pen en de Limburgse Bond van Tam-
boerkorpsen twee FKM-bonden kent,

is rijkelijk vertegenwoordigd in het aan-
bod; zo zullen harrronie St. Aemiliaan
Bleijerheide 0.1.v. Sef Suylen en trom-
mel- en fluiterkorps Heide uit Swalmen
0.1.v. Gerrit Janssen te horen zijn van-
uit de Maaspoort. Bovendien zal tij-
dens het schakeprogramma, een uit-
gebreide versie van hetKRO-program-
ma 'Zin in muziek', een compositie van
de Limburgse componist Jef Penders
in première gaen. Penders kreeg hier-
voor een speciale compositie-opdracht

van de FKM met financiële steurfi
het Fonds van de Scheppende Ij1kunst. 'fc
Het programma wordt door Bofr'
der Houwen vanuit de KRO-stu^Hilversum gepresenteerd, met JaT
ber en Jef Penders als studioga,
De NOB zorgt voor de technisch!
bindingen. Op elke lokatiezijn za*
geluidsregisseur en een presef
aanwezig. In Venlo is dat Hani.
Willigenburg. De optredens van t
kesten worden gelardeerd met'
views. De slottune van het progra
- het laatste deel van de comp
van Penders - wordt vanuit drie_
ties door een drumband, een t«
band en de houtgroep van ham
Aemiliaan gezamenlijk uitgevoerc

In de theaters
MAASTRICHT - Vanavond presen-
teert Benny Neyman in de stads-
schouwburg van zijn geboortestad
zijn nieuwste produktie Vanavond is
van ons. Aanvang 20.00 uur. Mor-
genavond wordt in de stadsschouw-
burg het toneelstuk Over de grens
uitgevoerd door de acteurs Peter Fa-
ber, Olga Zuiderhoek en Helmert
Woudenberg. Aanvang 20.00 uur. In
het theatercafé zingt Erik de Visser
Nederlandse liederen. Zijn program-
ma Eigenwijs begint om 23.00 uur.
Herhaling zondag. Trijn de Begijn
staat zaterdag- en zondagavond om
20.00 uur in de stadsschouwburg op
het programma. In de Redoute ver-
zorgt de pianist Matthijs Verschoor
woensdagmiddag om 12.30 uur een
lunchconcert, 's Avonds om 20.00
uur presenteert in de stadsschouw-
burg Brigitte Kaandorp met haar
show Kouwe Drukte op het program-

HEERLEN - Piet Bambergen en
Rudi Falkenhagen zijn vanavond in
de stadsschouwburg te zien. Het
kluchtig blijspel 'n Hoofdstuk apart
begint om 20.00 uur. Morgenavond,
eveneens om 20.00 uur, danst het
Roemeens Staatsballet Fantasio
het Zwanenmeer. Het Zuidelijk To-
neel speelt zaterdagavond de bizar-
re komedie De Sapeurloot. De voor-
stelling begint om 20.00 uur. Zondag-
middag om 12.00 uur verzorgt het
Landgraafs Symfonie Orkest 0.1.v.
Harry Dicteren een Speculaascon-
cert. Dinsdag- en woensdagavond
brengt het Heerlens Streektheater
met Dr Sjat van de tant Zeef op de
planken. Aanvang 20.00 uur.

KERKRADE - Zaterdagavond is in
het Wijngrachttheater de gitariste Ly-
dia Gitana te gast met Musica de Es-

pana. Zondagavond concerteert het
Sharonn Quartett m.m.v. de klari-
nettist George Pieterson. Op het pro-
gramma staan werken van Webem,
Beethoven en Brahms. De voorstel-
lingen beginnen om 20.00 uur.

ROERMOND - Vrijdagavond vindt in
de Oranjerie een optreden plaats van
de Frank Boeyen Groep. Het pro-
gramma 'Dans in slowmotion' begint
om 20.00 uur. Zondagmiddag om
12.00 uur en om 15.30 uur concer-
teert het Maastrichts Salonorkest
0.1.v. André Rieu.

" Scène uitDe Sapeur, gebracht door Het Zuidelijk Toneel.

Jubileum op
Toneeltoernooi

ELSLOO - Het Toernooi der Lage
Landen, dat dit jaar aan zijn 37-ste
seizoen bezig is, heeft komende za-
terdag een jubileum te vieren. De
uitvoering van 'Bettina, een fat-
soenlijk meisje' van Carlo Goldoni
door toneelgroep R'77 uit Rotter-
dam is de 250-ste voorstelling in de
roemrijke geschiedenis van het to-
neeltoernooi.

Ook in de komedie 'Bettina, een fat-
soenlijk meisje' zet Goldoni ijverige en
rechtschapen burgers tegenover de
gemakzuchtige adel, die er geen ze-
delijke moraal op na houdt. Zo moet
de fatsoenlijke Bettina listig en kor-
daat optreden om uit de grijpgrage
handen van van veel oudere mannen
te kunnen blijven, geholpen door ene
beetje geluk en een gehaaide zuster.

De opvoering van 'Bettina, een fat-
soenlijk meisje' door R'7l begint
om 20.00 uur. Plaats van handeling
is het Maaslandcentrum in Elsloo.

Verder in..
LIMBRICHT - De Stichting Jazzy
Leymborgh organiseert komende
zondag een jazzconcert in Kasteel
Limbricht. Van 19.30 tot 22.30 uur
concerteren het Jazz Trio Rene
Schols en pianist Joost Janssen.
Op het repertoire van het trio staat
muziek uit de jaren40 en 50: het be
bop tijdperk. De stukken zijn voor-

zien van nieuwe arrangementen.
Janssen is een fervent aanhanger
van de swing en de be bop periode.

MAASTRICHT- Op het conservato-
rium van Maastricht geeft het Con-
servatorium Harmonie Orkest
0.1.v. Sef Pijpers morgenavond om
19.30 uur een concert. Komende

dinsdag is er om 19.00 uur een
dracht door studenten uit de
zang-klas lichte muziek van JN
Lakers. De dag erna zijn om e
uur de studenten van vioold».
Maarten Veeze aan de beurt. }

GELEEN - Zaterdag 10 deck
wordt in de Geleense Hanenho_
concert gegeven door het &
thijns koor Cantus ex Cordea
Ton Thissen en het gemengd'
Ensemble Cantabile 0.1.v._
Broekhoven. Er zullen SlavisO
zanthijnse religieuze muziek, t
sche liederen en wereldlijk rep4
van klassiek tot modern ten g'
worden gebracht. Het concert t|
om 20.00 uur.

Waardevolle CD van
mannenkoor Venlona

VENLO - 'Live in concert' is de titel
van een nieuwe CD, die door het
Venloos mannenkoor Venlona on-
langs werd uitgegeven. Zoals de
titel al doet vermoeden bevat deze
geluidsdrager een registratie van
een concert, dat het koor in junivan
dit jaar in cultureel centrum De
Maaspoort in Venlo gaf. Het LSO en
de mezzo-sopraan Graciela Araya
werkten mee aan dit concert, even-
als dirigent Ger Withag. Jan Thelen
maakte de digitale opnamen.
Zeker gezien het feit, dat het hier om
een live-uitvoering gaat, mag het Ven-
loos koor best trots zijn op deze CD.
Een vlekkeloos produkt is 'Live in con-
cert' niet geworden, maar dat kon
eigenlijk ook niet worden verwacht. De
hedendaagse zeer direkte opname-
techniek is onbarmhachtig, waardoor
zelfs al te hevige ademhalingen en sis-
sende essen haarscherp te horen zijn.
Bovendien kunnen minder zuivere ac-
eoorden en ongelijke inzetten nu een-
maal voorkomen bij een direkte regi-
stratie en dat is op zich ook niet erg, als
de muzikale spanning er maar niet on-
der te lijden heeft. En dat is geenszins
het geval bij deze CD. Het meest sto-
rend zijn deze schoonheidsfoutjes nog
in Cherubini's voor zijn eigen uitvaart
gecomponeerde Requiem in d, een
heel patetisch werk vol dramatiek, dat
nogal wat volume eist van de zangers.
Hoewel de hartstochtelijke manier van
zingen van Venlonawel past bij de dra-
matische opvattingen van deze Ita-
liaanse componist, die leefde van 1760
tot 1842, overdrijft het koor in deze fo-
rissimo's; in de meer ingetogen delen
komt Venlona muzikaal als ook qua
koorklank tot zijn beste daden.

Maar de uitvoeringen van de beide an-
dere composities- de Rhapsodie voor
alt, mannenkoor en orkest van Brahms
en vier delen uit de Canciones del
Cante Jondo van Jean Lambrechts -
zijn toch het beste wat deze CD te bie-
den heeft. Daar zijn diverse redenen
voor: het LSO begeleidt beide werken
zeer alert met gedreven ensemblespel
en prachtige kleuren; het koor zingt
heel bewogen en verfijnd; de donker
getimbreerde stem van Graciela Araya

heeft een bijzonder expressieve
kracht; Ger Withag werkt de grote lij-
nen - en daarmee de muzikale span-
ning - nauwgezet uit en de klankver-
houdingen tussen de diverse 'klankli-
chamen' zijn uitstekend. Dat heeft on-
der meer tot resultaat dat de sprook-
jesachtige sfeer van de liederen van
Jean Lambrechts, die gedichten van
Garcia Lorca op traditionele, maar
zeer suggestieve wijze op muziek zet-
te, in al hun klankpracht worden ver-
tolkt. Mede daardoor is deze CD, ook
gezien de repertoirekeuze, een heel
waardevol produkt geworden.

Jos Frusch Oplossing
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Gevulde kalfskotelet

Benodigdheden voor 4 personen: 4
dikke kalfskoteletten, 2 eieren, 4
plakken gekookte ham, 4 plakken
jonge kaas, zout en peper, bloem,
fijn droog broodkruim, 75 g boter.

Snijd de koteltten bijna tot op het
been open.

Klop de eieren los, bestrijk de bin-
nenzijde van de opengesneden ko-
teletten met wat ei en leg er. een
plak ham en een plak kaas tussen.
Snijd de uitstekende randjes van
ham en kaas weg en prik de kote-
letten zonodig dicht met een cock-
tailprikker.

Bestuif het vlees met zout, peper
en bloem, wentel door de rest van
het geklopt ei en daarna door het

broodkruim, ook de zijkanten niet
vergeten.

Bak ze ongeveer 10 minuten aan
elke zijde, tot beide zijden goud-
bruin zijn en de kaas gesmolten is.

Serveer er normaal gekookte bloe-
mige aardappelen bij met bleeksel-
derij, broccoli of witlof. Drink hier-
bij een lichte rode wijn, bijvoor-
beeld een Beaujolais ofBordeaux.
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ITALIAANSE KLASSE I
Strauss De Ruiter opticiens presenteert Italiaansetoppers. Ultra

lichte en perfekt passende monturen, ontworpen doorwereldberoemde: mode ontwerpers als: VALENTINO, LEONARDO DE NEFFE, ALBERTO
PICCINI, COLANI, GUCCI, FERRARI, GIO VISCONTI en GIANFRANCO.

Monturen die uitblinken in stijl en kwaliteit, kortom: onmiskenbare
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vdA vindt beschermingprivacy onvoldoende

Groenlicht voor
ociaal nummer
HAAG - Het fiscale nummer dat elke belastingplichtige

eeft, wordt uitgebreid tot een sociaal-fiscaal (SoFi) num-

"" De Tweede Kamer kan hier in meerderheid, CDA, VVD)66, mee akkoord gaan. Alleen de PvdA twijfelt nog. De so-F-democraten vinden de maatrelen die genomen zijn ter be-
aming van de persoonlijke levenssfeer bij het gebruik vanpieuwe nummer, vooralsnog onvoldoende.

Dit bleek gisteravondin eenKamer-
debat over de invoering van het so-
ciale nummer en koppeling aan het
reeds bestaande fiscale nummer.
Problemen heeft deTweede Kamer
wel in meerderheid met een artikel
uit de wet waarbij is geregeld dat
een werknemer moet controleren
welke gegevens de werkgever over
hem aan de uitvoeringsinstanties
geeft. Vindt die controle niet plaats
en zijn de gegevens achteraf onjuist,
dan begaat de werknemer een mis-
drijf, aldus de wetstekst.

CDA, VVD en PvdA vinden dezebepaling veel te ver gaan. Linscho-
ten en De Leeuw (CDA-WD) dien-
den een wijzigingsvoorstel in waar-
in gesteld is dat de werknemer al-
leen strafbaar is als hij of zij redelij-
kerwijze kon weten dat de door de
werkgever overgelegde gegevens
onjuistkonden zijn. Als extra waar-
borg willen beide kamerleden dat
werknemers jaarlijks een overzicht
krijgen over de over hun persoon
opgeslagen gegevens ten behoeve
van het sociale nummer.

Ook diende het tweetal een motie in
waarin gevraagd wordt burgers bin-
nen de gemeentelijke bevolkings-
administratie, die er in 1994 komen,
eenzelfde nummer te geven als hun
SoFi-nummer.
Het Sofi-nummer is onder meer be-
doeld om fraude tegen te gaan. Te-
vens geeft het aan welke burgers

verzekerd zijn volgens het sociale
zekerheidsstelsel en dus recht heb-
ben op een uitkering. De helekamer
wil weten wat er gebeurt met men-
sen die geen sociaal nummer heb-
ben. De vraag is danof zij geen recht
op een uitkering meer hebben.De
regering antwoordt nog vandaag.

G beperkt
teunvoor

andbouw
[SSEL - De Europese Gemeen-
P wil de steun voor een zestal

nog dit jaar be-
en en volgend jaar beperken.
la-t aanbod zullen twee Europe-
)rnmissarissen (Frans Andries-
*nWilly de Clercq) morgen naar
'real vertrekken waar de tus-
jdse balans wordt opgemaakt; deai twee jaar durende onder-
klingen inzake de verdere vrij-
lng van de wereldhandel.
steun voor granen, rijst, suiker,
°udende zaden, zuivelproduk-
n rundvlees willenwe nu al be-
en Volgend jaarwillen we die

t 1
beperken tot die van het ni-

van 1984 en van 1990 af willen
le verlagen met een nader over-
ekomen percentage", aldus De

jassenzal overigens in de nieu-
J^üropese Commissie vrijwel ze-
_;f Portefeuille van buitenlandse
«kkingen krijgen. Zijn opvolger
landbouwzaken in de EG-com-

■f1? wordt hoogstwaarschijnhjk
j^euwe lerse EG-commissaris! MacSharry.

Kamer bezorgd
over premies

voor bejaarden
DEN HAAG - De Tweede Kamer
vertrouwt er nog niet zo op dat de
particuliere verzekeraars zich zullen
houden aan de met de overheid ge-
maakte afspraken waardoor onder
meer extreem hoge premies voor
bejaarden moeten worden tegenge-
gaan. Dat bleek gisteren in de ka-
mer bij de behandeling van wijzi-
gingen in de Wet Toegang Ziekte-
kostenverzekeringen (WTZ).
Zo diende de PvdA het voorstel in
om in de WTZ op te nemen dat de
overheid voor de zogenoemde stan-
daardpakketpolis een maximum
premie vaststelt. Ook wil ze iedere
particulier verzekerde in de gele-
genheid stellen naar deze polis over
te stappen (op het ogenblik kunnen
alleen 'nieuwe' verzekerden deze
polis, die 181 gulden per maand
kost, nemen).
Het CDA noemde de PvdA-voor-
stellen het overwegen waard. Bo-
vendien vroeg het zich met de
grootste oppositiepartij af of in het
uiterste geval aan particulier verze-
kerde bejaarden met een laag inko-
men niet de gelegenheid moet wor-
den geboden zich te verzekeren bij
het ziekenfonds (waar depremie af-
hankelijk is van het inkomen).

Reactor Petten
extra beveiligd

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - De veiligheidsmaat-
regelen rondom dekernreactor van
ECN in Petten zijn met onmiddelij-
ke ingang verscherpt, nadat een
oefening van mariniers vorige week
uitwees dat de reactor makkelijk is
binnen te dringen. Structurele
maatregelen om de reactor te be-
schermen zullen voor het einde van
het jaar in werking treden, waarna
de 'maximale veiligheidssituatie' in
bereikt. Minister De Korte (Econo-
mische Zaken) heeft dat woensdag
gezegd na afloop van een overleg
met enkelecommissies uit de Twee-
deKamer.
De hoeveelheid hoogwaardig ura-
nium die in Petten ligt opgeslagen,
is te klein om er een atoombom uit
te maken. Voor het fabriceren van
een nucleairwapen is „meer dan vijf
keer" de hoeveelheid nodig die in
Petten ligt opgeslagen, aldus De
korte. De PvdA twijfelt aan die be-
rekening. Voor een 'kleine' atoom-
bom is negen kilogram uranium
voldoende.Petten heeft een vergun-
ning voor 38 kilogram. Het opgesla-
gen uranium is wel van zo hoog-
waardige kwaliteit, dat het geschikt
is voor militaire doelen, erkende De
Korte.

President Estland verdedigt vetorecht

Nieuw cijfer doden
bij etnische rellen

MOSKOU - De afgelopen week zijn
tijdens etnische troebelen in Azer-
bajdzjan elf mensen om het leven
gekomen. Dit heeft het Armeense
persbureau Armenpress gisteren
bekendgemaakt. Het aantal doden
tijdens de jongste onlusten tussen
Armeniërs en Azerbajdzjanen, die
vorige week oplaaidenin Kirovabad
en de streek Nakhichevan in Azer-
bajdzjan, is daarmee gekomen op
19.

„Volgens inlichtingen die ons zijn
verstrekt door het militaire opper-
bevel zijn tussen 22 en 29 november
elf mensen - tien Azerbajdzjanen en
één Armeniër - gedood tijdens ge-
vechten tussen Armeense zelfver-
dedigingsorganisaties en Azer-
bajdzjanen", aldus het persbureau.
Functionarissen in de twee repu-
blieken zeggen dat ten gevolge van
het opnieuw oplaaiende geweld
tienduizenden vluchtelingen in bei-
de richtingen de grens over stro-

men.

De etnische ruzie is inmiddels over-
geslagen naar Moskou, waar Ar-
meense en Arzebajdzjaanse afge-
vaardigden, die daar aanwezig zijn
voor de speciale parlementaire zit-
ting over politieke hervormingen,
elkaarover en weer de schuld geven
van het bloedvergieten.

De Estlandse president Arnold
Rüütel heeft gisteren overigens
voor de Opperste Sovjet het besluit
van zijn republiek verdedigd zich-
zelf een vetorecht toe te kennen op
wetten uit Moskou. Rüütel zei dat
hij verbaasd was over de felle reac-
tie van Moskou op het besluit.
Dat besluit werd afgelopen week-
einde ongrondwettig verklaard
doorhet presidium van de Opperste
Sovjet. Rüütel hield echter vol dat
het een goed besluit was, dat de po-
litieke en economische situatie in
Estland weerspiegelde.

9Een Armeense vrouw zoekt met haar kind en paspoorten een
goed heenkomen uit haar woning in Azerbajdzjan. Tiendui-
zenden mensen zouden als gevolg van de etnische rellen ge-
vlucht zijn.

Satellietbeelden
staven verslagen

kernramp in 1957
STOCKHOLM - Een Zweedse
bedrijf voor ruimteonderzoek
heeft gisteren satellietbeelden
gepubliceerd van een gebied in
de Sovjetunie waar zich in 1957
een nucleair ongelukzou hebben
voorgedaan. Moskou heeft tot nu
toe gezwegen over deze ramp.
De beelden, die door een compu-
ter vergroot zijn, tonen dat een
gebiedvan 250vierkante kilome-
ter rond het militaire complex
van Kysthym in het oosten van

het Oeralgebergte 31 jaar na de
beweerde ramp nog steeds verla-
ten is.
Ongeveer dertig dorpen, die op
kaarten van vóór 1950 voorko-
men, zijn overwoekerd of vernie-
tigd, zo blijkt uit de beelden.
Vroeger bouwland ligt braak en
een rivier is geblokkeerd; waar-
schijnlijk om het wegstromen
van radioactief water te voorko-
men.
De foto's van het complex, dat

nog steeds in hoge mate radioac-
tief besmet moet zijn, laten kern-
reactoren in werking zien en de
bouw van een nieuwe nucleaire
installatie.

Reeds jaren zijn verslagen van
Sovjetrussische dissidenten en
enkele geleerden in omloop,
waarin melding wordt gemaakt
van de ramp in Kysthym. Het on-
geluk zou zich hebben voorge-
daan in de winter van 1957-1958.
Een onbekend aantal mensen
zou daarbij het leven hebbenver-
loren. Na de ramp zouden dui-
zenden boeren zijn geëvacueerd.

Mikhael Stern, die de beelden
met een computer bewerkte, zei
dat de Sovjetautoriteiten het ge-
bied tegenwoordig lijken te ge-
bruiken voor militaire oefenin-
gen. Mogelijk worden daar solda-
ten getraind voor het vechten in
een radioactief besmette omge-
ving, aldus Stern.

Broodprijs
stapsgewijs

omlaag
DEN HAAG - De minimumprijs
voor een brood van 800 gram zal
op 1 juli 1989 niet ineens worden
afgeschaft. Dat zal in stapjes van
10 tot 25 cent per keer gebeuren.
Zo moet uiterlijk op 1 januari
1991 de minimumbroodprijs zijn
bereikt. Dit is de uitkomst van

een overleg tussen de Kamer en
staatssecretaris Evenhuis (Eco-
nomische Zaken) over de mini-
mumprijs voor brood.

Enige weken geleden kondigde
de bewindsman aan de mini-
mumprijzen voor brood, suiker
en melk te willen afschaffen. Dat
zou in juni-juli 1989 moeten ge-
beuren.ln de Kamer ontstond
weerstand tegen het voornemen
inzake de broodprijs. De laatste
jaren is er namelijk een herstruc-
turering in de bakkerij-sector
gaande met als inzet het behoud
van de kleine, zelfstandige
broodbakker.

binnen/buitenland

Geen apart debat met PvdA over 'Oort'

Ruding fluit
Lubbers terug

'n onze parlementsredactie
jHAAG - Er zal vanuit het ka-

-1 geen afzonderlijke dialoog
*e PvdA gevoerd worden over
"rgaande belastinghervorming
M kabinet voor 1990 heeft ge-
" De discussie zal op de ge-
Püjke wijze plaatsvinden via
hriftelijke en mondelinge be-
Ming van de betrokken wets-
tellen in de Kamer.

hze stellingname nam minis-
liding (Financiën) gisteren in
forner afstand van een oproep
gemier Lubbers aan het adres
Ie PvdA om te komen tot een
[dialoog over de belastingplan-
jOlgens Oort. De eerste minis-

ter deed zijn opoep verleden week
rn het CDA-parijblad CDAktueel.
Aanleiding vornde een alternatiefvan de PvdA voer de kabinetsvoor-nemens.

Ruding liet in de Kamer duidehjk
blijken zich geërgerd te hebben aan
de actie van Lubbers. Volgens de
minister van Financiën worden de
wetsvoorstellen verdedigd door de

direct betrokken bewindslieden
van Financiën en Sociale Zaken.
„Daarbij is geen bijzondererol weg-
gelegd voor anderen, inclusief de
minister-president", sprak Ruding.

Ruding keerde zich tegen een voor-
stel van het WD-kamerlid De Gra-
ve om Lubbers wel uit te nodigen
bij de debatten over de belasting-
plannen zoals die in januari in de
Kamer gevoerd zullen worden. Hij
noemde dat 'staatsrechtelijk' niet
juist.

Een herziening van een eerder be-
sluit om de BTW te verlagen van 20
naar 18,5 procent zit er overigens
volgens de minister niet in.

Najaarsnota:
tekort '88
iets hoger

DEN HAAG- Hetkabinet wordt dit
jaar getroffen door een financieel
gat van 526,8 miljoen gulden.Dit is
het saldovan hogere uitgaven bh' de
departementen en hogere inkom-
sten, niet zijnde belastingen (de op-
brengst daarvan is waarschijnlijk
1,5 miljard hoger dan geraamd). Mi-
nister Ruding (Financiën) heeft dit
de Kamer gemeld. Afgelopen vrij-
dag sprakpremier Lubbers op basis
van cijfers van Ruding nog over een
gat van 486,7 miljoen: 40,1 miljoen
minder.

Uit het stuk van Ruding, de zoge-
noemde Najaarsnota, blijkt dat de
ministeries 1.246 miljoen meer heb-
ben uitgegeven dan was toegestaan.
De grootste boosdoeners waren:
Onderwijs (642 miljoen), VROM
(308 miljoen) en Financiën (113 mil-
joen). Voorts ging er meer geld naar
de gemeenten (197 miljoen) en vroe-
gen investeringssubsidies aan be-
drijven (WIR) volgens voorlopige
berekeningen 250 tot 450 miljoen
meer. Dit laatste wordt echter waar-
schijnlijk goedgemaakt door hogere
inkomsten aan vennootschapsbe-
lasting.

Om de problemen te beperken be-
zuinigde Onderwijs dit jaarnog 112
miljoen extra. VROM leverde 70
miljoen in. Omdat bij Onderwijs en
VROM ook meer geld aan de ont-
vangstenkant binnenkwam dan ge-
dacht, bleef er uiteindelijk op beide
ministeries maar een gering bedrag
over waarvoor nog een oplossing
gevonden moet worden.

Veel jongeren
lopen thuis weg
DEN HAAG - Jaarlijks lopen zon
dertigduizend jongerentussen de 12
en 18 jaarweg van huis. Een kwart
van deweglopers keert niet meer te-
rug. Het gaat dan vooral om jonge-
ren uit probleemgezinnen.

Kinderen die weglopen worden
over het algemeen in eerste instan-
tie opgevangen door familie of
vrienden. Vervolgens komen zij te-
recht in wegloophuizen waar vrij-
willigers de problemen met hen be-
praten. Hier wordt bekeken waar de
weglopers ondergebracht kunnen
worden, hetzij een pleeggezin, een
tehuis van de kinderbescherming of
naar eigen woonruimte. De tehui-
zen van de kinderbescherming blij-
ken geen goede oplossing. Te vaak
gaan de kinderen er ook daar van-
door.
Het merendeel van de kinderen
loopt weg omdat zij te weinig aan-
dachtkrijgen. Slechts eenklein deel
wordt weggestuurd.

Morgen executie
moordenaars
Indira Ghandi

NEW DELHI - Twee sikhs, die ver-
oordeeld zijn wegens de moord op
devroegere premier van India, Indi-
ra Gandhi, zullen morgen worden
opgehangen. President Ramaswa-
my Venkataraman heeft een ver-
zoek om gratie naast zich neerge-
legd. Indira Gandhi werd op 31 ok-
tober 1984 vermoord.

De ter dood veroordeelden zijn de
24-jarige Stawant Singh en de47-ja-
rige Kehar Singh. Ram Jethamala-
ni, de advocaat van Kehar Singh,
heeft aangekondigd vandaag nog
bij het Hooggerechtshof beroep aan
te tekenen tegen de beslissing van
de Indische president. Volgens een
hoge regeringsfunctionaris maakt
het beroep van de advocaat geen
reële kans.

Bhutto vrijwel
zeker premier
van Pakistan

ISLAMABAD - Niets staat de be-
noeming meer in de weg van Bena-
zirBhutto tot premier van Pakistan.
Haar enigerivaal voor het eerste-mi-
nisterschap heeft namelijk woens-
dag beslist zitting te nemen in het
parlement van de provincie Punjab.

Hiermee verliest Nawaz Sharif, de
leidervan de Islamitische Democra-
tische Alliantie (IDA), automatisch
zijn zetel in het nationale parlement,
waar de Pakistaanse Volkspartij
(PPP) van Bhutto de grootste indi-
viduele fractie vormt.
Waarnemend president Ghulam Is-
haqKhan benoemt vandaag de pre-
mier van het eerste burgerkabinet
in ruim tien iaar.

PUNT UIT
Lawaai
" De Europese Commissie wil
dat vanaf eind 1990 in Europa
geen verkeersvliegtuigen meer
in gebruik worden genomen,
die niet aan de allerstrengte
normen voor geluidhinder vol-
doen. De luchtvaartmaatschap-
pijen zouden daardoor geen
vliegtuigen meer mogen kopen
of huren die voor 1977 zijn ge-
bouwd.

Conflict
" Het overleg van de onder-
wijsbonden met minister Deet-
man over diens bezuinings-
plannen voor de kleine scholen,
is opnieuw mislukt. De ambte-
narencentrales waar de bonden
bij aanslotenzijn, hebben de ar-
bitrage-commissie Albeda ge-
vraagd om een uitspraak. In af-wachting daarvan hebben ze de
Tweede Kamer verzocht de be-
handeling van de onderwijsbe-
grotingop te schorten. Het voor-
naamste bezwaar van de bon-
den is dat er geen sociaal plan
is voor degenen die hun baan
verliezen

Alcohol
" Scherpere normen voor het
autorijden met een glaasje op;
een maximum-snelheid in de
hele Europese Gemeenschap
voor vrachtwagens 80 km/u en
voor bussen van 100 km/u en
het erkennen door de twaalf
lidstaten van eikaars rijbewij-
zen. Op die manier hoopt de
Europese Commissie een bij-
drage te leveren aan de ver-
keersveiligheid in Europa. In
de hele EG vallen jaarlijks
50.000 doden in het verkeer en
raken 1,6 miljoen mensen ge-
wond.

Kenteken
" Het kentekenbewijs gaat na
1992 enkele honderden guldens
kosten. Op deze manier denkt
de rijksoverheid het wegvallen
van de bijzondere verbruiksbe-
lasting (BVB) op auto's te kun-
nen opvangen. De BVB wordt
nu berekend bij import van een
auto in ons land. Als straks in
1992 de grenzen tussen de EG-
landen onderling wegvallen, is
het aangrijpingspunt voor de
belasting ook verdwenen.

Bespaard
" De Nederlandse apothekers
hebben dit jaar ondanks verho-
ging van deprijzen van genees-
middelen kans gezien 100 mil-
joen guldenop hun kosten te be-
sparen, 50 miljoen door bespa-
ring op materiaalkosten en 50
miljoen besparing op het apo-
thekerstarief. Het bericht van
de 100 miljoen besparing staat
haaks op mededelingen van de
particuliere ziektekostenverze-
keraars, die gisteren meldden
dat hun uitgaven juist 100 mil-
joen gulden hoger uitvallen on-
danks het nieuwe vergoedings-
systeem voor apothekers.

Manoeuvres
" Het Westduitse leger heeft
zich de kritiek van de eigen be-
volking aangetrokken over de
overlast en de schade die zijn
manoeuvres zouden veroorza-
ken. Besloten is dat de Bun-
deswehr vanaf 1990 op kleine-
re schaal manoeuvres zal hou-
den.Zo zal het aantal manoeu-
vres waaraan meer dan 2.000
militairen deelnemen, met de
helft worden beperkt. Aan de
najaarsoefeningen van 1989
zullen bij voorbeeld slechts
39.000 militairen deelnemen,
in plaats van de gebruikelijke
50.000.

Overtreding
" Uit een controle onder onge-
veer vijftig bedrijven blijkt dat
25 procent het Kennisgevings-
besluit Wet milieugevaarlijke
stoffen overtreedt. Bij deze be-
drijven werd door de inspectie
milieuhygiëne van het ministe-
rie van VROM nieuwe stoffen
ontdekt waarvoor geen kennis-
geving of beperkte melding
was gedaan.

Politie
" De ministers Korthals Altes
van Justitie en Van Dijk van
Binnenlandse Zaken zijn door
de politiespecialisten in de
Tweede Kamer gemaand voor
morgen aan te geven waaruit
zij de aan de politiebonden toe-
gezegde ruim 100 miljoen gul-
den willen betalen. Als de mi-
nisters dat niet doen, willen de
Tweede-Kamerleden niet op 12
december met de ministers over
de politiebegroting debatteren.

Visum
" De Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties heeft
gisteren het Amerikaanse be-
sluitPLO-leider Yasser Arafat
geen visum te verstrekken
veroordeeld als een schending
van de juridische verplichtin-
gen die Washington is aange-
gaan. De VN roept de Ameri-
kaanse regering op op zijn be-
sluit terug te komen. De Ver-
enigde Staten en Israël stem-
den tegen en Groot-Brittannië
onthield zich van stemming.
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(Smtpakt uit
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WEummlmTmmmmmmmm^mmm^ \ -U-mj^'i:^ l■t'iOl;l:'dili'^^/-Mli}.»*r.7flf j, ". /M/^ PHILIPS DC 755 AUTORADIO zoeksysteem, automatische band-
AKAI AT-A 102 DIGITALE TUNER AKAI AM A 202 VERSTERKER r.[jJ,W|^

_______
l-f-lMj I PHILIPS m iii—p ■ JVC___________ KOMBINATIE omkeer, loudness schakelaar,

Digitale kwarts synthesizer tuner met Klasse versterker met ingebouwde 5 W--fi___a_____ ~^~\ \ m_'A i *====znmm rsssess» -_i__a_B SPH Secunty erde, PLL kwarts synthesi- 4x5,5 Watt. tl_
semi-automatische afstemming, 16 bands equalizer, kontinu uitgangs- __P*^Ü_ÏT 1° iifSk 1/ il l-Ts^^^^^^^-... zer tuner,-"M/MG/LG, autostore, 15 OUDE VOGELZANGPRIJS 699,- s-
voorkeuzezenders, LCD display met vermogen van 2x45 Watt (DIN), aan- W\M \Bk_-J 111 I fll WE voorkeuranders, fader, verkeersde- VOGELZANG- J_\_fm___f_\ ]^
digitale aanduidingvan dezender en sluitingen voor surround sound pro- BrSS _^^^_J 111 coder (SDK), automatische zender- PRIJS ""Ï_ls_lni

étmm t̂%mW _b^T^7 [l | lIJIJII fl PHILIPS 14CE 1200 DRAAGBARE JVCC-140 PORTABLE KTV MET RË-l'- -- - . -;l f* [ W wISILJ) v
KLEURENTELEVISIE METDRAAD- DRAADLOZEAFSTANDS- tH^M^A"^^/ ie

H 4\l MAGNATSONOBULLIO B&W DM 110 LUIDSPREKERBOX LOZE AFSTANDSBEDIENING BEDIENING SU»ERTECH EQB-62 BOOSTER/ "«~______J_rf_^ js^^^^zzzZ—, Het Magnat "prijs/kwaliteitswonder" Twee-weg luidsprekersysteem met CP 90 Chassis met lichtnetschei- 36 cm beeldbuis (34 cm effektief), in- EQUALIZER PIONEERTS 1001 LUIDSPREKER^
ft-Tjjl^ _^_^_—m——JfH 1 m_^__ 1 'n midiformaat(afmetingen slechts een frequentiebereik van 70 Hz-20 37 cm/90°, donker getinte, in- gebouwde tuner (S-kanalen) met 30x Abto booster/equalizer, 7 traps equa- 10 cm dubbelconus inbouwluidspre lc.|[2Jl~~~~' 2''*"^^grz:;ni^,l 23x38x21 cm!). 8 Ohm 3-weg kHz ± 3 dB. Geschikt voor verster- |jne __ HJBri beeldbuis met een voorkeuze. Leverbaar in zwart of wit. li*r, fader voor voor- en achter- ker, 40 W muziekvermogen, 1

|hizzzzi-~8 systeem geschikt voor versterkers ker van 10-75 Watt. scherm'diameter van 34 cm. Afm.(bxhxd): 37x43x38 cm. luidsprekers, 2x30 Watt uitgangsver frequentiebereik 5016.000 Hz, mi
-_\ _s;E}^.^:^^^.!.'J. : '^r^1,!! JJ van 1560 Watt VOGELZANGPRIJS ___■ _i~_w _t~k VOGELZANG _#^ _■«_. _««». tiogen. night design ~~P_^ mbouwdiepte 43 mm _*%-**_["m VOGELZANG- "J_f\ -f\_f\_f> *\^l^l PRIJS K^l^l VOGELZANG- / VOGELZANG- fo^J

AKAI AA-AIRECEIVER ting voor hoofdtelefoon. Leverbaar in PRIJS #^| \r_fww PRIJS ■ PRIJS
2x30 Watt (DIN 8 Ohm), aansluiting zilver of zwart. Afmetingen(bxhxd): JL 1 %_T PER STUK __■%/%/ . *N

voor platenspeler. CD/AUX. tape. 44x7.8x26,3 cm ___________________________________________________________■■■■■_»-__■■■ SHARP^nrfl^TOMMmwv\wvm»:_gg_> _________________________________________________rTITTTTTMBBTAi:

TV/video (alleen audio) FM stereo, VOGELZANGPRIJS A ■ppßP_P|_pipipPPP_BP-87777w7| fr "■--':.::: '" m^T^fTiirïJ^Tf^wfTnT^
MG en LG, loudness. Luidspreker- fmkm*m*^\ __________m______m___A___A________________^^ = =^^=S"ll __P tallll_l4ly^lÉlÉlil_^l^_l_^4__i_li_j_>__-3j_tal^
schakelaar (A, Ben A+B). Aanslui- _____f^^7 /iristoimpx. -Jo^A lip r^-T-M ■>::(_]

AKAI HXA 201CASSETTEDECK schikt voor ijzeroxide, chroom en VHS HQ videorecorder in slim-line ring. Inkl. draadloze afst. bed. ll£^g^ W ra^, >_-________________^_________________«______________,1
Elektronisch geregelde gelijkstroom- metal tape. Dit uitstekende deck is uitvoering met een maximale speel- VOGELZANGPRIJS ~--=c=====-__==>/ mmv
motor, soft touch bedlening, 2 LED verkrijgbaar in zilver en zwart. duur van 4 uur VPS voorbereid. _f>_f%_f% SHARPcv2O2I sKLEUREN- ciet In het beeld verschijnen van cummuuum: .4bti data recorder en een tantastic
piekmeters, opnameschuifregelaar, Afm.(bxhxd): 44x11x25 cm. Timer voor 3 programma's tot 31 XCVIVI TELEVISIE kanaalnummers, volume en sleep- Deze nog steeds up to date compu- joys^ck en een spel.
Dolby BènCruisonderdrukking, OUDE VOGELZANGPRIJS 298,- dagen vooruit. Afspeelfunkties ver- V_#WW Black lynitron beeldbuis van 51 cm, timer en AV Scart-aansluiting. er biedt o.a. b4K geneugen ib Voüt__AN(.-

-timer-start funktie, 2 microfoonmgan- VOGELZANG jm_ m f*_ -p^^\ getint beeldscherm. 39 kanalen, in- VOGELZANGPRIJS kleuren, driedimensionaleertekten. PRIJS m fXf%
gen, hoofdtelefoonaansluiting, ge- PRIJS Jl_\\A ~,

, /.iffL««»\ frarode afstandsbediening. DDR/ _f%-fN_f% Ongekend aanbod aan software. 4iMM. -C^TW _____ llßßiilii ■ .VjiÉlMÉlPll^ Secam kleurontvangst via decoder. CjMM Nu kompleet met commodore 1530 T%/W
J^\ BIS -SH,fi-Sè-_FS SI Koptelefoonaansluiting. Kleur antra- WWW

Il ~ 1 --------^B^^^il SHARP VC-AlO5 HQ VHS VIDEO-\p\ aan het einde van deband. Ruisvnj voordepl A~-~^ ""^~^T~~m^k^mmm—mm—mm———_____________________________________________________________________________________________—_____[ 11. P ■»*V wf */ —*_& -J/ > > i '-* f "I'JL'J J* AfmMWi *v

r" SPI f - ""^a"Bai'^an RECORDER MET AFSTANDS- \^3 stilstaand beeld. Duidelijk display ’ ~~-r-—-~^ __W 1IS -ÜL^g ij BEDIENING met real time teller Kompleet met af -■"*-—-—~___^ - "ffVHS videorecorder met HQ opfiame- standsbediening, waarmee ook de %~~^~~~^^~J/ffARISTONA CD 1380 COMPACT zoeksnelheid, waarvan 2 met geluid. en videozoeksysteem dat van elke timer te programmeren is. In zwart
,*,*,*,*~-*«-__. 1 J/DISC SPELER Aansluiting voor opname de eerste 7 seconden kan uitgevoerd. Afm.(bxhxd): 43x8x35 cm. ifNieuwste CD speler van Aristona hoofdtelefoon en infrarood afstands- laten zien. Kabeltuner met 60 voor- VOGELZANGPRIJS <m^&i^&^====z:^van 36 cm breed. Gemotoriseerd bediening. Uitv. zwart. Afm.(bxhxd): keuzezenders. Eenvoudig in te stel- _f%#%_T\ lelelehsl M S-iwW"'

ladesysteem, digitale indikatie van 36x8,1x28 cm. len timer met 8 programma's in 365 W_|W_§^9 ' tra —^
■ S^lXvSi- VOGELZANGPR^ dagen. Automatisch terugspoelen Z/Z/^ —TlM_|fei«ll ~^ ATARICX 2600 SPELCOMPUTER SPEL CASSETTES VOOR ATAR,

mers. Geschikt voor de nieuwe CD XKM aristona
[ E=^ } De alom bekende spelcomputer. De Box g: single van 8 cm. Drievoudige OÜJ fégJK WÊÊÈ^^ ITT VR-3598 HIFI STEREO "%\ laag en hoog. Pseudo-stereo schake- SSi^lTnSe Ghos busters S' rl_\= \ DIGIVISION KLEURENTELEVISIE^ ling. Teletekst ontvanger met 8 pagi- SlSïSSÏÏffuit- Gran I' \fißATlig \^ Monitor style kleurentelevisie met na'sgeheugen. Gemiddeld stroom- aiip KunoFumaster ?sf 200,-voordeel |||, Z...,__^^^pß fip || verouderingsvrije 63 cm flat square verbruik 110Watt. Afm.(bxhxd): _^jSn toS_id Kung Fu super kicks |

IB^RS l'^17 5 Kn'SérSdlÏÏE 09UDEXVOGELZANGPRIJSI999,- Geschikt voor kinderen van 6 tot Laser gates 35,^
__________* ebcih *^ 1 mmj-■ * QRr_^__ini|Sl 1 j TT""7 " ' ■ -_-.-__■ rl R^ r t t i -„JWW P-^-_-_^-r----r-r----rf-----frfl tJOfrHl lIIVOLCCVC jvf,

pÖiÖi^-^sl _-____--_________________-i^n^B^MMHl de stereo geluidsweergavedoor 40 4 PRIJS^^' IOQ sïmmeTgSmes _t-
Watt Hi i versterker, twee-weg I _4tMM léttm-ïj Winter games 39.'AKAI CDA 405 COMPACT DISC '"l streken tyd of tracknummer en reste- ARISTONA 86SB 2 VHS wordt de afstandsbediening met luidsprekers en toonregeling-voor ____iT^_r%^ ___■____■

EXOcet
SPELER SS rende tijd, hooftelefoonaansluitmg (= PHILIPS VR 6285) VIDEO- LCD display, waarmee ook de _________________________________________________"^T^-FTT»^^
Digitale filter, anti-resonantie ophan- met regelbaar volume, infrarood RECORDER videorecorder te programmeren is. Ili/'F'ifrrSI m^^^^^^^^^^^^^^^^^^BElliïvTiVf\. gingvan het mechanisch gedeelte, afstandsbediening. In zilver en zwart Slim line HQ VHS videorecorder Uitvoering zwart. Afm.(bxhxd): __\mi^___\j__é_____________________w±^ f^^ta^_^^^Èjjl^a^jljt___^_______________^^. schokabsorberende voetjes, pro- verkrijgbaar. Afmetingen(bxhxd): met 3 videokoppen voor een per- 42x8,5x35 cm. -_.- . ,-cz^t_—,a__ AIWAHSPI4 WALKMAN J^_____#É__feï_ ____TTTTSTf7W?_FT^- grammering van 16 nummers in wil- 44x6,3x29,5 cm. fekt beeld, stilstaand beeld en slow VOGELZANGPRIJS (t____W ~ (I^^]^ Automatic reverse walkman met _J_lo_9* W_______mj!_______\____\_
lekeunge volgorde, handmatig of OUDE VOGELZANGPRIJS 698,- motion. Versnelde beeldweergave - - _^^_|»% ■ !■ bandsoortschakelaar, anti-rolt {Ip^JSJS yffyT^i
automatisch opzoeken, herhaling VOGELZANGPRIJS voor- en achteruit en achteruitweer- 'M 't QQ ■ j^M _ mechaniek, geschikt voor oplaad- BwW'Pvan één nummer, één programma of m gave op normale snelheid. Autore- __L JL Mrfh rM 1 bare Nicad batterijen, inkl. hoofdtele- )ï_srB-»_S£a Sfi F_/^^fAY^fl
de gehele disc. LCD display met .C-L^-l^-l wind. Volledig elektronische, dus _H_________L W* * E*| I foon leverbaar in zwart, zilver en WÉls_S__^B ■'wßffll __^__^_|_j_y_n__y__y|^__4__g^
aanduiding van tracknummer en ver- foutloze bediening. Bijgeleverd OF F 40,- PER MAAND ijr_r_r_r_rj rood. /_T%_T\ __■ |_S mMmmtÊmWÊÊÊÊÈÊÊÊÊm '■ Quick Response System (1,5 sec). zwart. Soundmachme met FM stereo en OUDE VOGELZANGPRIJS 199,- ■L/^mF *Index Search. Intro Scan. DX 4 kop- VOGELZANGPRIJS AM, FM fijnafstemming, 2 cassette- VOGELZANGPRIJS F?*?^' 11 ■- J|

pen, 2 snelheden. Verschillende __| _f\#><> decks met kopieermogelijkheid, toon- g| /_\_T\ ®%^ ® U-P7______;ii_T>|
automatische funkties: auto play, -_^^Hl_ir% regeling, aansluiting voor hoofdtele- I fci^l^ w-wj-uj. - _j[ I^'

■i^^^^^ESË^Saa_____ 1-faVV foon. Net-en batterijvoeding. Ji^-T^-r / FLEETWOOD MAC "Greatest hits*
ARISTONA ST-447 MIDISYSTEEM dubbing. synchrostart en longlife t*^\ ■ -^t r-xnueaurKTku S,S':'^^^ S_S_o«i
MET COMPACT DISC SPELER koppen. Compact diSC Speler met __. \ ___A AANBIEDINGEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT AFWIJKINGEN IN nini _iihïmniaJ mP t rlriP SSfWFFK 38
Bestaande u,t: Semiautomatische programmering van 20 nummers ,n f| \ voo^houde;, _\^^^^%
tuner met ontvangst van FM-stereo, weg gesloten luidspreker boxen. \ \lm§\ II Bk MM I W YZ^^ ken. Aan/uit schakeaar voor de ther- c^c^^nmidden-en lange golf. Me 10 In zwarte uitvoering. Afmetingen fl\ \/§if1 lil ______ WÊ X=^^ mostaat. Max. schakelkapaciteit OEKJE IN C'°_voorkeuzestations. Versterker met 36x35x36,7 cm. \ JM W I \___wk \_\__l__\ \\^_m 15A/24 V Werkt op de meeste 2 DOOSJE VERPAKT 4^95een, uitgangsvermogen van 2xlo

Ifft-„ 7AIU/.DDIIC
Hm\ _-T nïl "" " " Vanavond en morgen- draadsinstallaties. SURPRISE PRIJS -£.

WGE"GPR"S __ _
-^ u m ____ ■ avond koopavond. OUDE VOGELZANGPRIJS 99, HITSINGLE VAN DE WEEK5535 T 899 Paar kun jemet omheen sacr 50 «g"tf:

VOGELZANG: GROOTSTE SPECIALIST IN HIFI, VIDEO, TELEVISIE, COMPUTERS EN ELEKTRONIKA
F^S^^iS^&'^^^m^iïiai,-. Eindhoven: Hermanus Boexstraat 22. Heerlen: Akerstraat 19. Maastricht: Wolfstraat 11. M. Smedenstraat 25.



warsligger
4*ls bedriegt de schijn. Er
iflen in de EG tal van kwesties die

het zorgeloze karakter van de top
kunnen verstoren en anders doet de
Britse premier Margaret Thatcher,
Europa's dwarsligger nummer een,
dat wel. Eind september gooide zij
de knuppel in het hoenderhok toen
zij in een rede in Brugge vraagte-
kens zette bij het streven naar Euro-
pese eenwording.

Zij wil geen Europese eenheids-
worst, geen Europese munt of Euro-
pese bank, geen volledig open gren-
zen. Thatcher gruwtvan het idee dat
een 'rode bureaucratie' in Brussel
zou gaan bepalen wat goed is voor
de Britten.

De principiële discussie over de toe-
komst van de EG lijktbij uitstek ge-
schikt voor het forum van de rege-
ringsleiders. Maar Delors en de net
herstelde Griekse voorzitter, pre-
mier Papandreou, voelen daar niets
voor. Anderen denken daar anders
over. De Belgische premier Mar-
tens, die als eerste Thatcher publiek
tegengas gaf, wil juist wel dat over
deze zaken gepraat wordt. Was het
immers niet de opzet van de EG-
topconferenties om te praten over
de toekomst van Europa?

Hoewel de belangrijkste EG-kwes-
ties niet op de agenda staan, zijn er
toch kansen om ze via een omweg
aan de orde te stellen. Zo brengt de
Europese Commissie verslag uit
over het aantal besluiten dat is ge-
nomen en nog moet worden geno-
men om in 1992 van de EG een vrije
handelsmarkt te maken. Dat loopt
aardig, hoewel de moeilijkste moe-
ten nog komen, zoals het voorstel
om de indirecte belastingen (de
btw) in de EG te harmoniseren.

In Brussel wordt gezegd dat men
die discussie op de top zo wil voeren
„dat de controverses niet worden
verscherpt" en Thatcher niet de'
kans krijgt haar stokpaardjes te be-
rijden. De angst voor de IJzeren
Dame zit er goed in.

Werknemers
Het hoofdthema van de bijeen-
komst is de 'Sociale Dimensie' van
de EG na 1992. Dat is weer een stok-
paardje van Delors en, vooral, de
zuidelijke EG-landen. Het gaat er
daarbij om te garanderen dat de
vrije EG-markt niet alleen de onder-
nemers maar ook de werknemers
ten goede komt. Dat moet gaan via
regels voor medezeggenschap, ar-
beidsveiligheid en arbeidsvoor-
waarden en een geharmoniseerd so-
ciale-zekerheidsstelsel. De vakbon-
den klagen dat daaraan tot nog toe
nauwelijks aandacht is besteed.De
door Thatcher verfoeide 'Europese
NV' met EG-medezeggenschapsre-
gels staat uit vrees voor ruzie niet op
de agenda. Als even problematisch
geldt het gelijktrekken van de ver-
schillende sociale-zekerheidsstel-
sels. Een vage verklaring hierover
van de regeringsleiders, is alles wat
verwacht wordt.

Protectionisme
Kiest men als Europese norm een
gemiddeld niveau, dan zullen de
landen met goede sociale voorzie-
ningen (zoals Nederland) 'omlaag'
moeten, wat zij niet willen. Het fors
optrekken van hun sociale voorzie-
ningen is voor de arme, zuidelijke
EG-landen echter onbetaalbaar.

Wel komt er een tekst diebedoeld is
om de handelspartners van de EG
(vooral de VS en Japan) ervan te
overtuigen dat de EG na '1992' geen
protectionistisch bolwerk wordt.

Japanse en Amerikaanse bedrijven,
die gevestigd zijn in Europa, krijgen
straks immers dezelfde faciliteiten
op die vrije EG-markt als de Euro-
pese.

De EG is verdeeld over de vraag of
van de VS en Japan dezelfde open-
heid geëist moet worden. Neder-
land, en Engeland en Duitsland,
eisen niet zon strikte wederkerig-
heid, Frankrijk en de zuidelijke lan-
den daarentegen wel. Den Haag ziet
liever dat Europese bedrijven in die
landen dezelfde rechten krijgen als
de nationale bedrijven. Vooral in Ja-
pan is dat vaak niet het geval.
Tenslotte wordt ook gepraat over de
houding van de EG tegenover Oost-
Europa. De Gemeenschap heeft dit
jaar de diplomatieke en economi-
sche betrekkingen met de Sovjet-
unie en haar bondgenoten opge-
waardeerd, maar een duidelijke vi-
sie op die relatie met Oost-Europa
ontbreekt nog.

Tot nog toe doet iedereen maar wat
op eigen houtje. Dat bleek afgelo-
pen maand toen achtereenvolgens
Italië, West-Duitsland en Frankrijk
de Sovjets voor miljarden aan lenin-
gen toezegden, zonder daar voor-
waarden op handelsgebied aan te
verbinden. Dat staat een gemeen-
schappelijke benadering van Oost-
Europa, ook op politiek terrein, in
de weg.

Files
Het hoofdwegennet zal zodanig
worden aangepast dat tussen de
40 belangrijkste centra van ons
land een rechtstreekse verbin-
ding komt. De files op deze we-
gen moeten in 2010 met tweeder-
de zijn afgenomen. Tegelijkertijd
zal het spoorwegnet zodanig

worden geconstrueerd dat tus-
sen negen steden of groepen van
steden per trein met hoge snelhe-
den kan worden gereden. Tot
deze steden behoren Amster-
dam, Rotterdam, Utrecht, Den
Haag, Eindhoven, Maastricht,
Groningen, Arnhem en Nijme-
gen. Door deze verhoging van
snelheid en betrouwbaarheid
van de trein zullen. volgens de
minister binnen het stadsgewest
alle belangrijke werkgebieden
binnen 45 minuten met het open-
baar vervoer bereikbaar zijn.

De in het verleden opgelopen
achterstanden bij verbetering en
onderhoudvan de vaarwegen zal
versneld worden ingelopen.
Hierop heeft de Tweede Kamer
al geruime tijd aangedrongen.
Op de hoofdtransportassen voor
het goederenvervoer over water
zal duwvaart met vier bakken
worden toegestaan. Op de route
Rijnmond-Duitsland zal met zes
bakken kunnen worden gevaren.
De luchthaven Schiphol zal een
goede aansluiting krijgen op het
stadsstedelijk openbaarvervoer-
net van Amsterdam. Dan zullen
minder mensen per auto naar
Schiphol gaan, waardoor Schip-
hol beter bereikbaar wordt.

Smit-Kroes wil ook projecten in
de informatica stimuleren, zoals
telewerken, telewinkelen en
zelfs teleleren. Zij meent dat dit
alles samen kan leiden tot min-
der verkeer in de spitsuren. Het
rijk zal deze ontwikkelingen met
experimenten en aanloopsubsi-
dies ondersteunen.
Al eerder heeft hetkabinet beslo-
ten vanaf 1990 jaarlijks maxi-
maal 325 miljoen gulden extra
voor de uitvoering van dit ver-
keers- en vervoerbeleid te beste-
den. Het grootste deel van het
bedrag zal gaan naar extra inves-
teringen in de aanleg en verbete-
ring van het openbaar vervoer.
In de komende 20 jarenzal in het
openbaar vervoer ruim 12 mil-
jard gulden extra worden geïn-
vesteerd.

" MINISTER
SMIT-KROES

telewerken en telewinkelen

Voorrang voor zakelijk verkeer en openbaar vervoer

Terugdringen autogebruik
centraal in structuurnota

Van onze parlementsredactie
ÖEN HAAG - Rond 2010

het autoverkeer tij-
de spitsuren in de ver-

stedelijkte gebieden met
»J% zijn teruggedrongen,

Smit-K-roes (Ver-

der en Waterstaat) wil dit
door verbeteringpan het openbaar vervoer

**n verhoging van de kostenan het autorijden. Op het
We gennet zal het rekenin-
grijden worden ingevoerd.
{~e tarieven voor het ge-
ruik van de wegen zal naar

Plaats en tijdstip verschil-

ll staat in de Structuurnota
erkeer en Vervoer die de minis-

p
r naar de Tweede Kamer heeft

jonden. In deze nota staan alle.. aatregelen die de komende
'er>tallen jaren genomen moeten
Lorden om zowel het autover-
beer, het vervoer over de weg,
P er rail, per schip en door de
fj^t optimaal te kunnen laten

Bovendien wil de
J*I'nister door technische ingre-
r^ï in zowel personen- als

de uitstoot van
f°°r het milieu schadelijke stof-_*_n snel terugdringen. De minis-
S jfgaat er van uit dat door de uit-
J°°t dankzij deze maatregelen
,? 2010 met 75 procent zal zijn te-uëgebracht.

Tegelijk met het terugdringen
van het autoverkeer wil Smit-
Kroes alle belangrijke centra per
openbaar vervoer bereikbaar
maken. Treinen moeten tussen
de grote steden met een snelheid
van 160 tot 200 km/uur gaan rij-
den en tussen kleinere steden
met een snelheid van 140 tot 160
km/uur.
Andere maatregelen in dit ver-
band zijn a) verbetering van het
openbaar vervoer bij knooppun-
ten, b) invoering van een kosten-
verhoging voor het personenau-
togebruik, die afhankelijk wordt
van plaats en tijd, c) stringent
parkeerbeleid, en d) stimuleren
van het fietsgebruik.
Om het goederenvervoer over de
weg te verminderen wil de mi-
nister het vervoer per spoor en
per schip stimuleren. Door deze
keuzen en maatregelen ter sti-
mulering van een grotere effi-
ciency van het vrachtautoge-
bruik zal volgens de minister een
beperking van de groei van het
aantal vrachtautokilometers
worden bereikt.

binnen/buitenland

Nog te veel lidstaten handelen op eigen houtje

EG-top wil moeilijke
discussies mijden

Van onze correspondent

pSSEL/RHODOS - „Het huis is op orde," zei president De-
fs van de Europese Commissie onlangs over de staat waarin

KEG zich bevindt. Hij riep de Europese regeringsleiders op
fiiet opnieuw een rommeltje van te maken. Hij vindt dat de

/opese topconferentie van eind deze week op het Griekse
■fnd Rhodos een harmonieuze bijeenkomst moet worden,
Nr de zegeningen van de Europese eenwording worden ge-
ld.

■^n als het migrantenbeleid, de
'Mennen van verafgelegen eilan-
K de bescherming van het Euro-
*e milieu en het mediabeleid zijn

'angrijk, maar zij zullen de rege-
Sschefs niet uit de slaap houden._ indien heeft de EG eindelijk fi-
deel orde op zaken gesteld, lrj-
-1 de landbouwuitgaven onder
>troie en nadert het Europa zon-

k' grenzen van 1992 met rasse
_Feden.

" MARGARET THATCHER
...knuppel in hoenderhok... " JACQUES DELORS

...positive balans...

Onthulling van Onthulling van Moedjahedien:

'Chomeini gaf bevel
tot 5000executies'

Van de redactie buitenland
NICOSIA - De Iraanse ver-
zetsbeweging Moedjahedien e
Chalq heeft verklaard dat in
Iran sinds augustus meer dan
5000 politieke gevangenen zijn
geëxecuteerd. Volgens de
Moedjahedien zijn de execu-
ties uitgevoerd in opdracht
van ayatollah Chomeini. De

verklaring, die per telex uit
Bagdad werd verstuurd, kon
niet van onafhankelijke zijde
worden bevestigd. Maar
maandag had het Iraanse pers-
bureau IRNA bekendgemaakt
dat zes geestelijken en drie an-
deren eerder deze maand te-
recht waren gesteld na hun be-
rechting voor 'verschillende
vergrijpen.

Ook de Verenigde Naties hebben
eerder deze maand een rapport ge-
publiceerd waarin staat dat in Iran
'een golf van executies' van opposi-
tieleiders heeft plaatsgevonden na-
dat de wapenstilstand met Irak was
gesloten.

Volgens dissidenten zijn de execu-
ties een gevolg van de machtsstrijd
die in de acht jaar oorlog met Irak
onderdrukt was. Maar na het be-
stand van 20 augustus is de machts-
strijd tussen de radicale en de gema-
tigder groeperingen weer opgelaaid.

De hoofdrolspelers zijn Chomeini's
opvolger ayatollah Montazeri en de
machtige parlementsvoorzitter Raf-
sanjani. De jongste executies zou-

den deel uitmaken van een systema-
tische campagne van Rafsanjani's
factie om de aanhangers van Monta-
zeri uit te schakelen.

Rivalen
Montazeri en Rafsanjani zijn eikaars
rivalen sinds december 1986, toen
Mehdi Hashemi, een schoonzoon
van Montazeri's broer en voorstan-
der van de harde lijn, de geheime
contacten van Rafsanjani met de VS
onthulde. Hashemi werd berecht
wegens verraad, terrorisme en ont-
voering, en in opdracht van Rafsan-
jani geëxecuteerd.

Zijn dood werd beschouwd als eer
belangrijke overwinning voor Raf
sanjani en als een blijk van zijn toe-
nemende macht. Tot de mensen die
eerder deze maand werden geëxe-
cuteerd, behoorde ook Omid Naja
fabadi, een oud-parlementslid, die
gelijk met Hashemi werd gearres-
teerd.

Volgens de Moedjahedien houdt
ook de dood van oud-minister van;
Volksgezondheid Kazem Sami, die
vorige week werd doodgestoken,
verband met de machtsstrijd.

Gratie RAF-lid
MAINZ - Een extreem-linkse West-
duitser die het terrorisme heeft af-
gezworen, heeft gisteren gratie ge-
kregen nadat hij eerder tot levens-
lang veroordeeld was wegens een
bankoverval waarbij een politieman
het leven liet.
Manfred Grashof (42) komt in maart
1989 vervroegd vrij op grond van
een besluit van premier Bernard
Vogel van de deelstaat Rheinland-
Pfaltz.

Griekenland: EG
moet Arafat
uitnodigen

Van de "redactie
buitenland

MADRID - De
Griekse regering
wenst dat de EG-top-
conferentie op Rho-
dosPLO-voorzitter,
Yassir Arafat, uitno-
digt om op later tijd-
stip zijn standpun-
ten tegenover de mi-
nisters van buiten-
landse zaken uit te
leggen. Dit heeft de
Griekse minister van
buitenlandse zaken,
Karolos Papoulias,
in een interview met
het Spaanse dagblad
El Pais verklaard.

De Griekse minister
verzekerde dat zijn
land zou kunnen

overgaan tot erken-
ningvan de onafhan-
kelijke Palestijnse
staat, indien de
Twaalf geen vooruit-
gang boeken inzake
de Palestijnse kwes-
tie. „Het Griekse
voorzitterschap (van
de EG) wenst met
name dat de EG op
actieve wijze deel-
neemt aan het pro-
ces met het doel een
regeling te vinden|

voor het probleem in
het Midden-Oosten,"
onderstreepte Pa-
poulias.
Volgens Papoulias
hebben de VS een
„politieke fout" be-
gaan door te weige-
ren Arafat een inreis-
visum te verlenen
om de Algemene
Vergadering van de.
Verenigde Naties in
New Vork bij te wo-

| nen.
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(ADVERTENTIE)

KIJKSHOP... I
STERKINHUISHOUDEN

KOFFIEZETTER , - r—.
Schakelt - _ L>. H..,H.:^^ i

"ê BLACKSDECKER ,

LICHTGEWICHT CTRIJKIJZEI__Jg_r-- ~~~~~^Z^Met dubbele „^llÉïu'^^-" " _^-sg^;Siil^\ \
stoomstoot en sproei. «-__j_U---—~j£Z-~-~~^F*^ \ \ \Beveiligd tegen over- / — p***^ \ t

Black & Deckerprijs 124,- ’ ’ V \W^;||
v
t|T*_- |^ V

Kijkshopprijs / / ,»,,, \ «*** r --V \

00-£ rr,'g^

(ADVERTENTIE)

KIJKSHOP STERKINBEELD
' PIIIHII ■'■

[ "&è_3 "' _J r^n |
1 i ' -—i

FRONTECH DRAAGBARE KLEUREN TELEVISIE
8 Druktoets-voorkeuzezenders met indikatie met ingebouwde
frontluidspreker. Vermogen 2,5 Watt.
Met volume en toonhoogte regelaar. Kleur, helderheid en
kontrastregelaar.

" (ADVERTENTIE)

WIE
WEET HOE DIT

UITPAKT!

Een cadeau uitkiezenkan heel moeilijk zijn. Zeker als je een beetje verrassend uit de hoek wilt komen.

Geef daarom eens een staatslot cadeau. Je weet nooit hoe 't uitpakt. Tegenover 2 miljoen loten staan

namelijk ruim 1 miljoen prijzen. Van een tientje tot hethalfmiljoen. Permaand is erzon 33 miljoengulden

Z" MÉÉRKANS IN DE STAATSLOT-RU S*

Limburgs dagblad



"De enige vlaai die sinds '63 bij ons binnen
mag Romen is de ambachtelijke vlaai"
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Het is jammervoor al die gewone vlaaien, maar soms moet je een beetje streng Grote mwCtX ■- 'zijn. Bij Jan Linders mogen sinds 1963 alleen echt ambachtelijke vlaaien ottifeazCMU&Uli 027 cm #3U ELITTA: , . t^a^S Bö
binnenkomen. En dat geldt eveneens voor de kadetjes, 't volkbren, de appel- Bespoten met verse slagroom. Ë Olfi(llWiCd-zaß|€d "ïa**ii^*^*l

flappen en deroomboterkoek. Want ook voor de brood- en banketafdeling in onze jo^jubileumprijs: ■" vooniiter "
Pï_H-IrS!iSr^ 1 gr."; , . „ ,_. n . _i ai oer- ——- Pak a3O stuks 1.bil Kak aju stuks i .-70

winkels is alleen t allerbeste goed genoeg. Al 25 jaar. ; - ; - Jji^ o___f /Vt/e/to -rfjj^. AAAls het om dekwaliteit van brood en banket gaat, is Jan Linders nog steeds lekker ZuifoeKae tMWIJuUIt r^ee^e «^» X_J rweede j^^ U%i
ouderwets. Daar mag geenfabriekswerk aan te pas komen, nee... dat moet _J_S^^S^KSS vfa

pa/r pa

knapperig en ovenvers zijn. Gemaakt volgens 't eerlijke, onovertroffen recept van Z'XfolmXol7e^lceTerd
tNWf W*J\J * ft____rfff9nff!f^____i

gisteren. In onze winkels vindt u dan ook brood en banket van heel grote klasse. ± 1050 gram &45 rf^ï^- ■ « -_E___3____SB-i-3^#^^\l -_U-k_-M-__u__l
Ambachtelijk handwerk, met zorg bereid en regelrecht uit de oven. Kortom gewoon jubileumprijs: %Sl^P *^ van melle *^^^ klok
geweldig lekker. Toch betaalt u bij JanLinders zeker niet meer danbij 'n ander. AAiiJ_^-liP/ï_ii aram

Mtcjifed toefen Ml|ö& HogC&wl*»&_**#
Zodat we in deze Jubileum Weken'n beetje trots mogen zeggen: ■ JJanlosT,r'/MkOTtos'^S2 _§ 2kii06.49
Bij Jan Linders krijgt val 25 jaar 't allerbeste voor een vriendelijke prijs. S^ISL 1.49 |pg kloksop^0"

Let op het Jubileum Menu Spaar voor het gratis DEZE WEEK: in alle filialen joöcjubileumprijs: f # f^ecy e jWÉftfc m&#. è 500/77^L| 1W
van deze week 25,- Jubileum Pakket! ook vrijdag koopavond! — paka m_Wg_t; _r«Vt ItULvWitte, ronde sra//e/7 #^ |\TWl^^^
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Enquête onder hoger personeel elektronicafabrikant
'Reorganisaties Philips
everden amper iets op'

NöHOVEN -Het overgrote deelvan het kaderpersoneel bij
Wips is van mening dat de reorganisaties van de afgelopen
kn voor het bedrijf en de werknemers nauwelijks of geen
[beteringen hebben opgeleverd. Dat blijkt uit een onder-
& dat is uitgevoerd in opdracht van de Federatie van Hoger
Wips Personeel (FHPP).

ikaderleden vinden ook dat zef°ldoende worden geïnformeerd
r de noodzaak om te reorganise-
len de bedoelingen die Philips er
f heeft. Verder zijn ze in meer-
"eid van mening dat de onderne-
fgsraad en de bonden weinig in-
£d kunnen uitoefenen op het ver-
P van het reorganisatieproces.
f 1 de enquête namen zowel leden
Netleden van de FHPP dccl.

; de ondervraagden had 60 pro-
al eens een reorganisatie mee-

maakt.
1 °P de elf kaderleden vindt dat
°f zij er daarbij voor wat betreft
functieniveau op achteruit is ge-
J- Daar staat tegenover dat een
cle acht medewerkers juist vindter sprake is van een verbetering.

Sens bestuurdermr. W. ter Welle
et niet verwonderlijk dat in het
leden nogal wat reorganisaties
philips zijn mislukt. „Philips

heeft zijn werknemers in onvol-
doende mate duidelijk kunnen ma-
ken waarom er moet worden gereor-
ganiseerd en welke gevolgen dat
heeft voor de werkomstandigheden
van het personeel. Hoe lager de ka-
derfunktie, hoe minder men er van
weet. Dat is verontrustend. Een
reorgansatie is gedoemd te misluk-
ken als dienietvoldoet aan een aan-
tal normen en verwachtingenbij het
personeel", aldus Ter Welle.
Dat heeft er naar zijn mening toe ge-
leid dat in het verleden bij verschil-
lende bedrijfsonderdelen van Phi-
lips alweer een nieuwe reorganisa-
tie moest worden aangekondigd,
terwijl de vorige nog maar nauwe-
lijks was afgerond.

Overigens is hij het niet eens met de
opvatting van veel kaderleden dat
de bonden nauwelijks invloed kun-
nen uitoefenen op het verloop van
het reorganisatieproces. „Ik preten-
deer dat we wel degelijk invloed uit-
oefenen. We zijn er echter kennelijk
niet in geslaagd om dat ook aan
onze leden duidelijk te maken. Dat
betekent dat het ook intern bij ons
schort aan goede communicatie. We
moeten onszelf in detoekomst beter
verkopen".

Robot bezorgt
cassettetapes

t^JpEN -Het Centraal Reken-
fl?tituut van de Rijksuniversi-
P^ Leiden neemt binnenkort
teerste tape-robot in Neder-Pncj m gebruik Het apparaat
iffft als taak het automatisch
rPnalen, opzetten en wegbren-rn van magneetbandcasset-
r s- Het doet dat 24 uur per dag,
k oïen..dagen per week. De ro-
k?i rÜdt langs kasten waarin

tr n 10.000 cassettes kunnen
°rden opgeslagen. Hij her-ent de cassettes door middel

L n een streepjescode en
aatst ze in cassette-units.

Kwaliteit
De Federatie van Hoger Philips Per-
soneel heeft uit het onderzoek na-
drukkelijk de conclusie getrokken
dat het overleg bij reorganisaties in
de toekomst veel meer gericht moet
zijn op het verbeteren van de kwali-
teit van het werk. „Dat is belangrij-
ker dan de kwantiteit van de werk-
gelegenheid. Praten daarover moet
veel meer verschoven worden naar
de marge van het overleg. Veel es-
sentiëler is de vraag welke toege-
voegde waarde een reorganisatie
kan hebben voor het bedrijf en zijn
werknemers".

Die conclusie vloeit volgens Ter
Welle slechts voor een zeer beperkt
deel voort uit de omstandigheid dat
hoger personeel in het verleden bij
reorganisaties veelal buiten schot is
gebleven.

BEURS-OVERZICHT
Vriendelijk

- Op de Amster-, "ise effectenbeurs trokken
e nsdag een aantal fondsen sterk
a aandacht. Vooral de transport-
Qvri onder leiding van Ned-
jkt, werden sterk gevraagd en
e * okkeren Stork waren gewild.
'to^er 'agen Norit, NKF, Enraf-
iar/^s en Grasso zeer sterk in de

6hi en umts van HAL bleven
6i_ j.e dag uit de notering. Door
eur n misverstand binnen het
c , sgebouw verscheen het bc-. l van HAL, dat zij een investe-
as gaat worden,
e ,anderhalf uur na opening van

"0 j andel op de publicatieborden.
örnvns handelarenblijft de koers-
e y*ng voorlopig moeilijk omdat
'aaMlst rondom de werkelijke
iie« ■ e van de stukken nog lang

ls opgetrokken.

_r,„^edlloyd bestond veel be-
Kge llin8- Oude, maar hardnek-

100l0o Vruchten over interesse van
Hdn8*3 ziJde dreven de koers per
(,e ° "iet fl3 op tot f238,50 nadat
■an f 241 was betaald. Andere
aed Portwaarden deden het ook
>t e'-f 0 steeg Internatio-Müller f 3
Qerir' VOC fl tot f31,70, Pak-
l 2n l '4o tot f98.40, Frans Maas
«l9ntot f 58,50, Furness f 1,50 tot
'^ en Smit f 1 tot f22.

b _ ovd bezette de tweede plaats
'reet °mzetlijst met f41,4 miljoen
'et f i Unilever. Fokker, die hett^j1 1,60 winst op f24,30 ook erg

(*eed kwam op de vierde
)t ls en Stork die f 1,30 vooruit
l«a {iS naar f25 kwam op devijfder{,j, s Opmerkelijk was dat de ge-
lie e"Jke koploper, Koninklijke
va' Pas op de zevende plaats
" fv>J?'J een koerswinst van f 0,80

t_. e 'nternationale aandelen lag
h..er ook weer beter bij met een
Lku an bijna f 2op f 144,60.
y.' 1 boekte f 0,90 bij op f38,60 en
)|,*s vier dubbeltjes op f30,50.
tw oogovens lag vast met een«eVVan fl-80 °P f65,10 op gun-ie Derichten over de staalindus-

OESO: staalmarkt
onverwacht sterk

PARIJS - De staal-
markt van de 24 lan-
den van de OESO
(Organisatie voor
Economische Sa-
menwerking en Ont-
wikkeling) heeft zich
tot nu toe dit jaarvan
een onverwacht ster-
ke kant laten zien. In
de eerste negen
maanden van dit jaar
is de produktie van
staal ongeveer tien
procent groter ge-
weest dan in dezelf-
de periode van vorig
jaar. In het eerste
kwartaal was de pro-
duktie het grootst
sinds begin 1981, zo
schrijft de OESO in
een rapport over de
staalmarkt.

Verder blijkt dat de
export van de
OESO-landen ver-
moedelijk kleiner is
geworden. Dat bete-
kent dat de toene-
mingvan de produk-
tie verband houdt
met een groei van
het verbruik in de
OESO-landen zelf.
De organisatie in Pa-
rijs schat de toene-
ming van het ver-
bruik op elf procent.
Dat er meer staal is
verbruikt kan voor
een deel worden toe-
geschreven aan aan
de toenemingvan de
economische bedrij-
vigheid. Ook zijn de
voorraden vermoe-
delijk uitgebreid en

dat kan gevolgen
hebben voor de
vraag naar staal in de
nabije toekomst, ze-
ker omdat sommige
OESO-landen over
buitensporig grote
staalvoorraden be-
schikken. De OESO
verwacht evenwel
dat de vraag naar
staal in de komende
maanden groot zal
blijven.

De EG-landen pro-
duceerden in de eer-
ste drie kwartalen
negen procent meer
staal. Uit voorlopige
gegevens blijkt dat
de uitvoer weinig is
veranderd en dat de
import, die in 1987
goed was voor 11,6
procent van de
markt, iets groter is
geworden.

Last van spanningen door de werkdruk? In Tokio kun je
dan een Toeki-salon binnenlopen en plaats nemen in zoge-
heten opfriscapsule. Die is namelijk speciaal ontworpen om
stress te verminderen. Dat gebeurt door het afspelen van
een bandje met natuurgeluiden zoalsfluitende vogeltjes en
bruisende golven.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs

Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 84,40 84,40
Ahold 84,40 85,50
Akzo 142,70 144,50
A.B.N. 40,80 41,10
Alrenta 162,40 155,90 d
Amev 52,10 52,20
Amro-Bank 76,20 76,50
Ass. R'dam 139,00 139,20
Bols 141,00 141,00
Borsumij W. 106,00 107,50
Bührm.Tet. 55,00 55,00
C.S.M.eert. 60,20 61,90
Dordtsche P. 203,80 205,20
Elsevier 58,70 59,30
Fokker eert. 22,70 24,30
Gist-Broc. c. 39,00 40,30
Hemeken 138,50 140,80
Hoogovens 63,30 65,10
Hunter Dougl. 73,00 b 75,20
Int.Müller 62,10 65,00
KLM 37,70 38,60
Kon.Ned.Pap. 41,80 42,20
Kon. Olie 222,10 222,90
Nat. Nederl. 61,50 62,30f
N.M.B. 180,50 f 178,80
Nedlloyd Gr. 225,50 238,50
Nijv. Cate' 72,20 73,00
Océ-v.d.Gr. 260,00 263,00
Pakhoed Hold. 97,00 98,40
Philips 30,10 30,50
Philips divB9 - 28,40
Robeco 94,20 94,70
Rodamco 154,40 154,50
Rolinco 89,30 89,80
Rorento 60,20 60,30
Stork VMF 23,70 25,00
Unilever 112,30 113,40
Ver.Bezit VNU 86,50 86,40
VOC 30,70 31,70
Wessanen 80,30 81,00
Wolt Kluwer 148,30 149,50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 27,10 27,20
ACF-Holding 52,50 52,70
Ahrend Gr. c 147,00 148,00
Alg.Bank.Ned 41,50 41,80
Asd Opt. Tr. 22,90 22,90
AsdRubber 8,00 7,90
Ant. Vertï. 340,00
Atag Hold c 59,00 59,20
Autlnd.R'dam 55,00 55,00
BAM-Holding 213,00 213,00
Batenburg 62,70 62,70
Beers 112,00 111,00
Begemann 53,90 53,80
Belindo 422,00 422,00
Berkei's P. 4,60 4,80
Blyd.-Will. 21,30 22,00
Boer De, Kon. 250,00 251,00
de Boer Winkelbedr. 57,50 58,50
Boskalis W. 9,20 9,35
Boskalis pr 7,60 7,60
Braat Bouw 899,00 899,00
Burgman-H. 2950,00 2950,00
Calvé-Delft c 738.00 743.00

Calvépref.c 4150,00 4150,00
Center Parcs 55,30 55,70
Centr.Suiker 60,20 61,40
Chamotte Unie 10,30 10.20
Cindu-Key 98,50 99,50
Claimindo 409,00 409,00
Cred.LßN 63,50 64,50
Crown v.G.c 65,00 67,50
Desseaux 178,30 178,30
Dordtsche pr. 202,00 203,50
Dorp-Groep 40,50 40,50
Dorp v.div.B9
Econosto 165,00 167,50
EMBA 106,00 120,00bEnraf'N.c. 40,50 44,00
Eriks hold. 275,50 278,00.
Frans Maas c. 56,30 57,50
Furness 59,70 61,20
Gamma Holding 58,00 58,20
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 24,60 25,00
Geveke 34,20 34,10
Giessen-de N. 79,00 79,00
Goudsmit Ed. 137,00 137,50
Grasso'sKon. 72,00 77,00 b
Grolsch 107,20 106,80
GTI-Holding 140,00a 140,50
Hagemeyer 69,00 69,20
H.B.G. 164,50 164,50
HCSTechn 11,90 12,00
Hein Hold 119,00 120,70
Hoek's Mach. 141,00 140,50
Holdoh Hout 438,00 438,00
Holec 14,60 14,50
H.A.L.TV. b _ 1193,00
Holl.Am.Line 1198,00
HeinekenHld 119,00 120,70
Holl.SeaS. 1,40 1,38
Holl. Kloos 281,00 282,00
Hoop en Co 11,00 10,80
Hunter D.pr. 2,00
ICA Holding 17,00 17,00
IGB Holding 31,50 32,00
IHCCaland 17,00 17,30
Industr. My 148,00 148,00
Ing.Bur.Kondor 598,00 591,00
Kas-Ass. 30,20 30,00
Kempen & Beg. 198,00
Kempen Holding 15,20 15,10
Kiene's Suik. 1220,00 1220,00
KBB 66,00 66,50
KBB (eert.) 66,00 66,00
Kon.Sphinx 60,20 60,70
Koppelpoort H. 248,00 249,80
Krasnapolsky 147,60 147,60
Landré & Gl. 37,00 37,70
Macintosh 40,00 40,00
Maxwell Petr. 551,00 560,00
Medicopharma 60,00 62,80
Melia Int. 5,90 5,90
MHVAmsterdam 17,10 17,40
Moeara Enim 975,00 980,00
M.Enim 08-cert 12660,00 12660,00
MoolenenCo 31,40 31,20
Mulder Bosk. 38,50 ■ 38,50
Multihouse 9,80 9,70
Mynbouwk. W. .408.00 407.00
Naeff 225,00

NAGRON 45,00 45,00
NIB 440,00 441,00
NBM-Amstelland 11,80 12,00
NEDAP 245,50 245,50
NKF Hold.cert. 200,50 208,00
Ned.Part.My 28,30 28,50
Ned.Springst. 7100,00 6925,00
Norit 566,00 593,00
Nutricia 237,00 237,00
Orco Bank c. 79,00 e 79,20
OTRA 387,50 390,00
Palthe 139,50 139,80
Polynorm 86,80 86,80
Porcel. Fles 113,00 113,00
Ravast 52,50 52,50
Reesink 54,50 54,40
Riva 45,10 45,10
Riva (eert.) 45,00 45,00
Samas Groep 52,00 52,00
Sanders Beh. 73,00 73,00
Sarakreek 34,30 34,20a
Schuitema 1051,00 1055,00
Schuttersv. 98,50 98,50
Smit Intern. 21,00 22,40
St.Bankiers e. 24,50 24,60
TelegraafDe 353,50 360,00
TextTwenthe 203,00 202,00
Tulip Comp. 67,00 68,50
Tw.Kabel Hold 105,50 106,30
Tw. en Gudde 95,00
Übbink 76,50 77,50
Union Fiets. 16,70 16,60
Ver.Glasfabr. 204,00 204,00

'Verto 59,70 60,00
Volker Stev. 40,70 40,50
Volmac Softw. 81,60 82,70
Vredestein 17,20 17,20
VRG Gem.Bez. 157,50 156,60
WegenerTyl 151,00 154,30
Westlnvest 17,80 18,00
Wolters Kluwer 148,50 149,50Wyers 56,50 56,50

Beleggingsinstellingen
ABN Aand.f. 63,50 64,40
ABN Beleg.f. 51,80 51,40
Aldollar BF $ 20,50 20,50
Alg.Fondsenb. 207,00 208,00
Alliance Fd 10,50 10,20
Amba 40,80 40,80
America Fund 239,00 248,00
Amro A.in F. 89,40 89,40
Amro Neth.F. 63,10 63,20
Amro Eur.F. 60,80 61,00
Amvabel 93,90 93,50
AsianTigersFd 50,00 50,00
BemcoAustr. 61,80 61,80
Bever Belegg. 25,80 25,80
BOGAMIJ 115,20 114,50
Delta Lloyd 37,00 37,50
DPAm. Gr.F. 20,40 20,50
Dp Energy.Res. 32,00 32,00
Eng-H011.8.T.1 1120,00 1120,00
EMF rentefonds 68,60 68,70
Eurinvest(l) 105,00 105,00
Eur.Ass. Tr. 5,00 5,00
EurGrFund 47,00 47,30

Hend.Eur.Gr.F. 143,50 144,00
Henderson Spirit 64,70 65,50
Holland Fund 56,00 57,00
Holl.ObLFonds 121,00 121,40
Holl.Pac.F. 97,00 98,70
Interbonds 595,00 595,00
Intereff.soo 28,40 30,70
Intereff.Warr. 205,00 209,50
JapanFund 35,70 36,60
MX Int.Vent. 62,50 62,50
Nat.Res.Fund 1230,00 1235,00
NMBDutch Fund 31,20 31,40
NMB Oblig.F. 36,40 36,40
NMBRente F. 101,40 101,40
NMB Vast Goed 36,00 36,00
Obam, Belegg. 179,70 181,90
OAMF 14,75 14,75
Orcur.Ned.p. 47,50 47,50
Rentalent Bel. 1356,60 1356,30
Rentotaal NV 31,00 31,00
Rolinco cum.p 99,50 99,50
Sci/Tech 17,35 17,50
Technology F. 17,00 17,00
Tokyo Pac. H. 238,00 236,50
Trans Eur.F. 62,60 63,00
Transpac.F. 489,00 490,00
Uni-Invest 116,00 116,00
Unico Inv.F. 80,00 79,80
Unifonds 24,30 24,40
Vast Ned 120,30 120,30
Venture F.N. 38,50
VIB NV 84,10 84,10
WBOInt. 73,90 74,20
Wereldhave NV 202,80 202,00

Buitenlandse obligaties
B%EEGB4(I) 107,00 107,00
3>/2 EngWarL 35,70 36,50
5% EIB 65 100,00 100,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 33,00 33,50
Amer. Brands 55,00 55,50
Amer. Expres 26,20 27,00
Am.Tel.& Tel. 29,20 29,00
Ameritech 91,70 92,50
Amprovest Cap. 127,00 128,00
Amprovest Ine. 230,00- 230,00
ASARCO Ine. 26,50 26,20
Atl. Richf. 80,80 79,70
BAT Industr. 4,27 4,35
Bell Atlantic 69,70 70,50
BellCanEnterpr 38,00 38,20
Bell Res.Adlr 1,40 1,50
Bell South 37,60 40,10
BET Public 2,22 2,26
Bethl. Steel 20,60 20,60
Boeing Comp. 60,90
Chevron Corp. 45,50
Chrysler 25,00 24,90
Citicorp. 25,00 25,30
Colgate-Palm. 43,20 43,30
Comm. Edison 32,00 32,00
Comp.Gen.El. 398,00 398,00
Control Data 18,00 17,20
Dai-IchiYen 3130,00 3200,00

Dow Chemical 83,80 84,00
Du Pont 80,60 81,25
Eastman Kodak 44,50 44,70
Elders IXL 3,62
Euroact.Zw.fr. 227,00 227,00
Exxon Corp. 42,50 43,00
FirstPaclnt 1,30
Fluor Corp. 19,90 20,25
Ford Motor 49,80 51,20
Gen. Electric 43,80 44,60
Gen. Motors 82,20 83,70
Gillette 32,00 32,80
Goodyear 47,50 48,00
Grace & Co. 25,50 25,40
Honeywell 60,20 59,70
Intßus.Mach. 118,00 119,20
Intem.Flavor 46,40 46,60
Intern. Paper 43,50 43,50
ITT Corp. 49,10 49,80
Litton Ind. 72,20 72,00
Lockheed 39,50
Minnesota Mining 59,00 60,50
Mobil Oil 44,00 44,00
NewsCorpAuss 11,00 11,00
Nynex 65,50 66,10
Occ.Petr.Corp 25,70 26,00
Pac. Telesis 30,20 30,70
P.& O. (f 6,00
Pepsico 39,00 40.00
Philip Morris C. 95,10 95,90
Phill. Petr. 19,70 19,20
Polaroid 35,00 36,00
Privatb Dkr 235,00
QuakerOats 51,00 50,30
RJR Nabisco 89,00 91,00 b
StGobin Ffr 535,00 533,00
Saralee 44,50 44,50
Schlumberger 33,30 32,80
Sears Roebuck 39,80 40,30
Southw. Bell 39,50 40.30
Suzuki (yen) 753,00 759,00
Tandy Corp. 41,20 42,00
Texaco 46,50 47,40
Texas Instr. 35,20 35,80
T.I.P Eur. 1,61 1,60
ToshibaCorp. 1040,00 1010,00
Union Carbide 25,30 25,80
Union Pacific 61,20 61,00
Unisys 26,40 27,00
USX Corp 27,20 27,50
US West 57,20 57,50
Warner Lamb. 72,90 73,00
Westinghouse 50,80 51,10
Woolworth 51,00 51,20
Xerox Corp. 55,00 55,50

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 44,00 44,00
Am. Home Prod. 148,00 150,00
ATT Nedam 55,00 54,50
ASARCO Ine. 33,00
Atl. Richf. 156,50 155,00
BoeingCorp. 118,00
Can. Pacific 30,00 30,00
Chevron Corp. 93,50
Chrysler 46,50 46,50
Citicorp. 48,00 49,00

Colgate-Palm. 84,00 85,00
Control Data 31,50 30,00
Dow Chemical 163,50 164,00
Eastman Kodak 87,00 88,00
Exxon Corp. 81,10 82,00
Fluor Corp. 38,50
Gen. Electric 83,00 86,00
Gen. Motors 160,50 164,00
Gillette 64,00 66.00
Goodyear 94,00 96,00
Inco 56,50 56,50
1.8.M. 227,50 228,50
Int. Flavors 87,00 87,50
ITT Corp. 94,00 95,00
Kraft Ine 193,00 195,00
Kroger 110,00 111,00
Lockheed 77,00
Merck & Co. 106,00 105,00
Minn. Min. 114,00 117,00
Pepsi Co. 76,00 75,50
Philip Morris C. 183,00 184,00
Phill. Petr. 36,50
Polaroid 67,00 70,00
Procter & G. 152,00
Quaker Oats 100,00 100,00
Schlumberger 65,50 64,00
Sears Roebuck 76,00 76,00
Shell Canada 61,00 61,50
Tandy Corp. 78,50 81,00
Texas Instr. '66,50 68,50
Union Pacific 119,00 120,00
Unisys Corp 50,00 51,50
USX Corp 54,00 53,50
Varity Corp 4,00
Westinghouse 98,00 98,10
Woolworth 98,50 98,10
Xerox Corp 104,00 104,00

Certificaten buitenland
Deutscheß. 505,00 511,00
Dresdner B. 293,00 295,00
Hitachi(soo) 1200,00 1200,00
Hoechst 293,00 296.00
Mits.El.(soo) 400,00 400,00
Nesüé 7100,00
Siemens 470,00 475,00

Warrants
Akzo 34,70 35,30
AMRO warr. 5,10 5,10
Asia Pac Gr F. 4,80 4,90
Bogamij 10,10
Falcons Sec. 12,35 12,20
Honda motor co. 2275,00 2285,00
K.L.M. 85-92 117,00 118,00
Philips 85-89 39,00 37,00
St.Bankiers a 2,90 2,90
St.Bankiers b 3,60 3,70

Euro-obligaties & conv.
10'AAegon 85 102,70 102,70

Aegon warr 14,70 14,70
10/2ABN 87 97,75 97,75

'13Amev 85 98,75 98,60
13Amev85 98,30 98,30

10Amev85 102,50 102,00
HAmevB6 99,30 99.30
14'AAmro87 99,75 99,75
13 Amro-BankB2 102,30 102,30
10/2Amro 86 97,50 97,50
10 Amro 87 97,50 97,40
53AAmro86 101,10 101,10
Amro Bank wr 23,80 23,80
Amro zw 86 70,75 70,90
9 BMHecu 85-92 102,50 102,50
7 BMH 87 98,25 98,25
HCCRaboB3 103,30 103,30
9 CCRabo 85 105,70 105,70
7 CCRabo 84 108,30 108,30
lO'/aEEG-ecu 84 101,30 101,30
93AE18-ecu 85 106,75 106,75
12/2 HIAirLF 95,50 95,50
12 NIB(B) 85-90 103,00 103.00
11'ANGU 83 104,70 104,00 a
10 NGU 83 102,00 102.00
2'A NMB 86 86,90 86,40
NMB warrants 29,10 29.60
83A Phil. 86 96,00 95.00
63A Phil.B3 94,75 94,75
14'AUn.Becumy 86 99.00 99,00
12'AUnil. 98,00 92,00 b
43A Akzo 69 207,00
s/2 Amro 69 398,00 394,50
53A Gist 69 440,00 450,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand 5,30 5.30
Bredero eert. 1,50 1,50
11 Bredero 1,20 1,20

Breev. aand. 9,80 9,80
Breev. eert. 8,50 8,60
LeidscheWol 2,00 2,10
LTV Corp. 2,40 2,40
Rademakers 29,00 29,00
RSV. eert 1,75 1.85
7'/aRSV 69 100,00 100,20

Parallelmarkt
Alanheri 15,20 15,10
Berghuizer 45,00 48,00
Besouw Van e. 36,30 36,30
CBOblig.F.l 101,80 101,90
CB Obug.F.2 101,90 101,90
CB Obhg.F.3 103,30 103.40
De Drie Electr. 25,30 25,50
Dentex Groep 27.00 26,50
Dico Intern. 77,20 77.20
DOCdata 31,40 31,30
Geld.Pap.c. 66,30 66,40
Gouda Vuurv e 55,50 55,50
Groenendijk 24,80 25,00
Hes Beheer 196,00 197,20
Homburg eert 3,90 3.90
Infotheek Gr 17,80 17.80
Interview Eur. 7,20 7,20
Inv. Mij Ned. 38,80 38,80
KLM Kleding 24,70 24,80
Kuehne+Heitz 25,00 24.90
LCI Comp.Gr. 32,30 32,30
Melle 280,50 280.00

Nedschroef 61,00 63.00
Neways Elec. 8,50 8,30
Pie Med. 10,50 10,60
Simac Tech. 15,10 14.50
Text Lite 5,70 5.60
Verkade Kon. 287,00 285,00
Weweler 74.10 74,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k

abn p jan 45,00 344 4,30 4,00
abn p jul 45,00 345 5,70 5,50
akzo c jan 140,00 508 6,90 8,50
akzo c jan 150,00 611 2,80 3.70
akzo c jan 160,00 215 1,20 1,50
akzo c apr 140,00 114 12,00 13,00
akzo e apr 150,00 179 7,00 7,90
akzo c apr 160,00 364 3.90 4.40
akzo p jan 140,00 162 2,90 2,40
akzo p jan 150,00 171 8,90 a 7.60
akzo p apr 140,00 117 6,00 4,80
eoE e dcc 240,00 444 2,00 3,50
eoE c jan 235,00 225 7,60 9,70
eoE e jan 240,00 169 4,90 6,60
eoE e jan 245,00 356 2,70 4,30
eoE e jan 255,00 210 I,ooa 1,00
eoE e okt 250,00 525 9,00 10,80
eoE p dcc 240,00 121 5,40 3.30i
eoE p jan 250,00 174 14,00 11,20
eoE p feb 230,00 516 5,80 a 4,50
giSt c jan 40,00 124 2,00 2,40
hoog e jan 65,00 351 3,00 4.00
hoog c apr 65,00 143 5,40 6,70
hoog e apr 70,00 147 3,50 4.30
kim c jan 40,00 182 0,90 1,10
kim c 091 40,00 204 6.60 6,90
kim c 092 55,00 118 3,10 3,30
knP e apr 42,50 138 2,80 3,00
nedl c jan 220,00 125 13,00 23,00
nedl e jan 230,00 184 6,60 b 16,80
nedl e jan 240,00 570 3,50 11,40
nedl c jan 250,00 262 3,00 a 7,40
nedl c jan 260,00 144 2.00 a 4.20
nedl e apr 250,00 141 7,50 a 12.80
nedl p jan 210,00 140 2,00 1,40
nedl p jan 220,00 240 6,00 a 2,50
nedl p jan 230.00 217 11,00 a 6,50
natn c jan 65.00 116 1,10 1,10
natn e apr 65,00 361 2,50 2.70
phil e jan 25,00 203 5,40 5,70
phil c apr 35.00 594 0,70 0,80
phil c jul 35,00 542 1,20 1,30
phil e 093 30,00 253 7,30 a 7,30
phil p jan 30,00 320 1,20 1,00
phü p 093 30,00 267 6,20 5,90
olie e jan 220.00 206 7,30 7,70
unil e jan 110,00 134 5,00 5,80
unil e jan 120,00 276 1,50 1,50
voc c jul 35,00 196 I,lob 1,40

a=laten g=bieden+ei-div.
b=bieden h=laten+e«-div.
c=ei-claira k=gedaan+h
d=ei-dividend l=gedaan+g
e=gedaan+bieden vk=slotkoers vorige dag Jf=gedaan+laten sk^slotkoers gisteren

economie

Van Ittersum pleit voor
centrale Europese beurs

jJ^STERDAM - Eén centrale
Europese effectenmarkt is niet
"leen wenselijk, maar zelfs
'°odzakelijjk met het oog op de
toncurrentiepositie van de Euro-

gemeenschappen ten op-
aehte van de Verenigde Staten
f* Japan. De huidige fragmenta-le van effectenmarkten is niet injetbelang van Europese onder-
gingen en beleggers en vormt
ten belemmering voor economi-
!°he groei en werkgelegenheid
>" Europa.

Ïat schrijft de voorzitter van de
Tisterdamse effectenbeurs,

drs B.F. Baron van Ittersum, in
het jongstenummer van het eco-
nomenblad Economisch Statisti-
sche Berichten ESB.
Hij acht drie facetten van groot
belang voor de vorming van één
effectenmarkt. Ten eerste is een
moderne, doelmatig werkende
en betrouwbare technische in-

frastructuur nodig, ten tweede
moet de afdoening van transac-
ties internationaal worden gere-
geld en. ten derde moet regelge-
ving voor de handel in beleg-
gingspapier leiden tot open, be-
trouwbare, efficiënte en concur-
rerende markten.
Zijn internationale status en acti-

viteiten hebben Amsterdam al-
tijd voordeel opgeleverd en Van
Ittersum vertrouwt erop dat dit
zal voortduren naarmate het
„Europa van 1992" naderbij
komt. Amsterdam dient zijn po-
sitie als meest internationaal ge-
oriënteerde markt op het Euro-
pese vasteland te behouden,
maar is als kleine, open markt
extra kwetsbaar voor een ver-
schil in concurrentievoorwaar-
den, vooral ten opzichte van
Londen. Van Ittersum wijst
daarbij op de beursbelasting die
in Nederland geldt.

Architect vergeet
vaak bouwvakker

DEN HAAG - Architecten kun-
nen een grotere bijdrage leveren
aan verbetering van arbeidsom-
standigheden in de bouw. De
meeste architecten denken dat
hunwerk weinig te maken heeft
met zorg voor arbeidsomstan-
digheden. Dit maakt de Stich-
ting Arbouw duidelijk in debro-
chure „Van architect tot arbo-
architect", die gisteren aan mi-
nister Nijpels (volkshuisves-
ting) is aangeboden.

Arbouw streeft naar verbetering
van de arbeidsomstandigheden in
de bouw. In de brochure geven acht
architecten hun visie op de arbo-
zorg van architecten, aangevuld met
direct toepasbare adviezen. Zo
wordt aangeraden het gebruik van
asbest en verven, lijmsoorten en kit-
ten met organische oplosmiddelen
als materialen te schrappen, omdat
ze schadelijk kunnen zijn.

Uit een enquête van Arbouw onder
architecten is gebleken dat welis-
waar 56 procent van hen aandacht
besteedt aan zaken als veilige stei-
gers, keten en een opgeruimde
bouwplaats, maar het merendeel
geeft toe dat dit werk weinig ofniets
te maken heeft met de arbo-zorg.
Facetten van de arbo-zorg die het
werk van de architecten direct ra-
ken komen nauwelijks aan bod, zo-
als planning, tekeningen, materiaal-
keuze, bouwsystemen, maten en ge-
wichten of mechanisatie.

Arbouw-voorzitter ing J. van Dijk
poneerde bij de overhandiging de
stelling „het moet anders in de

bouw". Volgens Van Dijk levert na-
melijk iedere vijf miljoen gulden
bouwomzet één WAO'er en een ver-
liesvan vier manjaren aan ziekte op.
De totale bouwomzetten zorgen om-
gerekend dus voor 8.000 wao'ers per
jaar, aldus VanDijk. Hij noemde het
dan ook „te makkelijk" om de arbo-
problematiek geheel aan de aanne-
mers toe te schrijven. Hij "bepleitte
een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid van opdrachtgevers, architec-
ten, constructeurs, handel en indu-
strie.

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 30-11-1988 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 26.290-/ 26.790;
vorige ’ 26.330-/ 26.830; bewerkt ver-
koop ’ 28.390; vorige ’ 28.430 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 345/ 415 vorige

’ 350/ 420; bewerkt verkoop ’ 460 la-
ten. vorige ’ 460 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 1,90 2,02
Brits pond 3,47 3,72
Belg. frank (100) 5,19 5,49
Duitse mark (100) 110,50 114,50
It. lire (10.000) 14,35 15,75Port. esc. (100) 1,27 1,45
Can. dollar 1,58 1,70
Franse fr. (100) 31,70 34,20
Zwits. fr. (100) 132,25 136,75
Zweedse kr. (100) 31,00 33,50
Noorse kr. (100) 28,50 31,00
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) 46,00 49,00
Joeg. dinar (100) 0,01 0,06lers pond 2,86 3,11
Jap. yen (10.000) 157.50 162,50

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 1,95775-96025
Brits pond 3,6140-6190
Duitse mark 112,735-785
Franse franc 32,990-3,040
Belg. franc 5,3805-3855
Zwits. franc 134,640-690
Japanse yen 160,32-160,42
Ital. lire 15,195-245
Zweedse kroon 32,395-445
Deense kroon 29.245-29,295
Noorse kroon 30,170-30,220
Canad. dollar 1,64725-64975
Oost. schill 16,0290-0390
lers pond 3,0110-0210
Spaanse pes 1,7240-7340
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1,7100-7200
Hongk.dollar 25,05-25,30
Nieuwz.dollar 1,2800-2900
Antill.gulden 1,0825-1125
Sunn. gulden 1,0825-1225
Saudische rial 52,00-52,25
Ecu gulden 2.3405-3455

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP -
CBS-indices over de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979= 100):
algemeen 271,2 274,0
alg.-lokaal 264,7 267,8
internationals 278,3 280,7
industrie 238,9 241,4
scheep/luchtv. 218,2 230,3
banken 333,7 334,9
verzekering 558,7 561,0
handel 449,4 451,8
cbsobl.index 116,8 116,6
rend. staatsl. 6,08 6,10
waarvan 3-5 jr 5,96 5,99
waarvan 5-8 jr 6,13 6,14
waarv.s langst 6,34 6,35
rend. bng-len. 6,42 6,44
rend. banklen. 6,05 6,06

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 144,50(144,50)
Kon.Olie 222,60-222,90(222,90)
Philips 30,50-30,60 (30,50)
Unilever 113,20-113,50(113,40)
KLM 38,50-38,60 (38,60)

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

Begin 2104.91 930.94 184.80 801.59Hoogst 2126.60 944.06 186.46 810.58Laagst 2095.48 926.12 183.74 797.69Slot 2114.51 936.52 185.63 805.58
verhes +12.98 +7.54 +1.18 +5.43
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/s (verdere) automatisering een van uw goedzakelijke

voornemens voor het nieuwe jaar?Kom dan naar Entre!
Winstmogelijkheid 1

Bij aankoop in 1988 (vanaf ’ 10.000,-) bestaat uw eerste winst uit een
gratis onderhoudscontact op de hardware voor de duur van 2 jaren*

Winstmogelijkheid 2
Bij aankoop in 1988 van IBM/PS2 bestaat uw eerste winst uit hoge

inruilprijzen voor uw DOS-PC's van uitsluitend topmerken*
Winstmogelijkheid 3

Bij aankoop in 1988 (vanaf ’ 10.000,-) bestaat uw eerste winst uit gratis
gebruikersopleidingen (8,8% van iedere ’ 10.000- aankoop)*

Bovendien wordt die stap extra gemakkelijk door Entré's bijzonder gunstige
koop-, lease- en huurmogelijkheden, intensieve training, onderhoud en

opmerkelijke nazorg.
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Akerstraat 62, 6411 HC Heerlen, telefoon 045-718815.

Donderdag 1 december 19887
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Deze week de gezellige Sint-koopavonden!



Van onze verslaggever

Infrastructuur
Uit het feit dat de infrastructuur in
de Oostelijke Mijnstreek verbeterd
moet worden en deze hoofdtrans-
port-as van belang is voor verdere
impulsen voor de economie, maar
ook gezien het feit dat het interna-
tionale vrachtverkeer steeds meer
gebruik maakt van deze autoweg,
mag worden afgeleid dat de verbre-
ding van de A-76 enige voorrang zal
krijgen. De ministeriële structuur-
schets is opgesteld voor de periode
tot het jaar 2010.

Al eerder is in Streekgewestelijk
verband aangedrongen op verande-
ringen in de wegenstructuur bij
Nuth. In het Sociaal Economisch
Ontwikkelings Programma van het
Streekgewest staat de autoweg
langs industrieterrein De Horsel in
Nuth genoemd als 'de poort van
Oostelijk Zuidlimburg'.

NUTH/HEERLEN - De toekomstige verbreding van de A-76,
de autosnelweg van Kerensheide naar Heerlen, speelt de ge-
meente Nuth aardig in dekaart. Deze gemeente isnamelijk be-
zig met het opstellen van plannen voor een nieuw oprit van de
autosnelweg naar industrieterrein De Horsel en verbetering
van de reeds bestaande op- en afritten bij Nuth. „Wij zullen ze-
ker inspelen op de nieuwe plannen, zodra we ervan in kennis
zijn gesteld," aldus een woordvoerder van de gemeente.

onhandige op- en afritten naar en
van de autoweg. Daar zijn oplossin-
gen voor in de maak en natuurlijk
zullen wij daarbij rekening houden
met de uitbreiding van de autoweg
tot 6-baans," aldus de gemeente.

Limburg gaat het met name om de
A-76, de autowegvan hetklaverblad
bij Kerensheide naar Heerlen. Dat
stuk heeft namelijk in de strctuur-
schets van het ministerie de status
van hoofdtransport-as gekregen.

Het ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat presenteerde gisteren een
structuurschets waarin staat dat alle
A-autosnelwegen moeten worden
uitgebreid van 4-baans tot 6-baans
wegen. In de regio Oostelijk Zuid-

Inspelend op de verbredingsplan-
nen heeft de gemeenteraad van
Nuth al besloten een aantal wonin-
gen aan deSpoorstraat teslopen. De
oprit voor de autoweg loopt prak-
tisch door deze straat. Door de sloop
van de woningen is er beter te wer-
ken aan een adequate oplossing
voor het probleem, zeker na de ver-
breding.

„Wij zouden graag zien dat er een
nieuwe oprit komt naar het indu-
strieterrein De Horsel, aangezien dit
industrieterrein zeer aantrekkelijk
is en uitgebreid zal worden. Daar-
naast zitten we in Nuth met enkele

Gemeente maaktplannen voor verbetering van op- en afritten

Verbreding A-76
goed voor Nuth

Nijpels naar
vervuilde
wijk Hopel

van onze verslaggever
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Laatste week inschrijving
Inl.: dagelijks van 17.00 " 20.00 uur

DANSSCHOOL DEGENKAMP .
NOBELSTRAAT 16, HEERLEN, 045-714711

strekkingspunt aan de Bokstraat
genomen heeft, zich volgende week
woensdag verantwoordt als dit in-
stituut formeel vertegenwoordigd
is.

Veiligheid
De bewoners zijn van plan het ge-
meentebestuur van Heerlen met de
neus op de feiten te drukken dat de
orde en veiligheid in Heerlerheide
in het gedrang komt met de komsl
van het methadonhuis. „Wij hebber
dit alles al eens meegemaakt, we
weten wat het is om de spuitenrond
je huis te vinden, zo is het allemaal
al eens geweest in de Bokstraat. Ge
lukkig is dat nu afgelopen en dar
krijg je zoiets," aldus één van de
Heerlerheidenaren. Er werd ge
vraagd om fellere protesten. Maar
vooraleerst is Heerlerheidevan plar
volgende week woensdag massaa
aanwezig te zijn op de info-avond

Strip
jnet Meldpunt Anti Discrimi-
\ ltle in Maastricht stelt een be-
'a9 van 500 gulden beschik-
lar voor een verhaal in strip-
"7*l over discriminatie. HetnPverhaal moet een plot heb-n

' het moet actueel zijn en bij
'orkeur enige humor bevatten,
'kst en tekeningen dienen te
?rden verwerkt op4 tot 8 blad-den A4formaat wit papier.
'- strip is bedoeld voor kinde-
-71 lussen 8 en 14 jaar.Het win-
ÏJ*de stripverhaal zal worden
'"ruikt voor eenfolder, die als
*-rlichtingsmateriaal zal die-
-1,1 *ri het basisonderwijs. Een

I,rV beoordeelt de inzendingen,
f vóór 15 januari 1989 moeten
'n ingeleverd. Informatie:\^ Woensdagavond van 20.15
1 22.00 uur S 043-250938.

Mobiel
"roeger kwam de melkboer

7* huis. De bakker, de groen-
igl'' de voddenman, de
r^nmaker, zelfs de kruide-
ler brachten de boodschappen
ln huis en de slager reed ook
""d om de bestellingen weg te
'*ngen. 'Dass war einmal'
_-kt nu vast iemand. Maar
11klopt niet, want niet alleen
1 SRV-man komt aan de deur,
ZlJn nog steeds winkeliers en

■ laatste tijd ook vooral sla-
s die hun klanten thuis be-

'^en. Maar ook instellingen
rf-n nu naar de klant toe in

van dat ze de klant bij
laten komen. Keser Uit-

bijvoorbeeld heeft
mobiel informatiekantoor

*' laatstelijk in Landgraaf,
■Oensbroek en Brunssum te'nden u;as. En het AZM teeer-len gaat nu ook met eenrij-

kantoor door Limburg en
9aat al op heel korte ter-

lJn gebeuren. Dus... in plaats

'ttn groenteen melk, krijg jenuanen en jeziekenfondsbrilletje
n de deur.

Thermen
e liggen er weer, de jaar- I

?arten voor het Thermenmu- I
,7n in Heerlen. Vanaf van- I

*~a9 zijn ze te koop: 15 gulden I, r jongeren tot 25 jaar. Vol- I
if^senen betalen drie tientjes. I
r *>5-pJussers kunnen de mv- I

kopen voor 20 gul- I
Hij vroeg de minister of hy corrige-
rend zou gaan optreden bij omvang-
rijke bodemsaneringsprojecten en
noemde als voorbeeld de Hopel. Het
is nog niet bekend wanneer de mi-
nister naar Kerkrade komt.

Van onze verslaggever
KERKRADE - Minister Ed Nijpels,
van onder andere milieuzaken,
komt op korte termijn naar Kerkra-
de. Hij zal dan met de begeleidings-
commissie Laura-terrein Kerkrade
de standvan zaken doornemen over
het vervuilde Laura-terrein in de
Hopel. Dat heeft de minister geant-
woord op vragen van het PvdA-ka-
merlid Ad Melkert.

'Ik blijf vechten en zal volhouden'

" Huub Kelderman opge-
togen in het Heerlense zie-
kenhuis. „Ik moet en wil
per se verder".

Foto: CHRISTA HALBESM7

Huub Kelderman
over het 'leed van

alledaags' ongeluk:

blist mij wellicht gezien. Misschier
dat de gemeente nu ingrijpten zorg
voor een goede verlichting".

HEERLEN/NUTH - Ongelukken
zijn helaas zo alledaags datje er am-
per van opschrikt. Trouwens, wie
staat er nog stil bij het leed na zon
doordeweekse aanrijding... Toch
sleept de misère na zon ongeluk
vele maanden, soms jaren, voort.
Neem het ongeluk dat Huub Kel-
derman (17) uit Nuth hartje zomer
overkwam. Kerstmis

Ondanks alle ellende, is er vandaag
reden om een klein feestje te bou-
wen. Met zijn familie en het verple-

der. Mijn taak ligt op een ander vlak.
Flink doorzetten en vechten voor
een spoedig herstel", vertelt Huub.
„Ik schrok ontzettend toen ik zes
dagen na het ongeluk wakker werd
en mijn linkerarm miste. Lang
duurde die downstemming echter
niet. Ik moet en wil per se verder.
Mijn werk als voeger moet er helaas
aan geloven, maar met de onmisba-
re hulp van mijn vader en de steun
van Natalie kan ik misschien een
heel eind komen in de computerwe-
reld".

smak in de berm terecht. De autobe-
stuurder reed door. Het slachtoffer
in zorgwekkende toestand achterla-
tend. Vijf minuten later (Huub: 'Een
geluk bij een ongeluk') passeerde
een fietser de plek des onheils. Deze
alarmeerde meteen de politie en het
ziekenhuis. Door snel ingrijpen van
een agent kon het leven van Huub
Kelderman worden gered. Hij moet
echter zijn linkerarm missen en in
zijn linkerbeen zit na vier maanden
nog geen beweging. Op afdeling 14
Oost van het De Wever-ziekenhuis
te Heerlen doet Huub Kelderman
zijn verhaal.

Even terug naar maandag 8 augus-
tus. Veel vroeger dan gewoonlijk
nam hij die avond om tien uur af-
scheid van zijn Heerlense vriendin
Natalie. Huub, voeger van beroep,
moest na een drieweekse vakantie
weer aan de slag. „Fit op het werk
verschijnen, dus op tijd naar huis",
dachthij. De brommer werd gestart,
hij zwaaide nog een keer naar Nata-
lie en ging huiswaarts... Doorzetten

„Dat die man na het ongeluk door-
reed, vond ik vreselijk. Maar ik zal
geen wraakgevoelens koesteren.

Op de onverlichte straat van Swier
naar de Nuther wijk Hellebroek
werd hij geschept door een op de
verkeerde weghelft rijdende auto.
De bromfietser vloog over de mo-
torkap, botste tegen de voorruit en
kwam vervolgens met een forse

Terugdenkend aan het ongelukzegt
Huub Kelderman: „Ik heb die don-
kere weg steeds willen mijden,
maar er is geenandere mogelijkheid
om met de brommer vanuit Heerlen
in Nuth te komen. Het is verschrik-
kelijk dat er op de weg van Brom-
melen naar Hellbroek nauwelijks
een lantaarnpaal staat. Met een
beetje meer licht had die automo-

Mijn vader heeft een advocaat inge
schakeld en die regelt de zaken ver" Minister Ed Nijpels

_*t is het geval. Ruim twaalf
£ar lang heeft de 'bazin' naar
Oöi zeggen keurig netjes elk

_^r haar hondenbelasting be-
r_*'d. Voor haar trouwe vier-
J^ter die overigens enkele
Kenden geleden is overleden.
I* schetst dan ook haar verba-as toen zij onlangs in haarjj^enbus een belastingaan-
r*9 aantrof met daarop de
Zprnaning zo spoedig moge-
__* de nog open staande hon-
T^belasting over het jaar 1983
'Voldoen. De Heerlense kan het
_\0 steeds niet vatten. Maar de

brengt haar wel in een
_*-iq parket want, zo laat ze
jyn, 'ik heb geen enkel bewijs
_*r dat ik ook werkelijk be-
r^ta heb. Dat is al weer zo lang
|!*den. Maar dat ik betaald
*.b. weet ik zeker. De betaalbe-,jjteen van de afgelopen jaren
l" ik wel nog.' Goede raad is

Ur> zeker in dit geval, zou je
l Zeggen. Wie een oplossing
i et> mag het ons laten weten.

Vrouw
k*-en automobiliste uit Gre-
ftbicht heeft eergisteren in
fin de duik van haar leven ge-
ijkt toen zij met haar wagen
>een bocht van het talud reed.
Inreed toen lijnrecht in op de
jj°Traad nieuwe wagens, ge-

Tkeerd op het terrein van een
Zes auto's werden

jj arbij beschadigd. Haar
L9en ujagen raakte ook total
S?f- Schade 10 mille. Dat had
L* 1 man natuurlijk net zo goed

gebeuren.

_. at ambtelijke molens door-
[r*ïris traag malen, zal nie-
L?nd steil achterover doen val-
P - Maar dat die molenwieken
P tergend langzaam kunnen
raaien als een verbolgen Heer-
L^e hondebezitster ons liet we-

ren er ook raadsleden .aajiwezigvan
de Groepering Heerlen Noord, CDA
en PvdA. Ook was er een delegatie
van de oudervereniging van basis-
school De Schacht. De aanwezigen
herkenden ook iemand van het
Consultatiebureau voor Alcohol en
Drugs (CAD) en het scheeldeweinig
of deze persoon werd tot verant-
woording geroepen. De initiatief-
groep kon voorkomen dat dat ge-
beurde. Het wordt beter geacht dat
het CAD, dat in feite de beslissing
tot vestiging van het methadonver^

Heerlerheidebereidt
massaal protest voor

Tegen komst van methadonhuis BokstraatVan onze verslaggever
HEERLERHEIDE - Inwoners van
Heerlerheide zijn van plan om vol-
gende week woensdag, als in hun
wijk een informatieavond gehou-
den wordt over de vestigingvan een
methadonverstrekkingspunt aan de
Bokstraat 59, een massaal protest te
laten horen. Spandoeken bij het
Corneliushuis waar de avond ge-
houden wordt, geluidswagens in de
straten die de mensen oproepen
massaal naar de informatieavond te
komen en wellicht afsluiting van
straten. Op die manier wil Heerler-
heide zijn ongenoegen tonen over
de vestiging van het methadonhuis
aan de Bokstraat.

Zon 150 verontruste wijkbewoners
waren gisteravond in het Cornelius-
huis om een voorbespreking van de
initiatiefgroep van wijkbewoners
bij te wonen. Namens de initiatief-
groep werd bekend gemaakt dat In-
middels niet alleen de Groepering

Heerlen Noord en de bewoners een
brief naar het college hebben ge-
schreven, maar ook de CDA-fractie
in de Heerlense raad. Volgens
raadslid Thei Vrolings, die op per-
soonlijke titel in de initiatiefgroep
zit, heeft het college dinsdag tijdens
zijn vergadering gehoor gegeven
aan de verzoeken van de raadsfrac-
ties en is het CAD gevraagd pas op
de plaats te maken in het proces om
te komen tot een methadonver-
strekkingspunt aan de Bokstraat.
Behalve de 150 wijkbewoners wa-
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" Vanaf Kerensheide tot aan de splitsing A-76, stadsautoweg Heerlen (het punt op de foto)
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(ADVERTENTIE)

"Schiesser"
herenondergoed.

100% katoenen singlets en sportslips. In dekleur wit.
Maten: 4 t/m 8. Van 14.95 voor

9.95
K_ZB^_2HHH^_l

-daar winkel je voor je plezier I

Inkopen met
gestolen

eurocards
HEERLEN - Bij een normale
controle in de Heerlense bin-
nenstad heeft de politie giste-
ren twee jongemannen aange-
houden, van Zaïrese afkomst
en beiden ongeveer 23 jaaroud,
die in het bezig bleken te zijn
van gestolen American Ex-
press eurocards.

Uit een nader onderzoek kwam
aan het licht dat zij met de ge-
stolen eurocards spullen heb-
ben gekocht in winkels in
Heerlen. De politie (S 045-
-712511) wil graag weten in wel-
ke winkel(s) men de eurocards
gebruikt heeft en verzoekt
eventuele winkeliers die door
het tweetal benadeeld zijn con-
tact met hen op te nemen.

gend personeel viert Huub Kelder-
man zijn achttiende verjaardag. „Ik
leef naar die dagtoe. Maar nog meer
naar Kerstmis, want dan mag ik één
dag naar huis. Misschien is het wel
de laatste keer dat ik in de ouderlij-
ke woning aan de Spoorstraat ver-
blijf, want binnenkort worden vijf-
tien huizen aan de autoweg in Nuth
gesloopt".
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* Dankbetuiging *Hartelijk dank voor de grote belangstelling, j£
Ijf bloemen, geschenken en felicitaties bij ons
"Vr 60-jarig huwelijksfeest JJt

Wij danken, mede namens onze kinderen en tf
kleinkinderen, allen, die ons die dag tot een """onvergetelijke hebben gemaakt. *

"& J. van der Hulst ■%■
A. van der Hulst-Doek *Heerlen, november 1988

Hofstraat 76 *

t I
Zoals zij leefde,
is zij gestorven;
in alle eenvoud.

Dankbaar dat zij zolang bij ons mocht blijven, maai
bedroefd om haar heengaan, geven wij u kennis
dat, na een met geduld gedragen, langdurigeziekte,
zacht en kalm van ons is heengegaan, mijn lieve
echtgenote, onze zorgzame moeder, schoonmoe-
der, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Elisabeth Margaretha
(Lieschen) Schümmer

echtgenote van

Hubert Joseph Hendrik
Houben

Zij overleed, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, in de leeftijd van 83 jaar, na geruime tijd thuis
liefdevol te zijn verzorgd door haar echtgenoot en
kinderen.

De bedroefde familie:
Eys: Hubert Houben

Simpelveld: Wiel en Keetje
Houben-Lenoir

Eys: Marguerite Houben
Aachen Maria en Fred Lenoir-Houben

(Verlautenheide):
Eys: Paula en Hub

Canisius-Houben
Henk, Jos en Roger

Margraten: Hub en An Houben-Huls
Jeanrne, Brigitte en Maurice,
René

Noorbeek: Marlies en Guill.
Kleijnen-Houben
Guido, Roger en Jean-Pierre

Eys: Jan Houben
Margraten: Christa en Hub

Conjarts-Houben
Erwin en Danny

Familie Schümmer
Familie Houben

6287 CD Eys, 29 november 1988
Mr. dr. Froweinweg 52
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op zaterdag 3 decem-
ber as. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Agatha te Eys.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Rozenkransgebed, aansluitend avondmis tot inten-
tie van de overledene, vrijdag om 18.45 uur in voor-
noemdekerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel Sjalom, Hil-
leshagerweg 11 te Mechelen; gelegenheid tot af-
scheid nemen dagelijks van 11.00 tot 12.00 uur en
van 17.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemenekennisgeving

t
Bedroefd, doch dankbaarvoor wat hij voor ons be-
tekend heeft, geven wij u kennis dat vrij onver-
wacht, voorzien van de h. sacramenten der zieken,
op de leeftijd van 58 jaaris overleden, mijn dierbare
echtgenoot, onze zorgzame vader, schoonvader, lie-
ve opa, schoonzoon, broer, schoonbroer, oom en
neef

Mathias Mathilde
Gerardus Flachs

echtgenoot van

Anna Petronella Elisa Briels
De bedroefde familie:

Susteren: A.P.E. Flachs-Briels
Susteren: Peter en Mariet Flachs-Jeuken

Kevin
Randy

Nieuwstadt: Eveline en Ron Heuts-Flachs
Susteren: Paul Flachs en Tanja Goudappel

Familie Flachs
Familie Briels

6114 CJ Susteren, 28 november 1988
Bernardlaan 18
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben vrij-
dag2 december as. om 10.30uur in deparochiekerk
van Mariaveld te Susteren, waarna de begrafenis
zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats
Couberg te Valkenburg a/d Geul.
Overtuigd van uw medeleven zal er geen condo-
leance zijn.
Voor de zielerust van de overledene zal donderdag
1 december om 19.00 uur de avondwake gehouden
worden in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets, Spoorlaan 29 te Valkenburg a/d Geul.

Enige en algemene kennisgeving

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, delen wy u mede dat heden geheel onver-
wacht van ons is heengegaan, mijn lieve vrouw,
onze goedeen zorgzame moeder, dochteren zuster

Toos Moes-v.d. Laar
echtgenote van

Lute Moes
op de leeftijd van 42 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Lute Moes

Danny, Antien
Hoensbroek: A. v.d. Laar-Beekwilder

Familie v.d. Laar
Familie Moes

29 november 1988
Slakkenstraat 97
6431 NH Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienstzal plaatshebben op za-
terdag 3 december om 9.30 uur in de dekenalekerk
van St. Jan Evangelist te Hoensbroek, gevolgd
door de crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Toos is opgebaard in een der rouwkamers van De
Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek. Gele-
genheid tot afscheidnemen dagelijks van 14.00 tot
15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.

Enige en algemenekennisgeving

t
Heden is, op 60-jarige leeftijd, geheel onverwacht
van ons heengegaan, voorzien van het h. oliesel,
onze dierbare broer, zwager, oom, neef en ons aller
vriend

Arnold Thijssen
Familie Doomen-Thijssen
Familie Schumans-Thijssen
Familie Maarsseveen-Thijssen
Familie Leinders-Thijssen
Familie Thijssen-Verhooren

6438 JJ Oirsbeek, 30 november 1988
Altaarstraat 9
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen dagelijks in de rouwkamer. Hoofdstraat 100
te Hoensbroek, van 14.00 tot 15.00 uur en van 19.00
tot 20.00 uur.
Avondwake vrijdag as. om 19.00uur in de hierna te
noemen kerk.
In de parochiekerk van de H. Lambertus te Oirs-
beek zal de plechtige uitvaartdienst worden gehou-
den op zaterdag 3 december om 10.00 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats
in het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Ge-
leen.

Vol verslagenheid namen wij kennis van het over-
lijden van onze muziekvriend, mede-oprichter en
oud-lid

Arnold Thijssen
Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe in
het dragen van dit verlies. Nöl veer zulle dich mis-
se.

Blaaskapel De Dorsvlegels Oirsbeek

Plotseling hebben wij afscheid moeten nemen van
de heer

Arnold Thijssen
Bestuur, dirigent en leden van harmonie St.-Gerla-
chusOirsbeek danken Arnold voor alle goede werk
dat hij in de afgelopen 45 jaarvoor onze vereniging
heeft gedaan.Wij zullenArnold missen in het korps
maar vooral ook in de opleiding.

Bestuur, dirigent en leden
harmonie St.-Gerlachus Oirsbeek

t
Dankbaar voor hetgeen hij voor ons betekend
heeft, nam God heden, na een langdurige ziekte,
voorzien van de h. sacramenten der stervenden, in
het De Weverziekenhuis te Heerlen, in de leeftijd
van 62 jaar, tot zich, mijn dierbare man, onze goede
vader, zoon, schoonvader, grootvader, broer,
schoonbroer, oom en neef

Jan Berk
echtgenoot van

Mia Reinders
In dankbare herinnering:

Simpelveld: Mia Berk-Reinders
Simpelveld: Wilma van Weenen-Berk

Herber van Weenen
Björn

Helmond: Jan Berk
Elarne Berk-van Dieren
Job

Den Helder: Karin Berk
Ralf Heidenrath

Simpelveld: Ralph Berk
Kerkrade: C. Berk-Pagen

Familie Berk
Familie Reinders

6369 AS Simpelveld, 28 november 1988
Panneslagerstraat 16
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op zaterdag 3 december om
10.00uur in deparochiekerk van de H. Remigius te
Simpelveld.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Vrijdagavond om 19.00 uur zal mede ter intentie
van de overledene een h. mis worden opgedragen
in voornoemde parochiekerk.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Heden overleed, geheel onverwacht, in zijn eigen
vertrouwde omgeving, onze dierbare vader,
schoonvader, lieve opa, broer, schoonbroer, oom
en neef

Wiel Maes
weduwnaar van

Theresia Fredrix
Voorzien van het h. sacrament der zieken overleed
hij op 74-jarige leeftijd.

Veldhoven: Tiny en Ton
Bob en Monique
Wino en Georgië
Carina

Sas van Gent: Hub en Marie-Louise
Mark
Sandra

Apeldoorn: Mar iet en Gerard
Richard en Leidy
Petra en Peter

Sittard: Els en Serf
Familie Maes
Familie Fredrix

6161 XE Geleen, 30 november 1988
Jupiterstraat 24
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
zaterdag 3 december a.s. om 12.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Augustinus te Lutterade-Geleen,
waarna aansluitend de crematie in het cremato-
rium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragen vrijdag 2 de-
cember om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in de rouwkapel van het Maas-
landziekenhuis te Geleen, alwaar gelegenheid tot
bezoek alleen heden donderdag van 17.30 tot 18.30
uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

Lieve

Pia
door jouw kracht
kregen wij kracht

Je vrienden

Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de
fijne jaren die wij samen met hem mochten bele-
ven, geven wij kennis dat,naeen kortstondige ziek-
te, is overleden, in de leeftijd van 85 jaar, voorzien
van heth. sacrament der zieken, mijn lieveman, va-
der, schoonvader, onze opa, zwager, oom en neef

Adrianus Konen
/ echtgenoot van

Anna Messmann
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Heerlen: A. Konen-Messmann
St.-Odiliënberg: Heribert Konen

Annie Konen-Heusschen
Michael, Daniël, Timothéé,
Gabriëlla en Frank
Familie Konen
Familie Messmann

6415 SC Heerlen, 30 november 1988
Meezenbroekerweg 13
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 3december as. om 12.00uur in de kapel
van het bejaardenverzorgingstehuis De Regen-
boog, Meezenbroekerweg 13, Heerlen, waarna aan-
sluitend de crematie in het crematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in dekapel. Geen condoleren.
Avondmis ter intentie van onze dierbare overlede-
ne, vrijdag 2 december om 18.00 uur in voornoem-
de kapel.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum, da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemenekennisgeving

t
Rust nu maar uit.
Je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het dapper gedaan.
Wiekan begrijpen watje hebt geleden.
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan.
Rust nu maar uit.

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis dat heden van ons is
heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten, op
de leeftijd van 84 jaar

Michiel Dohmen
weduwnaar van

Maria Sibilla Demandt
Bom: F.M. Gerits-Fügert

Guttecoven: A.H. Peerbooms-v. Liemde
J.H.M. Peerbooms
en al zijn kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Dohmen
Familie Demandt

6121 XD Bom, 30 november 1988
Molenstraat 19
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door debegra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 3 december om
10.30 uur in de parachiekerk van St.-Martinus te
Bom.
Geen condoleren.
Avondmis vrijdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in de rouw-
kapel van het Maaslandziekenhuis te Sittard; be-
zoek dagelijksvan 17.30 tot 19.00 uur.

Enige en algemenekennisgeving

t
Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis, dat geheel on-
verwacht van ons is heengegaan, op 60-jarige leef-
tijd, mijn lieve vader, mijn schoonvader, onze opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Frans Debets
weduwnaar van

Leny Alfers
Brunssum: Marlies en Wiel Smeets-Debets

Pascal, Maurice
Familie Debets
Familie Alfers

Heerlen, Eksterstraat 44
29 november 1988
Corr.adres: Hoofdbroekerweg 38
6443 XX Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 3 december om 11.00uur in deparochiekerk
van Christus Koning te Nieuw Einde-Heerlen,
waarna de begrafenis is op de algemene begraaf-
plaats Heerlerheide.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondmis, vrijdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Frans is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar dagelijks be-
zoekgelegenheid isvan 18.00 tot 19.00 uur.

Er zijn geen woorden die de diepte van onze versla-
genheid kunnen weergeven nu hij op 65-jarige leef-
tijd geheel onverwachtvan ons is heengegaan, mijn
man, onze vader, schoonvaderen opa

Dries Kiel
echtgenoot van

Geertje Wessels
Geleen: G. Kiel-Wessels
Geleen: Mieke de Groot-Kiel

Viviane, Serge
Nuth: André en IngridKiel-v. Hulst

Yolanda
Maastricht: Ingrid en Kees Bom-Kiel

Duco, Ralph, Remco
Geleen: Erik Kiel

6165 EJ Geleen, 29 november 1988
Guido Gezellelaan 7
De rouwdienst, voorgegaan door ds. JA. Compag-
ner, en de crematieplechtigheid zullen gehouden
worden in het crematorium Nedermaas, Vouershof
1 te Geleen, op zaterdag 3 december om 14.00 uur.
Samenkomst in het crematorium waar gelegenheid
is uw naam in het condoléanceregister te schrijven.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Geheel onverwacht is van ons gegaan

Robbert Siemeling
Sandy, Ron, Jan, René, Saskia,
Albert, Davy, Marcel, Desiree,
Patrick, Ron, Harry, Danny,
Miranda, Michael

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden
van onze collega

H. Wittebol
Ruim 8 jaren was de heer Wittebol werkzaam bij
onze afdeling distributie.
Onze deelneming gaat bovenal uit naar zijn nabe-
staanden.

Directie en personeel
NV Provinciale Limburgse
Elektriciteitsmaatschappij

Met droefheid geven wij kennis van het heengaan
van onze ere-voorzitter en beschermheer

C.J.A.M. Hermans
Ruim 40 jaar heeft hij aan onze vereniging zijn
waardevolle diensten bewezen.

Bestuur, directeur en leden
Kon. Harm. St. Cecilia 1836 Vaals

tJosé Tilmans, oud 55 jaar, echtgenote van Cor-
nelisMuris. St.-Josephstraat 78, 6231 EG Meers-

sen. De eucharistieviering zal plaatsvinden zater-
dag 3 december om 13.00 uur in de parochiekerk
van St.-Joseph Arbeider te Meerssen. Er is geen
condoleren.

tAnnie Wolfs, oud 50 jaar, echtgenotevan Jefvan
Kan. Pastoor Sterckenstraat 10, 6231 JG Meers-

sen. De uitvaartdienst zal plaatshebben op zater-
dag 3 december om 10.30 uur in de parochiekerk
van St.-Joseph Arbeider te Meerssen-West. Er is
geen condoleren.

tJef Vossen. Pr. Ireneweg 4, 6241 GE Bunde. De
uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag

3 december om 11.00 uur in de St.-Agneskerk te
Bunde. Gelegenheid tot condoleren in de kerk.

t Hendrik Balke sr., oud 80 jaar. Sauterneslaan
BA, 6213 EN Maastricht. De crematieplechtig-

heid zal plaatshebben heden, donderdag 1 decem-
ber, om 14.00 uur in het crematorium Nedermaas,
Geleen. Er is geen condoleren.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor devele blijken van medeleven ons
betoond bij het overlijden en de begrafenis van
onze lieve moeder, schoonmoeder, grootmoeder,
overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Anna Scheeren
weduwe van

Leonard Wolters
betuigenwij hierbij onze hartelijke dank aan de fa-
milie, vrienden en bekenden voor de h. missen,
bloemen en condoleances.
Het was voor ons een grote steun dat zovelen heb-
ben laten blijken, wat zij voor velen als mens bete-
kende.
Een bijzonder woord van dank aan dr. Zandvoort,
dr. Hubbers, h. geestelijken en verplegend perso-
neel van afd. II de Weverziekenhuis.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Kerkrade, december 1988
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
op zaterdag 3 december a.s. om 19.00 uur in de pa-
rochiekerk De Blijde Boodschap, Rolduckerveld,
Kerkrade.

Daar het ons onmogelijk is eeniederpersoon-
lijk te bedankenvoor de vele blijken van me-
deleven die wij mochten ondervinden bij het
overlijden en de begrafenis van onze lieve
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Maria Owsianny
betuigen wij hiermedeonze oprechte dank.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

December 1988
De zeswekendienst zal worden opgedragen
op zaterdag 3 december a.s. om 19.00 uur in
de kerk van de H. Theresia en Don Bosco te
Lauradorp.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor het medeleven, ons betoond bij het
overlijden en. de begrafenis van mijn zorgzame
man, onze lievevader, schoonvader, groot-en over-
grootvader

Herman Robberts
willen wij u langs deze weg hartelijk danken.

Mevr. A.M.J. Robberts-Zenden
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Landgraaf, december 1988
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 3 december as. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te Schaes-
berg-Hoofdstraat.

In plaats van kaarten
De vele blijken van medeleven, ondervonden bij
het overlijden en de begrafenis van mijn lieve man,
onze lieve pappa en opa

Mathieu Cox
zijn voor ons een grote steun geweest.
Hiervoor betuigen we u onze oprechte dank.

C. Cox-Janssen
kinderen en kleinkinderen

Eyserheide, november 1988
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 4
december 1988 om 10.30 uur in de kerk van de H.
Agatha te Eys.

Dankbetuiging
De grotebelangstelling, devele troostrijke brieven,
bloemen en h. missen bij het heengaanvan mijn in-
niggeliefde echtgenoot, onze zorgzame vader,
schoonvader en opa

Karl Bonnie
hebben ons getroffen. Al deze blijken van medele-
ven en de wetenschap dat hij door zovelen werd
geacht, hebben ons gesterkt dit verlies te dragen.

Mevr. F. Bonnie-Stankewitz
Kinderen en kleinkinderen

Kerkrade, december 1988
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 3 december as. om 18.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Antonius van Padua te Bleijer-
heide.

Voor devele blijken van belangstelling en meele-
ven bij het overlijden, de uitvaartdienst en de 4
matie van onze broer

Harry Freulings
betuigen wij u onze oprechte dank.

Familie Freulingsf
6134 XS Sittard, november 1988
Bloemenweg 2e
De plechtige zeswekendienst, waartoe wij uj
leefd uitnodigen,zal gehoudenworden op zond*-
december a.s. om 11.00 uur in deparochiekerk!
de H. Gemma te Sanderbout-Sittard.: j

-
dankbetuiging

Voor de vele blijken van medeleven ondervonj
bij het overlijden en de begrafenis van mijn 1*
man, vader, schoonvader en opa

_
Mathieu Gelissen \

danken wij bij deze oprecht. ,
Mevr. J. Gelissen-Janssen E
kinderen en kleinkinderen!

De zeswekendienst vindt plaats op zaterdag 3l
cember a.s. om 19.00 uur in dekerk van St. Catrf
na te Buchten.

De grote belangstelling, devele troostrijke brie*
bloemen, de mooie zang en h. missen bij het hi
gaan van mijn inniggeliefde echtgenote

Martha JTerporten-Souren
hebben mij getroffen. Al deze blijken van mecw
ven en de wetenschap dat zij door zovelen vn
geacht, hebben mij gesterkt dit verlies te dragei

Sjef Terporten
Nieuwenhagen, december 1988
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden]
zondag 4 december as. om 11.30 uur, in de p_
chiekerk van Maria Hulp der Christenen te Nl
wenhagen.______
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IRISETTE JUBILEUM
DONSDEKBEDDEN MET EEN ra

HOOG VULGEWICHT EN II
PERCAL TIJK EEN

UITMUNTENDE KWALITEIT o
★★★ __

EENPERSOONS ;
800 GRAM 9QR "van495,-voor _fcwW«^

' ia

TWEEPERSOONS {
1150 gram _mn
van7so,-voor tUUj '
UTS-JUMEAUX
1400 GRAM R7RvanBso,-voor VI lij-

★ ★★

Donsdekbedden van uitstekende
kwaliteit (bekend merk), carrégestikt

I 65% dons
140x200van 395-voor 199,-
-200x200van599-voor 350,-
-240x200 van 749-voor 395,-
-90% voldons
140x200van475-voor 295,-
-200x200 van 695-voor 450,-
-240x200van825-voor 495,-
Dubbele donsdeken, één
voor het voorjaar, één voor
de herfst, tezamen
geknoopt voor de winter,
een ideale combinatie voor
alle seizoenen

65% dons
140x200van649-voor 395,-
-200x200van895-voor 625,-
-240x200van 1050-vóór 750,-
-90% dons
140x200van699-voor 450,-
-200x200van996-voor 695,-
-240x200van 1125-voor 795,—

I In combinatie met deze
II dekbedden geven wij op

alle merken overtrekken

1 10% KORTING
Zeer fraaie damasten
TAFELLAKENS
Zware kwaliteit, in wit en pastelkleuren
90x 90 cm van 25-voor 10,-

-137x160 cm van 49-voor 25,-
-137x206 cm van 59-voor 29,-
-160x250 cm van 79- voor 35,-
-160x300 cm van 98-voor 39,-
-160x350 cm van 125-voor 45,-
-160x160 cm van 79-voor 35,-

-★ ★★

ZEER UITGEBREIDE SORTERING
ORIGINELE CINDERELLAI LAKENSETS EN

OVERTREKSETS. VOOR BIJNA

I HALVE PRIJZEN

_B^^^^ __l__^__l
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Expertisecentrum
Informatica

naar Heerlen

Ze worden opgezet in hetkader van
het informaticastimul'eringsplan
van de overheid en speciaüseren
zich in een deel van de informatica-
technologie. Het centrum in Heer-
len richt zich op digitale simulatie
van continue processen.

Driehonderd
douaniers

naar havens
DEN HAAG - Als na 1992 de gren-
zen tussen de EG-landen wegvallen
jullen er elders 300 douaniers extra
nodig zijn ter bewaking van de bui-
tengrenzen van de EG. Zij zullen
worden ingezet in zeehavens, op
vliegvelden, bij de kustwacht en bij
de opsporingvan illegale invoervan
drugs en wapens in ons land.

provincie
Donderdag 1 december 1988 " 11

f kunststoffabriek is een gemeen-nappeüjk project van DSM en hetr^SubedriJf Idemitsu Petroche-
hm v t nieuwe bedrijf krijgt de
r'n *antar Polycarbonates. Voor'Polycarbonaatfabriek is het on-L^yi'jk dat een chloorleveran-[?n d uurt zit In DelfzÜl is dat
_"v folycarbonaat is een sterke
_neten technische kunststof, die

■ toegepast wordt in de elektroni-
t sche- e*n de auto-industrie. Ook■ wordt polycarbonaat gebruikt voor: devervaardiging van compact-discs

' en lenzen.
DSM heeft geruime tijd gestudeerd
op de locatie-keuze. Naast Delfzijl, was het Belgische Paalberingen, in

', debuurt van Tessenderlo, lange tijd

Subsidie
Volgens een woordvoerder van
DSM heeft een combinatie van fac-
toren geleid tot de voorkeur voor de
Eemsmond.
Het ministerie zal, omdat het hier
een 'majeur project' betreft 'enkele
tientallen miljoenen' subsidie verle-
nen, binnen de mogelijkheden die
men met de IPR, de Investerings
Premie Regeling heeft. Voor 'ma-
jeureprojecten' geldt geen vast pre-
miepercentage; dat wordt in onder-
ling overleg vastgesteld.

Van onze verslaggevers
PERLEN/DELFZIJL - DSM heeft als vestigingsplaats voor'n n

u Uwe kunststoffabriek gekozen voor Delfzijl in Gronin-r ■ Wet besluit over de bouw moet nog genomen worden,Fr vast staat dat het Groningen wordt. Het gaat om een fa-
L| yoor de produktie van polycarbonaat, waarmee een in-fstering van 350 miljoen gulden gemoeid is. Het nieuwe be-
r.wrt 170 directe arbeidsplaatsen op. Lange tijd is Bel-
in voor e faDriek in de markt geweest, vooralinwege de aantrekkelijke overheidssubsidies.

een serieuze gegadigde voor de
kunststoffabriek, waar ook een
chloorleverancier in de buurt is ge-
vestigd. De burgemeester van die
plaats, R. Kenens toonde zich giste-
ren niet onder de indruk. „De komst
van nog een chemisch bedrijf lag
erg gevoeligin mijn gemeente, waar
al drie chemiebedrijven staan."

Optreden Rostelli
in Beek afgelast

Na overleg tussen exploitant en gemeente De Tros had dinsdagavond ver-
ontruste mensen die shows van
Rostelli hadden bijgewoond
doorverwezen naar de genees-
kundige inspecties van de volks-
gezondheid. Bij die inspecties
was men daar vantevoren niet
van op de hoogte.

Bij het ministerie van Economische
Zaken is men zeerverheugd over de
plannen van DSM en Idemitsu.
„Vanuit het oogpunt van industrie-
politiek is dit zeer belangrijk. DSM
kiest opnieuw voor Nederland, voor
het Noorden kan dit een grote sti-
mulans betekenen", aldus de direc-
teur-generaal energie van het minis-
terie bij de presentatie van het pro-
ject.

Een woordvoerder van het mi-
nisterie van WVC: „Dat doorver-
wijzen naar de inspecties gebeur-
de zonder van te voren contact
met ons op te nemen om te vra-
gen of het wel zin heeft ons daar-
voor te bellen. Mensen die naar
zon show gaan moeten zich rea-
liseren waar ze aan beginnen en
naar de huisarts gaan indien er
klachten zijn".

Van onze verslaggeefster
BEEK -René Boonstra, eigenaar
van uitgaanscentrum Globe in
Beek lastte gisteravond op het
laatste het geplande optreden
van de bekende hypnotiseur
Rasti Rostelli af. Boonstra be-
sloot besloot dat in overleg met
de gemeente Beek, nadat bleek
dat enkele door Rostelli onder
hypnose gebrachte personen
psychische klachten hadden.

de uit Aruba afkomstige Rostelli
ook in Globe op. Boonstra heeft
naar aanleiding van dat optreden
geen klachten binnengekregen.
„Een personeelslid heeft zelfs
aan de show deelgenomen en
ook hij had geen klachten. Maar
toch neem ik nu het zekere voor
het onzekere ", aldus de eigenaar
van Globe. Hij heeft impresario
Vis uit Rosmalen laten weten
van het optreden af te zien en zal
pas, als hij juridisch gedwongen
wordt, de gage (enkele duizen-
den guldens) voldoen.

Bij Jan Vis in Rosmalen, het im-
presariaat van de hypnotiseur,
waren naast Beek geen afmeldin-
gen binnengekomen. Rostelli
geeft nu shows in Antwerpen,
waar hij volgens een medewer-
ker van Vis ook gistermiddag op-
trad.

Staatssecretaris Koning (Financiën)
heeft dit gisteren in de Kamer be-
kend gemaakt. Hij sprak over eer-
ste, voorlopige resultaten van een
studie die op het ministerie is ge-
maakt. Eerder kondigde Koning
aan 2500 douaniers kwijt te moeten
als de grenzen binnen de EG verval-
len. Tot 1993 zullen daarbij geen ge-
dwongen ontslagen vallen, zo is de
vakbonden beloofd. Ook daarna zal
getracht worden ontslagen zo veel
mogelijk te voorkomen, aldus de
bewindsman.

Op woensdag 2 november trad

Volgens Nico Herzig van de ge-
meente Beek is de situatie rond-
om de shows van Rostelli na de
uitzending van Tros-Aktua zo
veranderd dat hij het niet laten
doorgaan een goede beslissing
noemt.

Enkele maanden geleden trad
Rostelli vele malen achtereen op
in Eindhoven. De Belgische poli-
tie gaat momenteel na in hoever-
re de hypnoseshows strafbaar
zijn.

Voor Boonstra betekent het afge-
lasten van het optreden zeker
een strop, maar hij wil het risico
niet lopen dat de show vervelen-
de gevolgen heeft voor de deel-
nemers. Voor het gisteravond ge-
plande optreden waren al onge-
veer 300 plaatsen gereserveerd.

Impuls
Volgens H. van Winkel, bestuurder
van de Industriebond FNV, is ook
Limburg formeel kandidaat ge-
weest. Zijn bond heeft echter druk
uitgeoefend om de fabriek in de
provincie Groningen te vestigen.
Volgens de FNV is de vestiging van
een DSM-fabriek in Delfzijl een be-
langrijke impuls voor de verster-
king van de chemische bedrijvig-
heid in deEemsmond. Bovendien is
de komst van het nieuwe chemische
bedrijf een goede aanzet om het uit-
gangsunt van 3000 arbeidsplaatsen
in de chemische-industrie in het
jaar 2000 te halen.

hij chef-staf van AFCENT, Bruns-
sum. Hij is momenteel onder meer
docent aan de Hogere Krijgsschool
n Den Haag. Hij heeft diverse pu-
olikaties op zijn naam staan.

b.d.
G.C. Berkhof.

arna werkte hij bij het Neder-
tZ^e Instituut voor Internationale
reKkingen Clingendael en was

rra r Luitenant-generaal b.d.h berkhofuit Heerlen is per 1 de-fnoer benoemd tot bijzonder
i gieraar strategische studies, inL°iJzonder gericht op internatio-'htVe gheid

' aan de faculteit der
van de Rijksuni-rsitert Leiden.

geschiedde door de
-a? Jaar mgestelde Stichting voor'ategrsche Studies, die universi-rs onderzoeksactiviteiten wil be-ueren diebinnen de doelstelling( Qe Atlantische Commissie val-
-0 Pc benoeming is inmiddels1 net Leidse college van bestuurKrachtigd. Berkhof bekleedde tij-znn militairecarrière comman-■en staffuncties bij de genie. Tot

1984 was hij commandantac 12de pantserinfantriebriga-

SPAUBEEK - De vogelvereniging
'Vogelvreugde' uit Spaubeek orga-
niseert in het weekeinde van 16 tot
en met 18 december in 'Eldorado'
sen provinciale expositie van kana-
ries, bastaarden, wildzang, parkie-
ten en exoten. De openingstijden
v^an de tentoonstelling zijn: vrijdag
16 december 20.00 uur tot 22.00 uur;
zaterdag 17 december 10.00 uur tot
22.00 uur; zondag 18 december 10.00
iur tot 17.00 uur.

Belgische
cipiers staken

HASSELT-Vanaf vandaag gaan de
cipiers in de gevangenis van het
Belgisch-Limburgse Hasselt in sta-
king. De cipiers zijn al enkele dagen,
bezig met stiptheidacties maar nu
hebben ze besloten het werk neer te
leggen.

MAASTRICHT - In Maastricht zijn
gisteren weer twee valse snippen
opgedoken. De twee vervalste brief-
jesvan honderd gulden werden aan-
geboden bij een tankstation en een
supermarkt. De aanbieders van de
namaak-snippen zijn onbekend.

Valse snippen

Van Winkel erkent dat de bond
daarmee FNV-leden in Limburg te-
gen het hoofd heeft gestoten. „Het
heeft in onze organisatie tot wat
spanningen geleid. Onze leden hier
willen natuurlijk zoveel mogelijk
activiteiterf' van DSM in Limburg
houden ofkrijgen. Maar je moet wel
naar de reële mogelijkhedenkijken,
en dan was Groningen een reëel al-
ternatief," aldus Van Winkel. Waar-
mee hij wil zeggen dat de polycar-
bonaatfabriek nu in ieder geval voor
Nederland behouden is.
Volgens insiders is het complex
voor de produktie van polycarbo-
naat milieuvriendelijk.

Ruim tweehonderd
vluchtelingen
in Maastricht

In voorjaar 60 Iraniërs 'Geen paniek'
in Zeswegen

Zij vragen een flinke loonsverho-
ging. Die zou gecombineerd moeten
worden met een apart statuut voor

■de cipiers. De gevangenenbewaar-
iders zeggen dat zij in hun beroep
bijzondere taken hebben en vragen
daarom om invoeringvan bijzonde-
re graden en rangen. Voor elke
functie zou dan een aangepast loon
moeten worden uitbetaald." HEERLEN - De Heerlense

wethouder Hub Savelsbergh
meent dat er alle reden voor ver-
der onderzoek is in Zeswegen
maar dat er geen reden is voor
paniek. Hij zei dat gisteravond
op een bijeenkomst in de wijk.
De bewoners kregen een nadere
toelichting op een verontrustend
bodemonderzoek in die wijk.

MAASTRICHT- De ge-
meente Maastricht zal
tegen het einde van het
volgende jaar ruim
tweehonderd asielzoe-
kers hebben opgeno-
men. Niet uitgesloten is
dat heter in totaal onge-
veer 230 zullen worden.
Daartoe behoren zestig
Iraanse vluchtelingen,
die in het komend voor-
jaar in de Limburgse
hoofdstad worden ver-
wacht. De Iraniërs, die
thans nog in Turkije
vertoeven, bullen eerst
in een opvangcentrum
in Apeldoorn worden
ondergebracht, alvo-
rens ze Maastricht aan
een onderdak worden
geholpen.

De Basis Gezondheidsdienst
zegt dat er geen acuut gevaar be-
staat voor de volksgezondheid.
Het extra risico voor grondeten-
de kleine kinderen werd zelfs
'verwaarloosbaar' genoemd.

Het huisvesten van de
asielzoekers zal niet
drukken op de beschik-
bare woonruimte in
Maastricht doordat
voor het bieden van on-
derdak gebruik wordt
gemaakt van de zg.
Rijksvoorkeursrege-
ling. Deze regeling
houdt in dat het rijk bij
het toewijzen van wo-
ningcontingenten aan
gemeenten rekening
houdt met de vijf pro-
cent beschikbaar te
stellen woonruimte die
eventueel gevorderd
kan worden voor het
huisvesten van rijks-
ambtenaren. Deze 'ex-
tra' woonruimte wordt
nu benut voor het on-
derbrengen van vluch-
telingen.Met de komst deze

Maastricht speelt met
zijn bereidheid uitein-
delijkruim 200 asielzoe-

maand van elf andere
vluchtelingen telt
Maastricht momenteel
reeds honderd asielzoe-
kers, de 28 Tamils die
het vorig jaar in totaal
zeven woningen wer-
den gehuisvest, niet
meegerekend.

kers op te nemen in op
de verwachting dat het
ministerie van VROM
wegens de voorziene
grote toestroom van
asielzoekers het vol-
gend jaar de thans ge-
hanteerde 1-promille-
regeling zal verruimen
tot 2-promille; twee
vluchtelingen per dui-
zend inwoners.

Hij wees het verwijt van de hand
eigenmachtig te bepalen wat er ge-
beurt in de gezondheidszorgin Lim-
burg. „Die bevoegdheid heeft de di-
rectie van dit ziekenfonfs helemaal
niet," zei hij. „Dat is een taak van
overheid en parlement." En hij wees
er nog eens op dat de leidingvan het
ZZL zich in het verleden sterk heeft
gemaaktom een afdeling hartopera-
ties voor Maastricht in de wacht te
slepen. „Als we nu streven naar uit-
breiding dan moeten we dat elkaar
niet gaan zitten verwijten, maar sa-
men naar de overheid stappen om
het voor elkaar te krijgen," zei hij.

Hij wil er overigens bij alle partijen
op aandringen de discussie niet
meer via depers te voeren, maar tot
het resultaat 'binnen enkele weken'
zal zijn bereikt 'absolute radiostilte'
te betrachten.

MAASTRICHT — Het is niet onmo-
gelijk dat al begin volgende week
een delegatie van het academisch
ziekenhuis in Maastricht recht-
streekse besprekingen zal voeren
met de leiding van het Regionaal
Ziekenfonds Zuid-Limburg ZZL
over de problematiek rond de aan-
tallen te vergoeden hartoperaties.

Directeur J. Hermans van het ZZL
heeft althans die delegatie daarvoor
uitgenodigd in een gesprek dat hij
gisteren had met de voorzitter van
de Stichting Hartpatiënten Maas-
tricht, Joop de la Fonteijne, naar
aanleiding van een bericht in het
LD van gisteren waarin een brief
van dievoorzitter werd samengevat.

Volgens Hermans is er geen sprake
van dat het ministerie van WVC
heeft beslist welk aantal open hart-
operaties zouden mogen worden
uitgevoerd. Zoals bekend heeft het

ziekenhuis behoefte aan 800 opera-
ties, en zou WVC er maar 600 willen
toestaan. Dat klopt volgens Her-
mans dus niet. Hij wildezich gister-
avond overigens niet vastleggen op
enig ander aantal, maar hij liet wel
doorschemeren dat wat hem betreft
het aantal operaties zoals dat uitein-
delijk zal worden toegestaan dichter
bij het gewenste aantal ligt dan nu

wordt gedacht.
Hermans deelde verder mee dat hij
vernomen heeft, dat het ministerie
voornemens is het huidige aantal
van in totaal 10.250 operaties voor
alle centra te verhogen, gezien de
gebleken behoefte. Hij benadrukte
de noodzaak van het goed naar el-
kaars argumenten luisteren, en
sprak het vertrouwen uit dat men

Directeur van ZZL
ziet mogelijkheid
voor hartchirurgie

tot overeenstemming zou kunnen
komen.

Van onze verslaggever

GeneraalBerkhof
oogleraarLeiden

Vogelexpo
in Spaubeek

De directie van de gevangenis in
Hasselt heeft de rijkswacht daar al
gevraagd om zich klaar te houden.
De rijkswachters zullen in moeten
springen voor het bewaken van de
gevangenen en het handhaven van
de orde in de strafinstelling. In de
andere Belgisch-Limburgse gevan-
genis, die van Tongeren, wordt niet
gestaakt.

(ADVERTENTIE)

■■■■■■■_■■■_■■

(ADVERTENTIE)
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Miele-Keuken-Centrum

Heerlen:Breukerweg 3. Tel.: 045-719700
(industrieterrein "In de Cramer")

[JKI KERST
Cvl AAN DE MAAS

H_L 'm—Kt'
Een genoeglijke belevenis gedurende de

\\ / kerstdagen in Hotel Maastricht. Zowel op
d7~—■. i , : eerste als tweede kerstdag serveren wij eenKima Helder _ ■■ c , ■■ , & J

exclusief gala diner-dansant met zang van
RINIA HELDER en muzikale begeleiding
van de groep MAHOGANY.
Tijdens de diners zal de kerstman iemand
verrassen met een zéér bijzonder cadeau in
de vorm van een weckend-arrangement
voor twee personen naar een luxe 5-sterren
hotel in Luxemburg of Antwerpen.
Aanvang 20.00 uur, avondkleding wordt
op prijs gesteld.

k JL KERSTBRUNCH
Op eerste en tweede kerstdag organiseert
Hotel Maastricht weer een unieke kerst-

ij brunch. Een belevenis voor jong en oud:
zelfkiezen uit vele warme ofkoude gerech-Mten en zoveel nemen als U zelf wilt!!!Aanvang 12.00 uur.

Nadere inlichtingen of reserveringen
«seX is__L "^^ Hotel Maastricht

£- -HOTEL"9 MAASmCW

" Affiches op de deuren van Globe lieten de belangstellenden weten dat het optreden niet
door zou gaan. Foto: PETER ROOZEN

DSM laat oog op
Groningen vallen

Polycarbonaatfabriek niet in België

Met deze uitbreiding komt het aan-
tal expertisecentra in het land op
elf. De centra richten zich op de ont-
wikkeling van nieuwe onderwijs-
programma's, de verzorging van
post-hbo-cursussen en doen tevens
onderzoek in opdracht van bedrij-
ven.

Van onze Haagse redactie
HEERLEN/UTRECHT - De hoge-
scholen Amsterdam, Groningen,
Arnhem en Heerlen krijgen volgend
jaar een expertisecentrum voor in-
formaticatechnologie. De hoge-
scholen, de overheid en het bedrijfs-
leven brengen de daarvoor benodig-
de 20 miljoen gulden bijeen. Het ex-
pertisecentrum in Heerlen kost
f 5.600.000. Dit heeft ir. A. Penning,
de voorzitter van het informatica-
platform van de vereniging van ho-
gescholen, de Hbo-raad, gistermor-
gen in Utrecht bekendgemaakt.

Limburgs dagblad
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Dankbetuiging
Voor de zeer gewaardeerde blijken van belangstelling en medeleven on-
dervondentijdens deziekte, bij het overlijden en de uitvaart van mijn lie-
ve man, onze vader, schoonvader en opa

Harrie Relouw
willen wij u langs deze weg hartelijk danken daar het ons onmogelijk is
iedereen persoonlijk onze erkentelijkheid te betuigen.
Een bijzonder woord van dank aan de h. doktoren en het verplegend per-
soneel van het De Weverziekenhuis in Heerlen.

Cecil Relouw-Riswick
en kinderen

Hoensbroek, december 1988
Parallelweg 78
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden op zaterdag 3 decem-
ber om 19.00 uur in de St.-Janskerk in Hoensbroek.

Groot is het verdriet en de leegte die hij achterliet
Mooi zijn de herinneringen die blijven.
Uw gewaardeerde blijk van medeleven - devolle kerk, de
vele bloemen en condoleances, de warme vriendschap en
de begeleiding naar zijn laatste rustplaats - van onze ge-
liefde zoon - broer - verloofde

Ton Hoffman
hebben ons diep ontroerd. Hiervoor onze hartelijke dank.

W.F. Hoffman
V.P.M. Hoffman-Smitz
Monique
Esther
Glenn

De zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 3
december a.s. om 19.00 uur, in de parochiekerk van St-
Antonius van Padua te Scharn-Maastricht.

_---------------------------------------------------------—■

Tonnie, wij missen jezo,
Met je trouwe ogen en jegulle lach.
Toch ben je in gedachten steeds bij ons
Altijd, dag en nacht.

Het is eenjaar geleden dat wij afscheidvan haar na-
men

Tonnie Arets-Cordes
Tot intentie daarvan zal de plechtige jaardienst ge-
houden worden op zaterdag 3 december a.s. om
19.00 uur in de kerk O.L. Vrouwe van Lourdes te
Gracht.

L. Arets
kinderen en kleinkinderen
en moeder Cordes

Gracht, december 1988

Een jaar is snel gegaan
zolang geleden a1...
en toch zo dichtbij de pijn,
nog steeds
in Gods naam.

Het is een jaar geleden dat wij plotseling afscheid
moesten nemen van onze lieve moeder en oma

Philomina
Franzen-Christoffels

Kinderen en kleinkinderen
December 1988
De eerste jaardienstwordt gehouden op zaterdag 3
december a.s. om 19.00 uur in de Eligiuskerk te
Schinveld.

Dankbetuiging
Voor uw blijken van belangstelling bij de begrafenis van onze vader,
schoonvader en opa

Hubert Hardy
echtgenoot van wijlen

Maria Hameleers
betuigen wij u onze oprechte dank.
Een bijzonder woord van dank aan het afdelingshoofd en medewerken-
denvan afdeling A3, van deVerpleegkliniek - Heerlen, voor de liefdevolle
verzorging welke zij aan vader hebben besteed.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Heerlen, november 1988
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 4 decem-
ber as. om 11.00 uur in deparochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekte Ont-
vangenis te Terwinselen-Kerkrade.

De plechtige eerste jaardienst voor mijn echtgenoot, resp.
onze vader en grootvader

Wiel Nijsten
zal worden gehouden op zondag 4 december a.s. om 11.00
uur in de St. Dionysiuskerk te Schuinen.

Mevrouw H.
kinderen en kleinkinderen

De plechtige eerste jaardienstvoor

Dientje
Platzbeecker-Saris

zal plaatsvinden op zondag 4 december 1988 om
10.00 uur in de St. Pancratiuskerk te Heerlen.

Familie Platzbeecker

De plechtige eerste jaardienstvoor

An
Theunissen-Verhaaren
zal plaatshebben op zaterdag 3 december a.s. om
19.00 uur in de H. Hartkerk te Mariarade-Hoens-
broek.

H. Theunissen en kinderen

Dankbetuiging
Voor de vele warme en hartelijke blijken van be-
langstelling, ondervonden bij het overlijden en de
begrafenis van onze lieve moeder, schoonmoeder
en oma

Lies Vreuls-Meens
betuigen wij langs deze weg aan allen onze hartelij-
ke dank.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar zr. Jans-
sen van het Groene Kruis en naar mevr. Gerda
Vineken van deGezinszorg, die haar jarenlanglief-
devol bijstonden.

Kinderen Vreuls
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
op zaterdag 3 december a.s. om 19.00 uur in de H.
Hartkerk van Nieuwenhagerheide.

Langs deze weg willenwij iedereen bedanken voor
de belangstelling betoond bij het overlijden en de
crematie van mijn dierbare moeder, schoonmoe-
der, oma en vriendin

Aleida Wilhelmina
Schreurs

echtgenotevan wijlen

Teunis Geurtsen
Fred en Anny Geurtsen-Genders
Dave
Thea Duffels

Sittard, december 1988
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 3 december om 19.00uur in de St. Joseph-
kerk te Stadbroek-Sittard.

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming, ons betoond bij het overlijden en de crematie
van mijn lieve man, onze goede en zorgzame vader,
schoonvader en opa

Wiel Roberts
betuigen wij u onze oprechte dank.

K. Roberts-Wolber
kinderen en kleinkinderen

Haanrade, december 1988
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 3 december a.s. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van het H. Hart van Jezus te Haanrade.

De plechtige eerste jaardienstvoor onze onvergel
lijke vader, schoonvader en opa

Leo van Leeuwen 'zal plaatsvinden op zondag 4 december 1988 o|
11.30uur in dekerk van de H. Franciscus van AaK
sië aan de Laanderstraat te Heerlen. t
Tevens is de mis ook voor onze moeder, schoofmoeder en oma

Johanna [
van Leeuwen-Butink

Kinderen van Leeuwef
en kleinkinderen L

r
Op 7 december is het een jaargeleden datwij vo_goed afscheid moesten nemen van onze lieve pa#
opa

Joseph Stassen
De plechtige eerste jaardienst zal gehouden wo
den op zondag 4 december om 11.00uur in de pal.
chiekerk H. Cornelius te Heerlerheide.
j

Leon, Annette,
Mare,Esther - Jane f
Fam. Stassen

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn onvergefl
lijke man, onze vader en opa

Frans Heckers
zal pjaatsvinden op zaterdag 3 december a.s. ö
19.00 uur in de H. Gerardus-Majellakerk te Hekse
berg-Heerlen.

M. Heckers
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, december 1988
____________---—--—-■■--—--»_——--—_____——__—_—_______-——"

—______________________________________________>
De plechtige eerste jaardienstvoor mijn onvergel
lijke vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoed
en oma

Maria
Velraeds-Hanssen

zal plaatsvinden op zondag 4 december a.s. oj
11.00 uur in de kerk van de H. Bernadette te Abdl
senbosch.

W. Velraeds
kinderen en kleinkinderen

Landgraaf, december 1988

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
farantie. R/J Handelson-

erneming. Stationstraat
294. Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044:

VLOERBEDEKKING,
gordijnen en karpetten.
Grote voorraad en voordeli-
ge prijzen. Vele coupons
met hoge korting. Woning-
inr. Grooten, Kloosterstr.
22, Simpelveld. Tel. 045-
-441346.
Houthandel Landgraaf
voor al uw bouw- en TUIN-
HOUT, ook geïmpreg-
neerd, dakplaten, eiken bal-
ken en bielsen, stookhout
gemengd ’7O- per m3.
Buizeraweg 8, ind.terr. Ab-
dissenbosch-Landgraaf.
Tel. 045-318518.
SINTERKLAASTIJD ka-
dotijd, leukekadoideeën op
autogebied in onze auto-
shop, keuze uit 1001 artike-
len en voor elke beurs, kom
vrijblijvend kijken in onze
shop, ook op koopavonden
geopend. G.G. Autoshop,
Heerenweg 286, Heerlen
(grote weg Heerlen-Bruns-
sum).
HIFI-VERST., gebruikt,
Luxman 2xBo W, ’350,-;
equalizer ’ 125,-; tun.verst.
2xloo W, ’250-, ’350,-;
2x40 W, ’99,-; cass.deck
Akai, ’ 175-, ’ 150,-; Sony

’ 150,-; tape-deck Phil.
’175,-; eindtrap 2x125 W
f 250,-; nieuwe comp.disk
Phil. ’245,-; CEC ’290,-;
midiset ’ 295,-. Inr. mog. F.
Meyer, Verzetstr. 15, Hrl.,
tel. 045-417651.
Te k. BANKSTEL, kasten,
slaapk. + div. kleinmeub.
wegens vertrek bej.huis.
Tef 045-244544, Konings-
graven 3, Wijnandsrade.

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* excl.
b.t.w. Houtindustrie Pelzer,
Rijksweg 36. Wahlwiller,
tel. 04451-1218, 04450-2168.
Te k. zwaar eiken ronde
SALONTAFEL, goed in
orde. Tel. 045-222084.
Te k. zwaar eiken SALON-
TAFEL 100 x 100 cm, secre-
taire eiken fineer, kofferty-
pemachine Adler. Te bevr.
045-422891.
Te k. BABYKLEDING
(nieuw), peuterkleding
z.g.a.n. (winter), Teutonia
wandelwagen + toebeh. en
nw. winterzak. 045-319588.
Te k. JUKEBOX type
Rowi-ami bwj. '64, mcl. 100
singles ’550,-. Tel. 045-
-326151.
GRINDTEGELS 60x40
’3,60 p.st; 40x40 ’2,80
p.st; klinkers ’ 17,60 p.m2;
opsluitband 15x5 ’2,70
p.st. Alles mcl. BTW. Ook
betonplaten en platen voor
schuttingen e.a. Creugers
Beton, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877 (bij Herschi).
Te k. INVALIDE-
STOELTJES-LIFT, voor
rechte steektrap (ook event.
aan te passen aan trap). Te
bez. 04405-1771.
TV HOEKKASTJË noten,
2 deurtjes met inleg wortel-
noten, 2 jr. oud, i.z.g.st, nw.
prijs ’649,-, vr.pr. ’300,-.
Inl. 045-324186 (na 18.00
uur).

Te k. BRANDHOUT ’4O-
-per m 3.Tel. 045-412852.
Pracht zwaar Barok
BANKSTEL veel snijwerk,
iets moois vr.pr,’ 2750,-, tel.
045-323830.
Koopje! Zeer mooi Lode-
wijk BANKSTEL als nw.
Vr.pr. ’ 2000.-; 045-323830.

Ruilen. Mooieruime eenge-
zinswoning tegen FLAT.
Zonstr./Hertogenlaan.
Br.o.nr. XE 030, LD. Markt
42, 6461 ED Kerkrade.

Grote nieuwe eengezins-
won, tegen EENGE-
ZINSW. m. garage ofmoge-
hjkh. voor gar., liefst in
Brunssum of omgev. Tel.
045-256535. Veldstr. 37
Brunssum.

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.
Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VROKÖ.
Tel. 045-441566 of 461658.
SINT en Piet op bezoek.
Bel 045-456792.
Diepvries- enKOELKAST-
REPARATIE, zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen:
04490-45230, 24 uur-service.
De massage van VERONI-
QUE is uniek!!! Tel. 045-
-228481 (geen sex).
Een veilig gevoel een
brandkast voor in uw auto.
Speciaal vóór opbergenvan
autoradio en papieren. Ge-
adviseerd door de verzeke-
ring. Bij ons ’ 139,95. Al-
leen bij G.G. Autoshop
Heerenweg 284, Heerlen.
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.

HONDENTRIMSALON
Cobbenhaegen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen, tel. 045-
-725260.
Honde- en KIPPENHOK-
KEN vanaf ’ 195,-. Hout-
bouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-Vink.Tel. 045-460252.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kaketoes en ara's. Tel.
04490-75359.
Jonge PAPEGAAIEN, 2 jr.
spraakgarantie, ’ 175,-. In-
ruil moe., papegaaienkooi
vanaf ’59,50. Flamingo,
Meerssenerweg 15, Maas-
tricht, 043-634945.
Te k. BULLTERRIER-
PUPS, 8 weken, red. prijs.
Navolaan 71, Vrieheide-
Heerlen.
Te k. BOXERPUPS met
stamboom van off. kennel,
tel. 045-253109.
Tek. zat. 3 dcc. as. va. 10.00
uur. Jonge + oude POST-
DUIVEN af’ 50- per stuk,
uitzoeken, ras Janssen A-v.
Loon-v.d. Wegen 1988, le
midf, 3e eendf, I+3 jong.Apollolaan 14, Nieuwenha-
gen, 045-310009.
POEDELTJES te k., zeer
mooi. Thull 30a Schinnen.
PAARDEDEKENS af ma-
gazijn. Nergens goedkoper.
Zat. van 10 tot 16 uur. Sit-
tarderweg 72A, Heerlen.

Grote vlooienmarkt
Sporthal de Sjirp Nieuwstadt

Zondag 4 december van 10-17 uur.
100 kramen 2e-hands spullen. Org. van Aerle.

04929-25483.

Hamilton DAMES/HE-
RENFIETS met trommel-
remmen ’399,-; Hamilton
dames/herenfiets met te-
rugtraprem ’ 299,-; De
goedkoopste met superser-
vice. Tweewielerspecialist
Math Salden Limbricht.
Te k. SNORBROMMER
Vespa Gilera i.st.v.nieuw.
Tel. 0415-310098,

Limburgs Dagblad
Dagtocht naar de i - 1

I kerstmarkt fZp>\
Düsseldorf 'Donderdag 8 december
Vanuit diverse opstapplaatsen in Limburg brengen
wij u naar een van de gezelligste kerstmarkten van
Duitsland.
U kunt bij alleLimburgs Dagblad-kantoren en de
VW Vaals terecht om uw reservering te doen. Bij
boeking dient het verschuldigde bedrag te worden
voldaan.

Bent u nog geen üd van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan kunt u
ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als lezer van
her Limburgs Dagblad is dat geheel gratis.

Te k. Yorkshire TER-
RIERTJES zeer klein, tel.
04490-71833.
Duitse HERDER teef, 11
mnd., hef v. kinderen, va-
der Üran Wildsteigerland
weltsieger. Weg. tijdgebrek.
Reeweg 100, Abdissen-
bosch-Landgraaf.
Weg. omsthed. goed tehuis
gezocht voor zeer mooie
[ERDER, koopje, tel.

04490-38119.
St.-Nicolaas aanbieding:
Bij aankoop van een kooi
zangkanarie, dwergpape-
taai, valkparkiet, graspar-

iet, zebravinkje, band-
vink, hamster, gerbil of ko-
nijn gratis. Ruime kollektie
tamme en pratende pape-
gaaien, kakatoes en ara's,
Nu gratis kooi. Kooien zijn
zeer laag geprijsd, overtuig
u zelf. Woensd. 30 nov.,
donderd. 1 dcc. en vrijd. 2
dcc. tot 21 uur geopend.
HANDELS, Pr. Maurits-
laan 2, Beek, tel. 04490-
-75359.
Te k. YORKSHIRETER-
RIERTJES, kennle Oos
Heim, Langstr. 50 Schim-
mert. Tel. 04404-1527.
Te k. jongeMechelse HER-
DER, reu, 5 mnd. oud. Tel.
045-716509.
Tek. Schotse COLLIE, 2 jr.,
reu. Tel. 04490-24485.
Te k. weg. tijdgebrek mooie
vos, RUIN, event m. zadel
en hoofdstel + chique Do-
bermann, teef, 1 jr.oud. Tel.
04749-5427 na 18.00 uur.
Te koop uit rijksgediplo-
meerde kennel COCKER-
SPANIEL, reu 7 mnd.,
blauwschimmei Golden
Retriever teef, 6 mnd. met
stamboom. Beide zindelijk,
diverse pups van 8 weken
zoals Duitse Herder, Groe-
nendaler, Labradors en
Boomerhondjes. Allen in-
geënt + dierenpaspoort.
Tel. 040-863946.
Te k. YORKSHIRETER-
RIERS 7 wkn., ontw. + in-
geefit. Tel. 045-719364.
Tek. 2 Mechelse HERDER-
PUPS, teefjes, 1 teef 2'/_ jr.,
gesch. v. dress. H. Braam,
Spoordamstr. 12 Heerlen.
045-720129.
Te k. Engelse COCKER-
SPANIEL, reutje, 5 mnd.
oud. Honigmannstr. 48
Schaesberg.
Tek. DOBERMANN, reu, 5
mnd. oud. Na 18.00uur. Tel.
045-210298.

Studentenvakbond: uitnodiging opening in conflict

Deetman wil verder
praten met studenten

ZOETERMEER - Minister Deet-
man van Onderwijs wil nogmaals
overleg met de studenten over een
aantal verlangens die zij maandag-
avond in het overleg in de zogehe-
ten Studentenkamer hebben geuit.
In een brief aan de Landelijke Stu-
dentenvakbond (LSVb) en aan het
Interuniversitair Studentenoverleg
(ISO) steltDeetman dat, ondanks de
mislukte besprekingen van maan-
dag, op een aantal onderdelen ver-
der overleg in derede zou liggen.
De minister stelt de studenten on-
der meer voor nogmaals te praten
over het auditorenfonds en de
kwestie van korte universitaire op-
leidingen voor afgestudeerde
HBO'ers. Ook wil hij de kortingen
op het budget van de universiteiten
op de agenda zetten.

Deetman nodigt de studenten in fei-
te uit zelf met plannen tekomen, ge-
zien zijn toezegging dat het departe-
ment 'waar wenselijk en nodig' uit-
gewerkte voorstellen zal doorreke-
nen.

Opening
De Landelijke Studenten Vakbond
(LSVB) ziet de uitnodiging van mi-
nister Deetman van Onderwijs een
opening in de ontstane impasse.
De LSVB houdt vast aan een alter-
natief voor de Harmonisatiewet zo-
als die in het afgelopen overleg door
de bond naar voren is gebracht. De
korting op de universiteiten van 2,7
procent is voor deLSVB nog steeds
onaanvaardbaar omdat de kwaliteit
van het onderwijs daarmee in het

geding komt.
Voor de bond gaat de redenering
van Deetman ten aanzien van de
studiefinanciering (meer studenten
dus minder geld per student) nog
steeds niet op. De LSVB vindt dat
hiervoor uit andere bronnen geld
gevonden moet worden, bij voor-
beeld een evenredig deel van de zes
miljard lastenverlaging ' (180 mil-
joen), of de gelden die vrijkomen
door de mindere aantallen RWW-
aanvragen.

Door het verloop van het afgelopen
overleg is de LSVB sceptisch ge-
stemd ten aanzien van de vervolg-
bespreking. Alleen als er daadwer-
kelijk zaken gedaan kunnen wor-
den heeft een gesprek ■ voor de
LSVB zin.

Hoogleraar UTP
25 jaar priester

HEERLEN - Prof. dr E. Henau,
hoogleraar aan de Universiteit
voor Theologie en Pastoraat
(UTP) in Heerlen, viert vrijdag
zijn 25-jarig priesterjubileum.
Officieel werd hij 29 juni 1963 in
Leuven door kardinaal Cody van
Chicago tot priester gewijd.

Henau, geboren in Oost-Vlaan-
deren, trad in 1956 in bij de pas-
sionisten. Vanaf 1967 was hij on-
der meer docent in Leuven,
Würzburg en Tilburg voordat hij- tien jaar geleden - naar Heer-
len kwam. Sinds 1985 is Henau
tevens gasthoogleraar in Chica-
go.

Preekkunde
Hij geniet internationale be-

kendheid door zijn bijdragen op
het gebied van de preekkunde en
de opbouw van de kerk. De pas-
toraal-theoloog werd al vaak
door de kerkelijke overheid om
advies gevraagd inzakekerkelijk
beleid. Henau werd daarom on-
langs tot adviseur van de Euro-
pese bisschoppenconferentie be-
noemd.

Vijftien jaar geleden publiceerde
hij 'Waarom kerk?', en in 1978
verscheen 'God is groter' op de
markt. Begin volgend jaar ver-
schijnt 'De kerk: instrument van
en teken van Heil.

Vrijdagmiddag om twee uur be-
gint de jubileumvieringmet een
mis waarin Henau voorgaat. De
mis heeft plaats in de kapel van

" Prof dr. Henau.

de universiteitaan deOliemolen-
straat 60 in Heerlen. Na afloop is
er een receptie in het casino van
de UTP.

Met voorzitter officiële vakbond

Walesa wint
tam tv-debat

Van onze correspondent
WARSCHAU - Lech Walesa is op
punten de winnaar geworden van
het tv-debat met Alfred Miodowicz,
de voorzitter van Polens officiële
vakbeweging OPZZ. Maar daarmee
is ook meteen het voornaamste ge-
zegd, want het met spanning tege-
moet geziene debat bleek uiteinde-
lijk een emotieloze en tamme ont-
moeting tussen twee keurige heren
die bij de eenmaal ingenomen
standpunten bleven.

Walesa beslechtte de 'strijd' in zijn

voordeel omdat hij argumenten
aanvoerde, waar Miodowicz geenaf-
doend antwoord op had. Het groot-
ste twistpunt tussen elektricien Wa-
lesa en Politburolid Miodowicz was
het gebrek aan pluralisme in de
Poolse samenleving.

Miodowicz herhaalde voortdurend
dat het bestaan van meer dan één
vakbond alleen maar zou leiden tot
heftige onderlinge strijd in de be-
drijven. „Pluralisme alleen lost de
problemen van Polen niet op",
meende hij.

Walesa echter wees op de positieve
economische, politieke en sociale
ontwikkeling van de democratische
landen in Europa en zette Miodo-
wicz voor het blok met de vraag,
waarom alle socialistische landen
met dezelfde problemen worstelen.
Hij gaf zelf als antwoord: „Het sys-
teem, waarbij één partij het mono-
polie over politiek en economie
heeft, deugt niet".
Opvallend was dat- na de aanvallen
over en weer van de afgelopen da-
gen, die het doorgaan van het debat
tot op het laatste moment onzeker
maakte - de beide discussiepartners
voortdurend hun bereidheid tot een
compromis beklemtoonden en het
elkaar niet echt moeilijk maakten.

Het debat gisteravond toonde aan
dat beide partijen nog steeds ver
verwijderd zijn van een compromis
over een groter geschilpunt: op-
nieuw erkenning van Solidariteit
als vakbeweging.

" Zie verder pag. 25

Zorg Kamer ove
ontwikkelingen

in Suriname
DEN HAAG - De drie leiders van?
Surinaamse Front-regering hebft
de Tweede Kamer niet kunfl
overtuigen van de voortgang F
zou worden gemaakt met het opsj
len van een 'Meerjaren Ontwilt
lingsplan' (MOP). Ook de situati^Oost-Suriname blijft de Kamer K
gen baren. De kamerleden, dier]
teren overleg voerden met de Fro
leiders Arron, Lachmon en Soe'
ta, steunen het streven van de S'
naamse regering naar een demo'
tisch en economisch herstel. Wat
Kamer betreft, kan volgend jaar>

een begin worden gemaakt met,
structurele ontwikkelingshulp ]_
Nederland aan Suriname (jaarli 5

200 miljoen).

Ook werd over demacht van het'
ger werd gepraat. De Nederlandkamerleden vinden de invloed 1'
de militairen te groot. Naar verlil[
zou legerleiderBouterse een staS[
het-vuren met het junglecommaï;
van Brunswijk, dat actiefis in 0\
Suriname, verhinderen.

Bush ontmoe
Gorbatsjov

WASHINGTON - Sovjetleider - i
chail Gorbatsjov, de Amerikaan
president Ronald Reagan en di'
opvolger George Bush zullen elK
naar verwachting op 7 decem'
ontmoeten op een klein eilandje
de haven van New Vork.
De Amerikaanse regeringsweg
voerder, Marlin Fitzwater, zei da'
ontmoeting zon twee 2 a drie
duren. Fitzwater meldde dat de
eenkomst geen topontmoeting
traditionele zin wordt, maar dat i
een aantal belangrijke onderwerp
de revue zullen passeren.

Geslaagd
MAASTRICHT— Gerard Linssen uitB*
bracht is aan de Rijkuniversiteit Liin'
geslaagd voor het artsexamen.

Aan de Hogeschool in Heerlen, Opletf
Toegepaste Huishoudwetenschap
(HTW).zijn geslaagd voor de afstudeerl1
ting voorlichting: Angelique Dinissen
Ulestraten, Marian Geurts (Venlo) en W
Martens (Asten); afstudeerrichting man'
ment: Jacqueline Hanje (Heerlen), He'
Hendriks (Tienray), Rob Huijnen (Meü'
Yvonne van Neerven (Brunssum), Ra'
van de Nobelen (Bunde), Willem van '(Herkenbosch en Wilma Sonnensbe'
(Posterholt).

i

officiële mededeling
GEMEENTEBESTUUR

VAN VAALS
BEKENDMAKING

De burgemeester van Vaals ma*1
ter voldoening aan het bepaalde
artikel 22 van de Wet op de ruin1
lijke ordening, bekend dat de r*
van die gemeente in zijn verga11
ring van 14-11-1988 heeft beslotef
verklaren dat wordt voorbereidwijziging van het uitbreidingsp1'
in hoofdzaken voor het perceel $l
tie A, nr. 8309 gedeeltelijk.
Het voorbereidingsbesluit en 'daarbij behorende tekeningen 'gen vanaf2-12-1988 ter gemeente5
cretane, afdeling grondgebied'
ken, VonClermontplein 15 te Va»1voor een ieder ter inzage.
Vaals, 1 december 1988.

De burgemeester voornoe^
w.g. M.P.A. Damen.



Volgens het concordaat moeten
echter ook de deelstaten Nordrhein-
Westfalen enRheinland-Pfalz als ju-
ridische opvolgers van Pruisen hun
advies over de benoeming uitbren-
gen. De premiers, Johannes Rau en
Bernhard Vogel, hebben veertien
dagen geleden in een gesprek met
de pauselijk nuntius in de Bondsre-
publiek de grote bezorgdheid in het
aartsbisdom over deze affaire tot
uitdrukking gebracht.

Van onze verslaggever
OIRSBEEK - Een huisarts uit Oirs- de

beek heeft van het College voor Me- m<
disch Tuchtrecht een berisping ge- 9J1kregen omdat hij in het weekeinde ***van 4 mei 1986 als vervanger on- a
zorgvuldig is opgetreden toen de fa- Y°
milie Houben uit deze plaats hem
tweemaal telefonisch had verzocht e'
om medische bijstand te verlenen ?e
aan de 61-jarige JanHouben. Eerder .fop de dag had de arts de patiënt wel V
bezocht en zelfs enkele tabletten rf
achtergelaten. Op zondagavond ..
stierf de man door een hartstilstand, ZIJ
zoals sectie uitwees. on

Bij het tweedetelefoontje oordeelde
de arts dat de benauwdheid van de
patiënt veroorzaakt werd door niet-
medische factoren, maar dat nu
acht het college 'onjuist en onbegrij-
pelijk.

Bij het eerste nachtelijk telefoontje
kreeg de arts de indruk dat de pa-
tiënt niet kon slapen vanwege rug-
pijn en dat er niet uitdrukkelijk om
zijn bezoek werd gevraagd.

se huisarts
De arts heeft tegenover het tucht-
college aangedragen dat hij bij zijn
visite de diagnose stelde van angina
pectoris of hyperventilatie. Hij liet
enkele tabletten achter die de pa-
tiënt bij benauwdheden kon gebrui-
ken.

Tegen half twee die nacht belde -
deze keer de dochter - de arts op-
nieuw op en herhaalde het verzoek
om snel tekomen, omdat haar vader
'het niet meer hield. Ook nu zag de
arts af van een nachtelijkevisite. De
volgende dag, zondagavond tegen
half acht, was de toestand zodanig
verergerd dat de dochter opnieuw
de dokter van de weekenddienst
belde, ditmaal een vervangend arts
uit Schinnen. Toen deze even later
bezig was met het meten van de
bloeddruk, stierf de patiënt onder
zijn handen. „Deze arts verklaarde
ons ontsteld, dat als hij een halfuur
eerder was gewaarschuwd, het le-
ven van mijn vader waarschijnlijk
te redden was geweest met een
spuitje en een snelle opname in het
ziekenhuis," aldus de dochter.

„Moeder smeekte de arts om terug
te komen," aldus dochter Marjon,
„maar de dokter zei dat vader niets
ernstigs mankeerde."

De familie Houben wendde zich
vervolgens tot het Medisch Tucht-
college. Die behandelde op 1 juni
vorig jaar de zaak tijdens een twee
uren durende zitting. In maart van
dit jaar kwam de uitspraak van het
tuchtcollege. Die omvatte een beris-
ping aan het adres van de Oirsbeek-

De familie neemt het de arts, die
toen weekenddienst verrichtte en
haar eigen huisarts verving, kwalijk
dat hij na een eerste visite niet te-
rugkeerde toen tegen middernacht
de pijnen in de zij en hartstreek bij
de patiënt onhoudbaar waren ge-
worden.

De dokter zelf zegt 'de berisping te
aanvaarden': „Ik heb gemeend de
zaak telefonisch te kunnen afhande-
len maar daarover kan ik nu niet in
details treden vanwege mijn be-
roepsgeheim. Ook voor mij heeft
deze zaak emotionele kanten. Ik
ben begaan met de familie in kwes-
tie en ik betreur dat het zo gegaan
is."

Bakker. Versteegh en Co gaan samenwerking aan

Fusiegolf accountants
in Limburg zet door

Foto: WIDDERSHOVEN De nu aangekondigde samenwer-
king wordt gestalte gegeven in een
joint-venture, die aan 515 mensen
werk biedt. De gezamenlijke omzet
bedraagt ongeveer ’ 75 miljoen per
jaar. Het samenwerkingsverband
wordt, eveneens gemeten naar om-
zet, de zevende accountantsorgani-
satie in Nederland.

Op zich nog niets aan de hand.
Maar toen bleek dat de Maas-
trichtenaar, die toen overigens
nog in Leiden woonde, zich aan-
vankelijk niet kon legitimeren,
werden de RET-controleurs vol-
gens hem (en dat werd later be-
vestigd door de Ombudsman)
bijzonder onbeschoft. Bakker, Versteegh en Co is gecon-

centreerd is in het zuiden van het
land. Het kantoor is, gemeten naar
omzet, in Limburg de tweede groot-
ste accountantsorganisatie. Er wer-
ken 165 mensen, verspreid over
acht vestigingen. Volgens H. Ver-
steegh krijgt zijn organisatie via de
samenwerking toegang tot een in-
ternationaal netwerk.

Dat schoot Stenfert Kroese zo in
het verkeerde keelgat dat hij het
proces-verbaal, dat hij had ge-
kregen vanwege het reizen zon-
der geldig plaatsbewijs, bij de
kantonrechter liet voorkomen.
Ook diende hij een klacht in bij
de Ombudsman.

Randstad
Coopers & Lybrand werkt voorna-
melijk in derandstad, telt 350 mede-
werkers verspreid over drie vesti-
gingenen maakt deel uit van een ge-
lijknamige internationale organisa-
tie: Coopers & Lybrand Internatio-
nal die met 41.500 werknemers en
560 kantoren in 100 landen, de derde
accountantsorganisatie ter wereld

Stenfert Kroese vroeg daarop of
er geen stempel gezet kon wor-
den op een andere, onbeschadig-
de strippenkaart die hij ook bij
zich had. Dat was onmogelijk.

MAASTRICHT/ROTTERDAM -
Het Rotterdams gemeentelijk
vervoersbedrijf, de RET, moet
zijn excuses aanbieden aan
Maastrichtenaar Jan Arthur
Stenfert Kroese. Dat heeft de
Ombudsman van de gemeente
Rotterdam onlangs bepaald.
Aanleiding tot het conflict tus-
sen de Maastrichtenaar en de
RET is een tramritje van de eer-
ste in het voorjaar van het vorig
jaar. Controleurs van de RET
ontdekten toen dat Stenfert
Kroese weliswaar met een geldig
afgestempelde, maar aan de on-
derkant beschadigde rittenkaart
reisde. Zon kaartje is ongeldig.

" Mr. Stenfert Kroese

Trambedrijf
moet excuses

aanbieden

De kantonrechter sprak hem
weliswaar niet vrij - Stenfert
Kroese had tenslotte voor dewet
geen geldig plaatsbewijs - maar
legde hem gezien de omstandig-
heden geen straf op. De Om-
budsman liet weten van mening
te zijn dat de klachten van de
Maastrichtenaar gegrond waren
en raadde op grond daarvan het
vervoersbedrijf aan excuses aan
te bieden. Zover is het echter of-
ficieel nog niet gekomen.

Gelders verzet
egen uitbreiding
spoorlijn Venlo
f HAAG — Als de provincie
"llPaerland haar zin krijgt wordt de
[ °Ir\vegverbinding tussen Venlo[.. v^nchengladbach met uitge-
Aii e* Gelderse provinciebe-

"Sin" W e e-£en Betuwelijn, de
f; nverbinding van Nijmegen via
l^L ]nenburg naar Keulen geschikt
'Sft pn voor goeaerenvervoer naar
'Tn " hrgebied. Dat is volgens de
'in cic Gelderland goedkoper
tn Hjtbreiding van de verbindin-

-\ , Venlo-Mönchengladbach en
-ph

rn"Emmerich waarover nu de
C^erentreinen van de Randstad
OT. het Ruhrgebied rijden. Het
LgjL lnciebestuur van Gelderland
Ma va* Bezeëd in eenreactie op de
jr\ Verkeer en Vervoer van minis-

fcan it"Kroes (Verkeer en Water-
j_\ *■>■ De minister zal zich nog overr voorstel buigen.

f^STRICHT - Een tot dusver on-
'?na gebleven automobilist zin-

" het gisteren in Maastricht niet
t^°t tweemaal toe voor hem rij-
«"de personenauto's wat aarze-*Jd aan het stadsverkeer deelna-|n.
pr kens wanneer verkeerslichten
r°od stonden, nam hij de kans

far uiting te geven aan zijn hevige
liuatie. In het eerste geval trapteleen aantal deuken in de wagenn zijn voorganger en in het twee-

' geval bewerkte hij een voor hem
i.ar>de wagen met een krik, waar-
', °nder meer een voorruit sneu-
vele. De twee mobiele slachtoffers,
*°mstig uit Gordijk en Den Haag,
Jven er in hun gehavende wagen

F voorkeur aan te volstaan met het
fVen van plankgas richting politie-
Feau om er aangifte te doen.

Automobilist
maakt amok

Dienstverlening voor
drugszending per post
MAASTRICHT - De rechtbank van Maastricht veroordeelde gisteren een
Heerlenaar tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden en
26 dagen met als bijzonderevoorwaarde dat 96 uur dienstverlening moet
worden verricht. De verdachte had vanuit het buitenland naar zijn eigen
adres in Nederland per post 350 gram heroïne verstuurd.

Twee weken geleden eiste officier van justitie mr Van Buchem tegen de
29-jarige Heerlenaar een jaaren zes maanden onvoorwaardelijke hechte-
nis. De verdachte had vanuit zijn vaderland Pakistan 350 gram heroïne in
tientallen afzonderlijke poststukken naar zijn woonadres in Heerlen ge-
zonden.
Tijdens een bezoek aan zijn vaderland lukte het hem om tegen een lage
prijs 400 gram op dekop te tikken. De man kocht een stapel wenskaarten
met enveloppen, liet familieleden daarop zijn woonadres in Heerlen zet-
ten en stopte in elke enveloppe enkele grammen heroïnealvorens ze dicht
te plakken en op de post te doen.

waren niet herkenbaar", aldus ver-
dachte. Van de diefstal van de die-
ren deed hij geen aangifte.

De officier van justitie hechte wei-
nig geloof aan de verklaring van
verdachte: „Hij kwam in contact
met dubieuze figuren en dezen ver-
telden hem dat hij honderd gulden
per beest per maand meer kon ver-
dienen als hij ze met hormonen zou
inspuiten. In totaal zijn er door hem
113 dieren weggepoetst. Ze verte-
genwoordigden een waarde van
rond de 384.000 gulden".
De raadsman mr Houtakkers be-
pleitte vrijspraak voor beide telaste
gelegde feiten. Volgens hem waren
bij het onderzoekvan de ingespoten
dieren de voorschriften niet in acht
genomen, zodat het bewijs onrecht-
matig is verkregen. Volgens de
raadsman kon de officier van justi-
tie niet van zijn cliënt verwachten
dat hij 'dag en nacht voor de stal
ging liggen' om tekijken wat er met
zijn dieren gebeurde.
Over veertien dagen doet de recht-
bank uitspraak in deze zaak.

Boete en half jaar cel
geëist tegen veehouder

Koeien ingespoten met groeibevorderende hormonen

(ADVERTENTIE)

Stuur mij omgaande de .3 cognacg/ozen. Ik heb de ' ADRES _
platgeslagen dop en de \
ingevulde en onderte- \ POSTCODE |

kende Euro-/Bankcheque ,
of'girobetaalkaart t.w.v. PLAATS
f6.95 bijgevoegd. jn ge_/oten enveloppe vóór 1 februari 1989op- ,

/^^N t ">, /==\ ' sturen aan De Kuyper, Antwoordnummer 1695,
—4 _—~i fc=4 I 3100VR Schiedam. Een postzegel plakken hoeft \I niet. U kunt de glazen ook zonder platgeslagen

*r-~^ «__" ' dop bestellen. Vraag ons dan om informatie.

MAASTRICHT - „Er bestaat een
hormoon-mafia. Verdachte wist
verdomd goed dat er iets broeide".
Zo zette officier van justitiemr Oos-
terhof zijn woorden kracht bij toen
hij zes maanden onvoorwaardelijke
hechtenis en 100.000 gulden boete
vorderde tegen de 35-jarige veehou-
der J.B. uit Sittard. De man stond
gisteren voor de meervoudige eco-
nomische strafkamer van de Maas-
trichtse rechtbank terecht.
Voor mrOosterhof staat het vast dat
de Sittardenaar in de periode van
december '86 tot en met februari '87
op zijn bedrijf runderen heeft inge-
spoten met hormonen.
Bovendien voldeed de veehouder
niet aan een voorlopige maatregel
krachtens de wet economische de-
licten. De verdachte was door de of-
ficier van justitieaangesteld als be-
waarder van de runderen, maar op 2
maart van verleden jaarverdwenen
er 57 stieren waaronder 37 dieren
waarvan werd gedacht dat ze met
hormonen waren behandeld.

Van onze correspondent

Deze laatste groep stieren mocht zo-
lang de voorlopige maatregel van
kracht was, het bedrijf nietverlaten.

Op de zitting verklaarde de ver-
dachte dat hij door een Belg bena-
derd was diewist hoe hij meer winst
kon maken door deze in te spuiten
met groeiversterkende middelen.
De Belg, die samenwerkte met een
andere Nederlander, spoot de die-
ren voor de verdachte in.
Hij maakte de Sittardse veehouder

duidelijk dat het slachthuis geen
sporen van de hormonen in het
vlees zou vinden.

Verdwenen
Dit bleek een illusie. De Algemene
Inspectie Dienst bezocht de stallen
van verdachte en maakte schetsen
van de dieren. Ook maakte zij uit-
snijdingen van de verdikkingen van
de stieren en stuurde deze voor on-
derzoek op.

Op 18 februari van verleden jaar
werd de verdachte door de officier
van justitie een voorlopige maatre-
gel krachtens de wet economische
delicten opgelegd. Op 2 maart van
dat jaar deelde verdachte de Alge-
mene InspectieDienst mee dater 57
stieren verdwenen waren. „Ik heb
die nacht carnaval gevierd en ben
thuis meteen gaan slapen. Ik heb
niets gemerkt. Toen ik in de stallen
ging kijken waren, ze weg. De stie-
ren die onder de 'maatregel' vielen
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# Een griffiemedewerker maakt Klompen Jan duidelijk dat Riem en Mastenbroek gelijk-
waardige functies hebben. Foto: widdershoven

Misverstand van Klompen' Jan
Woonwagenbewoner

ziet gedeputeerde
aan voor ambtenaar

MAASTRICHT - De hal van het
gouvernement in Maastricht was
gistermorgen weer de pleister-
plaatsvan Klompen Jan en defa-
milie Niessing uit Oirsbeek. Aan-
leiding tot de visite was zijn eis
onmiddellijk deputé Henk Riem
van onder meer Woonwagenzorg
te spreken over dereeds geruime
tijd slepende kwestie van het
eventueel gedwongen vertrek
van de familie Niessing van het
woonwagencentrum in Oirs-
beek.

De gemeente Schinnen heeft een
aantal weken geleden bij de pro-
vincie een afsleepvergunning
aangevraagd om de familie naar
de Oostelijke Mijnstreek te doen
verhuizen. Volgens Klompen
Jan is het onderhand de aller-
hoogste tijd dat de familie Nie-
sing weet waar zij aan toe is.

Bij afwezigheid van Riem ver-
scheen vrij spoedig deputé E.
Mastenbroek met de boodschap
dat GS de volgendeweek een be-

slissing in deze affaire zuilen ne-
men.
Klompen Janweigerde echter zo
maar te worden afgescheept met
Mastenbroek als woordvoerder.
Hij bleef volharden in zijn eis een
onderhoud te hebben met nie-
mand minder dan deputé Riem
en niet met een of andere ambte-
naar, zoals een "zekere" Masten-
broek. Het aanrukken van gou-
vernementele koffie vermocht
niet hem tot andere gedachten
brengen en nog minder hem te
bewegen te vertrekken.
Pas toen een ambtelijk beleids-
medewerker van de provincie er
in was geslaagd hem duidelijkte
maken dat die zekere Masten-
broek niets minder is dan even-
eens een lid van het college van
GS en bovendien fungeert als
waarnemend gouverneur, ver-
trokken Klompen Jan en de zij-
nen onder het prevelen van ver-
ontschuldigingen wegens het
misverstand en de veroorzaakte
overlast.

I I

Als u een abonnement op MANNA neemt, krijgt u een EXCLUSIEF * r^T^^***"l*»»»-;
<______\ QUARTZ BUROKLOKJE GRATIS! Vul de bon in en g___t'__^^>>^^___^i^^_____

'JA, Ik neem een jaarabonnement op MANNA a ’50,-’Ê_ m^>%tmt^ ien ontvang een fraai BUROKLOKJE GRATIS! Ik iM WÊÈt'_ gr= _\ _. /wacht met betalen tot ik de acceptgiro heb ontvangen.' __\

Van onze redactie economie
MAASTRICHT - De accoun-
tantskantoren Bakker, Ver-
steegh en Co en Coopers & Ly-
brand gaan per 1 januari sa-
menwerken. Doel is hun
marktpositie te versterken.
Beide organisaties zullen on-
der eigen naam blijven opere-
ren. Gezamenlijk gaan zij pro-
jecten beginnen op het gebied
van accountancy, fiscale
dienstverlening en advisering.
In de afgelopen jaren hebben
accountants, ook in Limburg,
regelmatig de handen ineen
geslagen.

Nachtelijke visite achterwege gelaten

Medisch Tuchtcollege
berispt Oirsbeekse arts

rienamen
'voornemen van het Vaticaan
Ikardinaal Meisner tot opvolger
Ide vorig jaar overleden kardi-

" Hoeffner te benoemen, heeft in
plen veel weerstand opgeroepen.

Volgens het uit 1929 daterende con-
cordaat tussen het Vaticaan en Prui-
sen, dat nog steeds van kracht is,
moet de paus een keuze maken uit
de voordracht van het kapittel (ad-
viescollege) van het aartsbisdom
Keulen. Paus Johannes Paulus II
heeft de acht voorgedragen kandi-
daten afgewezen.
Het concordaat voorziet er echter

niet in wat er dan moet gebeuren.
Daarop heeft hetVaticaan het initia-
tief genomen en zelfdrie namen aan
het kapittel voorgelegd. Hetkapittel
wees de drie (Meisner, curiebis-
schop Paul Cordes en bisschop Jo-
hannes Dyba van Fulda) als te be-
houdend af. Desondanks probeerde
het Vaticaan de benoeming van
Meisner erdoor te drukken.

Het isvoor het eerst dat er onder het
pontificaat van Johannes Paulus II
in de Duitse Bondsrepubliek pu-
blieke onrust over een bisschopsbe-
noeming ontstaat. Nederland, Oos-
tenrijk en Zwitserland gingen de
Westduitse rooms-katholieken hier-
in voor. Ook in de Verenigde Staten
en in Brazilië zijn enkele bisschops-
benoemingen op grote weerstand
gestuit.

TLEN - Aartsbisschop Joachim
stsner van Berlijn is volgens het
Jaanse persbureau ANSA bereid
\ zijn benoeming tot aartsbis-
PP van Keulen af te zien. ANSA
Nrtzich hierbij op niet nader ge-
«ride bronnen in de Bondsrepu-

ftndag kwam Meisner volkomen
Terwacht in Rome aan voor een
N-audiëntie bij de paus. Dit
JdPas dinsdag door het Vaticaan
<end gemaakt. Over de inhoud
T.het gesprek werd, zoals gebrui-
|)k, niets medegedeeld.

Van onze verslaggever

Meisner twijfelt
over post in Keulen

Nog steeds problemen over bisschopsbenoeming

provincieLimburgs dagblad
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lUBACHSBERG, Kerkstr.
I63, respresentatief ruim he-
renhuis. Prijs n.o.t.k. Wij-
man & Partners Vastgoed.
Tel. 045-728671.
BRUNSSUM, Maastrich-
terstr. 148, halfvrijst. mooi
ouder woonhuis met bij-
keuken, berging en tuin.
Vr.pr. ’103.000,-. Wijman
& Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
HEERLEN, Hertstr. 7,
knusse tussenwoning met
garage, met vele extra's
w.o. sauna, wastafel, dou-
che en ligbad. Ruime
woonkmr. met eethoek en
schouw, keuken, 3 slpk.
Vr.pr. ’115.000- k.k. Wij-
man & Partners Vastgoed.
Tel. 045-728671.
GRAETHEIDE (gem.
Bom), bungalowstijl appar-
tement gel. beg. grond met
tuin, garage en cv. Ind.: hal,
woonkamer met balkon,
mod. witte keuken met
app., 2 slaapk., badk. en1berging. Prijs ’ 95.000- k.k.
Aanv. direkt. Inl. Marinus
Krijntjes, Onr. Goed bv.
Tel. 04490-51544.

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.
ÜBACH OVER WORMS,
Troereberg 22, praktische,
sfeervolle hoekwoning met
berging en tuin. Ind.: gezel-
lige woonkmr., keuken
.leuk uitgevoerd, trappen-
huis, badkmr. met ligbad, 3
slpk., vaste trap naar berg-
zolder, ’ 98.000,-. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel. 045-
-728671.
KAALHEID, Heiveldstr.
125, ruime hoekwoning met
grote loods/atelier, geheel
centraal verwarmd, vr.pr.

’ 135.000,-. Wijman & Part-
ners Vastgoed. Tel. 045-
-728671.

Te k. BRUNSSUM ruim
app. in uitst. st. in centrum.
Ind.: hal, grote woonk. met
open moderne aanb. keuk.
mcl. appl. berk. en groot
balkon, toilet, en grote
bergruimte los. le Verd.:
overloop, gr. slaapk., bete-
geldebadk. + toilet, cv-gas,
c.g. dir. te aanv. Tel. 04758-
-2232.
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NEW LOOK BV., Schaes-I berg. Gevelreiniging, uit-I kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-3121547-
-312709.
DAKDEKKERSBEDRIJFI De Nok, voor al uw dak-

I werkzaamheden, met deI langste schriftelijke garan-I tic. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.

I Stucadoor kan nog WERK
aannemen. Tel. 045-462428.
WERKSTER biedt zich aan

I voor huishoudelijk werk,
|| lfst. omg. Eikenderveld.

Tel. 045-716509.
I Voor al uw wand- en

VLOERTEGELWERK,
I ook marmer en natuur-

steen. Bel. 04490-26061.
POETSHULP biedt zich
aan, tel. 045-216737.
TV-ANTENNES ’395,-.

I all-in 5 jr. garantie. Ook alle
I reparaties door geh. Lim-
I burg. Géén voorrijkosten!

Koehen, 045-441693.
OPRITTEN en terrassen in

I klinkers of sierbestrating.
Ook tuinaanleg. 045-326574.

I VERBOUWING woonka-I mer, keuken, badk, garage.| Tel. 045-326574.I

TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
Voor alle dak- en ZINK-
WERK, dakdekkersbedrijf
P.H. Boumans, tel. 045-
-321252.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
Jo Horsch SNELTRANS-
PORT. Heeft u iets gekocht
of verkocht? Wij vervoeren
dit tegen een kleine vergoe-
ding. Bel afd. boodscnap-
pendienst 045-317086. Ook
zaterdags.
TUIN opknappen, snoeien
en ieder ander klus. Tel.
045-272093 na 18 uur.
SCHILDERS kunnen nog
behang- en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.

GOUD, zilv., munt., postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109 Geleen.
Defecte KLEUREN-TV'S
vanaf 1980 (typenummer
vermelden). 045-723712.
Inkoop GOUD, brilj., mun-
ten enz. Contant geld. Ver-
seveld, Saroleastr. 80A
Heerlen. Tel. 045-714666
Leg, verp,.
Te k. gevr. oud ijzer en me-
talen, sloop- en SCHADE-
AUTO'S. Tel. 045-
-272216/272516, ook
's avonds.
Tek. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.
Tel. 045-216475 of 727711.
Te k. gevr. goedverz. BOE-
KEN en strips. Tel. 045-
-228082.
Te k. gevr. goedkoop
BANKSTEL, tel. 045-
-720350.
Te koop gevr. Amiga COM-
PUTER met eventueel bij-
passende kleurenmonitor.
Tel. 045-718459.
Te h. of te k. gevr. CON-
TRABAS v. leerl. 045-
-413195.
Te k. gevraagd OPEL Man-
ta. Tel. 045-422217.

Te k. gevr. SINGLES en-
gelstalig van de 50er en 60er
jaren. Tel. 04498-52813 na
18.00 uur.

Voor al uw WERKKLE-
DING. P. Raeven, tel. 045-
-322741.
Te k. jonge HENNEN. Zil-
straat 20 Dicteren. Tel.
04499-1341.
Te k. PAARDENSTAL-
LING ’350,-. Tel. 045-
-412852.

Club Pallast te Vaals vraagt
nog enkele DAMES. Tel.
04454-1195.
MEISJE gevraagd voor pri-
vé en escort. Tel. 045-
-228975.
Net meisje voor PRIVE-
CLUB met garantieloon.
Tel. 045-420042.
TAXICHAUFFEURS gevr.
v. vaste dienst en parttime,
dag- nacht- en weekend-
dienst, WAO-ers mogelijk,
Julianastraat 6, Brunssum.
Gevraagd KAPSTER mo-
dern kunnende werken,
voor enige dagen per week,
coiffure Jo Smeets, Hoens-
broek. tel. 045-212445.

JB, WINTER
jj_te_^|E Prima voor de dagkomen.

<méo^ m 1 ~ Overjas van Gils 538,-
-j^r R 1H I Colbert Creation Gross 450,-

JF Pantalon Meyer 140-

-*<^_ZSys<te a

PIETERS »tE_ollïll
PASSION FOR FASHION
HEERLEN MAASTRICHT SITTARD VENLO

Gevr. MEISJES voor club
in Bocholtz (B) inw. mog.
Tel. 09-3211-448538.
Gevraagd parttime VER-
KOOPSTER voor slagerij
met ervaring, tel. afspraak.
Tel. 04492-1244.
Energieke jonge represen-
tatieve BUFFETDAME
gevr. v. bar/club, i.d. avond-
uren. V. afspr. 045-463616.
Restaurant Oasis, Stations-
str. 215 Nuth vr. LEER-
LING-KOK. Tel. 045-
-241078.
Zelfstandig werkende
BANKWERKER gevr.
voor montage werk. Bezit
van rijbewijs. Leeftijd 23-28
ir. Schrift, soll. F. Straten,
Eykskenweg 18, 6243 AA
Geulle.
CLUB PARIS vr. nette da-
mes voor middag en/of
avonduren. Provincialewg
Nrd. 31A Oirsbeek, tel.
04492-1873.
Gevr. VOEGER en leerling-
voeger. Voegersbedr. Hans
Hofrr-. n, Valkenburg. Tel.
04406-12233.

Lunchroom
„'t Loon"

vraagt voor direkt leerling-
kok en parttime

serveersters.
Tel. 045-711186,
de heer Pooters.

GASTVROUW en meisjes
gevraagd voor nieuwe club
te Geleen. Info tussen 13-18
u. 04490-45814, b.g.g. 44061.
Parttime VERKOOPSTER
met erv. Slagerij Suijlen,
V.w. Poelmanstr. 2 Heer-
len.
Gevr. part-time HULP, 18-
-26 jr. voor in cafetaria-
snack-bar. Tel. 045-213451.

_"____ mini mn^

tel. 045-321077

Vr. en za. 20 uur
Zo. 18 en 20 uur
2e succesweek

EDDIE MURPHY
ftijzoekieen -;*.y En,als.bet even

tromt- div zijn ur___\) kan. noguut
intellect tuin Vim anders 00k...
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Vr. t/m zo. 22.15 uur
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Voor Simpelveld en Heerlerbaan zoeken wij:

bezorgers/sters
voor de bezorging van het Limburgs Dagblad. Melden bij
het Limburgs Dagblad, Frans Erenslaan 4, 6371 GV
Landgraaf. Tel. 045-311782 na 11.00 uur.

ASB- uitzendbureau
zoekt per direct, m/v

schoonmaker/keukenhulp
U heeft geen bezwaar om in 2 diensten en regelmatig in
het weekend te werken. U bent ouder dan 25 jaaren be-

schikt over eigen vervoer.
ervaren schoonmaakster

U wilt 2 uur per dag schoonmaakwerkzaamheden ver-
richten en u bent ouder dan 23 jaar.

interieurverzorgster
U moet een uur per dag schoonmaken en woonachtig
zijn in Heerlen Zuid of Simpelveld. Dit is voor een lange-

re periode. Leeftijd is niet van belang.
revisiemonteur

met diploma lts-metaal voor een machine- en revisie ge-
reedschapsmakerij. Wij zijn op zoek naar een revisie-
monteur die zeer gedetailleerd kan werk.en, over erva-
ring beschikt en in het bezit is van eigen vervoer. Dit is

voor een langere periode.
industrieel naaisters j

Wij zijn op zoek naar industrieel naaisters die ervaring
hebben met het naaien van zware stoffen. Deze baan

biedt goede toekomstmogelijkheden.
heftruckchauffeur

U heeft ervaring als heftruckchauffeur en u bent in het
bezit van het heftruckdiploma. Daarnaast bent u bereid
hard te werken in ploegendiensten en beschikt u over :

eigen vervoer.
baliemedewerksters

Wij zoeken representatieve kandidaten tussen de 19 en
22 jaardie bereid zijn om initiatief te tonen en de Engel-
se taal beheersen. Als je een meao- en/of secretariële
opleiding gevolgd hebt, dan is dit voor jou een leuke

baan die langere tijd gaat duren.

Voor meer informatie over bovenstaande vacatures kunt
u kontakt opnemen met onze vestigingen in Maastricht,
Forum 100 (MECC), tel. 043-616333, Heerlen, Dokter t

Poelsstraat 15, tel. 045-719600. <

I !
0

stadsschouwburg heerlc
Openingstijden: ma. t/m vr. 10.00 -15.00 uur, za. 10.0

12.00 uur, één uur voor aanvang. Tel.: 045-716607

PIET BAMBERGEN & RUDI
FALKENHAGEN in ~'n
Hoofdstuk apart"
’24,-, ’2l-, ’ 18,-;
paspoorten ’ 16,-.

Roemeens Staatsballet
Fantasio
„ZWANENMEER" uitverkocht

Het Zuidelijk Toneel „DE
SAPEURLOOT"
bizarre komedie van Gildas
Bourdet.

’ 18,50; paspoorten ’ 14,-.

SPECULAASCONCERT door
Stichting
Muziekdramatische
Produktie en Landgraafs
Symfonie Orkest.

’ 8,50; paspoorten ’ 6,-.
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HEERLENS I
STREEKTHEATER „Dr S)« f
van de tant Zeef" n
/12,-

-lïffifffffWTff__l _K_^U(_______________u_mtl^en

(kleine zaal) Echte Mannen .
„ZOMER IN RIMINI" _"
f 18,50; paspoorten ’ 14- la

____s___i __nrf'"
Gerardus Majellakerk
(Heksenberg) Heerlen. Er
MADRIGAL-CHOR d
BUKAREST r,

’ 27,50; paspoorten ’ 23,-..

lt^^r_s_J___i_2

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

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

Vervolg. Entree ’5,00// 4,25

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

Rudie Falkenhagen.
Entree ’ 23,50// 19,50

Vr. 9 dcc. De Vrouwen Generaal in alle staten.
20.00 uur Komedie door theatergroep Turba. -k

Entree ’ 7,50 b
Za. 10 dcc. Wind. c
19.00 uur Familievoorstelling door theater Sirkel. a'

Entree ’ 10,00/kinderen t/m 15 jr. C
/ 5,00 fr

Zo. 11 dcc. Moeder in de wolken. *14.30 uur Theatergroep Mevrouw Smit met Bruun
Kuijt en Jan Elberse. e
Entree ’ 5,00// 4,25 t>ïU

Di. 13 dcc. Radio Blazers Ensemble
20.00 uur 0.1.v. Roland Kieft. Entree ftf

’ 15,50//11,75
Wo. 14 dcc. Seperation Is
20.00 uur Toneelstuk van Torn Kempinski, it

gespeeld door Linda van Dyk en Kees 't
Brusse. Entree ’ 23,50//19,50 e

'_
Vr. 16 dcc. Turandot - Ferrucio Busonl - |520.00 uur Cavalleria Rusticana - Pietro

Mascagni. ,
Door theater Oberhausen. Entree

’ 29,50/ 23,50

Expositie: Rob Schrijen, olieverfschilderijen «
jr

Openingstijden kassa:
dinsdag t/m vrijdag 10.00-16.00 uur;
zaterdag 10.00-12.00 uur;
maandag gesloten. w

W^^W Wijngrachttheatert'
( M ¥ Rodahal
1 Kerkrade

Even bellen is voldoende: Za. 3 dcc. 20.00 uur >k
045-454141 Wijngrachttheater
Openingstijden kassa: Musica de Espana
di.-vr.: 10.00-16.00 uut Gitariste Lydia Gitana
za.: 10.00-12.00 uur speelt diep in het volk _
Vanaf één uur voor aanvang voortlevende Spaanse ( ,
voorstelling. muziek. ,

Entree ’ll,-; passen >.
1111 |
20. 4 dcc. 20.00 uur "Wijngrachttheater vSharon Quartett
m.m.v. George Pieterson '(solo-klarinettist van het »
concertgebouworkest).
Op het programma:- Webern (Langsamer

Satz)- Beethoven (kwartet op. >i
18.nr. 4) ■>!- Brahms (klarinet *kwintet op. 115)

Entree ’ 16,-; passen >
’11,20 i

Di. 6 dcc. 20.00 uur «______
m _. A Wijngrachttheater

JET* I I ____% Tales of ordinarym
m-* \ I madnessV _\ ___^K m. Film van Marco Ferreri. I.

Een meesterwerk! Met »
Ben Gazzara en Ornella 4

Muti.
Entree ’ 8,-; passen ’ &._ °
Wo. 7 dcc. 20.00 uur '■ Rodahal

'Turngala Acrogym ,\
Do. 8 dcc. 20.00 uur
Wijngrachttheater 'Een fijn span. »
Klucht met o.a. Joop
Doderer
Entree ’ 19,-; passen
’13,30 96633

-1

Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties , VROKÖ.
Tel. 045-441566 of 461658.
Hiep, Hiep. Hoera oma
wordt 80 JAAR, Karin en
Hans.

Te k. voll. KAMPEERUIT-
RUSTING, 4-pers. bunga-
lowtent met keukenuitb.,
slaapzakken, luchtbedden,
gascomf., 2 etagetafels. All-
in ’400,-. Tel. na 18.00 uur
04498-54089.

! .... —_\

DAMOISEAUX Heel
verkoopt en verhuurt fl1dan u denkt! (Verhuur \der borg). Tel. 045-4119 J
Meer dan 1000 soo'
STEENSTRIPS v<

’ 9,50 per m2; stenen v*
’0,35 p.st. Het meeste
voorraad leverbaar. FJStaringstr. 123-125, H
len-Molenberg (achter ■lipsfabriek) Tel. 045-42J|
KANTELDEUREN en
luiken bestellen? Strj
Voerendaal bellen,
voor industrie). Ten?
weg 8-10, tel. 045-75018;

TREKHAKEN + caravanstabilisator. Compl. progf*
ma uit voorraad leverbaar voor veilig rijden. Kerp, H 1
Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951. J <
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Parkeervakken
De wijkraad Eikenderveld bemoei-
de zich ermee en schreef een brief
naar het Heerlense gemeentebe-
stuur. Inmiddels is de gemeente be-
gonnen met het instellen van een-
richtingsverkeer in de Diepen-
brockstraat, Valeriusstraat en
Sweelinckstraat. In die straten zijn
de parkeervakken nu ook duidelijk
aangegeven. Op langere termijn
worden parkeerplaatsen (81 in to-
taal) aangelegd aan de Pijperstraat'
op een terrein naast het Advies- en
Studiecentrum. Een aantal bewo-
ners bijvoorbeeld in de Diepen-
brockstraat krijgt de beschikking
over een parkeerplaats die afgeslo-
ten kan worden.

Van onze verslaggever

ERLEN- De gemeente Heerlen heeft tot grotevreugde van
bewoners van de wijk Eikenderveld maatregelen getroffen

parkeeroverlast daar tegen te gaan. Deze overlast is ont-
ln nadat het A&S-studiecentrum zich hier, aan de Diepen-

vestigde. Er is in diverse straten een éénrichtings-
£eer ingesteld en op langere termijn zullen ook 81 nieuwe
herplaatsen worden aangelegd.

De wijkraad Eikenderveld is inge-
nomen met de maatregelen maar
heeft tevens aangekondigd de ont-
wikkelingen rond het verkeer op de
voet te blijven volgen. Het instellen
van een éénrichtingsverkeer in een
aantal straten heeft volgens de wijk-
raad namelijk consequenties voor
de verdere verkeersafwikkeling in
de buurt. Daarnaast heeft de wijk-
raad geconstateerd dat het Eiken-
derveld steeds meer en meer als
sluiproute wordt gebruikt door het
verkeer (ook vrachtverkeer) dat
vanaf het industrieterrein In de Cra-
mer komt.

Limburgs talent
uitgebreid
op Radio 1

Veelzijdig concert
Wiener Sängerknaben

" Ton Verkerk stapt als
eerste in de VSL-bus die
konsumenten gratis naar
de binnenstad vervoert.

Foto: FRANS RADE.

De laatste keer dat de bus zal rij-
den is op 24 december. Zondags
rijden de bussen niet. Overigens
zijn beide parkeerterreinen ver-
licht en wordt daar toezicht ge-
houden.

Gastgezinnen gezocht
voor 'Up With People'

meer dan hónderd jon-
geren.

Met de opbrengst van de talrijke
grote tournees en losse concerten
wordt overigens het instandhouden
van de 'Wiener Sangerknaben' be-
kostigd.

KERKRADE - De* 'Wiener
Sangerknaben' is niet alleen het
meest bekende, maar tevens het
oudste nog bestaande knapenkoor
van onze Europese cultuur. Al werd
het 'K.K. Hofsangerknaben-ensem-
ble' bij de val van de Donaumonar-
chie in 1918 ontbonden, nog geen
zes jaar erna werd het koor in de
huidige vorm (her-)opgericht. De
knapen, die in een internaat hun al-
gemene en muzikale scholing ont-
vangen, zijn voor de vele muziekuit-
voeringen in vier groepen van elk
ca. 24 jongens verdeeld. Elke groep
gaat eens per schooljaar op tournee.

Brevis van Benjamin Britten. Hier
kwam de prachtige koorklank, als
één geheel overkomend, tot volle
ontplooiing.

Het beeld dat gewoonlijk van dit
knapenkoor geschapenwordt, 'ben-
geltjes die als engeltjes kerstliede-
ren zingen', is slechts eenzijdig. In
de amper half bezette zaal van het
Wijngrachttheater te Kerkrade
toonde gisteravond de groep die nu
op concertreis is, dat men meer in
zijn muzikale mars heeft dan alleen
maar het obligate kerstliederenre-
pertoire.

nastreeft, is nl. de gast-
vrijheid van de lokale
gezinnen. Deze geeft de
studenten de mogelijk-
heid te lerenvan andere
levensstijlen en van de
culturele verscheiden-
heid.

gastgezinnen gezocht
voor de periode van 15
tot 17 december. Elk
gastgezin krijgt twee
vrijkaarten voor de
avondvoorstelling in de
Rodahal. Wanneer u
een student uit de Ver-
enigde Staten, Japan,
Mexico ofvan waar dan
ook wilt laten logeren,
kunt u contact opne-
men met het Up With
People Promotion-
Team in Kerkrade,
S 045-467549.In Kerkrade worden

Voor de huisvesting
van deze jongeren wor-
den gastgezinnen ge-
zocht. Een belangrijk
deel van de educatieve
en culturele uitwisse-
ling, dieUp with People

KERKRADE - 'Up
With People', de groep
jonge mensen uit vele
landen die de wereld
rondreist om muzikale
shows op te voeren,
komt weer naar Lim-
burg. Op 16 december
brengt de groep in de
Rodahal van Kerkrade
de nieuwe show 'Time
for the music', een twee
uur durend spektakel,
waarinpopulaire en ori-
ginele liedjesen dansen
worden gebracht door

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - Via Radio 1 brengt
Krijn Torringa vandaag bij de
AVRO tussen 14.00 en 16.00 een uit-
gebreide samenvatting van de ra-
dioshow 'Koperen Ko en Nikkelen
Nelis' die gisteravond onder grote
belangstelling in 'La Diligence' te
Heerlen werd opgenomen.

bioscopen
HEERLEN

[»«: Midnight Run, dag. 18.30 en 21
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MERKELBEEK - Sandra Boosten
uit Heerlen heeft bij de seniorenvan
het danstoernooi in Merkelbeek de
eerste prijs behaald . Zij won deca-
tegorie dansmariekes in die klasse.
De andere winnaars zijn: bij de
dansmariekes juniorenA: 1. Henny
v Heumen uit Hoensbroek;, 2. Kan-
nen Claessens uit Genk in België
en derde Cindy Heukel uit Sander-
bout.

Sandra Boosten
wint toernooi
dansmariekes

In de samenvatting van dit weke-
lijkse programma voeren Limburg-
se artiesten letterlijk de boventoon.
Zo zijn behalve het winnende ta-
lent, Manke Nelis, Henk Wijngaard,
Colinda, Line Up, Tony Servi, duo
Dubbelglas, Mien Oostvogels en
Fietse Freem óók te beluisteren de
Limburgse zangeres Anita (van haar
verschijnt in de loop van volgend
jaar een nieuwe plaat), De Alpen-
zusjes (op 5 december eveneens op
de radio te beluisteren bij Chiel
Montagnein 'Op volle toeren') en de
populaire duo's Mare & Dave en
The Singing Trumpets, die binnen-
kort op tournee door de Verenigde
Staten gaan. (Voor meer info over
deze artiesten: Pierre Bertels, post-
bus 2942, tel. « 045-221943).

" Op zaterdag 10 december wordt
een klassereünie gehouden van de
'jongens' die in 1937-'3B bij meester
Noteborn in de klas zaten. Men be-
gint het verbroederingsfeest om
19.00 uur met een h.mis voor alle
overleden en nog levende klasgeno-
ten in de St.Remigiusparochiekerk
te Simpelveld, waarna de rest van
de avond wordt doorgebracht in
zaal Andriolo aan deKloosterstraat.
De heren M.Bodelier, S 045-
-443063, H.Bisschoff, S 045-441774
en J.Vermeeren, S 045-442896 ver--
strekken de gewenste informatie.

" Een speciale werkgroep heeft
een kerstviering voorbereid, die za-
terdag 10 december van 14.00-16.30
uur in het Dienstencentrum aan de
Dr. Ottenstraat 52 gehouden zal
worden. Het gevarieerde program-
ma vermeldt optredens van het
zangkoor 'Acht Meiodes', een peu-
terballetgroepje, de accordeon-
groep 'Accordia' en de eigen toneel-
groep.Tot en met 4 december zijn er
entreekaarten voor ’ 3,50 verkrijg-
baar.

" In zaal De Kroon, Kloosterstraat

Bij de dansmariekes junioren B: 1\
Wendy Ilsbroek uit Genk in België;
2. Kitty Jaspar uit Wijlre en derde
Ramona Pietsch uit het Duitse
Baesweiler.

Bocholtz
21.30 uur op in De Nor aan de
Geerststraat. Entree vier gulden.

Bij de gardedans waren de winnaars
allen afkomstig uit Duitsland. Eer-
ste werd hier deK.G. Kleischötte uit
Süsterseel. Tweede en derde wer-
denrespectievelijk het eerste en het
tweede team van de TSV Rot Weiß
uit Tüddern.

chth croß°y-1: De ondraaglijke
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Öp het Nationale Speelfilmfesti-
val, georganiseerd door de Nij-
meegse smalfilmgroep 'Het Mo-
tief, werden 26 amateur-speel-
films ingezonden uit alle delen
van het land.

De Kerkradenaren John Rin-
kens en J«hn Misère hebben op
het Nationaal Speelfilmfestival
in Nijmegen het brons gekregen
voor hun film 'Herinneringen
aan mijn vader. De onderschei-
ding werd hen uitgereikt in de
vorm van het 'Marike'-beeldje.
Een juryonder leiding van de ac-
trice/filmproducente Willekevan
Ammelrooy beoordeelde de in-
gezonden films.

Filmprijs

De muziekschool Hoensbroek
neemt vandaag afscheid van ad-
junct-directrice en pianopedago-
ge Margriet Malecki. De recep-
tie begint om 18.30 uur in de mu-
ziekschool te Hoensbroek. Leer-
lingen, oud-leerlingen en colle-
ga's zorgen voor een muziekje.

Bij de showgroepen junioren A
werd de K.G. Kleischötte eerste en
Vlug en Lenig uit Merkelbeek twee-
de. De junioren B kende als win-
naars The Shammy Girls uit Mer-,
keibeek), tweede werd de dans-
groep van de Streupers uit Bruns-
sum en derde deAmstenrade Sport.

" De afdeling Bocholtz-Simpelveld
houdt op zondag 4 december een
dagwandeling door een gedeelte
van het Herve-land, meer speciaal
in en om Val-Dieu. Men vertrekt
vanaf de Wilhelminastraat te Bo-
choltz om 9.00 uur. De wandelingop
het langgerekte marktplein van Val-
Dieu begint om 9.30 uur. Inlichtin-
gen bij H.Strijthagen (tel: 443760) of
bij de familie Possen (tel: 440427).

" Op vrijdag 9 december houdt de
bejaardensoos St.Jozef Bocholtz in
zaal Coerver-Goebbels aan de
Dr.Nolensstraat van 15.00-19.00 uur
de jaarlijksekerstviering. Voor het
gevraagde entreebedrag krijgt men
een koffietafel aangereikt. De kaar-
ten, vooral bestemd om de belang-
stelling vooraf te bepalen, zijn bij de
bestuursleden van St.Jozef ver-
krijgbaar.

" Door omstandigheden kan de ke-
gelavond van de buurtvereniging
Urn jenSting in Bocholtz op vrijdag
9 december geen doorgang vinden.
Deze zal nu gehouden worden op
vrijdag 13 januari 1989.

11 is dit weekeinde een driedaagse
vogeltentoonstelling. Honderden
kanaries, parkieten en exoten in de
mooiste kleuren worden door leden
van 'De Vogelvriend' (Simpelveld),
'Kollerclub (Heerlerbaan) en 'Kleur
en Vriendschap' (Kerkrade) ten-
toongesteld. Openingstijden: vrij-
dag 20.00-22.00 uur, zaterdag 10.00-
-22.00 uur en zondag van 10.00-18.00
uur.

Voerendaal
" De Toneelvereniging St. Lauren-
tius geeft zaterdag om 20.30 uur de
premièrevoorstelling van de klucht
'De Lellebelle' in het Laurentius-
huis. Het stuk is geschreven door J.
Bokser en in het Voerendaals ver-
taald door Beppie Heynens. Op 9,10
en 11 decembervinden de volgende
uitvoeringen plaats. Kaarten zijn
voor f 6,- in voorverkoop verkrijg-

baar aan Laurentiusplein 7, S 045-
-750975.

Heerlen
" Met ingang van woensdag 4 ja-
nuari wordt in 't Leiehoes aan de
Lirnburgiastraat van 13.30 tot 16.00
uur een spellenmiddag voor vrou-
wen gehouden. Belangstellenden
kunnen zich aanmelden bij José
Honings, S 724832.

" ledere donderdag wordt om
12.30 uur een gezamenlijke warme
maaltijd geserveerd in 't Leiehoes,
Lirnburgiastraat 26. De kosten zijn
f 6,50 per persoon. Mensen van alle
leeftijden zijn welkom. Deelnemers
kunnen zich steeds tot en met dins-
dag aanmelden bij de beheerder,
S 724832.

" De vier mansformatie 'Berend-
sen/v.d.Heyden' treedt zaterdag om

De bussen rijden vanaf gisteren

De ondernemers van de binnen-
stad zijn gevraagd vrijwillig iets
meer dan tachtig gulden te beta-
len voor de actie. De totale actie
kost 15.000 gulden en wordt be-
taald door de stichtingCity Heer-
len Promotion wanneer de on-
dernemers het laten afweten. De
bussen rijden vanaf 16.00 uur tot
half tien. In de bus rijdt een hos-
tess mee die de consumenten zal
helpen met in- en uitstappen.

HEERLEN - Vanaf het parkeer-
terrein aan de Meezenbroeker-
weg in Heerlen is gistermiddag
de eerste VSL-bus richting cen-
trum vertrokken. De bussen rij-
den op kosten van de Heerlense
ondernemers vanaf dit parkeer-
terrein en dat aan de Parallelweg
om bij het winkelend publiek de
sores omtrent het parkeren in de'
binnenstad weg te nemen. De
bus kende slechts één passagier,
Ton Verkerk, deman die de actie- voor de ondernemers - organi-
seerde.

van onze verslaggever steeds een traject van 20 minuten
langs allerlei bushaltes in alle
hoeken van het centrum. Op die
manier kan de klant gratis zijn
inkopen doen voor de feestda-
gen.

Met 'lege' bus naar winkels

Klanten moeten
nog wennen aan

gratis pendel

Omnia (Arbeid Overwint Alles),
startte in 1927 met haar activitei-
ten en houdt zich voornamelijk
bezig met de arbeids- en wel-
zijnszorg voor gehandicapten.Parochiezaal St.Barbara Treebeek open Nieuwe stacaravan

voor gehandicapten

Opbrengst ABP-zwemmarathon: ’ 33 mille

'UNSSUM- De nieuwe pa-
jjhiezaal in Treebeek zal op
»ecember, de feestdag van
Patroonheilige St. Barba-
feestelijk in gebruik wor-n genomen. De opening zal
rricht worden door wet-
"der G. Boumans. De
Gelijkheden zullen begin-
n met een h. mis om 11.00r.

* parochiezaaltje biedt
lats aan tachtig personen
.zal voornamelijk ter be-

worden gesteldn zangkoren, kinderneven-
"hsten, vergaderingen en
dere kerkelijke activitei-

HEERLEN - Het bestuur van de
Stichting AVO-Nederland, afde-
ling Limburg, ondervond giste-;
ren de verrassing van zyn leven.

Met de som denkt AVO een ver-
dere aangepaste stacaravan voor
gehandicapten in het recreatie-
oord Klein Vink te Arcen aan te
schaffen. Initiatiefnemer van de
marathon, de heer Bob van der
Moolen van het ABP, overhan-
digde iedere deelnemer een her-
inneringstegel.

# Bob van der Moolen
(rechts) reikt trots de

cheque over aan de
waarnemend voorzitter
van AVO-Limburg, de

heer L. Jans.
Foto: FRANS RADE.

De zwemmarathon kende dit
jaar een recordaantal (543)
zwemlustigen. Behalve het
ABP-team namen er ook een
groot aantal zwemverenigingen
uit de regio én de jeugdvereni-
ging Jong Leven uit Waubach
aan deel. Die laaste bleek goed
voor een bijdrage van 9.000 gul-
den. Met het overreiken van het
totaalbedrag werd de doelstel-
ling van de ABP-zwemmara-
thon: 100.000 gulden in zeven
jaar, ruimschoots bereikt.

In het stamvolle verzorgings-
complex van het ABP-gebouw
ontving het een cheque van
33.400 gulden, de opbrengst van
alle deelnemers aan de ABP-
zwemmarathon dieop 7 en 8 ok-
tober plaatsvond in het bad van
de Lucasstichting in Hoens-
broek. De gift overtrof de stout-
ste verwachtingen. AVO-Nederland, Actio Vincit

Oplossing nabij
parkeerproblemen
in Eikenderveld
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Van onze correspondent

OOSTELIJKE MIJNSTREEKREDACTIE: 739282

JOURNAAL

Als hoofdmoot van het programma,
'Wiener Leben', een soort mini-ope-
rette, (een eenakter naar melodieën
van Johann Strauss) imiteerden de
jongelui, gecostumeerd en wel, op
een charmante, doch kinderlijk on-
beholpen wijze de wereld van de
volwassenen-operette, daarbij aan;
de vleugel begeleid door dirigenf-
pianist Georg Stangelberger.

Toch vormde de reeks kerstliede-
ren, zoals verwacht, het hoogtepunt
van deze avond. Het knapenkoor
zong zichtbaar vrijuit en bracht met
een negental toppers uit de kerst-
tijd, met een heel mooi vertolkt-
'Pueri Concinente' van Johann Her-
beek, de kerststemming naderbij, al;
moet hier de Goedheiligman nog
zyn ronde doen en was de veelge-
prezen 'Wiener Sangerknaben'-per-
fectie niet overal even duidelijk en
veelal bij vlagen slechts aanwezig.

Peter P. Graven:

Per PersoonIn een vijftal 'klassieke' werken uit
de rijke koorliteratuur, waarmede
het concert geopend werd, liet het
uit 23 knapen bestaande ensemble
al direct het fraaie stemmenmate-
riaal horen, maar overtuigde muzi-
kaal pas in het Gloria uit de Missa

Afscheid

Daarnaast heeft de wijkraad de ge-
meente gewezen op het feit dat de
verkeerslichten op het kruispunt
Overloon Looierstraat, slechts zeer
kort op groen staan voor voetgan-
gers. Ouders met kinderwagens
en/of kleine kinderen, kunnen hier
nauwelijks goed oversteken. Overi-
gens heeft de SP onlangs het Heer-
lense gemeentebestuur laten weten
dat dit ook het geval is op de over-
steekplaats op de Groeneboord in
Heerlen.

v°°rmalige Clara-mavo aan de
enbrockstraat is met inganghet lopend schooljaar het Ad-
f en Studiecentrum voor Vol-
den gevestigd. Dit instituut is
.bundeling van het Zuidlim-
r Avondcollege, de Volksuni-
leit, Aen S-basiseducatie, het

Mens en Arbeid en de
fkschool voor Beroepsbegelei-
*~ .Onderwijs. Het nieuwe oplei-
f^lristituut, waar zon 245 docen-

zijn, trekt overdag en
'°nds een enorme massa men-,aar»- Het Eikenderveld werd let-
Ük overspoeld met auto's. De bc-. ,s konden zelf hun auto's niet
!r kwijt.

Limburgs dagblad
__________________________________________________=



WE BEGINNEN VOOR ONS ZELFj
MET HEEL NEDERLANDALS KLANT
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Vanaf i januari is de PTT geen staatsbedrijf meer, Vooral in het belang van het bedrijfsleven. Dus in Omdat een zelfstandige PTT te maken zal hebl ;
maar een zelfstandige onderneming. ons aller belang. met kortere beslissingsprocedures. Dus sneUer kan insp^

Een verandering die misschien enige verwon- Want met goed draaiendebedrijven zijn we in feite op nieuwe ontwikkelingen,
dering wekt. allemaal gebaat. En de PTT maakt het mogelijk dat ze ook Omdat een zelfstandige PTT nog meer rekeU

Het gaatimmers uitstekend met de PTT. Zo mag de werkelijk goed kunnen draaien. moet houden met uw wensen en verlangens,
post zich tot één der betrouwbaarste bedrijven ter wereld Denkt umaar aan detalloze telefoontjes diegepleegd Omdat een zelfstandige PTT meer moet coü'
rekenen. Wat een niet geringe prestatie is bij een jaarlijksaan- worden. Aan een fax die in een tijd van ja en nee aan reren. Dus nog scherper zal moeten calculeren,
tal poststukken van zon vijf miljard. de andere kant van de wereld is. Kortom, omdatuaan een zelfstandigePTT nogrt 1

Een ander belangrijk onderdeel van de PTT, de En aan de brieven, postpakketten, telexen en com- zult hebben.
Telecommunicatie, is een high tech bedrijfbij uitstek. puterverbindingen die de PTT allemaal mogelijk maakt. De 97.000 PTT'ers staanklaar om het u te bewf

Desondanks is deverandering noodzakelijk. Omdat Een vitale rol die we ook in de toekomst willen Want we mogen dan zon beetje heel Nederig
de PTT weliswaar nu goedfunctioneert, maar ook straks goed blijven spelen. En we zijn er rotsvast van overtuigd dat een al als klant hebben, we zullen ons inzetten om dat 00*
wil blijven functioneren. Nee, móét blijven functioneren. zelfstandige PTT dat beter kan. 1 januari zo te houden. PTT ZELFSTANDIG. GOEDEZAAK.



Limburgs Dablad Sport

, Donderdag 1 december 1988 " 17

TOM NIJSSEN MIKT OP TOP VIJFTIG

BARNEVELD - Het spaarboekje blijft tijdens het interview in de
kast. Voor het overige is Torn Nijssen heel openhartig als het gelde-
lijk gewin van tennisprofs, inclusief het door hemzelf verdiende prij-
zengeld, ter sprake komt. „ledereen heeft kunnen lezen, dat ik een
paar dagen geleden in het Grand Prix-toernooi van Brussel twintig-
duizend dollar, ongeveer veertigduizend gulden, uitbetaald kreeg",
zegt hij. „Een aardig weekloon, maar wat er niet bij stond is, dat
meteen vijfentwintig procent werd ingehouden nog voordat de fis-
cus uit Nederland zich present meldt. Ook mijn partner Willy Masur,
met wie ik het dubbel won, kreeg zijn deel."
Reis- en verblijfkosten moesten daar nog van af. Op sommige da-
gen pendelde Nijssen tussen de Belgische hoofdstad en Apel-
doorn, waar hij eveneens aan een evenement deelnam. Tweedui-
zend kilometer in een Golf GTI brengen ookkosten met zich mee.
„Jaarlijks zit ik zon veertigduizend kilometer achter het stuur.
Ogenschijnlijk niet zo héél veel, maar daarbij komt dan het grote
aantal vlieguren. Ik bedoel maar."
Met deze woorden wil Torn Nijssen (24) niet ontkennen, dat zijn
nettowinst van een week tennis zelfs 'maar benaderd kan worden
door het inkomen van het overgrote deel uit de samenleving, maar
hij wil er toch óók op wijzen, dat hij in zijn weg naar mondiale erken-
ning tevens geweldige investeringen heeft moeten doen. Investe-
ringen in trainingsarbeid; investeringen in reizen en toernooien.
Niet altijd was het een lucratieve bezigheid.
„Tickets voor Afrika, Amerika en Australië zijn niet goedkoop, zeker
nietwanneer ze, zoals in tennis gebruikelijk, rekening man of vrouw
zijn. Trouwens, als je mijn inkomsten weer vergelijkt met de bedra-
gen van toppers als Wilander, Becker, Lendl, Leconte, Edberg en
Agassi, om mij slechts tot dit halve dozijn te beperken, is er weer in
andere richting sprake van een geweldig verschil."
De tennisprof uit Sittard komt tot deze uitspraken in Barneveld,
waar wij hem deze week, na zijn spraakmakend optreden in twee
toernooien tegelijk, opzochten. Bij kennissen in deze gemeente
heeft hij een onderkomen gevonden voor de periode waarin hij we-
gens training (in Amsterdam) en clubverplichtingen (in Apeldoorn)
het reis-werkverkeer zoveel mogelijk wil beperken. „Een paar keer
per week in de file staan is ook geen lolletje", voegt hij hieraan toe.
„Ik heb hetop de Veluwe, beter gezegd in de Gelderse Vallei zoals
de streek rond Barneveld wordt genoemd, net zo goed naar mijn zin
als thuis in Limburg."

[°m Nijssen heeft op de wereld-
wijst de top honderd bereikt,

Schapers is in dit klasse-ment de enige landgenoot, die in-en betere p0sjtje verkeert Hj j
■* i aldus eerstgenoemde, „er-m de buurt van de vijfen-
veertigste a vijftigste plaats
'^an. „Menno Oosting ben ikJoor mijn opmars van de laatstejja voorbijgestoken. Het wil niet[ 9gen, dat ik mij nu opeens in
»aat acht om straks ook tot het
-"te-gezelschap a la Becker teJehoren. Een plaats bij de top
J"g is vooralsnog mijn streven.!j0wel sportief als financieel zit je
Pan- héél goed."

teiflS ecker mag wat Nijssen betreft
L IS> Beduidend meer verdienen dan
¥ ''nmaar om nu meteen geel en groen
Be n

zie te wden is uit den boze.
<= puntenoogst zegt voldoende, het-

doHa enemale vertaald wordt in
Bun ïf" Kwestie van verschil tussen
On en de klasse van iemand

lets 'ager niveau. Bovendien, Tom
hei|Sen 's zeker de laatste seizoenenus wel goed voor een niet nader tebr^H 1en °edrag, waarvan een uitge-
den'ri huls9ezin in ieder geval bedui-
ronH n9er dan één jaar moet zien
hot, te komen- Daarbij komt, dat hij
het een aantal schitterende jaren in
v p erschiet heeft. „Dat mag ook wel",
eve ' nieraan toe, „want ik moet óók
s„ n als straks mijn carrière ten einde

van h
an 00k- ruilen met met het 'dool

han Düitse Bondsrepubliek zou fi-
maa weliswaar aanlokkelijk zijn,
je 'i.roern heeft ook een schaduwzij-
certêi» maak net vaak van nabii mee"'nen de sympathieke Sittardenaar,

ioonh Becker. tegen wie ik in mijn
nooit drie keer heb gespeeld, kan
r üstin ens ergens genieten van eenheeL moment- Altijd drukte om hem
ioum i-

Alti'd nandtekeningenjagers,
ren rf n' f°tografen en organisato-
rs I°^ nog maar te zwijgenvan ande-
ren |Sen' die al in alle staten verke-
|<en a!? 2e hem vluchtig kunnen aanra-
rjjL. elfs vlak vóór of na een belang-
ter Wedstrijd. Er is voor een topspor-
ste n!®ts zo irriterend als juist dit laat-
is d^yat ik hiermee wil onderstrepen
leve de cracks nauwelijks een privé-en kennen. Zij worden geleefd."
De nß,
het Ufn9ang met de wereldsterren van
v6r -^nniscircus is voor Nijssen een
risch 9 ten OP-icn,e van de hyste-
hotJi ,aferelen, die zich soms nabij
kam 9an9en of in de buurt van kleed--sS, afspelen-
van |T res mdc negatieve betekenis
9enoll' wo°rd ben ik bij weinigen te-
Plaat men- w'i zin in de eerste
,Wa ls. collega's van elkaar", zegt hij,
licfSt h 1'e merkt- dat de meesten het
ker u^1 9ewoon doen. Lendl, Bec-
maL 'ander, McEnroe, noem ze
Dra-.. °D- 'k maak vaak genoeg een
het?» e met ze. „Hé, Tommie, hoe gaat
het h' 1S nun eerste vraag als je ze in
9eieQ te9enkomt. „Er wordt bij die
les gesproken over van al-
°Ver ,aar.vanzelf sprekend met meest
t(w tennis. Als sommigen onder de
Tier .J|S ZP snel mogelijk naar hun ka-
dat >

cn ten is het voornamelijk om-
doorf niet graag zonder onderbreking

'ans belaagd willen worden."

bgat. 'i komt, dat een topsporter ge-
der J! metrust. Hij staat al genoeg on-
Jk h s.
te Wgt

ef maar naar mezelf te kijken om
Partjj f n hoe sjagrijnigik ben als ik een
dat; verloren neb. Op het moment,

Je nog volop bezig bent de teleur-

'Ik zou
geen Becker
willen zijn'
stelling te verwerken heb je opeens
een verslaggever of iemand anders
aan je zijde, die jenaar de reden van je
nederlaag vraagt. Ik begrijp best, dat
iedereen zn werk moet doen, maar
soms denk ik: man, kun je niet even
wachten? Bij spelers als Wilander,
Becker, Lendl en ook bij dames als
Steffi Graf en haar concurrenten is het
nog erger. Die krijgen bij het minste of
geringste de hele wereldpers op hun
dak."
Negen jaar was Torn Nijssen toen hij
een racket in handen kreeg. Tussen
dat tijdstip en het doordringen tot de
beste honderd op de lijst van ruim dui-
zend profs - tot welke status een le-
gioen tennissers nooit zal reiken - ligt
een periode van hard werken en suc-
ces. Eerst op regionaal en provinciaal
niveau. Daarna nationaal, met de eer-
ste Nederlandse titel als voorlopig
hoogtepunt. Vervolgens de beslissing
om van de hobby zijn beroep te ma-
ken. Het eindexamen gymnasium be-
hoorde toen tot het verleden.

„Op negentienjarige leeftijd veroverde
ik mijn eerste punten voor het wereld-
klassement. Ik voelde mij de koning te
rijk. Mijn inspanningen waren niet ver-
geefs geweest. Ik had een basis om
verder te. kunnen werken naar erken-
ning. De eerste puntenoogst blijft net
zo onvergetelijk als de eerste nationa-
le titel in Wateringen. In maart 1982
was dat."
Zoals andere jeugdige sportbeoefena-
ren had ook Torn Nijssen in het begin
van loopbaan een idool: Björn Borg.
Als de supercrack van een vorige ge-
neratie op TV kwam, ging zijn piepjon-
ge bewonderaar uit Sittard er eens ex-
tra voor zitten. „Zijn uitstraling, zijn
snelheid, het voetenwerk. Ik genoot er
intens van. Daarbij trof mij ook hoe ge-
concentreerd Borg in de moeilijkste si-
tuaties bleef. Het was alsof de span-
ning geenvat op hem had. De rust, die
van hem uitging. In één woord fantas-
tisch. Niet voor niks noemden ze hem
Björn Ijsberg."

Wedstrijden spelen, reizen, trainen op
service, smash, back- en forehand,
kortom alle facetten van de tennissport
zouden toch niet vertaald zijn gewor-
den in een doorbraak, als Torn Nijssen
behalve zijn aangeboren klasse ook
niet de inbreng van sponsors zou heb-
ben gehad.
„Wat dat betreft had ik echt de wind
mee", zegt hij. „Morele steun, bijvoor-
beeld van het thuisfront, dat altijd door
dik en dun achter mij stond, is belang-
rijk, maar geldelijke steun idem dito."

Toen hij een aantal jaren geleden de
richting van het professionalisme in-
sloeg schrok hij bij tijd en wijle, hoe pa-
radoxaal het juist in de beroepssector
moge klinken, als hij de bressen zag,
die de deelname aan wéér het een of
ander toernooi in zijn banksaldo had-
den geslagen.
„Een tennisprofessional is als een zelf-
standige in de maatschappij", zegt hij.
„Dat wil zeggen: je moet zorgen, dat er
geld in het laadje komt. Je draait bo-

" „Een topsporter heeft ook rust nodig. Hij staat tóch al veel onder stress."

vendien op voor practisch alle kosten.
Er is geen werkgever, die jouw verze-
kering of auto voor zijn rekening neem.
In mijn geval betekende de entree bij
de profs derhalve het deelnemen aan
zo veel mogelijk toernooien. Thuis op

de bank kwam niemand mij het prij-
zengeld aanbieden."
De must om te spelen en om telkens
een stapje verder te komen in de hiër-
archie van de tenniswereld impliceer-
de, dat Torn Nijssen van het ene toer-

nooi naar het andere reed of vloog.
Soms was de honorering, zeker voor
een aankomend talent als hij, niet on-
verdienstelijk. Een duizendje hier, een
paar duizend daar. In ieder geval:
weeklonen ver boven Jan Modaal.

" Torn Nijssen: „Behalve in sportief opzicht gaat het ook financieel met mij de laatste jarenuitstekend,
maar vergeet niet, dat er veel investeringen in geld en trainingsarbeid aan vooraf gegaan zijn.". . Foto's: PETER DEJONG.

„Totdat opeens een minder geslaagd
evenement weer de keerzijde van het
vak duidelijk maakte. Ik herinner me
een toernooi op Hawaii. De hele expe-
ditie duurde een maand. Ik moest wel-
geteld zes mille uit eigen zak bijpas-
sen. Toch was ik een behoorlijk aantal
ronden verder gekomen richting kwart-
finale, maar het prijzengeld was niet
denderend hoog; de kosten daarente-
gen wel."
Denk alleen maar eens aan de ticket.
Bovendien zijn hotels op Hawaii nu
ook niet bepaald van het genre waar je
voor honderd of honderdvijftig piek
een kamer vindt. Vergeet het. Als je
daar vier weken verblijft weet je met-
een waar je goeie geld blijft.
„Overigens", aldus Nijssen, „ben ik in
al die weken geen drie keer op het
strand geweest. Immers, ik was naar
Honoloeloe gevlogen om te tennissen.
Niet om bruin te worden op Waikiki. Zo
is het vaak in ons beroep. Je vliegt de
wereld rond, maar meestal zie je al-
leen luchthavens en tennisbanen. Be-
zienswaardigheden blijven dikwijls be-
perkt tot vluchtige indrukken, die je tij-
dens een taxirit in een vreemde stad
opdoet. Er zijn, vanzelfsprekend, uit-
zonderingen, maar is het ook niet zó,
dat juist zij de regel bepalen?"
Hij hoeft het qua kostenaspect niet
eens bij zijn trip naar het paradijselijk
stuk grond tussen het Amerikaanse en
Aziatische vasteland te laten. Een jaar
of vijf geleden moest hij liefst elfdui-
zend gulden bijpassen voor een ver-
blijf van een maand in Australië. Hij
was er naar toe gegaan om de sfeer te
proeven en vanzelfsprekend ook in
zijn achterhoofd de hoop, „dat het an-
derzijds misschien eveneens zou luk-
ken, maar dat laatste ging dus mooi
niet door. Ik was alleen een desillusie
rijker."
De buitenwacht zou bij dit alles gauw
geneigd zijn de vraag te stellen, waar-. om je als beginnend beroepsspeler uit-
gerekend naar andere continenten
moet om aanzien te verwerven. Torn
Nijssen heeft meteen het antwoord ge-
reed. „Om de doodeenvoudige reden,
dat je je niet kunt wegsteken in een
klein circuit. Hoe krijg je anders toe-
gang tot nog grotere internationale
toernooien? Je moet ervaring opdoen,
punten bijeen sprokkelen en je moet
zowel de klimatologische omstandig-
heden alsook de toestand van de di-
verse banen leren kennen."

Niet alleen in de enkelspelen, ook in de
dubbeltoernooien maakte Nijssen
goeie vorderingen. Dat was in tweeër-
lei opzich belangrijk. Het bracht geld in
het laadje en het resulteerde er tevens
in, dat hij in de Grand Prix-evenemen-
ten ook telkens toegelaten werd tot het
"hoofdtoernooi.
„De verdiensten waren echt de moeite
waard, maar de dubbelspelen werkten
op een gegeven moment averechts op
de individuele prestatie. Ik kreeg zelfs
last van tennismoeheid. Dat had niets
te maken met fysieke, maar wel met
psychische problemen. Tennis is een
veeleisende sport. Ons seizoen duurt
practisch een heel jaar. Dan kan de

concentratie ineens teveel van je ver-
gen."
Over de dubbelspelen heeft Torn Nijs-
sen een heel duidelijk standpunt. _Ze
worden", vindt hij, „door Jan Publiek
ondergewaardeerd. Enerzijds kan ik
het begrijpen, want tennis is in eerste
instantie een individuele sport. Als Ro-
land Garros, Wimbledon, Parijs of de
open Australische kampioenschappen
plaatsvinden kijkt heel de wereld toe,
maar hoor je op kantoor of in het café
praten over het dubbelspel? Nauwe-
lijks. Alleen de winnaar en winnares
van het enkelspel is een held. Ik verge-
lijk dit wel eens met de wielersport.
Daar heb je etappes en andere een-
dagskoersen, maar óók ploegentijdrit-
ten. Zon wedstrijd tegen het horloge,
denk ik, is in sportief opzicht een ge-
weldige belevenis. Er mag in de ploeg
geen zwakke schakel zijn. Maar als de
Tour de France draait vinden veel
mensen zon tijdrit eigenlijk een verlo-
ren dag. Zo is het ook met de dubbel-
spelen bij ons."
Sponsor-technisch spreekt dit laatste
evenmin echt aan. Jammer, maar de
massa is wat dit betreft ondoorgronde-
lijk. „Het zal", zegt Torn Nijssen, „de
mensen ook een zorg zijn hoeveel
uren je traint. Ze denken al gauw, dat
je als professional een heerlijk leventje
hebt, maar zij zien mij niet bezig tijdens
de uren, dat ik op de baan oefen of dat
ik op een andere manier met mijn trai-
ningsprogramma bezig ben. Ik doe
veel aan hardlopen, waarbij de inter-
valoefeningen een belangrijke onder-
deelvormen. Conditioneel moetje top-
fit zijn. En vanzelfsprekend moet je je
anderszins veel ontzeggen. Een
avondje stappen is er niet bij."
Deze week behoort hij in Bussurn tot
de deelnemers aan een toernooi. Een
warming-up als het ware voor de in het
verschiet liggende oversteek naar
Australië.

„Na de kerst vertrek ik. Daags na
nieuwjaar staat in Adelaide de eerste
partij op mijn programma. Daarna
volgt Sydney, vervolgens het Grand
Slamtoernooi van Melbourne. Ik heb in
Australië nog andere belangen. Vanaf
januari wordt Barry Phillips More mijn
vaste coach. Hij heeft ook Mare Wood-
ford al onder zijn hoede. Barry Phillips
More betekent voor mij een nieuwe in-
vestering, want goedkoop is hij beslist
niet. Echter, als hij mij naar de top vijf-
tig kan brengen is mijn opzet ge-
slaagd."

Torn Nijssen, die van zichzelf zegt, dat
zijn snelheid een belangrijk wapen is
en dat hij mentaal niet gauw stuk te
krijgen is, heeft volgend jaar nóg iets
anders in petto. Hij zal de Nederlandse
competitie de rug toekeren voor optre-
den in Duitsland.
„Bij Blau-Weiss in Wickrath/Mön-
chengladbach heb ik veel meer moge-
lijkheden dan in eigen land. Michiel
Schapers is toch ook al naar het bui-
tenland vertrokken. Hij speelt in de Ita-
liaanse competitie. Kwestie van betere
voorwaarden dan in eigen land. Op
alle gebied."

poor
WieliVeßheesen



Meeste duels in
Rome en Milaan

Wereldkampioenschappen Italië daar geldt voor voetbalwedstrij-
den en dat aanzienlijk hoger ligt
dan elders in Europa. De FIFA
stelt prijs op betaalbare kaartjes.
De 36 groepswedstrijden, in
principe twee of drie per dag,
zullen om 17.00'0f om 21.00 uur
beginnen. In de laatste dagen
van de „eerste ronde", op 19 en
21 junizullen vier wedstrijden op
één dag plaats vinden. Zoals
twee jaar geleden in Mexico ook
werd gedaan, zullen de laatste
wedstrijden uit de groep steeds
op dezelfde dagen hetzelfde tijd-
stip worden gespeeld.

waarDiego Maradona dus op be-
kende bodem voetbalt. De ande-
re vijf groepsaanvoerders, waar-
van het organiserende land Italië
als tweede vast staat, spelen hun
wedstrijden steeds in dezelfde
stad. V#oor de Italianen is het
Rome, de andere plaatsen zijn
Turijn, Milaan, Verona en Caglia-
ri.
De wereldvoetbalbond en de or-
ganisatoren moeten nog om de
tafel gaan zitten om overeen-
stemming te bereiken over de
prijs van de kaartjes. Italië wil
zich baseren op het tarief dat

en Palermo.
Zoals de traditie wil speelt de
wereldkampioen de eerste wed-
strijd. Argentinië verschijnt

van onze sportredactie

geen beding bij de clubkaart be
trokken zijn," aldus Van Dijk.De minister zei dat de afname van

het geweld een gevolg is van de goe-
de coördinatie van het werk en de
genomen maatregelen, waarvoor de
basis werd gelegd door het Lande-
lijk Overleg Voetbalvandalisme, dat
in het midden van vorig jaar een
werkperiode van twee jaar afsloot.

Van Dijk sloot de mogelijkheid ze-
ker niet uit dat de politie mede ac-
tief zou zijn bij de controle op de
veiligheidspas, maar hield onver-
minderd vast aan zijn standpunt dat
in de toekomst politie-bijstand bij
wedstrijden uit het betaalde voetbal
in het algemeen dient te worden af-
geschaft.

Zowel zijn departement als dat van
WVC dragen 300.000 gulden bij aan
het experiment van de voetbal-be-
zoekerspas, die de KNVB in het
nieuwe jaar invoert voor de suppor-
ters van Ajax, Feyenoord, Utrecht,
PSV en Den Haag.

HEERLEN/KNEGSEL - In ant-
woord op het verzoek van Gert-Jan
Theunisse om zijn tot en met 1990
geldendeovereenkomst met de wie-
lerploeg PDM aan het einde van dit
jaar te verbreken, heeft PDM-mana-
ger Manfred Krikke via de advocaat
van genoemde sponsor bij mr. Hid-
dema aangedrongen op een gesprek
met de Tourrevelatie.

Krikke gisteravond weten. „Wel
ben met onze advocaat het \,
Gert-Jan Theunisse getekende' (
tract bestudeerd. Zijn ovet
komst met PDM is rechtsgeldil
eind 1990. We willen hem dan*
behouden." u1
De wijze waarop Manfred KJy
Gert-Jan Theunisse wil overl) |
om de komende twee jaar in P[
dienst te blijvenfietsen, geeft hl ,<
ver niet prijs. „Maar een salarü 11
hoging wordt niet uitgesloten)
dien we in het gevraagde gesl
niet tot een voor beide partijen
vaardbare oplossing kunnen
men, zal het op een kort geding
draaien. Het woord is dan aal
rechter."

„In de hoop tot een redelijke oplos-
sing te komen voor beide partijen
hebben we op een gesprek met
Gert-Jan Theunisse en diens advo-
caat aangedrongen," liet Manfred

Staatssecretaris Dees veronderstel-
de dat de gunstige ontwikkeling
mede een gevolg is van het preven-
tieve beleid. „Er is veel gedaan aan
de verbetering van de stadions, er
zyn projecten voor supportersbe-
leid en jeugdwelzijnsbeleid-vanda-
lismeen er zijn natuurlijk maatrege-
len genomen tot verbetering van de
controle en het toezicht."

„Het systeem is niet absoluut water-
dicht", stelde VanDijk. „Zou bij het
experiment blijken dat supporters
van die clubs individueel naar uit-
wedstrijden reizen en zich ter plaat-
se toch weer groeperen, dan zullen
aanvullende maatregelen nodig
zijn, zoals mogelijk het sluiten van
de loketten op de dag van de wed-
strijd."

Regering geeft KNVB steuntje Zes ton voor voetbalpas

Vandalisme neemt af
" PDM wil praten met Gert-Jan Theunisse

DEN HAAG - De KNVB kan in zijn pogingen het voetbalvan-
dalisme te bestrijden rekenen op meer dan mondelinge steun
van de regering. De ministers Van Dijk (binnenlandse zaken),
Korthals Altes (justitie) en staatssecretaris Dees (WVC) maak-
ten dat gisteravond duidelijk voor de vaste kamercommissie..
Van Dijk stelde dat er reden voor enige tevredenheid is. „Uit
gegevens van het Centrale Informatiepunt Voetbalvandalis-
me, blijkt dat de cijfers over het afgelopen seizoen gunstiger
zijn dan over 1986/'B7. Er waren minder strafbare feiten, de po-

litie-inzet is afgenomen met bijna twaalfprocent, de schade bij
de spoorwegen lag 32- en bij de busondernemingen 10 procent
lager PDM wil gesprek

met Theunisse

ManagerKrikke sluit salarisverhoging niet
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" Ingrid Moers: geen Olympische Spelen, wel de Olympi-
sche mascotte. Foto: WIDDERSHOVEN

Zwemster
definitief

naar de kant

Ingrid Moers: „Geen topsport meer”

Erwin en Ronald doen 'boekje open'

'Koeman & Koeman'
Van onze sportredactie

EINDHOVEN - Erwin Koeman
(27) en Ronald Koeman (25), de
voetbalbroers uit Groningen,
zijn vereeuwigd in een boek.
Dinsdagavond werden in de Bu-
smess-room van het PSV-sta-
dion in Eindhoven de eerste
twee exemplaren van 'Koeman
& Koeman' aan de broers uitge-
reikt door Rinus Michels, de ex-
coach van het Nederlands Elftal.
'Koeman & Koeman' handelt
over deallereerste stappen op de
wereld van de twee tot hun EK-
triomf van de afgelopen zomer.
Zoals bekend speelden de Koe-
mannen het grootste gedeelte
van hun jeugd bij de stad-Gro-
ninger amateurvereniging GRC,
na te zijn begonnen bij de pupil-

len van Helpman. Die jeugdpe-
riode, de eerste contacten met
het betaalde voetbal bij FC Gro-
ningen en de verdere opmars
langs betaalde clubs, met steeds
hogere geldbedragen, wordt aan
de hand van interviews .beschre-
ven door Sjoerd Claessen.

De officiële overhandiging van
de eerste exemplaren werd bijge-
woond door de voltallige selec-
ties van PSV (Ronalds huidige
club) en het Belgische KV Me-
chelen (waar Erwin nu speelt).
Ook allerlei bevriende spelers
van andere clubs en vrienden en
bekenden ondernamen de reis
naar Eindhoven.
Het met foto's geïllustreerde
boek van 152 pagina's gaat iets
minder dan twintig gulden kos-
ten.

Nijssen
moeizaam

verder
Van onze tennismedewerkö

BUSSUM - In de eerste ronde
het nationale Zilveren Kruis/i
heim-t toernooi in Bussurn I]
Tom Nijssen het niet al te gem»
lijk gehad. Tegen de juniorRid
Krajicek uit Zoetermeer die _\
kwalificatie toegelaten was, rtf
de tiebreak na een door Nijsset
wonnen eerste set in de tweedfl
de beslissing brengen. Nijssen!
deze tiebreak met 7-3 zodat hij!
6-3; 7-6 de tweede ronde bereid
VoorArmand Custers is na éénj
de het toernooi voorbij. Tegen!
lem Bruyn leed hij een 6-3; &A
derlaag. ~J
Bij de dames zorgde Mara EÜI
boom voor de verrassing. Zijl
sloeg de nummer drie op de P|
singslijst Hellas ter Riet uit fl
doorn. Zij deed dit met de c»
6-2; 6-3. In de tweede ronde onlj
zij de winnares van de partij ttfl
Evelyne Dullens en Babette Ei);
gel, die vandaag tegen elkaar]
len.

Stichting Arbeidszaken moetl
een positief advies over de Kj
van de voetballer geven aan he>
nisterie van Sociale Zaken.

Transfer
Chovanec

goedgekeur
PRAAG - De overgang van J
Chovanec naar PSV is goedgeK
door de Tsjechoslowaakse voC'
bond. Dat heeft het officiële pef
reau CTK gemeld. Chovanec,
voerder van Sparta Praag efl
Tsjechoslowaakse nationale e
tekende vorige week een cofl'
voor 3,5 jaar bij PSV, dat op 1 j«J
ri ingaat. PSV heeft toegezegd)
28-jarige Chovanec vrij te ët]
voor interlandwedstrijden.

voorbij", vervolgt ze. „Ik ben
daarna uitstekend opgevangen
door mijn ouders, zus en vrien-
den. Je zoekt naar dereden van
het misgaan. De slotconclusie is
simpelweg dat ik niemand iets
kan verwijten. Ik zat op dat mo-
ment gewoon aan mijn maxi-
mum. Wilde ik sneller dan had ik
nog meer moeten trainen, maar
vanwege mijn studie kon dat
niet. Je kunt geen twee heren
goed dienen!".

Van onze medewerker
MAASTRICHT - De 21-jarige
MZ&PC-zwemster Ingrid Moers
heeft een voor haar ingrijpende
beslissing genomen: zij stopt
met de topzwemsport. Haar aspi-
raties in de zwemwereld zijn
over. „Ik ben niet meer zo gemo-
tiveerd", legt ze uit. Een verras-
sende uitspraak van de blonde
Maastrichtse. Het afgelopen jaar
evalueerde haar zwemcarrière
plots sterk. Na een sterke indruk
tijdens de Nederlandse kam-
pioenschappen zwom zy een
week later opnieuw toptijden tij-
dens de Europese studenten-
kampioenschappen in Zagreb.
Er kwam een uitnodiging voor
de nationale zwemploeg. Ze
werd derde bij de uitverkiezing
van Limburgs sportvrouw '87 en
de Olympische Spelen lagen
zelfs in het verschiet.

Nu, ruim een jaar later is alles
over. Haar grote doelstelling
Seoel kon zij niet waarmaken.
Slechts luttele 7 seconden op de'
800 meter vrije slag hielden haar
uit het Olympisch zwembad.
„Typisch Nederlands die selec-
tieprocedure", zegt ze fel.
„Slechts op een dag kon je die li-
miet stellen. Alles hing af van het
feit hoe je dagvorm was. Een her-
kansing was er niet bij. In andere
landen kon je het bijvoorbeeld
vijftien keer proberen, als je
maar onder die limiet bleef. Hier
niet. het moest en het zou alleen
tijdens de nationale zwemkam-
pioenschappen gebeuren. Zoiets
noem ik geen topsportbeleid".

Ingrid Moers heeft nog meer be-
merkingen rond het totale selec-
tiebeleid maar zeg niet als een
zeur te willen overkomen. De
nerveuze trilling aan haar mond-
hoeken maakt duidelijk dat ze
sommige zaken nog steeds als
oneerlijk ervaart. „Het is nu

„Ik ben erg geïnteresseerd in de
triathlon", geeft ze toe. „En ik
heb er ook best interesse in om
het zelf te doen. Een onderdeel
beheers ik al goed en ik wil nog
uitzoeken hoe het gaat met lopen
en fietsen. Lukt dat redelijk dan
wil ik dat best als een nieuwe uit-
daging aangaan".

Ingrid Moers heeft haar HBO-
studie jeugdwelzijnswerk niet
willen storen voor haar sportieve
prestaties. Moers: „Het was vaak
'echt hard. Elke morgen steeds
weer om half vijf uit bed. Twee
keer per dag werd er getraind.
Dat betekende dat ik in de loop
van de week zon achttien uur in
het water lag! Wilde ik sneller
dan ik zou ik nog meer moeten
trainen en dat was niet op te
brengen".

Een maand geleden heeft ze zelf
het definitieve vonnis over haar
zwemcarrière geveld. „Ik heb de
bond geschreven dat ik niet
meer voor selecties in aanmer-
king wil komen. Ook doe ik niet
meer mee aan de nationale en
denkelijk ook niet meer aan de
Limburgse kampioenschappen.
Ik bouw af en zwem alleen nog
maar competitiewedstrijden
voor MZ&PC", legt ze uit. Toch
blijft de mogelijkheid aanwezig
dat Ingrid Moers binnen afzien-
bare tijd weer in een andere
sportdiscipline opduikt. FRANKFURT- De strafkamer

de Duitse voetbalbond heeft,
klacht ingediend tegen Bundel
club Karlsruher SC. Het ga3'(
een incident tijdens de wedstrü
gen Borussia Mönchengladbac'
8 november (3-1). Borussia-S'
Hochstatter kreeg een uit he*
bliek gegooid voorwerp tegef
hoofd,waardoor hij nog voor d*
moest uitvallen.
In de aanklacht staat dat er te
nig toezicht op het veld was. V,
toereikend geachte veilige
maatregelen in het WildparksW,
kunnen zelfs betekenen, dat de
niet meer in het eigen stadion
spelen. Mönchengladbach eis'
depunten. De club stond op he^ment dat Hochstatter geraakt
met 1-0 voor.

Klacht tegen!
Karlsruher SC

Fortuna oefent tegen bondselftal
Van onze sportredactie

SITTARD - Fortuna Sittard speelt op dinsdag 13 december een oefen-
wedstrijd tegen het Nederlands bondselftal. Deze Oranjeselectie is sa-
mengesteld uit spelers die te oud zijn voor Jong-Oranje en net buiten de
kern van het Nederlands A-elftal vallen. Bondscoach ThijsLibregts heeft
dit jaar het bondselftal in het leven geroepen om aldus een betere door-
stroming naar de A-selectie te verkrijgen.

De kamerleden hadden moeilijkhe-
den met de koppeling van de veilig-
heids-pas aan de zogenaamde club-
kaart. „In het geval van een combi-
natie kan de veiligheidspas mis-
schien een iets vriendelijker imago
krijgen. Het is duidelijk dat onze
subsidie niet voor de clubkaart be-
stemd is, alleen voor de veiligheids-
aspecten. Ik wil in ieder gevalonder

®Sieben b.v.
Bouwmaterialen

SIERGRINDTAPMTVLOEREN
(bezoek onze showroom)

Schelsberg 94. Heerlen
Tel. 045-725782

~~ (ADVERTENTIE)
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Even naar Fair Play, dat is altijd gezellig.
Een spelletje doen op de spannendste kans- en behendigheidsspelen.
Genieten van de plezierige sfeer, van 'n lekkerhapje en een frisdrankje.

En, wie weet, de gelukkigste speler van de dag worden...
Tot gauw!

Fair Play: sfeer, spel en spanning! J
Stationsstraat 44, Gubbelstraat 32a, Maastricht. Stationsstraat 16a, Heerien.

Plenkertstraat 15-17, Valkenburg. Einderstraat 38,Kerkrade. Lindeplein 6a, Brunssnm.^^

Dopingschandaal:

Ruim 300
Russische
sporters
betrapt

MOSKOU - Volgens Mart Gra-
mov, de minister van sport en
Voorzitter van het Olympisch co-
mité van de Sovjetunie, zijn de
afgelopen drie jaarmeer dan 300
Russische sportlieden betrapt op
het gebruik van verboden stimu-
lerende middelen en daarna ge-
schorst. Gramov heeft dat ver-
klaard in een interview in de
New Vork Times. „Het meren-
deel van de geschorste sportlie-
den behoorde echter niet tot de
top van de Sovjetunie. Het was
de laag daaronder", aldus Gra-
mov.
Volgens Gramov is de strijd te-
gen het gebruik van verboden
middelen niet de zaak van één
land maar van alle naties. De
Russische minister onderstreep-
te nog eens het belang van de
'verklaring van Moskou', die na
afloop van de tweede conferentie
van sportministers van de Unes-
co in Moskou werd afgelegd én
de overeenkomst tussen de Sov-
jetunie en de Verenigde Staten
eikaars sportlieden op het ge-
bruik van doping te controleren.

Gramov vroeg opnieuw nadruk-
kelijk om de instelling van een
internationale dopingcommissie
door het Internationale Olympi-
sche Comité (IOC).

Anabole steroïden beschouwt de
Russische minister van sport als
de gevaarlijkste van alle midde-
len. Volgens Gramov worden zij
het meest gebruikt bij roeien,

"zwemmen, gewichtheffen en
twielrennen.

In voorronde WK
Turkije klopt

Oost-Duitsland
ISTANBOEL - Turkije heeft gister-
middag in Istanboel voor 35.000 toe-
schouwers de wedstrijd uit groep 3
van de voorronden van het toernooi
om het wereldkampioenschap voet-
bal tegen Oost-Duitsland met 3-1 ge-
wonnen.
Na een kwartier namen de Turken,
die zich in de persoonlijke duels
sterker toonden, het initiatief. Door
een treffer van de Europese topsco-
rer van het seizoen 1987 -1988, Tanju
Colar, werd het in de 24e minuut 1-0.
De spelervan Galatasaray zorgde in
de 65e minuut voor 2-0. Het derde
doelpuntkwam in de 70e minuut op
naam van Ritvan. Veertien minuten
voor het eindsignaal zorgde Thom
voor de enige Oostduitse treffer.

De stand in groep 3 is:
Sovjetunie 2 110 3 3-1
Turkije 3 1113 6-5
Oost-Duitsl. 2 10 12 3-3
Oostenrijk 2 10 12 3-4
IJsland 3 0 2 12 2-4

Fortuna-fans
naar Tilburg

HEERLEN - De supportersvereni-
ging Fortuna Sittard organiseert
aanstaande zaterdag een busreis
naar dewedstrijd Willem 11-Fortuna
Sittard. Kosten per persoon vijftien
gulden (leden ontvangenvijf gulden
reductie). Opgeven tot vrijdagavond
20 uur. De vertrektijden en -plaat-
sen zijn: Geleen 16.45 uur, Sittard 17
uur en Susteren 17.15 uur. De bus-
kaarten zijn af te halen bij H.L.
Brassé, Jupiterstraat 38, Geleen, Li-
lian Douven Vaarts 11, Oirsbeek en
sigarenmagazijn Vinken-Meden-
blik, Baandert 38, Sittard.

(ADVERTENTIE)

ZÜRICH - De FIFA en het orga-
nisatiecomité voor de eindronde
van het wereldkampioenschap
van 1990 hebben het programma
vastgesteld voor de serie van 52
wedstrijden, die van 8 juni tot 8
juli in twaalf Italiaanse steden
wordt afgewerkt. Milaan (ope-
ningswedstrijd) en Rome (finale)
krijgen de meeste wedstrijden,
zes. In Napels, Bari en Turijn
wordt vijf keer gespeeld, vier
wedstrijden staan op het pro-
gramma in Florence, Genua, Bo-
logna en Verona en drie duels
vinden plaats in Udine, Cagliari

daarvoor in het gemeentelijke
stadion van Milaan om daarna
voor zijn twee volgende wedstrij-
den naar Napels te verhuizen,

sportLimburgs dagblad
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fP LANDGRAAF
m_} aan volgende topoc-
__\ns< met 12 mnd. garan-■Fn tegen zeer scherpe
I__*n. Kom kijken en ver-leen. VW Kever cabrio-_J"W.st. '66; BMW 732 i■^groenm. '83; Merce-■240 D 5-bak '84; Opel«ga 1.8 LS roodm. '87;
__■ Kadett 1.2 GL 5-drs.?n 87; Fiat Uno 75 LE.
ÏJtb.set rood '87; Mazda
f,°upé 2.0 groenmet. '86;

>W£* Prelude EX aut.
__%■ '85; Renault 21 TS_\?_ Opel Senator 2.5 E

*M' vlauwm- '84; Mazda

'it» 2-0 D sedan grijsm.I^azda 323 GT zilverm.
IKo evrolet Corvette zil-

L',B; Ford Escort 1.3Bra-■ Plauwm. '83; Opel Re-I F 2.0 S goudm. '83; Opel
■SJd 2.0 S LPG GL wit■ Galant stat." 'o D zilverm. '84: Volvo_| D rood '85; Volvo 3401,an D antr.grijsm. '85;

S_,*° 240 GLE aut.K^m. -83 Vo]vo 240 GL_rp- '83: Jeep 4x4 Aro
fdlesel hardtop '85. Be-iswagens: Subaru bus.«ent. '87; Toyota Lifef D,Us D gesloten gr.kent.1 Inruilers: BMW 728If^et. '79; Mits. Gal.|Istat. '80,Chevrolet Cita-Ff aut. '80; Opel Senator«ut '79; Renault Fuego

'_Rif81; Peugeot 604 aut.I^nillo0 vBO-VWPoloiponda Prelude aut. '80;I"_ac Sunbird aut. '79;
foen Visa '80. * Erkendfjfg-bedrijf. . Inruil mo-
r, * Eigen werkplaats *»*uitl2 of 3 mnd. ga-

if * Dagel. geopend van8.00 . VVN-keurings-"V,.* Snelle financie-
'krgen servivedienst *Keuringen toegestaan,
"■antie boven 10.000,-..Vrijblijvend kijken en;üJken bij Auto Land-

l - Het adres voor de be-f .gebruikte auto. AutokfSgraaf, Heerlerbaan 74--löfi n' TeL 045"424268

MDc Sc»rpia 20 CL '87;
Vp^'erra 1800 laser met£b\ Ford Fiesta 1100 ClyPel Rekord 20 S Berli-
S >ö.°Rel Kadett 1200

,rfK8& Opel Corsa 1200
i % jT°yota Corolla 1300
ftnnr^' 85; Toyota Corol-:f^°GL sedan'Bs; Toyo-■ri iuolla !300 stationcar1 323 de 1. 3-drs.XI) lat

T
panda 45 CL '85;i^aa Jazz '85; Honda Ci-

L automatic '81; Fordof?^s 1600 bravo '82
lf] %; Opel Ascona 1600'hLr. ■ J 6500,-. Garantie,
Sflriff i?mii + aPk- Auto"?it\^i P Veenstra, Rotter-4«nfi 98 Heerlen. Tel.
i_|os§ Na 18.00 uur.
liiTï;~^
dCr* diesel '83 te koop.ii^st. Als nieuw. Tel.

} Bedrijf s-
j Wagens
hp öue en economi-k.e .bedrijfswagen hoeft
V nieuw te zijn. Dat be-
_Z n. de bedrijfszekere

ns van bedrijf swa-';Pecialist Mengelers.lunder een greep uit
~., °ns aanbod:
m

a Hi 'Acei^-2.4D '87,N» Hi-Ace
/C-2-4D '87fr Hi-Aceft- 2.4 D '86fePbeSt '85

'wUB2-4D '84"^Landcr.■ &-L3.0 '83
Lite-Ace

Iï°!aDynnaCrFT2-4D'BB

ii?,L b̂-Pübl.l.B '80,2u
A
k|SJ4l3l.3 '86

\ A^tomobiel-
L bedrijf,Mengelers BV

Prov.wegZuid9l,
OirsbeekJanstraat 129,-..SchaesbergniJksweg-Zuid2l2,

Don. Sittardu
7

naerdag koopavond
ib^gjgjgag geopend

" *

f^ ''Niet doorde 4fschoorsteen?Breng ik het
toch aan dedeurf

I CPAMNFND \/nnpnFFl I Binnenkort wordt er weer heel wat cadeau gegeven.
!cd\/ u^ Maarvooruw SRVmanisnetinfeitehetnele)aardoorSinterklaas. _______fmmm^LmHET SRV wIiNKELwAGEInSPEL! Hoezo? Hij heelt elke week opnieuw een aantal aantrekkelijke aan- UimlS

Normaal betaalt u voor zon leuk en gezelligfamilie hierlinopn vnnni Fn uw SRV mem hrenot het - net als Sinterklaas - ____=! I^___^ _^^I_!^
spel al gauween paar tientjes. Het SRV winkelwagen Dieaingen VOOrU. Un UW V-man Drenginei IICL aib __F_^__MF_/# ■spel vraagt om tactiek, r""""^-*-^^^ aan huis. Weliswaar niet door de schoorsteen, maar toch... SRV, ■ Vil T__\\_Z___\gdu^E^ngezeï^spei/ *V«ËftSlS_»4lw d^ll^voordeel°Peen presenteerblaadje, /oS^9k lr\\__^^m_\\\________\ _______¥t__f\W__f\_____\

(HONIG) Honig vermicelli middel of fijn, (~\QkQ L j| JjUZTIT^V \JU*

_._ . Riedel dubbeldranken ") IQ \\ Jl| 3»traiHïcia|®| lilff :p_wJß^__^^ 1 " xj_B|p
Am=tf sinas/perzik of sinas/abrikoos, éL.Vy \>\ ;|i f|f|flflïl/|fl| ' JjL IV " Jw

STERREN VOORDEEL 5M ESQL_a» BbMI|B
>»-_—-^r^ijw^ m s -*'^wß__^__________?'\ '^^wr^*--*i*%-S|T_h-<l(__i*s_SWß_______f i mMËmwmmwl-f->~—-_Qr-S'.. J-y *> VIJM

De garantie voor kwaliteit, een voordelige prijs en met druivesuiker '" '' ' \ 1° -jjt.-w ■■ «» '

jOFilfj literpak l,__»^7

:— RfP^'' _-^_fl _"

— ■ ■'

KODAK PAKTFEESTELIJK UIT.
I O ADATIC \ / —f\ ABMAUEM \ / EF 35 mm compact \ B_t_]_fl l^sV^r _m/ m' Wwl \
/ *WnAIID. \ /12 OPNAMEN \ / camera met 5 |aar garantie \ PTSTPL^- JkW W NOG GEEN \
\ Xx^lf^}_^^%^ll^_^^^^^^^^A Koü^^o^ofs^^eó / f NOG GEEN | /dff^^Ji ~tüi 2Kodakvideocassettes(2xVHS

--' j_9S^t- __^M^_r _____________
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ii i | W^3E3S___HH| flÉBSp^ flflfl HJH_^^^^^^^^^^^WHsH___B_H^ff^'■'■'■■■:..

\airnburgs Dagblad



Donderdag 1 december 1988 " 20Limburgs Dagblad

'T vr.ADr.PFi- ____-W"«H| !_ KPTI iÉF^___l_é_J^_rt_3-I TÜUKUtcL^..__: "J )___ jo fl m _t4ÊLW r__MM_7£#r
YfcKlï/VAIL ° Ii 'is_«rl _WÊOBr f !
VTk r__ T _T^W Tn^fl1 *W ._> ___'' H^Sffl ;r'^S !_i%_3 +WÈ Er isnSuPer dichterbij dan v denkt C

V 4r\^ VI __-f_H#» W* __P_9 ALwvTiK^wE_ O^-gKL Bel voor informatieo34o3-93503/93505 bi
■lm /^_| ■ l _BV ____^*Bisi>_- i ■»«§-! ' «««^«»"o« *■ "it»iaamag_B_» ri
▼/ml <m7\^Jm\ 1-,l\» ■ SUan3x geconcentreerd WOPIYTVFPVftI CmTï U
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ROADSTAR vr. loop-
sloop- schade-auto's, ook
wrakken ook na 18 uur, tel.
752997 of 226346.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs inLim-
burg! 045-2D4049.
te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Schade of def.
geen bezw. 045-720200.
te k. VOLVO 365 GLT bi.
febr. '88 ’BOOO- ond.
nw.pr. 04490-17497of 04490--19913.
Te k. weg. omstandigh.
AUDI 80 type 77, i.z.g.st.,
APK gek. Vr.pr. ’1600,-.
Inl. tel. 045-750659 na 18.00
uur.

BESTELLERS, bussen en
bedrijfsauto's, luxe auto's
groot en klein, verhoogd en
verlaagd, open laadbakken,
enkel en dubbel cabines,
ook diverse luxe auto's in
alle prijsklassen. Donny
Klassen 8.V., Meerssener-
weg 219, Maastricht. Tel.
043-635222 of 043-634915.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW,. enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Te k. CITROEN Dyane 6,
i.g.st., bwj. '80, na 18.00 uur
tel. 045-421102.
Te k. Ford ESCORT KR 3 i'
met ABS radio, bwj. '86,
km.st. 16.000 in nw. staat.
Vaste pr. ’23.500,-. Tel.
045-724137 na 17.00 uur.

_iv^2 rOVInCI© Bureau Bibliotheek
rjtyjr^ | ■ i Postbus 5700
vj^jil LIïTIDUrQ 6202 MAMaastricht

tel. 043-897386

maKt-dt-in. GedeputeerdeStaten
m U4/48-88 maken bekend, dat op 15 november 1988 bij

hen is binnengekomen de aanvraag d.d.
14 november 1988 (ingeschreven onder nr.
BR 55.886)van AutodivisieVOLVO Car B.V.
om vergunning ingevolge de Hinderwet voor
hetuitbreidenvan het Onderdelen Distributie
Centrum van Carpac International B.V. met
een hoogbouwmagazijn, gelegen Dr. Hub v.
Doorneweg 1 te Bom. De aanvraag en andere
ter zake zijnde stukken liggenter inzage van
2 december 1988 tot 10 januari 1989 en wel:- in het Provinciehuis te Maastricht (bureau
Bibliotheek) tijdens de werkuren (van 27 de-
cember 1988tot en met 2 januari 1989 is het
Provinciehuis gesloten); - in het gemeente-
huisvan Bom tijdens dewerkuren en boven-
dien 's dinsdagsvan 18.00 uur tot 21.00 uur,
in de OpenbareBibliotheek Prins Bisdom-
straat 7 teBom, alsmedetijdens de werkuren
na laatstgenoemde datum op deze plaatsen
tot het eindevan determijn waarbinnen be-
roep kan worden ingesteldtegen de beschik-
king op de aanvraag. Tot uiterlijk 3 januari
1989bestaat de gelegenheid gemotiveerde
bezwaren tegen het gevenvan de aange-
vraagde beschikking mondeling in te bren-
gen, waarbij alsdan een gedachtenwisseling
kan plaatshebben waarbij ook de aanvrager
aanwezig kan zijn; daartoe dient tijdig (even-
tueel telefonisch: 043-897528) een verzoek
bij Gedeputeerde Staten te zijn ontvangen.
Tot uiterlijk 10 januari 1989kunnen tegen
het geven van de aangevraagde beschikking
schriftelijk gemotiveerde bezwaren worden
ingediend bij Gedeputeerde Staten, Postbus
5700,6202 MAMaastricht, onder vermelding
van het nummer van de aanvrage. Degene
dieeen bezwaarschrift indient, kan verzoeken
zijn persoonlijke gegevens niet bekend te
maken. Alleen degenen, die bezwaren heb-
ben ingebracht op dewijze als bovenom-
schreven en een ieder dieaantoont, dat hij
daartoeredelijkerwijs niet in staat is geweest,
kunnen bezwaren tegen de ontwerp-be-
schikking indienen en zijn later tot het instel-
len van beroep gerechtigd.
Maastricht, 1 december 1988.

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

?ar. te koop aan: Seat Ibiza
.2 GL '87; Seat Malaga 1.5

GLX '88; Malaga 1.2GL '85;
Seat Marbella L '87; Subaru
Mini (2x); Subaru 1300
3-drs. '84; Subaru 1800 4WD
'88: Subaru 1800 GL '85;
Subaru 1300 '80; Peugeot
305 GR '79; Daihatsu 1300
'83; Renault R5'85 en '81;
Lada 2105 GL '83 en '82;
Mazda 323 '81 en '78: VW
Derby '77; Honda Civrc '80
en '76; OpelKadett '77; Fiat
Polski '77; Fiat Ritmo die-
sel '80: Talbot Solara GLS
'81; Horizon 1.3 GL '78;
Sunbe^m 1000 '79; VW
Camper '80; Citroen Visa
GT Ttf; Fiat 127 '78; Alfa
Sud 1.5 '81: Mini 1000 '78;
Allegro 1300 '78. Inr. en fin.
mog. Pond, koopavond.
Te k. zeer mooieBMW 520 i,
t. '84, apk gek., veel extra's,
vr.pr. ’10.750,-. Tel. 04492-
-5473.
Gevr. schade- SLOOPAU-
TO'S. Tel. 045-411480.
'Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Te k. Simca CHRYSLER
1308 S met LPG Bwj. '79,
i.z.g.st. Autobedrijf P.
Smits, Hoofdstr. 214
Hoensbroek.
Autohandel E. CUSTERS,
Verlengde Lindelaan 23,
nabij markt Oirsbeek, tel.
04492-5261, biedt te koop
aan: Mercedes 280 SE t. '82,
alle extra's; Toyota Cressi-
da Diesel, nw. model '83,
’6900,-; Opel Ascona 1.6 S,
t. '84, ’ 890Ö,-; Talbot Hori-
zon 1.3 GLS '84 ’5900,-;
Ford Fiesta 1300 S t. '79
i.z.g.st. ’ 3200,-; BMW 320 t.
'81 schuifdak i.z.g.st.
’6900,-; Mazda 626 Hard-
top coupét. '80 ’ 3900,-. Re-
nault 18, t. '82, lpg,’ 3900,-;
Fiat Uno 55 S, t. '86,

’ 10.500,-; Alfa Giulietta 1.6,
t. '81, ’3900,-; Opel Manta,
t. '77, ’ 1900,-; Peugeot 305
GR, lpg, t. '82, ’3500,-;
Toyota Starlet Station, t.
'80, ’2900,-; Fiat Ritmo 75
CL, t. '81, ’2900,-; BMW
320, t. '78, ’ 2900,-; Opel As-
cona 1.6 S Hatchback, t. '83,
’8900,-; Opel Ascona 1.2, t.
79, ’2900,-; Opel Rekord
Diesel Autom, t. '81,
’3250,-; Ford Taunus Sta-
tioncar, 78, ’1400,-; 3xOpel Ascona, '77-78-79, va.

’ 1600,-; 2x Ford 1.6, '78, va.

’ 1500,-; Ford Capri, t. '77,

’ 1400,-; VW Passat t. '81,
’3750,-; Mazda 616, t. 79,

’ 1900,-; 2x Crysler Talbot,
vanaf ’ 1250,-; Datsun FII,
3x, vanaf ’1400,-; BMW
1602, i.z.g.st, 72, ’ 2200,-;
Manta-A GTÉ i.st.v.nw. 75,

’ 7500,-; Renault 4, verl. ch.,
t. '83, ’ 3400,-; div. goedko-
pe inruilers. Alle auto's met
recente APK. Inruil, finan-
ciering mog. Geopend van
10.00 tot 19.00 uur; zat. tot
17.00 uur.

fiflflflf^vflflfll,
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De handige vertrouwde
Limburgs Dagblad-kalender is er weer. Ook in

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

terwijl de kalender bovendien de nodige ruimte
biedt voor aantekeningen.

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

u losse nummers kunt kopen. _ .. X E OCDe prijs J -J-Lt-J*
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OPEL Corsa 13 SR spec.
uitv. '84, Innocenti 90 L '80,
VW Passat diesel '83, Alfa-
sud '80, Autobianchi '78.
DHZ-garage DeKissel, Kis-
sel 42 Heerlen.
INGERUILD: Volvo 343
DL '79 schakel en autom.
vanaf ’ 1950,-; Ford Tau-
nus 1.6 L autom. LPG m.
'81 ’2500,-; Galant LPG

’ 1500,-; Manta CC 2.0 L '81

’4950,-; Hoofdstr. 200
H'broek, 045-227395.
Te koop doorlopend div.
Hollandse en Duitse
SCHADEAUTO'S. Te bevr.Ganzeweide 59 Heerlerhei-
de. Tel. 045-727711 en
216475.
Te koop div. gebruikteON-
DERDELEN van recente
personenauto's. Ook moto-
ren. 045-216475 of 727711.
Part. biedt aan FORD Sier-
ra 1.6 Laser le eig., 66.000
km, bwj. 1985, zeldzaam
mooi. Tel. 045-442125.
Te k. VW Golf GTI bwj. '78
uitgeb; ’3800,-; Tel. 043-
-642494.
te k. CITROEN Visa '81, 2
cyl. APK l-'9O ’ 1750,-, tel.
045-252947.
Te k. VW BUS, dcc. '76,
APK 11-'B9, i.z.g.st. Tel.
04493-3197.
VOLVO 360 GLT,bwj. 'juni
'85, 47.000 km, prijs

’ 14.750,-. 04490-44074.

Fiat Sittycar
Inruilauto's

Fiat 1273-drs. 1983 5.900-
Diverse Fiat Panda v.a. 1985 v.a. 7.900-
Diverse Fiat Uno v.a. 1984 v.a. 8.900-
Diverse Fiat Ritmo v.a. 1982 v.a. 3.900-
Fiat Croma CHT + lpg okt. 1987 27.900-
Citroen Visa 1.1 RE 1984 7.900-
Opel Kadett 1.3 S 1981 5.900-
Renault9GTLl9B4 10.900-
Renaultll GT diesel 1983 8.900-
Suzuki Jeep SJ 410 Q 1983 9.700-
VWGolf 1.3 kat. 1987 21.900-
Volvo 360 GL sept. 1986 21.900-

Garantie - APK - Inruil - Fianciering
Fiat Sittycar in Sittard

Pres. Kennedysingel 12
Tel. 04490-17544

Fiat Sittycar Geleen
Rijksweg Nrd. 84
Tel. 04490-43177

Moet weg! KADETT 1.6 S
GT '86, rood, 42.000 km,
i.z.g.st., met alarm, sportuit-
laat + spruitstuk + winter-
banden op velg. Heerler-
weg 445, Voerendaal, tel.
045-751278.
Te k. VW POLO LS bj. '79
met apk ’ 2950,-; Opel Ka-
dett bj. '77 met apk’ 950,-.
Baron Makaystr. 65, Heer-
len, 045-728454.

Te k. MERCEDES 230 E
met div. opties '85; Merce-
des 190 E met div. opties
blauwzwart, km-st. 40.500,
'86; Agam auto's met onder-houdsboekjes ter inzage.
Leijenaar's autocentraleRidder Hoenstr. 151,
Hoensbroek.
CITROEN GSA '81, nw.st,
vaste pr. ’ 2500,-. Tel. 045-
-415528:

AUDI 100 Avant (5 cyl.) bj.
'79 en APK 5 drs. ’ 1550,-,
045-720951.
Heren handelaren te k. in
één koop, Volvo 244 DL '77,
B.M.W. 1502 '74; Peugeot
305 SR '80; Peugeot 305 SR
'79; Toyota sportwagon '79,
5 stuks voor ’ 2500,-, Leije-
naar's autocentrale Ridder,
Hoenstr. 151, Hoensbroek.
Te k. in nieuwstaat Volvo
340 Winner AUTOMATIEK
1986 le eigenaar 24007 km.
Leijenaar's autocentrale
Ridder Hoenstraat 151,
Hoensbroek.
Te k. MERCEDES autom.
230 E bj. '86 zilvergrijs me-
tal inruil mog. . Putstr. 39,
Landgraaf, tel. 045-317821
Te k. mooie RENAULT 18
TL type '81 APK gek.
Demstr. 26, Hoensbroek.
VOLVO 66 DL autom. bj.
'78 APK t/m nov. '89 i.z.g.st.
’850,-, tel. 045-720951.
Te k. RENAULT 25 Turbo
T diesel bwj. '84, APK, km
110.000 met trekh. Vr.pr.

’ 18.000,-; Tel. 045-451715.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’ 300- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.
OPRIJWAGEN VWLT op
gas, apk gek. ’3500,-. peu-
geot diesel 604 bi. '80

’ 2700,-. Mariagewandenstr.
4 Hoensbroek.

Veneken-specials
Golf 1600 CC 'wit, 47.500 km, augustus 1985, aluminium velgen,

sportbekleding, sportstoelen, gril met vierkante
koplampen, voor- en achterspoiler enz.

Peugeot 305 GR Break 1986
wit, dakrailing, 38.000 km

Ford Fiesta CL 1100
blauwmetallic, 1987

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

Audi 100 2.0 E
Zermatzilver, april '88, getint glas, centrale

vergrendeling, radiovoorbereiding, enz.
VWGolf 1600 Diesel, '86
62.000 km. Veneken-prijs: ’ 16.900-

-± 100 inruilauto's
van diverse merken en uitvoeringen

Verkoopcentrum Veneken
Peter Schunckstraat, Heerlen. Tel. 045-412641

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

Donderdag koopavond tot 21.00 uur

Te k. VOLVO 365 GLpInjection kl. antraciet, jF
6-87, 17.000 km, 045-251C
Te k. VOLVO 343 aüi
'82 m. LPG, APK-gek.t'
045-259312 na 17 uur.jj
Te k. zwarte OPEL _,
1.3 LS m. GSI-spoiler,
juni '86,km.st. 21.000. v__

’ 18.000,-. Tel. 045-25631
AUTO's te k. gevr. U_\
sloo-, schade-auto's. I
’4OO,- tot ’15.000.-.!0435-422217. I
MINI 1100 Special
zeer goed in orde, apk
Pr. ’2650,-. Te bevr.
422891.
Te k. gevr. alle rn«AUTO'S! Ook bedr/
schade-auto's. 045-41&
Te k. GOLF turbo _
bwj. nov. '85, type '9
eig. Km.st. 54.000 met
ace. Geheel in st.v. Nt
Met garantie. Autobj
Edmond Beugels, 1
lels-tr. 103 A Amsteft'
Tel. 04492-3691.
Te k. KADETT bj. '80
mogel. Caumerweg
Heerlerbaan-Heerlen. 'no. 70. _,
Koopje FORD Escor'
dieselbj. '84, 5-drs. Inr
gel. Tel. 045-411786.
FORD type Escort $
bravo '82, zeldz. ' j
Kerkraderweg 166 He«,1 ::
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Forse schorsingen in
Geleens zaalvoetbal

Uitvloeisel vechtpartij Bombay-Beucken Boys van het seizoen is hij voorwaar-
delijk geschorst. Voorts moet hij
de aanvoerdersband voor de res-
terende wedstrijden inleveren.
Zijn broer Lei mag een maand
niet spelen. Ook hij is voor de
daarop volgende wedstrijden
voorwaardelijk geschorst. Op
den Camp houdt aan het uitlok-
ken van de knokpartij en schuld
aan het staken van de wedstrijd
een schorsing van twee maanden
onvoorwaardelijk over. Ook hij
mag dit seizoen geen aanvoerder
meer zijn.
Verder moeten de teams van
Beueken Boys en Bombay elk
twee wedstrijdpunten inleveren.
Beueken Boys raakt hierdoor de
koppositie kwijt aan Zittesje
Sjnaake.

over. De wedstrijd werd door
scheidsrechter Ed Noya onmid-
dellijk gestaakt.

Bombay onderschepte tijdens
een aanval van Beueken Boys de
bal en gooide deze over het
speelveld naar Op denCamp. Bij
een poging om die uitworp ook
te bemachtigen, raakte Eugène
Janssen Op den Camp in de rug.
Die gooide geërgerd de bal in de

richting van zijn belager, die op
zijn beurt naar Op den Camp uit-
haalde. Door de rake klappen,
waarbij Lei Janssen het slachtof-
fers volgens waarnemers vast-
hield, hield Op den Camp een op
drie plaatsen gebroken neusbeen
en blauwe plekken op de rug

De strafcommissie heeft Eugène
Janssen met ingang van vandaag
voor drie maanden onvoorwaar-
delijk geschorst. Voor de rest

Karpov voor miljoen opgelicht

Celstraf voor
Duitse journalist
HAMBURG - De
Hamburgse recht-
bank heeft de West-
duitse journalist
Jungwirth veroor-
deeld tot twee jaar
en acht maanden ge-
vangenisstraf. De
rechter achtte bewe-
zen dat de voormali-
ge radio-verslagge-
ver Anatoli Karpov
voor bijna een mil-
joen gulden had op-
gelicht. De aankla-
ger had vier jaar en
negen maanden
geëist, de verdediger
bepleitte vrijspraak.
Jungwirth werd hal-

verwege de jaren ze-
ventig zaakwaarne-
mer van Karpov,
toen nog wereld-
kampioen, in het
Westen. Van een
schaakcomputerfir-
ma, waaraan Karpov
zijn naam verbonden
had, ontving hij mil-
joenen aan royalties,
die hij volgens de
Moskoviet nooit af-
droeg. Jungwirth be-
weerde in Der Spie-
gel van 18 augustus
1988, dat hij het be-
drag in opdrachtvan
Karpov op diverse
rekeningen had ge-

zet en er allerlei uit-
gaven voor de ex-we-
reldkampioen mee "had gedaan.

Karpov daagde
Jungwirth eerst voor
de civiele rechter.
Nog voor de uit-
spraak werd een
compromis bereikt.
De Westduitser ver-
plichtte zich 800.000
mark te betalen, plus
vier procent rente
over datbedrag. Kar-
pov was evenwel .
niet tevreden over de J
afloop en spande
daarop een recht-
zaak aan bij de straf-
kamer van de Ham-
burgse rechtbank.

Dat proces werd gis-
teren afgesloten met
de Jungwirth opge-
legde gevangenis-
straf.

Nederland organiseert in
januari WK zaalvoetbalParijs-Dakar:

sport of waanzin
" Jan Lammers tekent
voor het kopmanschap bij
Jaguar. Teammanager
Torn Walkinshaw (links)
en Geert Tax, directeur
van Jaguar Nederland,
kijken goedkeurend toe.
Op de achtergrond de
bolide waarmee Lammers
in Le Mans won.

ZEIST - Nederland speelt in het
toernooi om het wereldkampioen-
schap zaalvoetbal, dat van 5 tot en
met 15 januari in Rotterdam, Arn-
hem, Leeuwarden, Amsterdam en
Den Bosch wordt gehouden, in pou-
le A tegen Denemarken, Paraguay
en Algerije. Er wordt gevoetbald in
vier poules van vier teams. De twee

Acrobatiek
in Rodahal

PromotietoerBulgaarse wereldkampioenen

Van onze sportredactie

r^jS - Voorafgaande aan de elfde Parijs-Dakar is de vraag
e^"tvaardigd wie de waanzin nu eindelijk een halt toeroept.

I de macabere woestijnrally op Eerste Kerstdag ondanks al-
i* gewoon weer van start gaat, is (bijna) iedereen de vorige af-
ïfhP^ Van e doldrieste tocht dwars door Afrika vergeten.
F bleek tijdens de presentatie van dekomende 'dodenrit' in
kar' *n et maJestueuze Palais des Congres wenste de orga-
|e +e °P Seen enkele manier te worden herinnerd aan de
Lf " .recente editie, die zes mensenlevens eiste. „We kunnen
Ir h

küjven staan", zei Roger Kalmanouizt, woordvoerder' üe organisatie, bij afwezigheid van Gilbert Sabine.

f ep» kr,v,an de twee Jaar geledenL n f^ikopterongeluk om het le-
Ibm omen grondlegger Thierry
L ne'ls in de Derde Wereld druk
Ihp k uitstippelen van eenr ert.ergzaam parcours. In plaats
L d

°or zover mogelijk de gevaren
Süw aanstaande editiezoveel mo-JK in te dammen, wordt in Afrika
'are t* §ewerkt aan een uiterst

tocht: de reinste waaghalze-

' -wie aan onze rally deelneemt

weet dater gevaren aan zijn verbon-
den", doet Kalmanouitzt de kritiek
op het miljoenen verslindende 'cir-
cus' af.

Onder protest is de leiding akkoord
gegaan met de eis dat de etappes
geen900 kilometer meer mogen me-
ten. Bovendien wordt er niet meer
gereden in de vrachtwagen-klasse,
is de volgerskaravaan verkleind en
zijn er betere medische voorzienin-

'Het zou me verbazen als ik niet meer in de Formule 1 kom'

Jan Lammers
kopman Jaguar

Britten onderhandelen druk met
Martin Brundle, die dit seizoen
voor Jaguar de individuele we-
reldtitel in de wacht sleepte.
Brundle, die ook in de Formule 1
enkele ijzers in hetvuur heeft, zal
een dezer dagen beslissen over
zijn toekomst. „Als Brundle erbij
komt, zullen wij de eerste auto
delen en zijn wij beiden eerste
rijder", aldus Lammers. „Komt
een ander ben ik de man waar
het om draait".

Dat daarbij vorig jaar twee slachtof-
fers onder de autochtone bevolking
zijn gevallen, wordt gemakshalve
vergeten. „Dat is niet te voorko-
men", antwoordde de lichtelijk geïr-
riteerde Jeaques Setton namens
hoofdsponsor Pioneer. Ook hij
wenst niet herinnerd te worden aan
de tientallen levens die het 'speeltje
van Sabine' tot nu toe heeft geëist.
„Je kunt nog zo je best doen om er
een veilige tocht van te maken: de
verantwoordelijkheid ligt bij de be-
stuurders zelf.

„Verloopt Parijs-Dakar dit keer
vlotjes, dan is er veel minder be-
langstelling voor de rally. De men-
sen zitten te wachten op ongeluk-
ken", weet van Nieveld.

Logisch dus dat de commerciële te-
levisiestations het liefst dagelijks
beelden zouden vertonen van de ral-
ly: hoe meer crashes hoe fraaier.

„Wat er ook gebeurt, deze rally zal
altijd blijven bestaan", voegt Olivier
Legac er namens het bureau Inter-
national Sport Sponsoring dat depr
doet aan toe. Met kritiek op de lugu-
bere tocht moet je bij hem en zijn
collega's niet aankomen. ,In elke
sport gebeuren ongelukken",
mocht hij uitslaan. De bij dergelijke
gelegenheden verzamelde pers is
van mening dat het wrang is om met
dik gesponsorderace-auto's door de
derde wereld te razen. Maar verder
reikt dekritiek niet. De felste tegen-
standers besteden geen enkele aan-
dacht aan tochten als Parijs-Dakar.
Op de vraag of hij in zijn reportage
melding zal maken van de gevaren,
reageert de voor de TROS op stap
zijnde Hein van Nieveld veront-
waardigd: „Wat nou gevaren? Ge-
woon lekker rouzen. Ik vind dat
zon onzin. Als je meedoet aan zon
evenement weet je dat je risico
loopt. Parijs-Dakar bestaat zelfs bij
de gratie,van de ongelukken. Er zijn
nu eenmaal nogal veel sensatiezoe-
kers: mensen die het mooi vinden
om een auto te zien uitbranden", al-
dus van Nieveld, vorige keer na-
mens zijn omroep bij de rally aan-
wezig. „Ik dacht altijd dat het gek-
kenwerk was. Maar toen heb ik toch
bewondering gekregen voor de
deelnemers. Die mensen hebben
een enorm doorzettingsvermogen.
Soms gaan ze te ver en gebeuren er
ongelukken".

gen. Maar leuk vindt Roger Kalma-
nouizt die maatregelen niet. „Want
ze passen niet in de geestvan Parijs-
Dakar. Deze rally is ooit van start
gegaan als een avonturentocht en
heeft van oorsprong nu eenmaal
zijn gevaren".

Meerser
Maasloop

HOUTEN - Jan Lammers doet
in 1989 met Jaguar een serieuze
gooi naar de wereldtitel bij de
sportwagen prototypes. De suc-
cesvolle coureur zette gisteren
op het hoofdkantoor van Jaguar
Nederland in Houten zijn hand-
tekening onder een contract, dat
hem voor het derde achtereen-
volgende jaarbindt aan de Britse
renstal. Na twee seizoenen de
tweede auto van het wereldkam-
pioenschapsteam te hebben be-
stuurd, is Lammers volgend jaar
zeker van de beschermde status
'eerste rijder.

Van onze verslaggever

teren

Mans op zijn naam schreef, was
gisteren in zijn sas met zijn pro-
motie en het vertrouwen dat
teamchef Torn Walkinshaw in
hem schenkt. „Het biedt mij een
grote kans op de wereldtitel. Een
gevolg van het feit dat ik devoor-
bije jaren als coureur ben ge-
groeid. Het kopmanschap bete-
kent echter ook dat ik concessies
moet doen. Op de tweede auto
kon ik heerlijk experimenteren
en werken aan mijn verdere ont-
wikkeling als rijder. Alles wat ik
deed pakte goed uit. Dat leerpro-
ces is afgelopen, ik moet nu pres-

De progressie van JanLammers
in de 'overdekte tegenhanger'
van de Formule 1, brengen hem
ook steeds dichter bij een moge-
lijke rentree in de 'koningsklas-
se. Op de speculaties dat Lam-
mers in de toekomst, misschien
wel met Jaguar, zijn geluk op-
nieuw zal beproeven in de For-
mule 1, reageerde de kleine
Zandvoortenaar fijntjes: „Ik ben
32 en schat dat ik nog.zon tien
jaar op het hoogste niveau mee-
kan. Het zou mijzelf zeer verba-
zen als ik niet meer terugkeer in
de Formule 1".

Lammers, dit jaar de tweede Ne-
derlander die de 24 uur van Le

Het is nog niet bekend wie de co-
pilootvan Lammers in de Jaguar
met startnummer 1 wordt. De

Kansen voor
superstadion
bij Arnhem

verstrekken. Volgens
een woordvoerder van de
gemeenteArnhem is met
deze toezeggingen de
bouwvan het stadion een
grote stap dichterbij.

MEERS- Zondagvindt in Meers de
achtste editievan de Meerser Maas-
loop plaats. Start en finish zijn nabij
het parochiehuis. Afstanden: 5.250
meter (11.00 uur) en 10.500 meter
(11.15 uur). Inschrijven tot 10.30 uur
in het parochiehuis. Aan deMeerser
Maasloop nemen onder meer de at-
leten Mare Jaspers, Ad Diederen,
Harrie Driessen, Ger Lemmens en
Roger Klingenstein deel. Bij de da-
mes is WilmaRusman de grotefavo-
riete.

ARNHEM - De bouw
van een superstadion in
Arnhem, dat aan 45.000
bezoekers plaats biedt en
dat eventueel door een
bewegend dak overdekt
kan worden, is een stap
dichterbij. Alle drie de
overheden (Rijk, Provin-
cie en Gemeente) die be-
trokken zijn bij de reali-
satie van het stadion heb-
ben zich bereid ver-
klaard het project finan-
cieel te steunen.

Het multifunctionele sta-
dion gaatrond de 70 mil-
joen gulden kosten en
moet in het zuidelijke
stadsdeel langs de A52
worden gebouwd. Het is
een initiatief van het
Westduitse bedrijf Open
Air Industriebau. De
Arnhemse eerste divisie-

gulden te treffen voor de
bouw van het stadion. B.
en W. zijn onder meer be-
reid om de grond waar
gebouwd moet worden
gratis over te dragen en
willen een bijdrage leve-
ren aan de ontsluiting.

Dinsdag al maakten Ge

Gisteren werd bekend
gemaakt datB. en W. van
Arnhem aan de gemeen-
teraad willen voorstel-
lem om maatregelen ter
waarde van 7,5 miljoen

deputeerde Staten van
Gelderland bekend dat
ze Provinciale Staten
willen voorstellen een
bedrag van 3 miljoen gul-
den voor het stadion be-
schikbaar te stellen. Het
Rijk bleek al eerder be-
reid om een IPR-premie
van 7,7 miljoen gulden te

DEN HAAG - De woensdag voor midlotto
47 a getrokken getallen zijn: 4 - 10 - 26 - 27 -
32 - 35. Reservegetal: 24. Het cijferspel: 7 9 3
9 9 9. midlotto 47 a: deelnemers: 479.998; in-
leg f. 1.784.536,00; beschikbaar voor prijzen:
f. 847.654,60.
Westduitse midlotto: trekking A: 20, 21, 29
38,42,48.Reservegetal 23. Trekking B: 3,10
16, 27, 29, 44. Reservegetal 23. Cijferspel
6703230.

lub Vitesse zou in het
tadion gaan spelen. Het
uidige Vitesse-stadion
loet dan plaats maken
oor woningbouw.

- Met adembene-
Vp k

evenwichtsoefeningen,
s .rbazingwekkende drievoudige
stii en andere spectaculaire

urits beginnen de Burgaarse
°Vrrinasten, wereldkampioen
onf°;gym, woensdag 7 december

20.00 uur in de Rodahal invte^rade een promotietoer door
De KNGB wil hier-

op e alcro-gym, een vorm van
tieWegen op muziek in combina-
t„nr^et acrobatiek, gaan promo-n- Voorzitter Hub Bremen van

Een-acht Kerkrade hoopt na de
dat een aantal

a rej_-igingen in deze regio met, r°batische gymnastiek zullen
eginnen.

fa.,

en t^e altro"gym zijn evenwicht-
en lernpo-oefeningen voor paren
re Sr°epen verwerkt in één cho-
dvrfra^scn geheel. Vormgeving,

kracht, lenigheid en
ca*fance zUn de basiseigensch-
a___*PPen. „Met de KNGB en 5 gulden

Turnflitsen worden eveneens ge-
bracht door de nationale en re-
gionale individuele turnkam-
pioenen. Dansgroep Slide (Land-
graaf) en Sparta (Venlo) bege-
leidt door harmonie St.-Caecilia
(Tegelen) demonstreren de jazz-
gymnastiek. Kaarten voor deze
bijzonder gala-avond zijn nog
verkrijgbaar in de voorverkoop
Theagerpassage Kerkrade. Vol-
wassenen 10 gulden en kinderen

LKGB hebben wij als organise-
rende vereniging een flitsend
programma in elkaar gezet", al-
dus de enthousiaste voorzitter
Hub Bremen. Medewerking aan
deze wervelende show verlenen
ook de nationale kampioens-
ploegen minitrampolinesprin-
gen uit onze regio, te weten Wil-
helmina Bocholtz en de Land-
graafse verenigingen Olympia en
Prins Hendrik. Deze teams de-
monstreren het spectaculaire
groepsspringen over paard en ta-
fel. Toch nog 'goud'

voor Roy Jones
cola in Californië een
'reserve' gouden me-
daille. Collegae van
Jones' vader, die op
de basis werkt, heb-
ben 650 dollar (1300
gulden) bijeenge-
bracht voor de aan-
koop van de gouden
medaille. In het ere-
metaal staat gegra-
veerd: 'Een echte gou-
den medaille voor een
ware gouden kam-
pioen.

heeft toch een gouden
medaille gekregen.
Alleen niet de begeer-
de gouden Olympi-
sche.
Roy Jones kreeg van
het personeel van de
marine- en lucht-
machtbasis in Pensa-

PENSACOLA - De
Amerikaanse bokser
Roy Jones, die in
Seoel door een schan-
dalige uitslag de fina-
le van het zwaarwei-
tergewicht op punten
verloor van de Zuiko-
reaan Park Si Hun,

! , Akro-gym; een mixture van evenwicht, lenigheid en I

(ApVERTENTIE)

Midlotto
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besten van elke groep gaanverder, j
Nederland opent op 5 januari tegen■Denemarken in Rotterdam. Op 7 ja-!
nuari volgt in Amsterdam de ont- j
moeting met Algerije. De laatste!
groepswedstrijd vindt 8 januari in|
Arnhem plaats. Tegenstander is dan.
Paraguay.
De acht overgebleven teams wof-.'
den in twee groepen verdeeld, die!
opnieuw een halve competitie spe-;
len. De eerste twee daarvan plaat-"sen zich voor de kruisfinales, dieop!
zaterdag 14 januari worden ge-|
speeld in Rotterdam. In dezelfde-
stad vindt een dag later (15 januari);
de finale plaats.
De deelnemende teams zijn: Groep!
A: Nederland, Denemarken, Para-;
guay en Algerije. Groep B: Honga-1
rije, Brazilië, Saoediarabië en Span-!
je. Groep 3: Japan, België, Canada;
en Argentinië. Groep 4: Italië, Zim->
babwe, Verenigde Staten en Austra-!
lië.

Opening van
snookerzaal

in De Dousberg
MAASTRICHT - In het sportel/ten-;
niscentrum De Dousberg in Maas-
tricht wordtvrijdag een snookerzaal;
in gebruik genomen. Op dezes gein--
stalleerde tafels wordt in het week-!
end reeds een toernooi verspeeld:;
het Open Limburg Snooker-toer-
nooi. Aan het evenement nemen na-;
tionale en internationale toppers;
deel. De finales van het toernooi bc-!
ginnen zaterdag om 20.00 uur. De;
toegang is gratis. Zondag is er van
9.00 tot 21.00 uur een open dag. Het
publiek kan gratis gebruik maken
van de tafels, terwijl het aanwezige
personeel de spelregels zal uitleg-;
gen.

Basketballers
verslaan Britten
MANCHESTER - De Nederlandse
basketbalploeg heeft zijn kwalifici-
tie voor de eindronde van het EurxJ>
pese kampioenschap van 1989 ojn-j
derstreept met een overwinningvaï>-
-71-65 tegen Engeland. Bij rust in det
laatste groepswedstrijd, niet mcci*
belangrijk omdat Nederland al ze»
ker van de tweede plaats achfe£
Griekenland, bedroeg de voor*
sprong tien punten, 37-27.
In het team waarin debutant FrahC
Houben van Weert een kwartier
speeltijd kreeg, bleefChris van Din-.
ten sterk onder deborden entoonde
aanvoerder Raymond Bottse zic;r»-
een spelverdeler die ook onder drülC
zichzelfkan blijven.

Spaanse competitie
Elche - Valencia 0-ï-
Espanol - Osasuna
Malaga - Sporting Gijon 1-0
Cadiz -Real Sociedad
Atletico Madrid - Betis 6-$
Athletic Bilbao - Zaragoza
Logrones - Valladolid
Oviedo - Murcia 2-C
Sevilla - Real Madrid 1 1

"Stand: Real Madrid 13-21 Barcelona 12l£Sevilla 13-17 Atletico Madrid 13-16 Valencia-
-13-16.

HELSINKI - De Finse voormalige
formule I-coureur Keke Rosf _

berg is manager geworden van dé "drievoudige Olympische kam: ;
pioen skispringen, Matti Nykaneni "
Rosberg zal ook als tolk voor Nyka^ ;
nen, die alleen Fins spreekt, optre-
den.

" BRUNSSUM- Norman Lic vari j
de poolbiljartvereniging Boeren- "slot is de nieuwe Zuidnederlandsé !
kampioen geworden. Tijdens de -zesdaagse wedstrijden in café Ter-
linden in Brunssum bleef hij de
baas over Ed Kent (De Fox) twee-
de, en Werner Echternacht (Corio-
vallum) derde.

(ADVERTENTIE)

RAMEN "|I INTERLAND B.V. I
Hommerterweg 35I Hoensbroek-gem. Heerlen I

Tel. 045-213928
I hardhout - kunststof I

binnendeurelementen
veranda's, serres

I rolluiken, Isolatiebeglazing■I houtskeletbouw, renovatie IHjaan DEUREN

Van onze verslaggever
BELEEN - Twee Elslose spelers
'an zaalvoetbalteam Beueken

de tweelingbroers Eugène
" i-.ei Janssen en Nico op den-amp van Bombay, zijn door de
"trafcommissie van de Stimule-
lngscompetitie Westelijke Mijn-treek langdurig geschorst. Delrie spelers waren 30 oktober jl.n Sittard betrokken bij een fikse
'echtpartij tijdens de wedstrijd
=ombay-Beucken Boys, in de
hoofdklasse van de Geleense sti-«ulermgscompetitie.
■Jij die vechtpartij raakte Op den-amp gewond. Het vechten be-
>°n in de derde minuut van de"weede helft. De stand was op>at moment 2-4. De keeper van

sportlimbnrgs dagblad

'Wat er ook gebeurt, deze rally zal altijd blijven bestaan'
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BEEK/GENHOUT N. GEUSSEM KERKRADE AUTO KLEUNEN, SCHINNEN WKEES
Hubertusstroat 49, tel. 04490-71054. Locht 193, tel. 045-425555. Dorpsstraat 64,tel. 04493-1721.

HEERLEN AUTO KLEUNEN MAASTRICHT AUTO KLEUNEN, SITTARD BEK/""eg 35a tel 045 212035 ' Molensingel 1 (Wijk 29), tel. 043-612323. Tunnelstraat 2a, tel. 04490-25794.

HORN HORNERHEIDE, POSTERHOLT TON HOOGENBOOM,
Heythuyserweg 10, tel. 04758-2561. Roermondseweg 36, tel. 04742-2670.
: A

I

\
_____________________________
ALFARomeo Guiletta bwj.
'78 veel nw., APK-gek..
Vr.pr. ’2250,-; Tel. 217404.
PEUGEOT 505 SR auto-
maat, bwj. '80 met alle ex-
tra's, uitzonderlijk mooi,

’ 4975,-. Tel. 045-229080.
AUDI 100 5-cyl., automaat,
bwj. '84, met lpg, sportvel-
gen etc. ’ 22.801),-. Tel. 045-
-229080.
MAZDA 323 bwj. '79 auto
verk. i.g.st. pas APK gek,
t/m 27-7-'B9. Pr. ± ’ 1500-
-event. n.o.t.k. Tel. 04490-
-10839.
Tek. VW KEVER met APK
6-'B9, vr.pr. ’950,-. Tel.
04490-12542.
Te k. Opel REKORD 2.0 S»
1985, zilvergrijs, 4-drs., lpg,
i.z.g.st. ’ 13.250,-. Tel. 045-
-270999.
Te k. MAZDA 323 T, '78,
zien is kopen! APK 11-'B9,

’ 1350,-. Tel. 045-256200.
Koopje, zeer goed onderh.
FordTAUNUS 1600L, bwj.
'80 m. APK. Tel. 045-272626
na 16.30 uur.
Ford ESCORT 1.1 Bravo,
bwj. '84. zeer moo,

’ 10.950,-. Tel. 045-229080.
BMW 525 I, bwj. '79, in| pr.st. Tel. 04407-1337.

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

3.000 accu's
Hagen topkwaliteit, 2 jaar echte garantie

Voor ieder voertuig uit voorraad leverbaar
Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 716951

Te koop ± ’ 50.000,-; onder nieuwprijs
Mercedes 260 SE

25-8-'B7, 37.500 km, donkerblauwmetallic, 1e eigenaar,
alarminstallatie, antenne- + luidsprekersset, centrale
deurvergrendeling, buitentemperatuurmeter, velours
bekleding, klapschuifdak (electrisch). A.B.S. Autobedrijf
Loven Heerlen b.v., Palemigerboord 401, Heerlen. Tel.
045-722451.
Te k. MAZDA 323 EL bwj.
'77 i.z.g.st, apk tot 10-'B9.
Vr.pr. ’1250,-. Tel. 045-
-259664.
Mooie Ford TAUNUS '80,
apk l-'9O. 100% m.o.z. lpg.

’ 2500.-. 045-225913.
Te k. MERCEDES 280 S bj.
'79, schuifd, kl. beige
i.z.g.st. Tel. 045-752807.
Te k. OPEL Rekord GL
bwj. eind '85,km. 33.000, als
nieuw ’ 13.750,-. Inr. event.
mog. Tel. 045-316940.
Te k. VW Golf diesel eind
'81, mooi en goed ’ 6750,-.
Tel. 045-316940.

Te k. FIAT Ritmo 75 CL
autom. bwj. '79 i.g.st. APK
5-89, pr. ’ 1250,-; Tel. 045-
-227805.

VW Polo
Shopper '86 i.z.g.st.

’12.400,-;
045-712910 na 18 u.

Regata
Station-wagon

'86/15.900,-
Fiat Bastiaans

Heerlen, tel.. 724140.

Te koop Ford FIESTA Fes-
tival, bwj. '83. Dr. Philips-
straat 54, Hoensbroek.
Te k. NISSAN King-Cap,
bwj. '86, le eig., en VW Ke-
ver, bwj. 15-6-'7l. Tel. 045-
-224614 of 252198.
VW PASSAT Variant die-
selbwj. '86, van eerste eige-
naar, als nieuw, ’ 24.900,-
Tel. 045-229080.
Moet weg! RENAULT 11
GTL, bwj. '85, mr. mog. Tel.
045-411457.
Te k. BMW 528 I, bwj. '81.
Caumerweg 38, Heerler-
baan-Heerlen.
RENAULT Fuego GTL,
3-drs., coupe, '81, electr. ra-
men, 5-bak, verstelb. stuur,
APK, mooie auto, ’4450,-
-04490-23619.
Te k. niet van nieuw te on-
derscheiden MERCEDES
230 coupé m. alle extra's le
eig. '78; Ford Sierra 1.8 La-
serT 5-drs. '85; OpelKadett
1.6 S 4-drs. '82; OpelKadett
stationcar '81; Ford Escort
stationcar '81: Suzuki AHo
FX '82; VW Santana 5 GL
'82. Tevens enkele inruilers
v.a. ’2500,-. Bernhardstr.
12, Munstergeleen. Ook
zondags geopend.
MAZDA 626 GLX 2.0, auto-
maat, bwj. '85, met lpg_en
alle extra's, ’ 15.750,-.T"el.
045-229080.

Toyota CELICA 2.0 STLiftback, bwj. '81, 5-bak,ra-diocassetterecorder etc

’ 6950,-. Tel. 045-229080.
Mooie DERBY GLS, bwj.
'80, met APK. Vr.pr.

’ 2550,-. Bergplein 9,
Hoensbroek.
Te k. MITSUBISHI Lancer
aug. '80, ’3500,-. Romei-
nenstr. 18, Simpelveld. Tel.
045-441149.

Uw meubels nieuw be-kleed. STOFFEERDERIJ
J. Kloprogge, Dr. Poels-
plein 29 Simpelveld. Tel.545-443771.
Europees eiken BALKEN,planken en platen in alle
afm., zeer scherpe prijzen.
Houtzagerij Windels,Bouwberg, Brunssum. 045--270585.
VIDEO VHS Sanyo met af-standb 8 maanden oud te
koop, als nieuw. 045-727669.
Te k. KEYBOARD 2 mnd.
oud, leuk voor beginners.
’200,-. Tel. 045-218912.
Goede KLEUREN TV'Smet garantie, Philips groot-beeld va. ’ 145,-. Zeer grotesort. TV OccasioncentrumGeel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen, tel. 045-724760.

Betrouwbare Motorola-
communicatie-apparatuur hoeft

nu niet meer ver te zoeken!
Voor informatie over Motorola-portofoons en -mobilofoon'
u gratis 06-022.0.882. Dan hoort u ook alles over de inboU"

servicemopelijkheden bij u in de buurt.
Te k. Bruynzeel KEUKEN.
Bev. electr. oven + 4-pits
kookpl., koelk., 2 spoelbak-
ken, grote mengkraan + 8
kastjes. Zelf uitb. en afha-
len t.e.a.b. Tev. te k. 6 keu-
kenstoelen a j 50- p.st.:
zware eikenhouten tafel
nw. ’2OOO- nu voor

’ 1000,-; hydr. roeiapp.
nw.pr. ’895- nu voor
’5OO- in uitst. st; 2 foto-
koffers voor app. ’ 50-p.st.
na 18.00 uur. 64498-54089.

Te k. compl. BABY- 1
ZET en pakjes tot 2 \_babybedje met hemel. c
bi kinderwagen (Prin<*
box, enz.; bruidsjurk,
met toebeh., mt. 38. ";
i.g.st. Burg. Jongenst";Nieuwenhagen, liefst i*
uur. i
OPENHAARDHOUTeiken, droog op maafen thuis bez., ’ 85,-/m-
-045-270585.

Zonnehëmels
Diverse modellen en prijzen, met snelbruinlarnl'

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

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

Hoofdstraat 12, Kerkrade, tel. 045-456999^
Kachels en open haarden

Arnold Opreij
Heerlen, Heerlerbaan 275
Maastricht, Beatrixhaven y
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EBEffiflflll

Massale
lagazijn-
verkoop

Koelen - vriezen -wassen - HiFi-stereofeuren-tv - video's etc.

-Vitte HalI Sittard
waar nieuwe,lichtbeschadigde of

Brjange apparaten uit de
M°m-winkels worden
'erzameld en verkocht

tot liefst

60%
korting
■'ke dag nieuweaanvoer. Elke
°ag superlage
aanbiedingen.ler enkele voorbeelden
1 ut onze duizenden
l koopjes:
Koelkast, 145

■'ter, beige
uitvoering

■een ’ 429- of ’ 298--maar ’ 198-
Maarook:3 Philips

«sautomaten AW8978,"0 toeren, per stuk geen
1 '198,-of ’ 1098-,maar ’ 798-- °ok; 6 wasemkappen
"J6O, per stuk geenj / 229,- 0f ’9B-

-l maar ’ 75--«aarook: 10 Bauknecht
_9netronsMWUTsl7W,ler stuk geen ’ 698- of

’ 648-
-u maar ’498--"aar ook: 4 Panasonic«otzuigersMCE 84/81,000 Watt, per stuk geen

> 348,- 0f ’ 298,-,maar ’l9B-
En nog veel meer!

jWitte Hal
faeerweg 9

(achter station)

Sittard
—1g__04490-18162

Deze week bent u ook 's avonds bij Dixons welkom voor uw Sinterklaas inkopen. Tot 21.00 uur staan we voor u klaar met deskundig advies.
En zoals u gewend bent met aantrekkelijke prijzen. Wantwat dat betreft vieren we 't hele jaarSinterklaas.

Bij Dixons is 't de hele weekpakjesavond.
iJm^M. _____MTiïiniTiïT^B JWMKffp /-MEI _JL^^

yÉn/^ ÏÉlal «_"_"" HsJH» <#_____ __rHi __-^^-^'"J*J''J!*J __K>33£»B -Jn/^ SdvJ-CNI x

met zelfdenkende flitser, motorisch WÊÊÊÊfÊÊÊT'Jm^^^m ;:l \ __t3tÏ JS£_inir~~*''M'"'l'TOil> IA Prima ontvangst van

rup ==____________■..._____ CirTN yizi __P_f^^_^!§__ E 9^_______ns__ J^pjn^

i M i l _____ van CD-speler, radio, versterker, dubbel cassettedeck, platenspeler en boxen (2xlo Watt). 19 |_l|_r_f^_ W —W"el|j____»___f_^~^_7—^K^rf
DeTDKExtra High I Ro_T_-_.nt_C InStrUIT.Gr.t3.IS PêK CD ■____! .T

I^J\__ï-ilrV i £&Mw<W%^ I -$-■ WW ___________ WWw^' s^h _■ jr ___^ __H___L___Lt'_r 1 f^^Plfl■ ■ ~_~'_T V- " 'X _^_MNP _^_l ___■£-£'' '^^5 __H JC ____Va__P^______—__L__\ *_ l]|r I"/ _Tlf
II _l _t_ _P^_^^ fIÉ -H-K te___ HH ■SUfll ■*/■*■ "WkWm!mmtkmmW* 1 ________ï__^H BP JÊIW^-'-' / -_-_-_i _____^llM^^T^tiWP(%'PÉiH-fT_______i

Nuil999.- |7^P^*f9 jekomt ogen
"ofdehelftvandewaardeincontanten __r J ______

■_|_B_HM_A_._^_i_._H_M_._M_^ DII ölfl_Ml L^ICÖ_PL_. U vindt Dixons in:
zolang devoorraad strekt. ___-_-__________■___■_____________■_________■_______________ I VI Vil l*W.r%Wl «" HeerlenPromenade 41.045-713826
l , _________-^

BANKSTELKUSSENS!
Ruime keuze. Stoffeerderij
Savelsberg, Einderstr. 12,
Kerkrade, 045-452189.
Te k. oud zilveren GUL-
DENS en rijksdaalders.
Tel. 045-714336.

Woonhuis verkopen
Wij kunnen uw woonhuis direct aankopen, zonder

makelaarskosten, met 100% zekerheid.
Wijman & Partners Vastgoed

taxaties, hypotheken 045-728671 / 045-727173

gJJSLAC B-trekking 1eklasse 84e loterij
IK__m] Een service vooronze _________________________________________________________________________«_________________,IiMTJI Neaerianaseklanten. ___ __

__._». ■________|S ee. TOO meernformateof PM 250.000,- op lotnr. 288636
toerending vande volledige DM25.000.- op lotnr 616821 782861 855956
trekkingslijst kontakt oo met PM ■0.000.-op lotnr.028005 170620 183596 427082 443728 46554. 580758 6229.1 624170 626121

DM 5.000.- op lotnummerseindigend op 05099 24550
fdeiinaif DM 1.000.-op lotnummerseindigend op 8170

■^ "Klantenservice DM SOP.- op lotnummerseinfligendop4B7
_|^|J||l|_P%| __!_■_" PM 1«4.-QP lotnummerseindigend op 50 (ondervoortjertoucii

_1 NULtK süddeutsche Klassenlotterle

Skaix)-tip|
K' :'&":"' t -.'.*■■"-/.". yj/* tyy_fëj *j_~^l_t. JJT__ft-?^ ■ ■ z'L

__m _^H

___r**lfc»*"«__J

__R S? i*<sf»^i»iïil_ïMl_^^ / y _______ _^_T A i _^_^_B

I^M____________ \iÊÊmffi^^^^ *f' mAm W\f A^Lw Am

w&&* (^—^mmm^W\m HBWP^^*B^^ oo t/m 4_£ I

,___."^^^^^^_B mmm—% j .__*___\_?&F*^^ '-^^W

AWm^mm^mwSÉkt- ;.-tm-WB^ _d--_lR_____fiHe K WtWX >J -BaBHÉ-P^ WW 1 f

■ ____B__l. in Ho kip. ir "'HM jlwL\m _____________w__m \ Uc ïMCUi jokm
1 '::^: 1 '->^i_H!l__S9^H Kr

____^^^^^ 9-5 K_W_. _^___t__HH_l

t_____v.^^__P '-' J______i

, ■ — -

ÖlAroüi.ii/_cs=^^Kook feest wmBSmWÈ
ALLEHORN ~->______TW^\ KEUKEN-SUPERS!) |.

I __________________ I I——~ _______ \ i*T"4Ö^

_T___}_t ■ % JH §_rW* WERKBLAD INBOUW-OVEN I himiiui-nuii» Met groot afzuigvermogen.

_s_»-^ I ■ HOEKKAST MET KOOKPLAAT geruisloze werking en r^B _fl

IJ| jj*j| BB^Sfi KOELKAST LUXE INBOUW-OVEN MET KOOKPLAAT I

I onderhouden kunststof, waarbij W.~, I_^_^A lrv~" lty __■ _■ ____,
de deuren zijn voorzien van ___Bi^__J __ _■!__. _■■__. Am l__L . 7// -cy^^VV- C #1 D
handige beugelgrepen. .-.__fl___s__&_y__ ---------7-.-..-V -_-_-_---? ' > _L_L _K "Afm. 280x160 cm. gEggjÉE BH m*EW MmmW *\\W W | .aw.fcHtS~.oor #IWI |

Ir^ïl ____-=======ï_jscïlKÉïi ook anderell I -ssssfl ZZl__=^^^ÏTrtC«vïtVN^'* ook andere il ll' Ti] -J '■'IHI.fII ü I -I _| 'ilI /Jt_jL=_=====::___sel*OtKlrVfcU,V OPSTEIUNC /^^L-__====ï:ffr«nr.t r-Ot** 6 opstelling ■1 LM ,1 1 ■■. H'J ■ '■u I-I -t i^^-_-_-----------l

I rotP^6L.H«llll^sJ 'VS' lr^^rf\t>lt^Vi\«l\il^---^ ENnSc._Tc Een royale keus uit meer dan 200 keukens in alleltt* \_^^_ii^^^==::^^^Êi_\ mo9elijke maten en kleuren- van ■*naar wit

_______--a-Ha_|Pi ... _f ■ unnïitT het ! L—J L_J ■■ ■ HOEKKAST MET . H -__ "-■ '<~"''£?~~Ui^^^^^mu ■ -T Mufc**A-ïlwt' f' *\*~—v*.—']■~...._. K I DRAAIPLATEAU'S W__r^____9 *"

I ,'Prfl?na_l^^^^ GEÏNTEGREERDE GEÏNTEGREERDE

I lades op rollagers, metalen ®T_j__T^____ ______ ______ rondingen smaakvol zijn I*HH fl_t m 9 _^__k -oe aanbieding gram Muntteen magnetron geut uitsluitend voorkeukens vanaf
I scharnieren en bijpassende __\ __~* m_\WW gekombineerd met het wit \~_\ W_\W_■ «598 " indien gewenst kunt u i.p.v. de» magnetron t.w.v. fJ9B "de helft van de ■I houtkleurige zijwanden. f I IftUlf ■ gelakte front. MT M %_U\W_ ■ »■*« '»»■-' * «tra »°n*ng 00 uw .«■.«. omvamen ■■ Afm: 280x160 cm. ___■_■■■ _■■ Afm: 260x210. LW __¥__ _~\A__\_\ ||JIJ JI ■ !l .f. \ ,t,l I/i \ M IVI l-liIML4ili wanlOW2r-voor 11 «an i2HSs voor m ■WW^ |13.f_.t.l -i'-'W-1*1^1 fCTT'!'?|_l__l
II NIEUWE WINKEL- Il b I _ y^ \ I "\ /* X ||j^^S^*^S_i__ï__ï_^_i_ii
I MODELLEN KEUKENS / X \ / \ l|U'||< j'r-l'|'_TT^

TOT 60% KORTING ■ / \ M V f I ECHT LOPERWEC 8 04754-6188Pr3CK)S in onzUeKenS \ Êfa*TX. 1 _P I MAASTRICHT KEIZER KARELPLEIN 043-217358
showrooms hebben |i 53 1) M tegenover St. Servaaskerk

9Kwfn%etmscKuen' _J . VCS# I W ROERMOND J.NICOLASSTR.I7-31 04750-33051 I
duizenden guidensü \ _# l\ \ HEERLEN HEERLERBAAN 273 045-419990I ZmmTmmTmZ**" \ AW I \ \ SITTARD STATIONSPLEIN 10 04490-11775lllp^rr^^r7,!| \_mm\ l^J N^ r_g_^ I I \-^J_-^J L_^J | VENLO ROERMONDSESTRAAT 7 077-18613 jj^/
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ikverversuwoliezon50 Goedkoper.'
\__\WuÊÊf^ÊÊ^ \+-j_Wf KAN VEEL GOEDKOPER.

_______\^ i^'^^^L __^_ Veel automobilisten betalen teveel
.P^^Tl VkAi?B ___^7 voor °^e verversen- Dat blijkt uit een
_\ i \ J_*_J_$f_l--__ v}/ "^M IL onderzoek 1) datwij hebben laten houden.vB_K V\>^^Tt\%\ *__! i ________»____ Bij Kwik-Fit betaalt u slechts de helft,
___f_t*\ * v lü____Éi __P^ èWm. *EE-_t\ WÊm__ vergeleken bij de gemiddelde dealer/
_t_A*__è_a_È l_\ I^lÜfl m' ___k garage! Kijkt u maar op het bord hiernaast

/J_\ m^_\^^4'- ____ mmm _É_ ') Onderzoek gehouden door NSS Markonderzoek.

W^ \_\\\\\_\_\_\\\\\\\__ KAN VEEL GEMAKKELIJKER.
' \f/ K Bij Kwik-Fit bent u welkom zonder af-

V M ■ spraakBovendien: klaar terwijl u_^ffl _m wacht- Zo bespaart u ook flink wat tijd

/ _t\m KWIK-FIT:
I / WLW WGEGARANDEERDE KWALITEIT.

*-*éM m\^ Kwik-Fit is gespecialiseerd in snelle en
____^, || vakkundige reparaties. We zijn degrootste__ _,__-__mm Mt-tmmm-^mÉmMM m in Nederland met banden, uitlaten, schok-

k^%ÊÈC Emf_%_\_f^__f_wMr_m___t_\__f W dempers en accu's.
____fjk\JC mm\mmWm\tml\l___\*ll'*\ ml Dus olie verversen kunt u ook met een
*^*~*^r._W^_TfCTTliW AT IT3FILTER gerust hart aan ons overlaten. We doen hetINCLUSIEFKuEyi? .!_*-*»l!==- 1 precies volgens voorechrift Oude olie

(2&A-tXt-ttM RWIK-rTT eruit, montage van een nieuw oliefilter,
DEALER FÏII}S I nieuwe olie erin.

GARAGEWB|S De oude olie wordt op milieu-verant-
_§___.______ ? woorde wijze afgevoerd En omdatuw auto__imYc ■__■■ nu toch op de brug staat,krijgt'ie grarts een

Aj^f ■ vrijblijvende, maar vakkundige controle.
2Of 3 H.ÜPHP/ ______-_-__-_--*WVMMW*VVaVVVV-l

MET W®m \ m^Mm I- \\y_\ Kom van de week nog naar Kwik-Fit
r. nlrös m&m***if m W, Dan kan uwauto er weer tegen! Wij staan
| {^fTINOüo __**„ —— Ik I 0 voor u klaar. Met vakmanschap, kwaliteit

_\\ mi en service. En met een kopje koffie.

mm iM| [O_S f K KWIK-START ■ 4mWumm^miAUTO'S __rS"*__{_i ___|V ■"'
-onderhoudsvrij &S^7MET "_i ll*l __^__I_S I. «_-_-----. - 2 jaargarantie \S|rs§*£_*_*s'/S

O .mwMm\W ____r_F l^«^^_i?L>sïT^_3______ï____^: iV/

Z. __m________mLmMlÊmT lik f f vanaf OTf" fB_| __^^__r^"/__ __r // _■ fl ___. Aanbieding geldig tm 10 december 198.1^*
W A~i^ÊlkWllm\\\ I Ml 1 ■ !

W __- __________J____m Lm-wÊmiwKt m W W Heerlen, Heerlerbaan 193,
_mSSSS lH* *** fKmWr r Mr tel. 045-423299/423017,

UUUlflair11** m ■ Heerenweg 1, tel. 045-723821/ ,
\ m W 726995. Geleen, Rijksweg Centrum !| mmm^ 83-85-87, tel. 04490-40166. i

SE T^y |E O^ I Geopend: ma. t/m vr. van 8.30-17.15 u.,za. van 9.00-12.30 u.
____■■ _____! "—m^ ___■

Drgel- en keyboardshow.
Elke donderdag van 17.30-
-.1.00 uur. M.m.v. organist
Vlichel Voncken. Muziek-
nuis LYANA, Mauritsweg
18. Stem. tel. 04490-33227.
Te k. BANKSTEL 3-2-1.
Tel. 045-258611 na 18.00uur.

Zoekt u een
complete
keuken?

Wat dacht u
hiervan:

geen 30 tot 40
maar 50 tot 60%

korting!
(en soms zelfs meer!)

Spiksplinternieuwe
<eukens die tijdelijk in onze

showrooms hebben
gestaan. Kom nu kijken.

Hom
Keukenmagazijn

Loperweg 8, Echt
Tel. 04754-6188

Wilt u nog iets gemaakt hebben
voor cadeaus of uw inrichting voor

de feestdagen.
Wij zagen en schaven alles op

maat.
Zowel hardhout, zachthout

en plaatmateriaal.
Alle bouwhout bieden wij nu aan

tegen winterprijzen.
Vraagt aan ons!

Swart's houthandel bv
Schaesberg-Landgraaf

Wattstraat 5, tel. 045-313079
Geleen-Lindenheuvel
Kampstraat 6, tel. 04490-49270

Grote partij rode Mulder
PANNEN tel. 045-715477-
-740112.
Attentie. Schoenen 3 paar
halen 2 paar betalen. Dani-
ken 50, Geleen 04490-
-42264/52845 fm 24 dcc.
FITNESSAPPARATUUR:
hometrainers, roeiappara-
ten, compl. fitnessstations,
chroom nalterstangen van-
af ’52-, halterschijven va.

’ 2,40 per kg; alles uit voor-
raad leverbaar. Smash, afd.
fitness. Theaterpassage
Kerkrade, tel. 045-459230.

Exclusieve DAMESKLE-
DING, second hand, nau-
welijks gedragen, topmer-
ken o.a. Iceberg, Escada,
Krizia enz. enz. Inl. 045-
-454231.
40 tot 70% KORTING van
de nieuwpr.! Diepvriezers,
koelkasten, was- en droog-
automaten, kooktoestellen,
video, audio, stereoapp.
mcl. volle garantie, eigen
techn. dienst + gratis thuis-
bez. Alleen bij Vriesko, Sit-
tarderweg 132/136 Heerlen.
Tel. 045-726206/727342.

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.

Aanbieding
100% prachtige katoenen

trui ’ 89-

Te k. FORD Stationcar bwj.
sde mnd. '81, APK-gek.,
tev. te k. 1 nw. diepvriezer
350 ltr. ’ 350,-; Tef 04490-
-16518.
Te k. compl. TIENER-
SLAAPK. Tel. 045-712353
na 14.00 uur.
Te k. MANNESMANN Tal-
ly mt. 80, printer voor pc. 1
ir. oud. Vr.pr. ’600,-; Te
bevr. na 16 u. 045-753223.
OPRUIMING: zeer goed-
koop inruil-koelkasten,
-gasfornuis - wasautom.,
-eethoek enz. Kissel 5,
Heerlen t/o Glasmy.
Extra St.-Nicolaas en kerst-
korting op nieuwe en ge-
bruikte MEUBELS. Zeer
veel keus. Kouvenderstraat
208, Hoensbroek.

Fax & Faxrollen
Speciale aktie-prijzen o.a. de Cashuwell Portable, een
handig, draagbaar apparaat van amper 5 kg, formaat 30

[ bij 30 cm, met mogelijkheden die u op 2x zo dure machi-
nes niet vindt.

Normale prijs ’ 3250,- nu voor ’ 2595,- of ’ 59,85 per
maand.

Faxrollen voor alle bekende merken leverbaar, scherp
geprijsd.

Bezoek de 1000 m2grote Roltex-showroom t.o. Makro
Nuth en maak kans op 10.000 gulden aan prijzen bij

onze Najaarsopruiming.
Kassa's, weegschalen, typemachines, telmachines,
prijstangen, etc. alles moet weg tegen speciale prijzen.

Roltex b.v. Nuth, tel. 045-242880 (10 lijnen).

EEN WERKZOEKENDE DIE DIT VAK WIL LEREN . .
HEEFT VOORUITZICHTEN IN DE TOEKOMST!

Het Gewestelijk Arbeidsbureau Oostelijke Mijnstreek biedt aan een aantal P 'werkzoekenden de mogelijkheid om opgeleid te worden tot opgezet in
samenwerking

DIEPLEPEL-MACHINIST ng

(GRONDVERZETEN GRAAFMACHINES) Wegenbouw
Uw kans op het verkrijgen van een baan na het volgen van deze opleiding is erg (SBW), het
groot! Centrum voor
OPLEIDING: WIE KAN ER DEELNEMEN: Technische
"De opleiding begint met een week .-_-., , , „«

Vakopleiding Van
theorie en acht weken praktijk als Werkloze werkzoekenden van 21 Volwassenen
vooropleiding. (Afsluitend .. J°£ 36 'aar , . . iTTVV) heteetuurschriftf U maS §een schoolverlater zijn IV' ' nel

" De landelijke opleiding voor het * Opleiding LBO - MAVO Arbeidsbureau en
officiële diploma dieplepelmachimst Technisch inzicht is belangrijk diverse
begint in het voorjaar 1989, duurt 2 werkgevers.
jaar en is gekoppeld aan een
dienstverband bij een van de
deelnemende bedrijven.

AANMELDING VOOR 6 DECEMBER 1988:

W Gewestelijk Arbeidsbureau Oostelijke Mijnstreek,
Putgraaf 210, 6411 GT Heerlen. Tel. 045-714845
Vraag naar uw bemiddelingsadviseur, de heer W. WIJNANDS, toestel 269.

■■■___M_MM_—■■■■■■■■^■■M

[\ —*-W \_S_^_H_Sf __L __L JL .__ym_\_^tf "^M

jï_ [ <_i tCT mmf fm IrV\M-r_W illrliPß

één groot, mooi dak waar het goed toeven is en waar je altijd volop \/. - K ff t\>*2m£-'

/V/"^S\. t*Hjft er voor de Pieten ook nog voldoende j^__~__) /\. e
w ili it\W/ AwU. tijd over voor nog leukere dingen: C^J^V^^j

JHF _H_r ■ J/ >/^^ * Vandaag zijn er de strooipieten met allerlei g
11/ \ lekker snoepgoed. %j__^_}W_m^m^m^W/x ---t\W\ _Br jk * Morgen zijn ze er met ballonnenpoppen.

ff _j_^_X*''l * Overmorgen is er de Zwarte Pieten-express ]
I_^_\\__________V\j^__^SÊS^^ met presentjes en leuke spelletjes.

Winkelcentrum
LOON

loont de moeite!
I zeker voor Sint en Pieten! k

Te k. MICROMETER 0-25
mm + 25-50 mm, nieuw, v.
metaalbew. Vogelwikke 35,
Brunssum.
Te k. div. gebruikte sachs
dolmar gebr. KETTING-
ZAGEN, ook nieuw. Sachs
115 nu ’995- mcl. + gratis
jack, kettingen, olie, zaag-
bladen, onderdelen etc.
Sachs-dealer. 045-422797.

Draadloze TELEFOONS
v.a. ’ 150-, 3 mnd. gar. Info
045-220902 b.g.g. 06-
-52127702. :
Gratis gebracht en ge-
plaatst nieuween gebruikte
gas-, kolen-, olie-, nout- an-
üeke KACHELS. Honder-
den guldens voordeel. De
Kachelsmid. Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effen
kleuren, complete set a 10 stuks mcl. vulling vanaf
/ 395,-; rundlederen kussens in div. kleuren vanaf

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

In opdracht' van ,'l
FIJNKOSTSPOELINwandkoeïing, fijnkö l.
der, koelcel, winkeW „
enz. Tel. 043-471637.^ c
Te k. weg. omst. antiejc
derm. KAST; Louis-? «
pc bankje + fauteuil; il
hoeken; kleinmeube»
div. kleingoed. Tel
225446.

II Kwam.»
zonder concessies

gg,

> V>* __. I _■___■ ____
___■___■ ______*. ■ . H

Kwaliteit zonder concessies 70PI
Sonate is het nieuwe wonen met Eetkamertafel Largo f J/t_K"
allure. Tafel Largo en stoel Vivaldi QOPC
geven uw eetkamer een aanzien dat Stoelen Vivaldi v.a. Ötft)»m

getuigt van smaak. De ronde tafel stof: cimbaal, cat. c
heeft een diameter van 120 cm en is
ook in een uitschuifbare versie lever- my'_r\'W/l J?&tf-fi ®
baar. Stoel Vivaldimunt uit door com- mml^W-TmWw^fort en is leverbaar in meer dan \x_\i J^%é^M%^J^^\^
70 verschillende stoffen.
In detoonzaal vanuw Sonate adviseur WOnCII ITICt SllllllÊmaakt u kennis met het complete eet- __^^^^m^^ _____________________________
kamerprogramma en de vele andere f_o^_t _ï_\
fraaie composities van Sonate. f J_NI __)§

=s=a^=== Ŝi~_______= Jëo&itL—r^lihhSmJ iM__n__-t■__■___.■-4 aza __- -^7^g?"u - ,?iWONPM
"* 'TTir^""'!' l 'T"T i****" ir~Tf'P'^r "^pMT w w%__Fi^fci^

'^r^^^-J^^^^7- Bimburgs Handwerk
****"" V\fvy\\ Akerstraat-Noord 362

—v--— " j_jggy-_gry"- —. /W JIA ){ Heerlen-Hoensbroek
—^jtfear^^^*.*^^o^]^l^^ VlA /\tH~i" 1 (verbindingsweg Heerlen-Sittard)

*%&*?\W* ***^-*$*_W& fIC/l'l/\ M V Tel-045-229191
(donderdag koopavond) a-Jtï^V *■
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I»Wat stelt die meneer rare
daagjes." Ze zijn ook wat
rsoonlyk getint, vragen naar
de persoonlijke drijfveren,
doelens van de bekendste, 'an van Polen, Lech Wal§sa.

! Geschikt om behandeld te
worden in een rustig uurtjeergens achteraf, zoals ik me
f} had voorgesteld. Maar het
Am zeven minuten geworden
ln het tumult dat heerst op

een torenkamertje boven de
I sacristie van de Sint
prygida-kerk in Gdahsk, nietI ver van het Plein der
-\ Arbeiders-solidariteit, het

huidige adres van de Lenin
Scheepswerf.

minuten waarin Walesa de tolk
«"durend onderbreekt - ze krügt het
jWarmvan -en ik letterlijk de hete
etn 'n de nek voel van de vyf andere
malisten die evenzeer op een exclu-
'nterview wachten. Het iskwart overe en om vier uur heeft Lech hier een

sPreking met een afvaardiging van deen 'nwerf. Opschieten dus.
e vorige avond heeft zyn vertrouwelin-- en medestrijdster van het eerste uurnna Wojciechowicz hem op mijn

"Jgend verzoek nog eens gebeld; of er"J> hem thuis foto's gemaakt kunnen
°"en. Snel pratend valt hy uit: „Als
elof enS-besta ik zeker niet meer? lk
ie . 'lml me maar '-31 ontslaan uit

(tW °nd Van Jullie' dan neb ik ten"
i ~e eindelijk eens tyd voor myn ge-. " 'K ben aan het eindvan mijn Latijn.
jjn gezin ligt aan diggelen, myn vrouwS"me "iet meer aan..." Niettemin zegt«we erover te zullen denken. En het

u rVew onder vier ogen, morgenmid-
,B. dat is akkoord, als het niet langer«urt dan een half uur.
khl-'°41. Maar Joanna, die hem slechts

heeft gebeld, waar-
end^ "Z^n stemming slaat voortdu-om. Ik zal hem eraan houden, maar1 het lukt..."

Cynisch
m nnünderdaBmiddag, even voor twee-

aii oen plein,Je achter derustiek ver-
an W i

nt Bryg'daKerk- Het is de W
ent u vaste weKe'ÜKse persconfe-
lek.

6 " slaan a' een DooSie te hlauw-
lopfen' licht opgevrolykt door cynische
eld 'i m°PPen die alom worden ver-, a> als een grysblauw VW-busje het

opdraait. „Lech Walesa rydt
iitm tegt oanna> en i-1 kan niet zo snel
tlini- °^ ne vo' ontzag> °*" ironisch
ntJ_ .Ze sP°edt zich naar hem toe. Dat
)r„ rflew van my begint voor haar een'estigezaak te worden.

*en n^1 eerst nog wat te moeten

■raaf. 'ukt in tien minuteni dan. il een inmiddels tot een man of der-
.^ngegroeide groep achter de haastig
Ie Y^nde _ec_ __n^ _ewen_ ei_rap op jn
taa||)ren boven de sacristie. Een klein
_l "!e .' v. duister, bekend van radio en
idel 'Sle' Scbi'deringen met de Poolse
()to

aar en het wapen van Gdansk, een
100/ri"kaPe,aan Popieluszko, vermoord

"an h
00'se geheime dienst; een foto"e paus, waarop die streng waar-

>vooUWend de vinger heft. Vele malen het
"lenhi " 'idarnosc; vry nieuw camping-

"anri i
U^l e com°erentie streng in de

hvee dere keer a's de volgende vraag
aanstS? Conden te lang uitblijft maakt hy
les vr de byeenkomst te sluiten, al-
heeft St 6r °p dat n^ vliegende haast
"ler v ,onderwÜl stroomt het zaaltje ver-
hoor ' en alsLech praat zoemt het ge'

Üe
als een byenkorf; dat zyn de tolken

vertalen. Leuke Poolse
tolk 6n' trouwens> stuk voor stuk, die

vi sia'|grti'< gespreksonderwerp: het tele-
k__edebat tussen Walesa en de voorzit-cjï,Van de na Solidariteit opgerichte offi-e vakbonden, Alfred Miodowicz.
J,i 'od°wicz durft het gesprek gewoon
Jaar n'" zegt Leen- »Ik neD al zeven
M Ul[gekeken naar deze mogelykheid.
v,~ r Ze blyven zeuren over allerleivoor-
°m vden' en dat 's alleen maar bedoeld
den U'tstel afstel te maken- Maar dat

Ivo. at 's absoluut nodig, ik doe er allesr dat het doorgaat."

Ronde tafel
iho d.e .rondetafelconferentie? Ook die
all doorgaan, maar"niet ten koste van
conf' Als eerste voor waarde voor de
van crentie begint wil hy de legalisering
teen iteit' »Zonder die legalisering
gee c°nferentie, dus geen oplossing en

iby _ Solidariteit is onmisbaar
'en t,oploss'n 8 van de problemen in Po-

-1°Venüaar net verstand za' uiteindelyk
seerrT'o"6"' s°lidariteit wordt gelegah-
ftien 'jdariteit geeft het land de
bfe Sen die de hervormingen kunnen
2ondpen' en wie wil hervormen kan niet
gen s°lidariteit. Echte hervormin-
ti-oy *e' te verstaan... En ze moeten
pr-w ens eens ophouden met hun ge-
ben °yer 'socialistisch pluralisme. Ik
dan uit op pluralisme, maar

*°nder by'voeglyke naamwoorden."

Afspraak in Gdansk
#Lech Walesa op weg
naar zyn wekelnkse pers-
conferentie.

" Lech geeft het ene exclusieve interview na het andere...

Een vraag over de sluitingvan de Lenin-
scheepswerf: of alleen de naam weg
moet, of dat de werf echt gesloten gaat
worden?

Lech: „Laat ze die naam maar wegdoen,
en er de Solidariteit-werfvan maken, dat
is my best. En dat die werf dicht zou
moeten, daar kan in Polen niemand een
zinnig woord over zeggen, omdat er hier
nu eenmaal geen echte pryzen bestaan.
De ene dag is die scheepswerf rendabel
en de andere dag weer niet, al naar ge-
lang de pet staat. ledereen kan er van
maken wat hy wil. Zelfs de directeurvan
de werf meent dat hy redelyk draait. En
als toch gaat om een criterium: er zyn
bedryven genoeg in Polen die het milieu
vervuilen en weinig winst maken, maar
ik hoor daar niks over sluiting."

Zelfbestuur
Zyn er kansen, vraagt iemand anders,

dat er arbeiderszelfbestuur op de werf
zou komen?

Lech: „Ja, heel interessant, maar ik heb
geen geld om de werf te kopen voor de
arbeiders."

Zou de scheepswerf niet kunnen verlo-
pen doordat daar de laagste lonen wor-
den betaald?

Lech ziet die mogelijkheid wel. En zet
dan uiteen hoe de werf meer zou kunnen
verdienen: er is materiaal en knowhow
aanwezig voor het maken van andere
dingen dan alleen schepen. „Later zullen
we vaststellen welk bt-dryf levensvat-
baar is welk niet. Wie niet levensvatbaar
is verdient geen steun. Voor Solidariteit
ligt de oplossing van veel problemen in
de invoering van economische vryheid,
in andere economische oplossingen dan
die van de regering. En die oplossingen,

die zullen worden gebracht door het le-
ven zelf."
Een journaliste vraagt in het Russisch
wat Lech vindt van perestrojka. Hy ant-
woordt met een slecht uitgewerkte para-
bel waarin een rekenkundige breuk een
belangryke rol speelt. En tot slot: „We
willen allemaal de revolutie voorkomen.

Perestrojka
Daarom ben ik geïnteresseerd in pere-
strojka-als het in Rusland mislukt, mis-
lukt het hier ook."

Die revolutie zit hem hoog. Hy weet
uiteraard dat er binnen Solidariteit vele
groeperingen zyn die willen ophouden
met praten, maar nu eens een daad wil-
len stellen. Lech daarover: „Je kunt het
op een revolutionaire manier doen, maar
dan ben je èn het kader, en de investe-
ring kwyt." Maar hy heeft ookwel begrip
voor het ongeduld. „Wy zyn veertig jaar

lang kreupel geslagen door het systeem;
het zal lang duren voor we allemaal de-
mocratisch kunnen denken. (Je hoort
dergelyke opmerkingen tegenwoordig
veel in Polen: de angst die men voelt
voor de restanten van communistische
indoctrinatie in zichzelf). Maar: „Oplos-
singen die geen rekening houden met de
belangen van de arbeiders zyn onmoge-
lyk. Het systeem zal echt met de billen
bloot moeten."

In het zaaltje zitten niet alleen journa-
listen. Een arbeider van de scheepswerf
staat op en roept: „Lech, ga je dewerf op-
offeren als dat nodig is om Solidariteit
gelegaliseerd te krygen?"

"Waarom denk je dat ik zou doen?"

"Toch minstens symbolisch..."

„Ze beweren wel vaker dat ik eigenzinnig
te werk ga." ledereen weet wat Lech be-
doelt: het eigenhandig afblazen van de
staking van augustus. Veel van de sta-
kers zeggen dat Lech daar de methoden
van de tegenparty heeft gebruikt, en dat
is in de huidige situatie een moeilykweg
te poetsen schandvlek. „Het was de laat-
ste kans om er op een eervolle manier
uit te komen," zegt Lech. „By gebrek aan

een democratische structuur moest ik
hetwel alleen doen." Maar net als Polen
is ook de werf nog niet verloren: „We
hebben nog twee jaarde tyd," roept
Lech hoopvol.

Oude bekende
Plotseling is de persconferentie afgelo-
pen, en ik ben aan de beurt. Ik schuif
aan by Walesa's tafel; hy is een oude be- j
kendevan me, al acht jaarzie ik hem op
de televisie. Hy heeft als outfit ditmaal
gekozenvoor een in twee tintenroze ge-
houden sweatshirt, waarop de ook al
acht jaar onafscheidelyke Zwarte Ma-
donnavan Czestochowa en het speldje
van Solidariteit. (Dat gedoe met die
Zwarte Madonna is gewoon image buil-
ding, zeggen mensen in zyn omgeving.
Hy is helemaal niet zon eng katholieke .
man. Verhalen dat hy beweert door God
gezonden te zyn verwyst men naar het
ryk der fabelen. Het valt me op dat hy
over zichzelf vaak spreekt in de derde
persoon.) De hangsnor is minder pot-
sierlyk dan hy op tv lykt. Hij monstert
me met zyn half dichtgeknepen ogen.

Hy ziet myn lystje met vragen en heft in 'wanhoop de handen ten hemel. Ik begin
met een omschryving van het 'Koreaan-

Sante Brun in Gdansk

se model', waar premier Rakowski wel
eens op heeft gezinspeeld: Polen zou een
lage lonenland moeten worden met een
betrekkelijke welvarende bevolking die
er onder gehouden wordt door de poli-
tiestaat.

Walesa: „Wy hebben een communisti-
scheregering, en die gelooft niet in won-
deren - moet ik dat dan wel doen? Het
lukt alleen met hard werken. De rege-
ring is niet in staat de omstandigheden
te scheppen waarvan u spreekt. Alle so-
cialistische landen hebben die proble-
men. De omstandigheden waarvan u
spreekt 'bedreigen' ons momenteel
niet."

Ik heb met jonge mensen gesproken die
de 'Republiek Solidariteit' willen.

Wahjsa: „Solidariteit, dat betekent: her-
vorming. De Republiek Solidariteit, dat
klinkt me goed in de oren. Maar ik ben
bang dat het een van de vele waanzinni-
ge ideeën is die zo nu en dan plegen op
te duiken onder een bevolking van veer-
tig miyoen mensen."

Niettemin zyn er veel jongelui die zeg-
gen: hou toch op met praten, het brengt
niets op.

Walesa: „Als ik zo jongwas als zij zou ik
nog radicaler zyn."

Ik hoor van uw medestanders dat uw ge-
neratie als verloren kan worden be- "
schouwd.

Wal§sa: „Nee, nee, o nee. Lang niet alles
is geprobeerd. Er zijn nogkansen ge-
noeg."

Verschillen
Wat voor verschillen zyn er tussen de
toestand van tien jaargeleden en die van
nu?

Walesa: „Je kunt het nauwelijksvergelij-
ken, eigenlijk. Er zyn plussen en min-
nen. In 1980waren tien miyoen mensen
lid van Solidariteit, nu minder. Maar als
je vergelykt hoeveel mensen toen illu-
sies hadden wat betreft het communis-
me en nu, dan zyn er veel minder dan
toen. Dat noem ik een plusplunt. Boven-
dien was de sfeer in de Sovjetunie heel
anders dan nu, nu is hij beter. Indertijd
waren Walesa en vele andere niet be-
kend. Plussen en minnen dus. Het hangt
er maar vanaf hoe je vergelijkt. En waar
je staat, natuurlijk."

Tegen Halska, de tolk: „Wat een vreemde
vraagjes stelt die meneer."

Ik zeg dat er nog vreemdere vragen ko-
men. Bijvoorbeeld: hoe houdt u dit leven
vol?

Walesa: "Wat verwacht u. Ik doe wat ik
kan, zo goed als ik kan. Er zijn mensen
diezeggen dat ik het goed doe, en ande-
ren die zeggen dat ik het fout doe. Ik ben
voor pluralisme, en daar doe ik het voor.
Een paar jaar geleden durfde niemand
iets kwaads van Walesa te zeggen, nu
wel. Dat noem ik pluralisme."

Wat hebt u voor karakter?

Walesa: "Ik heb een verschrikkelijk ka-
rakter, een zwart karakter. Ik ben een
botterik, maar moet je niet, met zulke
formidabele gesprekspartners? Anderen
moeten daarover oordelen. Ik zou mezelf
niet aan een kenschets willen wagen."

Wy in West-Europa hebben ons verwon-
derd over uw hartelyk contact met me-
vrouw Thatcher, die toch in eigen land
de vakbonden gemuilkorfd heeft en een
beleid voert waardoor de ryken alleen
maar ryker en de armen alleen maarar-
mer worden.

Thatcher
Wahjsa: „Ach, nu begryp ik waar die me-
neer heen wil. Nou ja, goed, goed. Er zyn
twee mevrouwen Thatcher. De ene, die
in het buitenland komt, die is conse-
quent en duidelijk anticommunistisch;
die andere zit in Engeland. Lech Wal§sa
heeft de eerste ontmoet. Wy kennen de
situatie in Engeland niet, wy bemoeien
ons niet met de binnenlandse aangele-
genheden van Engeland, maar ik geloof
wel dat ze daar nogaltyd de rechten van
vakbonden en mensenrechten hoog hou-
den. Meer kun je toch niet. Zy is solidair
met ons, wier rechten niet gerespec-
teerd worden.
Mevrouw Thatcher, die buitenlandse
kant van haar, die heeft hier in Polen
een zeer goede pers. De autoriteiten.
hebben vergeefs geprobeerd te verhin-
deren dat de mensen haar wilden zien
en spreken. Na het bezoek van de paus
was dit de eerste keer dat de mensen
spontaan samen stroomden. Polen hou-
den van deze kant van mevrouw That-
cher, haar binnenlandse kant kennen
ook zy niet. Maar Solidariteit en ik staan
altyd aan de kant van mensen die voor-
stander zyn van vakbonds- en mensen-
rechten. Ik wil alle vakbondsleiders
voorhouden: eis zoveel als jekunt. Maar
onthoudt daarby één ding, namelyk dat
de mens moet handelen alseen goedaar-
dige bacterie: vernietig niet het organis-
me dat u voedt."
Ik stap op, blyf nog even in het zaaltje,
om wat foto's te maken. Walesa kykt,
terwyl hy met de volgende journalist
verder praat, af en toe wantrouwig naar
me.
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ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor privé-
adressen. Zowel regio als
landelijk. Inschr. v. gast-
vrouwen welkom. Inl.:
Brunssum. 045-257191.

G
A
V

ANONIEM
Luister mee... naar wat
mannen vertellen aan

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

Vertel vandaag jouw
homo-sexervaring aan

Marcel of André,
tussen 15.00 - 21.00 uur

020-204998 gratis

_Em_J

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

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

320.320.24
KANDRA met Cindy en
Joyce tot 03.00 u. privé en
escort. Tev. leuk meisje
gevr. Tel. 045-228975.
Privé bij ROGER evtl. ook
escort tel. 045-727709.
PRIVÉ voor zakenmensen,
ook in weekend. Tel. 043-
-214000.
Club LA-STRADA ma. t/m
zat. Tel. 045-272350.
Best in Town, v. HEREN
ied. dag, ook weekends,
vanaf 14 u. 045-326370.

Gay
Phone

Flitsende fotograaf
06-320.322.06
Dag & nacht. 0,50 p.m.

Niets washun vreemd. Alles kon.
Live-belevenissen van hetero's

HETERO'S 07.00-15.00uur
fy_ 15.00-23.00 uur
ÜO. 23.00-07.00uur

1320.320.41 £z_
Nieuw bij JOLANDA privé
moeder + dochter + Van-
essatype. 04492-3198, 11-
-24 u.

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

CONTACTBURO Lim-
burg. Bemidd. privé-adr.,
kamerverh. Maaspaviljoen
a.d. Maasbrug. Roosteren-
Maaseik. Tel. 04499-3003.
PARADISO, Europaweg
Nrd. 158 Landgraaf, ma.
t/m vr. vanaf 14.00 u. t/m
02.00 u.
Escort-service all-in 045-
-326191 ma. t/m vrijd. 14.00
tot 04.00 u. Alle mog.
aanw.

_^IW^_
oe_________^_,_^_\

~UUimN-BUURVROUW fI Gluren b-ntM'_""bhl„n I
\^_^_^3So_33o_B^ÊW___\

r ■ * f
| Oe-320£2S_______M

oe-32Q£2ij°_____________E
PIOfUH PIODOCtIOH. tl 41300. 1009fG - OHM

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.
HEREN v. harte welkom.
Monika en Blondy va. 10 u.
Ook zat. en zond. 045-
-721759.

Sweetlips
06-320.320.50

Sabrina. 50 cent per min.
PRIVÉ en escort, iedere
dag. Tel. 045-228431.

WSipC,
Zin in een 7_jiQX
erotische "»^%V *
ontmoeting? Bel en ervaar 1

06-320.322.22
50centper minuut

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

Life-gesprekken
320.324.05

50 et. p. min.
NOBEL ESCORT voor de
.man van nu! Ma. t/m vrijd.
.14 tot 2 uur. 045-459597.
!Nieuw PRIVÉ ma. t/m vrijd.
v. 18 uur fm 24 uur. Tel.
045-723943. Tev. assist.
■gevr.

Sex Society
jonge meisjes

v.a. 18 jaar, 06-

-320.321.21
2 shows per dag

's nachts live
320.321.21

Haagse bluf
320.325.21

Let it be.zar
320.324.21

50 cent per minuut

KATJA, privé en escort va.
/ 50,-. Dringend meisje
gevr. 045-423608.
KIJKOTHEEK Videoclub.
Leuke meisjes aanwez.
Tel. 045-718067. Nw. films
aanw.
VERA privé, tel. 04754-
-5818.
PRIVÉ Nathalie, Monika.
Tel. 045-723029.
CONTACTBUREAU Lucie
voor bemiddeling v. adres-
sen. Tel. 04490-50921,
Geleen.

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

Grijp jekans en laat je eens opwar-
men door 9 frisse jongens!

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar één gedachte hebben.

Wordt het te intiem en wil je een onderonsje?
.Vraag dan Bobby of hij jullieeven apart zet. Alleen luis-

teren mag natuurlijk ook. 50 et/min.
06-320.323.01

Vol verwachting klopt
ons hart

De meisjes van

Club
Bubbles
'sweg Zuid 131 Geleen

Tel. 04490-42313
ard PIN-UP-GIRL Mari-
ma. t/m vr. 13-23 u.

'90-28256. .
________ ff, %_W_\§jf___

Wie weet, misschien maak je wel
een afspraakje...

Bel snel de
Babbelbox!

jOp de Babbelbox ontmoet je mensen die vrijuit praten
over 't weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn.

{Bellen met de Babbelbox doe je met zn tienen of, wan-
Jneer je daar behoefte aan hebt, intiem met zn tweetjes

(druk op de 0-toets).
('s Nachts alleen voor volwassenen)

-' 50 ct./min. 06-320.330.02

't
Stoeipoesje

06-
-320.325.11
320.325.11
320.325.11
320.325.11
320.325.11

50 et. p.m.

—_le:
Pri. 21
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HrV. 'd^^___________HF
_RiÉÉ Hf I

___-jiaa;''^:;y--i;:;>.. __ „„"«s4k^i>.i....l , i __
6 jaar plaatwerk garantie. RENAULT 19 TXE Renault adviseert elf oliën. |

VANAF VANDAAG IS HET De renault 19 onderscheidt zich zeker ook door zn
__,—-—. _- -~r^v~«~^ T" karakter. Uiterlijk door zn stevige, robuuste en

|% /■ Lj L«j ■ ■ L_r L_*j l^^l tegelijk eigenzinnige verschijning en van binnen
Xt__L ______ J_L___ J_L__iV_^ -M- ■—--—. door zn buitengewone gastvrijheid. *

■** De renault 19 biedt immers zeer forse binnenruimte in
TT'T FT TT\ \^D\Z\i^\_V\^\i^^ lengte, breedte en hoogte. Met de uiterstriante
JL\-_Li_L__ l_J JLV J_3___XV_L_-L^l _L^l _L___. stoelen hebben de ontwerpers zichzelf weer eens *

overtroffen. Smaakvolle bekleding, uitstekende ;_
Er is weer onderscheid. Voortaan kunt ukiezen tussen ventilatie en sublieme vering maken het kom- fc

een gewone middenklasser en het nieuwe feno- fort kompleet. (11

meen Renault 19. Een karakter-auto van het _^ . ... . , , „_„„_„ --_. j„„_ a;
De renault 19 onderscheidt zich gek genoeg ook door r

zuiverste ras. _,n pri js_ _[■_ vee_ iager i s dan uop grond van zn &
De renault 19 onderscheidt zich doorznkracht. Voor kwaliteiten zou verwachten. Hij is al verkrijgbaar

wie een gewone middenklasser gewend is, is de vanaf f 21.900,- (inkl. BTW, excl. afleveringskos- 6'
Renault 19 een absolute openbaring. ten). In 20 verschillende uitvoeringen. Tt

De 5 verschillende basismotoren, waaronder degloed- Misschien denkt u erover een middenklasser te kopen. L

nieuwe 1.4 literEnergy (80pk) en de 1.9 literdiesel- Maak beslist een proefrit in de Renault 19. Dan se
motor (65 pk), zorgen elk voor een acceleratie, merkt u dat er wel degelijk onderscheid bestaat.
trekkracht en dynamiek van ongewone klasse. ~,__ Dr\TaillT &.. " .« ii / /#m _K___iLr\U__il ...Het brandstofverbruik van alle (overigens zeer %Jm
stille) motoren is daarbij opvallend bescheiden. w^ GEEFT JE LE VEN KLEUR

i!
RENAULT INTRODUCEERT DE RENAULT 19.KRACHT METKARAKTER. s

"o

: —

Heerlen; Atro Heerlen BV, Beersdalweg 97, Tel. 045-724200.Kerkrade; Kerres, Domaniale Mijnstraat 25, Tel. 045 -452424.
Maastricht; Autocentrum G.M.P. dejongheBV, Molensingel 3 (Autoparc Randwijck), Tel. 043 -616288. Valkenburg;

Auto Valkenburg, Wilhelminalaan 19-21, Tel. 04406-12514.
15-LD

— " " 1

Bent u
aan de
beurt
lijn?
06-

-32032533
50 c. p/m

Reis met ANGELA, Corina
en Yvon naar de 7e hemel
van genot. 045-227734.
BIGGY'S escortservice
van ma.-zat. 11 uur...? Tel.
045-410034.
NIEUW Eva en Peggy v.
11.00 tot 18.00 uur. Tel.
045-419384.
JUAN (mnl.) privé + escort
dagelijks vanaf 10.00 u.
Tel. 045-257283.

Sonja zkt. gezellige
huisvrouw voor

Escort
Bellen na 20.00 uur

045-311895.
Madame BUTTERFLY en
haar supergirls. Hommert
24, Vaesrade, kruispunt
Schinnen, open va. 14.00
uur.

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

Love Line
Nieuwe maand, nieuwe

meisjes, nieuwe
hoogtepunten.
Bel en geniet!

06-320.320.61

MARISKA, Chamilla, Mi-
randa, Elly, Petra en Betty.
Tel. 045-224621.
Hoera! hoera! hoera! Wie
hebben we daar? Melanie,
Connie, Veronique, Joyce,
Diane, Claudia, Blondie en
nieuw Anita... Privéhuis
MICHELLE. Tel. 045-
-228481.

WWw
Razendsnel echt spannendel

sexskontakten leggen! &1
Zoveel kans _^_cL maakte jenog nooit, _j?£x&06-320.324.90 Jc3-^ 5° cenlPör minuut

Buro ELVIRA bemidd. v.
privé-adres. Inschr. gevr.
Tel. 045-419384.
CLUB 28. Ma.-vr. 11-24u.,
zat. 11-18 u. Tel. 045-
-420042.

_^^

ESCORT-SERVICE voor
meisje na 19.00 u. Tel.
045-740511, tev. meisje
gevr.
PRIVÉ bij Anita, ook zater-
dags. 045-352543.
ESCORTSERVICE Bian-
ca, Monica, Peggy en
Chantal komen op zeer
discrete wijze bij u thuis of
in hotel. Bel 045-718086.

Privéhuis
Club Exclusief

Lieve en sexy meisjes aan-
wezig vanaf 18 jaar, zelf
verwennen of u laten ver-
wennen. Bij ons is het mo-
gelijk. Met uw wensen
wordt rekening gehouden,
dus maak ze kenbaar. Ge-
opend maandag t/m zater-
dag van 11.00 tot 23.00
uur. Industriestr. 13, Kerk-

rade, tel. 045-423634.
PRIVÉ en escort vanaf 12
uur. Tel. 04490-52044.

I_

En als zon lekker ding te intiem
wordt, neem je toch een lijntje metlzn tweeën...

Babbellijn
Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar een

avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen.
(Alleen luisteren mag natuurlijk óók),

50 et/min.

06-320.330.03

Hardsexü
Bel eens als je durft!
50 et. p.m. 24 uur 06-

-320.325.35
320.325.35
Topsex
The Best!

50 et. p.m. 24 uur 06-
-320.325.25
320.325.25

..CONTACTENBUREAU..
L'Amour, privé-adresbe-
middeling Heerlen. 045-
-225237.
GASTVROUW en meisjes
gevr. voor nieuwe club in
Geleen. Info. tussen 13-18
u. 04490-45814 bgg
44061.

Weet je waar ik
wild van word...?
ÜErotifoonü
06-320.320.12

Luisteren naar meisjes die
zich nergens voor

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

Club „MIRABELLE"
(Kerkrade) zoekt nog een
leuk meisje. Intern en ga-
rantieloon mogelijk. Tel.
045-419823 of 076-
-871827.

Tieners
50 et. p. min. 06-

-320.321.10
Bel voor gratis

tienerposterkalender '89,
aansteker en stickers.

06-nummers
Relax Line

Armanda * Gratis foto's
320.320.06

De Zevende
Hemel

Gratis surprisepakket
320.320.07
Sex non-stop
200 verhalen per dag
320.320.08
üüve sexü
Relax Box
Strikt volwassenen

320.324.06
50 et/p.min.

Privé bij Mark en Boy. Tel.
045-223850 na 14.00 uur.
Tevens escort.
Nieuw bij Yvonne, de hele
DECEMBERMAAND een
kerstaanbieding ’ 75,- all-
in. Voor onze gasten, onze
meisjes ontv. u nu in linge-
rie. Nieuwe meisjes aanw.,
ook 's zat. + zond. Tel.
045-425100.

Diana Escort
045-

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

Ook in het weekend.
MEISJES gevr. voor goed-
lopende club. Tel. 04499-
-3828.

Pussy Cat
06-

-320.320.09
Hou je van verrassingen

50 et. p. min.
Kanjers!

06-320.330.72
Tatiana - 50 cent per min.

Te k. LANTAARNKLOK
m. spillegang en Luikse
hangklok. TeE 043-477453.

INTERART, antiek
pelveld, een van deiti'
collecties v.h. zuid*
strakke eiken en
meubelen, o.a. 1 en *vitrines, eethoeken, ?
tafels, secretaires, cylï
bureaux enz. alle metf'
puntgaaf weg. eig. reSJtic en logenj. Irms'1
Simpelveld. Tel.:
443161.
ANTIEKHANDEL
mons. Door eigen ij*
de betere meubelen v<*
laagst mogelijke prijS
kennis + service + iWDorpstraat 45a, Nuuk
derdag en vrijdag JavondT Tel. 045-24343^
1600 ms antieke, gre_>_
rotan MEUBELS. 1*
lampen. Pierre CoiiO
Heerstr. Nrd. 144 ;Elke dag geopend, 's■"dags gesloten. j

Voor een perfecte e*
taaibare rijles. Naar a"
school „DIEMANT-
auto Mercedes 190D-
-045-250286/322642. _,
ANWB auto- + mo-1
school Wischmann &
Europaweg Zuid
Übacn over Worm*',
045-321721. Voor alle.
wijzen A.B.C.D.E
feursopleiding gofj
voer, pers.vervoer. b^,
lijke goed., gevaarlijk*
fen. Vrachtautolessen,cedesl2l7ofDaf2BoJ!,
ce Cap. Start cursus j
feursdiploma '!' i
Start cursus gav3'
stoffen 08-01-89.
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Kerstsfeer in Maaseik
Belgische primeur: optreden van 'Carol Service'

rakter. Het Saint John's College is
één van de oudste afdelingen van
de universiteit van Cambridge. De
stichting er van dateert uit onge-
veer 1280. Omstreeks 1511 kreeg Idit 'college' zijn officiële erken-

ning (Charter) als erkenning. Het
koor heeft thans ongeveer vijftig
grammofoonplaten op zijn naam
staan. Het is samengesteld uit zes- Itien 'choristers' (koorknapen) in

de leeftijd van 9 tot 13 jaaren veer-
tien 'choral scholars' (studenten) in
de leeftijd van 19 tot 22 jaar.
De VW Maaseik biedt, in het ka-

der van het Engelse optreden, rui-
me gelegenheid kerstsfeer in
Maaseik te beleven. Het program-
ma: 18.00 uur, wandeling door
kerstverlicht Maaseik en bezoek
aan de kerkschatten; 19.15 uur, or-
gelspel; 20.15 uur, optreden Carol
Service.
Kaarten verkrijgbaar bij VW
Maaseik, Markt 45, 3680 Maaseik.
Telefoon vanuit Nederland: 09-32-
-11-566372/567825. Prijs 200 francs
per persoon.

Met de stoomtrein
naar Sinterklaas

Sjoeke, sjoeke, sjoeke...met de stoomtrein naar Sinterklaas. Zoals in grootvaders tijd.
Jong en oud op nostalgische Goed Heiligman-toer. Die mogelijkheid wordt elk weekein-
de (tot en met 18 december) opnieuw geboden door de bekende 'Selfkantbahn', het
oude spoor tussen Gillrath en Schierwaldenrath. Het valt, dit uitje naar en met Sint Nico-
laas, kennelijk zeer in de smaak. Er zijn geïnteresseerden die rond Pasen al geprobeerd
hebben plaatsbewijzen te reserveren

en 8,80 DMark voor volwassenen, in-
clusief verrassing.

Tel. infor.: 09-49-241-82369.

Sterke daling
binnenlandse

vakanties

korte toer

Jongeren en volwassenen vinden het
kennelijk een belevenis, een rit met
een oude stoomtrein in vierde klasse-
wagons op houten banken. Als het
buiten koud is, zorgen kleine turfka-
cheltjes voor verwarming. Kort nadat
het treintje het station Schierwalden-
rath in grote stoomwolken verlaten
heeft, haalt in een witte koets gezeten
Sinterklaas de trein in en stapt bij het
eerste tussenstation in. Om vervolgens
van wagon tot wagon alle brave, en
wellicht ook een beetje stoute, kinde-
ren een kleine verrassing te bezorgen.

Eenmaal gearriveerd aan het eindsta-
tion (aan de grote weg tussen Sittard
en Geilenkirchen), wordt er in de
wachtkamer van het station een Sin-
terklaasfeest gebouwd. Onderwijl
tankt de locomotief kolen en water bij.

De rit Gillrath-Schierwaldenrath, op
zaterdag- en zondagmiddagen, duurt
circa twee uren. Vertrektijden Gill-
rath: 13.15, 15.15 en 17.15 uur. Op dins-
dagmiddag 6 en vrijdagmiddag 9 de-
cember om 15.15 en 17.15 uur. De prijs
bedraagt 6,60 DMark voor kinderen

Op ski en slee in Pertisau
De afgelopen zomer hebben
Nederlanders in totaal
460.000 vakanties minder in
eigen land doorgebracht
dan vorig jaar. Een daling
van circa elf procent. Het to-
tale aantal vakanties in eigen
land bedroeg van juni tot en
met augustus 3,78 miljoen te-
gen 4,24 miljoen vorig jaar.

school heeft 45 leraren, waarvan som-
mige ook langlaufles geven op de 85
km loipenrond Pertisau. Vakantiegas-
ten zijn dertig procent voordeliger uit
met het '5 x Sport an einem Ort'-arran-
gement. Skiërs en langlaufers betalen
voor zeven overnachtingen, skicursus,
liftpas en nog enkele extra's circa 415
gulden.

Zo blijkt uit een onderzoek
van het toeristisch onder-
zoeksbureau NRIT, het Cen-
traal Bureau voor de Statis-
tiek (CBS) en het Nederlands
Bureau voor Toerisme (NBT).

Alleenstaanden

ZATERDAG 3 DECEMBER:

HOENSBROEK: Kreato-tentoonstel-
ling in Kasteel Hoensbroek. Expo-
sitie zelfmaakkunst in diverse on-
derdelen.
HASSELT (B): Vogeltentoonstel-
ling in de Grenslandhallen. Tel.
in1.:09-32-l 1-471559.
Sjacherbeus in de Grenslandhal-
len. Tel. ml.: 09-32-3-2395342.
AKEN (W.Dld.): Grote Kerstmarkt
bij stadhuis van 11.00-19.30uur.
EUPEN (B): Kerstmarkt in de Haas-
strasse en op parkingFrankendelle
van 14.00-21.00 uur.
HELMIS (B): Kerstmarkt van 13.00-
-19.00 uur.

ZONDAG 4 DECEMBER:

BOCHOLTZ: IVN (afd.Bocholtz-
/Simpelveld)- dagwandeling omge-
ving Val-Dieu (B). Vertrek 9.00 uur
in Wilhelminastraat Bocholtz.
HEERLEN: Postzegel- en munten-
ruilbeurs in HKB-gebouw van 13.00-
-17.00 uur.

LIMBRICHT: Adventwandeling
van Bowling Centrum Kasteel Lim-
bricht. Start: theetuin van het kas-
teel russen 13.00-16.00 uur.
THORN: Ochtendconcert in La Vil-
le Blanche. Optreden van Wüly
Bessems (hoorn) en Luc Karsten
(piano). Werken van Beethoven,
Schumann, Poulenc en Dukas. En-
tree 5 gulden, inclusief koffie. Be-
gin 11.30 uur. Reservering: 04756-
-2341.
ECHT: Zwarte markt in zaal Royal
van 10.00-18.00 uur.
HASSELT (B): Vogeltentoonstel-
ling in De Grenslandhallen. TeL
ml.: 09-32-11-471559.
Sjacherbeurs in de Grenslandhal-
len. Tel. ml.: 09-32-3-2395342.
AKEN (W_olcL): Grote Kerstmarkt
bij stadhuis van 11.00-19.30 uur.
EUPEN (B): Kerstmarkt in de Haas-
strasse en op parking Frankendelle
van 11.00-21.00 uur.
HELMIS (B): Kerstmarkt van 13.00-
-19.00 uur.
BUTGENBACH (B): Kerstmarkt van
11.00-18.00 uur.

vakantieganger die komende
-h!.r m Pertisau aan het meer van

fenol iTirol' °ostenriJk) door-
at. kan op een aparte manier

m°n|geving verkennen. 'Schlitto-■ neet daar het nieuwste ver-
T " Transport op een speciale
L' Waarop één passagier kan
tor, emen en één Persoon ach-
-at Staat" *-*e9"ene —e achterop
et Üet *^e s^ee m r-'ewe9mg. door

net been achterwaarts af ten- Een soort stepbeweging.
sPort kan op zestig kilometer

JoVf Wandelwegen rond Pertisau®'end worden. Vooral in het
"fnurn-, Tristenau- en Gemtdal■ 'st Karwendelgebergte üggen
In v 3 tra-ecten- De sleeën wor-
"rhü°°r Circa acht denPer dao;

feoeïf- 3311 overigens is in het winter-
Ihet i

V°lop activiteit- Bijvoorbeeld
»ölf v op de 160° meter hoge
Wepit pf' waarvan het onderste
k>r v_T geschikt als oefenterrein
y De plaatselijke ski-

Het aantal zomervakanties in
het buitenland steeg van 4,71
miljoen in 1987 tot 5,06 mil-
joen deze zomer. Een stij-
ging van circa zeven pro-
cent. Een woordvoerder van
het Nederlands Bureau voor
Toerisme zei in een com-
mentaar dat de dalingvan de
binnenlandse vakanties te-
gen de verwachting in is ge-
beurd. Hoewel de korte va-
kanties in eigen land zijn ge-
stegen kunnen deze het ver-
lies niet geheel goedmaken.

De NBT-woordvoerder
meende dat de tegenvaller
geen begin zal vormen van
een tendens.

In Pertisau wordt komende winter een
skicursus voor alleenstaanden georga-
niseerd. De kennismaking begint met
een welkomstborrel, wordt voortgezet
op de piste tijdens de skilessen en
kent als hoogtepunt een gezellige
'Hüttenabend' bij open haard. Zoals
Pertisau's skischoolleider Gustav
Leithner verklaarde wordt er uiteraard
de nodige aandacht geschonken aan
het ski-onderricht. Een cursus van één
week (24 uren les plus vrij gebruikvan
alle liften) kost ongeveer 285 gulden.

Inlichtingen: Fremdenverkehrsver-
band, 6213 Pertisau/Achensee, Oos-
tenrijk. Telefoon vanuit Nederland:
09-43-5243-5260.

Herr Stromm, president van deketen 'Gast im Schloss', (rechts) reikte het duoRekko-Van Hommerich deGoudenPollepeluit.

slokje der

Hapje
her

Bon Vivant en niét, aldus Lek-
ker'B9, in Le Bonte Vivant. Er ko-
men nog andere 'taaie' vergissin-
gen in voor. Chateau Neercanne
bijvoorbeeld ligt niet in Valken-
burg maar in Maastricht.

rf man aait zich graag over zijn°°lletje. HANS AUER namelijk die40 zich zélf zegt 's lands toonaan-Sevende eetgids uit te geven (zo-Pas Lekker'B9). Weliswaar is in de°°P van de achter ons liggende ja-
*>n zijn arrogant toontje milder ge-
orden, het neemt toch niet weg

*" hij het niet helemaal laten kan.
goede man blijkt, bijvoorbeeld,,an mening dat er tegenwoordig in,e- zuiden van Limburg „te veel za-

t en,Pp fe weinisr vierkante kilome-
_?fs" liggen en dat -ik citeer letter-
.’*" ~de Limburger niet de lustige
ourgondiër is waarvoor men hem

**makshalve houdt; in dit deel van
et land is volgens statistieken het
antai depressieve mensen het

el^°,St en "" zon s-tuane smaakt
sch tournedos taai"- Een calvinisti-
yyVe oprisping, deze opmerking?

'e zal het zeggen, feit is dat de
'waliGcatie Bourgondiër de Lim-
jwger door anderen, van boven
Q

® arofe rivieren onder meer, is
fgePlakt. Zélf krijgt hij zon 'titel'e strot niet uit. Hij leeft rustig op

■»" Limburgs. Of dat op anderen
tierig overkomt, zal hem eenorg zijn.. m Lekker'B9 dient Hans

d"er overigens te onderschrijven
sch

m de i"ni,urSfse gastronomi-
fle wereld, in weerwil van wél ot
®' vermeende 'drukte', geen

daf"6 neerslachti9heid heerst. En
's toch lekker meegenomen.

Afgelopen dagen overigens ston-
den opnieuw twee Limburgse eet-
tempels in het schijnwerperlicht.
Een team uit dekeuken van Winse-
lerhof/Piiandello (Landgraaf), be-
staande uit chef de parties WIL
REKKO en HAROLD VAN HOMME-
RICH, veroverde de Gouden Polle-
pel. Uitgereikt door de keten 'Gast
im Schloss', een verzameling van
ongeveer zeventig kwaliteitshuizen
in West-Duitsland, België en Ne-
derland. De opdracht, in het kader
van een driejaarlijkse kookwed-
strijd, luidde: het samenstellen van
een vier gangenmenu. Het duo
Rekko en Van Hommerich sprong
er, voor het forum van een zware
jury, het beste uit. Pirandello-gast-
heerJELLE VAN GANGELEN: ,Jüs
je bedenkt dat je, ondanks forse
Duitse concurrentie, als eerste uit
de bus komt dan mag jeer wel de-
gelijk trots op zijn". Dat zijn ze dan
ook in de Winselerhof. Op het laat-
ste moment bleek JEAN-MICHEL
CAZES, eigenaar van Chateau
Lynch-Bages in Pauülac, verhin-
derd zélf aanwezig te zijn op een
Diner grands crus de Bordeaux' in
Prinses Juliana (Valkenburg). Hij
bleek door griep geveld, maar
vaardigde zijn van wijn-wanten
wetende zuster SILVIE af die, sa-
men met ERIK SAUTER (Maas-
tricht), de honneurs perfect waar-
nam. Voor een forum van zon hon-
derdvijftien gasten uit Nederland
en België vierde men die avond in
Prinses Juliana -„op onze manier",
zoals 'patron' PAUL STEVENS het
uitdrukte- mooie Bordeaux-wijnen.
Een Lynch-Bages blanc bij een sa-
lade van Jacobsschelpen, langoes-
tines, tong en kreeft-coulis; een
Chateau Pichon-Longueville'79 bij
hertekalf-rug met witlof en bospad-
destoelen, een Lynch-Bages'76 bij
Hollandse kazen onder meer. Ge-
rechten op tafel gebracht door de
brigade van TOINE HERMSEN, een

van de tien beste koks van Neder-
land. In het klassement van Hans
Auer, aangevoerd door CAS SPIJ-
KERS, staat Toine op de vijfde
plaats. Een andere Limburger in
die rangschikking is HUUB BIRO,
momenteel werkzaam in Villa Ro-
zenrust (Leidschendam). Lek-

ker'B9 biedt ook een overzicht van
vrouwelijke chef-koks. WA VAN
DEN HURK (Lindenhorst, Valken-
burg) wordt als één van de beste
opgevoerd. In dit overzicht óók
MARIE-THÉRÈSE GILLISSEN
(Vaals) en ANS VAN DE STAAY
(Maastricht), kokkerellend in Le NINO TOMADESSO

GeenKado j
maar Cadeau, j
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Donderdag 1 december 1988 "27
tijdje vrijLimburgs dagblad

ten voorproefje van Kerstmis biedt
Pet grensstadje Maaseik. Als een
Pnmeur in België zal op woensdag

" december het Saint John's Col-
jfgeChoir uit Cambridge in de Ca-
*arinakerk een zogenaamde En-
gelse 'Carol Service' geven,

zijn eenvoudige, in deolkstaal gezongen, liederen die"«trekking hebben op kerkelijke
'eestdagen zoals Kerstmis, PasenP* Pinksteren. Vooral de oudere
F^ol's hebben een vrij ritmisch ka-

Aantrekkelijke arrangement en aan de 'Achensee'
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23.45 "" Ontdek je plekje. Van-
avond: Harderwijk. Herh.

00.00-00.05 Journaal.

19.00 David, de kabouter. Tekenfilm-
serie gebaseerd op 'De Kabouters',
van Rien Poortvliet en Wil Huygen.
Afl.9: De vijver in het woud.

19.24 De hoogste versnelling. Auto-
magazine. Presentatie: Ruud ter
Weijden.

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

Afl.s. 1912: De influenza-epidemie
slaat overal hard toe en dominee
Mcßride en zijn vrouw worden gecon-
fronteerd met de dood van Richard's
dochtertje Nancy.

21.30 Music Hall. Het Metropole Or-
kest 0.1.v. Rogier van Otterloo voert
werken uit van Jules Steyn. M.m.v. de
zanger Georgië Fame, de fluitist Hu-
bertLaws en Ellen Helmus en Greetje
Kauffeld.

22.30 Op het Binnenhof. Politieke ru-
briek. Presentatie: Marijn de Koning.

23.45 L.A. Law. Serie. Afl.: The wiz-
zard of Odds. Arnie Becker is bena-
dert om zichzelf voor een liefdadig
doelte laten veilen. Omdat hij bang is
dat er geen dame een bod op hem zal
uitbrengen, maakt hij bepaalde af-
spraken.

Nederland 1
"0-13.05 Nieuws voor doven en
-RA

91 Neighbours. Australische serie.
Bnny is laaiend enthousiast over het"iken, maar op zijn karakteristiekeamer zet Max er een domper op.-5 (TT) Zeg 'ns AAA. Comedy-se-
! Afl. 7: Een schitterend tuinameub-

srnent. Mien en Koos hebben nau-
-''jks ruimte voor de prijzen die ze
et de kwis gewonnen hebben. EnJt doe je trouwens met een tuina-eubelement als je geen tuin hebt?erh
>0 TV-Werkjournaal. Presentatie:

s iula Patricio en Pieter Jan Hagens.erh. a
| 15 Barbey Bear. Amerikaanse te-
| infilmserie. Afl.: De hond die van vo-I ''s hield.
| -0 Journaal.
| '7 Achter het Nieuws. Actualitei-
| nrubriek.E J2Ovide en zijn vriendjes. Bel-
\ scn-Canadese tekenfilmserie. Afl.:
| e voorvader.
I 'S De Smurfen. Tekenfilmserie.

'■■ De zandheks.W& De Snorkels. Tekenfilmserie.|P-_ Daffney redt zich wel.my Boes. Tekenfilmserie. Afl.: WillyMP liefdespad.
■DO Journaal.

F 1 "" De baas in huis. Ameri-Panse comedyserie. Afl.: Een modelPchter. Terwijl Tony zit te berekenenye nij met zijn salaris moet rondko-men komt Samantha trots met een|ar peperdure laarzen binnen.
~>3 Labyrinth. Spelprogramma ge-
r^?enteerd door Peter Jan Rens.
Ïp Afi

Zeg ns AAA- Comedyse-
F- Afl. 8: Pas op de verf. Lydie voeltrch zowel in het huishoudenals in de
f-kterspraktijk wat overbodig en be-wit hier iets aan te doen.
£2 Sonja op donderdag. -Sonja"arend met gasten rechtstreeks van-
" oe Stopera in Amsterdam.

Nederland 3

09.30 Programma-overzicht. 09.35 Dr.
Dolittle. Afl.: Dr. Dolittle und der Gorilla.
10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 General Hos-
pital. Afl.: Amys Vorladung. 10.50 Ko-
ehen mit SAT 1. 11.00 SAT 1 Bliek.
11.05 Masters-Tennis. Samenvatting.
13.00 Tele-Börse. 14.00 Programma-
overzicht. Aansl.: Ihr Horoskop. 14.05
Arme mit den roten Haaren. Afl.: Eine
richtige Freundin. 14.30 Mork vom Ork.
Afl.: Das Kind im Manne. 14.55 Der
Goldene Schuss. 15.05General Hospi-
tal. Afl.: Kampf urn Arme. 15.50Koehen
mit SAT 1. 16.00 SAT 1 - Teleshop.
16.25 Der Goldene Schuss. 16.35 Die
Leute von der Shiloh Ranch. Afl.: Der
Traurn von Stavros Karas. 17.35 SAT 1
Bliek. 17.45 Sat 1 - Ihr privates Pro-
gramm. 17.50 Bezaubernde Jeannie.
Afl.: Das Ernahrungs-Experiment.
18.15 Glücksrad. 18.45 SAT 1 Bliek.
19.00 SAT 1 Wetter. Aansl. Program-
ma-overzicht. 19.10 Adderly. Ameri-
kaanse detective. Afl.: Amazonen-Si-
cherheitsdienst. 20.00 SAT 1 Bliek.
20.10 Cagney & Lacey. Afl.: Mitleid mit
dem Dealer. 21.00 SAT 1 Bliek. 21.10
Kampf urn Rom. Italiaanse historiefilm
uit 1960 van Giuseppe Vari met Danie-
la Rocca, Anthony Steel, Robert Alda
e.a. 22.45 SAT 1 Bliek. 22.55 Tennis-
Masters-Turnier der Herren. De acht
beste spelers in SAT 1. Aansl. pro-
gramma-overzicht.

3 SAT

" Sjoukje Hooymaaier en Manfred de Graaf in de afleve-
ring 'Pas op de verf - Zeg 'ns AAA'. (Nederland 1 - 20.20
uur)

21.34 "" Cagney and Lacey. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Macht. Isbecki en
Petrie hebben een man gearresteerd
die kortgeleden een moord heeft ge-
pleegd. Maar Cagney twijfelt eraan of
ze wel de juiste man te pakken heb-
ben.

22.30 Journaal.
22.40-23.10 Robert Long: Harts-

tocht. Robert Long zingt liedjes van
zijn laatste lp.

06.00 Guten Morgen Deutschland.
Gevarieerd magazine.

09.12-10.00 Die Springfield Story.
Herh.

12.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:
Die Schreckensmühle. Herh.

13.15 Programma-overzicht.
13.20 L.A. Law - Staranwalte. Tricks,
Prozesse. Amerikaanse serie. Afl.:
Hinter(n)ansichten. Herh.

14.05 Programma-overzicht.
14.10 Heimatmelodie. Volksmuziek.

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

kaanse serie. Afl.: Der Habicht. Herh.
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.45 Heute bei uns.
16.50 RTLaktuell.
16.55 Wer bin ich? Spelprogramma.
17.30 Popeye. Tekenfilm.
17.35 Sketchotel.
17.50 RTL-Spiel.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:
Kampf des Easy Rider.

18.45 RTLaktuell.
19.03 Karlchen.
19.10 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Knight hinter Gittern.
20.00 Weerbericht.
20.10 Der Engel kehrt zurück. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Unerwünschter Fa-
milienzuwachs.

21.05 Teufelsweiber. Amerikaanse
western uit 1957 van Andrew V.
McLaglen met Doris Day, Peter Gra-
ves, george Kennedy c.a.

22.55 RTLaktuell.
23.15 Die Woche. Gesprek met Rai-

ner Holbe.
00.15-00.20 Betthupferl.

18.00 Paspoort. Programma in het
Servokroatisch en het Nederlands.

18.15 Stone Throwers. Tweedelige
film over de Palestijnse volksopstand
in Intifada. Deel 2 en slot.

18.30 Ca va? Cursus Frans voor be-
ginners. Les 10.

19.00 (TT) Het Klokhuis. Informatief
jeugdprogramma.

19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 Oog in oog. Ischa Meijer in ge-

sprek met Bob van Amerongen,
hoofd afdeling preventie alcohol en
drugs.

21.15 De boer op. Vierdelige docu-
mentaire serie over de samenhang
tussen de vele problemen in het agra-
risch circuit. Afl.3: Het milieu.

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

22.05 De laatste patiënt. Korte Duitse
film van Carlo Rola. Met: Iris Berben
en Walter Schmidinger.

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55-23.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 1

serie. Afl.: Das Vermachtnis. Prof.
Brinkmann en Christa zijn gelukkig
weer wat dichter bij elkaar gekomen
nadat Udo vertrokken is naar het
Rode Kruis in Afrika.

17.20 Nature of Things. Natuurserie.
Afl.9: De Caribou.

17.45 Airwolf. Amerikaanse serie.
Afl.: Crossover. Twee Tsjechische
wetenschappers, Victor Janek en zijn
dochter Inge lukt het om naar Ameri-
ka uit te wijken en zo de KGB voor te
blijven.

18.30 The Real Ghostbusters. Te-
kenfilmserie gebaseerd op de speel-
film Ghostbusters. Afl.: Wie is bang
voor de boze geest? Terwijl de
Ghostbusters in de stad jacht maken
op een geest, komen ze terecht in
een Italiaans restaurant, waar ook
Olivia en Jon zitten te eten.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Uitzen-
ding met storing.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

AVRO
16.15 (TT) Kokkerellen. Wekelijks cu-

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

16.35 Die Schwarzwaldklinik. Duitse

06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Teleshop.22.40 Jakub der Glasmacher. Tsje-

chische tv-film in dertien delen.
Afl. 10: Die Direktorenvilla. Met: Ludek
Munzar, Barbara Svobodova, Petr
Kostka e.a. Na de communistische
machtsovername vlucht de directeur
van de glasfabriek met een vrachtwa-
gen naar Duitsland. De nieuwe baas,
Rudolf Hajnyk maakt zich niet onmid-
delijk geliefd bij de werknemers.

23.40 Sholem für die ganzeWelt. Er-
innerung an Lm Jaldati. Portret van
deze )oodse zangeres en danseres.

00.10-00.15 Laatste nieuws.

" 'Robert Long: Hartstocht
(Nederland 1 - 22.40 uur)

NOS
008.55 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.00 Schooltelevisie. Muziek 11, les

1 t/m 4.
10.30 Monumintesoarch yn Fryslan.
Driedelige serie over de monumen-
tenzorg in Friesland. Deel 3:2: Monu-
menten van het wonen.

11.00-11.30 Het Nederlandse land-
schap V.O. Les 3.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.

19.00 Family Affair. Serie.
19.28 The Times Headline News.
19.30 Emergency. Serie.
20.28 The Times Headline News.
20.30 Hail, Hero! Film.
22.07 The Uniroyal Weather Report.
22.10 WWF Superstars of Wrestling.
23.08 The Times Headline News.
23.10 Davis Cup Tennis By NEC

1988.
00.10 "" Soft and Romantic.
00.57 The Uniroyal Weather Report.
01.00 Promenadekonzert.
02.10 Ken Russell's 'The Planets'.
03.30 Raphael Wallfisch plays Bach

Sole Cello.
03.55-06.30 Landscape Channel

Programmes from Sky.

17.20 Mini-Ziss. Jeugdjournaal. 17.30
Rappelkiste. Afl.: So wünsch' ich mir
die Grossen. 18.00 Sportzeit. 19.00
Heute. 19.22 3Sat-Studio. 19.30 ■ Der
Kommissar. Afl.: Ein Funken in derKal-
te. 20.30 Rundschau. Politiek program-
ma. 21.15 Die stillen Stars. Nobelprijs-
winnaars en hun privé-leven belicht
door Frank Elstner. Vandaag: Sir Nevill
F. Mott, Physik 1977. 21.45 Kulturjour-
nal. 21.53 Sport-zeit Nachrichten.
22.00 Zeit im Biid 2. 22.25 ■ Das unbe-
kannte Gesicht. Amerikaanse speelfilm
uit 1947 van Delmer Daves met
Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Bru-
ce Bennett e.a.23.00 Dorothea Merz. Tv-film van

Tankred Dorst en Ursula Ehler. Met:
Sabine Sinjen, Dieter Wernecke, Fritz
Rasp, Dieter Kirchlechner e.a. Regie:
Peter Beauvais. Deel 2. (Herh.) Doro-
thea Mertz, afkomstig uit een noord-
Duitse fabrikantenfamilie, vestigt zich
met haar man Rudolf Merz in een
stadje in het Thüringer Woud, waar hij
directeur is van een ijzerdraadfabriek.
Zeer spoedig ontdekt Dorothea dat
haar hooggestemde idealenover een
leven in nauwe verbintenis met de na-
tuur, niet stroken met de werkelijk-
heid.

00.45 Tagesschau.
00.50-00.55 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Unfall.
18.15 So lauft's richtig. Spel met Die-

ter Thomas Heek.
18.25 Die Wicherts von nebenan.

Vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 "" Günter Strack in 'Hessi-

sche Geschichten'. Drie korte to-
neelstukken met Günter Strack in de
hoofdrol. 1. Liebe spater als nie. Met:
Louise Martini, Hans Clarin en Henny
Reinheimer. Als de vrouw van Malzer
per ongeluk 27 rozen krijgt voor haar
28ste trouwdag wordt ze woedend en
verlaat haar man. 2. Wie ihr wollt.
Met: Ruth Kahler, Ursula Karven,
Falk Schweikhardt en Bianca Stem.
De kinderen van boer Kappler kijken
niet naar de boerderij om. Pas wan-
neer Kappler van plan is have en
goed te verkopen, gaan ze zich er-
mee bemoeien. 3. Mann tut was
Mann kann. Met: Buddy Elias, Tana
Schanzara, Rebecca Winter, Silke
Rein en Jolanda Egger. Broek, een
geslaagd man, wil per sé het geheim
van zijn vriend weten, die drie jonge
vriendinnen heeft.

20.30 25 Jahre Gesundheitsmaga-
zin Praxis. Medizingeschichte(n),
gestern, heute, morgen. Presentatie:
Hans Mohl.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Live. ZDF-Talkshow uit de Alten

Oper te Frankfurt. Gespreksleiding:
Amelie Fried en Harry Valérien.

23.40 Sittengemalde. Tv-spel van
Bernd Schroeder. Regie: Eberhard It-
zensplitz. Met: Vénérice Rudolph,
Hans Brenner, Ruth Drexel e.a.
(herh.). Sigi heeft een kind bij Susi,
maar hij is niet met haar getrouwd.
Als Sigi's moeder overlijdt, trouwt hij
wel met Sigi om zich van verzorging
te verzekeren.

01.20-01.25 Heute.

'11 ?,DF-|n'o Arbeit und Beruf..00 Heute.L°3 (TT) Michas Flucht.
_Fr,«, ott und die Welt: Zwischenwnttlut und Regenbogen. Herh.■■'_ Kennzeichen D.»55 Persoverzicht.[WM3.15 Heute.:oa *" Te|etekstoverzicht.
!-"0 Tagesschau.
'"*» Sinha Moca - die Tochter des
»Kiavenhalters. Braziliaanse seriejaar de roman van Maria Dezonne.acneco Fernandes. Met: Luceliagantos, Rubens de Falco, MarcosJ-aulo e.a.

■.30 Margret Wittmer: Königin vonIporeana. Documentaire over de fa-pilie Wittmer op de Galapagos-eilan-

Die Trickfilmschau._t^ .lch' Christian Hahn. Kinderse-s _A_s'- Schafe.*40 Mission Terra. Kinderprogram-|fa- Afl.: Der Verhangnissevolle Ka-
W-15 Tagesschau.
g-'ö Tandarra. Serie. Afl.: Der Mann*Pne Namen.'"26 Tagesschau.
I_|o Hier und Heute. Actualiteiten.

"=<2 Falcon Crest. Serie. Afl.: Auf°en falschen Seite.
ir? Programma-overzicht.j°° (TT) Tagesschau.
t'a Frau Bundesminister RitaJ^ssrriuth zum AIDS-Welttag.rlh nter deutschenDachern. Die

11 04 Wende> politiek nieuws.
Rna ** Flitterabend. Spelprogram-
L* met Michael Schanze. Gasten:enny dent, het echtpaar Kishon en_,u.l'° Iglesias.
>J° Tagesthemen.

09.45 Zie Duitsland 1.
13.15-13.30 ZDF-Info Arbeit und Be-

ruf. Herh.
15.30 "" Teletekst-overzicht.
15.50 Programma-overicht.
15.55 Heute.
16.00 Indian River. Bei den Forest

Rangers in Kanada. Serie met Gray-
don Gould, Ralph Endersby, Peter
Tully e.a. Afl.: Alarm.

16.25 Siebenstein kommt.
16.00 Indian River. Bei den Forest
Rangers in Kanada. Serie met Gray-
don Gould, Ralph Endersby, Peter
Tully e.a. Afl.: Onkel Raoul hat Ge-
burtstag.

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

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

17.45 Die Wicherts von nebenan.
Serie met Maria Sebaldt, Stephan Or-
lac, Jochen Schroeder e.a. Afl.: Der

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
■toork e" CA| -a°onnees:

kanalen zie schema exploitant

W^ zwart wit programma
I T stereo geluidsweergave
SjL - tweetalig bij stereo-app.
f = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
f^land 1: 5. 26. 29 46 51. 53 en 57

Nederland 2: 31. 33, 35. 49, 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32. 34, 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
BelgiëTV 1: 10 en 44
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. 747kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91.9 mHz

Duitsland 3 West
' '

08.00 Tele-Gymnastik.
08.10-12.00 Schooltelevisie.
16.35 Teletekst-overzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus sociolo-

gie. Les 11.
18.30 Het programma met de muis.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
20.00 ■ Die Intriganten. Amerikaan-

se speelfilm uit 1954 van Robert
Wise. Met.'William Holden, June Ally-
son, Barbara Stanwyck e.a. In de top
van een groot meubelconcern voeren
de managers een meedogenloze
strijd om de macht. De rivalen schu-
wen daarbij niet eikaars privéleven te
ruïneren.

21.40 West 3 aktuell.
21.55 Ben Ruhr - Aufbruch im Re-

vier. Reportage over de toekomst
van het Ruhrgebied.

08.20 Tele-Gymnastik.
08.30 Telekolleg 11. Cursus sociolo- i

gie. Les 11.
09.00-10.35 Schooltelevisie.
17.00 30 Minuten für Lehrer und El- j

tem. Infomatieve serie. Vandaag: \Veranderingen van de levenscyclus j
van het gezin.Afl.4: Die Zeit derAblö- I
sung.

17.30 Telekolleg 11. Cursus sociolo- i
gie. Afl.ll. Herh.

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

Afl.: Die Talentprobe. Herh.
18.33 Fauna Iberica. Natuurfilmserie. I

Vandaag: Der Geier Kaspar. Herh.
18.56 Het Zandmannetje.
19.00 Abendschau.
19.30 Eddie Macons Flucht. Ameri- j

kaanse speelfilm uit 1983 van Jeffi
Kanen. Met: Kirk Douglas, Johni
Schneider, Lee Purcell e.a. De on- i
schuldig veroordeelde Eddie Macon
ontvlucht voor de tweede keer uit de
gevangenis. Opnieuw wordt hij ach-
tervolgd door de keiharde agent Mar-
zack. Eddie probeert naar Mexico te
gaan, waarzijn vrouw en kind op hem
wachten. Onderweg krijgt hij hulp van
een eigenzinnige jonge vrouw. Mar-
zack laat echter niet los.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Perspektiven. Economisch ma-
gazine. Thema: Zegen of vloek? Ma-
gazine over de EG-Mark 1992.

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

22.30 Einsatz in Manhattan. Ameri-
kaanse serie met Telly Savalas als
Kojak. Afl.: Ein Feuer auf Bestellung.

23.15 Ohne Filter extra: Gil Scott-
Heron + Band. Presentatie: Felix
Parbs.

00.15-00.20 Laatste nieuws.

SSVC
12.30 Schools. Our World.
12.45 Schools. Wondermaths.
13.00 Childrens SSVC.
13.20 Two by two.
13.35 Chain Letters.
14.00 Nieuws en weerbericht.
14.30 Neighbours.
14.50 Money Spinner. Financieel pro-

gramma.
15.15 Take the High Road.
15.40 Children's SSVC.
16.00 Dogtanian and the Three Mus-
kehounds.

16.20 Beat the Teacher.
16.35 Chegwin checks it out.
17.05 Return of the Antelope.
17.30 Blockbusters.
17.55 Familyties.
18.20 Emmerdaie Farm.

118.45 Nieuws en weerbericht.
"19.00 Scène Here.
19.20 Doctor Who.
19.45 Me and my Girl.
20.10 Tomorrow s World.
20.40 Bread.
21.10 Rocklife's Folly. Nieuwe serie.
21.30 Cool it.
23.00-00.00 Question time.
\
Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.00 Good Morning Scandinacvia.
08.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
08.05 The DJ Kat Show.
09.00 Dennis. Serie.
09.30 Transformers. Serie.
10.00 "" Countdown.
11.00 "" Nescafé UK Top 40.
12.00 "" Pop Formule.
12.40 Go Europe. Documentaire.
13.00 Another World.
14.00 Ask Dr. Ruth.
14.30 Roving Report.
15.00 Elephant Boy. Serie.
15.30 Ski Boy. Serie.
16.00 "" Countdown.
17.00 The DJ Kat Show.
18.00 The Monkees. Serie.
18.28 The Times Headline News.
18.30 I dream of Jeannie. Serie.
18.57 The Uniroyal Weather Report.

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 Cover Story.
10.25 Baby and Co.
10.50 Spice of Live.
11.20 Blizzard's Wizard Woodwork.
11.50 Play it Safe.
12.00 Foley Square.
12.30 Kate and All ie.
13.00 Capitol.
13.25 Goodyear Weather.
13.30 Sons and Daughters.
14.00 Onedin Line.
14.55 Goodyear Weather.
15.00 Power Hour.
16.00 Supertime.
17.00 Tracking.
18.00 Super Channel News and

Goodyear Weather.
18.15 Classic Concentration.
18.40 Kate and Allie.
19.10 Touristic Magazine.
19.40 Videofashion!
20.10 Goodyear Weather.
20.15 Super Channel nieuws.
20.30 American College Football.
21.30 NBAToday.
22.00 Super Dutch Football.
23.00 Super Channel nieuws.
23.20 Goodyear Weather.
23.25-00.25 Chart Attack,
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televisie en radio

satelliet
RTL Plus

België/TV 1
6 On fCnoo|televisie.

srh 2onen en dochters. Australi-■RiJ-k serie- Met; Pat McDonald, Torn
icnards R owena wallace e.a. Herh.

Jan Ar9us- Praatprogramma waarin
6 3sVan Rompaey de media doorlicht.
Ck '-Q- Spelprogramma. Guy Des-
9en°D en Jan Costenoble spelen te-
nv ~Racnel de Bruyckere en hendrik7n^orte- Herh-
n'ie^ u

5 6°-P'"S. Afl.3: Tv-pio-
7Sq Hem'_!oo Tieuws via te|etekst-

,-Os Tik Tak. Animatieserie. Herh.
rn.Pt rVUn9 Fu- Amerikaanse serie

«i üavid Carradine, keye Luke, Phi-
-8.55 a ca' AfL: Ketens-
Vl Akkordeonfestival Dilsen.
"test V'i het Westv|aarns akkordeonor-
-9 15 ?ii ' André Berten e.v.a.
9ram endin9 door derden: Pre"
Ornr a Van de Stichtin9 Syndicale

Over "ededelingen en programma-
g e'2lCht.
oiio ï ieuws-
-0.15 uUnst_2aken-
Wa Ho9er-Lager. Spelprogramma
<w'n ,Wee duos het ,e9en elkaar
-(aart 8n aan de hand van sPeel"
Vann Presentatie: Walter Capiau.
Nene kaa9: Preddy Pynaert en Christi-
pete c elinck uit Landeghem tegen
Diest

r Saenen en Claudia Guypen uit

" s Panorama.
Ii

21.50 Napoleon & Josephine. Drie-
delige Amerikaanse mini-serie van T.
Heffron. Met: Armand Assante, Jac-
queline Bisset, Stephanie Beachan
e.a. Deel 1. In Parijs ontaardt de
Franse Revolutie tot een echt terreur-
bewind onder leiding van Robespier-
re. Ook Josephine deBeauharnais en
haar twee kinderen Eugène en Hor-
tense wacht de guillotine.

23.30-23.45 Nieuws. Aansl.: Coda.
Open mmd, van Gilbert Isbin. Uitge-
voerd door het gitaarduo Gilbert Isbin
en Eric Neels.

België/TV 2
18.50 Zonen en dochters. Australi-
sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Leigh
denkt een zeer sterk wapen te heb-
ben tegen Samantha.

19.15 Sinja Mosa. Braziliaanse serie
met Lucelia Santos, Ruben de Falco,
Chica Xavier e.a. De baron vraagt
Sinja Mosa Rodolfo voorgoed te ver-
geten. Rodolfo is wanhopig.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Kwidam. Videospelletje met

Marleen Gordts.
20.15 Grens. Britse tv-film van Masha

Williams. Met: Shaun Scott, Edith
Brytha, Daniel Hill e.a. Praag 1952.
Jan, zijn zwangere vriendin Eva en
hun Joodse vriend Jiri sluitenzich aan
bij een clandestiene groep die naar
West-Duitsland willen vluchten via de

" Jacqueline Bisset en Ar-
mand Assante in 'Napoleon
en Josephine'. (België/TV 1 -21.50 uur)

Sumova-heuvels. Zij betwijfelen ech-
ter of hun gids wel te vertrouwen is.

21.50 Eindelijk vrij. Britse documen-
taire over de activiteiten van Amnesty
International. Presentatie: John Hurt.

22.20-22.50 Sprechen Sic Deutsch?
Afl.s: Die Spitzen sind Spitze. Met:
Jos Wilmots, Ingrid Scheller-Rabe en
Mariene de Wouters.

België/RTBF 1
14.00-15.30 Schooltelevisie. 17.45 Va-

caturebank. 18.00 Nouba, nouba, met
Madame Pepperpote en Draghetto, Tik
Tak en Plastinots. 18.30 Jamais deux
sans toi, gevarieerd informatief pro-
gramma. 19.00 Journaal. 19.03 Ce
soir, Waalse actualiteiten. 19.30 Jour-
naal. 20.00 Autant savoir, informatieve
serie. 20.20 Descente aux enfers.
Franse melodramatische moordthriller
uit 1986 van Francis Girod. 22.00 Le
monde du cinéma. Panomarique. 23.00
Nieuws. 23.30-23.40 Les Chrétiens
dans la vie sociale. Politieke uitzen-
ding.

België/Télé 21
19.00Le Chrétiens dans la vie sociale,
politieke uitzending. 19.30 Journaal
(met simultaanvertaling in gebaren-
taal). 20.00 Concert 21: Ry Cooder.
M.m.v. JimKeltner (drums), Flaco Jimi-
nez (accordeon). 21.00 Musiques: Ra-
vel, hommage aan deze componist.
22.45-23.25 Cargo, magazine.

TV 5
16.10 Quand la liberté venait du ciel.
16.30 Bonjour, Bon Appétit. 17.00 Ré-
création. 17.30 Des chiffres et des let-
tres. 18.00L'argent. Film. 19.30 Papier
glacé. 20.00 La Marche du Siècle.
22.00 Journal Télévisé. 22.35 Apostr-
ophes. Literatuur. 23.45 Ushuaia.
00.15-00.45 Papier Glacé.

Radio 1
(Elk heel uur nieuws.) 7.03 AVRO's
radiojournaal metom 7.33, 8 08 en
8.30 Nieuwsoverz. 7.50 Economi-
sche inf. E. Peereboom. 8.25 Fi-
nanc. nws. 9.05 Arbeidsvitaminen.
10.50 Leuterkoek en zandgebak.
11.05 Arbeidsvitaminen. 12.05 De
burgemeester is jarig. 12.56 Me-
ded. voor land- en tuinbouw. 13.08
AVRO's Radiojournaal. 14.05 ko-
peren Ko en Nikkelen Nelis. 16.05
Echo-magazine.lB.3s Man en
paard. 19 02 KRO's Country-time.
19.55 Column. 20 02 Voor wie niet
kijken wil. 22.30Co + Menno's ma-
gazine. 23.05 Met het oog op mor-
gen. 0.02-7.00 VPRO's nachtleven:
Midnight hour. 1.02 Nuit Tropicall.
6 00-7.00 Q, Q, le Q.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.03 Het le-
vende woord. 7.10 Vandaaa.. don-
derdag. 8.03 Hier en nu 8^54 Ont-
moeting, 9 03 Wie weet waar Wil-
lem Wever woont? 10.03 Plein pu-
bliek 1130 Heer en meester.
12.40 Middagpauzedienst. 13 03
Hier en nu. 13.20 Lichte muziek.
14.03 De tafel van vier. 15.03
NCRV Coupe soleil. 16.03 De Fa-
milieshow. 17.03 Hollandse
hits. 19.00-07.00Zie Radio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 7.03 De ha-
vermoutshow. 9.03 TROS gouden
uren 50 Pop of een envelop 14.03
De nationale hitparade top 100.
18.03Driespoor. 19.02 TROS Dan-
ce Trax. 21.00 De CD show. 23.02-
-24.00 Sesjun.

radio
Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming.
(8.00 Nws). 9.00 Veronica's mees-
terwerken: 100 Jaar Concertge-
bouw en 100 Jaar Concertgebouw-
orkest. 10.30 Muziek voor miljoe-
nen. 12.00Veronica's meesterwer-
ken - vervolg. 13.00 Nws. 13.02
Nederland. Muziekland Klassiek.
Gesprek metTorn Demmers. 14.00
Metrononium in 'konsert' 15.30
Zeggen en schrijven. 1600-20.00
De beweging: Thé complet. 17.00
Het portret: de opera-aria (1) 18.00
Nws. 18.02 Muziekactualiteiten.
18.40 De leestafel. 19.10 Nieuwe
platen en cd's. 19 30 Het Feuille-
ton: Wagner op de vlucht (5). 20.00
Nws. 20 02 De wandelende tak:
Lahsmi Shankat. 21.00-0 00 Het
Podium: Concert: John Cage; Spe-
cials en noviteiten. Audio Art.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv - en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 RVU Muzie-
krevue. 10.00 De zonnebloem
11.00 De 50+ Seniorenshow
12.00 Nws. 12.05Kruispunt. 12.20
Tussen deregels, 12.30 Veertig
jaar werken aan eenheid 12.53 In
gesprek met de bisschop 13.00
Nws. 13.10 De Derde Wereld.
13 40 Da Capo. 14.00 Klasse.
15.00 Damokles. 16.00 NOS Cul-
tuur. 17.25 Marktberichten. 17.30
Scheepspraat. 17.35 Postbus 51.

17.56 Meded. en schippersberich-
ten 18 00 Nws. 18.10KRO-literair:
Lezen voor de lijst. 18.40 Turks
progr. 19.00 Progr. voor buitenl
werknemers 20.30 You're welco-
me 21.00 Aids: medisch en so-
ciaal. 21.30 Pronto 22.00 Grafi-
sche technieken. 22.30-23.00 Filo-
sofen.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-

burg aktueel, gast v.d. dag en mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02 en 11.02
Kort Nws. 12 05-12.56 Middagma-
gazine: Limburg aktueel, Consu-
ment, agenda en muz. 13.05,
14.02, 15.02, en 16.02 Kort Nws
17.02Reg. weerber 17 05Limburg
aktueel, agenda en muziek. 17.25
Anno toen: geschiedenissen uit
Limburg. 17.55 Kort Nws 18.05-
-18.07 Aankondigingen.

BRT 2
05 30 De eerste ronde (6.00, 6.30,
7.00, 8.00 Nieuws, 7 30 Nieuws en
RVA-ber) 09.00 Muziekboetiek
10.00 Nws. 10 03 Parkeerschijl
(10.30 In het Spionnetje). 11.55
Mediatips. 12.00 Limburg '88
13.00 Nws, 13.10 Het schurend
scharniertje. 13.15 Roddelradio.
1400 Hitbox. 17.00 Focus. 17.10
Amazone. 18.00 Over stuur 19.00
Nws 19 10 Funky Town. 22.00
Nws. 2205 Boem Boem 23.30-
-2.00 Twee tot twee.

Belg. Rundfunk
6 30Radiofrühstück. 7 15Wunsch-
kasten 730 Regionalmagazin
7.45 Veranstaltungskalender. 8.10
Presseschau 8.30 Besinnliche
Worte. 9 00 Regionalmagazin. 9.05
Musikexpress 1000 Gut aufge-
legt. 12.00 Musik bei Tisch. 12.15
Veranstaltungskalender. 12 30
Presseschau. 13.00 Frischauf
14 05 Schultunk: Biologie. 14.20
Musikzeit heute: Country and Wes-
tern. 15.00 Nachmittagsstudio.
16.05 Spotlight. 17.05 OWiekiste
18.00 Regionalnachrichten. 18.40-
-20.00 Jazz.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer 11 00 Musikali-
scher Apentif 12 00 Is ja 'n Ding.
14.00 Viva. 16 00 Entenjagd. 17.00
Musikduell. 17.50Sportshop, 18.00
Musikduell. 19.00 Prima. 20 00-
-1.00 Ein junges Musikprogramm.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillion. 12.07
Gut aufgelegt 14.05 Auf der Pro-
menade 15 00 Café-Konzert.
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Musi-
kexpress. 20.05 Zwischen Broad-
way und Kudamm. 21.00 Musik
zum Traurnen. 22.30-4.05 Nach-
texpress.

Nederland 2

SAT 1

programma's donderdagLimburgs dagblad

" Michael Schanze presen-
teert de nieuwe show 'Flitter-
abend'. (Duitsland 1 - 21.04
uur)
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die een aantal aangename eigenschappen " sportstuur voor extra grip mM^Ê-m¥^ÊÊ*B E'mcombineert, zoals hoge prestaties, een zuinig " dashboard met toerenteller W___j f]^^ fverbruik, een comfortabel interieuren (niet ♦ exclusieve Envoy binnenbekleding _rf___H_i J__fc_/ J-f-teonbelangrijk) lage onderhoudskosten. " regelbare dashboard verlichting Ifl ■v-^j WjÈk

Aan al die eigenschappen heeft Mazda " elektrisch bedienbare buitenspiegeLs IJI fl* WJÈ
een aantal extra's toegevoegd. In depersoon " aërodynamische sierwieldeksels m__W éW
van de Mazda 323 Envoy. De Envoy is " verstelbare zithoek bestuurdersstoel \^JZ/^^^*^~*lÊl[^^^^kfITHleverbaar in Hatchback en Sedanuitvoering, Bovendien heeft de Sedan nu ook een ach- -^zs> È È _fmm^mr~~"<^

Gaat ver maar vast even voor zitten. Kortom, een persoonlijkheid met spor jsIMA WJSf
De Mazda 323 Envoy heeft extra: tieve trekjes, zonder zijn plezierige, smaak- _ö__Pfelj_B mïWlkWSBk

" bumpers in dekleur van de auto of Sedan uitvoering is verkrijgbaar vanaf W___\\
" sportieve grille in dekleur van de auto respectievelijk f 23.495- en f 25.495,-. _B____^____H2_____i________flflfl--l

OVER'N PERSOONUJKHEID
GESPROKEN:

____ I "** 1 "~-v^_^
m ■ --__"" ~~~~—--—_

ür _________________ y*W!jjMM_-«--M__W||j^_ : _^p*g"^^^|f^|
Bflflmiaiiito.Bi jgij_j_ftj|_£. / '*mmk ikf*"' - "tvmai BiB___|r _■ _ . #o^ " ■ v%^_| __.

______■__ lÉ___-^__, i____________m*Êm-i— *>n f l " ■_Pfl_l —————— -- ~~t~~~ m_—_wmÊm ____i_______________tww*B-M»wMi^^VT\l ■■Bi |i ""gr—l ___________________________ ______%
yÊ W *w Prw flfcmr T-tt* HBHH^SHHfI m
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" « 't, fl _________S___L^_________: __ -__..-',___! _____M_____-I_H_|_MH____R V^F___ rAS*__K\^___

DE MAZDA '2'ENVOY 1.5 L HATCHBACK IS LEVERBAARVA. F 24.295,-,IN SEDAN 1.5L UITVOERING VA. F 26.295,-. ER IS ALEEN MAZDA323 VA F 20.995,-.
PRIJZEN INCLUSIEF BTW (WIJZIGINGENVOORBEHOUDEN) AFLEVERINGSKOSTEN F 395- 6JAAR CARROSSERIEGARANTIE. IMPORTEUR: AUTOPALACE DE BINCKHORST BV, DEN HAAG. TEL: 070 489400,

~ ~ ] ] LOVEN HEERLEN B.V.
||M/ _f7_9_3 iPf' I Palemigerboord 401. Heerlenl/rlf UUaiUI * [■_■-. Telefoon 045-722451

:
AUTOMOBIELBEDRIJF H. DRIESSEN ï AUTOMOBIELBEDRIJF HENSGENS B.V. ] AUTOBEDRIJF A. CAUBO B.V.
Maastnchterlaan 22-26, Beek Kruisweide 3 Nieuwstadt . Langheckweg 2. Kerkrade

!„■■ ::.<-_{ Telefoon 04402-71920 hrT*rd Telefoon 04498-53055 !■■ --■ I Telefoon 045-464646

~ AUTOMOBIELBEDRIJF N.H. VAN LIJF I AUTOBEDRIJF LEYMBORGH RADREMA AUTO'S
Klinkenberg 138 Meerssen Bornerweg 5-8. Limbricht Galioenweg 73 (Beatnxhaven). Maastricht__________ Telefoon 043-642697 ______________ Telefoon 04490-15838 hrrrrrj Telefoon 043-632250

£____)

_jfeg rrOVIIICIC Bureau Bibliotheek
\!tè_rT_ I Imkiifn Postbus 5700
Jj_n__£| LlMlUUry 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386

mododaiing De Minister van Volkshuisvesting,
m 175/48-88 Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maakt
i ingevolge het bepaalde in artikel 59 van de

Wet Geluidhinder bekend, dat met ingang
van 5 december 1988 gedurende een maand
op de gemeentesecretarieënvan 1.-Roer-
mond en Melick-Herkenboschvoor het in-
dustrieterreinHeide-Roerstreek teRoermond
en Melick-Herkenbosch; 2. - Maasbracht,
Wessem en Echt voor het industrieterrein
Oude Maas te Maasbracht; 3. - Maasbracht

"" en Wessem voor het industrieterreinBatten-
weg/Koeweide te Maasbracht,voor een ieder
ter inzage ligt een ontwerp-zone als bedoeld
in artikel 53 van deWet geluidhinder. Gedu-
rende dezetermijn van terinzagelegging kan
een ieder bij deKroon bezwaren indienen.
Het bezwaarschrift dient gericht te zijn aan
Hare Majesteit de Koningin en te worden in-
gezonden aan het Ministerie van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer, Postbus 450, 2260 MB Leidschendam.
Maastricht, 1 december 1988.

GEZOCHT
Ben je 18 jaar of ouder en wil je in het 1

weekend iets bijverdienen?

■ Aarzel dan niet langer en neem direct
contact op met

Keser Uitzendgroep Heerlen,
Luc Goossens, tel. 713120,

Keser Uitzendgroep Kerkrade,
I Harm Wiertz, tel. 463700.

Uiteraard kunnen zowel mannen als vrouwen reagerew

M^l^VJ UITZENDGROEP__________ _______

Als datmaar goedgaa
doordeschoorsteen

CITIZEN ) fSMIIRII m %y*^ll,y.LtA_____JLat
ü__Jfl H

~4 <: I!_9
|:::;;|||

$_$__mwmiïttstsmsmt _

s*°o°'°0°'°^v~ - .......
CITIZEN PRINTERI2OD - Printmethode: dot matrix, COMMODORE PCI CONFIGURATIE. Deze komplete Per'sonal Compu^T
9 pens printkop, bl-directioneel (uni-directioneel in DOS, IBM compatible) wordt geleverd met: __PBflMfloV'j grafische stand) - Tractorfeed -Printsnelheid: - MS-DOS en GW-BASIC __-^__T__fcm___C
120-24 karakters per sec. -Systeemdiskette mmWkWkWKNear Letter Quality- ___^__^^V^flj_ -De nieuwste zw/wit monochroom monitor _____\______Mf
00 kolommen - Citizen _W_ WflTfl| - Nederlandstalige gebruiksaanwijzing -B__i_fl____fl^^
Centro nies parallel in- WA \_*__~*Am. «p>
gang - IBM en Epson com- bl K________^___| TECHNISCHE GEGEVENS: Processor ÖOÖÖ, klokfrequentie4,77 MHz.P|
patible Incl kabel soa-- Iflflflflflflfl- ringssysteem MS-DOS 3.2. Werkgeheugen 512 kb RAM standaard. I.

'e"v- Dataopslag intern5'A inch,diskdrive360Kb. Parallel enserieelpoort £Muis aansluiting.
PUBLIC DOMAIN SOFTWAREPAKKET. A
Bestaande uit 10verschillende m—, _-_v ___, _i
programma diskettes 1»^ | J " Nieuw en uniek: Commodore PCI onder houdskontrakt: Gratis ha|PN
voor Commodore MS-DOS PC. JV-/ mm brengen, materiaal en arbeidsloon: f 99- per laar. J"
(niet afgebeeld). *-* f % .voor al deze aanbiedingen geldt6 maanden officiële Commodes V

garantie.
MOGELIJKE UITBREIDING: — _mm_ _**_ .Alle prijzen inclusief BTW. ,\\
Extern: 3V2 inch jLflfl Vragen? Bel met deCommodore/Kwantum infolijn;020-842495' h
diskdrive 720Kb. I^7 nen). Op werkdagen tussen 10.00en 12.00 en 14.00en 16.00 uur f
(nietafgebeeld).44e7- +-* 7 7» I .
COMMODORE PC MUIS. I De_eartikelen zijn niet verfSIne 1 software bestunngs- I iT.T/.l 1L è \\\ T II bij:Kwantum Nuth eng»
(ÏSebeeld). ■ é\ A /iUM I ■ ik i 1 en bij deKwantum Spor^__ f_ _**_ mmWm\mm\Wm~m\mm\\\Wm^m~mmWm~m—mm\ Aanbieding^/109 r Nu ook in kerkrade. !°'"s

IBM Is a registered trademark from International Business Machines -""i
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De Chrysler Leßaron Coupé overbrugtop bedienbare ramen, centrale deurvergrendeling, garantie tegen doorroesten van binnenuit Voor
onnavolgbare wijze de kloof tussen exclusief getint glas, luxe stoffering en riante kuipstoelen. hfl. 35.995,- rijdt val een Chrysler. De nieuwe
rijplezier en zakelijk verantwoord vervoer. Een geregelde katalysator zorgt voor Chrysler Leßaron Coupé is er vanaf hfl. 63.000,-.

Met de superieure techniekvan een 2.2 'schoon' rijden. De duurzaamheid van elke Kom snel naar onze showroom en stap
per turbo-injectiemotor en het comfort van een Chrysler blijkt wel uit de roestvrijstalen uitlaat en in voor een comfortabele proefrit

-"automatische versnellingsbak En met de luxe detweezijdigverzinkte carrosserie. Chryslergeeft _#%____■ __F%^JT__g*■ Clïgvan een stijlvol interieur: inclusief elektrisch 3 jaar of 110.000 km garantie en liefst 7 jaar T__f vllK II wLEIfl__ SIGNATUUR VAN EEN NIEUWE KLASSE

\ AMEWCAN CARS SCHIMMERT
Groot Haasdal 6,6333 AW Schimmen Telefoon 04404-1888.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00-18.30 uur, zaterdag 10.00-17.00uur.

■ g^^M^^^*| i m |L^/J"f"/^J| ||_ _i________i___^ __JSg0j I
HUISBEZITTERS: M PERSOONLUKELEHIHLÏ^mmmmÈÈJÊmIÊm fytda LAGE LASTEN mÊneno <n flm MIKH m» uwitn mm, , aflossing in maandendj.r<s/&rf(mWKLmLm Ie,2eEN3eHYPOTHEKEN fff10-Ubent vrij in de besteding. Dit kan | KREDIET- JËf 96x 72 x 60x 54x 36xM'"'■§ voor alle privé-doeleinden, auto, ' BEDRAG LOOPTUD IN MAANDEN ff-%; 3.000,- - - 67,- 72,- 101,- fI caravan, boot, verbouwing, ' '"' *"« 6.000,- - 118,- 132,- 143,- 198,- W<

huishoudelijke aanschaf, meubels enz. 'UT 21Z° 2°eoy,p' ,_oT ''/■./ 9.000,- 139,- 177,- 198,- 214,- 297,-
-«rAfi.v_.fnf/-M 10.000,- 68,- 97,- 107,- 132,- - ■ -2.000,- 186,- 229,- 257,- 279,- 389,- VEENVOUDIG! y 15m. m,- vs,- m- m- iif w- %*"- _J-- fff «_.- %_■■ WWê
U belt ons (dit kan dagelijks van '. 20.000,- 136,- 194,- 215,- 265,- ■ ' %S'%°9

r it}' 53' 53' 7
Q

7
n

9
Q
r WÊIm

Z!lwu^nZT^^T,e 25m- m~242'- m~33h- »*?-" °%: "; St im:vragen. Uw lening is dan meestal 4om. 272,- 388,- 431,- 530,- 42000- 644- 784- 898- 973- 1364--uiZZLm UUt 9eregeld en des9wenst ■ 7sm _ 509 r727r 808,- 993,- 50.000,- 766,- 934,- 1069,'- 1159,'- 1635,'-
-m ' ... moemaia- ! 100.000,- 679,- 970,-1079,-1324,- Eflect. rente vanaf 0,81 % per maand
■ .< DISKREET 150.000,-1019,-1455,- wil-1986,--. 'V Moonen Financieringen garandeert U Looptijd meer dan 72 maanden geldt voor

volledige geheimhouding. Dus géén Afhankelijk van de waarde van uw Ta^td3*"80**' "* verbcuwin9'b00('

I informatie bij werkgever e.d. woning kunnen de tarieven variëren.: a',e 1e hyP°theken vanaf 5% DOORLOPENDKREDIET
(Bij ons géén 'loketwerk') de Spaarhyp.: 6,9% 10 jr. vast. nettoin Ubetaalt effekt. theor.
.« 9a hun ■ QOk handen per maandrente Ipt.1 GUNSTIG EN SOEPEL ,2ehvp..9%

Moonen Financieringen werkt voor u 1—— ■ :—- "'■ " ■ ■ ■ ; 10.000,- 200,-
Qeheel kosteloos. Dankzij onze ’ __u_ ___ _m^ AT _m _* _m _*,_*, _%* \ 15.000,- 300,- 0,83% 65kontakten met 2C<financiers en banken _T\__\ ?__. JL?_(V/l/l*fl 25.000,- 500,- p. mnd mnd.

I d^te van 9-00-21-00 uur bereikbaar: jj T^^^ST"
WAnheldtng bïi tnvalidileil of ~^P_y meestal met kwijtschelding bij overlijden.

j_Èm*22li_iZ- RNANCIERINGSKANTOOR " —
°ngeval. (vraag vrijblijvend , _____________________ ■P^-opgave). Elk bedrag naar ||\/|____l _M ____k IAFlfPIAfI SchamefWeg 108 6224 JJ MaaStliCht.

i tB „9k_aAcht voor'Sereen van Ifl fl ■fl ___ kN h k 1 (Wj Mittm», tótog B«g en Téfttf)\ lsVm 64 jaarbeschikbaar bij _\ T/| fl flfl fl M HM *"»—■" *Indoende vast inkomen of WAO. |\ || «J ________ f \ L \U U U U VI LZ-JU \J Bijkantoor: HooMstraat 9, Hoensbroek "Tel. 045-2250Q0»

ifiisL-i0'-3 en vleugels in alleliassen. Stemm.^ rep.,ir-s 'PtrailsP- H.J. Schet-itaast,-0!? Willemweg 28,
T^ÏÏS_l__o43_2n7oo
_F_k *■~,* " hoorns + dri-ft B^Pc N5BO, 2x in case,
__60 h a bullits in case, 2x«se'nJ:as,s Binsskasten ini4_fe.& Alles i.z.g.st. "iUF^j4294 b.g.g. 35158.
H-SSfANEELp-a. 700 Sboij-kanaals 120 Watt +
"Teln_.lnr,ei'k Davolu Tag-5i_0_15^752259__

T?abii.f?ooip centrum Heerlen:'b!e ó„ gemeub. KAMER,
Ke«ser? o ' v' nette werk-r*> Mcüi Schaesbergerweg■JSr-O rlen' 045-724226, nlp~~^_"__za. na 11.00 uur.

Wn/PPARTEMENT V.
f_Vin_.- 2fPaar te Kerkra-

045-725667.
l{èns.errb- KAMER te h.
rtUde. Lfst. stud. ofJ>^-SS__. Tel. 045-442192.jje^ "■—

Cei4 „Centr- Hrl. en Spek-
F-f vicm,- KAMERS m.
f_e. Tpi Se\c.v. en dou-1j3^k045ji7525.
ruken 0(ink' «-*"" 2 slpk.,{?rage ''f douche, w.e. evt.|uj?~- lel. 045-3.0706 na 18

ST.-NICOLAAS- + zw.pie-
tekost. te huur. Tevenskerstmankost. Bysmans,Mgr. Schriinenstr. 31, Bek-kerveld, tel. 717608.
Gemeub. ZITSLAAPKA-MERmet eigen aparte keu-ken, Dorpstr. 34 Schinnen,
na 16 uur.
Wegens dubbele zaken t.h.
in 't centrum v. Heerlen het
alombekende: WIENER-
CAFE. Dit horecabedrijf
met zijn schitterende inte-
rieur en zijn geweldige lig-
§ing is vrij van brouwerij en
iedt enorme mogelijkhe-

den. Voor ml. 045-714336.
KAMERS te huur te Heer-
lerheide, tel. 045-222278.
Te huur gemeub. KA-
MERS. Holtskuilenstr. 1,
Eygelshoven.
KAMERS te huur met vol-
pension te Hoensbroek.
Tel. 045-214804.
Te huur gemeubileerde
APPARTEMENTEN en
femeubil. kamers 045-'

57090.
Te h. gemeub. KAMER.
Kleingraverstr., Spekhol-
zerheide. Tel. 045-413443.
Te h. ruime ZITSLAAP-
KAMER, Kerkraderweg 42,
Heerlen.
HOENSBROEK te huur
mooi appart. Ind.: hal, li-
ving, keuken, douche, toi-
let, 2 slaapkamers, berging.
Huurprijs ’ 795- all-in.
Huursubs. mogel. Inl.
04490-26061.

Heerlen te h. Sittarderweg-
/Grasbroekerweg APPAR-
TEMENT, woonk., keuken,
balkon,, badk., 2 slpk., ber-
ging, ml. tel. 04490-43275.
Valkenburg te h. voll. ge-
meub. 3-k. APP. m. cv.,
douche + wc, tel. aansl. Tel.
04406-13212.
KAMERS te huur, ookvoor*
privédoeleinden. Tel. 045--424061.
Te h. MAGAZIJN of op-
slagruimte m. kantoor ±250 m 2te Brunssum. 045--252257.
SCHAESBERG, apparte-
ment mcl. centr. verw., gas,water, licht ’ 525 - p. mnd.Huursubs. mogelijk. Voor
50+ all.staamde. Tel. 045-
-313239.

ALLEENSTAANDE: he-
-1 den gezellige dans- en con-
tactavond met d.j. Richard
in Chalet Treebeek. Bew.
verpl. Het Bestuur.
Jongeman, 27 jaar, onge-
huwd, vaste baan, zelfst.
wonend, zkt. net en spon-
taal ongehuwdMEISJE, lft.
vanaf 21 jr. die net als ik
houdt van huiselijke gezel-
ligheid en gezellig uitgaan.
Doel vaste relatie. Alleen
brieven met foto op ere-
woord retour. Br.o.nr. 013,
Fr. Erenslaan 4, 6371 GV
Landgraaf.

Elke vrijdagavong gezellig
dansen voor ALLEEN-
STAANDEN en oudere
jeugd. Aanvang 20.30 uur.
Dancing 't Brouwershuis
v/h Bus, Pr. Hendrikln. 116,
Brunssum.

Blond meisje zoekt JON-
GEN die ma. ± 17 u. bij
stoplicht stond, J. Kly-
nenln., Geleen, Ford Sierra.
Br.o.nr. GE 798, LD, Markt
3, 6161 GE Geleen.

EENZAAM: doe er wat
aan, bel huwelijksrelatiebu-
ro Geluk, 04498-54604 of
045-211948.
Dond., vrijd., zat. en zond.
gez. DANSAVONDEN in
café de Pijp, Maastrichter-
laan 4, Übach o.Worms
(Landgr.) 045-312912.
Weduwe 41 jr., zkt. nette
VRIEND. Br.o.nr. GE 799,
LD, Markt 3, 6161 GE Ge-
leen.

J. vrouw. 33 jr., wil haar
DROOMPRINS vergezel-
len tijdens reis zowel bin-
nen- als buitenland (niv. ge-
wenst). Br.o.nr. MA 520,
LD, Stationsstraat 27, 6221
BN Maastricht.
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. I

Wij zoeken voor Geleen en omgeving

bezorgers m/v
voor werkzaamheden 's ochtends tussen 6.00 - 7.00 uur.

Melden: LD. Geleen, Markt 3,
tel. 04490-46868

Limburgs Dagblad

KADOTIPS BIJ HENDRIKS
IN HEERLEN EN SITTARD

SCHEERAPPARAAT
met tondeuse, extra reserve
scheerblad, spiegeltje etc.

normaal 119,- _n mt

stuntprijs Ow ■

l|fl *(&»» Ar

KINDER SKI-PAKJES
in div. kleuren en dessins
maten 92 t/m 122 m a ■
gee 65°

nu 49,50

_ JB

M-__~ *___■

PLUCHE AAP
33 cm _

_^4 Rnstuntprijs TT ■ \_r%_P

P^fl___________l I ■

mmm ■ x-MwrVmAm H
___r

_____#*

MODERNE HERENKOLBERTS
in div. kleuren met suède applicaties
geen 149,50 __%_!%

superstuntprijs WW ■ mmm

WtMÊgf^WWt DAMES EN HEREN ADIDAS
H^^^r>l -- „t^' 'XV^^ fl w^W QQ /Kx^^J^nmi^ Indoor Court normaal 89,50 nu uwilv

I 7RAtlantic normaal 79,50 nu Vtfj f U

I KINDEROCHTEND- I
i^' J JASJE
_______{ in div. Meuren

___________É maten 104 tm 164 H_\ AH***""""""""MM*"^^ stuntprijs l%lj«IU

I DAMES OPfiFLFT' I
Zo juist binnen, enorme kollektie 03_TI6Sp3K|6S.
normaal 129.50 en 139,50 _EQ Aftnu feestprijs <*_> 5_J 99w

Blouses
in 3 kleuren normaal 39,75 itafë I 9|9.0

l 'iv i , .
HENDRIKS Jt___
TEXTIEL ______

GIGANTISCH GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN!
HEERLEN. Schelsberg 88. lel. 045-721124. Geopend: ma. tfm at. 9.00-18.00 ___. dood. koopavond PARKEREN
SITTARO, BrugitraaM, lel 04490-1 HU Geopend: mi. t/mul. «00-18.00 mr. dond. koopavond EN KOFFIE flGRATIS! ■■ ■■ "

_FL kd -&&* ****■____T „.c** _/^
Tfl% __vtf**V rf.i^efIV% co*x

s-^

Coriovallum... '^^^^\^^\^^\^
een goede keus! «\ fA \^^^\^^\^\^

Spreekuren voor
(ex-pendelaars) tussen
Nederland en België of
Duitsland
Pendelaars, ex-pendelaars en andere belang-
hebbenden, die informatie wensen over de op
hun van toepassing zijnde regelingen betreffen-
de de sociale zekerheid en de bijzondere rege-
lingen voor grensarbeiders, kunnen elke eerste
vrijdag van de maand terecht bij de Sociale Ver-
zekeringsbank district Maastricht, Brusselse-
straat 84.

Medewerkers van het Bureau voor Belgische
Zaken te Breda en van het Bureau van Duitse
Zaken te Nijmegen zijn op die dag van 10.00 tot
14.00 uur aanwezig om u alte gewenste inlichtin-
gen te verschaffen.

Voor de behandeling van persoonlijke proble-
men dient u alle bewijsstukken en andere papie-

-1 ren mee te brengen. Voor het spreekuur kunt u
een afspraak maken onder tel. 043-298239. 77798

Donderdag 1 december 1988 "31mburgs Dagblad
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<£_&- Clementines, o fif\ £ft Uit de diepvries: g /Stl'^R^g^k lééL
' salami of champignon, f| A^_Wvir7o^hCiïrr^ Party broodjes,

»■■■■ Jl^ " k°oX'S°range' 175 Idoos2stuks, nAC_ ____% GD voorgebakken minibroodjes, 4 croissants, 4 pistolets wit en fft Dubbel vla, vanille/aard- tfl jjampoo KMO ±./~M
ü! worstebroodjes, 250 gram 2%& Z.Q?Ó Wk 4 kaiserbrötchen met sesamzaad, assorti-pak 12 stuks OQQ 9ü beien of chocolade/-! qq ~"fn>balsam' mild ot Broccoli, i -yj-voorgebakken, i r__*\ _✓ « " >v ©®_C.yy vanille, pak 1liter 5^81,0^7 anti-roos ot 500 gram 1./0
nakAQtnkQ _2^l 99 Kollumerkaas, I^fft NIEUW van ons huismerk. ®®®1 _Cn crèmespoeling, OQQ ___

rOJ-^*' vacuüm verpakt Of i^l.Oy fy.^ ff* Rauwe flacon 300ml®®®®3r45_É.:70
Deartike|enin deze advertentiekunt

<_mithQ qi mprrhirv: V^rS Van 't mes, _ ~ *_£££_.' boerenham, £s. Toiletzeep, u in,a!le AH winkels «open behalve de
SmiUlS SUper Cnips, . . i_____u^l^< Qll .. "" ____ ._,,,-, „.. ■ JK-Ss. vemakt r\tr\ Cm -_-£+_> w_Tr,o,-,-.__ nH artikelen waar kleine cijfertjes bl staan.
DaDrika of naturel _.^ü kilo®©© J&ötflO.yU xv Barossa Valley, 'n rode nieuw m ons *m innSriiu^ 19 s?r.za

o
cht& verzorgend oie artikelen kunt uaiiéen kopen in ahtriton i aiil f_Q D«__u,,+:r. Cfl A i i<;tr3lkr hP _^^M|a assortimentUitde ■JÊ&M* lUUgram__T4l.£...L~/ of fris & natuurtijk, 1 "7Q winkels waar één van die cijfers op deZ3k9ogram i3sl.Uy BneHutm, Australische . Qr iMp'bedieningsafdeling: fc«B&| <£* Soepen pak3stuks ®®®® i^l./y deurstaat

Vers Van't meS, -j Wijn, fles 1 liter ër954.y0 fÖQM^irUlvlo^e i.^
Reclameprijzen gelden van donderdag

>\ rhnrnlar.pmplk nnJ-J 1 -,__-! 9Q MICKy MOUSe gx^® SSJ Kip, >|Q bc i t/m zaterdag 3 december a.s.
CH nïfS iAS 1 fiQ 100 gram®©© iT^l.-d^ boterhamworst,-iyiQ groente of tomaat, zakje %%Hr^ BiefstuK O/IQ " zolang de voorraad strekt. iSSJpaKI liter ±&4±.\JZ> claaorcipupnAynrct <_> Cacaopoeder, r.^ 100 gram hbSlttZ champignon, ossestaart, asperge 100 gram ®®®® %mCtxW II

01 leverworst, Cn Dak250g of tomaat/groente, zakje 89 69 _.. , _^_^

__ Jf/

Stege.an.csterd-0, Sïffi «75 *-"»"« 675 fiSJS» BRsS I"^!^Le|am7XkworTd" De Jager maatjes harin& Roomboter volkoren Baukje _ fiQ __T^T rn
500 g «93.99 kilol9«b.yy j^J'/

cervelaatfijn,
___

2 stuks A9B -Itty pak 210 gram I.^ voor de hond flfgïï «Metaktie:
g3l2s"Jksca2k"° IX

perstuk27sg 4_S-o.yy iC. Peria Mlld koffle. SSJ Dmer, CQK _WÉ f 100-kortingop SintNicolaasboeket, CQC*
ÜJ snelfiltermaling Buitonimelba zak3Wlo HSU.3J B______^ vakantiereizen. perstuk «Ji^. _h_SPh__TjSm^TU 149 risCam !_» 10.- dTosj. i'oo gram_s.l.29 'sLands grootstekruidenier blijftop dekleintjes letten. «_HZ_l£_->
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